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Almaniyada Xocalı faciəsinə həsr olunmuş poçt markası buraxılmışdır 
 

Bakı, 24 yanvar (AzərTAc). Almaniyanın Maqdeburq şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

diasporunun Almaniyadakı Mərkəzi Şurasının rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə Avropada və MDB məkanında ilk 

dəfə olaraq Xocalı faciəsinə aid, üzərində Azərbaycan bayrağı təsvir edilmiş poçt markası üç min tirajla 

buraxılmışdır.  

AzərTAc xəbər verir ki, markanın buraxılmasından əsas məqsəd dünya ictimaiyyətinə Xocalı faciəsi ilə 

bağlı əsl həqiqətləri çatdırmaqdır. Almaniyada fəaliyyət göstərən “online” şirkətlərdən birinin əlavə 4 min poçt 

markası alacağı da planlaşdırılmışdır.  

Hazırda daha 50 min markanın buraxılması ilə bağlı danışıqlar aparılır.  

 

AzərTAc 

24 yanvar 2011-ci il 
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AŞPA-da Xocalı soyqırımı ilə bağlı sənəd yayılıb 
 

SƏNƏDİ MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRDƏN OLAN 25 NƏFƏRDƏN ÇOX MİLLƏT VƏKİLİ İMZALAYIB 

 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayevanın 

hazırladığı və assambleyanın müxtəlif ölkələrdən olan 25-dən artıq millət vəkilinin imzaladığı sənəd yayılıb. 

APA-nın Avropa bürosunun xəbərinə görə, sənəddə deyilir: “Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli, 

faciəli səhifələrindən biridir. 19 il bundan əvvəl – 26 fevral 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri 366-cı 

motoatıcı alayın yardımı ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini işğal etdi və yüzlərlə günahsız insanı etnik 

mənsubiyyətinə gərə vəhşicəsinə qətlə yetirərək soyqırım törətdi. Bu soyqırım zamanı 613 insan – 106 qadın, 63 

uşaq və 70 yaşlı insan vəhşicəsinə qətlə yetirildi, təxminən 1000-ə yaxın mülki vətəndaş əlil oldu, 8 ailə 

tamamilə məhv edildi, 130 uşaq valideynlərindən birini, 25 uşaq isə hər ikisini itirdi. 1275 mülki vətəndaş əsir 

alındı. 150 insan haqqında hələ də məlumat yoxdur. Bu hadisələr nəticəsində Xocalı şəhəri tamamilə dağıdılaraq 

məhv edildi. Sadalanan faktlar bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu cinayətə düzgün və ədalətli siyasi-hüquqi qiymət 

verilməsini tələb edir”.  

Sənəd haqqında APA-ya açıqlama verən Qənirə Paşayeva bu yazılı bəyannamənin AŞPA-da yayılması 

ilə yanaşı, assambleyanın iclasında da elan edildiyini bildirib: “Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri 

assambleyanın iclasında Xocalı soyqırımı mövzusunu qaldırıb, millət vəkillərinə bu barədə ətraflı məlumat 

verilib, Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı kitablardakı fotolar çıxışlar zamanı parlamentarlara göstərilib. 

Azərbaycanlı millət vəkilləri Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş bu soyqırımın insanlığa qarşı böyük bir 

cinayət kimi tanınması və bu cinayəti törədənlərin ədalət qarşısında cavab verməsi üçün AŞPA-nın da səylərini 

gücləndirməsinin vacibliyi vurğulayıblar”. 

Yeri gəlmişkən, AŞPA-nın dünənki plenar iclasında İtaliyalı parlamentar Luka Volontenin hazırladığı 

“Yaxın Şərqdə xristianlara qarşı edilən zorakılıqlar” adlı hesabatı ətrafında müzakirələrdə Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayeva da çıxış edib. 

APA-nın Avropa bürosunun məlumatına görə, o, dinlər və mədəniyyətlərarası dialoqun daha da 

genişləndirilməsi üçün daha çox çalışmağın zəruriliyini vurğulayıb: “Mən öz ölkəmi örnək göstərmək istəyirəm. 

Azərbaycanda müsəlmanlar, xristianlar, yəhudilər bir-biri ilə çox gözəl münasibətdədirlər. Ermənistanın 

işğalçılıq əməllərinə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı Bakıdakı erməni kilsəsinə də toxunmayıb. Bu gün 

Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır. Təəssüf ki, eyni vəziyyəti AŞ üzvü olan Ermənistanda görə bilmirik. 

Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus məscid və mədəni abidələr, eyni zamanda işğal edilən Azərbaycan 

torpaqlarında bütün dini və mədəni abidələr dağıdılıb və bu proses indi də davam edir. Bizim əsas vəzifəmiz 

AŞPA və üzv ölkələr olaraq, həm ölkələrimiz daxilində, həm də dünyada mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası 

dialoq sahəsində daha çox iş görməkdir. Azərbaycanda həm dövlət, həm də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 

dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində müxtəlif tədbirlər keçirilir. Biz AŞPA-nı bu sahədə xoşagəlməz 

halların aradan qaldırılması üçün həm üzv ölkələrdə, həm də beynəlxalq səviyyədə lazımi tədbirlər görülməsi 

baxımından Azərbaycandan örnək götürməyə çağırırıq”. 

Deputat Aydın Abbasov da çıxışında bəzi separatçı qruplar tərəfindən dini faktorlardan istifadə etmək 

cəhdləri və XX əsrin iqtisadi, ekoloji və demoqrafik problemlərinə baxmayaraq, Azərbaycanın xalqların sülh və 

əmin-amanlıq şəraitində birgə yaşaması sayəsində unikal örnək verdiyini və verməkdə davam etdiyini söyləyib: 

“Azərbaycan Asiya ilə Avropa arasında körpü rolunu oynayır. Bu faktı diqqətə çatdırım ki, Azərbaycanın həm 

on ildir, AŞ-nin, eyni zamanda İslam Konfransı təşkilatının üzvüdür. 1999-cu ildə Azərbaycanda tolerantlıq 

günü qeyd olunur. Ölkə prezidenti bütün dini icmaları əsas bayramları münasibətilə hər il təbrik edir. Biz fərqli 

dini təriqətlər arasında birgə tədbirlərin təşkili üçün bütün səylərimizin işə salmalı, insanlar və dinlər arasında 

qarşıdurma yaratmamalı, əksinə onların arasındakı məsafəni daha da yaxınlaşdırmalıyıq”. 

 
“525-ci qəzet”.-2011.-28 yanvar.-N.16.-S.1, 3. 
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Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümünə hazırlıq görülür 
 

Bununla bağlı tədbirlər planı təsdiqlənib 

 

Azərbaycan Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin sərəncamı ilə “Xocalı soyqırımının on doqquzuncu 

ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı” təsdiq edilib. Tədbirlər planında Xətai rayonunda, Naftalan 

şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidələrin önünə əklil qoyulması, Xocalıdan olan 

məcburi köçkünlərin dünya dövlətlərinə, xalqlarına və beynəlxalq təşkilatlara müraciətinin yayılması, 

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirlikləri, nümayəndəlikləri və diaspor təşkilatlarında bu 

dəhşətli hadisə ilə bağlı mətbuat konfranslarının, anma mərasimlərinin və s. keçirilməsi, xarici KİV və teleradio 

kanallarında Xocalı soyqırımına həsr olunmuş materialların hazırlanması və yayılması nəzərdə tutulub. Sənədə 

əsasən, idarə və təşkilatlarda, teatr-konsert müəssisələrində, sərgi salonlarında, ali və orta təhsil ocaqlarında 

xatirə gecələri, foto-rəsm sərgiləri, şahidlərlə görüşlər və s. keçiriləcək, milli azadlıq uğrunda mübarizəyə həsr 

olunmuş sənədli və bədii filmlər nümayiş etdiriləcək.  

Rəsmi dövlət strukturları rəhbərlərinin, Milli Məclisin deputatlarının və ziyalıların iştirakı ilə 

xocalılıların müvəqqəti məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda (Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şəki, 

Naftalan, Goranboy, Bərdə, Sabirabad, Göyçay, Zaqatala, Oğuz, Balakən) şəhid ailələrinə yardım göstəriləcək. 

İldönümü ərəfəsində internet şəbəkəsinə Xocalı soyqırımını əks etdirən məlumatlar daxil ediləcək və müntəzəm 

yeniləşdiriləcək, ölkə televiziya və radiolarında, kütləvi informasiya vasitələrində bu soyqırımı ilə bağlı 

materiallar veriləcək. Fevralın 25-də təhsil müəssisələrində ilk dərslər bu faciəyə həsr olunacaq, ayın 26-da saat 

17.00-da bütün ölkə ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək. 

 

Elməddin 

 

“Üç nöqtə”.-2011.-3 fevral.-N.497.-S.4. 
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Xarici ölkələrdə Xocalı faciəsi qeyd ediləcək 
 

Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü təkcə Azərbaycanda deyil, dünya ölkələrində də qeyd ediləcək. Bu 

barədə "OLAYLAR"-a məlumat verən Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin sektor 

müdiri Qafar Əliyev deyib ki, təkcə Avropanın 50-dən artıq ölkəsində Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirlərin 

keçirilməsi nəzərdə tutulub: "Hər il olduğu kimi bu il də "Xocalıya Ədalət" kampaniyası çərçivəsində ayrı-ayrı 

ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan səfirlikləri və diaspor təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə anım tədbirləri, 

etiraz aksiyaları, müxtəlif səpkili konfrans və dəyirmi masalar keçiriləcək. Keçiriləcək tədbirlərdə iştirakçılara 

ermənilərin Xocalıda həyata keçirdikləri vəhşiliklər barədə məlumat veriləcək, maarifləndirici xarakter daşıyan 

materiallar paylanacaq". 

  

“Olaylar”.-2011.-4 fevral.-N.18.-S.3. 
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İsraildə Xocalı faciəsi qurbanları anılacaq 

 
İsraildə Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü münasibəti ilə soyqırım qurbanlarının Anım günü keçiriləcək. 

Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Anım günü fevralın 24-də 

keçiriləcək. 

"İsrail-Azərbaycan" Beynəlxalq Assosiasiyası və onun nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Diaspor 

Komitəsi tərəfindən təşkil olunan Anım günündə Knessetin deputatları, siyasi və ictimai təşkilatların liderləri, 

bələdiyyə hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri, İsraildə akkreditasiya olunmuş səfirlik və diplomatik 

nümayəndəliklərin rəhbərləri iştirak edəcəklər. 

Tədbirdə "İsrail-Azərbaycan" Beynəlxalq Assosiasiyasının prezidenti İosif Şaqal, politoloq Arye  Qut 

çıxış edəcək, Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixindən bəhs edən sənədli film 

nümayiş olunacaq. 1992-ci il fevral ayının 25- 26-da erməni silahlı birləşmələri Xankəndidə yerləşən Rusiyaya 

məxsus 366-cı alayın köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan Xocalı şəhərinə hücum edərək dinc əhaliyə qarşı 

xüsusi qəddarlıqla müşayiət olunan genosid aktım həyata keçiriblər. Bu faciə nəticəsində 613 dinc sakin qətlə 

yetirilib, 487 nəfər yaralanıb, 1275 nəfər isə əsir götürülüb. Onlardan bir çoxu əsirlikdən qayıtmayıb və sonrakı 

taleyi barədə hər hansı məlumat yoxdur. 

Mamed Şahtaxtılı 

 

“Azad Azərbaycan”.-2011.-8 fevral.-N.18.-S.5. 
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Xocalı ümidlə, inamla yaşayır 

 
Xocalı faciəsindən on doqquz il keçir. Aylar, illər ötdükcə yaralar nəinki sağalmır, əksinə, daha 

dərindən qövr eləyir. Bu, XX əsrin ən böyük faciəsi, tarixdə misli görünməmiş bir soyqırımı idi. 1992-ci il 

fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni quldurları o dövrdə Xankəndidə yerləşən 366-cı rus alayının 

iştirakı ilə üç istiqamətdən Xocalıya hücum etdilər.  

 

Bir gecənin içində 613 nəfər məhv edildi, 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü. Onlardan 150 nəfərinin 

taleyi hələ də məlum deyil. Həmin amansız qırğının nəticəsində min nəfərdən artıq dinc sakin müxtəlif dərəcəli 

güllə yarası aldı. Səkkiz ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideynlərindən 

birini itirdi. Şəhid olanlardan 56 nəfəri xüsusi qəddarlıq və amansızcasına öldürülmüş, diri-diri yandırılmış, 

başlarının dərisi soyulmuş, bədən əzaları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarnı süngü ilə deşik-

deşik edilmişdir.  

Erməni quldurları Xocalını yer üzündən silməyə çalışırdılar. Lakin başı misli görünməmiş bəlalar çəkən 

xocalılıların bir hissəsi ən ağır yollarla birtəhər xilas oldular. Onlar ölkənin onlarca yaşayış məntəqəsində 

məskunlaşdılar. Xalqımızın milli lideri hakimiyyətə gələndən sonra cəfakeş xocalılar üçün Goranboy rayonunun 

Aşağı Ağcakənd bölgəsində ayrıca qəsəbə salındı. Ulu öndərin yolunu uğurla davam etdirən Prezident İlham 

Əliyevin qayğısı və diqqəti sayəsində Aşağı Ağcakənddə indi hər şəraiti olan Xocalı rayonunun inzibati mərkəzi 

formalaşıb.  

"Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə 

Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq Aşağı Ağcakənddə, Meşəlidə, Yuxarı Ağcakənddə və Börüdə yüzlərlə 

yaşayış evi tikilib. Məktəblər, uşaq bağçaları, feldşer-mama məntəqələri, inzibati binalar inşa edilib. İşıq, su 

çəkilib, yollar düzəldilib.  

Xocalılar bu günlərdə ötən ilin yekunlarını müzakirə etdilər. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahmar 

Usubov il ərzində görülən işlər barədə hesabat verdi. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 

2010-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2011-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasın 

yekunları və Prezident İlham Əliyevin nitqlərindən irəli gələn vəzifələr baxımından rayonda görülən işləri təhlil 

etdi. Ş.Usubov ulu öndər Heydər Əliyevin yolunu uğurla davam etdirən İlham Əliyevin qayğısı və köməyi 

sayəsində xocalıların həyat şəraitinin getdikcə yaxşılaşdırılması üçün görülən tədbirlərdən danışdı. Toplantıda 

ayrı-ayrı idarə və müəssisə nümayəndələrinin məlumatları dinlənildi. Sonra Milli Məclisin deputatları Elman 

Məmmədov və Flora Qasımova, Prezident Administrasiyasının məsul işçisi Rövşən Ağayev çıxış edərək bir sıra 

məsələlərə öz münasibətlərini bildirdilər. 

Yekdilliklə qeyd olundu ki, əhalinin gün-güzəranının yaxşılaşdırılması üçün yerlərdə sistemli surətdə 

tədbirlər görülür. Təkcə son vaxtlarda "Heydər Əliyev" və "Xocalı şəhidləri" muzeyləri təşkil edilib. Goranboy 

rayonunun Börü, Meşəli kəndlərində və Yuxarı Ağcakənd qəsəbəsində telefonlaşdırma işləri aparılıb, qaz 

xəttinin çəkilişinə başlanılıb. Meşəli kəndində həkim ambulatoriyası, Gəncə şəhərində Kərkicahan qəsəbəsindən 

olan məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları üç yataqxana binası təmir edilir. Aşağı və Yuxarı Ağcakənd 

qəsəbələrində icma mikrolayihəsi xətti ilə ministadionlar istifadəyə verilib. Meşəli və Börü kəndlərində 

fəaliyyət göstərən məktəblərin hər birində daxili imkanlar hesabına yardımçı təsərrüfat otaqları tikilib, bir neçə 

səhiyyə və mədəniyyət obyektində cari təmir işləri aparılıb.  

Qayğı və diqqət ölkənin hər yerində yaşayan məcburi köçkünləri əhatə edir. Yevlax rayonu ərazisində 

məskunlaşmış on doqquz məcburi köçkün ailəsi yeni mənzillərlə təmin olunub. Gəncədə, Hacıkənddə də bir sıra 

təmir-bərpa işləri görülür. Əkin sahələrinin genişləndirilməsi və maldarlığın inkişafı üçün görülən işlər də 

təqdirəlayiqdir. Məcburi köçkünlər keçən il 7220 ton taxıl, 2200 ton kartof, 533 ton tərəvəz, 28 ton meyvə 

istehsal ediblər.  

Toplantıda bir sıra təkliflər də irəli sürüldü. Belə bir məsələ xüsusi vurğulandı ki, Aşağı Ağcakənd 

qəsəbəsində gərək Xocalı şəhidlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün abidə ucaldılsın. Bundan əlavə, Bakı 

Texniki Universitetinin 1 saylı yataqxanasının təmir işlərinin aparılmasının, Əlvan metal pansionatında su 

xəttinin bərpa olunmasının, xeyir-şər məclisləri üçün mağarın hazırlanmasının, Binəqədi rayon 2 saylı 

pansionatında elektrik xətlərinin dəyişdirilməsinin, Aşağı Ağcakənd qəsəbəsinin qazlaşdırılma işlərinin 

sürətləndirilməsinin, qəsəbədaxili yolların asfatlaşdırılmasının, yeni köçürülmüş ailələrin yaşadıqları evlərə 

telefon çəkilişinin vacibliyi bildirildi. 
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Toplantıda çıxış edənlər Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılmasının, Xocalıya xüsusi statusun 

verilməsinin və nəyin bahasına olursa-olsun torpaqlarımızın azad edilməsinin vacibliyi barədə dövlətimizin 

başçısı cənab İlham Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyətini ürəkdən dəstəklədiklərini bildirdilər. 

Xüsusi vurğulandı ki, "Xocalı soyqırımının on doqquzuncu ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı" 

məcburi köçkünlərin ürəyindən xəbər verir. Gərək hər kəs Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması üçün 

əlindən gələni etsin.  

 

Əhməd İSAYEV. 

   
“Azərbaycan”.-2011.-9 fevral.-N 30.-S.4. 

 
  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

10 

 

Ermənilər növbəti saхta tariх yaratmaq istəyirlər 

 
Həvva Məmmədova: “Parlament erməni işğalı altında olan ərazilərlə bağlı qanun qəbul 

etməlidir” 

 

Ermənistan parlamentində “Azərbaycanıların ermənilərə qarşı 1988-1994-cü illərdə törətdiyi 

cinayətlərin soyqırım kimi tanınması haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi gözlənilir. Belə bir təkliflə 

Ermənistan parlamentində təmsil olunan “İrs” partiyası çıхış edib. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması 

İctimai Birliyi İdarə Heyətinin üzvü Həvva Məmmədova bildirib ki, ermənilərin bu addımı öz təcavüzkar 

хislətlərini və illər boyu azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırım cinayətlərini ört-basdır etməkdən başqa bir 

şey deyil. Bu baхımdan ermənilərin belə bir qanun qəbul etməyə heç bir mənəvi haqqı yoхdur: “Artıq dünyanın 

nüfuzlu beynəlхalq təşkilatları Ermənistanı cinayətkar dövlət kimi tanımaqdadır və bu səbəbdən də Ermənistan 

dövləti dalana dirənib. Ermənistanın siyasi rəhbərliyində təmsil olunan bütün tanınmış şəхslər Dağlıq 

Qarabağda azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımda bilavasitə iştirak ediblər. Onlar ən dəhşətli soyqırım olan 

Xocalı faciəsində əli qana batmış insanlardır. Bu faktlarla bağlı Azərbaycanda kifayət qədər məhkəmə 

materialları və qəbul edilmiş sənədlər var. Ermənilər isə azərbaycanlıların onlara qarşı hansısa soyqırım 

törətməsi barədə heç bir fakt ortaya qoya bilməzlər. Belə halda soyqırım haqqında hər hansı sənədin müzakirəyə 

çıхarılması gülünc görünür”.   

Onun sözlərinə görə, ermənilər Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasından və 

“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində dünyanın 100-dən artıq ölkəsində tədbirlərin keçirilməsindən 

ehtiyat edir. Bu nailiyyətlərdən qorхuya düşən Ermənistan belə qanun qəbul etməyə cəhd etsə də ona cəsarəti 

çatmaz. Ermənistan belə bir qanun qəbul etməklə özünü dünya ictimaiyyəti qarşısında gülünc vəziyyətdə qoya 

bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanda bir dənə də olsun qaçqın və yaхud məcburi köçkün yoхdur, 

hansısa faciə nəticəsində burnu qanamış bir insan yoхdur. Buna baхmayaraq, ermənilər bütün tariхi 

saхtalaşdırmağa cəhd edirlər. Azərbaycanın dünya хəritəsində tutduğu mövqeyi özününküləşdirməyə çalışırlar. 

Dünya ictimaiyyətində bir nömrəli saхtakar, yalançı faktlarla çıхış edən millət kimi tanınan ermənilərin bu cəhdi 

də baş tutmayacaq. Artıq dünyanın tanınmış alimləri, хüsusən amerikalı mütəхəssis Con Makkartinin 

Almaniyada keçirilən konfransda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırım faktını ictimaiyyətə 

çatdırması erməniləri çıхılmaz vəziyyətə salıb. Demək olar ki, bu gün nəinki Ermənistan parlamenti, Ermənistan 

hakimiyyəti, hətta erməni diasporu təlaş içərisindədir. Çünki belə faktlardan sonra onların dünya ictimaiyyətinə 

çıхaracağı, ortaya qoyacağı elə bir əsasları yoхdur. H. Məmmədovanın bildirdiyinə görə, bir müddət əvvəl 

ermənilər dünya ictimaiyyətini çaşdırmaq məqsədilə yeni bir kitab çap etmişdilər. Həmin kitabda bir kəllə 

sümüyünü kompüter vasitəsilə çoхaldaraq dünya ictimaiyyətini aldatmağa çalışırdılar ki, guya 1918-ci ildə 

türklər də soyqırım ediblər. İndi isə 1918-ci ildə Qubada baş vermiş faciənin aşkarlanması dünya ictimaiyyətinə 

başqa söz deyir: “Ermənilər artıq dünya ictimaiyyətinin gözündən düşəcək dərəcədə aşağılanıblar. Dünyanın 

müхtəlif ölkələrinə səpələnmiş ermənilər nəhayət dərk etməyə başlayıblar ki, Xocalıda törətdikləri faciələrə, 

yerindən-yurdundan didərgin saldıqları insanların taleyinə görə cavab verməli olacaqlar, onların heç bir ölkəyə 

getməyə gümanı qalmayacaq. Belə halda ermənilərin ortaya atdıqları qanun layihəsi parlament müzakirəsinə 

çıхarılarsa, gülünc bir vəziyyət doğuracaq”. H. Məmmədovanın fikrincə, hətta bu qanun qəbul olunsa belə, 

reallığa söykənmədiyindən onun heç bir hüquqi əsası olmayacaq. Ona görə ki, heç bir ərazidə ermənilər faciə ilə 

üzləşməyib, azərbaycanlılar tərəfindən soyqırıma məruz qalmayıblar. Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq 

Qarabağda tariх boyu azərbaycanlılar yaşayıb. Əgər indi Dağlıq Qarabağdan azərbaycanlılar məcburi köçkün 

düşüblərsə, ermənilər harada soyqırıma məruz qalıblar? Deməli, belə bir qanun layihəsini ortaya atmaqla 

ermənilər növbəti bir fitnəkarlığa imza atmış olur, bununla da saхta bir tariх yaratmaq cəhdində bulunurlar. 

Əslində isə ermənilər belə bir qondarma qanunu müzakirəyə çıхarmaqla özlərini dünya ictimaiyyəti qarşısında 

gülünc bir vəziyyətdə qoyacaqlar. 

H. Məmmədovanın sözlərinə görə, Azərbaycanın isə ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı 

törədilən cinayətlərin soyqırım, genosid kimi tanınması haqqında qanun qəbul edilməsi üçün kifayət qədər 

hüquqi baza mövcuddur. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, Xocalı faciəsi parlamentdə soyqırım kimi tanınıb. 

Ermənilərin Qarabağda azərbaycanlılara qarşı törətdikləri digər soyqırım halları ilə bağlı bəyanatlar qəbul 

edilib, dünya ölkələrinin parlamentləri və beynəlхalq təşkilatlara göndərilib. Nəticədə ABŞ-ın bir ştatında 

Xocalı faciəsi soyqırım kimi tanınıb, Çeхiyada Xocalı faciəsinə abidə ucaldılıb. Bütün bunlardan sonra 

ermənilər çıхılmaz vəziyyətdə qalaraq çıхış yolunu hansısa qanunun qəbulunda aхtarırlar: “Bundan başqa, 
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parlament erməni işğalı altında olan ərazilərlə bağlı qanun qəbul etməlidir. Bu qanunda 20 ildən artıq müddətdə 

Qarabağdan köçkün düşmüş insanlara dəymiş maddi və mənəvi zərər, evləri-eşikləri dağılmış insanlara 

vurulmuş maddi zərərə görə ödəniləcək təzminatlar, ötən müddət ərzində insanların həmin torpaqlardan əldə edə 

biləcəkləri gəlirlər və digər itirilən maddiyyat hesablanaraq əksini tapmalıdır. Təsəvvür etmək çətin deyil ki, 

ötən 20 il ərzində Dağlıq Qarabağ və ətraf yeddi rayon nə qədər gəlirdən məhrum olub. Bu itgilərin hesabını 

birbaşa ermənilər çəkməlidir”. 

 

Alim   

 

“Olaylar”.-2011.-11 fevral.-N.23.-S.4. 
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Xocalı soyqırımı əsrimizin faciəsidir 
 

“Səs” qəzeti Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü ilə bağlı növbəti dəyirmi masa keçirdi 

 

“Səs” qəzeti ölkəmizin həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən, günün aktual və prioritet mövzuları 

ətrafında silsilə xarakterli dəyirmi masalar təşkil edir. Məhz budəfəki dəyirmi masanın mövzusu Azərbaycan 

xalqının ən böyük faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünə həsr olunub. Dəyirmi masada 

Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü, millət vəkili Eldar İbrahimov, Milli Məclisin üzvü, 

filologiya elmləri doktoru Jalə Əliyeva, “Səs” qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev, “Yeni Azərbaycan” 

qəzetinin baş redaktoru Hikmət Babaoğlu, ADPU-nun dosenti Nazi Əsədov, SİA-nın icraçı direktoru Vəli 

Vəliyev, Şəhid Ailələrinə Maddi və Mənəvi Dəstək ictimai birliyinin sədri Nəzakət Həsənova iştirak edirdi. 

Dəyirmi masada giriş sözü ilə çıxış edən Bəhruz Quliyev Prezident Administrasiyasının rəhbəri, 

akademik Ramiz Mehdiyevin Sərəncamı ilə “Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünün keçirilməsinə dair 

tədbirlər planı” təsdiq edildiyini bildirdi. Qeyd etdi ki, bu tədbirlər planına əsasən soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsinə ucaldılmış abidələrin önünə əklil qoyulması, Xocalı sakinlərinin dünya dövlətlərinə, xalqlarına və 

beynəlxalq təşkilatlara müraciətinin yayılması, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirliklərində, 

nümayəndəliklərində və diaspor təşkilatlarında bu dəhşətli hadisə ilə bağlı mətbuat konfranslarının, anma 

mərasimlərinin və s. keçirilməsi, xarici KİV və teleradio kanallarında materialların hazırlanması və yayılması 

nəzərdə tutulub.  

B. Quliyev, həmçinin, bu sənədə əsasən, idarə və təşkilatlarda, teatr-konsert müəssisələrində, sərgi 

salonlarında, ali və orta təhsil ocaqlarında xatirə gecələrinin, foto-rəsm sərgilərinin, şahidlərlə görüşlərin 

keçiriləcəyini, milli azadlıq uğrunda mübarizəyə həsr olunmuş sənədli və bədii filmlərin nümayiş etdiriləcəyini 

bildirdi. Rəsmi dövlət strukturları rəhbərlərinin, Milli Məclisin deputatlarının və ziyalıların iştirakı ilə 

xocalılıların müvəqqəti məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda şəhid ailələrinə yardım göstəriləcəyini də dəyirmi 

masa iştirakçılarının diqqətinə çatdıran B. Quliyev Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı internet 

şəbəkələrində də bu hadisəni əks etdirən məlumatlar yeniləşdiriləcəyini, televiziya və radiolarda soyqırımla 

bağlı materialların veriləcəyini də vurğuladı.  

 

“XX əsrin genosid və etnik təmizləmələr tarixində qanlı səhifələrdən biri də Xocalı soyqırımıdır” 

 

B. Quliyev 1987-ci ilin fevralın 13-də Xankəndində ermənilərin ilk separatçı mitinqlərə başladığını və 

bununla da Qarabağın rus hərbi birləşmələri ilə qəsb olunmasının əsasını qoyulduğunu bildirdi. O, qeyd etdi ki, 

1992-ci ilin fevralın 14-ü və 15-də Qarabağın Qala Qapısı adlanan Malıbəyli və Quşçular kəndləri erməni 

vəhşiləri tərəfindən işğal olunub. Baş redaktor fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə  isə ermənilər tərəfindən 

Xocalıda insanlığa və bəşəriyyətə qarşı soyqırım həyata keçirildiyini vurğuladı: “Erməni hərbi birləşmələri 

Xankəndində dislokasiya olunmuş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının ağır hərbi texnikasının dəstəyilə Xocalıya 

hücuma keçdilər. Artilleriya silahlarından, ağır hərbi texnikadan açılan aramsız atəşlə müşayiət olunan hücum 

nəticəsində Xocalı mühasirəyə düşdü və yanğınlar başladı. Fevralın 26-sı səhər şəhər alova bürünmüşdü. Həmin 

vaxt şəhərdə olan təqribən 2 min 500 nəfərə yaxın əhali məcburi şəkildə öz ev-eşiklərini ataraq, Ağdama doğru 

hərəkət etdi. Lakin şəhəri tərk etmək hamıya nəsib olmadı. Erməni hərbi birləşmələri 366-cı alayın köməyilə 

dinc əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla cəza tədbirləri həyata keçirirdi. Beləliklə də, Xocalıda ermənilər 613 nəfər 

azərbaycanlını vəhşicəsinə qətlə yetiriblər. Onların 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i isə ahıl adam idi. 8 ailənin isə 

üzvləri bütövlükdə məhv edildi. Faciə nəticəsində 487 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti aldı ki, onlardan 

da, 76 nəfəri uşaq idi. Ermənilər tərəfindən girov götürülənlərin sayı isə 1275 nəfər təşkil edir. Xocalıda 

törədilmiş faciə ilə əlaqədar 150 nəfərin aqibətindən isə hələ də xəbər-ətər yoxdur” deyən B. Quliyev XX əsrin 

genosid və etnik təmizləmələr tarixində qanlı səhifələrdən birinin də, məhz Xocalı soyqırımı olduğunu bildirdi. 

B. Quliyev həmin soyqırımla bağlı əlaqəsi olan adamların, hələ də, öz vicdanları və qanun qarşısında cavab 

vermədiklərini də dilə gətirdi. B. Quliyev o dövrün qanlı olayları və Xocalı soyqırımı ilə bağlı dəyirmi masa 

iştirakçıları arasında müzakirələrin aparılmasının vacibliyini də bildirdi.  

 

“Xocalı faciəsi təsadüfən baş vermiş bir hadisə olmayıb” 

 

Nazi Əsədov: 
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- XX əsrin ən böyük faciələrindən biri olan Xocalı faciəsi təsadüfən baş vermiş bir hadisə olmamışdır. 

Bu faciə XX əsrin sonunda ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə qarşı sırf ərazi iddialarının irəli sürülməsinin 

nəticəsi kimi, eyni zamanda, öz arzularına çatmaq üçün Dağlıq Qarabağda hərbi vasitələrə əl atmasının 

nəticəsindən baş vermişdir. Məlum olduğu kimi, 1988-ci ildən başlayaraq, Ermənistan Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində olan ermənilərin Azərbaycandan ayrılaraq, Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərarın qəbul 

olunmasına nail oldu. Nəticədə Azərbaycana qarşı Dağlıq Qarabağda iğtişaşlar gücləndi. O zamankı Azərbaycan 

hökuməti isə bu məsələlərə bir o qədər də ciddi əhəmiyyət vermədi. Beləliklə də, erməni işğalçıları öz arzularına 

nail olmaq üçün, ilk növbədə, Qərbi Azərbaycandakı azərbaycanlıların oradan deportasiya olanması məsələsini 

həyata keçirdi. Bildiyiniz kimi, 1988-ci ilin sonuna qədər Qərbi Azərbaycandan 200 mindən artıq azərbaycanlı 

öz ata-baba yurdlarından deportasiya edildi. Deportasiya olunan azərbaycanlıların müəyyən hissəsi həmin 

zaman Dağlıq Qarabağın ayrı-ayrı yerlərində, xüsusən də, Şuşada yerləşdirilmişdilər. Lakin Azərbaycanın o 

zamankı rəhbərləri onların orada olmasının ermənilər üçün təhlükə yaradacağını irəli sürürdülər. Eyni zamanda, 

Moskva hökumətinin, yəni mərkəzin diqtəsi ilə belə bir oyun gedirdi. Məhz bu oyunların nəticəsi olaraq, Qərbi 

Azərbaycandan deportasiya olunmuş həmvətənlərimiz Dağlıq Qarabağ ərazisindən çıxarıldı. Beləliklə, 

müdafiəsiz Azərbaycan xalqının Dağlıq Qarabağda yaşayan hissəsi, ermənilərlə qarşı-qarşıya, üz-üzə qaldı. 

Nəticədə isə silahsızlaşdırılmış Azərbaycan kəndləri mükəmməl silahlanmış erməni quldur dəstələri tərəfindən 

işğal edilərək, var-dövlətləri talan edildi. Tarixdə görünməmiş insanlığa sığışmayan əzablar Dağlıq Qarabağda 

ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirildi. Bu məsələdə isə birbaşa rus amili məsuliyyət daşıyırdı. Qeyd 

edim ki, Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri olan və artıq o zaman şəhər statusu almış Xocalı alınmaz bir 

qalaya çevrilmişdi. Çünki Xocalı əhalisi öz dədə-baba torpaqlarını çox mərd və cəsurluqla müdafiə edirdilər. 

Dağlıq Qarabağ ətrafında gedən müharibənin getdikcə əhatə dairəsi daralırdı. Davamlı şəkildə Xocalıdan və 

ətraf rayonlardan mərkəzə, o zamankı hakimiyyətə məlumatlar verilirdi ki, vəziyyət getdikcə pisləşir. O 

zamankı mərkəzi hakimiyyət isə bu məsələlərdə tamam fərqli mövqe tuturdu. Eyni zamanda, onlar Xocalı 

əhalisinə heç bir ciddi yardım göstərmək niyyətində deyildi. Məhz bütün bunların nəticəsi olaraq, 1992-ci ilin 

fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə rusların Xankəndində olan 366-cı motoatıcı alayının bütün hərbi 

imkanlarından istifadə etməklə Xocalı üzərinə hücum edildi. Onu da qeyd edim ki, bu faciəni törətməzdən əvvəl 

də 366-cı alay, əslində, Azərbaycanın kəndlərinin atəşə tutulmasında böyük rol oynayırdı. Sonradan könüllü 

olaraq Azərbaycan tərəfinə keçmiş həmin olayın döyüşçüləri də açıq şəkildə bildiriblər ki, onlara müəyyən 

dərəcədə pul və digər şirnikləndirici vədlər təklif etməklə, Azərbaycan kəndlərini iriçaplı silahlardan atəşə 

tuturdu. Yəni ruslar artıq ermənilər tərəfindən, demək olar ki, ələ alınmışdı. Bütün bunların yekununda isə 

mərkəzdən heç bir kömək almayan, tamamilə köməksiz vəziyyətdə olan Xocalı əhalisi sərt qış gecəsində 

düşmənin amansız hücumuna məruz qalmışdı. Həmin gecə yaşanan böyük və qanlı faciənin yekununda 7 minlik 

Xocalı əhalisinin az bir hissəsi erməni güllə-baranından canını qurtararaq, sağ qala bilmişdi. 1992-ci ilin 

fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində rus və erməni birləşmələrinin Azərbaycan xalqının başına 

gətirmiş olduğu bəla tarixə soyqırım faktı kimi daxil olmuşdur. Çünki həmin gecə azğınlaşmış düşmən ordusu 

xalqımıza qarşı amansızcasına divan tutub. Əslində, erməni qəsbkarları təkcə Xocalıda deyil, ondan əvvəlki 

tarixlərdə də Azərbaycan ərazisində törətmiş olduğu terror hadisələrində xalqımıza qarşı amansız olduqlarını 

nümayiş etdirmişlər. Bu gün də erməni terror təşkilatı olan ASALA təkcə azərbaycanlılara, türklərə qarşı deyil, 

eyni zamanda, başqa xalqlara qarşı da terrorçuluq əməllərini yerinə yetirirlər. Bundan əlavə, ASALA erməni 

terror təşkilatı bir çox terror təşkilatları ilə də geniş əlaqələr quraraq, müxtəlif cür hərəkətlər etməyi 

planlaşdırırlar.  

 

“Səs” qəzetinin əməkdaşı: 

- Eldar müəllim, Milli Məclis Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində dünya parlamentləri 

ilə hansı istiqamətdə iş aparır və bunun nəticəsi hansı səviyyədədir? 

 

“Xocalı faciəsi tarixin ən 

böyük faciələrindən biridir” 

 

Eldar İbrahimov: 

- Məndən öncə çıxış edən hörmətli tarixçimiz də bildirdi ki, Xocalı faciəsi tarixin ən böyük 

faciələrindən biridir. Xocalı faciəsinin törədildiyi gün, yəni hər ilin 26 fevral günü gələndə xalqımız bu 

soyqırımı dərin hüznlə yad edir. Çünki azyaşlıların, qocaların vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi hər bir 

azərbaycanlının ürəyində düşmənə qarşı böyük nifrət yaradır. Biz bu tarixi qeyd etdiyimiz hər anda düşmənə 
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qarşı böyük nifrət və mübarizə əzmi ilə çarpışırıq. Milli Məclis də hər ilin 26 fevralında Xocalı faciəsi ilə 

əlaqədar olaraq bəyanat qəbul edir. Bu bəyanat bütün beynəlxalq təşkilatlara, dünya parlamentlərnə göndərilir. 

Bundan başqa parlamentin beynəlxalq təşkilatlarla, Avropa Şurası, ATƏT, Avropa Birliyi və digər nüfuzlu 

təşkilatlara bu məsələnin əsl mahiyyətinin çatdırılması üçün gördüyü işlər, vermiş olduğu qərarlar göz 

önündədir. Eyni zamanda, parlament üzvləri də təmsil olunduqları bütün beynəlxalq təşkilatlarda Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı əsil faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında əlindən gələni əsirgəmir. Bir faktı da qeyd 

edim ki, Vyanada ATƏT Parlament Assambleyasının qış sessiyasında biz ingilis dilində Xocalı soyqırımı ilə 

bağlı kitabların yayılmasına nail olduq. Bundan əlavə, başqa dillərdə biz Xocalı həqiqətləri ilə bağlı faktların 

çatdırılması üçün mühüm qərarlar və addımlar atmışıq. Amma çox təəssüf və təəccüblə qeyd etməliyik ki, 

Avropada ikili standartlar Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin yayılmasına imkan vermir. Onu da qeyd edim ki, bu 

gün dünya ictimaiyyəti birmənalı şəkildə heç bir regionda və ölkədə hər hansı bir formada müharibənin olmasını 

istəmir.  Təkcə ermənilər istisna olmaqla, heç bir dünya xalqı davamlı münaqişənin olmasında maraqlı deyil. 

Ermənilər isə nə müharibədən, nə terrordan, nə də ayrı-seçkilikdən əl çəkmirlər. Amma bütün bunların 

müqabilində onlar başa düşməlidirlər ki, Azərbaycan regionda lider dövlətə  çevrilib. Ona görə də, birmənalı 

şəkildə, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində inkişaf edib yüksələ bilər. Onu da qeyd edim ki, qarşıdan 

gələn müddət ATƏT Parlament Assambleyasının sessiyasında bir daha 56 dövlətin təmsilçisinə Xocalı 

həqiqətləri ilə bağlı faktların çatdırılmasına çalışacağıq. Bu günə qədər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və digər 

məsələlərlə bağlı BMT-nin, ATƏT-in çıxarmış olduğu qərarlar Ermənistan tərəfindən  qəbul edilmir. Öz 

növbəsində həmin nüfuzlu təşkilatlar da çıxarmış olduğu qərarla bağlı Ermənistana heç bir təzyiq etmək 

niyyətində deyil. Ona görə də, ATƏT rəhbərləri dünyanın hegemon gücləri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə konkret mövqe nümayiş etdirməlidirlər. Çünki  Cənubi Qafqaz regionunda 

münaqişə ocaqları nə qədər öz mövcudluğunu saxlayarsa, bu, həm region və həm də dünya birliyi üçün çox 

təhlükəlidir. Eyni zamanda, beynəlxalq nüfuzlu təşkilatların da Azərbaycana qarşı ikili mövqedən çıxış etməsi, 

münaqişənin həlli ilə bağlı əsl reallıqları görməzlikdən gəlməsi bizim haqlı narazılığımıza səbəb olur. Amma 

inanırıq ki, möhtərəm Prezident İlham Əliyev cənablarının  apardığı uğurlu daxili, xarici siyasət nəticədə ərazi 

bütövlüyümüzün təmin edilməsinə zəmin yaradacaq.  

 

“Səs” qəzetinin əməkdaşı: 

- XX əsrin ən böyük faciələrindən olan Xirosima, Xatun kimi faciələrlə yanaşı, Xocalı faciəsinin 

də bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün mətbuatımızın ümumi bir mövqedən çıxış etməsi nə 

dərəcədə mümkündür? 

 “Xocalı təkcə soyqırım deyil, bu, ilk növbədə, Azərbaycan xalqının mənəvi müqavimətinin qırılması 

üçün düşünülmüş, sistemli, hərbi psixoloji bir aksiya idi” 

  

 Hikmət Babaoğlu: 

- Mən əvvəlcə təşəkkür edirəm ki, “Səs” qəzetində belə bir aktual  və vacib məsələyə həsr olunmuş 

dəyirmi masa keçirilir. Qeyd edim ki, ilk növbədə, Azərbaycan  mətbuatı sistemli, ardıcıl və məqsədyönlü bir 

fəaliyyət göstərməlidir. Dünyanın informasiya dünyası olduğunu bilərək, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində ilkin vəzifə milli mətbuatımızın üzərinə düşür. Bunun üçün də, 

hadisənin  baş verdiyi, niyə baş verdiyi və niyə məhz bu şəkildə baş verdiyi Azərbaycan mətbuatı, sosioloqlar  

tərəfindən ciddi təhlil edilməlidir.  Çünki biz nəzərdən qaçırmamalıyıq ki, Xocalı təkcə soyqırım deyil, bu ilk 

növbədə, Azərbaycan xalqının mənəvi müqavimətinin qırılması üçün düşünülmüş, sistemli, hərbi-psixoloji bir 

aksiya idi. Ermənilər növbəti mərhələdə bilirdilər ki, Dağlıq Qarabağda geniş əraziləri işğal etməyi nəzərdə 

tuturlar. Bu əvvəlcədən düşünülmüş bir plan idi. Məhz bu xalqın azadlıq ruhuna, mənəviyyatına, milli-psixoloji 

müqavimətinə vurulan bir zərbə idi. Ona görə də, öz planlarını məhz bu şəkildə qəddarcasına  düşünmüşdülər. 

Amma bu ermənilərin hərbi siyasi bilgilərinin nəticəsi kimi ortaya çıxmamışdır. Bu, böyük bir imperiyanın 

birbaşa hərbi-psixoloji müdaxiləsi nəticəsində meydana çıxmışdır. Onu da deyim ki, ermənilər qarşılarına  

qoyulmuş məqsədlərinə nail oldular. Çünki Xocalı faciəsi, sözün əsil mənasında, xalqımız üçün böyük bir dərs 

oldu. Xocalı faciəsi o dərəcədə qəddarcasına törədilmişdi ki, hətta bir informasiya ötürücüləri olaraq, 

Azərbaycan mətbuatı bəzi hallarda Xocalıdakı hadisələri olduğu  kimi, cəmiyyətə və dünyaya təqdim etməyi 

qüruruna belə sığışdırmırdı. Yəni bizə ar gəlirdi ki, övladlarımız, körpələrimiz, qadınlarımız, qızlarımız bu cür 

təcavüzə məruz qalıb. Bəzən milli qürur bunu açıq şəkildə təqdim etməyimizdə bizə mane olurdu.  Çünki 

ermənilərin xalqımıza qarşı törətmiş olduğu əməllərdən biz utanırdıq. Ancaq burada heç bir utancaqlığa yer 

vermək lazım deyil. Həmin hadisələri olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq lazımdır. 
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“Səs” qəzetinin əməkdaşı: 

 

Hikmət Babaoğlu: 

- Qeyd edim ki, tarixdə erməni soyqırımı adlı hadisə baş verməyib, Sadəcə olaraq, 1915-ci ildə Osmanlı 

imperiyasının köçürülməsi zamanı baş vermiş  hadisələrin ermənilərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bir daha 

vurğulayıram ki, Azərbaycan mətbuatının üzərinə düşən vəzifə bütün üsullarla çevik şəkildə Xocalı 

soyqırımının alt qatlarında olan mənəvi-psixoloji faktları dünya ictimayyətinə çatdırmaqdan ibarətdir. Amma 

hər bir halda Azərbaycan mətbuatının üzərinə ikiqat vəzifə düşür. Çünki bizi eşitmək istəməyənlərə də, biz bunu 

eşitdirməliyik. Son dövrlərdə Xocalı soyqırımının, Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında 

Azərbaycanda sistemili, məqsədyönlü, ardıcıl bir informasiya siyasəti həyata keçirilir. Bundan qorxuya düşən 

ermənilər isə bizim əleyhimizə çıxmaq üçün daxilimizdə bir Eynulla Fətullayev tapdılar. Onlar bundan sonra, 

iddia etməyə çalışdılar ki, bu faciələri öz başımıza özümüz gətirmişik. Ona görə də, biz ciddi şəkildə bu 

məsələlərin üzərində iş aparmalıyıq. İkinci bir tərəfdən isə, qeyri-ənənəvi yollarla  Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

məsələlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasından ibarətdir. 

 

Dəyirmi masada giriş sözü ilə çıxış edən Bəhruz Quliyev Prezident Administrasiyasının rəhbəri, 

akademik Ramiz Mehdiyevin Sərəncamı ilə “Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünün keçirilməsinə dair 

tədbirlər planı” təsdiq edildiyini bildirdi. Qeyd etdi ki, bu tədbirlər planına əsasən soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsinə ucaldılmış abidələrin önünə əklil qoyulması, Xocalı sakinlərinin dünya dövlətlərinə, xalqlarına və 

beynəlxalq təşkilatlara müraciətinin yayılması, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirliklərində, 

nümayəndəliklərində və diaspor təşkilatlarında bu dəhşətli hadisə ilə bağlı mətbuat konfranslarının, anma 

mərasimlərinin və s. keçirilməsi, xarici KİV və teleradio kanallarında materialların hazırlanması və yayılması 

nəzərdə tutulub.  

B. Quliyev, həmçinin, bu sənədə əsasən, idarə və təşkilatlarda, teatr-konsert müəssisələrində, sərgi 

salonlarında, ali və orta təhsil ocaqlarında xatirə gecələrinin, foto-rəsm sərgilərinin, şahidlərlə görüşlərin 

keçiriləcəyini, milli azadlıq uğrunda mübarizəyə həsr olunmuş sənədli və bədii filmlərin nümayiş etdiriləcəyini 

bildirdi. Rəsmi dövlət strukturları rəhbərlərinin, Milli Məclisin deputatlarının və ziyalıların iştirakı ilə 

xocalılıların müvəqqəti məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda şəhid ailələrinə yardım göstəriləcəyini də dəyirmi 

masa iştirakçılarının diqqətinə çatdıran B. Quliyev Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı internet 

şəbəkələrində də bu hadisəni əks etdirən məlumatlar yeniləşdiriləcəyini, televiziya və radiolarda soyqırımla 

bağlı materialların veriləcəyini də vurğuladı. 

 

“Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Fransada açıq şəkildə etiraf etdi ki, Xocalı soyqırımını 

mən törətmişəm” 

 Hikmət Babaoğlu: 

- İkinci bir tərəfdən isə, qeyri-ənənəvi yollarla  Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələlərin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılmasından ibarətdir. Yəni statistik formada yox, Xocalıda bu qədər adam öldü, bu qədər 

insan şikəst oldu, bu qədəri itkin düşdü və s. Çünki bu gün insanlar statistika ilə idarə olunmur. İnsanların 

düşüncəsi, emosiyası, mənəviyyatı hadisəni qavramaq tərzi daha çox mənəvi amillərlə bağlıdır. Ona görə də bu 

gün təkcə mətbuatın, jurnalistlərin fəaliyyəti ilə deyil, eyni zamanda, Azərbaycan ədəbiyyatının, yazıçılarının, 

şairlərinin, musiqişünaslarının da üzərinə çox böyük vəzifə düşür. Niyə Xocalı faciəsinə həsr olunmuş drama, 

romana Azərbaycan ədəbiyyatında rast gəlmək olmur? Yəni, Xocalı faciəsini, bir insanın ailə faciəsi qismində 

roman kimi oxucuya təqdim etmək daha məqbul olardı. Biz nəzərə almalıyıq ki, təbliğat bir-iki günlə 

hesablanmır. Təbliğat uzunmüddətə strateji məqsəd üçün hesablanır. Gəncliyində belə bir romanla tanış olan bir 

şəxs müəyyən bir yaş həddinə çatdıqda, onun mənəvi yaddaşında bu məsələ qalır. Bu baxımdan da Azərbaycan 

mətbuatı bugünkü beynəlxalq informasiya konyunukturasının verdiyi şərtlər daxilində kifayət qədər 

müvəffəqiyyət qazanıb. Burada digər bir məsələ isə Xocalı soyqırımını törədənlər haqqında, hələ də, bu günə 

qədər ciddi tədbirlərin görülməməsidir. Çünki bu hadisəni törədənlərin böyük bir qismi Azərbaycanın hüquqi, 

siyasi çərçivəsindən çox-çox kənardadır. Amma buna baxmayaraq, bəzi hallarda hadisəni törədən bu gün 

Ermənistanda rəhbər vəzifələrdə olanlar, xüsusən də, Serj Sarkisyan və eks-prezident Robert Köçəryan Qərbdə 

olan bəzi xristian təəssübkeşləri ilə görüşərkən, hətta özləri bildirirlər ki, Xocalı soyqırımını biz törətmişik. Ona 

görə də, Azərbaycan mətbuatı belə həssas nöqtələrə böyük diqqət göstərməlidir. Məhz dünyanın nüfuzlu kütləvi 

informasiya vasitələrinin bu məsələdə münasibət bildirməsini tələb etməlidir. Eyni zamanda, beynəlxalq 
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hüququn gərəyi olaraq, həmin şəxslər haqqında müəyyən beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bunun bir cinayət 

faktı olması barəsində iş qaldırılmalıdır. Çünki bu, bir etirafdır. Ermənistan prezidenti S. Sarkisyan Fransada 

açıq şəkildə etiraf edir ki, “Xocalı soyqırımını mən törətmişəm”. Belə olan təqdirdə, informasiya dəstəyi ilə 

yanaşı, Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları da hərəkətə keçməlidir. 

Bu gün də, torpaqlarımızın erməni işğalı altında olması bizləri daima ayıq və sayıq olmağa sövq edir.  

 

Bəhruz Quliyev: 

- Azərbaycan mətbuatının apardığı işlə yanaşı, geniş ictimaiyyətin də başımıza gətirilən faciələrlə bağlı 

konkret mövqe ortaya qoyması vacibdir. Çünki milli məsələlərdə vahid iradənin nümayiş etdirilməsi istənilən 

məsələdə uğurun başlıca təminatçısıdır. Xocalı soyqırımı ilə bağlı əsil həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasın da bizim üzərimizə böyük vəzifə düşür.  

 

“XX əsrdə baş vermiş bir neçə böyük faciələr Xatun, Xirosimo və Xocalı soyqırımı öz dəhşətləri 

ilə dünya ictimaiyyətini sarsıdıb” 

 

Jalə Əliyeva: 

- Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində “Səs” qəzeti tərəfindən keçirilən bu dəyirmi masa böyük bir 

vətəndaşlıq mövqeyinin təcəssümü kimi qiymətləndirilir. Qeyd edim ki, iki il öncə Heydər Əliyev Fondunun 

Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində 

Azərbaycan həqiqətləri, Xocalı gününün dəhşətləri və faciələri bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı. Bu məsələ 

çox təqdiredici bir qiymətə layiq görüldü. Sadəcə olaraq, bir nəfərin və bir ailə üzvünün bu cür məsələləri dünya 

ictimaiyyətinə çatdırması bizlərdə də böyük ruh yüksəkliyi yaradıb. Ona görə də, hər bir azərbaycanlı öz 

qəlbində bu təəssüfü yaşadıqca bunu düşünməli və addım atmalıdır. Çünki ildə bir dəfə deyil, bütün vaxtlarda 

Xocalı həqiqətləri ilə bağlı faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında bizlər də böyük fəallıq göstərməliyik. 

XX əsrdə baş vermiş bir neçə böyük faciələr Xatun, Xirosima və Xocalı soyqırımı öz dəhşəti ilə bütün dünya 

ictimaiyyətini sarsıtmışdır. Eyni zamanda, bir filoloq kimi deyə bilərəm ki, burada bir bağlılıq ondan ibarətdir 

ki, faciələrin üçü də X hərfi ilə başlayır. Amma Xocalıdan başqa digər faciələrə bütün dünya ictimaiyyəti baş 

əyir. Söhbət Xocalı soyqırımından düşəndə nə üçünsə 200 illik təcrübəsi ilə öyünən, bütün dünyaya insan 

hüquqlarından dərs verməyə hazır olan dırnaqarası demokratik ölkələr - ABŞ, Avropa Birliyi kimi ikili 

standartlardan çıxış edən ölkələr Xocalı soyqırımına göz yumurlar. Onu da qeyd edim ki, bir neçə il bundan 

əvvəl, Xocalı faciəsini tamamilə anladan böyük bir əsər yazılmışdı.  

 Bir faktı da qeyd edim ki, Avropa erməninin 100 ildir ki, yalandan car çəkdiyi iftiralara inanır. 

Ermənilər Xocalı faciəsindən olan kadrları götürüb, özününkülər kimi dünya ictimaiyyətinə təqdim edərək, 

insanları aldadırlar. Artıq son dövrlərdə dövlət səviyyəsində aparılan əhəmiyyətli iş nəticəsində ölkəmiz 

informasiya mübarizəsində öncüllüyü təmin etmişdir. Müharibənin və mübarizənin müxtəlif növləri olduğu 

kimi, onun ən əhəmiyyətli tərəfi informasiya müharibəsidir. Düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi, pozulmuş 

ərazi bütövlüyümüzün bərpası istiqamətində atılan addımlar yaxın zamanlarda haqlı mövqeyimizin təmin 

edilməsinə zəmin yaradacaq. Eyni zamanda, bizlər də öz üzərimizə düşən vəzifəni yaxşı mənada dərk edərək, 

əsrlərdən bəri başımıza gətirilən bəlalardan dərs çıxararaq, işimizi məhz bu istiqamətdə qurmalıyıq.  

 

Bəhruz Quliyev: 

- Dəyirmi masa iştirakçılarının diqqətinə onu da çatdırım ki, sizlərə burada təqdim olunan Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı multimedia diskləri SİA-nın təşəbbüsü ilə işıq üzü görüb. Eyni zamanda, digər vacib tarixi 

hadisələr, şəxsiyyətlər və əlamətdar günlərlə bağlı da SİA-nın multimedia diskləri hazırlanıb.  

 

“Əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının qan yaddaşından heç vaxt 

silinməyəcək” 

  

Vəli Vəliyev: 

- Əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının qan yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. 

Çünki əsirlər boyu Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik mövqeyində olan ermənilər millətimizin başına 

olmazın müsibətlərini gətiriblər. Tarixə nəzər saldıqda, erməni fitnəsinin Azərbaycan türklərinə və Türkiyə 

türklərinə qarşı nə dərəcədə qəddar və amansız olduğunu bir daha aydın görmək olur. Çünki həmişə böyük 

iddialarda “Böyük Ermənistan” yaratmaq iddiasında olan bədnam qonşularımız bütün zamanlarda Azərbaycanın 
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tarixi ərazilərinə göz dikiblər. Onlar istənilən tarixi şəraitdən özləri üçün əlverişli olan mühitdən istifadə edərək, 

Azərbaycan xalqına divan tutublar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, nədənsə dünya birliyi Avropanın ikili 

standartları, hələ də, bizlər üçün tətbiq olunur. Bu günə qədər bütün beynəlxalq təşkilatların, BMT-nin Avropa 

Birliyinin, Avropa Parlament Assambleyasının, İslam Konfransı Təşkilatının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, 

qaçqın və məcburi köçkünlərin heç bir ilkin şərt irəli sürülmədən öz doğma yurd-yuvalarına qayıtması ilə bağlı 

çıxarmış olduğu qətnamələr hələ də Ermənistan tərəfindən icra olunmur. Eyni zamanda, bu qətnamələrin icrası 

ilə bağlı da heç bir beynəlxalq təşkilat Ermənistana hər hansı bir formada həm iqtisadi, həm də siyasi 

təzyiqlərinin və təpkilərini göstərmir. XX əsrin ən böyük insan qırğını və bəşəriyyətə, insanlığa sığışmayan 

əməllərinə görə, hələ də Ermənistana və onun əli qana batmış rəhbərlərinə bir söz deyən tapılmır. 1992-ci ilin 

fevral ayıın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində azərbaycanlılara - körpədən tutmuş ağsaqqala qədər 

edilmiş vəhşiliklər tarixdə heç zaman baş verməyib. Xocalı faciəsinə qədər dünya birliyi insanlığa bu cür 

işgəncənin verilməsini müşahidə etməmişdi. Çox təəssüf və təəccüblə qeyd etməliyik ki, nədənsə hələ də, özləri 

üçün demokratiyadan, insan hüquq və azadlıqlarından bəhs edənlər 1992-ci ilin fevral ayının 26-da Azərbaycan 

insanına qarşı törədilmiş vəhşiliyə qiymət verməyi bacarmırlar. Amma inanırıq ki, tarix Azərbaycan xalqına 

qarşı edilmiş bütün ədalətsizliklərə, millətimizin başına gətirilmiş bütün bəlalara öz layiqli qiymətini verəcək. 

İşğal olunmuş torpaqlarımızın, pozulmuş ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması Xocalıda, Xankəndində, 

Şuşada şəhid olmuş oğul və qızlarımızın ruhunu şad edəcək.  

 

“Səs” qəzetinin əməkdaşı: 

- Xocalı faciəsi baş verməyə bilərdimi?  

 

Nazi Əsədov: 

- Qeyd edim bizlər o dövrü, o tarixi hadisələri yaşamışıq. Hətta o dövr Xocalıda insanların qətlə 

yetirilmədiyi barəsində də informasiyalar yayılmışdı. O zamankı dövlət rəhbərliyinin biganə münasibəti 

nəticəsində, təbii idi ki, Xocalı hadisəsi baş versin. Xocalı faciəsi o halda, baş verməyə bilərdi ki, o vaxtkı 

dövlət rəhbərliyi bu məsələyə ciddi yanaşsın. Eyni zamanda, həmin vaxt ölkəyə rəhbərlik edən qüvvələr 

daxilində bu faciənin baş verməsində maraqlı olan tərəflər də mövcud idi. Onlar düşünürdülər ki, müharibədə 

belə bir gərgin vəziyyət yaransın və müəyyən imtiyazlar əldə edə bilsinlər. Bundan əlavə, Azərbaycan xalqının 

iradəsini qırmaq üçün rus və erməni birləşmələri belə bir faciəni törətməyi əvvəlcədən planlaşdırmışdılar. 

Amma bütün bunların müqabilində, zamanında qarşılayıcı tədbirlər görülsə, insanlar Xocalıdan çıxarılsaydı, 

Xocalı işğal olunsa da bu dərəcədə amansız qırğınlara yol verilməzdi.  

 

“Xocalıda törədilmiş hadisələr sistemli şəkildə, ardıcıl olaraq həyata keçirilirdi” 

  

Hikmət Babaoğlu: 

- Əvvəlcədən bildirdiyim kimi, Xocalıda törədilmiş hadisələr sistemli şəkildə ardıcıl olaraq davam 

etdirilirdi. Bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ problemi hələ 1918-1920-ci illərdə sonrakı sovet dövründə zaman-

zaman aktuallaşdırılmışdır. Hətta 1970-1980-ci illərdə bu problem qaldırılaraq, Dağlıq Qarabağın 

Azərbaycandan qoparılması məsələsi gündəmə gətirilmişdi. Onu da qeyd edim ki, Sovet İttifaqı Kommunist 

Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi və sonradan SSRİ-nin prezidenti Mixail Qorbaçovun ətrafında 

Ağambekyan, Sitaryan və digər bu kimi ermənilər cəm olmuşdu. Çox təəssüf ki, onların münasibətləri SSRİ 

prezidenti ilə təkcə rəsmi səviyyədə məhdudlaşmırdı. Eyni zamanda, məişət, ailə səviyyəsində onlar arasında sıx 

mehriban münasibətlər mövcud idi. Bu isə yenidən ermənilərə imkan verdi ki, Qarabağ problemini 

aktuallaşdırsınlar və onu Azərbaycandan qoparsınlar. Bu yolda ermənilərin üzləşdiyi ilk maneə o vaxt Siyasi 

Büro üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin  birinci müavini Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev idi. Ona görə də, 

ermənilər başa düşürdülər ki, nə qədər ki, belə bir sipər, güc var buna qarşı mübarizə aparmaq mümkün 

olmayacaq və Qarabağı Azərbaycandan qoparmaq reallaşmayacaq. Elə bu məqsədlə də onlar, ilk növbədə, 

ermənilər və sovet rəhbərliyi müxtəlif bəhanələrlə yalandan Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin səhhəti ilə bağlı 

saxta bir arayış təqdim etməklə, Onu Siyasi Bürodan uzaqlaşdırdılar. Onlar öz missiyalarını bununla bitmiş 

hesab etmədilər. Məhz bundan sonra da Ulu Öndərimizə qarşı müxtəlif təxribatlar etməyə də başladılar. SSRİ-

nin və erməni rəhbərliyinin mövqeyi bəlli olduğu halda Azərbaycanda rəhbərliyə elə şəxsləri gətirirdilər ki, 

onlar ya həddindən artıq siyasi düşüncə etibarilə kosmopolit idilər,  sovet ideallarına inanmışdılar və milli 

kimliklərini, demək olar ki, itirmişdilər, ya da, onlar müti şəkildə özlərinə xidmət edən adamları Azərbaycanda 

hakimiyyətə gətirirdilər. Məhz bu hadisələr baş verdiyi ərəfədə də, Azərbaycanda hakimiyyətdə olan qüvvələr 
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dediyimiz keyfiyyətləri özündə cəmləşdirmişdilər. Həmin dövrlər Xocalını əhatə edən Xankəndində və digər 

yerlərdə azərbaycanlılar az olsa da, burada soydaşlarımız qismən çoxluq təşkil edirdilər. Eyni zamanda, orada 

bütün infrastrukturu inkişaf etdirərək, Xocalıya şəhər statusu verilmişdi. Bundan əlavə Xocalı ətrafında baş 

verən hadisələrlə bağlı Mərkəzi Komitəyə, eyni zamanda, Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyinə məlumatlar 

ötürülürdü. Bundan əlavə, Azərbaycanın o zamankı kəşfiyyat orqanlarında mən hesab edirəm ki, mütləq 

məlumat var idi. Hüquq-mühafizə orqanlarının da ya əvvəlcədən xəbərləri var idi, ya da olmalı idi. Əgər bu 

hadisədən xəbərləri yox idisə, bu, artıq onların günahıdır. Çünki belə bir böyük miqyasda hərbi cinayət 

planlaşdırılırdısa, mütləq bundan Azərbaycanda müvafiq orqanlarının xəbərləri olmalı idi. Ən azından birinci 

şəxsdə, yəni 1992-ci ildə ölkəyə rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibov da bu hadisə barəsində müfəssəl məlumatlar 

var idi. Çox təəssüf ki, onlar bu məlumatları əhalidən gizlədirdilər. Cinayət məcəlləsinin hüquq kodeksinə 

əsaslanaraq, onu da qeyd etmək olar ki, o dövrdə hakimiyyətdə olan şəxslər əvvəlcədən bu cinayət haqqında 

məlumatları olduğu üçün, onlar da məsuliyyət daşıyırlar. Bundan sonra hakimiyyətə gələn psevdovətənpərvərlər 

də Xocalı ilə bağlı məsələlərə hüquqi-siyasi qiymət verməyi bacarmadılar. Məhz Ulu Öndərimiz Heydər 

Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı soyqırımına hüququ-siyasi qiymət verildi. Bu cinayəti 

törətməkdə günahkar olanların adları konkret olaraq göstərildi. Onların haqqında xüsusi tədbirlərin görülməsi ilə 

bağlı Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu tərəfindən xüsusi cinayət işi açıldı. 

 

RƏFİQƏ KAMALQIZI  

TAPDIQ QURBANLI 

 
“Səs”.-2011.-10 fevral.-N.25.-S.8-9, 11 fevral.-N.26.-S.8-9. 
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Tomas de Vall Xocalıdan yazdı 

 
Qarabağ üzrə tanınmış ekspert bu dəhşətli qətliamda Ermənistanın indiki rəhbərlərinin iştirakı 

olduğunu bildirir 

“Xocalıda nə baş verdiyi barədə çoxsaylı sübutlar olsa da ermənilər hələ də suyu bulandırmaq 

cəhdindən əl çəkmirlər” 

 

Qarabağ üzrə tanınmış britaniyalı ekspert, hazırda ABŞ-ın Karnegi Fondunun proqram direktoru 

olan Tomas de Vall “The National İnterest” (Amerika) jurnalında Xocalı qətliamının ildönümünün 

yaxınlaşması ilə bağlı məqalə ilə çıxış edib. Müəllif yazır ki, fevral-Ermənistanla Azərbaycan arasında ən 

qəddar aydır: “Bu ayla bağlı artıq mənə də xahişlər və sorğular daxil olmağa başlayır. Bir neçə il əvvəl 

belə xahişləri edənlərin əksəriyyəti ermənilər idi.  

Onlar xahiş edirdilər ki, 1988-ci il fevralın 28-də Sumqayıtda ermənilərin kütləvi qətlinin ildönümünün qeyd 

olunması tədbirlərinə qatılım. İndi isə müraciət edənlərin əksəriyyəti azərbaycanlılardır, onlar istəyir ki, erməni 

qüvvələrinin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdikləri qırğınlar 

barədə danışım”. 

Tomas de Vall qeyd edir ki, Azərbaycan son illər Xocalı ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə təbliğatı gücləndirib, 

bu qətliamın ildönümü ilə bağlı xarici ölkələrdə konsertlər, nümayişlər təşkil olunur, “Facebook” şəbəkəsində 

imza toplanır. Azərbaycan televiziyası qətliam qurbanlarının tanınmaz hala salınmış cəsədlərinin dəhşətli 

kadrlarını nümayiş etdirir: “Azərbaycanın son illərdə enerji ehtiyatları sayəsində əldə etdiyi vəsaitlər Qərb 

paytaxtlarında bu hadisələri müvafiq formada təqdim etmək üçün PR üzrə mütəxəssislərə, firmalara xərclənir. 

Mən deyəndə ki, bu kampaniyada iştirak etmək istəmirəm, heç də ona görə yox ki, baş verənlərin bütün 

ağırlığını inkar etmək istəyirəm. Xocalı qətliamı Dağlıq Qarabağ ətrafında Ermənistanla-Azərbaycan arasındakı 

münaqişənin ən qanlı epizodudur. Azərbaycan tərəfinin apardığı rəsmi araşdırmalara görə bu hadisələrdə azı 

485 nəfər öldürülüb, onlardan yalnız bir neçə onu hərbçidir”. Müəllif əlavə edib ki, Xocalı qətliamını təsdiq 

edən başqa mənbələr də var. Beynəlxalq insan haqları təşkilatı “Human Rights Watch”, Rusiya insan haqları 

təşkilatı “Memorial” və xarici jurnalistlər Xocalı hadisələrindən dərhal sonra bu qətliamın sağ qalan 

şahidlərindən müsahibələr götürüblər. Ortaya çıxan mənzərə belədir ki, erməni yaraqlıları mühasirəyə alınmış 

şəhərdən qaçmağa çalışan azərbaycanlı dinc əhaliyə qarşı atəş açıblar. Hadisələri araşdıran “Memorial” 

aşağıdakı nəticəyə gəlib: “Dinc əhalinin ”sərbəst dəhliz" boyu və ona bitişik ərazilərdə kütləvi şəkildə qətlə 

yetirilməsinə heç cür haqq qazandırıla bilməz". 

Karnegi Fondunun proqram direktoru vurğulayıb ki, həmin il Xocalıda nə baş verdiyi barədə çoxsaylı dəlil-

sübutların, şahid ifadələrinin mövcud olmasına baxmayaraq bunlar bəzi erməniləri suyu xoşagəlməz formada 

bulandırmağa cəhd etməkdən çəkindirməyib. Azərbaycanın o vaxtkı prezidenti Ayaz Mütəllibov öz siyasi 

opponentlərini də bu hadisələrə görə ittiham edib, lakin sonra öz bəyanatından geri çəkilib. “Lakin bu da kömək 

etməyib və Ermənistanda onun sözlərini aramsız olaraq sitat göstərirlər. Bundan daha da betəri, xoşagəlməyəni 

və həyəcan doğuranı odur ki, ötən il Ermənistanda ötəri görüşdüyüm çex jurnalisti Dana Mazalovanın iddiasına 

görə, Xocalı qətliamının azərbaycanlı operator Çingiz Mustafayev tərəfindən çəkilmiş kadrlarının orijinalını 

görüb. Onun iddiasına görə həmin kadrlarda cəsədlərin tanınmaz hala salındığı görünmürdü və buradan belə 

nəticəyə gəlir ki, kimlərsə sonradan cəsədləri tanınmaz hala salıb” deyə Tomas de Vall bildirir. Müəllif yazır ki, 

əgər kimsə azərbaycanlı mülki əhalinin ermənilər tərəfindən kütləvi şəkildə qətlə yetirildiyinə dair 

təkzibolunmaz mənbə axtarmaq istəyirsə o zaman uzağa getməyə dəyməz. Qarabağ müharibəsinin tanınmış 

iştirakçılarından biri Monte Melkonyanın (Məşhur “Asala” terrorçusu, Xocalı qətliamını törədənlərdən biri) 

qardaşı öz xatirələrində bu barədə geniş yazır. O, xatırlayır ki, Melkonyan hadisə yerinə gələndə gördüklərindən 

iyrəndiyini deyib və qətliama görə günahı “nizamsız” erməni hərbi birləşmələrinin-"Arabo" və “Aramo” 

batalyonlarının üzərinə qoyub. 

Tomas de Vall yazır ki, Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sərkisyan da 2000-ci ildə onunla söhbətində 

erməni yaraqlılarının azərbaycanlı mülki şəxsləri öldürdüyünü təsdiqləyib: “Mən onun müsahibəsindən sitatları 

"Qara Bağ" kitabımda göstərmişəm və nəticədə hər il Azərbaycanda Xocalı hadisələrinin ildönümü qeyd 

olunanda mənim də adımı çəkirlər. Baxmayaraq ki, kitabımda oxuculardan oradakı informasiyaları kontekstdən 

çıxarmamağı və öz siyasi baxışlarına uyğun şərh etməməyi xahiş etmişdim". Müəllif daha sonra vurğulayır ki, 

Xocalı qurbanlarının yad olunmaq və ədalətə nail olmaq haqları var. Lakin Tomas de Vall məqalənin bu yerində 

neytral görünməyə çalışaraq Qarabağdakı müharibə dövründə erməni mülki əhalisinin də “qurbanlar verdiyini” 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

20 

 

xatırlamağı lazım bilir. O yazır ki, Azərbaycanda Xocalı hadisələri son illər geniş qeyd olunur, müəllif azyaşlı 

uşaqlara qətliam qurbanlarının cəsədlərinin göstərilməsini “yolverilməz” sayır. Ekspert hesab edir ki, 2011-ci 

ildə Xocalı qətliamının ermənilərin nə dərəcədə faşist və qəddar olması barədə təbliğat üçün istifadə edilməsi 

təhlükəli ola bilər. Çünki 16 illik atəşkəs indi ən kövrək vaxtlarını yaşayır və yeni müharibənin başlanması riski 

yüksəkdir. Ona görə də günahsız insanların qanının axıdılmasından yeni müharibəyə çağırmaq üçün istifadə 

etmək olmaz. “Burada iki aydın məqamı qeyd etmək lazımdır. Birincisi, Xocalıda dəhşətli qətliam törədilib, 

lakin bu, dünyada yeganə belə qətliam deyil. Ruandadan tutmuş Bosniyaya qədər hər yerdə bu cür kütləvi 

qətliamlar törədilib. Ona görə də Xocalı qətliamının qurbanları yad edilərkən digər belə kütləvi qırğınlar da yada 

salınmalıdır. İkincisi, ermənilər və azərbaycanlılar münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirlərsə və yeni 

müharibə başlamaq istəmirlərsə bu cür hadisələrə daha ağıllı yanaşma nümayiş etdirməlidir” deyə müəllif yazır.  

 

“Yeni Müsavat”.-2001.-12 fevral.-N 38.-S.11. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

21 

 

Xocalıya qədər... 
 

İlk hədəf Şuşanın qədim kəndləri Malıbəyli-Quşçular idi 

 

Ermənistan 22 il öncə - 1988-ci ilin fevralından Qarabağ iddiası ilə Azərbaycana qarşı növbəti 

təcavüzkar siyasətə başladı. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərindən bəri bir neçə dəfə bu cür təcavüzə, qırğına, 

soyqırımına, ərazi işğalına məruz qalsa da, başlanan növbəti dalğaya hazır deyildi. Odur ki, qəfil gələn qara 

buluda Azərbaycan cəmiyyətinin həm siyasi-psixoloji cəhətdən, həm də insanlarda müharibə şüurunun 

formalaşması baxımından baş verənlərə adaptasiyası xeyli vaxt apardı. 

"Şirin" yuxulardan bizi Qarabağda Bəxtiyarla Əlinin ölümü oyatdı. Bu hadisədən - ermənilər tərəfindən 

onların öldürülməsindən dərhal sonra kommunizmə doğru irəliləyən Kommunist Partiyası Qarabağda yaşayan 

azərbaycanlılardan ov tüfənglərini, təsərrüfatda işlətdikləri beli, yabanı da yığışdırdı. Qarşı tərəfi isə təpədən-

dırnağadək silahlandırıldı. 1988-ci ilin fevralından başlayan ermənilərin separatçılıq hərəkətləri, torpaq iddiaları 

insan ölümləri, yanğınlar, tez-tez törədilən terror hadisələri ilə müşayiət olundu. Beləliklə, 1991-ci il oktyabrın 

30-da Tuğ və Səlakətin kəndləri işğal edildi. Qəsbkarlar noyabrın 19-da Xocavənd kəndini də zəbt etdilər. 1992-

ci il yanvarın 10-da Axullu kəndi də düşmən tapdağına çevrildi. 

Qarabağın ən iri yaşayış məskənlərindən olan Malıbəyli, Aşağı və Yuxarı Quşçular kəndləri Şuşa 

rayonunda, Qarabağ silsiləsinin dağətəyi ərazisində, rayon mərkəzindən 14 kilometr şimal-şərqdə, Xankəndi 

şəhərinin 2,5 kilometrliyində, Ağdam-Şuşa avtomobil yolundan 2 km aralıda yerləşirdi. Əsrlər öncə bu 

kəndlərdə karvansaralar, əttar, əllaf, baqqal dükanları, aşxanalar, çayxanalar, hamam, məscid, qala divarları, 

hətta kanalizasiya xətti də varmış. Bu qədim kəndlər Qarabağın ən ağır-batman, qayım- qədim obalarından idi. 

İşğal ərəfəsində kəndin 4 min nəfərə yaxın əhalisi var idi. Əhalinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və tərəvəzçilik 

olub. Kənddə 2 orta məktəb, kitabxana, mədəniyyət evi, klub, kinoqurğu, məişət evi, poçt-rabitə şöbəsi, 

ambulatoriya, minarəli məscid, çay daşlarından tikilmiş hamam kompleksi, tunc dövrünə aid kurqanlar var idi. 

XX əsrin əvvəllərində -1909- cu ildə dövrünün ziyalısı Məmməd Qarayev Malıbəyli kəndində qızlar üçün 

əyalətdə ilk rus- tatar məktəbini açdırıb. Kəndin şimal-şərqində yaşı 300 ili çoxdan adlamış Səfəvi dövrünün 

yadigarı olan səkkizguşəli, çatma tağlı, iki günbəzdən və su hovuzundan ibarət olan hamam tikilisi də var idi. 

Quşçular kəndi isə Şuşa rayonundan 16 kilometr şimal-şərqdə, Qarabağ silsiləsində, dağətəyi ərazidə, 

Quşçular çayı sahilində yerləşir. Quşçular oykonimi Qarabağda yaşamış türkdil1i quşçu tayfalarının adı ilə 

bağlıdır. Veri gəlmişkən qeyd edək ki, Aşağı və Yuxarı Quşçular yaşayış məntəqələri Malıbəyli kəndi ilə 

birlikdə xəritədə Xocalı rayonu ərazisində bir adanı xatırladır. Odur ki, erməni terrorçuları Xocalını işğal etmək 

üçün ilk növbədə Malıbəyli və Quşçular kəndlərini zəbt etdilər. Xalqımızın uzaq tarixində ağrılı-acılı səhifələr 

çoxdur. Yaxın keçmişimizin Malıbəyli və Quşçular faciəsi də bu qəbildəndir. 

1992-ci il fevralın 10-da erməni birləşmiş hərbi hissələri Malıbəyli kəndinə üç tərəfdən hücuma 

keçdilər. Həmin vaxtadək ara-sıra hücumlar, həmlələr olsa da, vəziyyət budəfəki qədər gərgin olmamışdı. 

Düşmənin bu hücumu əvvəlkilərə bənzəmirdi. Səhər tezdən kənd artilleriya qurğularından və iriçaplı 

pulemyotlardan atəşə tutuldu. Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin kişiləri mərdliklə müdafiə olunaraq düşməni 

kəndə girməyə, camaatdan girov götürməyə imkan vermirdilər. Vəziyyət hər an gərginləşirdi, qadınların, 

qocaların, uşaqların kənddə qalması böyük faciələrə səbəb ola bilərdi. Gecə ikən Malıbəylinin dinc əhalisi 

qonşu Quşçular kəndinə gətirilir. Ancaq kəndin kişilərinin silah- sursatı, ov tüfəngi belə olmadığından düşmənin 

mühasirə dalğası daralır, saatlar ötdükcə Quşçular kəndini də ağuşuna alırdı. Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin 

3 minədək əhalisi düşmən əlinə keçməmək üçün ya Xocalıya, ya da Ağdama doğru hərəkət etməli idi. Düşmən 

Xocalı istiqamətində əhalini qırmaq və girov götürmək üçün güclü hazırlıq işləri görmüşdü. Odur ki, Malıbəyli 

əhalisi soyuq fevral gecəsində Abdal və Gülablı kəndləri istiqamətində 16 km yolu keçib Ağdama tərəf gəlməyə 

qərar verdi. 

1992-ci il fevralın 11-də Malıbəyli, Aşağı və Yuxarı Quşçular kəndlərinin camaatı dağları, meşələri aşıb 

keçərək çətin bir yol qət etdi. Ağbulaq və Pircamal kəndləri yaxınlığındakı zirvələrdə mövqe tutan ermənilər 

əhalinin keçə biləcəyi yolu nəzarətə götürmüşdülər. Üç minlik əhalinin salamat çıxarılmasını cəmi 60 nəfər 

müdafiəçi öz üzərinə götürmüşdü. Təpələrin başında yüksək mövqe tutmalarına baxmayaraq, ermənilərin 

hücumunun qarşısı alındı. Həmin gün Malıbəyli və Quşçular əhalisindən 8 nəfər şəhid oldu, 3 nəfər girov 

götürüldü, 20 nəfər ağır yaralanaraq bədən xəsarətləri aldı. Fevralın 11-də 18.00-da Malıbəyli-Quşçular camaatı 

min bir müsibətlə Ağdamın Abdal və Gülablı kəndlərinə yetişdi. Hər iki qədim kənd fevralın 11-dən 12-nə 

keçən gecə işğal olundu. 
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İKİNCİ HƏDƏF QARADAĞLI İDİ 

 

Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin işğalından bir neçə gün sonra - 1992-ci il fevralın 17- də ermənilər 

Dağlıq Qarabağın en qədim və iri yaşayış məskənlərindən olan Qaradağlını mühasirəyə aldılar. Xatırladaq ki, 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin statusu Azərbaycan Respublikasının 26 noyabr 1991-ci il tarixli 279-XII 

nömrəli Qanununa əsasən ləğv olunmuşdu. Həmin qanunla Martuni və Hadrut rayonlarının əsasında Xocavənd 

rayonu yaradılmış və Qaradağlı kəndi də bu rayonun inzibati ərazisinə daxil edilmişdi. Qaradağlı kəndi 

ermənilər yaşayan Ağkənd, Aşan, Baravatun, Qovaxan, Dağdağan, Kəndxord, Mirikend, Mısmına, Muşqabad, 

Ningi, Harov kəndləri ilə əhatələnmişdi. Kəndin əhalisi əsasən heyvandarlıq, taxılçılıq və tərəvəzçiliklə məşğul 

olurdu. Dağlıq Qarabağda münaqişə başlayan zamandan Qaradağlı kəndinin camaatı dəfələrlə ermənilərin 

dəhşətli hücumlarına sinə gərmişdi. işğal gününə qədər onlarca kənd sakini erməni hücumları zamanı canlarını 

qurban vermiş, şəhid olmuşdular. Qaradağlılar da işğala məruz qalmış digər kəndlərin sakinləri kimi, illərlə 

ermənilərin törətdikləri qanlı terror aktlarının qurbanı olmuşlar. Verilən qurbanların çoxluğuna baxmayaraq, 

qaradağlılar bütün erməni hücumlarının qarşısını çətinliklə də olsa ala bilirdilər. Lakin bu müdafiə kənd 

camaatının, xüsusən cavanların özünümüdafiə postu kimi kolxoz və ya başqa inzibati binalarda yaratdıqları 

istehkamlardan o tərəfə keçə bilmirdi. Onların da əlindəki gizləyib saxladıqları üç-beş ədəd ov tüfəngindən 

ibarət idi. Ermənilərin Yuxarı Qarabağda törətdikləri cinayət əməllərinə qarşı dövlət səviyyəsində, demək olar 

ki, heç bir tədbir görülmürdü. Ermənilər azərbaycanlıların əlində silah olmadığını bilib asanlıqla yaşayış 

məntəqələrini işğal edirdilər. Qaradağlı da belə bir cinayətkar hərəkətin, ölkə rəhbərliyinin laqeyd münasibətinin 

qur- banı oldu. 

1992-ci il fevralın 15-də təpədən-dırnağadək silahlanmış ermənilər Qaradağlıya güclü basqın edirlər. 

Həmin gün qurbanlar bahasına olsa da, qaradağlılar düşməni kəndə girməyə qoymadılar. Lakin fevralın 16-da 

səhər tezdən erməni terrorçuları daha böyük qüvvə ilə Qaradağlı kəndinə güclü hücuma keçdilər. Fevralın 17-nə 

keçən gecə səhərə qədər döyüş getdi, yenə də camaat necə olursa-olsun kəndi qorudular. Bundan sonra erməni 

hərbi birləşmələri 23-cü diviziyanın 366-cı motoatıcı alayının əsgər və zabit heyəti və xarici ölkələrdən 

gətirilmiş muzdlu qatillərlə birlikdə müxtəlif istiqamətlərdən Qaradağlı kəndinə güclü hücuma keçdilər. 

Fevralın 17-də axşama yaxın müdafiəçilərin istehkam kimi seçdikləri kənd sovetinin binası da ermənilər 

tərəfindən tutuldu. Sursatları tükənən kənd müdafiəçiləri çoxlu şəhid verdi. Dörd ilə yaxın düşmənlə üz-üzə 

əliyalın mübarizə aparan Qaradağlı kəndi ermənilər tərəfindən zəbt olundu. 

 
XOCALI YOLU AÇILMIŞDI 

 

Xocalı ilə avtomobil əlaqəsi kəsilmiş və yeganə vasitə yalnız vertolyotlar qalmışdı. Şəhərə sonuncu 

mülki vertolyot yanvarın 29-da gəlir. Şuşa üzərində mülki vertolyotun vurulmasından və nəticədə 10 nəfər 

insanın həlak olmasından sonra nəqliyyatın bu növü də fəaliyyətini dayandırır. 

1992-ci il fevralın 18-də Xocalı istiqamətin- də olan yaşayış məntəqələri azərbaycanlılardan təmizlənir, 

yüksək mövqelər ermənilər tərəfindən tutulur. Onlar güclü silah-sursat və texnika ilə təchiz olunmuşdular. 

Xocalı əhalisinin gözlənilən təhlükədən xəbəri olsa və ölkə rəhbərliyi bu barədə məlumatlandırılsa da, yenə də 

heç bir tədbir görülmədi, camaat silahsız-sursatsız, müdafiəsiz şəkildə taleyin ümidinə buraxıldı. 

Ermənilər isə irəliyə doğru addımlayırdılar. Maneə hesab etdikləri Malıbəyli, Quşçular və Qaradağlı 

kəndlərini artıq işğal etmişdilər. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri Xankəndidəki 366 saylı qvardiya 

motoatıcı alayının tankları, PDM- ləri, ZTR-ləri və şəxsi heyətin iştirakı ilə Xocalı şəhərinə daxil oldular. 

Modifikasiya edilmiş “Alazan” tipli qurğular şəhəri yandırıb külə döndərdi. Dinc əhaliyə şəhərdən çıxmaq üçün 

dəhliz belə verməyən cinayətkarlar Ağdama tərəf qaçan qadını, qocanı, uşağı amansızlıqla qətlə yetirdilər. 366-

cı motoatıcı alayın əsgəri Viktoriya İvleva deyib ki, şəhərin topa tutulmasını gözüylə görüb: \"...Gördüm ki, 

qarşı tərəfdən buluda oxşar nəsə gəlir, yaxınlaşanda aydın oldu ki, yarıçılpaq insan kütləsidir. Türklərdən 

(azərbaycanlılar - R.R) ən axırda qarın için- də ayaqyalın üç uşağı ilə birgə gedən qadın tez- tez yıxılır, onu 

qaldırırdılar. Adamları təpənin maili döşündə güllələyirdilər. Həmin qadını və körpələrini də güllələdilər". 

Leonid Kravtsev - hərbi təyyarəçi, mayor: \"Fevralın 26-da mən Stepanakertdən yaralıları çıxartdım. 

Əsgəran darvazasından geri qayıdanda aşağıda gözümə ləkələr göründü, bir az aşağı endim. Bortmexanikim 

qışqırdı ki, bax, oradakı qadınlar və uşaqlardır. Bir az yoxuşda yerə səpələnmiş yüzlərlə insan cəsədi var idi. Biz 
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ora uçduq, yerli milis kapitanı da bizimlə idi, başı əzilmiş dörd yaşlı oğlanı görən kimi bir andaca dəli olduq. 

Hələ də peşmanam, kaş ki onu özümüzlə aparmayaydıq, çox çəkmədi öldü. İnanılacaq deyildi, hər yan eybəcər 

hala salınmış insan cəsədləri ilə doluydu. Biz onları yığıb Ağdama daşıyırdıq/'. 

Xocalı faciəsinin iştirakçısı, erməni yazıçısı Daud Xeyriyanın kitabından: /Martın 2-dən meyitlərin 

yandırılması ilə məşğul olan erməni /”Qaflan”/' qrupu yüzdən artıq azərbaycanlı meyiti yığdı və Xocalıdan 

təxminən bir kilometr qərbdə yandırdı. Axırıncı maşında mən alnından və əllərindən yaralanmış on yaşlı qız 

gördüm. Aclığa, soyuğa və aldığı yaralara baxmayaraq hələ də keçinməmişdi. Uşaq yavaş-yavaş nəfəs alırdı. 

Tiqranyan adlı əsgər tezliklə bu hərəkətsiz qızı götürüb meyitlərin üstünə tulladı və od vurdu/'. 

Bu kütləvi və amansız insan qırğını erməni qəsbkarlarının Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, ərazi 

bütövlüyünü hədəfə almış məqsədyönlü irticaçı siyasətinin yeni bir mərhələsi ol- maqla ağlasığmaz qəddarlığı 

və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində oxşarı olmayan vəhşilik kimi yadda qalacaqdır. Xocalı soyqırımı 

bəşəriyyətin, XX əsrin ən böyük və dəhşətli faciəsidir. 

Xocalı faciəsi zamanı dinc azərbaycanlı sakinlərə qarşı vəhşilik törədənlər Cenevrə Konvensiyasının 

/”insan hüquqları haqqında/ Ümumi Deklarasiyasının (BMT Baş Məclisi tərəfindən 10.02 1948-ci ildə qəbul 

olunmuşdur) 2,3,5,9 və 17-ci maddələrinin /”Hərbi münaqişələr və fövqəladə hallar zamanı qadın və uşaqların 

müdafiəsi haqqında/' Deklarasiyanın (BMT Baş Məclisi tərəfindən 14.12.1974-cü ildə qəbul olunmuşdur), 

/Soyqırımı cinayətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında\" Konvensiyanın (9.12.1948-ci ildə 

BMT Baş Məclisi tərəfindən qəbul olunmuşdur) tələblərini kobud surətdə pozmuş və indiyədək heç kim 

cəzalandırılmamışdır. Cəzasızlıq isə yeni cinayətlər üçün münbit şərait yaradır. Soyqırımı ifadəsinin hüquqi 

mənası BMT-nin Baş Assambleyasının 9 dekabr 1948-ci il tarixli qətnaməsində qəbul edilmiş /Soyqırımı 

cinayətinin qarşı- sının alınması və ona görə cəza haqqında/ Konvensiya ilə müəyyənləşib. Orada bildirilir ki, 

hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupun tam və ya qismən məhv edilməsi, kütləvi şəkildə insanlara bədən 

xəsarəti yetirilməsi, uşaq doğuşunun qarşısının alınması və uşaqların zorla bir insan qrupundan digərinə 

verilməsi soyqırımı hesab olunur. Bu hüquqi şərti Xocalı hadisələrini beynəlxalq hüquq əsasında soyqırımı 

cinayət aktı kimi qiymətləndirməyə əsas verir. Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi, Yuqoslaviya üzrə 

Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi, Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi, 

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statusu və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin /Azərbaycanlıların 

soyqırımı haqqında/ 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanı da bu cinayətin dünya dövlətləri tərəfindən soyqırımı kimi 

tanınmasına hüquqi əsas verir. 

Ərtoğrul 

Material KİVDF-nin dəstəklədiyi layihə çərçivəsində hazırlanıb 

 

“Kaspi”.-2011.-11 fevral.-N.26.-S.13. 
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Türkiyədə Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçiriləcəkdir 
 

Ankara, 14 fevral (AzərTAc). Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü ilə 

əlaqədar bir sıra xatirə və təbliğat xarakterli tədbirlərin keçirilməsini planlaşdırır.  

Səfirlik Qazi Universitetində Azərbaycan Tibb Universiteti, həmçinin Ankaranın Etimesqut Bələdiyyəsi 

ilə birlikdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş telekonfrans təşkil edəcəkdir.  

Bundan əlavə, Keçiörən Bələdiyyəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin 

önünə əklil qoyulması, Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzi ilə müştərək konfransın keçirilməsi nəzərdə 

tutulur. Mətbuatda silsilə məqalələrin dərc olunması, Türkiyənin nüfuzlu “beyin mərkəzləri”ndən olan USAK 

(Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzi) ilə birgə elmi konfransın təşkil olunması da planlaşdırılır.  

Türkiyənin Samsun, Adana və Kayseri şəhərlərində də səfirliyin dəstəyi və diaspor nümayəndələrimizin 

təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi gözlənilir.  

Yerli KİV-lər tərəfindən işıqlandırılacaq bütün tədbirlərdə Ankarada təhsil alan tələbələrinin və diaspor 

nümayəndələrinin iştirakının təmin olunması, “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində Xocalı faciəsinin 

insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması məqsədi ilə imza toplanması da nəzərdə tutulur.  

Səfirlik tərəfindən Xocalı soyqırımı ilə bağlı ətraflı məlumat hazırlanaraq Ankaradakı diplomatik 

korpusa, beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndəliklərinə, dövlət qurumlarına, “beyin mərkəzləri”nə, KİV və 

siyasi icmalçıların elektron ünvanlarına göndəriləcəkdir.  

 

Oqtay Bayramov  

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri  

Ankara 

 

14 fevral 2011-ci il 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

25 

 

Xocalı olayları dünya mətbuatında 
 

Sovet ordusunun yaranma günü tarixə düşən fevral bizim üçün uzun illər bayram ayı kimi anılsa da artıq 

20 ildir biz belə bir gün tanımırıq. Amma fevral ayı bizim üçün yenə də tarixi bir günün yaşandığı təqvim olaraq 

qalır. Heç şübhəsiz bu millət və dövlət var olduqca da bu ay və onun 26-cı günü xatırlanacaq. Çünki tayfa 

statusunu hələ də özündə saxlamaqda olan və ərazimizdə məskunlaşdırılan ermənilərin torpaq iddiaları ilə 

başlanan prosesin davamı olaraq 1992-ci il fevralın 26-da Azərbaycanın Xocalı şəhəri yerlə-yeksan olundu. Bu 

şəhərin insanlarının başına ağlasığmaz olaylar gətirildi. Sözün həqiqi mənasında soyqırım törədildi. Artıq 

tariximizə "Xocalı soyqırımı günü" kimi düşən həmin olaylardan 19 il ötüb və ildönümünə sayılı günlər qalıb.  

Dünyanın hələ də etiraf etmədiyi bu hadisəni-ermənilərin özlərinin törətdiyi bu vəhşiliyin təbliğatını da 

ermənilər aparır. Törətdiklərini deyil, belə bir faciəni yaşadıqlarını həmin olayların təbliğatı ilə öz adlarına 

çıxırlar. Azərbaycan tərəfi tarixin ən amansız faciələrindən olan Xocalını dünya ictimaiyyətinin diqqətinə 

çatdırmaq üçün əlindən gələni etsə də ermənilərin yanında dayananlardan çox azı həqiqəti görməyə maraq 

göstərir. Amma atalar "Haqq nazilər, üzülməz"-deyiblər. Artıq erməni vandalizminin bariz nümunəsi olan bu 

soyqırıma dünya dövlətləri də yavaş-yavaş reaksiya verməyə başlayıblar. Belə ki, tanınmış qafqazşünas Tomas 

de Vaal ABŞ-nın "The National İnterest" qəzetində "Qafqazda daha böyük müharibə" adlı yazısında Xocalı 

soyqırımına geniş yer ayırıb.  

Yazıya girişdə o, azərbaycanlılarla bərabər, ermənilərin də çoxsaylı müraciətlərinin olduğunu qeyd edib. 

Belə ki, ermənilər 1988-ci ilin fevral ayında Sumqayıtda qətl olunduqlarını iddia ediblər. Və baş verən 

hadisələrə obyektiv qiymət verilməsini xahiş ediblər. Jurnalistin sözlərinə görə, onun Sumqayıt hadisələri ilə 

bağlı geniş bilgisi olmasa da, Xocalıda baş verənləri çox yaxşı bilir. Hətta doğrudan da azərbaycanlılar 

soyqırımdan əvvəl erməniləri öldürübsə də, bu, Xocalıda baş verən vəhşiliklərə haqq qazandıra bilməz.  

Qeyd edək ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq dünyanın bir çox yerində Azərbaycanın Xocalı qurbanlarının 

xatirəsini daha geniş qeyd etməyə hazırlaşması da, onların haqlı olduğunu təsdiqləyir. Etiraf edilir ki, Xocalı 

Qarabağ müharibəsi gedişində baş verən ən dəhşətli hadisə idi. Belə bir olayın baş vermədiyini inkar etmək 

faktiki olaraq mümkünsüzdür. Çünki əldə həm foto, həm video, həm də canlı şahidlər var. Bundan başqa rus 

insan hüquqları qrupu, "Human Rights Watch" təşkilatı, çoxsaylı xarici jurnalistlər həmin ərəfədə hadisə 

yerində olub, baş verənləri bütün dünyaya çatdırıblar. İndi bütün bunları necə inkar etmək olar?  

Xarici jurnalistlərin yazılarında əksini tapan məqamlara diqqət yetirəndə məlum olur ki, erməni silahlı 

qruplaşmaları əvvəlcədən elan etdikləri "dəhlizdən" qaçıb canını qurtarmaq istəyən dinc insanları dəstə-dəstə 

məhv ediblər. Və burada insanlığa zidd hadisələr baş verib.  

İrəvan isə hazırda belə bir şeyin olduğunu inkar edir. Ermənilər əsasən Azərbaycanın sabiq prezidenti 

Ayaz Mütəllibova aid olunan açıqlamaya istinad edirlər. Ona görə ki, o zaman hakimiyyətdə olanlar nəinki 

Xocalı, hətta bütün baş verənləri ört-basdır etməyə çalışır, bütün nitqlərini inkar üzərində qururdular. Necə ki, 

Xocalıda baş verənlərin səhəri günü dövlət başçısı belə bir şeyin olmadığını demişdi. Amma birinci şəxsin 

hadisələrdən informasiyasız olması və ya xalqın qəzəbindən qorxaraq faciəni gizlətməsinin indi heç bir 

əhəmiyyəti olmadığı kimi faciənin təşkilatçısı və törədicisi olan ermənilərin də buna əsaslanması gülünc 

görünür. Çünki ortada danılmaz faktlar var.  

Dünya mətbuatında dərc olunan materiallarda o da vurğulanır ki, ilk növbədə burada günahkarlar 

Ermənistanı hazırda idarə edən şəxslərdir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrində yüksək vəzifə tutan Monte 

Melikonyan həmin hadisədə şəxsən iştirak edib. Video kadrlarda da bu açıq-aşkar sübut olunur. Hazırda dövlət 

başçısı olan Serj Sərkisyan planı cızan əsas simalardan biri olub. O, xarici mətbuata verdiyi müsahibələrdə bunu 

şəxsən təsdiq edib. Həmin müsahibə də Vaalın "Qara Bağ" (Black Garden) kitabına də salınıb.  

Əlbəttə ki, bu gün Azərbaycan dövlətinin və xalqının Xocalı olaylarını dünya miqyasında təbliğ etməsi 

tam ədalətlidir. Amma jurnalistin fikrincə, bu kimi hadisələr artıq bir neçə dəfə baş verdiyindən onun 

tanıdılması məqsədəuyğun sayılmır. Odur ki, Xocalı hadisələrini də digər soyqırımlarla birlikdə qeyd etmək 

lazımdır. Tomas de Vaal hesab edir ki, əgər belə olarsa, onda yaxşı nəticə əldə olunar. Yox əgər hər şey olduğu 

kimi davam edərsə, bu nifrət hissinin gələcək nəsillərə də yol tapmasına yol açar. 

 

“Ədalət”.-2011.-15 fevral.-N.28.-S.4. 
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Xocalı soyqırımı Türkiyədə anılacaq 
 

Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyi tərəfindən Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü münasibətilə bir sıra 

xatirə və təbliğat xarakterli silsilə tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılıb. Qeyd olunan silsilə tədbirlər arasında: 

1 - Qazi Universitetində Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş telekonfrans vasitəsilə 

canlı olaraq Azərbaycan Tibb Universiteti ilə birgə tədbir keçirilməsi, 

2 - Ankara şəhərinin Etimesqut Bələdiyyəsi ilə birgə Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr 

olunmuş xatirə tədbirinin təşkil edilməsi,  

3 - Ankara şəhərinin Keçiörən Bələdiyyəsində Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış 

abidənin önünə əklil qoyulması və geniş tərkibli xatirə tədbirinin keçirilməsi, 

4 - TÜRKSAM (Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzi) ilə müştərək olaraq konfrans təşkil olunması, 

5 - Xocalı faciəsi ilə bağlı yüksək tirajlı mətbuatda müxtəlif məqalələrin dərc olunması 

6 - Türkiyənin nüfuzlu fikir quruluşlarından biri olan USAK (Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar 

Mərkəzi) ilə müştərək olaraq geniş tərkibli elmi konfransın təşkil olunması mövcuddur. 

Bütün bunlarla yanaşı Türkiyənin Samsun, Adana və Kayseri şəhərlərində də Azərbaycan səfirliyin 

dəstəyi və diaspor nümayəndələrinin təşkilatçılığı ilə Xocalı Soyqırımının 19-cu ildönümü münasibətilə 

tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. 

Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlərə yerli KİV-in cəlb olunması və qeyd 

olunan tədbirlərin yerli KİV-də işıqlandırılmasının təmin olunması da nəzərdə tutulur. Yuxarıda qeyd olunan 

bütün tədbirlərdə, Ankarada təhsil alan universitet tələbələrinin, polis akademiyası tələbələrinin, ali hərbi 

məktəb tələbələrinin və diaspor nümayəndələrinin iştirakının təmin olunması, eləcə də "Xocalıya Ədalət" 

kampaniyası çərçivəsində Xocalı Faciəsinin "insanlığa qarşı cinayət" kimi tanınması məqsədilə tədbirlərdə 

iştirak edənlərin imzalarının toplanması qarşıya qoyulmuş məqsədlərdəndir. 

Səfirlik tərəfindən həmçinin, Xocalı Soyqırımı ilə bağlı pres-reliz hazırlanaraq Ankaradakı diplomatik 

nümayəndəliklərə, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiliklərinə, müvafiq dövlət qurumlarına, fikir quruluşlarına, 

KİV orqanlarına və siyasi icmalçıların internet adreslərinə göndərilməsi də planlaşdırılır. 

1992-ci il fevral ayının 25-26-da erməni silahlı birləşmələri Xankəndidə yerləşən Rusiyaya məxsus 366-

cı alayın köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan Xocalı şəhərinə hücum edərək dinc əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla 

müşaiyət olunan genosid aktını həyata keçiriblər. Bu faciə nəticəsində 613 dinc sakin qətlə yetirilib, 487 nəfər 

yaralanıb, 1275 nəfər isə əsir götürülüb. Onlardan bir çoxu əsirlikdən qayıtmayıb və sonrakı taleyi barədə hər 

hansı məlumat yoxdur. 
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Ukraynada müxtəlif xalqların nümayəndələri  

Xocalıdakı vəhşiliklərdən dəhşətə gəliblər 
 

İslam Konfransı Gənclər Forumunun və Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin birgə təşəbbüsü  ilə 

Ukraynada elan olunmuş "Xocalı ayı" çərçivəsində keçirilən tədbirlərə Nikolayev şəhərində start verilib. Bu 

barədə çərşənbə axşamı Trend-ə Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyindən məlumat veriblər. 

Nikolayev şəhərinin mərkəzi küçə və meydanlarında  Xocalı soyqrımını özündə əks etdirən foto 

informasiya bukletlərini paylayan Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin fəalları yerli əhaliyə Xocalı faciəsi 

ilə bağlı ətraflı məlumat verməklə gün ərzində ictimaiyyətin diqqətini erməni vəhşiliyinə yönləndiriblər. Şəhərin 

Aleksandrovsk media mərkəzində Xocalı qurbanlarının xatirəsini yad edən Nikolayev dövlət 

administrasiyasının rəsmiləri, Azərbaycan və bir sıra xalqların diaspor fəalları, televiziya və KİV nümayəndələri 

Azərbaycan və Ukrayna dövlət televiziyalarının birgə hazırladığı "Qarabağ tarixin burulğanında" sənədli filminə 

baxmaqla  ermənilərin son iki əsrdə Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdikləri soyqırım və işğalçılıq siyasəti 

ilə tanış olublar. 

İslam Konfransı Gənclər Forumunun və Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin təşəbbüsü ilə Xocalıya 

ədalət kompaniyası çərçivəsində keçirilən silsilə tədbirlər fevralın sonunadək Ukraynanın bir çox şəhərlərində 

davam edəcək. 

1992-ci il fevral ayının 25-26-da erməni silahlı birləşmələri Xankəndidə yerləşən Rusiyaya məxsus 366-

cı alayın köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan Xocalı şəhərinə hücum edərək dinc əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla 

müşayiət olunan genosid aktını həyata keçiriblər. Bu faciə nəticəsində 613 dinc sakin qətlə yetirilib, 487 nəfər 

yaralanıb, 1275 nəfər isə əsir götürülüb. Onlardan bir çoxu əsirlikdən qayıtmayıb və sonrakı taleyi barədə hər 

hansı məlumat yoxdur. 
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Xocalıda bəşəriyyət əleyhinə cinayət törədilib 
 

Əliməmməd Nuriyev: «Şübhəsiz ki, Xocalıda baş verən qətliam soyqırımdır» 

 

Xocalı faciəsindən 19 il keçməsinə baхmayaraq hələ də insanlıq əleyhinə olan bu cinayətin soyqırım 

kimi tanıdılmasına nail ola bilməmişik. Maraqlıdır, ortada kifayət qədər faktın olduğu halda hüquqi qüvvəyə 

malik qərarların qəbulunu hansı amillər əngəlləyir? Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, 

hüquqşünas Əliməmməd Nuriyevin sözlərinə görə, Xocalı faciəsinin soyqırım olması bir faktdır. Məlumdur ki, 

soyqırım cinayəti məhz hər hansı şəхslər qrupunun milli, dini, irqi baхışlarına, etnik mənsubiyyətinə görə 

qəsdən məhv edilməsidir. Bu baхımdan şübhəsiz ki, Xocalıda baş verən qətliam məhz soyqırımdır. Çünki 

Xocalı sakinləri məhz azərbaycanlı olduqları üçün məhv edilib, onlara qarşı qətliam törədilib. Göründüyü kimi 

fakt ortadadır, lakin onun dünyada soyqırım kimi tanıdılması elə də asan məsələ deyil. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, belə hadisələrin hüquqi baхımdan soyqırım kimi tanıdılması praktik cəhətdən olduqca çətin məsələdir, bunun 

üçün çoхsaylı prosedurların keçilməsi tələb olunur. Soyqırım cinayətlərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün 

müvafiq tribunalın yaradılmasına ehtiyac var: «Güman etmirəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Xocalı faciəsi 

üçün belə bir qərar qəbul etsin. Çünki orada bir çoх dövlətlər təmsil olunur ki, onlar Azərbaycan üçün хüsusi 

qanunun qəbul edilməsinə imkan verməzlər. Bu baхımdan demək olar ki, Xocalı faciəsinin beynəlхalq 

səviyyədə soyqırım kimi tanıdılmasından ötrü praktik və prosedur çətinliklər mövcuddur. İndi belə bir qərarın 

qəbul edilməsindən ötrü beynəlхalq güclərə qarşı döyüşmək lazım gəlir. Bu baхımdan, hazırki şəraitdə Xocalı 

faciəsinin beynəlхalq aləmdə soyqırım kimi tanıdılması mümkünsüz görünür». Ə. Nuriyevin fikrincə, bütün 

bunlara baхmayaraq, beynəlхalq konvensiyalarda əksini tapmış müddəalar açıq-aşkar Xocalıda Azərbaycan 

türklərinə qarşı soyqırım cinayətinin törədildiyini göstərir. Bunu nəzərə alaraq çoх əhəmiyyətli məsələlər var ki, 

onların mütəmadi həyata keçirilməsi tələb olunur: «Yəni bütün hallarda biz Xocalıda soyqırım törədilməsini 

dünya birliyinə çatdırmalıyıq. Söhbət ondan gedir ki, biz dünyaya sübut etməliyik ki, Xocalıda insanlıq, 

bəşəriyyət əleyhinə cinayət törədilib. Bu cinayət erməni millətçiləri və dövləti tərəfindən baş verib». Artıq neçə 

illərdir ki, Leyla хanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə «Xocalıya ədalət kampaniyası» həyata keçirilir. Layihə 

çərçivəsində bütün dünya ölkələrində müхtəlif təbəqələrdə-dövlət orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları ilə 

görüşlər keçirilərək Xocalı faciəsinin mahiyyəti çatdırılır. Azərbaycan parlamenti, Ombudsman beynəlхalq 

təşkilatlara və ayrı-ayrı dövlətlərin parlamentlərinə müraciətlər qəbul edir. Ölkənin qeyri-hökumət təşkilatları və 

diplomatik korpusları da bu prosesdən kənarda qalmayaraq öz üzərinə düşən vəzifələri icra edirlər: «Bütün 

bunlara baхmayaraq, hələ də qarşımıza qoyduğumuz məqsədə nail ola bilməmişik. Hələ də dünyada elə ölkələr, 

beynəlхalq təşkilatlar var ki, Xocalı faciəsi barədə bilgiləri olduqca kasaddır. Hətta qardaş Türkiyədə Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı kifayət qədər məlumat yoхdur. Ötən il Parlament Jurnalistlər Birliyinin layihəsi çərçivəsində 

Qeyri-hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyevlə birgə Türkiyədə olduq. İzmirdə 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı sərgilər təşkil edilmişdi və məlum oldu ki, hətta Türkiyədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

kifayət qədər məlumat yoхdur. Bu hal nəzərə alınaraq Türkiyə universitetləri və digər elm ocaqlarında Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirildi». Ona görə ilk növbədə tələb olunur ki, cəmiyyətin 

məlumatlandırılması prosesi həyata keçirilsin ki, ictimai rəydə yeni düşüncə hakim olsun. İnsanlar dərk etsinlər 

ki, doğrudan da Xocalıda bir qrup insan məhz azərbaycanlı, azəri türkü olduğuna görə Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən qətliama məruz qalıb. Əgər bu fakt dünya ölkələrinin ictimai rəyinə çatdırılsa, şübhəsiz ki, 

dövlətlərin də buna hazırlanması prosesi gedəcək. Yalnız bu zaman BMT-də sözügedən məsələ ilə bağlı 

istədiyimiz qərarın qəbul edilməsi imkanını əldə edə bilərik. Hüquqşünasın sözlərinə görə, Azərbaycan 

parlamenti Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıyıb. Milli Məclis hər il bununla bağlı dünya ölkələrinin 

parlamentlərinə müraciətlər edir ki, Xocalı faciəsi soyqırım kimi tanınsın. Lakin hələlik istənilən nailiyyət əldə 

edilməyib. Belə ki, Türkiyə parlamenti də hələlik bununla bağlı qanun qəbul etməyib. Fəaliyyətimizi artıraraq 

əvvəlcə müхtəlif ölkələrin parlamentlərində müvafiq qanunların qəbul edilməsinə nail olmalıyıq. Belə 

qanunların qəbul edilməsi ən təsiredici vasitələrdin biri ola bilər. Bu yol isə ayrı-ayrı şəhərlərin bələdiyyələr 

səviyyəsində qərarların qəbul edilməsindən keçir. Bələdiyyələrin böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı qərarların qəbuluna nail olmalıyıq ki, gələcəkdə bu məsələni həmin ölkələrin parlamentlərinə 

çıхarmaq üçün əsas olsun. Parlamentlərin qərar qəbul etməsi isə artıq hüquqi nəticələr yaradacaq. Bu 

istiqamətdə işlər daim aparılmalıdır, çünki soyqırım cinayəti davam edən cinayətdir, onun iddia müddəti 

yoхdur. Onun nə zaman baş verməsindən asılı olmayaraq hər zaman belə hərəkətlərə yol vermiş şəхslər 

məsuliyyətə cəlb edilə bilər.  

Alim 
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“Xocalıların günahı nəydi?” 

Beynəlxalq ekspertlər Xocalı faciəsini kütləvi qırğın və hərbi cinayət hesab edirlər 

Bakıda keçirilən dəyirmi masada maraqlı faktlar açıqlandı 

Dünən İrşad Hotelində Nəcəf Nəcəfov Fondunun təşkilatçılığı ilə “Münaqişə zonalarında çalışan 

jurnalistlərin fəaliyyətlərinin etik və hüquqi aspektləri” mövzusunda dəyirmi masa keçirildi. Tədbirdə 

Rusiyada nəşr olunan “Novaya Qazeta”nın əməkdaşı Viktoriya İvleva, “Memorial” Hüquq Müdafiə 

Təşkilatının nümayəndəsi Svetlana Qannuşkina, “Beynəlxalq Böhran Qrupu”nun üzvü Lorens Şits və 

Amerikanın Montana Universitetinin müəllimi Tomas Qolts iştirak edirdilər.  

Çıxışlardan əvvəl Tomas Qoltsun Çeçenistanda 1990-ci illərdə olduğu zaman çəkdiyi 10 dəqiqəlik film nümayiş 

etdirildi.  

 

Vəfa Quluzadə niyə ağlayıb? 

Daha sonra çıxış edən cənab Qolts jurnalistlər üçün ekstremal situasiyalarda çalışmağın problemli olduğunu 

dedi: “Bunun üçün əlbəttə ki, qələm, dəftər, pul və qeydiyyat sənədi gərəkdir. Amma sonuncu heç də həmişə 

gərək olmur, əgər sənin bacarığın və cəsarətin varsa. Mən Çeçenistanın Semaşka kəndində iki həftə oldum, 

sonra həyatıma təhlükə olduğumu deyib məni Dağıstana və oradan da Azərbaycana keçməyə kömək etdilər. 

Mən dindar olmasam da, Azərbaycana gələndə Beşbarmaq dağına gedib dua etdim”. Xocalı faciəsi baş verən 

gün Azərbaycanda gördüklərinə toxunan Tomas Qolts bildirdi ki, o, hadisə barədə eşidəndə ilk olaraq AXC-nin 

informasiya üzrə nümayəndəsi Niyazi İbrahimova zəng edib: “Niyazi İbrahimov mənə dedi ki, dəqiq heç bir 

məlumatları olmasa da, bir şey dəqiqdir ki, dəhşətli nəsə olub. Sonra mən dövlət rəsmisi Vəfa Quluzadə ilə 

əlaqə saxladım, o, ağlayırdı. Bundan sonra Ağdama getdim, Xocalıdan gələn yolun üstündə qaçqınları 

qarşıladım və onları məscidə apardılar. Qəribədir ki, nələrin baş verdiyinə heç kim inanmırdı. Çünki rəsmi Bakı 

baş verənləri təkzib edirdi. Eyni zamanda, ermənilərdə bizim suallarımıza cavablarında “heç nə baş verməyib” 

deyirdilər. 2 gün belə davam etdi. Ancaq mən bu 2 gündə Xocalıdan gələnlərlə söhbət edib material topladım. 

Daha sonra “Vaşinqton Post”un redaktoru ilə danışdım, ona dəhşətli hadisələrin baş verdiyini söyləyəndə, o, 

birinci səhifə sənin materialını gözləyir, tez çatdır. Beləliklə, mən informasiyanı hazırlayıb şəkillərlə birgə 

göndərdim, bu, o zamankı siyasi həyatda sunami təsiri bağışladı. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan hökuməti 

informasiya yayma, sən o zaman nə edə bilərsən? Bu mənada jurnalistlər üçün çox çətindir”. 

“Rusiya” kanalı “Turan”a istinadən 366-cı polk haqqında məlumat yaydı  

“Turan İA”-in redaktoru Şahin Hacıyev də qarşılaşdığı hadisələri xatırlayaraq bildirdi ki, o, parlamentin 

fövqəladə yığıncağında idi və  informasiya qıtlığı hökm sürürdü. O zaman deputatlar özləri də heç nə bilmirdi, 

hamı qorxurdu və Müdafiə Nazirliyinə zəng edib informasiya almağa cəhd edirdilər: “Yalnız biz bölgədən 

informasiya alıb yaydıq ki, Xocalıya 366-cı polk da hücum edib. Bax, bizim informasiyaya elə həmin gün 

“Rusiya” kanalı iki dəfə istinad etdi. Baxmayaraq ki, rus hərbçiləri və ermənilər hər şeyi təkzib edirdi. Heç kimə 

sirr deyildi ki, 366-cı polkda proporşiklərin hamısı erməni idi. Ancaq ortalıqda fakt vardı. Bundan sonra 

Respublika Prokurorluğu cinayət işi açdı və axtarış elan etdi. İndiyə qədər bu axtarış davam edir. İnformasiya 

qıtlığını yaradan amil, yaxud hökumətin iş sistemi haqqında bir hadisəni qeyd etmək istərdim, mən hadisə baş 

verən gün Ağdama getdim. Elə oldu ki, iki helikopterlə qaçqınları Ağdama gətirdilər. Mən Bakıya məlumat 

çatdırmaq üçün rayon icra hakimiyyətinə gedib zəng etmək istəyəndə, dedilər ki, telefonlar işləmir, yaxınlıqda 

DTK-nın şöbəsinə gedin, orda telefonlar işləyir. Elə oldu ki, şöbənin rəisinin otağından zəng edib xəbəri verdim 

və məndən sonra rəis yenidən telefonla əlaqə saxlayıb mənim məlumatımı eyni ilə Bakıya çatdırdı. Demək 

istəyirəm ki, dövlət orqanları bu səviyyədə işləyirdi”.  

“Ermənilər ortalığa fakt qoya bilmədilər” 

Xocalı faciəsi ilə bağlı geniş hesabat hazırlayan “Memorial” Hüquq Müdafiə Təşkilatının nümayəndəsi 

Svetlana Qannuşkina çıxışını Çeçenistan hadisələrinin xronikasından başladı: “Xüsusi bir məqama toxunmaq 

istərdim, rus ordusu Qroznıya hücumu 31 dekabrda həyata keçirdi, təsəvvür edin ki, həmin günlər heç bir 

mətbuat işləmirdi, məqsəddə o idi ki, ictimaiyyət hadisələrdən xəbər tutmasın. Yəni yaxın bir həftəlik bayram 

tətilində hər şeyi həll etsinlər. Sonralar, ikinci Çeçen müharibəsində  NTV-də 4 çeçen uşağının meyitini 

göstərəndə jurnalist Sorokina haqlı olaraq “Putin buna cavab verməlidir” söyləmişdi. Amma tok-şou keçirilən 

zalda kimsə “yaxşı edib, çünki onlar böyüyüb canavar olacaqdı” cavabını verəndə, heç kim etiraz etmədi. İndi 
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sual edirəm, axı uşaqların günahı nədir? Eləcədə Xocalıların günahı nəydi? Bizim təşkilatın hazırladığı 

hesabatla bağlı ermənilər deyirdi ki, 54 səhv var, amma sonra birgə oturub müzakirə edəndə, məlum oldu ki, 1-2 

səhv var. Çünki faktları göstərdik. Ermənilər deyəndə ki, bəs onlar Xocalılara şəhəri tərk etmək üçün təyyarələr 

vasitəsilə “listovkalar” atmışdılar, biz onlardan “birini göstərin” soruşduqda, ortalığa fakt qoya bilmədilər. Mən 

Xocalı faciəsini kütləvi qırğın və hərbi cinayət hesab edirəm. Bu faciə Xorvatiyadakı Serebnisa ilə bir sıraya 

qoyula bilər. 366-cı polka gəlincə, bəli, burada üçüncü qüvvəni axtarmaq lazımdır. Bilirsiniz, məsələyə geniş 

yanaşmalıyıq, SSRİ dağılmışdı, Rusiyada hakimiyyətə yeni gələnlər köhnələrdən fərqli olaraq dağılmağa mane 

olmurdular, əksinə təkan verirdilər. Mən çar dövründən bir misalı xatırlamaq istərdim, o dövrdə əsgərlərə 

əsirlərlə necə davranmaq üçün xüsusi bir sənəd verirdilər, bu sənədin arxasında dua var idi. Amma Xocalıda baş 

verənlər göstərdi ki, sovet ordusunda bu məsələlərə diqqət yetirilməyib”. 

S.Qannuşkina hesab edir ki, növbəti müharibə başlasa, bu artıq cinayətdir: “Ona görə hər iki tərəf yol 

axtarmalıdır. Məni bir neçə il əvvəl ermənilər hansısa jurnallarının təqdimat mərasiminə dəvət etmişdilər. Orada 

bir erməninin türk diplomatını necə öldürməsi haqqında filmin nümayişi oldu, bunu da onunla əsaslandırırdılar 

ki, Türkiyə soyqırımı tanımır. Sonradan həmin erməni 20 il azadlıqdan məhrum edilsə də, şikəst olduğu üçün 

cəzasının yarısını çəkdi. Elə həmin erməni də tədbirdə iştirak edirdi, mən ondan hərəkətindən peşmançılıq 

çəkdiyini soruşanda, o, bundan məmnun olduğunu dedi. Bilirsiniz, bu kimi düşüncədən qurtulmaq lazımdır, 

şəxsən mənə böyük Rusiya yox, normal Rusiya lazımdır. Yalnız normal Rusiyada insanlar azad və firavan 

yaşaya biləcək”. 

Ona dəstək olan jurnalisti Viktoriya İvleva bildirdi ki, o, İsveçdə olarkən Xİİ Karlın abidəsini görür: 

“İsveçlilərdən soruşdum ki, axı Xİİ Karl Poltava döyüşündə uduzub, ona heykəli nəyə görə qoyursunuz? Cavab 

verdilər ki, yaxşı ki, məğlub olub, yoxsa biz indiki İsveçi qura bilməzdik. Əgər qələbə çalsaydı, bütün gücünü 

hərbiyə yönəldirdi və sonu da məlum”.  

 

Natiq CAVADLI 

 
“Bizim Yol”.-2011.-16 fevral.-N 29.-S.11. 
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Xocalı fəryadı, Xocalı dərdi 

 
1992-ci ilin sazaqlı bir fevral gecəsində, ayın 26-dan 27-nə keçən gecə Azərbaycanda misli görünməmiş 

vəhşilik, qanlı bir qətliam, soyqırımı törədildi. Belə ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Rusiyanın 366-cı motoatıcı 

alayının iştirakı ilə qəflətən hücum edərək, Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər. Vəhşiləşmiş erməni hərbi 

hissələrinin əsgərləri şəhərin dinc əhalisinə qəddarcasına divan tutaraq, görünməmiş soyqırımı törətdilər. 

Xocalıda baş verən, bəlkə də, heç yerdə törədilməyən bu soyqırımı bütün dünyanı, eləcə də, Türk dünyasını 

sarsıtdı. Erməni vandalizmi bu hərəkətləri ilə öz vəhşiliyini bir daha bütün dünyaya sübut etdi. Gecə vaxtı 

qəflətən hücum edən erməni quldur dəstələri SSRİ zamanı Stepanakert adlandırılan qədim Xankəndində 

yerləşdirilmiş zirehli texnikanın və vəhşiləşmiş hərbçilərin iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal edərək, neçə-neçə 

günahsız insanın həyatına son qoydular. 

Əslində, ermənilər və onların havadarları bu soyqırımı törətməyə uzun müddətdir ki, hazırlıq görürdü. 

Bunun göstəricisidir ki, 1991-ci ilin oktyabrından blokadaya alınmış şəhərin bütün rayonlarla olan əlaqəsi 

tamamilə kəsilmiş, avtomobillərin şəhərə daxil olması qeyri-mümkün olmuşdu. Şəhərdə yeganə nəqliyyat 

vasitəsi kimi ancaq bir neçə vertolyot qalmışdı. Sonuncu vertolyot 1992-ci il yanvarın 28 - də Xocalıya enmişdi. 

Vəziyyət çox ağır idi. Yanvarın 2-dən şəhərə elektrik enerjisinin verilməsi də dayandırılmışdı. Telefon xətləri 

kəsilmiş, yollar bağlanmış, avtomobillərin hərəkəti və şəhərə gediş - gəliş məhdudlaşmışdı. Bəzi insanlar başqa 

rayonlara getmək üçün özlərinin bildikləri gizlin yollarla birtəhər gedib gələ bilirdilər. 7000 nəfər əhalisi olan 

Xocalının bir neçə gün ərzində 2500 nəfərə qədər sakini şəhəri tərk edə bilmişdi. 

Mühasirəyə alınmış şəhərdən sağ çıxmaq ehtimalı yox dərəcəsində idi. Fevralın 25-də axşam BTR-lərin, 

BMP-lərin, "Alazan" tipli raketlərin, zirehli tankların və maşınların, piyada döyüş maşınlarının köməkliyi ilə 

başlanan hücumu ilə vəziyyət daha da pisləşdi. Aləm bir andaca qarışdı. Əhali qaçmağa yer tapmırdı. Artıq 

quldur dəstələrinin bir hissəsi şəhərə daxil olmuşdular. Döyüşə başlanma ərəfəsində bir təhər qaçıb canını 

qurtaranlar Xocalıda baş verən bu soyqırımın canlı şahidləri idilər. Onlar gördükləri dəhşətləri hətta izah etməyə 

belə çətinlik çəkirdilər. 

Gecə erməni quldurları şəhər ətrafında tutduqları bütün mövqelərdən Xocalını nəzarətdə saxlayaraq, 

qabaqcadan hazırlanmış plan əsasında hücuma hazır dayanmışdılar. Və 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən 

gecə Xocalıya hücum başladı. Şəhərin sakinləri xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildi, şəhər işğal olundu. Qaçanlar 

canlarını qurtarmaq üçün Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmağa can atırdılar. Lakin ermənilər heç kəsə aman 

vermirdi və qarşılarına çıxanı öldürürdülər. Bir günün içərisində yer üzündən silinən Xocalı şəhərini tərk edə 

bilməyən dinc əhaliyə qarşı törədilən bu vəhşilikdə 613 nəfər düşmən gülləsinin qurbanı oldu. Qətlə 

yetirilənlərin 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70- i qocalar idi. Bu faciədə 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki 

valideynindən, 130 uşaq isə valideynlərinin birindən məhrum oldular. Yaralanmış 487 nəfərin 76-sı uşaq idi. 

1275 insan bu törədilən faciədə əsir düşmüş, 150 xocalılı isə itkin düşmüşdü. Onlarla insanın meyidi tanınmaz 

hala salınmış, bəzilərinin gözləri çıxarılmış, başının dərisi soyulmuş, bədən üzvlərinin müxtəlif yerləri kəsilib, 

bəzilərinin meyitləri isə tikə-tikə doğranmışdı. 

Vətənin müdafiəsinə qalxan onlarla Azərbaycan oğul və qızları düşmənlə vuruşmaq üçün canlarından 

keçməyə hazır idilər. Belə gənclərdən biri olan 20 yaşlı Dinar Mustafayev və özü yaşında 4 dostu silaha 

sarıldılar. 4 gün düşmənlə əsil igid kimi döyüşdülər. Lakin qüvvələr bərabər olmadığından onlar təslim 

olmaqdansa sonuncu güllələrini özlərinə sıxaraq qəhrəmancasına həlak oldular. Onlar ölümündən sonra "İstiqlal 

ordeni" ilə təltif edildilər. Xocalının bu faciəsi bəşər tarixində görünməmiş bir qətl idi. Bu hadisədən 19 il 

ötməsinə baxmayaraq, bunları ürək ağrısız qeyd etmək mümkün deyildir. Xocalı faciəsi yüzlərlə insanın çırağını 

söndürdü, onlarla gənci vaxtsız olaraq əbədiyyətə qovuşdurdu. Erməni caniləri qocaya, qadına, əlilə, hətta körpə 

uşaqlara belə rəhm etmədən bu cinayəti törətdilər. 

Bir vaxtlar deyirdik ki, zaman gələcək erməni canilərinin törətdikləri bu qanlı cinayət bütün dünya 

xalqları tərəfindən lənətlənəcək və onlar bu cinayət üçün cavab verəcəklər. Bu gün bu, artıq bir həqiqətdir ki, 

neçə-neçə dövlətdə ermənilərin işğalçı olması sübuta yetirilmişdir. Bu, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

və cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin yürütdüyü uzaqgörən siyasətin nəticəsidir. Artıq bir çox xarici ölkələrdə 

Xocalı soyqırımına həsr edilmiş yürüşlər təşkil edilir, seminarlar, mühazirələr oxunur, sərgilər hazırlanır, 

jurnallar dərc olunur və tarixi həqiqətlər bütün dünya xalqlarına çatdırılır. Mərhum telejurnalist, Azərbaycanın 

Milli Qəhrəmanı Çingiz Mustafayevin Xocalı soyqırımına həsr edilmiş fotoları artıq bütün dünyada 

yayımlanmışdır. Bunun nəticəsi olaraq hər il Xocalı soyqırımını anım günündə bir çox ölkələrdə bu vəhşiliyə 

etiraz əlaməti olaraq mitinq və nümayişlər keçirilir. Bu artıq bir ənənə halını almışdır və bu gün də bu ənənə 
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davam etməkdədir. Xocalıda törədilən qanlı faciədə bir çox insanlar qəhrəmanlıqlar göstərmişdilər ki, onların 

xatirəsini bu gün bütün Azərbaycan xalqı ehtiramla yad edir. Belə qəhrəman oğullarımızdan Əlif Hacıyev, 

Şöhrət Həsənov, Tofiq Hüseynov və digər igidlər əsil qəhrəmanlıq nümunəsi kimi Azərbaycan xalqının 

qəlbində xoş iz qoyaraq mübariz bir heykələ döndülər və Azərbaycanın "Milli Qəhrəmanı" kimi şöhrətli ada 

layiq görüldülər. Təsadüfi deyil ki, Əlif Hacıyevi Xocalı soyqırımı zamanı göstərdiyi qəhrəmanlığına görə 

onunla çiyin-çiyinə döyüşənlər "şəhidlik zirvəsini fəth edən fateh" adlandırmışlar. 

Bu gün Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin apardığı bu siyasət biz azərbaycanlılara bir ümid verir və 

inanırıq ki, torpaqlarımız tezliklə işğalçı düşmənlərimizdən təmizlənəcək və məcburi qaçqın, köçkünlərimiz öz 

isti ocaqlarına dönəcəklər. Bizim hər birimiz bir Azərbaycan övladı olaraq istər 20 Yanvar şəhidlərinin, istər 

Xocalı şəhidlərinin, istər vertolyot qəzasında həlak olan ziyalılarımızın və istərsə də Qarabağ uğrunda canından 

keçərək əsl qəhrəmanlıq nümunəsi göstərən bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Çünki onlar gələcək 

nəsillərə bir örnək, bir məktəb oldular. Ruhları şad olsun! 

 

Pərixanım Muradova 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin şöbə müdiri,  

YAP ilk partiya təşkilatının sədri 

 

“Yeni Azərbaycan”.-2011.-16 fevral.-N.29.-S.6. 
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Xocalı soyqırımı bəşər tarixinin qanlı səhifəsi 
 

Ermənilərin törətdiyi qanlı faciədən 19 il ötürmüşdü. 

 

Dünya tarixinin ən qanlı faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımı XX əsrdə erməni şovinizminin 

mahiyyətinin tamamilə aşkara çıxarıb. Hətta adi müharibə qanunlarına belə riayət etməyən, yaşından asılı 

olmayaraq, əliyalın, silahsız və köməksiz insanları vəhşicəsinə qətlə yetirən o dövrün imperiya qoşunu ilə 

erməni silahlılarının əsl məqsədi Azərbaycan xalqını mənəvi cəhətdən sındırmaq, onun döyüş ruhunu öldürmək 

idi. Çünki Xocalı, sadəcə, bir döyüş anı, döyüş meydanı deyildi, Xocalı bir çox məqamları özündə əks 

etdirirdi... 

...Xocalı soyqırımı XX əsrdə törədilmiş üçüncü dəhşətli faciədir. Bunlardan birincisi, 1941-ci ildə 

almanların tamamilə yandırdığı və dinc əhalisini məhv etdiyi Belarusun Xatın kəndi, ikincisi isə ABŞ-Vyetnam 

müharibəsi zamanı sakinlərinin partizanlara dəstək verməsi bəhanəsi ilə böyükdən-kiçiyə bütünlüklə məhv 

edildiyi Sonqmi kəndidir. Amma bu faciələr də Xocalı soyqırımı ilə müqayisə oluna bilməzlər. Xocalı soyqırımı 

miqyasına və böyüklüyünə görə, onların hamısından daha dəhşətlidir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bu 

faciə haqqında öz fikirlərini bu cür ifadə edib: "Bu amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu 

kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu"... 

...Bu soyqırımda 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən, 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca bir neçə saatın 

içində milli zəmində amansızlıqla qətlə yetirildi. Erməni-rus birləşmələri 487 nəfəri ağır xəsarətlərə məruz 

qoydu, 1275 nəfəri isə girov götürdü. Ermənilər qaniçənlikdə vaxtilə dünyanı lərzəyə salmış faşistləri də geridə 

qoyduqlarını nümayiş etdirdilər. Beynəlxalq humanitar hüquq normalarını, insan hüquqları üzrə ən müxtəlif 

konvensiyaları ayaq altına atan erməni hərbi birləşmələri insanları qətlə yetirmək məqsədilə ən qəddar üsullara 

əl atdılar. Şahidlərin təsdiqlədiyinə görə həmin gecə onlarla qadın, 2 yaşından 15 yaşınadək olan uşaqlar, 

qocalar güllələnib, insanların başlarının dərisi soyulub, müxtəlif əzaları kəsilib, gözləri çıxarılıb, hamilə 

qadınların qarınları yarılıb, adamlar diri-diri torpağa basdırılıb və ya yandırılıb. Güllə yarasından ölməyənlərin 

başlarına sonradan güllə vurulub, meyitlər zorakılığa məruz qalıb... 

Əslində, Xocalı faciəsi bir gecədə baş verən hadisə sayıla bilməz. Ermənilər bu faciəyə Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi başlandıqdan, bəlkə də başlamamışdan öncə hazırlıq görmüşdü. 

Onlar Qarabağın digər ərazilərində də bu cür faciələr törətməyə çalışsalar da, bunun ən dəhşətlisini 

Xocalıda həyata keçirdilər. Xocalı faciəsinə gedən yolun başlanğıcı isə 1988-ci ilə, yəni, Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin daha aydın şəkildə meydana çıxdığı dövrə təsadüf edir. Elə həmin 

vaxtdan Xocalı soyqırımının əsası qoyuldu... 

1991-ci ilin oktyabrından tamamilə mühasirədə saxlanan Xocalıya gedən bütün avtomobil yolları 

bağlanmışdı. Artıq şəhərə gediş-gəliş yeganə nəqliyyat vasitəsi kimi vertolyotlarla həyata keçirilirdi. Belə 

vəziyyət şəhərə özünümüdafiə üçün silah, ərzaq və digər zəruri məhsulların çatdırılmasında ciddi problemlər 

yaradırdı. Həmin dövrdə Dağlıq Qarabağda erməni separatçıları da fəaliyyətini genişləndirirdi. 

Xocalı isə hələ də döyüşürdü. Xocalıda döyüşən insanların arasında isə bu şəhərdən olmayan cəmisi 16 

şəxs vardı. Bu isə o demək idi ki, xocalılılar rus-erməni birləşmələrinin qarşısına yalnız öz qüvvələri ilə 

çıxırdılar. Dövlətdən bir kömək gəlmirdi. Xocalıya və Qarabağın düşmən hücumuna məruz qalan digər 

bölgələrinə o vaxtkı Azərbaycan iqtidarı tərəfindən lazımi yardımlar edilməməsi və hakimiyyət uğrunda gedən 

savaşlar ermənilərin öz niyyətini daha asan reallaşdırmağa imkan verirdi. Məhz bunun nəticəsində 1992-ci il 

yanvarın 10-da ermənilər Axullu kəndini zəbt edə bildilər. Elə həmin ilin fevralında Malıbəyli və Quşçular 

kəndləri hücuma məruz qaldı. Xankəndində yerləşən 366-cı alayın bilavasitə iştirakı ilə bu kəndlər də ermənilər 

tərəfindən işğal olundu. Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin işğalından bir neçə gün sonra Dağlıq Qarabağın ən 

iri yaşayış məskənlərindən olan Qaradağlı yenə də 366-cı motoatıcı alayın əsgər və zabit heyəti, eləcə də, 

müxtəlif xarici ölkələrdən gətirilmiş muzdlu döyüşçülər hesabına ermənilərin əlinə keçdi. Kənd əhalisi 

vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Artıq 1992-ci il fevralın 18-də Xocalı istiqamətində olan yaşayış məntəqələri 

azərbaycanlılardan təmizlənmişdi, yüksək mövqelər ermənilər tərəfindən tutulmuşdu. İndi ermənilər üçün əsas 

hədəf XOCALI idi. 

Fevralın 25-də Xocalı daha dəhşətli dərəcədə artilleriya və digər hərbi texnikadan atəşə tutulmağa 

başladı. Bu işdə yenə də 366-cı alayın texnikasından geniş istifadə olundu. Ümumiyyətlə, bu alay Xocalı ilə 

yanaşı, Azərbaycanın digər rayonlarının da işğalında iştirak edib. Bunun əsas səbəblərindən biri də alayda xeyli 

sayda erməninin olması idi. Yeri gəlmişkən, 366-cı alaydan Xocalıya edilən hücuma rəhbərlik edən şəxslərdən 

biri də Ermənistanın indiki müdafiə naziri Seyran Muşeqoviç Ohanyan idi. Məhz onun komandanlığı altında 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

35 

 

366-cı alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandası altında 3-cü batalyon, 1 saylı batalyonun 

qərargah rəisi Valeriy İşsyeviç Çitçyan və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və gizir Xocalıya 

hücumda iştirak edib...  

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından 

sonra bir çox milli faciələrimiz kimi Xocalı soyqırımına da siyasi-hüquqi qiymət verildi. Ümummilli liderimizin 

təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də "Xocalı soyqırımı günü haqqında" xüsusi qərar qəbul etdi, 

sənəddə hadisənin başvermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə açıqlandı. Eyni zamanda, Xocalı faciəsi ilə bağlı 

həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni qəsbkarlarının beynəlxalq müstəvidə ifşası mühüm 

vəzifələr kimi önə çəkildi. Ümummilli liderimizin "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi 

elan edilməsi haqqında" 25 fevral 1997-ci il tarixli Sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da 

Azərbaycan respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilir. 

Ulu öndər tərəfindən əsası qoyulan bu ənənə Prezident İlham Əliyev tərəfindən də davam etdirilir. Ölkə 

başçısının rəhbərliyi altında həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində bu gün bir sıra Avropa ölkələri Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərlə tanış olub. Bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri isə ölçüsüzdür. 

Məhz Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri, ölkəmizin birinci xanımı, YU-NESKO-nun və İSESKO-nun 

xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra ölkələrin paytaxtında Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçirilir. İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq 

üzrə baş əlaqələndiricisi, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə elan edilən "Xocalıya ədalət" kampaniyasının səyi ilə Xocalı soyqırımının adı İsveçdə yaradılmış 

və virtual aləmdə geniş vüsət almış mükəmməl "Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı" arxiv layihəsinə 

daxil edilib və Xocalı soyqırımının adı Srebrenitsa,  Xolokost kimi başqa yerlərdə törədilmiş soyqırımları və 

qətliamlarla bir sırada çəkilib. 

...Xocalı soyqırımından 19 il keçir. Azərbaycan xalqı heç bir zaman Xocalıda baş verən dəhşətləri 

unutmayacaq. Dövlətimizin apardığı ardıcıl siyasət nəticəsində işğal altında olan torpaqların azad ediləcəyi gün 

isə çox uzaqda deyil. Düzdür, Xocalı yarası heç zaman sağalmayacaq, amma Xocalının azadlığa qovuşması 

narahat ruhların rahatlıq tapmasına kömək edəcək... 

 

Pərviz SADAYOĞLU 

 

“Yeni Azərbaycan”.-2011.-17 fevral.-N.30.-S.6. 
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“Xocalı soyqırımını duymaq istəməyən bir dünya var” 
 

Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) növbəti dəfə Xocalı soyqırımı ilə bağlı dinləmələr 

keçiriləcək.  

Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Mustafa Kabakçı deyib ki, bunda 

məqsəd Xocalı soyqırımı ilə bağlı Türkiyə və dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması, diqqətin bu məsələyə 

yönəldilməsidir. Müzakirələrdə Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun da iştirakı gözlənilir. 

Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) növbəti dəfə qeyd 

olunacaq. Bu münasibətlə TBMM-də fevralın 25-də növbədənkənar dinləmələr keçiriləcək, bu soyqırımı barədə 

türkiyəli millət vəkillərinə geniş məlumat veriləcək. 

TBMM üzvü, Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Mustafa Kabakçı APA-

ya açıqlamasında deyib ki, fevralın 25-də TBMM-də növbədənkənar çıxış etməkdən ötrü parlament rəhbərliyinə 

müraciət edib. “Məqsədimiz Xocalı soyqırımı ilə bağlı Türkiyə və dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması, 

diqqətin bu məsələyə yönəldilməşdir”,- deyən M. Kabakçının fikrincə, dünyada Xocalı həqiqətinə qulaqlarını 

tıxayanlar var: “Biz bunlarla demək istəyirik ki, ortada bir qətliam var, qətliamı törədən qatillər də ortadadır, 

ancaq bunu duymaq istəməyən bir dünya da var. Bu fəaliyyətlərimizlə məsələni yenidən gündəmə gətirməyə, 

bununla həm də diqqəti Qarabağ probleminə yönəltməyə çalışacağıq”. 

Onun sözlərinə görə, Türkiyədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər silsiləsi dörd gün davam edəcək. 

Tədbirlər Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupu, Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi və 

Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların əməkdaşlığı ilə keçiriləcək. Soyqırımı ilə bağlı İstanbul şəhərində 

keçiriləcək tədbirə isə Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun üzvü Celal Erbay qatılacaq.  

İctimai Televiziyanın (İTV) məlumatına görə, Azərbaycan Milli Məclisinin (MM) Sədri Oqtay Əsədov 

da TBMM-də keçiriləcək dinləmələrdə iştirak edəcək. Bu məqsədlə spiker Ankaraya səfərə gedəcək. Səfər 

TBMM Sədri Mehmet Əli Şahinin dəvəti ilə baş tutacaq. 

MM-nin üzvü Fazil Mustafa qəzetimizə açıqlamasında bildirib ki, belə dinləmələrin keçirilməsi 

Türkiyənin hər zaman olduğu kimi, yenə Azərbaycanın yanında olduğunu göstərir. “Arzu edirəm ki, həmin 

iclasda Xocalı soyqırımı ilə bağlı bir sənəd də qəbul olunsun. Bu həm də dünyaya göstərərdi ki, Türkiyə Xocalı 

soyqırımına olduqca ciddi yanaşır”,- deyə millət vəkili bildirib. 

Həmçinin, soyqırımı ilə bağlı Türkiyənin “TRT-Avaz” telekanalı ilə İTV-nin 3 saatlıq ortaq yayımı 

planlaşdırılır. 

Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə bağlı Ankara və İstanbulla yanaşı, Samsun, 

Adana və Kayseri şəhərlərində də tədbirlər keçiriləcək. 

Xatırladaq ki, TBMM-də bundan əvvəl də bir neçə dəfə Xocalı soyqırımı ilə bağlı dinləmələr keçirilib. 

 

NATİQ PƏNAHLI  

  

“Zaman”.-2011.-17-18 fevral.-N.22.-S.1. 
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Dünya ölkələrində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş tədbirlər keçiriləcək 
 

Drezden 

 

Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə  çəkilmiş "Xocalı həqiqətləri" sənədli filmi nümayiş 

olunacaq 

 

24 fevral 2011-ci il tarixində Almaniyanın Drezden şəhərində Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümünə həsr 

olunmuş tədbir keçiriləcək. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Almaniyanın 

Drezden şəhərində fəaliyyət göstərən "Alm.Az" cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunan tədbirdə Almaniya ziyalıları, 

ictimai icmaların üzvləri, siyasi partiyaların nümayəndələri iştirak edəcəklər. Tədbirə Drezden Meriyasından 

xanım Dr. Oraş, Meriyanın şöbə müdiri xanım Dr. Sabina Məmmədova, şəhər dumasının deputatları Dr. Azad 

Məmmədov, German Levenfuss, Drezden kitabxanasının sədr müavini xanım Dr. Danuta Sprigmanın, yəhudi 

və rus icmalarının nümayəndələrinin qatılacağı gözlənilir. 

Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə çəkilmiş "Xocalı həqiqətləri" sənədli filmi nümayiş 

olunacaq, "JUSTICE FOR KHOJALY" klipi səsləndiriləcək. Tədbir zamanı Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

Almaniya hökumətinə müraciət qəbul olunacaq.  

Tədbirlər planına uyğun olaraq elə həmin gün İsraildə də Azərbaycan Respublikasının tarixinin ən 

dəhşətli səhifələrindən biri - Xocalıda baş vermiş faciənin 19-cu ildönümü münasibəti ilə Xocalı faciəsi 

qurbanlarının anım günü keçiriləcək. 

"İsrail-Azərbaycan" Beynəlxalq Assosiasiyası və onun nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Diaspor 

Komitəsi tərəfindən təşkil olunan anım günündə Knessetin deputatları, siyasi və ictimai təşkilatların liderləri, 

bələdiyyə hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri, İsraildə akkreditasiya olunmuş səfirlik və diplomatik 

nümayəndəliklərin rəhbərləri iştirak edəcəklər. 

Tədbirdə "İsrail-Azərbaycan" Beynəlxalq Assosiasiyasının prezidenti İosif Şaqal, politoloq Arye Qut 

çıxış edəcək, Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixindən bəhs edən sənədli film 

nümayiş etdiriləcək. Tədbirdə Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən söz açılacaq. Dünya 

ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən 1992-ci ildə fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı 

dəstələri tərəfindən Xocalı şəhərinə edilən hücum diqqətə çatdırılacaq.  

 

Küveyt 

 

"Xocalı soyqırımı" kitabı ərəb dilinə tərcümə olunacaq 

 

Küveytdə Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü münasibətilə silsilə anım tədbirləri həyata keçiriləcək. 

Tədbirlər zamanı Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyinin təşəbbüsü və yardımı ilə "Xocalı soyqırımı" kitabı ərəb 

dilinə tərcümə olunaraq nəşr ediləcək. Eyni zamanda, 1992-ci ildə Xocalıda törədilən soyqırımı əyani şəkildə 

özündə əks etdirən sənədli film ərəb dilində CD variantında hazırlanıb yayılacaq. "Xocalı soyqırımı" kitabı və 

sənədli film Küveytin dövlət, hökumət qurumlarına, parlamentə, ölkədə fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlara və 

kütləvi informasiya vasitələrinə göndəriləcək. Bundan əlavə, "Xocalı uşaqların gözü ilə" ekspozisiyasının bəzi 

rəsmləri Küveytin ən böyük məscidi "91 - Məscid əl-Kabir" kompleksində təşkil olunacaq sərgidə nümayiş 

etdiriləcək. Küveytdə yaşayan və çalışan Azərbaycan diasporu fəallarının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə səfirliyin 

konfrans zalında Xocalı faciəsi qurbanlarının anım mərasimi keçiriləcək. Mərasimdə Küveyt ictimaiyyətinin, 

kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulur. 

 

Norveç 

 

"Xocalı: Faciədən öyrəndiklərimiz" adlı seminar keçiriləcək, Heydər Əliyev Fondunun faciə ilə 

bağlı hazırladığı fotosərgi nümayiş etdiriləcək 

 

24 fevral 2011-ci il tarixində Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının (NAYO) təşəbbüsü ilə 

Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü münasibəti ilə Norveçin Holokost mərkəzində "Xocalı: Faciədən 

öyrəndiklərimiz" (Khojali: Lesson from Tragedy) adlı seminar keçiriləcək, eyni zamanda, Heydər Əliyev 

Fondunun sözügedən faciə ilə bağlı hazırladığı foto sərgi nümayiş etdiriləcəkdir. 
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Seminarda Azərbaycanın İsveçdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rafael İbrahimov fəxri qonaq kimi 

iştirak edərək, Xocalı soyqırımı və onun törətdiyi fəsadlar haqqında danışacaqdır. Seminar - sərgi layihəsində 

NAYO-nun üzvləri, Norveç hökumətin nümayəndələri, norveçli və əcnəbi siyasətçilər, tədqiqatçılar, 

professorlar, Norveçdə təhsil alan yerli və xarici tələbələr, kütləvi informasiya vasitələrinin (KİV) 

nümayəndələri iştirak edəcəklər. 

 Bu seminarla bağlı NAYO-nun idarə heyətinin növbədənkənar toplantısı keçirilib. Toplantıda çıxış 

edən NAYO-nun sədri Ramil Əliyev, ilk dəfə olaraq, Norveçin məşhur Holokost mərkəzində Xocalı soyqırımı 

ilə bağlı tədbir keçirdiklərini bildirib. 

"Seminara "Xocalı: Faciədən öyrəndiklərimiz" adını verməkdə əsas məqsədimiz odur ki, həm 

norveçlilərə, həm burada yaşayan digər millətlərin nümayəndələrinə sözügedən faciə ilə bağlı tarixi faktları 

çatdırmaqdır. Azərbaycan xalqına qarşı zaman-zaman törədilmiş tarixi faciələr, əsasən də, Xocalı soyqırımı 

xalqımıza çox məsələləri aydınlaşdırmağa və daha ətraflı dərk etməyə imkan yaratdı. Mənfur qonşularımız olan 

ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi soyqırım siyasətini dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər 

bir azərbaycanlı, xüsusən də, gənclərimiz dünya ictimaiyyətinə və beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaq üçün bütün 

imkanlarından istifadə etməlidilər", - deyə R.Əliyev vurğulayıb.   

Seminarın gedişatı zamanı  iştirakçılara və KİV nümayəndələrinə Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

məlumatların, fotoların yer aldığı xarici dillərdə kitab və bukletlərin paylanması və videoçarxın nümayiş 

etdirilməsi nəzərdə tutulub. 

 

Türkiyə 

 

Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Türkiyədəki səfirliyi xatirə 

və təbliğat xarakterli silsilə tədbirlərin keçirilməsini planlaşdırıb. Proqram çərçivəsində Qazi Universitetində 

Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan telekonfrans vasitəsilə canlı olaraq Azərbaycan Tibb 

Universiteti ilə birgə tədbir keçiriləcək. Həmçinin, Ankara Etimesqut Bələdiyyəsi ilə birgə soyqırım 

qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan xatirə tədbiri təşkil ediləcək. 

Paytaxtın Keçiörən Bələdiyyəsində Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin önünə 

əklil qoyulacaq və geniş tərkibli xatirə tədbiri təşkil olunacaq. 

Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzi ilə müştərək olaraq konfrans təşkil olunması, faciə ilə bağlı 

yüksək tirajlı mətbuatda müxtəlif məqalələrin dərc olunması da planlaşdırılır. Bütün bunlarla yanaşı, Türkiyənin 

Samsun, Adana və Kayseri şəhərlərində də Azərbaycan səfirliyinin dəstəyi və diaspor nümayəndələrinin 

təşkilatçılığı ilə Xocalı Soyqırımının 19-cu ildönümü münasibətilə tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. 

Səfirlik tərəfindən, həmçinin, soyqırım ilə bağlı pres-reliz hazırlanaraq, Ankaradakı diplomatik 

nümayəndəliklərə, beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinə, müvafiq dövlət qurumlarına, ictimai təşkilatlara, KİV 

orqanlarına və siyasi icmalçıların internet ünvanlarına göndərilməsi də planlaşdırılır. 

 

Müəllif: NƏZAKƏT 

 

“Səs”.-2011.-17 fevral.-N.30.-S.7. 
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Xocalı soyqırımı - XX əsrin ən dəhşəti cinayəti 
 

Prezident İlham Əliyev: Mən əminəm ki, gün gələcək Xocalı faciəsini törədən, dinc əhaliyə qarşı 

qəddarlıq göstərən, dinc əhalini məhv edən erməni cinayətkarları məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər 

 

Ermənilərin XIX-XX əsrdə törətdikləri qətliamlar içərisində amansızlığı ilə seçilən Xocalı faciəsi 

insanların qanlarını damarlarında donduracaq qədər dəhşətlidi. 

Ötən əsr qətliamlarının ən acınacaqlısı olan Xatın, Sonqmi, Ruanda kimi soyqırımların təkrarı olan 

Xocalı faciəsindən 19 il keçsə də, ermənilərin törətdikləri qırğının yaraları sağalmır. Bir gecədə dağıdılan, 

yandırılan, silahsız, günahsız əhalisi qətlə yetirilən Xocalıda əsl soyqırımı törədildi. Həmin gecə bütöv bir şəhər 

yerlə yeksan edildi. 613 nəfər dinc əhali, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın diri-diri yandırıldı, vəhşicəsinə 

öldürüldü. 487 sakin əlil oldu, 1257 Xocalı sakini ermənilər tərəfindən əsir alındı, tarixdə misli görünməmiş 

təhqirlərə, əzab-əziyyətlərə məruz qaldı. Ancaq erməni vəhşiliklərinin qur-banlarını təkcə Xocalı faciəsi ilə 

hesablasaq tarix bizi qınayar, şəhid olan soydaşlarımızın ruhları sızlayar, rahatlıq tapmaz. 

İmperiya tərəfindən bilərəkdən yaradılan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində, bütünlükdə ötən əsrdə 

ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri qırğınları, qətlə yetirilən soydaşlarımızı da nəzərə alsaq deyə bilərik ki, 

daşnaklar tərəfindən öldürülən azərbaycanlıların sayı bütünlükdə Ermənistanın əhalisi qədər, bəlkə də qat-qat 

artıqdır. 1905-1907, 1918-ci il qətliamlarında çar imperiyasının xeyir-duasını alan ermənilərin 4 milyondan artıq 

azərbaycanlını amansızcasına qətlə yetirdiyi, ata-baba yurdumuz Qərbi Azərbaycandan bir neçə dəfə təkrarlanan 

deportasiyalar zamanı əzab-əziyyətlərə, vətən həsrətinə dözməyərək dünyadan köçən insanlar da bu siyahılara 

daxil edilsə, onda ermənilərin törətdikləri soyqırımı qurbanlarının sayı deyilənlərdən qat-qat çox olar. Ona görə 

də təkcə Xocalıda yox, ötən əsrdə öldürülən bütün soydaşlarımız soyqırımı qurbanları kimi dünya 

ictimaiyyətinə tanıdılır. 

1992-ci ildə hakimiyyətdə olan səriştəsiz iqtidarın xəyanətləri, mənfur ermənilərin qəddarlığı 

nəticəsində törədilən qətliam tam mənası ilə açıqlanmadı. Həqiqətin aşkarlanmasına mane olan xainlərin günahı 

üzündən ağrı-acısı bu gün də qəlbimizi ağrıdan əsl dərdimizi dünya ictimaiyyətinə yetərincə çatdıra bilmədik. 

Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra əsl günahkarların adları açıq-

aşkar səsləndirildi. Bütün dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara çatdırıldı ki, Xocalıda günahsız insanlara 

qarşı, ermənilərin gorbagor babalarının dəst-xəttinə uyğun soyqırımı törədilib. Prezident İlham Əliyevin 

vurğuladığı kimi, qırğınları törədənlərin indiyədək cəzalandırılmaması ədalətsizlik və ikili standartların 

nəticəsidir. 

Xocalı qətliamının əsil səbəblərinin beynəlxalq səviyyədə açıqlanmasında, günahkarların 

aşkarlanmasında milli mənəvi dəyərlərimizi, dövlətçilik maraqlarının qorunmasını ideoloji təbliğatının prioriteti 

kimi daim diqqətdə saxlayan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın, İKT Gənclər 

Forumunun rəhbəri Leyla Əliyevanın xidmətləri böyükdür. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanan, erməni 

vəhşiliyini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıran əyani vəsaitlər - kitablar, albomlar, video disklər dünyanın bir çox 

dövlətlərində Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar keçirilən aksiyalarda təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunur. Fondun 

təşəbbüsü və dəstəyi ilə təşkil olunan aksiyalarda Xocalı faciəsini əks etdirən sənədli filmlər, foto-albomlar 

vasitəsi ilə erməni yalanları ifşa olunur, qırğınların cinayətkar ideoloqları barədə məlumatlar beynəlxalq 

ictimaiyyətə açıqlanır. Dünya birliyi aydın başa düşür ki, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizəyə qoşulmayan 

Ermənistanın əsl niyyəti yeni-yeni qətliamlar törətmək, əcdadlarının vəhşiliklərini ört-basdır etməkdir. 

Erməni vəhşiliyinin ifşa olunmasında İKT Gənclər Forumu İdarə Heyətinin Küveytdə keçirilən VI 

sessiyasında Forumun mədəniyyətləarası və sivilizasiyalararası dialoq məsələləri üzrə birinci baş əlaqələndirici 

seçilən Leyla Əliyevanın xidmətləri də danılmazdır. Heydər Əliyev Fondu Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri 

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış "Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq" kampaniyası dəstəklənərək hər il 

26 fevral tarixi İKT ölkələrində humanitar fəlakətlər qurbanlarının xatirələrinin anma günü kimi qeyd olunur. 

"Xocalıya ədalət- Qarabağa azadlıq" kampaniyası islam dövlətləri ilə yanaşı Avropa ölkələrində də 

keçirilir. Ötən illərdə Böyük Britaniyanın parlamenti qarşısında 613 Xocalı qurbanının adı yazılmış şarlar göyə 

buraxıldı. Moskvada, Berlində, Vyanada, Cakartada, Amsterdamda anım tədbirləri təşkil olundu. TBMM 

binasında "Qarabağ: suallar və faktlar", Moskvada Yuri Ponomaryovun "Qarabağ gündəliyi" kitablarının, 

Amerikanın rep müğənnisi Toni Blekmənin və Azərbaycanın "Dəyirman" qrupunun birgə hazırladıqları 

"Xocalıya ədalət" rep layihəsinin təqdimatı keçirildi. Müasir dövrdə təbliğat üçün ən səmərəli mexanizm kimi 

vebsaytların imkanlarından istifadə olundu. 
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Prezident İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanıdılması istiqamətində davam 

etdirdiyi təbliğata dəstək olan bu kimi kampaniyalarda xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın iştirakı 

ümumxalq faciəsinin tanıdılması coğrafiyasını genişləndirir. Avropanın ən iri şəhərlərində aksiyalar keçirirlər. 

Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş, artıq formalaşmış və təşkilatlanmış diasporumuz 

Xocalıda baş verənlərin ermənilər tərəfindən törədilən əsl soyqırımı olduğunu dünya xalqlarına çatdırır. 

Bu günlərdə respublikanın Qərb bölgəsinə səfəri zamanı Goranboyda salınan yeni məhəllədə 

məskunlaşmış Xocalıdan məcburi köçkün ailəsinin qonağı olan Prezident İlham Əliyev fevralın 26-da törədilən 

soyqırımını XX əsrin ən böyük cinayəti adlandırdı. Qeyd olundu ki, iqtisadi qüdrəti artan, siyasi nüfuzu 

möhkəmlənən, müdafiə qüdrəti güclənən Azərbaycanın Xocalı qətliamının beynəlxalq səviyyədə tanıdılması, 

torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün hər cür imkanları var. 

XXI əsrin devizi olan sülhə, xalqlararası dialoqa çağırış, dinc insanların tökülən qanları üçün 

günahkarların cəzalandırılması tələbi Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində aparılan təbliğatın 

əhəmiyyətini artırır. "Nə üçün Ermənistanın indiki rəhbərlərinə qarşı-hansılar ki, bilavasitə Xocalı soyqırımında 

iştirak etmişlər, əlləri Azərbaycan xalqının qanına batmışdır,- beynəlxalq tribunal təşkil olunmur, nə üçün onlar 

qınaq obyektinə çevrilmirlər" söyləyən Prezident İlham Əliyevin xalqın iradəsini əks etdirən bu sözləri bir daha 

əminlik yaradır ki, zamanın öz hökmünü bildirəcəyi gün uzaqda deyil. 

 

Xuraman İsmayılqızı,  

 

“İki sahil”.-2011.-17 fevral.-N.30.-S.13. 
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Türkiyədə Xocalı soyqırımı haqqında internet saytının təqdimatı keçiriləcək 
 

Mustafa Kabakçı: “Biz Xocalıya həsr olunmuş silsilə tədbirlərlə demək istəyirik ki, ortada bir 

qətliam, qətliamı törədən qatillər və bunu duymaq istəməyən bir dünya var” 

 

Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi (TAD) Ankarada Türk Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin ofisində Xocalı 

soyqırımı haqqında yeni internet saytının təqdimatını keçirəcək.   TAD-ın sədri Sinan Oğan bildirmişdir ki, 

www.hocalisoykirimi.com saytının təqdimat mərasimində Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin əməkdaşları, 

diaspor təmsilçiləri, siyasi analitiklər iştirak edəcəklər. Yeni saytda Xocalı soyqırımı həqiqətlərinin bütün 

dünyada yayılması üçün forumlar, “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində imzatoplama, təhlili məqalələr 

və yeniliklər yer alacaq.  

Xocalı soyqırımı ilə bağlı fevralın 25-də Türkiyə Böyük Millət Məclisində dinləmələr də keçiriləcək. 

Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Mustafa Kabakçı parlamentdə çıxış edəcək, 

Xocalı qətliamından bəhs edən sərgi açılacaq(AzərTAc). 

Onun sözlərinə görə, Türkiyədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər silsiləsi dörd gün davam edəcək. 

Tədbirlər Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupu, Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi və 

Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların əməkdaşlığı ilə keçiriləcək: “Məqsədimiz Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

Türkiyə və dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması, diqqətinin bu məsələyə yönəldilməsdir”(APA). 

Soyqırımı ilə bağlı İstanbul şəhərində keçiriləcək tədbirə isə Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası 

Dostluq Qrupunun üzvü Celal Erbay qatılacaq. 

Həmçinin, soyqırımı ilə bağlı Türkiyənin “TRT-Avaz” telekanalı ilə Azərbaycanın İctimai 

Televiziyasının (İTV) 3 saatlıq ortaq yayımı planlaşdırır. 

“Biz bunlarla demək istəyirik ki, ortada bir qətliam var, qətliamı törədən qatillər də ortadadır, ancaq 

bunu duymaq istəməyən bir dünya da var. Bu fəaliyyətlərimizlə məsələni yenidən gündəmə gətirmək, bununla 

həm də diqqəti Qarabağ probleminə yönəltməyə çalışacağıq”. 

Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə bağlı Ankara və İstanbulla yanaşı, Samsun, 

Adana və Kayseri şəhərlərində də tədbirlər keçiriləcək.  

 

“Paritet”.-2011.-17-18 fevral.-N.19.-S.3. 
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Norveçdə Holokost mərkəzində “Xocalı: Faciədən öyrəndiklərimiz” adlı seminar və  

foto sərgi keçiriləcək 
 

Hər il ənənəvi olaraq xaricdə diaspora təşkilatlarımız tərəfindən Azərbaycan tarixinə qanlı hərflərlə 

yazılmış Xocalı soyqırımı ilə bağlı anım mərasimləri, konfranslar, seminarlar, sərgilər təşkil edilir. Bu ildə 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı bir sıra xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatlarımız tərəfindən müxtəlif 

adda tədbirlər keçiriləcək.  

Belə ki, bu ilin 24 fevral tarixində Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının (NAYO) təşəbbüsü ilə 

Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü münasibətiylə Norveçin Holokost mərkəzində “Xocalı: Faciədən 

öyrəndiklərimiz” adlı seminar keçiriləcək, eyni zamanda Heydər Əliyev Fondunun sözügedən faciə ilə bağlı 

hazırladığı foto sərgi nümayiş etdiriləcəkdir. Seminarda Azərbaycanın İsveçdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 

Rafael İbrahimov fəxri qonaq  kimi iştirak edərək Xocalı soyqırımı və onun törətdiyi fəsadlar haqqında 

danışacaqdır. Seminar - sərgi layihəsində NAYO-nun üzvləri, Norveç hökumətinin nümayəndələri, norveçli və 

əcnəbi siyasətçilər, tədqiqatçılar, professorlar, Norveçdə təhsil alan yerli və xarici tələbələr, kütləvi informasiya 

vasitələrinin (KİV) nümayəndələri  iştirak edəcəklər. Bu seminarla  bağlı NAYO-nun  idarə heyətinin  

növbədənkənar toplantısı keçirilib. Toplantıda çıxış edən NAYO-nun sədri Ramil Əliyev ilk dəfə olaraq 

Norveçin məşhur Holokost mərkəzində Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirdiklərini  bildirib:” Seminara  

“Xocalı: Faciədən öyrəndiklərimiz” adını verməkdə əsas məqsədimiz odur ki, həm norveçlilərə, həm burda 

yaşayan digər millətlərin nümayəndələrinə sözügedən faciə ilə bağlı tarixi faktları çatdıraraq onlara bildirək ki, 

ermənilər hər cür vəhşilik törədərək, bütün beynəlxalq hüquq qaydalarını pozmağa qadir olan bir millətdir. 

Azərbaycan xalqına qarşı zaman-zaman törədilmiş tarixi faciələr, əsasən də Xocalı soyqırımı xalqımıza çox 

məsələləri aydınlaşdırmağa və daha ətraflı dərk etməyə imkan yaratdı. Bu faciə zamanı onu da öyrəndik ki, 

erməni milli ideologiyası ona qonşu olan dövlətlər üçün çox təhlükəlidir. Mənfur qonşularımız olan ermənilərin 

xalqımıza qarşı törətdiyi soyqırım siyasətini dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq hər bir 

azərbaycanlı, xüsusən də gənclərimiz dünya ictimaiyyətinə və beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaq üçün bütün 

imkanlarından istifadə etməlidilər”.  

2008-ci ildən başlayaraq  İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş 

koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə dünyanın bir çox ölkələrində “Xocalıya Ədalət” kompaniyası 

çərçivəsində  keçirilən tədbirlərin əhəmiyyətindən danışan R. Əliyev qeyd edib ki, bu layihəni həyata 

keçirməklə  NAYO-da  bu il rəsmən  “Xocalıya Ədalət” kampaniyasına qoşulur: “Həmçinin, Heydər Əliyev 

Fondu ilə səmərəli iş birliyi yaradaraq, onların Xocalı soyqırımına həsr olunmuş foto sərgisini Holokost 

mərkəzində nümayiş etdirəcək. Yəni biz diaspor təşkilatı olaraq  bu faciənin beynəlxalq qiymət almasına qədər 

daima virtual məkan, yazılı materiallar, faktlar, fotolar və s. effektiv üsullarla təbliğini aparmalıyıq”. 

Toplantıda bildirilib ki, bu il Cenevrə Konvensiyanın 60 illiyinin qeyd olunduğunu nəzərə alaraq,  

seminarda Xocalı soyqırımına qlobal prizmadan da  baxış olacaqdır. Hələ də erməni əsirliyində Azərbaycan 

vətəndaşlarının olması qeyd olunan beynəlxalq Konvensiya ilə yanaşı, Avropa İnsan Haqları Konvensiyası və 

İşgəncələr Əleyhinə Konvensiyanın da ermənilər tərəfindən bu gün də kobud şəkildə pozulduğu tədbir 

iştirakçılarına çatdırılacaqdır. 

Qeyd edək ki, seminar iştirakçılarına və KİV nümayəndələrinə Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatların, 

fotoların yer aldığı xarici dillərdə kitabların, bukletlərin paylanması və videoçarxın göstərilməsi nəzərdə tutulub. 

 

GÜNAY 

 

“Paritet”.-2011.-17-18 fevral.-N.19.-S.6. 
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Qaradağlı qırğını - Xocalı soyqırımına aparan yol 
 

Dünən Şuşa rayon İcra Hakimiyyətinin binasında erməni vandallarının Xocavənd rayonunun Qaradağlı 

kəndində törətdiyi vəhşilikləri kadrlarda yaşadan " Soyqırım-Qaradağlı" adlı sənədli filmin təqdimatı keçirildi. 

Millət vəkillərinin, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, beynəlxalq təşkilat və xarici ölkələrin diplomatik korpus 

nümayəndələrinin də iştirak etdikləri tədbirdə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin 

xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. 

17 fevral 1992-ci ilə-Qaradağlının işğalı gününə təsadüf edən mərasimdə dinc əhaliyə qarşı törədilən 

vəhşiliklərin dünya birliyinə çatdırılması üçün belə filmlərin əyani vəsait kimi böyük əhəmiyyət daşıdığını 

diqqətə çatdıran, yaxın keçmişə nəzər salaraq bunu Xocalı soyqırımının başlanğıcı adlandıran Xocavənd rayon 

İcra Hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynov bildirdi ki, hazırda rayon əhalisi məcburi köçkün kimi 

respublikanın 36 rayonunda məskunlaşmışdır: 

- Qaradağlının işğalı zamanı 118 nəfər əsir götürülmüş, 33 dinc sakin ermənilər tərəfindən güllələnərək 

yaralılarla birlikdə kənddəki quyuya basdırılmış, girovlardan 68-i öldürülmüşdür. Əsirlikdə olanlara qarşı 

insanlığa ləkə olan ən dəhşətli işgəncələr, əzab-əziyyətlər verilmiş, diri-diri yandırılmış, başları kəsilmişdir. 43 

ailə başçısını itirmiş, 143 uşaq yetim qalmışdır. İşğal nəticəsində kənddə 200 yaşayış evi, mədəniyyət ocağı, 320 

yerlik məktəb, xəstəxana, xeyli sosial obyekt dağılmışdır. Kənd əhalisinin hər 10 nəfərindən biri şəhid 

olmuşdur. 

Qaradağlı kənd sakinləri, ziyalıları, şəhid ailələri adından çıxış edən Xuraman Tahirova bildirdi ki, 

kadrlarda əksini tapan o dəhşətli anları bir daha yaşamaq dözülməz olsa da erməni vəhşiliklərinin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması üçün belə filmlərin çəkilməsi vacibdir. 

Respublika baş prokurorunun müavini, hərbi prokuror Xanlar Vəliyev bütünlükdə Dağlıq Qarabağ 

ətrafında ermənilərin törətdikləri cinayətlərə aid materiallar əsasında iş aparıldığını diqqətə çatdırdı. "Bu film 

ölkə ictimaiyyəti üçün çox dəyərlidir" söyləyən X. Vəliyev sənədlər əsasında çəkilmiş və erməni vandalizminin 

bəşəriyyətə ləkə gətirən əməllərini yaşadan filmin təşkilatçılarına və yaradıcı heyətinə minnətdarlığını bildirdi. 

"Bütün Azərbaycan vətəndaşları, bütün soydaşlarımız filmdə əks olunan o dəhşətləri öz qəlbində 

yaşatmalıdır. Ona görə yaşatmalıdır ki, münaqişənin hansı yolla həllindən asılı olmayaraq vətəndaşlıq 

mövqeyini ürəkdən gələn vətən sevgisi ilə bildirsin." Çıxışına bu sözlərlə körpü salan baş nazirin müavini, 

Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov o dövrdə baş verən belə qanlı 

hadisələri ölkə ictimaiyyətindən gizlədən səriştəsiz iqtidarın biganəliyini, Kremlə sitayişlərini, iradəsizliyini 

xalqa, vətənə xəyanət adlandırdı: 

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə bütün həqiqətlər xalqa çatdırıldı. Dağlıq 

Qarabağı ermənilərə bəxş edəcəyini vəd edən M. Qorbaçov rəhbərliyi və SSRİ DTK-nın ssenarisi ilə hazırlanan 

Sumqayıt hadisələrinin, Xocalı soyqırımının, soydaşlarımızın Qərbi Azərbaycandan ötən əsrdə üçüncü 

deportasiyasının əsl mahiyyəti xalqa çatdırıldı. Prezident İlham Əliyev də bu gün ulu öndərin eyni siyasətinə 

sadiqdir. Dövlət başçımızın tövsiyələri əsasında Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən faktlara əsaslanan filmlər, 

müxtəlif əyani vəsaitlər beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılır. 

"Sülh danışıqlarının hələ baş tutmaması bu gün də münaqişəyə ikili standartlardan yanaşan dövlətlərin, 

beynəlxalq təşkilatların işğalçı ilə işğala məruz qalan tərəflərə eyni müstəvidən yanaşmasının nəticəsidir" 

söyləyən Əli Həsənov bildirdi ki, Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş siyasəti nəticəsində torpaqlarımız 

işğaldan azad olunacaq: "Ədalətə söykənən haqqın qələbə çalacağı gün uzaqda deyil." 

Mərasimdə qərara alındı ki, Azərbaycan, rus, ingilis dillərində səslənən "Soyqırım Qaradağlı filmi daha 

bir neçə dilə tərcümə olunsun, erməni vəhşilikləri, sionizm əməlləri bütün dünya xalqlarına çatdırılsın. 

 

Xuraman İsmayılqızı, 

 

“İki sahil”.-2011.-18 fevral.-N.31.-S.11. 
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Xocalı qisasa çağırır... 
 

Erməni qatillərini qolu bağlı məhkəmə qarşısına çıхarmalıyıq 

 

XX əsrin ən dəhşətli, insanlıq əleyhinə yönəlmiş faciəsi olan Xocalı hadisələrindən 19 il ötür. 19 ildir 

ki, Azərbaycan хalqı Xocalı yarasının mənəvi zərbəsindən əziyyət çəkir. Bəşər tariхində müharibələr çoх olub. 

İtkilər olub, insanlar ölüb, şəhərlər dağılıb, kəndlər хarabazara çevrilib. İnkişaf səviyyəsinə görə, zamanın ən 

məşhur şəhərləri yer üzündən silinib. Böyük mədəniyyət nümunələri yaratmış хalqlar məhv olub. Amma bəşər 

tariхində insanlıq adına ləkə gətirən alçaq əməllər, bu əməlləri törətmiş başkəsən cəlladlar, insan qatili tiranlar 

çoх olub.  

Amma korpə qanına susamış nacinslərin törətdiyi qanlı qırğınlar barmaq sayındadır. Bəşəriyyətin üz 

qarasına çevrilmiş faciələr az olmayıb XX əsrdə. Xatın, Xirosima, Naqasaki...Hitler faşistləri ikinci dünya 

savaşı illərində çoх cinayətlər törətmişdilər. Belarusun Xatın kəndində törədilən insanlıqdışı cinayət bunlardan 

ən dəhşətlisidir. Faşistlər çoх şəhərləri almışdılar. Amma onların alınması indi statistika kimi yada düşür. Balaca 

kənd olan Xatının işğalı isə tariхə qanla yazıldı. Çünki faşistlər orada heç bir günahı olmayan uşaqları, əlsiz-

ayaqsız qocaları, köməksiz qadınları güllələmişdilər. Amerikanlar Xirosimaya qədər neçə ölkələr, şəhərlər 

bombalamışdılar. Xirosimada isə bəşər tariхinin ən müdhiş silahı-atom bombası sınaqdan çıхarıldı. Minlərlə 

insan gecə yuхudaykən uçan evlərin altında qaldı, kimyəvi silahdan zəhərlənib öldü, yaralandı, ömürlük şikəst 

oldu.  

Ən müdhiş cinayət... 

 

Ermənilərin Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdikləri faciə XX əsrdə baş vermiş insanlıq əleyhinə 

cinayətlərin ən müdhişidir.  

1992-ci ilin 26 fevralında baş vermiş bu faciədən sonra Azərbaycan şokda idi. Ona görə yoх ki, faciə 

görməmişdik. Azərbaycan хalqı Xocalıya qədər çoх faciələr görmüşdü. Bu хalq 20 yanvardan keçmiş, Daşaltı, 

Cəmilli, Qaradağlı faciələrini yaşamışdı. Çaşqınlığımızın səbəbi düşməni yaхından tanıya bilməməyimiz idi. 

Necə ki, 20 yanvarda “Qızıl ordu”nun bizə güllə sıхacağını ağlımıza gətirmirdik, eləcə də Xocalıda bu qədər 

alçaqlığın, namərdliyin, nakişiliyin qurbanı olacağımızı düşünmürdük... 

Faciəyə qədər Azərbaycan хalqı üçün Xocalı düşmən tərəfindən gülləbaran edilən adi Qarabağ 

kəndlərindən biri idi. 90-cı illərin əvvəllərində statusu böyümüş, ərazisi və əhalisi artmış Xocalı düşmənin düz 

burnunun ucunda idi. Şəhərdə yerli sakinlərlə yanaşı Ermənistandan, öz dədə-baba torpaqlarından qovulmuş 

azərbaycanlılar və sovet KQB-sinin yaratdığı süni münaqişə nəticəsində Özbəkistanın Fərqanə vilayətindən 

qaçıb gəlmiş Ahıska türkləri də məskunlaşmışdı. Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yolunun üstündə yerləşən 

Xocalının erməni separatçıları və onlara dəstək verən işğalçı Ermənistan üçün böyük strateji əhəmiyyəti vardı. 

Qarabağda yeganə aeroport Xocalıda yerləşirdi. Xocalı böyüyüb ermənilərin əlində olan Xankəndinin alternativi 

ola bilərdi. Azərbaycan хalqı ermənilərin nə zamansa Xocalını boşaltmağa qalхacağını bilirdi. Amma bunun 

insanlıq əleyhinə suç işlənərək, bütün müharibə qanunlarının ziddinə gedərək ediləcəyi kimsənin ağlına 

gəlmirdi. Amma hiyləgər erməni öz bildiyində idi... 

 

25-dən 26-a keçən gecə... 

 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə ermənilər “Alazan” tipli raketlərdən 2 saatlıq atəşdən sonra 

Xocalıya üç istiqamətdən hücuma keçdilər. Təpədən-dırnağa silahlanmış erməni quldurlarına Xankəndində 

dislokasiya olunmuş 366-cı rus alayı da yardım edirdi. Xocalını şəhərin özünümüdafiə dəstəsi və o vaхt tam 

formalaşmamış Milli Ordunun hissəsi müdafiə edirdi. Ermənilərin ağır artilleriyası şəhərə bomba yağdırır, odlu 

silahlar evləri atəşə tuturdu. Vahiməyə düşmüş Xocalı sakinləri Əsgəran istiqamətinə doğru qaçırdı. Əsgəran 

rayonunun Naхçıvanik kəndi yaхınlığında erməni silahlı birləşmələri və 366-cı alayı Xocalı sakinlərini 

gülləbaran etdi. Qanlı qırğın bir neçə saata qədər davam etdi. Erməni-rus hərbi birləşmələrinin əlində yalnız 

qalmış Xocalı süqut etdi. Şəhər azərbaycanlılardan tamamilə təmizləndi. 613 Xocalı sakini qanlı qətliamda 

həyatını itirdi. 1275 Xocalı sakini yaralandı, şikəst oldu, düşmən əsirliyində ağır işgəncələrə məruz qaldı. 

Ermənilərin Xocalı qətliamında öldürdüyü insanların 106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i isə qoca idi. 

 

Erməni хislətinin nümayişi 
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Ermənilərə Xocalı lazım idi, şəhəri almışdılar. Bəs qırğının miqyası nədən belə böyük oldu? Nədən 

dünya birliyinin gözü qarşısında dinc Azərbaycan kəndi yerlə-yeksan edildi, əhalisi qırğına verildi? Ermənilər 

başından bəri münaqişəyə ədalətli prinsiplərdən yanaşmayan dünya birliyi, хristian həmrəyliyi göstərən Qərb 

dövlətləri, Qarabağdakı münaqişəyə “qriqorian (хristian) erməni azlığın müsəlman türklər tərəfindən 

sıхışdırılması” kimi baхan beynəlхalq təşkilatlar sarıdan əmin-arхayın idilər. Bilirdilər ki, onların görünməmiş 

vəhşiliklərinə ciddi reaksiya verən, azərbaycanlılara qarşı soyqırım kimi dəyərləndirən olmayacaq.  

Məntiqlə Xocalı alınandan sonra əhaliyə qarşı qanlı qırğın törədilməyə bilərdi. Amma erməni caniləri 

necə qəddar, azğın məхluq olduqlarını göstərdilər. Xocalı faciəsi erməni хislətini, namərdliyini sübut elədi. 

Xocalı faciəsinin miqyası ona görə böyük oldu ki, ermənilərə, onları üstümüzə göndərən imperiyaya qarşı 

mübarizəyə qalхmış Azərbaycan хalqının gözü qırılsın, iradəsi şikəst olsun, müqavimət hissi ölsün. Xocalıda 

törədilən dəhşətlər gələcək işğal planlarına psiхoloji zəmin yaratmaq məqsədi güdürdü. Hadisələrin sonrakı 

inkişafı, digər şəhər və kəndlərin işğalı göstərdi ki, ermənilərin rus ağalarının göstərişi ilə həyata keçirdikləri bu 

qətliam azərbaycanlıların gözünü qırmaq üçün edilibmiş. 

 

Əsgərana gedən qanlı yol 

  

Xocalı qətliamını ilk dəfə olaraq cəsur telejurnalist Çingiz Mustafayev lentə almış və dünyaya yaymışdı. 

Hadisədən sonra ərazidə aparılmış çəkilişlər ermənilərin Xocalıda necə bir cinayət işlətdiklərini göstərir. Erməni 

quldurları öldürdükləri insanların başının, üzünün dərisini soymuş, onları tanınmaz hala salmış, hamilə 

qadınların qarınlarını yarmışdılar. Erməni quldurları meyitləri ağır teхnikanın altında qoymuş, uşaqları 

avtomatların süngüsünə keçirmişdilər. Xocalıda öldürülmüş insanlar müharibənin od-alovunu görmüşdülər. 

Amma onlar ermənilərə heç bir pislik etməmişdilər. Dinc insanların gülləbaran edilməsi ermənilərin müharibə 

qanunlarına tüpürməsi idi. Ermənilər Xocalını döyüşdən sonra almamışdılar. Namərdcəsinə, gecəykən hücum 

etmiş və dinc insanlar yaşayan evləri gülləyə tutmuşdular. Bu azmış kimi işğal etmək istədikləri Xocalı 

şəhərinin sakinlərinə dinc dəhliz yaratmamış, əksinə, Əsgəran istiqamətinə doğru qaçan əliyalın insanları 

gülləbaran etmişdilər.   

Həmin gün ermənilər bəşəriyyət, insanlıq üçün necə böyük təhlükə olduqlarını sübuta yetirdilər. Bir 

vaхtlar Türkiyə və İrandan köçüb gəlmiş, Qarabağın ən səfalı guşələrində məskunlaşmış bu хalqın necə namərd, 

amansız və qəddar olduğunu yəqin etdik həmin gün. 26 fevralda böyük dövlətlərin bəslədiyi erməni caniləri 

dünyanın qəbul etdiyi normaların onlar üçün bir heç olduğunu göstərdilər. 

 

Xocalının qisası alınacaq 

 

19 ildir ki, Xocalı yarası bizi sızladır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı Xocalıda öldürülümüş uşaqlara, 

namusu tapdanmış qadınlara görə özünü suçlu bilir. Utanırıq, ona görə ki, imdad diləyən Xocalıya əlimiz 

çatmadı. O soyuq, şaхtalı fevral günlərində düşməndən qaçmağa çalışan, amma ümidləri daşa çırpılmış 

günahsız insanların dadına yetişə bilmədik. Məsuliyyətsiz rəhbərlərin şirin yalanlarına aldandıq, Xocalını, 

Daşaltını, Cəmillini qoruyacaq ordunu vaхtında qura bilmədik. Xocalıdan sonra çoх şəhərlər, kəndlər itirdik, 

çoх itkilər verdik. Amma onların heç birisi bizi Xocalı qədər yandırmır. Çünki Xocalı şəhid olan gün bizim 

“böyük qardaş”, “yaхşı qonşu” haqqında təsəvvürlərimiz də güllələndi. Dünyada “ədalət” deyilən bir nəsnənin 

olmadığını anladıq. Dörd bir yanı bürümüş düşmən qarşısında tək olduğumuzu anladıq.  

İndi Azərbaycan 20 il öncəki yalqız, zəif ölkə deyil. Xeyli güclənmişik. Düşməni yerində oturtmağa 

qadir qüdrətli ordumuz var. İşğal olunmuş kənd və şəhərlərimiz gec-tez azad olunacaq. Dağılmış şəhərlərin 

yerində yaraşıqlı evlər, göydələnlər ucaldılacaq. Mübariz İbrahimov kimi oğullarımız Xocalı şəhidlərinin 

qisasını almağa başlayıblar. Qisas qiyamətə qalmayacaq və Xocalıda əli uşaq qanına batmış qatillərin anaları da 

ağlayacaq bir gün. Qisas o demək deyil ki, biz də dinc erməni kəndini gülləbaran edək, yandıraq, qaçmaq 

istəyən insanları gülləbaran edək. Biz bunu etmərik, necə birinci Qarabağ müharibəsi zamanı etməmişik. Qisas 

erməni caniləri kimi namərdlik etməklə alınmaz. Xocalının qisasını o zaman alacağıq ki, qədim türk yurdu olan 

dağlı, aranlı Qarabağı erməni-rus birləşmələrinin caynağından azad edəcək, bu münaqişəni başladanları, хalqları 

öz yaramaz ideyalarına qurban edənləri, erməni qatillərini üstümüzə qızışdıran başabəla ideoloqları, əli qana 

batmış Xocalı qatillərini qolu bağlı məhkəmə qarşısına çıхaracaq, bütün dünya ictimaiyyətinin qınağına 

çevirəcəyik. Azərbaycan insanı, Azərbaycan kişisi məhz o zaman namusu ləkələnmiş boynubükük Xocalı 

qadınının, atasının yolunu gözləyən gəncin üzünə dik baхacaq. Qanına qəltan edilmiş günahsız körpələrin, 
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Əsgəran civarında erməni gülləsinə tuş gəlmiş iхtiyar qocaların ruhu, erməni qatillərinin qanlı yuvası 

Xankəndinə namusu ləkələnmiş qadınların naləsi bizi qisasa çağırır! 

Fatma Abbasquliyeva 

“Olaylar”.-2011.-18 fevral.-N.28.-S.13. 
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Xocalı faciəsinə həsr olunmuş  

konfrans keçirəcək 
 

Fevralın 26-da Frankfurt Mayn şəhərində Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Xocalı faciəsinə həsr 

olunmuş konfrans keçirəcək. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, 

Almaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan və türk diaspor cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin iştirak edəcəyi 

konfransda Türkiyə Cümhuriyyətinin Frankfurtdakı baş konsulu İlhan Sayqılı, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Tarix İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü, professor Kərim Şükürov, politoloq Yohannes 

Heinrich, Milli Məclisin deputatı Rövşən Rzayev çıxış edəcəklər. 

Fevralın 26-da Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Almaniyanın Maqdeburq 

şəhərində Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçiriləcək. Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, tədbirdə Azərbaycan, türk, yəhudi və digər icmaların 

50-dək nümayəndəsi iştirak edəcək. Tədbirdə Almaniyanın Xristian Demokrat İttifaqı partiyasının üzvü S. 

Springer və Global DEVELOPMENT GMBH-ın direktoru Aleksandr Mishalcukun Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

çıxış edəcəkləri gözlənilir. Tədbir zamanı Xocalı faciəsinə həsr olunmuş sənədli film nümayiş olunacaq. 

Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə daha bir tədbir fevralın 19-da 

Almaniyanın Şenebek şəhərində baş tutacaq. Şenebek şəhərində Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə həsr 

olunmuş boks və kikboks turnirləri keçiriləcək. 

 

Rumıniyada silsilə tədbirlər 

 

Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyi Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü ilə bağlı silsilə tədbirlər 

keçirəcək. Səfirlikdən verilən məlumata görə, Rumın-Amerikan Universitetində, eləcə də Buxarestin ən nüfuzlu 

və tələbə sayına görə fərqlənən Buxarest Universitetinin Hüquq fakültəsinin binasında Xocalı soyqırımına həsr 

olunmuş tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

İştirakçıları Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və onun nəticələri ilə əyani şəkildə tanış etmək məqsədilə 

tədbirin keçirildiyi binalarda Xocalı faciəsinin dəhşətlərini əks etdirən fotosərgi təşkil olunacaq, Heydər Əliyev 

Fondu tərəfindən hazırlanmış "Qarabağ haqqında həqiqi faktlar" seriyasından olan kitabçalar, "Xocalı Soyqırımı 

(sənədlər, faktlarda və xarici mətbuatda)" adlı və rumın dilində çapdan çıxmış "Xocalı faciəsi" (Səfirlik 

tərəfindən hazırlanmış materiallar əsasında), "Erməni mifi. Erməni ekstremizmi: Onun səbəbləri və tarixi 

məzmunu" (Erix Fayql) və "Erməni (mənimsənilmiş) xalq nağılları" (Kamran İmanov və Pol Polidor) kitabları 

yayılacaq. 

Səfir Eldar Həsənov və səfirliyin bir qrup əməkdaşı "Antena 1" və "Kanal B1" adlı aparıcı yerli 

televiziya kanallarında Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və Xocalı faciəsi haqda çıxışlar edəcəklər. 

 

İsveçdə yürüş-mitinq 

 

Fevral ayının 26-sı Xocalı soyqırımı günü ilə bağlı İsveçdə yürüş-mitinq keçiriləcək. "Bakı" dərnəyi 

Xocalı soyqırımının tanınması və ermənilərin millətimizə qarşı törətdiyi bu tarixi cinayəti İsveç toplumuna 

çatdırmaq məqsədilə yürüş-mitinq keçirməyi planlaşdırır. Yürüş mitinqin saat 13:00-14:00-da keçirilməsi 

nəzərdə tutulub. Mitinq-yürüş Göteborg-Götaplatsendən başlayacaq və Brunsparken meydanında qətnamənin 

oxunması ilə bitəcək. Yürüş mitinqinin keçirilməsini GADP, GAMOH, Oğuzlar qrupu, Türkdilli Qrupların 

Göteborg İşbirliyi Qurumu dəstəkləyir. 

 

Nigar 

 

“Palitra”.-2011.-18 fevral.-N.18.-S.7. 
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Meksika Konqresində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılmışdır 
 

Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyi Meksika-

Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupu ilə birgə Meksika Konqresində tədbir keçirmişdir.  

 

Səfirlikdən bildirmişlər ki, tədbirdə səfir İlqar Muxtarov Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzündən, 

Xocalı faciəsinin fəsadlarından bəhs edən təqdimatla çıxış etmişdir. 

Diplomat vurğulamışdır ki, Xocalı soyqırımı nə qədər dəhşətli olsa da, bu, Ermənistanın Azərbaycan xalqına 

qarşı törətdiyi qeyri-insani və qəddar cinayətlərdən yalnız biridir. İ.Muxtarov işğal edilmiş tarixi 

torpaqlarımızda Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı Ermənistan tərəfindən həyata keçirilməkdə davam edən 

cinayətləri, məscidlərin və digər dini və tarixi abidələrin məhv edilməsi faktlarını tədbir iştirakçılarının 

diqqətinə çatdırmışdır.  

Təqdimatda, həmçinin Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, iqtisadi inkişafı, dünyada artan nüfuzundan da bəhs 

edilmişdir. 

Bundan əlavə, tədbirdə Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyi tərəfindən 2010-cu ilin fevralında Xocalı faciəsi 

haqqında ilk dəfə olaraq ispan dilində yaradılmış www.justiciaparajodyali.org internet səhifəsi barədə 

iştirakçılara məlumat verilmişdir.  

Meksika-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Markos Peres ölkəmiz, habelə Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzü və Xocalı faciəsi barədə Konqres üzvlərinə geniş məlumat verdiyi üçün səfirə 

təşəkkürünü bildirmişdir. Deputat vurğulamışdır ki, Xocalıda olmuş dəhşətli hadisələrin Meksika 

ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması istiqamətində gələcəkdə də əlindən gələni edəcəkdir.  

Dostluq qrupunun digər üzvləri də çıxış edərək, Xocalıda törədilmiş cinayətlərin insan hüquqlarının ən 

kobud şəkildə pozulmasının bariz sübutu olduğunu demişlər. Deputatlar vurğulamışlar ki, təcavüzün sərhədi və 

milliyyəti yoxdur, işğalçılıq siyasəti, insan hüquqlarının pozulması və digər qeyri-insani cinayətlərin 

dayandırılması üçün Meksika Konqresi də daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət öz səylərini birləşdirməlidir. 

Tədbirdə Meksikada akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri, KİV-lərin təmsilçiləri 

iştirak etmişlər.  

Xocalı soyqırımı haqqında Meksika ictimaiyyətinin məlumatlandırılması istiqamətində tədbirlər davam 

etdiriləcəkdir. 

 

“Xalq qəzeti”.-2011.-19 fevral.-N 39.-S.2. 
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Tarixin qanlı səhifəsi 
 

Xocalı - XX əsrdə yer üzərindən silinmiş şəhər 

 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə... Həmin gün yaddaşlara Xocalı faciəsi kimi həkk olundu. 

Bu, XX əsrdə xalqımızın üzləşdiyi soyqırımı hadisəsi idi. Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə an dəhşətli və 

faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olub. İllər keçsə də, Xocalı soyqırımı tarixdən ibrət dərsi kimi daima qan 

yaddaşımızda qalacaq, gələcək nəsilləri zaman-zaman düşündürəcəkdir. 

Həmin gün Xankəndidə yerləşən 366-cı alayın iştirakı ilə Ermənistanın hərbi birləşmələri qəddarlıq və 

vəhşiliklə Хосаlı şəhərini zəbt edərək tarixdə misli görünməmiş faciə törətdilər. Qəddar düşmən şəhəri yerlə-

yeksan edərək, хаrаbalığa çevirdi. Xocalının işğalı zamanı bir gecədə 613 dinc sakin, о cümlədən 63 uşaq, 106 

qadın, 70 qoca xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə öldürülüb, insanların başları kəsilib, gözləri çıxarılıb. Düşmən 

gülləsinə tuş gələn 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini 

itirib. 1275 nəfər əsir, 150 nəfər isə itkin düşüb. Bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla və 

ağlasığmaz vəhşiliklə həyata keçirilmişdir. 

Bütün bunlar azmış kimi ermənilər sağ qalmış insanlar üzərində tamamilə təhqiredici hərəkətlər həyata 

keçirib. Onların başının dərisini soymuş, uşaqların gözlərini çıxarmışlar. Hücum zamanı istifadəsi qadağan 

olunmuş 5,45 kalibrli patronlardan və kimyəvi silahlardan istifadə edilmişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəldikdən sonra Xocalı faciəsi 

ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı aktı kimi təsbit olundu. Ulu öndər 1 mart 1994-

cü ildə bununla əlaqədar fərman imzalamışdır. Milli Məclisin qərarı ilə 26 fevral "Xocalı 

soyqırımı və milli matəm günü" elan olunub və bu barədə bütün beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilib. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin sayəsində Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması istiqamətində xeyli iş 

görüldü. 25 fevral 1997-ci ildə "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi 

haqqında" ümummilli lider tərəfindən fərman verilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev hər il faciənin ildönümündə 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı xalqa müraciət etmiş, faciənin bütün azərbaycanlıların qan yaddaşına çevrildiyini 

vurğulamışdır. 

Beləliklə, Xocalıda dinc əhaliyə tutulmuş divan, ağlasığmaz qəddarlıq erməni irticasının və onun 

xaricdəki havadarlarının iç üzünü beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında bütün çılpaqlığı ilə açıqladı. Dünyada qəbul 

olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları pisləyir. 

Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında İKT Gənclər Forumunun rəhbəri Leyla xanım 

Əliyevanın rolu və həyata keçirdiyi tədbirlər xüsusilə təqdirəlayiqdir. Belə ki, 2008-ci ilin 8 mayında, Şuşanın 

işğalının ildönümündə Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş "Xocalıya ədalət" kampaniyası hazırda 

islam ölkələri ilə yanaşı Avropa ölkələrində də yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla davam etdirilməkdədir. 

Kampaniyanın məqsədi beynəlxalq ictimaiyyətin Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlandırılması, faciəyə 

beynəlxalq aləmdə siyasi-hüquqi və mənəvi qiymət verilməsi və həmçinin beynəlxalq səviyyədə anılmasını 

təmin etməkdir. 

Bu gün ulu öndər Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən 

erməni işğalı nəticəsində yurd-yuvalarından qaçqın və məcburi köçkün düşmüş vətəndaşlara, Vətən uğrunda 

canlarından keçmiş şəhidlərin ailələrinə, müharibə əlillərinə diqqət və qayğı göstərilir. "Xocalı soyqırımı XX 

əsrin ən böyük cinayətlərindən biridir"- deyən Prezident İlham Əliyev Goranboyda məcburi köçkünlər üçün 

salınmış yaşayış məhəlləsinin açılışında Xocalı rayonundan məcburi köçkün, şəhid ailəsinin mənzilində 

yaradılan şəraitlə yaxından tanış olaraq bildirir: "Əfsuslar olsun ki, bu cinayəti törədənlər hələ ki ədalət 

qarşısında cavab verməyiblər, amma о gün gələcəkdir. Mən şübhə etmirəm və əminəm ki, siz də Xocalıya 

qayıdacaqsınız. Bu, müvəqqəti məskunlaşma yeridir, amma buna baxmayaraq, biz istəyirik ki, müvəqqəti də 

olsa, şərait yaxşı olsun.... Mən əminəm ki, gün gələcək Xocalı faciəsini törədən, dinc əhaliyə qarşı qəddarlıq 

göstərən, dinc əhalini məhv edən erməni cinayətkarları məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. О gün 

gələcəkdir." 

 

Aynurə Şirinova,  

 

“İki sahil”.-2011.-19 fevral.-N.32.-S.13. 
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“Xocalı faciəsi şahidlərin gözü ilə” 
 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımı haqda 

“Xocalı faciəsi şahidlərin gözü ilə” adında sənəd hazırlayıb. Bu sənəddə dəhşətli faktlar yer alır və şahidlərin öz 

dilindən səsləndirildiyinə görə dəqiqliyinə heç bir şübhə qalmır. Burada Xocalı faciəsini yaşamış Xocalı 

sakinlərinin və xarici jurnalistlərin öz gözləri ilə gördükləri faktlar əks olunur. Sənəd BMT Təhlükəsizlik 

Şurasına, ATƏT Parlament Assambleyasına, Avropa Şurası Parlament Assambleyasına göndərilmiş və bu 

cinayətləri törətmiş Ermənistanın həmin beynəlxalq təşkilatlardan çıxarılması xahiş edilmişdir. Sənəd həmçinin 

xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinə göndərilmişdir. 

Biz bu sənədi həmçinin Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrinə göndərir, bu materialın qəzet, 

jurnal səhifələrində verilməsini, telekanallarda və radiolarda səsləndirilməsini, internet saytlarında 

yerləşdirilməsini, sosial şəbəkələrdə yayılmasını, müxtəlif tədbirlərdə yayılmasını, müxtəlif beynəlxalq 

təşkilatlara, xarici ölkə parlamentlərinə çatdırılmasını, müxtəlif xarici dillərə tərcümə olunmasını xahiş edirik. 

Biz ümid edirik ki, hər kəs öz imkanları daxilində bu işə yardımçı olacaqdır. 

 

Xocalı faciəsi şahidlərin gözü ilə... 

 

1. İngiltərənin “Frant line news” telekompaniyasının əməkdaşı Rori Patriks: “Naxçıvanik kəndi 

(Xocalı ətrafında) yaxınlığında mən onlarla eybəcər hala salınmış meyitlər gördüm. Bunlar Xocalı şəhərinin 

dinc əhalisi, yaxın məsafədən güllələnmiş uşaqlar, qadınlar, qocalar idi”. 

2. Rus hərbçisi, mayor Leonid Kravets: “Bizi atəşə tutana qədər götürdüyümüz başqa bir oğlan 

uşağının başı yox idi. Mən hər yerdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş və eybəcər hala salınmış qadın, uşaq, qoca 

meyitləri gördüm”.  

3. Fransanın “Valer aktyuel” jurnalı 14 mart 1992: “Ermənilər müsəlman kəndlərində qırğın törətməklə 

Qarabağ azərbaycanlılarını qırmışlar”.  

4. Fransanın “Le Mond” qəzeti (14 mart 1992): “Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş 

qadın və uşaqların meyitləri arasında baş dərisi soyulmuş, dırnaqları çıxarılmış 3 meyit gördülər. Bu, 

Azərbaycan təbliğatı deyil, reallıqdır”. 

5. İngiltərənin “Times” qəzeti (4 mart 1992): “Çoxları eybəcər hala salınmışdı, balaca bir qızın isə 

yalnız başı qalmışdı”. 

6. Rusiyanın “Moskovski komsomolets” qəzeti (29 yanvar 1994): “Xocalıdan əsir gətirilənləri gördük. 

Lakin onlar daha yaşamağa yaramırlar. Qışın şaxtasında onları sübh tezdən yalınayaq qarın-buzun üzərinə 

çıxarırlar. Başlarından soyuq su tökür, başlarında şüşə sındırırlar... Bir erməninin bir azərbaycanlı uşağı ikiyə 

böldüyünün şahidi oldum. Sonra uşağın bədəninin bir parçası ilə anasının üzünə və başına o qədər vurdu ki, 

övladının qanına bulanan zavallı qadın dəli olub gülməyə başladı”. 

7. Xocalı sakini Cəmil Məmmədov: “Bizi Dəhraz kəndinin fermasına doldurdular. Hər gün 

döyürdülər... Əsgəranın yanğından mühafizə xidmətinin rəisi Karo mənim qızıl dişlərimi kəlbətinlə çıxardı, 

ağzım qanla doldu”. 

8. Xocalı sakini Etibar Nəcəfov: “Təpiklə vurub atamın çənəsini sındırdılar, mənim isə yoğun 

armaturla vurub qıçımı sındırdılar. Məhsəti türkü Əhmədin əl-qolunu bağladılar, üstündə xəncəri var idi, həmin 

xəncərlə onun başını kəsdilər. Baş bədəndən ayrılandan sonra da qışqırırdı”. 

9. Xocalı sakini Cəlil Hümbətov: “Mənim gözümün qabağında bir gəlinin qucağındakı körpəyə beş 

avtomat gülləsi vurub parça-parça etdilər. Həmin gəlini isə sinəsindən güllə ilə vurub öldürdülər. Mənim 

oğlumu, hamilə gəlinimi, həyat yoldaşımı, 16 yaşında qızımı gözlərimin qarşısında, Xocalının içində öldürdülər. 

Bir mesxeti türkünü 11 nəfər ailəsi ilə birlikdə evdən çıxmağa qoymadılar, benzin töküb od vurdular, hamısı 

yandı. Ermənilərin yaşadığı Mehdikənddə 100 nəfərin başını kəsib qanlarını çaya axıtdılar, çayın rəngi 

qıpqırmızı idi... Ensiz taxtalardı, üzərinə mismarlar vurmuşdular. Qollarıma və əllərimə qoyub çıxdılar üztünə. 

Təpiklədikcə mismarlar girdi əlimə-qoluma... Mən 48 gün əsirlikdə qaldım, qayıdanda çəkim 72 kq-dan 28 

kiloqrama enmişdi”. 

10. Xocalı sakini Əntiqə Qəhrəmanova: Əsgəran tərəfdən bir tank, bir BTR gəldi, yoldakı və yolun 

kənarındakı adamları qırdılar. Meyitləri cərgə ilə düzdülər, adamların qulaqlarını kəsir, qadınların döşünü 

kəsirdilər, kiminin gözlərini çıxarır, ya da yandırırdılar. Bir neçə hamilə qadının qarnını yarıb, uşaqlarını 

çıxardılar, ağacların üstünə atdılar. Bir erməni yeznəm Təvəkkülün qulağını kəsib ayağına bir güllə vurdu, sonra 

onu ağaca bağladılar. Ondan tələb etdilər ki, “de, yer erməninindir”. Təvəkkül də dedi ki, “adam ölümdən ötəri 
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yerini, Vətənini satmaz!”. Sonra ayaqlarına benzin atıb od vurdular, xeyli yanandan sonra təkrar dedilər ki, “de, 

yer erməninindi”. Təvəkkül eyni cavabı verəndən sonra başından benzini töküb, diri-diri yandırdılar. 

11. Xocalı sakini Rahilə Hacıyeva: “Alxanın başını divara vururdular, qanı axdıqca arvadına deyirdilər 

“sil”, sonra yenə vururdular. Sonra başını kəsdilər... Ərim Mustafayev Vidadinin başını erməni zabiti öz 

qardaşının qəbri üstündə kəsdi. Həmin erməni qardaşının qəbri üstündə 4 nəfərin başını kəsmişdi və demişdi ki, 

qardaşımın 20 yaşı var idi, ona görə də 20 nəfərin başını kəsəcəyəm”. 

12. Xocalı sakini Vəliyəddin Quliyev: “Bir hərbçi paltarında meyit var idi, başı yox idi. Əksər 

meyitlərin başının dərisini soymuşdular. Qız meyiti var idi, döşlərini kəsmişdilər”. 

Xüsusi qəddarlıqla öldürülənlər: Telman Orucov, 1956-cı il təvəllüdlü, başının dərisi soyulub; Yelmar 

Əbdülov, 1949-cu il təvəllüdlü, başının dərisi soyulub; Fitat Həsənova, əlləri kəsilib; Bahadur Səlimov, 1928-ci 

il, cəsədi yandırılmış; İqbal Aslanov, 1970-ci il, yandırılıb, cinsiyyət üzvü kəsilib; Dilarə Nurəliyeva, gözləri 

çıxarılıb, döşləri kəsilib; Firəngiz Kərimova, 1935-ci il, bədəni tam doğranıb, gözləri çıxarılıb, döşləri kəsilib; 

Firuz Kərimov, 1960-cı il, diri-diri yandırılıb; Allahverdi Hüseynov, 88 yaşında, diri-diri yandırılıb; Ağayar 

İmani, 1989-cu il, diri-diri yandırılıb; Cəbrayıl Rəcəbov, 1961-ci il, gözləri çıxarılıb, qulaqları kəsilib; Canan 

Fərzəliyev, diri-diri yandırılıb; Ənahət Hümbətova, 1976-cı il, gözləri çıxarılıb, döşləri kəsilib; Hafiz Nuriyev, 

başı kəsilib; Hidayət Eyvazov, 1964-cü il, başı kəsilib; Vidadi Mustafayev, 1961-ci il, ermənini qəbri üstündə 

başı diri-diri kəsilib; Təvəkkül Əmirov, 1955-ci il, diri-diri yandırılıb; Əhməd İsayev, 1968-ci il xəncərlə başı 

kəsilib...  

 

“Olaylar”.-2011.-19-21 fevral.-N.29.-S.15. 
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Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi beş qitədə yad ediləcək 
 

Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü münasibətilə dünyanın onlarla ölkəsində tədbirlər, anım mərasimləri, 

sərgi və konfranslar keçiriləcək. Bu barədə Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin (DİDK) mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. Rusiya Federasiyasının Moskva, Sankt-Peterburq, Yekaterinburq və digər şəhərlərində 

Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi və Rusiyanın 

Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının təşkilatçılığı ilə anım mərasimləri, dəyirmi masa və konfranslar keçiriləcək, 

Xocalıda dinc əhalinin qətlə yetirilməsini əks etdirən fotosərgilər, sənədli filmlər nümayiş olunacaq. 

Ukrayna, Belarusiya, Estoniya, Litva, Latviya və Moldovada, Avropanın ayrı-ayrı ölkələrində, о 

cümlədən Almaniya, Fransa, İtaliya, Danimarka, İsveç, Niderland, Polşa, Rumıniya, Macarıstan, Finlandiya, 

Çexiyada keçiriləcək tədbirlərə bu ölkələrdəki Azərbaycan diasporu ilə yanaşı, türk, yəhudi icmalarının, eləcə 

də ölkələrin ictimai-siyasi təşkilatlarının, parlament nümayəndələrinin qatılacağı gözlənilir. 

Türkiyənin bir sıra şəhərlərində də anım mərasimləri, konfrans və dəyirmi masalar təşkil olunacaq. Bu 

qəbildən tədbirlər Gürcüstan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstanda yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən də təşkil 

olunacaq. Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İsraildə Xocalı faciəsi ilə bağlı elmi-praktik konfranslar 

keçiriləcək, fotosərgilər təşkil olunacaq. Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü münasibəti ilə tədbirlər ABŞ Corc 

Vaşinqton, Hyuston, Vaterloo, Florida, Kanadanın Toronto universitetlərində, Avstraliya və Yeni Zelandiyada 

da keçiriləcək. 

Krım Muxtar Respublikasının mərkəzi kitabxanasında islam Konfransı gənclər Forumunun .Ukrayna 

Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (UAGB) və Krım Azərbaycan cəmiyyətinin birgə təşəbbüsü ilə "Xocalıya 

ədalət" kampaniyası çərçivəsində Simferopol şəhərində Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə bağlı küçə 

yürüşü və anım mərasimi keçirilib. UAGB-dən qəzetimizə verilən məlumata görə, "Ermənilər Xocalıda 

törətdikləri vəhşiliklərə görə tarix qarşısında cavab verməlidir şüarıyla Simferopol şəhərinin mərkəzi küçə 

meydanlarında etiraz yürüşü keçirən sözügedən Birliyin fəalları , türk və tatar gəncləri yeni əhaliyə Xocalı 

şəhərində törədilmiş erməni vəhşiliklərini foto informasiya bukletlərini paylamaqla çatdırıblar. Sonra Krımda 

yaşayan bir sıra xalqların diaspora nümayəndələrinin, yerli və xarici tələbələrin iştirakı ilə xocalı qurbanlarının 

anım mərasimi keçirilib. Anım mərasimində Krım Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Rəhim Hümbətov, UAGB-

nin Krım təşkilatının sədri Firudin Orucov və digər soydaşlarımız çıxış edərək 19 il bundan öncə ermənilərin 

Xocalı şəhərində həyata keçirtdikləri misli-görünməmiş vəhşiliklərdən danışıblar. Mərasimə qatılanlar xocalı 

qətliamını özündə əks etdirən sənədli filmə baxmaqla özlərini beynəlxalq arenada yazıq və məzlum xalq kimi 

qələmə verən erməni hiyləgərliyinin vəhşilik obrazı ilə tanış olublar. 

Beynəlxalq təşkilatlar belə bir bəşəri cinayətə göz yummaq siyasətindən əl çəkməlidir -filmə baxdıqdan 

sonra belə bir bəyanatla çıxış edən tədbir iştirakçıları aradan 19 il ötməsinə baxmayaraq dünya birliyinin belə bir 

faciəyə hüquqi siyasi qiymət verməmələrini tarixi ədalətsizlik kimi qiymətləndiriblər.- 

Tədbirin təşkilatçıları yerli televiziya və KİV-lərə Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumat və müsahibələr 

veriblər. Məlumat üçün bildirək ki, islam Konfransı Gənclər Birliyinin və UAGB-nin Xocalıya ədalət 

kampaniyası çərçivəsində Ukraynada təşkil etdikləri tədbirlər fevralın sonunadək davam edəcək.  

 

Günay 

 

“Paritet”.-2011.-19-21 fevral.-N.20.-S.4. 
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Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinin ən qanlı səhifəsidir 
 

"Səs" qəzeti növbəti dəfə Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü ilə bağlı dəyirmi masa keçirib 

 

"Səs" qəzeti ölkəmizin həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən, günün aktual və prioritet mövzuları 

ətrafında silsilə xarakterli dəyirmi masalar təşkil edir. Məhz budəfəki dəyirmi masanın mövzusu Azərbaycan 

xalqının ən böyük faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünə həsr olunub. Dəyirmi masada 

Yeni Azərbaycan Partiyasının Nəsimi rayon təşkilatının sədri, millət vəkili Məlahət İbrahimqızı, "Səs" qəzetinin 

baş redaktoru Bəhruz Quliyev, Milli Məclisin üzvü Elman Məmmədov, ADPU-nin professoru, tarix elmləri 

doktoru Əli Məmmədov, Xocalı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Xəlil Vəliyev, Xocalı şəhərinin keçmiş 

polis rəisi Sabir Məmmədov iştirak edirdi.  Dəyirmi masada giriş sözü ilə çıxış edən Bəhruz Quliyev Prezident 

Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin Sərəncamı ilə "Xocalı soyqırımının 19-cu 

ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı"nın təsdiq edildiyini bildirdi. Qeyd etdi ki, bu tədbirlər planına 

əsasən soyqırım qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidələrin önünə əklil qoyulması, Xocalı sakinlərinin dünya 

dövlətlərinə, xalqlarına və beynəlxalq təşkilatlara müraciətinin yayılması, Azərbaycan Respublikasının xarici 

ölkələrdəki səfirliklərində, nümayəndəliklərində və diaspor təşkilatlarında bu dəhşətli hadisə ilə bağlı mətbuat 

konfranslarının, anma mərasimlərinin və s. keçirilməsi, xarici KİV və teleradio kanallarında materialların 

hazırlanması və yayılması nəzərdə tutulub. B. Quliyev Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı internet 

məkanında da, müəyyən tarixi faktların yayılmasının zəruriliyini bildirdi. 

"Ermənistanda hakimiyyətdə olan əli qana batmış cəlladlar və bu misilsiz cinayətdə günahı olan şəxslər 

hələ də, qanun qarşısında cavab verməyiblər" 

 

 Baş redaktor 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə ermənilər tərəfindən Xocalıda insanlığa və 

bəşəriyyətə qarşı soyqırımı həyata keçirildiyini vurğuladı. "Erməni hərbi birləşmələri Xankəndində dislokasiya 

olunmuş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının ağır hərbi texnikasının dəstəyilə Xocalıya hücuma keçdilər. 

Beləliklə, erməni hərbi birləşmələri 366-cı alayın köməyilə dinc əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla divan tutdular. 

Məhz bu qəddarlığın nəticəsi olaraq 613 nəfər azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirildi. 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 

70-i isə ahıl olmaqla Xocalıda 8 ailənin bütün üzvləri erməni qaniçənləri tərəfindən qətlə yetirildi. Xocalı 

faciəsində amansızcasına qətlə yetirilən soydaşlarımızdan başqa 487 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti aldı 

ki, onların yenə 76-sı uşaq idi. Xocalıya hücum zamanı ermənilər 1275 nəfər soydaşımızı əsir götürdülər. Eyni 

zamanda, Xocalıda soyqırımının nəticəsi olaraq 150 nəfərin aqibətindən bu gün də bir məlumat yoxdur" deyən 

B. Quliyev XX əsrin genosidlər və soyqırımlar siyahısına Xocalı soyqırımının da daxil olduğunu dilə gətirdi. 

Baş redaktor bu gün Ermənistanda hakimiyyətdə olan əli qana batmış cəlladların və bu misilsiz cinayətdə 

günahı olan şəxslərin hələ də, qanun qarşısında cavab vermədiklərini, onların gec-tez tarixin acı sınağı ilə 

üzləşəcəyini bildirdi. B. Quliyev o dövrün qanlı olayları və Xocalı soyqırımı ilə bağlı dəyirmi masa iştirakçıları 

arasında müzakirələrin aparılmasının vacibliyini vurğuladı. 

 

"Səs" qəzetinin əməkdaşı: 

 

- Elman müəllim, istərdik ki, Xocalı soyqırımının canlı şahidi o dövrün hadisələrini və baş vermiş 

tarixi cinayətin izlərini bizlərə çatdırasınız.  

 

"Xocalı soyqırımı tarixdə özünün qəddarlığı və amansızıığı ilə seçilir" 

 

Elman Məmmədov: 

- Qeyd edim ki, "Səs" qəzetinin redaksiyasında hələ 1992-ci ildə hələ Riyaziyyat İnstitutunda kiçik bir 

otaqda fəaliyyət göstərərkən də olmuşam. Yəni, onu demək istəyirəm ki, bu qəzet həmişə özünün dövlətçilik 

mövqeyi ilə seçilib. Onu da bildirim ki, "Səs" qəzeti kampaniya xarakterli tədbirlər aparmır. Mütəmadi olaraq, 

bütün il ərzində qəzet tərəfindən silsilə şəklində zəruri mövzular ətrafında tədbirlər keçirilir. Bütün bunlara görə, 

mətbu orqanın kollektivinə və rəhbərliyinə minnətdarlıqlarımı çatdırır, onlara bu şərəfli yolda uğurlar diləyirəm. 

Xocalı soyqırımı ilə keçirilən bu dəyirmi masada xalqımızın qan yaddaşını təzələmək baxımından çox 

önəmlidir. Çünki 19 il öncə Azərbaycan xalqına qarşı ermənilər tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımı tarixdə 

özünün qəddarlığı və amansızlığı ilə seçilib. Bu soyqırımın törədilməsində o dövrdə iştirak edən qüvvələr - 

Ermənistan silahlı qüvvələri, Dağlıq Qarabağda mövcud olan silahlı quldar dəstələri, xaricdən təlim keçirilərək 
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gətirilmiş muzdlular və bundan əlavə, Xankəndində sovet hökumətinə məxsus olan 366-cı motoatıcı alay iştirak 

edirdi. Onu da əlavə edim ki, Xocalıya edilən hücumda 366-cı alayın xüsusi rolu olmuşdur. Bunu rus jurnalisti 

Viktoriya İrinova öz xatirələrində də yazıb: "Bu hücum zamanı mən arxada gəlirdim. Öndə isə 366-cı alayın 

xüsusi dəstələri, bütün hərbi texnikası gedirdi. Yəni, bu hərbi texnika 40-dan çox tankdan, 60-a qədər başqa 

hərbi vasitələrdən, bir neçə reaktiv qrad tipli qurğulardan və müxtəlif çaplı toplardan söhbət gedirdi. Eyni 

zamanda, bu hərbi texnikanın ardınca 366-cı alayın canlı qüvvəsi, üçüncü sırada isə ermənilər gedirdi. Məhz 

sonralar aparılan istintaq da təsdiq etdi ki, Xocalıya hücumun əməliyyat  planı Zaqafqaziya hərbi dairəsində, 

yəni 4-cü ordunun qərargahında hazırlanıb verilib. Bu qədər düşmən qüvvələrinə qarşı isə Xocalıda cəmi 200 

nəfərə yaxın müdafiəçisi vardı. Çünki həmin vaxt Xocalıda bir nəfər də olsun hərbçi yox idi".  

Amma bunlara baxmayaraq, ermənilər və ermənipərəst qüvvələr iddia edirdilər ki, guya həmin vaxt 

Xocalıda hərbçilər, xüsusi təyinatlı polis qüvvələri olub. Bütün bunlar ağ yalandır. Çünki o vaxt Xocalıda 

sadaladığım sayda mülki şəxslər tərəfindən təşkil olunmuş müdafiəçilər vardı. O vaxt bütünlüklə Xocalı 

şəhərinin müdafiəsinə mən rəhbərlik edirdim. Mən özüm isə mülki şəxsəm, hərbçi deyiləm. Bundan əlavə 

Xocalı sakini olmayan 16 nəfər döyüşçü iştirak edirdi. Milli qəhrəman Adil Quliyevin rəhbərliyi altında 

döyüşən bu döyüşçülər isə son damla qanlarına qədər düşmənə qarşı vuruşaraq, şəhid oldular. Bütün bunları ona 

görə sadalayıram ki, təpədən-dırnağa qədər silahlanmış 3-4 min nəfərlik azğınlaşmış orduya qarşı cəmi 200 

nəfərə qədər Xocalı müdafiəçisi dayanmışdı. Xocalı müdafiəçilərinin ən güclü silahı isə  iki pulemyot, iki 

qumbaraatan, iki ədəd isə əl pulemyotu idi. Digər silahlar avtomatlar və ov tüfəngləri və tapançalar idi. Yəni bu 

cür vasitələrlə müasir silahlarla silahlanmış düşmənə cavab vermək və müdafiə olunmaq qeyri-mümkün idi. 

Təbii ki, o dövrdə respublikaya rəhbərlik edən və xalqın, torpağın müdafiəsi üçün heç bir şey etməyən, ya da 

etmək əllərindən gəlməyən şəxslər Xocalının müdafiəsinə qalxmadılar. Beləliklə də, Xocalı son ana qədər 

müdafiə olundu, şəhərdə nə qədər şəhidlərimizin meyitləri qaldı və biz artıq qərar verdik ki, buranı tərk etmək 

lazımdır. Çünki Xocalı artıq başdan-başa od tutub yanırdı. Xocalıda körpələr, qadınlar, qocalar dağlarla, 

meşələrlə Ağdam istiqamətində hərəkətə etməyə başladı. Təbii ki, oralar aran yeri deyil, dağ yeri idi. Hər yer isə 

tamamilə qarla örtülmüşdü. Bu isə insanların taqətdən düşməsinə səbəb olurdu. Amma bütün bunlara 

baxmayaraq, bizlər səhər hava işıqlaşana qədər yol gəldik. Bu isə 16 kilometrlik bir məsafə idi. 16 kilometrlik 

məsafəni qarın içi ilə dağlarda nabələd olaraq yol gəlmək çox çətindir. Bu yolu təkcə kişilər gəlsə, bu, təbii ki, 

bir o qədər də faciəvi olmazdı. Ancaq ailə, uşaq və qocaları gətirmək həddindən artıq çətin idi. Bütün bunlardan 

sonra isə bu qədər meşəlikdən, dağlıq ərazidən səhər hava işıqlaşanda düzənliyə çıxdıq. Biz bundan sonra 

Ağdam istiqamətində ermənilərin səngərini yarıb keçməli idik. Ermənilər isə pusquda durub bizim onlara 

yaxınlaşmağımızı gözləyirdilər. Eyni zamanda, onlar bizim bütün keçid yollarımızı çarpaz atəş altında 

saxlayırdılar. Elə xocalıların böyük faciə ilə qarğını da orada törədildi. Demək olar ki, heç kimə aman verilmədi. 

Yəni, Xocalıda şəhid olanların böyük əksəriyyəti körpə uşaqlar, qocalar və qadınlardır.  Bu rəqəmlər statistikada 

öz əksini tapır. Bundan əlavə, Xocalıda bu hadisəni törətmiş Zori Balayan,  Robert Köçəryan, Serj Sarksiyan da 

etiraf elədilər ki, bəli, xocalılar elə bilirdi ki, biz dinc əhaliyə qarşı amansız ola bilmərik. "Ancaq biz o 

stereotipləri qırdıq. Sübut etdik ki, biz amansız olmağa qadirik və heç kimə aman vermədən xocalıların hamısını 

qətlə yetirdik" deyən erməni cəlladları bir daha Xocalı soyqırımında törətmiş olduqları vəhşilikləri açıq şəkildə 

etiraf etmiş oldular.  

 

"Səs" qəzetinin əməkdaşı: 

 

- Məlahət xanım, parlament 19 il ərzində Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyətə və dünya 

dövlətlərinin parlamentlərində tanıdılması istiqamətində nə kimi işlər görüb? 

 

"Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən Xocalı soyqırımına hüquqi siyasi qiymət verilib" 

 

 Məlahət İbrahimqızı: 

- "Səs" qəzetinin artıq ənənə halını almış çox vacib məsələlər ətrafında, eyni zamanda, Xocalı soyqırım 

ilə bağlı keçirdiyi bu dəyirmi masanı çox yüksək səviyyədə qiymətləndirir və təqdir edirəm. Həqiqətən də, artıq 

gələn il qeyd edəcəyimiz Xocalı hadisəsi ilə bağlı beynəlxalq aləmdə hələ də bir susqunluq mövcuddur. Amma 

bütün bunlara baxmayaraq, cəmiyyətimiz baş vermiş bu faciəni heç vaxt unutmur. 1992-ci ilin fevral ayının 25-

dən 26-na keçən gecə erməni qəddarları tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı Xocalı şəhərində edilən soyqırım 

faciəsinə, çox təəssüf ki, o dövrün hakimiyyət nümayəndələri lazımi qiymət verməyə bacarmadılar. Məhz həmin 

vaxt Naxçıvan MR-in Ali Sovetinin sədri olan Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev  Xocalı soyqırımının dəhşətlərinə 
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ilk dəfə öz etiraz səsini bildirmişdi. O dövr məhz ölkə rəhbərliyində təmsil olunan səriştəsiz insanlar ancaq öz 

şəxsi maraqlarına xidmət edən fəaliyyət istiqamətləri ilə məşğul idilər. Həmin vaxtlar ölkə daxilində ağır bir 

şəraitin olmasına baxmayaraq, hakimiyyətdə təmsil olunan qüvvələr vəziyyətə nəzarət edə bilmirdilər. 

Ölkəmizin erməni təcavüzünə məruz qalması, bundan əlavə, digər qonşu dövlətlərlə və xarici dövlətlərlə 

əlaqələrinin tamamilə kəsilməsi Azərbaycanın mövcudluğu üçün böyük təhlükə yaratmışdır. Bütün bunların 

davamında isə xalq öz xilas yolunu məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə 

qayıtmasında görürdü. Xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycana rəhbərliyə qayıdan Ulu Öndərimiz  Heydər Əliyev 

tərəfindən Milli Məclisdə Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verilməsi Xocalı soyqırımının insanlığa yönəlmiş 

bir cinayət olması ilə bağlı konkret mövqe bildirildi. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev siyasətinin ən layiqli  

davamçısı olan İlham Əliyev də Xocalı soyqırımı ilə bağlı dünyanın bütün beynəlxadq təşkilatlarında, eləcə də, 

ayrı-ayrı ölkələrdə bu faciəyə siyasi və hüquqi qiymət verildi. Məhz Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Xocalı 

soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, fondun Moskva nümayəndəliyinin rəhbəri Leyli Əliyeva 

tərəfindən "Xocalıya ədalət" kampaniyasının həyata keçirilməsi milli faciəmizin tanıdılması istiqamətində ən 

mühüm addımlardan hesab olunur. Bundan əlavə, dünyanın bir neçə ölkəsində də bu gün də "Xocalıya ədalət" 

kampaniyası ilə bağlı işlər aparılır. Bütün bunların nəticəsində İKT Parlament  Assambleyasında Xocalı  faciəsi 

barədə insanlığa qarşı cinayət kimi bir sənəd qəbul edildi. Təbii ki, İTK Parlament Assambleyası dünyanın 

beynəlxalq təşkilatları, Avropa Şurası və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla eyni statusa malik bir təşkilatdır.  

 

"Səs" qəzetinin əməkdaşı: 

 

- Əli müəllim, bu bir faktdır ki, ölkələrin, xalqların fəlakətinə, torpaqlarının işğala məruz 

qalmasında bəzən xarici amilərlə yanaşı, daxildə ölkə rəhbərliyinin zəifliyi, xalqdan ayrı düşmələri də 

müəyyən mənada rol oynayır. Bilmək istərdik ki, o dövrdə Xocalı hadisəsinə qədər ölkədəki ictimai-siyasi 

vəziyyət necə idi?  

 

“Ermənilər azərbaycanlılara qarşı böyük miqyaslı cinayət işlərinə çoxdan hazırlaşırdılar" 

 

Əli Məmmədov: 

- Ümumiyyətlə, Ön Qafqaza  bu erməni etnosu dırnaqarası gəlmə və dönmədir. Ermənilər 1920-ci ilin 

əvvəllərindən başlayaraq, Dağlıq Qarabağı siyasi terminə çevirdilər. Ona  qədər Dağlıq Qarabağ və aran 

Qarabağ məfhumu mövcud idi. Burada heç bir ayrılıqdan söhbət gedə bilməzdi. Amma çox təəssüf ki, 

Azərbaycanın o dövrkü rəhbərliyi asanlıqla  yola gətirildilər. Baxmayaraq ki, İrəvan qalasında, Göyçə 

mahalında, Zəngəzurda, Dərələyəzda 80-95 faiz Azərbaycan  türkləri məskunlaşmışdılar. Bura bizim spesifik 

tarixi dədə-baba torpaqlarımız idi. Bu torpaqlarda azərbaycanlılara muxtariyyət verilməyib. Bir ovuc gəlmə və 

dönmə erməniyə isə Dağlıq Qarabağda muxtariyyət statusu verildi. Onu da qeyd edim ki, ermənilər 

azərbaycanlılara qarşı böyük miqyaslı cinayət işlərinə çoxdan hazırlaşırdılar.  Onlar ikinci Tiqranın dövründən 

"böyük Ermənistan" xülyasını bəşəriyyətə sırımağa çalışırdı.  Amma bu tarixi bilən, araşdıran, düzgün dərk 

edən azərbaycanlılara da aydındır ki, ermənin heç vaxt Cənubi Qafqazda dövlətçiliyi olmayıb. Bir faktı da qeyd 

edim ki, bütün fatehlər və sərkərdələr həmişə Azərbaycanın dilbər guşələrinə göz dikiblər. Yeraltı və yerüstü 

sərvətlərimizin zənginliyi həmişə ölkəmizin yadelli işğallara məruz qalmasına səbəb olub. Azərbaycan xalqının 

başına gətirilən bütün tarixi faciələrin kökündə də məhz bu amilin dayanması şübhəsizdir. Çünki bədnam 

qonşularımız olan ermənilər həmişə Azərbaycanın dilbər guşələrini ələ keçirmək, özününküləşdirmək üçün 

xalqımıza qarşı çox amansız olublar. Məhz XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, azərbaycanlılara qarşı faciələr, 

soyqırımlar etmiş erməni qəsbkarları XX əsrin sonunda da öz bədnam niyyətlərindən əl çəkməyiblər. 1992-ci 

ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə də Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri olan Xocalı şəhərində 

soydaşlarımıza qarşı edilən misli görünməmiş cinayətkarlıqlar erməni xislətinin iç üzünü bir daha dünya 

ictimaiyyətinə açıb göstərmiş oldu.  

 

"Bir gün Köçəryanlar, Sarkisyanlar, Balayanlar öz cəzalarına çatacaqlar" 

 

Elman Məmmədov: 

- Ermənilər Xocalıda törətmiş olduqları vəhşilikləri Avropanın ən nüfuzlu tribunalarından belə 

səsləndirdilər. Avropanın ən nüfuzlu KİV-lərində, BMT-də bu cinayətkarlar öz dilləri ilə etmiş olduqları 

qəddarlıqları dünya ictimaiyyətinə çatdırırdılar. Sual olunur ki, belə olan təqdirdə, beynəlxalq təşkilatlar, böyük 
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dövlətlər bunlara qarşı niyə bir sanksiya, cəza tətbiq edib onları yerində oturtmayıb. Bir maraqlı fakt isə ondan 

ibarətdir ki, ermənilər Azərbaycan xalqına qarşı Xocalı soyqırımı həyata keçirdikdən bir neçə gün sonra ABŞ 

Senatı ölkəmizə qarşı "907-ci düzəliş"i  tətbiq etdi. Yəni sanksiyalar Ermənistana qarşı deyil, Azərbaycana qarşı 

yönəldildi. Torpağı işğal olunan da, qırılan da biz olduq, cəza sanksiyası da bizə qarşı tətbiq edildi. Budumu 

dünyanın ədaləti, budurmu haqqı? Onu da bildirim ki, Xocalı soyqırımından sonra oraya çoxsaylı xarici kütləvi 

informasiya vasitələrinin nümayəndələri gəlmişdilər. Onların hamısı hadisəni yerindəcə görərək, çoxlu sayda 

fotolar çəkdilər. Ancaq bunu beynəlxalq ictimaiyyətə nə cür çatdırdılar, bu, çox maraqlıdır. Çünki hərə öz 

mövqeyindən, öz prizmasından bu məsələyə yanaşaraq, həmin rakursdan da çıxış etdi. Dəfələrlə bildirmişəm ki, 

Xocalı faciəsi tək Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş bir soyqırım deyil, bu bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bir 

qətliamdır. Eyni zamanda, biz onlara dəfələrlə demişik ki, Xocalıda baş verən tarixi cinayətlər bir gün istənilən 

Avropa ölkəsinin və xalqının da başına gətirilə bilər. Bu gün Ermənistan rəhbərliyində təmsil olunanların böyük 

əksəriyyətinin əlləri Azərbaycan xalqının qanına batıb. Təbii ki, bu, belə getməyəcək. Vaxt gələcək haqq-ədalət 

öz yerini tapacaq. Tarixə də nəzər salsaq, görərik ki, Böyük Vətən müharibəsində Hitler faşizminin 

nümayəndələri bu gün də qanun qarşısında cavab verirlər. Balkanlarda baş verən cinayətlərdə də iştirak etmiş 

hərbi canilər, bildiyiniz kimi, başqa-başqa ölkələrdə həbs edilərək, mühakimə olunurlar. Yəni, bir gün 

köçəryanlar, sarkisyanlar, balayanlar da müvafiq cəzalarına çatacaqlar. Biz bunu gözləyirik.  

 

"Dünyada elə bir nüfuzlu beynəlxalq təşkilat qalmayıb ki, Xocalı soyqırımı, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı öz mövqeyini bildirməsin" 

  

Məlahət İbrahimqızı: 

- 50-dən çox ölkənin parlamentini özündə birləşdirən İKT parlament assambleyasının qəbul etdiyi sənəd, 

həqiqətən də, beynəlxalq aləmdə qəbul edilmiş Xocalıya verilmiş qiymətin içərisində ən yüksək sənətddir. 

Azərbaycan parlamentinin nümayəndələri olaraq bizlər bu istiqamətdə hələ bundan sonra da çox işlər 

görməliyik. Onu da qeyd edim ki, il boyu həm Xocalı soyqırımının dünya dövlətlərində tanınması, həm də 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli formada həlli ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlarla, dünyanın nüfuzlu 

dövlətləri ilə əhəmiyyətli işlər aparılır. Məhz bunun nəticəsi olaraq dünyada elə bir nüfuzlu beynəlxalq təşkilat 

qalmayıb ki, Xocalı soyqırımı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı öz mövqeyini bildirməsin. Eyni zamanda, 

Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən 20 faiz ərazilərinin işğal edilməsini və işğalçılıq siyasətinin pislənilməsi ilə 

bağlı qərarlar, qətnamələr də çıxarılır. BMT-də qəbul edilmiş 4 qətnamə, ATƏT Parlament Assambleyasının və 

AŞ PA-nın çıxarmış olduğu qərarlar buna misal ola bilər. Bu yaxınlarda NATO Parlament Assambleyasının 

növbəti sessiyasında da Dağlıq Qarabağ probleminə dair konkret münasibət bildirilməlidir və sənət qəbul 

edilməlidir. Bütün bunlar, təbii ki, Prezident İlham  Əliyevin apardığı siyasətin nəticəsi kimi parlamentdə də bu 

istiqamətdə zəruri işlər görülür. Amma bu istiqamətdə bizlər hələ də öz üzərimizə düşən vəzifələri daha da 

artırmalı, səylərimizi daha da gücləndirməliyik. Bir məsələyə də öz münasibətimi bildirim ki, bu gün 

Azərbaycanın 20 faizdən artıq ərazisini işğal altında saxlayan təcavüzkar Ermənistan nə sabah, nə də yüz ildən 

sonra, bir dövlət olaraq, Azərbaycanın qarşısına çıxmaq iqtidarında deyil. Çünki Azərbaycan bütün aspektlərdə 

təcavüzkar Ermənistanı məğlub etməyə və özünün qəti sözünü deməyə qadirdir. Bu bir reallıqdır ki, Ermənistan 

arxalandığı dövlətlər vasitəsi ilə yüz illər ərzində Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımlar həyata keçirib. Çar 

Rusiyası və sovetlər dönəmində, eyni zamanda, SSRİ dağıldıqdan sonra da hələ də imperialist xislətindən əl 

çəkməyən qüvvələrin Azərbaycanda işğalçılıq siyasəti həyata keçirilmişdir.  

 

"Ermənilər ərazilərini Azərbaycanın tarixi torpaqlarını işğal eməklə genişləndirmək istəyirdilər" 

 

Əli Məmmədov: 

- Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdikdən sonra dövlətimizə qarşı ögey münasibət, biganəlik var idi. 

Məhz bunun nəticəsi olaraq da ardıcıl olaraq Azərbaycanın tarixi ərazilərinə qarşı olan təcavüzlərə müəyyən 

qüvvələr göz yummağa başladılar. Beləliklə də, öz havadarlarına arxalanan ermənilər tarixi ərazilərimizi işğal 

edərək, xalqımıza qarşı soyqırımı siyasətini həyata keçirdilər. Bu əsrin əvvəllərində, ortalarında, sonunda da 

belə olub. Çünki ermənilər həmişə "böyük Ermənistan" xülyası ilə "dənizdən-dənizə" Ermənistan dövləti 

yaratmaq eşqi ilə yaşayıblar. Onlar məhz Azərbaycanın tarixi əraziləri hesabına yaratmış olduqları dövlətlərinin 

coğrafiyasını növbəti dəfə bizim tarixi torpaqlarımızı işğal etməklə genişləndirmək niyyətində olublar. Elə 

Xocalıda ondan əvvəl və ondan sonra həyata keçirilən qətliamlar erməni xislətinin açıq ifadəsi idi. Doğrudur, 

bəzən beynəlxalq təşkilatlar və maraqlı qüvvələr bu reallıqları tamamilə qulaqardına vurmağa çalışsalar da tarixi 
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həqiqətlərdən qaçmaq qeyri-mümkündür. Çünki zaman yetişəcək ki, Azərbaycan öz tarixi ərazilərini, pozulmuş 

olan ərazi suverenliyini bərpa edəcək. Buna istənilən erməni və istənilən formada ona arxa durub, öz 

maraqlarını reallaşdırmaq niyyətində olan qüvvələr əmin olmalıdır. Azərbaycan xalqı öz dövlətinin gücünə və 

qüdrətinə arxalanaraq, Ali Baş Komandanın əmri ilə itirilmiş torpaqları erməni işğalçılarından geri qaytarmağa 

hər an hazırdır.  

 

"Səs" qəzetinin əməkdaşı: 

- Xocalı faciəsi baş verməyə bilərdimi? O vaxtı şəhərin müdafiəsi üçün hansı zəruri tədbirlər 

həyata keçirilməli idi ki, bu dərəcədə geniş insan qırğınına yol verilməsin? 

 

Sabir Məmmədov: 

- Xocalıda yaşayıb, orada çalışanlar daha böyük həvəslə düşmənə qarşı vuruşurdular. Belə ki, Xocalı 

dörd bir tərəfdən ermənilərin mühasirəsində qalmasına baxmayaraq, mərd oğullarımız onlara qarşı mübariz 

olduqlarını göstərirdilər. Amma bütün bunlara baxmayaraq, erməni qəsbkarları tərəfindən Xocalıya böyük 

təzyiqlər və müdaxilələr var idi.  

 

Elman Məmmədov: 

- Bir faktı da qeyd edim ki, Xocalını əhatə edən erməni yaşayış məntəqələri coğrafi nöqteyi-nəzərdə 

hündürlükdə yerləşirdi. Xocalıdan çıxmaq üçün isə hökmən bir neçə erməni yaşayış məntəqələrindən keçib-

getmək lazım idi. Yəni Xocalı həmin vaxtı bütünlüklə mühasirədə idi.  

 

"1990-cı ildə Xocalı aeroportuna Yerevandan gündə 40 reys sərnişin təyyarəsi gəlirdi" 

 

Sabir Məmmədov: 

- Belə bir şəraitdə isə Xocalıda yaşamaq çox çətin və təhlükəli idi. Biz bu hadisələrin canlı şahidləriyik. 

Həmin vaxtlar Xocalıda genişmiqyaslı tikinti-abadlıq işlərinin getməsinə baxmayaraq, yerli əhalidə Xocalını 

müdafiə etmək niyyətində olan könüllülərdə heç bir silah-sursat yox idi ki, ermənilərə qarşı mübarizə aparılsın. 

Bir faktı da vurğulayım ki, o vaxtı, yəni 1992-ci ildə mən Xocalıya gələndə, Əsgəran rayon polis bölməsində 

cəmi 8 "Makarov" tipli tapança var idi. Məhz o, "Makarov" tapançaları ilə biz Xocalının müdafiəsinə qalxırdıq. 

Eyni zamanda, bizimlə yanaşı, Xocalının özünün müdafiə dəstələri var idi. Aqil Quliyev və Tofiq Hüseynovun 

başçılığı altında 21 nəfərlik heyətdən ibarət Xocalı polisi postlardakı döyüş əməliyyatlarında iştirak edirdi. 

Bundan əlavə, bizim silahlarımızın olmaması düşmən qarşısında aciz qalmağımıza səbəb olurdu. Digər bir fakt 

isə ondan ibarət idi ki, 1990-cı ildə Xocalı aeroportuna Yerevandan gündə 40 reys sərnişin təyyarəsi gəlirdi. Biz 

bu barədə hətta həmin vaxt Daxili İşlər Nazirliyinə də məlumat vermişdik. Lakin buna baxmayaraq, bizim 

yaratdığımız Xocalı bölməsi Əsgəran rayonunun tabeçiliyində idi. Biz şikayətlərimizi ora çatdırır, maaşlarımızı 

da ordan alırdıq. Çünki biz müstəqil bir bölmə deyildik. Ona görə də, Xocalıda yaşayan əhali ərzaq çatışmazlığı 

ilə üzləşmişdi. Biz bir neçə dəfə Xocalıya un və digər zəruri vasitələr aparmağımıza baxmayaraq, problem 

qalmaqda idi. Hətta bir dəfə Daxili İşlər Nazirliyindən tabeçiliyimdə olan şəxsi heyət üçün geyim əşyaları 

apararkən, əlavə 500 kiloqram çörək də aparmağa nail oldum. Həmin o 500 kq həcmində olan çörəyi Xocalı 

aeroportunda A. Quliyevin dəstəsinə təhvil verdim. Milli qəhrəman A. Quliyev tabeçiliyimdə olan şəxsi heyət 

üçün gətirdiyim çörəyə görə mənə təşəkkürünü bildirdi. Çünki həmin o vaxtı nə un, nə çörək çatışmırdı.  

 

“Xocalını xocalılardan başqa heç kim qorumurdu" 

 

Xəlil Vəliyev: 

- Xocalı soyqırımı daha geniş miqyasda ola bilərdi. Amma Xocalının mərd oğulları faciənin daha geniş 

miqyas almasının qarşısını almaq üçün öz canlarını belə fəda etdilər. Burada məndən öncə çıxış edənlər faciənin 

başvermə səbəbləri və buna gətirib çıxaran amillər barəsində geniş məlumat verdilər. Mən, sadəcə olaraq, onu 

bildirmək istəyirəm ki, Xocalının müdafiəsi də təhlükəsizliyinin təmin olunması da, yalnız və yalnız xocalıların 

ümidinə qalmışdı. Orada ilk dəfə polis bölməsinin şəxsi heyəti də ancaq xocalılardan təşkil edilmişdi. Onu da 

unutmaq lazım deyil ki, Xocalını və ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağı ilk qoruyan insanlarımız Daxili İşlər 

Nazirliyinin işçiləri idi. Sonradan özünümüdafiə batalyonlarının yaradılması və təşkili də xocalılardan ibarət idi. 

Xocalının müdafiəsinə yeganə kömək edən qüvvələr milli qəhrəman A. Quliyevin rəhbərlik etdiyi batalyon idi. 
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21 nəfərdən ibarət bu batalyonun bütün şəxsi heyəti son damla qanlarına qədər Xocalının müdafiəsində 

dayandılar.  

 

"Ermənistanda hakimiyyətdə olan əli qana batmış cəlladlar və bu misilsiz cinayətdə günahı olan 

şəxslər, hələ də, qanun qarşısında cavab verməyiblər" 

 

Məlahət İbrahimqızı: 

- 1918-ci ilin mart hadisələri zamanı da Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım hadisəsi olduğu halda ölkəyə 

rəhbərlik edən o dövrün nümayəndələri - prosesləri olduğu kimi, dəyərləndirməyi belə bacarmadılar. Bu gün də 

Ermənistanda olan şəxslərin hər biri ayrı-ayrılıqda Azərbaycana qarşı böyük qətliamlar törətmiş 

cinayətkarlardır. Məhz son əsrin əvvəllərindən başlayaraq, Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş amansız divanlar 

həyata keçirilmiş soyqırımı siyasəti nəticədə yanlış yanaşma və prosesləri düzgün qiymətləndirməməsi predmeti 

olaraq meydana çıxmışdır. Çünki həmin dövrlərdə Azərbaycan dövlətinə güclü liderlər rəhbərlik etməmişdir. 

1991-ci ildən SSRİ dağılan ərəfədə, eləcə də, 1992-ci ilin Xocalı soyqırımı ərəfəsində ölkəyə rəhbərlik edə 

bilməyən rəhbərlərin səriştəsizliyi nəticəsində xalqımız böyük qırğınlara, ağır sosial-iqtisadi çətinliklərə məruz 

qalmışdır. İnanırıq ki, bütün bu çətinliklərə və əziyyətlərə baxmayaraq, bu gün xalqımız öz inkişafının ən 

yüksək mərhələsini yaşayır.    

 

Sabir Məmmədov: 

- 1992-ci ilin əvvəllərindən Xocalıdakı ağır durum daha da kritikləşmişdi. Amma kənardan prosesləri 

izləyənlər Xocalıdakı vəziyyətin normal axarında getdiyini iddia edirdilər. Hətta Xocalıda çoxlu sayda silah-

sursatın olduğunu da bildirirdilər. Əgər belə bir reallıq vardısa, niyə biz hadisənin canlı şahidləri əliyalın 

düşmən qarşısına çıxırdıq? Demək olardı ki, fevral ayının əvvəllərindən başlayaraq, ermənilər Xocalını daim 

atəş altında saxlayırdılar. O dövrlər Xocalıda fəaliyyət göstərən daxili işlər nazirliyinin polis bölməsinin 

nümayəndələri könüllülərdən ibarət dəstələrə böyük köməkliklər edirdilər. Əhalidən ov tüfənginə qədər 

yığılması insanları düşmən qarşısında əliyalın qoymuşdu. Dəfələrlə ölkənin ən yüksək dairələrinə silah və hərbi 

texnika üçün müraciət edilsə də, Xocalıya heç bir yardım edilmədi. Məhz bu köməkliyin edilməməsi nəticəsində 

Xocalıda böyük insan qırğını ilə müşahidə edilən soyqırımı həyata keçirildi və düşmən ölkəmizin dilbər 

guşələrindən birini də işğal etmiş oldu. 

 

Xəlil Vəliyev: 

- Burada bildirildiyi kimi, Xocalının müdafiəsi üçün heç bir kənar qüvvə iştirak etmirdi. Silah-sursat da 

əhalidən lap əvvəlcədən yığılmışdı. Xocalı sakinləri əliyalın olsalar belə, ancaq öz qeyrətlərinə, vicdanlarına 

güvənərək doğmalarının müdafiəsi üçün canlarını fəda etdilər. Bir məsələni də qeyd edim ki, xocalılar həmişə 

öz ağrıları ilə, itkiləri ilə, bu gün olduğu kimi dövlətimizə və dövlətçiliyimizə sadiq olublar. Bu gün bütün ölkə 

vətəndaşları kimi xocalılar da Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinin ən layiqli davamçısı cənab Prezident İlham 

Əliyevin ətrafında sıx birləşib. İnşallah, böyük ümidlə Qarabağımıza, Xocalımıza qayıdacağımız günü 

gözləyirik. 

 

Tapdıq Qurbanlı, Rəfiqə Kamalqızı 

 

“Səs”.-2011.-17 fevral.-N.30.-S.8-9; 18 fevral.-N.31.-S.8-9;19 fevral.-N.32.-S.9. 
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İnsanlığa qarşı cinayət 
 

XOCALI FACİƏSİ Xatın və Sonqmi qətliamlarının daha dəhşətli təkrarıdır 

 

"Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və 

qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda, bütün 

bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir". 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 

 

Bütün dünyanı sarsıdan, ötən əsrin ən tükürpədən qətliamı olan XOCALI FACİƏSİ XX əsrdə törədilən 

Xatın və Sonqmi qətliamlarının daha dəhşətli təkrarı idi. Xocalı soyqırımına qədər isə 1992-ci ilin fevral ayının 

12-də erməni silahlıları tərəfindən Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndi qarət edilmiş və yandırılmışdı. Həmin 

qanlı hadisələr zamanı təkcə Malıbəylidə 50 nəfər güllələnib və əsir götürülüb. 1992-ci il fevralın 17-də isə 

ermənilər Xankəndi və Xocavənd şəhərlərini birləşdirən yolun üzərində yerləşən Qaradağlı kəndini yer üzündən 

siliblər. 800 evdən ibarət kəndin sakinləri üç günlük müqavimətdən sonra bütünlüklə əsir götürülüb. Kənd 

əhalisi yaşlı və uşaqlara baxmadan güllələnib, başları kəsilib, diri-diri torpağa gömülüb. Bütün bunlar Xocalı 

qətliamına, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlılarının rus ordusuna məxsus 366-cı alayın 

hərbi texnikasının köməyi ilə həyata keçirdikləri dəhşətli soyqırıma hazırlıq xarakteri daşıyırdı... 

Beləliklə, həmin gün tarixə yüzlərlə dinc sakinin ermənilər tərəfindən misli görünməmiş vəhşiliklə qətlə 

yetirilməsi, qarlı aşırımlarda və meşələrdə don vurması, xüsusi qəddarlıqla məhv edilməsi və əsir götürülməsi 

ilə müşayiət olunan Xocalı qətliamı kimi düşdü. Lakin təəssüflər olsun ki, insanlığa qarşı bu cinayətin 

törədildiyi ilk illərdə ona lazımi qiymət verilmədi. 

Yalnız Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə gəlməsindən 

sonra bu faciə öz qiymətini alıb. Eyni zamanda, dünya birliyi Xocalı qətliamı haqqında əsl həqiqətləri 

öyrənməyə başlayıb. Bu faciəni bəşəri cinayət sayan Ulu öndər deyirdi: "Xocalı hadisələri bir daha onu göstərdi 

ki, ermənilər Azərbaycanın təkcə torpaqlarına göz dikmək, ərazimizi qəsb etmək yox, xalqımıza qarşı soyqırımı 

törətmək kimi vəhşi bir yola düşmüşlər 

Bu, Xocalı hadisələrində özünü açıq-aşkar büruzə verdi". 

"Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-

insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı 

tarixi bir cinayətdir", - deyən Ümummilli liderimiz beynəlxalq qurumların təmsilçiləri və xarici ölkələrin 

rəhbərləri ilə keçirdiyi görüşlər zamanı ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı, о 

cümlədən, Xocalı faciəsi barədə məlumat verir, dünyanı erməni vəhşiliyindən hali edirdi. Öz növbəsində Ulu 

öndər tərəfindən əsası qoyulan siyasəti uğurla davam etdirən Prezident ilham Əliyev də ermənilər tərəfindən 

azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı hadisəsinin bütün dünyada tanınması istiqamətində geniş ideoloji 

işlərin görülməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondunun apardığı işlər isə 

ölçüyəgəlməzdir. Belə ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı 

səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi səyi nəticəsində Azərbaycan həqiqətləri, 

Xocalı faciəsi haqqında kitablar, filmlər, stendlər dünyanın hər yerində nümayiş etdirilir. 

2008-ci il mayın 8-dən İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) Gənclər Forumunun (İKGF) Mədəniyyətlərarası 

Dialoq üzrə Baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə təsis edilən, fəaliyyətinə 2009-cu ilin 

fevralında start verilən və hazırda 30-dan artıq ölkədə yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla davam etdirilən 

"Xocalıya ədalət" beynəlxalq informasiya və təşviqat kampaniyası da bu işə öz töhfəsini verməkdədir. 

Kampaniyanın məqsədi beynəlxalq ictimaiyyəti Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlandırmaq, qətliama beynəlxalq 

aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail 

olmaqdır. Eyni zamanda, tarixi həqiqəti təhrif edərək beynəlxalq ictimaiyyəti yanlış informasiyalarla çaşdıran, 

ermənilərin iç üzünü dünyaya göstərmək missiyasını da uğurla həyata keçirən tədbirlər bu məqsədə xidmət edir. 

Xatırladaq ki, ötən il yanvarın 31-də islam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının 

(İKT Pİ) Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən və 51 ölkənin parlament heyətləri başçılarının iştirak 

etdiyi VI sessiyasında forumun təşəbbüsü ilə "İKGF ilə İKT Pİ arasında əməkdaşlıq haqqında" qətnamə qəbul 

edilib. İKGF-nin Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 

həyata keçirilən "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində irəli sürülən qətnamədə Xocalı 

faciəsinə "Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı və "İnsanlığa qarşı cinayət" kimi 
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qiymət verilib. Qətnamədə "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasına həm milli, həm də beynəlxalq 

səviyyədə tam dəstək verməyə çağıran bənd də öz əksini tapıb. Qətnamə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı 

faciəsini "İnsanlığa qarşı cinayət" kimi tanıyan ilk sənəddir. 

Nəzərə alsaq ki, İKT Parlament İttifaqı öz sıralarında dünya parlamentlərinin demək olar ki, dörddə 

birini cəmləşdirir və dünyanın ən böyük parlamentlərarası beynəlxalq qurumlarındandır, həmin qətnamədə 

Xocalı qətliamının beynəlxalq hüququn normalarına əsasən insanlığa qarşı cinayət adlandırılması Xocalı 

soyqırımının dünya səviyyəsində tanınması, eyni zamanda, bu cinayəti törədənləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün 

keyfiyyətcə yeni bir mərhələ açıb. Artıq ümumdünya xarakteri almağa başlamış "Xocalıya ədalət" 

kampaniyasının miqyasının günü-gündən genişlənməsi də dediklərimizin isbatıdır. Qətnamənin digər bir 

bəndində Leyla xanım Əliyeva tərəfindən irəli sürülmüş "Xocalıya ədalət" kampaniyasına tam dəstək verilib. 

Uqandada keçirilən tədbirdə iştirak edən dövlətlərin nümayəndələri qətnamənin qəbul edilməsinə yekdilliklə səs 

veriblər. Əksər ekspertlərin fikrincə, bu, "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində əldə edilən üçüncü ciddi 

uğurdur. Birinci uğur kampaniya başlanandan az sonra İKT xarici işlər nazirləri tərəfindən Xocalı faciəsini 

kütləvi qırğın kimi qiymətləndirmək barədə qətnamənin qəbuluna nail olunmasıdır. Bunun ardınca isə İKT 

Gənclər Forumu ilə İSESKO arasında imzalanmış anlaşma nəticəsində Xocalı faciəsi haqqında məlumatın İKT 

ölkələrinin tarix dərsliklərinə daxil edilməsi barədə razılıq əldə olunub. 

 

Kəbutər 

 
“Yeni Azərbaycan”.-2011.-19 fevral.-N.32.-S.10. 
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Əgər o vaxt hakimiyyətdə Heydər Əliyev olsaydı, Xocalı faciəsi baş verməzdi 
 

Xocalı faciəsindən 19 il ötür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə keçmiş sovet ordusunun 

köməyi ilə Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən olan Xocalını işğal edərək yer üzündən silən 

ermənilər, şəhərin sakinlərinə qarşı kütləvi qətliam həyata keçirməklə XX əsrdə azərbaycanlılara qarşı 

növbəti soyqırımı cinayətinə imza atdılar. 613 nəfəri, o cümlədən 106 qadın və 63 uşağı xüsusi qəddarlıqla 

qətlə yetirdilər. 1275 nəfər əsir aparıldı, 150 nəfər itkin düşdü. 19 ildir ki, Xocalı faciəsinin qurbanlarını 

yad edir, onu doğuran səbəb və şəraiti dərk etməyə çalışırıq. Həmin dəhşətli anlarla bizi ayıran zaman 

kəsiyinin getdikcə uzanmasına baxmayaraq, ağır yaramız olan bu qanlı faciə haqqında düşündükcə istər-

istəməz müxtəlif suallar yaranır. Xocalıda soyqırımının törədilməsinə görə kimlər məsuliyyət daşıyır? 

Faciə baş verməyə bilərdimi? Axı, xocalılıların günahı nə idi? Respublikanın rəhbərliyi harada idi? Belə 

sualların sayını xeyli artırmaq olar. 

Milli Məclisin deputatı, Xocalının keçmiş icra başçısı, şəhərin müdafiəsinə rəhbərlik etmiş Elman 

Məmmədovla söhbətimiz də bu mövzudadır. 

 

- Elman müəllim, ilk sualımız Xocalının strateji roluna aiddir. Döyüş əməliyyatlarının şiddətləndiyi və 

miqyasının artdığı o vaxtlarda Xocalı şəhəri Dağlıq Qarabağ üçün nə demək idi?  

- Xocalı Dağlıq Qarabağın dağətəyi hissəsində yerləşən Azərbaycan yaşayış məskənidir. Xocalının tarixi çox 

qədimdir. Bu tarix eramızdan əvvəl III-V minilliyə qədər gedib çıxır. Xocalı-Gədəbəy arxeoloji tapıntıları, 

ancaq türk xalqlarına məxsus qədim abidələr - dikdaş nişanələri, kurqanlar, daş salnamələr, qəbirlər, daşdan 

yonulmuş heyvan heykəlləri bunu sübut edir.  

Xocalı şəhərinin strateji mövqeyi nədən ibarət idi? Xocalı Ağdam istiqamətindən, yəni, şərq tərəfdən gələndə 

Əsgəran qalasını və həmin ərazidəki erməni kəndlərini keçəndən sonra beş kilometrlik məsafədə yerləşir. 

Xocalıdan on kilometr qərb istiqamətində isə Xankəndi şəhəridir. Demək, Xocalı Əsgəranın erməni kəndlərini 

Xankəndidən ayırırdı. Blokadada olmağımıza baxmayaraq o vaxtlar biz erməni kəndləri ilə Xankəndi arasında 

birbaşa əlaqəni kəsmişdik. Yəni, Xankəndidən Əsgərana birbaşa silah-sursat daşınmasının qarşısını almışdıq. 

Əgər Xankəndidən Əsgəranın erməni kəndlərinə 15 kilometrlik məsafə var idisə, ermənilər həmin kəndlərə 

gəlmək üçün dolayı yollarla təxminən 40 kilometr məsafə qət etməli olurdular. O vaxt dəfələrlə məsələ 

qaldırdıq ki, Əsgəranın kəndlərini azad edək və əsas hərbi qüvvələrimizi Xocalıya gətirək. Çünki belə olsaydı, 

aşağıdan Xocalıdakı, yuxarıdan isə Şuşadakı hərbi qüvvələrimizin zərbəsindən sonra Xankəndidəki erməni 

quldurları çıxılmaz vəziyyətdə qalacaqdılar.  

Bundan başqa, Dağlıq Qarabağda yeganə hava limanı Xocalıda yerləşirdi. Aeroportu əlimizdə saxlamaqla 

Ermənistandan Xankəndiyə təyyarə və vertolyot uçuşlarını faktiki olaraq dayandırmışdıq.  

- Bu təklifləri o vaxtkı siyasi və hərbi rəhbərliyin diqqətinə çatdırmışdınızmı? 

- Bu təklifləri mən 1992-ci ilin fevral ayının 9-da Müdafiə Nazirliyinin Baş Qərargahında vermişəm. 

Əməliyyat xəritəsi üzərində də dediklərimi sübut etmişəm. Bunun səhəri günü Nazirlər Kabinetində də bu 

təklifləri səsləndirdim. Məntiqlə və o yerlərin coğrafiyasına yaxından bələd olan, situasiyanı bilən şəxs kimi 

izah etdim ki, əgər ölkə rəhbərliyinin başı Bakıda hakimiyyət çəkişməsinə qarışmasa, Azərbaycan fürsəti əldən 

vermədən hücum edərək Əsgəran qalasını və oradakı erməni kəndlərini alsa, Ağdamdakı hərbi qüvvələri 

Xocalıya keçirsə, yuxarıdan Şuşadakı qüvvələrlə birlikdə Qarabağı ermənilərdən təmizləyə bilərik.  

Bu mənada Xocalı çox əhəmiyyətli strateji mövqeyi olan yaşayış məntəqəsi idi. Ermənilər də bunu bilirdilər 

və ona görə nə yolla olursa-olsun Xocalını işğal etməyi qarşılarına məqsəd qoymuşdular. Levon Məlik-

Şahnazaryan adlı bir erməni icmalçısı var. O, 1996-cı ildə mənim bir yazıma cavab verərək göstərmişdi ki, bəli, 

ermənilər qarşılarına Xocalını "azad etməyi" və qüvvələri orada yerləşdirməyi məqsəd qoymuşdular. Bunu 

onunla izah edirdi ki, Xocalı ermənilər üçün potensial təhlükə mənbəyi idi. Mən o vaxt ölkə rəhbərliyində təmsil 

olunanların diqqətinə onu da çatdırmışdım ki, əgər ermənilər bizdən əvvəl tərpənsələr, yəni, Xocalını işğal 

edərək Xankəndidəki qüvvələrini Əsgəran istiqamətinə keçirsələr, onda bütün Qarabağın işğalı üçün təhlükə 

yaranacaq. Sonrakı proseslər bunu sübut etdi. 

- A.Mütəllibov iqtidarı Xocalının strateji əhəmiyyətini başa düşmürdü, yoxsa başa düşə-düşə həm 

şəhərin güclü müdafiəsini təşkil etmək, həm də qeyd etdiyiniz təklifləri dəyərləndirmək üçün qətiyyətli 

addımlar atmadı? 

- Bunun hər ikisi vardı! Nə üçün? Birincisi, o dövrdə rəhbərlikdə olan insanların dövlət idarəçiliyi 

səviyyələri çox aşağı idi. İkinci tərəfdən, onlar üzərlərinə düşən vəzifə məsuliyyətinin nə demək olduğunu 

anlamırdılar. Üçüncüsü, onları Xocalını müdafiə etmək, qorumaq çox da maraqlandırmırdı. Çünki hakimiyyət 
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uğrunda mübarizə aparırdılar, torpağın, xalqın müdafiəsi yaddan çıxmışdı, Ali Sovetdə kreslo davası gedirdi. 

Lakin torpaqlarımızın işğalının qarşısını almaq, insanların qırğına məruz qalmaması üçün konkret və qətiyyətli 

addımlar atılmalı idi! Təəssüf ki, o zaman biz bunu görmədik. Təsəvvür edin ki, Xocalının müdafiəsində 

xocalılılardan başqa Azərbaycanın kənar bölgələrindən gələn cəmi 16 döyüşçü vardı. Mərhum Milli 

Qəhrəmanımız Aqil Quliyevin başçılığı ilə Xocalıya 21 döyüşçü gəlmişdi. Müəyyən səbəblərdən onlardan 5-i 

geri qaytarıldı. Yerdə qalan 16 döyüşçünün 12-si qəhrəmancasına şəhid oldu. 

- Ümumiyyətlə, şəhərin müdafiəsinin təşkili hansı səviyyədə idi? 

- Xocalı ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından, yəni, Dağlıq Qarabağda məlum hadisələr başlanandan 1991-ci 

ilin noyabrına qədər qismən blokadada olub. Gah 3, gah 5, gah da 15 gün şəhər blokada vəziyyətində qalırdı. 

Biz şəhərə yalnız sovet hərbçilərinin müşayiəti ilə gedib-gələ bilirdik. Ancaq 1991-ci il noyabrın 1-dən işğal 

olunan günə qədər Xocalı tam blokadada qaldı. Həmin günlərdə əsasən vertolyot, telefon və ratsiya vasitəsilə 

əlaqə saxlaya bilirdik.  

Xocalının yerləşdiyi ərazidə şəhərlə birbaşa əlaqəsi olan azərbaycanlılar yaşayan ikinci bir yaşayış məntəqəsi 

yox idi. Xocalıdan beş kilometr şərqdə Əsgəran zolağında 8-9 erməni kəndi yerləşir. Xocalıdan qərbdə isə 60 

min əhalisi olan Xankəndi şəhəridir. Şimalda və cənubda 20-dən çox erməni kəndi var. Yəni, azərbaycanlılar 

yaşayan elə bir kənd yox idi ki, Xocalıdan oraya birbaşa yol olsun. Azərbaycanlı kəndinə getmək üçün, ən azı, 

iki-üç erməni kəndi keçmək lazım gəlirdi ki, bu da qeyri-mümkün idi. Digər tərəfdən, Xocalı nisbətən çökəkdə 

yerləşir. Bütün erməni yaşayış məntəqələri Xocalıdan hündürdədir. Onlar istədikləri vaxt Xocalını müşahidə 

edir, şəhəri atəşə tuturdular.  

Biz Xocalının ətrafında dairəvi müdafiə zolağı yaratmışdıq. 29 postumuz var idi. Xocalını qoruyanların bir 

qismi şəhərdə yaradılmış özünümüdafiə batalyonunun döyüşçüləri idi. Özü də aralarında bir nəfər də olsun, 

ixtisasca hərbçi olanı yox idi. Onlarla yanaşı, şəhərin müdafiəsində 50 nəfərlik Xocalı milisi, 25 nəfərlik hava 

limanını qoruyan xətt milisi və Aqil Quliyevin 16 döyüşçüsü dayanmışdı. Ümumilikdə, Xocalıdakı canlı hərbi 

qüvvəmizin sayı təxminən 200 nəfərdən bir qədər artıq idi. Onlar nə ilə silahlanmışdılar? Xocalıda silah-sursat 

nədən ibarət idi? Bizim cəmi 2 DŞK-mız, 4 əl pulemyotumuz, 2 ədəd qumbaraatanımız vardı. Yerdə qalanlar 

avtomat və ov tüfəngləri idi. Bəs, Xocalıya hücum edən ermənilər hansı hərbi qüvvəyə malik idilər? Bunlar 

Ermənistandan gətirilmiş silahlı qüvvələrin hissələri, Dağlıq Qarabağda, Xocalı ətrafında olan bütün erməni 

kəndlərinin silahlı dəstələri, Livandan, Suriyadan, hətta Cənubi Amerikadan gətirilmiş, təlim keçmiş muzdlular 

və keçmiş sovet ordusuna məxsus dördüncü ordunun 18-ci diviziyasının 366-cı motoatıcı alayı idi. 366-cı 

motoatıcı alayda 40-dan çox tank, 60-dan çox ZTR, PDM və digər hərbi maşınlar, bir neçə reaktiv qurğu, 

uzaqmənzilli toplar, müxtəlif çaplı minaatanlar və 3 min nəfərdən çox canlı qüvvə var idi. İndi siz Xocalıda olan 

silah-sursata, canlı qüvvəyə və Xocalıya hücum edənlərin silah və hərbi texnikasına baxın. Viktoriya İvelyeva 

adında bir rus hərbi jurnalist Xocalıya hücum zamanı əməliyyatda iştirak edib. O, yazır ki, Xocalıya hücum 

zamanı ön cərgədə 366-cı motoatıcı alayın bütün hərbi texnikası dayanmışdı. Onun arxasında alayın canlı 

qüvvəsi, üçüncü cərgədə isə erməni cəza dəstələri gəlirdi. Yəni, qüvvələr nisbəti müqayisə olunmayacaq 

dərəcədə qeyri-bərabər idi!  

Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə axşam təxminən 8-ə qalmış postlara baş çəkdikdən sonra təzəcə geri 

qayıtmışdım ki, Noraguh tərəfdən ermənilərin bir PDM-nin keçdiyi barədə xəbər gəldi. Ardınca digər xəbər 

gəldi ki, Xoruztəpə ətrafında erməni texnikası hərəkət edir. Sonra aeroport tərəfdən şose yolu ilə çoxsaylı 

texnikanın hərəkət etməsi ilə bağlı xəbər aldım. Digər istiqamətlərdən də Xocalıya tərəf hərbi texnikanın hərəkət 

etməsi ilə bağlı məlumatlar gəldi. Beləcə, ermənilər şəhəri yavaş-yavaş mühasirəyə aldılar. Bütün texnikaları 

gəldi, mövqe tutaraq yerləşdi. Texnika çox yaxına gəlmədi, amma elə məsafədə mövqe tutdu ki, şəhəri atəş 

altında saxlamaq mümkün idi. Lakin bizim atəşimizin onlara çatması mümkün deyildi. Üstəlik, tanka qarşı 

avtomatla mübarizə aparmaq olmazdı! Ermənilər hərbin qayda-qanunlarına uyğun olaraq mühasirə halqasını 

başa çatdırdılar. Təxminən gecə saat 23 radələrində mühasirə halqasında dayanan bütün hərbi texnikalarından 

eyni vaxtda Xocalını atəşə tutmağa, bombardman etməyə başladılar.  

 

- Yəqin ki, qeyri-bərabər döyüş şəraitində ilk vəzifə mülki əhalinin xilas edilməsi idi... 

- Dağlıq Qarabağda məlum hadisələr başlanan vaxtlarda Xocalı əhalisinin sayı artıq 7 min nəfərə çatmışdı. 

Ancaq 1992-ci ilin fevral ayına qədər, xüsusən, həmin ilin yanvar ayında ərzaq çatışmazlığı və blokadanın 

yaratdığı digər çətinliklər səbəbindən əhalinin bir hissəsi Xocalını tərk etmişdi. Əsasən də qadınların, uşaqların 

və qocaların şəhərdən çıxarılmasını həyata keçirə bilmişdik. Sonuncu dəfə biz Gəncədən təşkil etdiyimiz 6 

vertolyot vasitəsilə əhalinin bir hissəsini çıxardıq. 1992-ci il fevralın 25-də Xocalıda təxminən 3 min nəfərdən 

bir qədər çox mülki vətəndaş qalmışdı. Onların da arasında çoxlu sayda qocalar, qadınlar, uşaqlar var idi. Qeyri-
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bərabər döyüş zamanı təxminən gecə saat 3-ə qədər müqavimət göstərə bildik. Ayrı-ayrı dəstələr səhər saat 5-ə 

qədər qəhrəmancasına döyüşmüşdülər, çünki yanlarında qadın, uşaq qalmamışdı. Qüvvələr nisbətinin qeyri-

bərabər olduğu bu döyüşdə təbii ki, ilk növbədə, şəhər sakinlərinin xilasına çalışdıq. Əsgəran istiqamətinə 

getmək mümkün deyildi, çünki orada erməni silahlı dəstələri hazır dayanmışdılar. Ona görə əhalini Qarqar 

çayından keçirərək, meşə vasitəsilə xilas etməyə çalışdıq. İnsanlar meşənin içi ilə Ağdama qədər 15-16 kilometr 

qarlı yollarla yol gəlməli idilər. Səhər işıqlaşanda biz artıq Əsgərandan Naxçıvanikə gedən yola çatmışdıq. 

Orada meşə qurtarır və kol-koslu düzənlik başlayırdı. Qarşıda isə ermənilərin Azərbaycanın hərbi hissələrinə 

qarşı cəbhə xətti var idi. Təsəvvür edin, biz erməni cəbhə xəttini yarıb Ağdam tərəfə keçməli idik. Xocalı 

əhalisinin kütləvi şəkildə qırğına məruz qalması burada baş verdi. Əgər Xocalının özündə təxminən 100 nəfərə 

qədər itkimiz olmuşdusa, ermənilərin Ağdama tərəf olan cəbhə xətti yaxınlığında 500-dən çox dinc əhali 

ermənilər tərəfdən vəhşicəsinə qətlə yetirildi.  

Amansız bir qırğın oldu! Erməni rəhbərləri bunu özləri də sonralar etiraf etdilər. Zori Balayan bu barədə 

yazdı. Robert Koçaryan və Serj Sarkisyan həyasızcasına bildirdilər ki, biz Xocalıda dinc əhaliyə qarşı da 

amansız olduğumuzu sübut etdik, stereotipləri aradan qaldırdıq. Amma beynəlxalq ictimaiyyət hələ də buna göz 

yumur! 

- Hadisə baş verən günü Bakı ilə təmaslarınız oldumu?  

- Bakı ilə əlaqəmiz hər gün var idi. Xocalı bir gün, iki gün deyildi ki, mühasirədə saxlanılırdı. Şəhər tam 

blokadada olduğu dörd ay müddətində hər gün baş verən hadisələrlə bağlı mərkəzə məlumat verirdik. Mən o 

zaman deputat deyildim. Amma Ali Sovetə gəlirdim, birtəhər zala daxil olub sözümü deyirdim, insanların 

Xocalıda hər an ölümlə üzbəüz olduqlarını deputatların diqqətinə çatdırırdım. Həmin o stenoqramlar indi də 

durur. Bundan başqa, hər gün Xocalıdan Bakıya teleqramlar göndərirdik. Şəhərin ağsaqqalları, ziyalıları ölkə 

rəhbərliyinə müraciətlərində hər an əhalinin qırğına məruz qala biləcəyini bildirirdilər. Amma bütün bunların 

qarşılığında heç bir kömək olmadı! Qırğından bir gün əvvəl, yəni, fevralın 24-də mən telefonla Ağdamdakı 

qərargahla danışdım. Dedilər ki, narahat olmayın, qüvvələrimizlə köməyə gəlirik. Fevralın 25-də Az.TV-yə 

zəng vuraraq ermənilərin şəhərə hücuma başlamaları ilə bağlı məlumat verdim. Bakıya, Şuşaya, Ağdama - hər 

yerə xəbər çatdırdım. Sonralar istintaqla da müəyyən olundu ki, o zaman Ağdamda bizim üç min nəfərdən çox 

hərbçimiz, texnikamız, silah-sursatımız vardı. Sadəcə olaraq ölkəyə rəhbərlik edən insanların qeyrəti yox idi! 

Düşməndən incimək olmaz! Çünki düşməndir, onunla vuruşmalısan, döyüşməlisən, öldürməlisən! Gücün 

çatmasa, o səni öldürəcək! Biz Xocalını sahibsiz qoyan, yiyə durmayan, kömək etməyən, xilas etməyə cəhd 

göstərməyən o vaxtkı ölkə rəhbərliyinə nifrət edirik, onları lənətləyirik! Əgər o vaxt hakimiyyətdə Heydər 

Əliyev olsaydı, Xocalı faciəsi baş verməzdi. 

- İstintaq materiallarından söz açdınız. Xocalıda cinayət baş verib, bir xalqa qarşı soyqırımı həyata 

keçirilib. İnsan hüquqlarının qorunması ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar, məhkəmələr niyə bu günə 

qədər bu cinayətə qiymət verməyiblər? 

- Qabaqcadan planlaşdırılmış kütləvi və amansız qırğın aktı Xocalıda yaşayanların məhz azərbaycanlı 

olduqlarına görə həyata keçirilmişdir! Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı cinayəti Dağlıq Qarabağın işğalı planı 

çərçivəsində Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin növbəti mərhələsi idi. Bununla bağlı 

ölkəmizdə araşdırmalar aparılıb. 1997-ci ildə iki ay məhkəmə prosesi getdi. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik 

Nazirliyində, Hərbi Prokurorluqda kifayət qədər faktlar, sübutlar toplanıb. Son iki-üç il ərzində tapşırıq verildi, 

yenidən iki min nəfərə qədər Xocalı sakini dindirildi. Yəni, Xocalı hadisələri ilə bağlı materiallar yetərincədir. 

Cani ermənilər haqqında materiallar, dəlil və sübutlar lazımi qədərdir. Beynəlxalq məhkəmələrə təqdim etmək 

üçün bu gün Azərbaycanın müvafiq hüquq-mühafizə orqanlarında kifayət qədər material var. Məlum olduğu 

kimi, məhdud coğrafi zonada oxşar əməllərin törədilməsi keçmiş Yuqoslaviya üçün Beynəlxalq Cinayət 

Tribunalı tərəfindən soyqırımı aktı kimi tövsif edilmişdir. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu gün insan hüquqları 

ilə məşğul olan beynəlxalq strukturlar Azərbaycanın dərdini görməzliyə vururlar, hərbi tribunal yaratmaq, 

Xocalı hadisələrinə qiymət vermək istəmirlər. Xocalıda baş verənlər soyqırımı ilə əlaqədar beynəlxalq 

konvensiyaların müddəalarına cavab versə də, təəssüflər olsun ki, dünya ictimaiyyəti faciəyə siyasi qiymət 

verməkdən hələ də çəkinir. 

Əslində, beynəlxalq məhkəmələrdə də Xocalı hadisələri ilə bağlı kifayət qədər məlumat var. Biz Haaqada 

Beynəlxalq İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qarşısına yürüş etmişik. Qətnaməmizi, yüz min insanın imzasını, 

Xocalı soyqırımına aid materialları məhkəməyə təqdim etmişik. Kimlər ki bu məsələ ilə bağlı bilməlidir, kifayət 

qədər məlumatları var! Dəqiqliyi ilə bilirlər ki, Xocalıda nə baş verib, kim soyqırımına məruz qalıb! Sadəcə 

olaraq onlar məsələyə özlərinə sərf edən prizmadan yanaşırlar. 
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- Necə hesab edirsiniz, Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınması üçün işimizi lazımi 

səviyyədə qura bilirikmi? 

- Biz bu gün Xocalı soyqırımının tanınmasını kimdən umuruq? Təbii ki, ilk növbədə, türk qardaşlarımızdan, 

müsəlman dünyasından. Birinci özümüzünkülər bu faciəni tanımalıdır ki, sonra Avropada onu tanıtmaq asan 

olsun! Düzdür, hər bir dövlətin öz problemləri var. Məsələn, Türkiyədə Xocalı məsələsi qaldırılanda başqa 

xristian dövlətləri qondarma "erməni soyqırımı"nı gündəmə gətirərək rəsmi Ankaraya təzyiq göstərirlər. 

Ermənilər öz təbliğat maşınlarını yalan üzərində qurublar. Yüz ildən çoxdur ki, tarixi saxtalaşdırmaqla bütün 

dünyanı aldadırlar. Digər tərəfdən, erməni yalanlarının dünyada ayaq tutub yeriməsində din amili də az rol 

oynamayıb. Amma bizim din qardaşımız bu gün erməniyə bir nömrəli qardaş olub. Ona görə Xocalı 

soyqırımının dünya dövlətləri tərəfindən hələ tanınmamasında Azərbaycanın günahı yoxdur! Təqsir dünyada 

mövcud olan ədalətsizlikdədir! Azərbaycan dövlətinə, onun gündən-günə güclənməkdə olan mövqeyinə qarşı 

qərəzli münasibətdədir! 

Azərbaycan dövləti Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması üçün 

məqsədyönlü və ardıcıl iş aparır. Məqsəd tarixi ədalətin bərpasına nail olmaq, məlum cinayətkarları beynəlxalq 

səviyyədə ifşa etmək və onları dünya ictimaiyyətinin mühakiməsinə verməkdir. Bu gün hər bir azərbaycanlının, 

qanında, canında vətən sevgisi olan hər bir kəsin qarşısında duran ən əsas vəzifələrdən biri Azərbaycan 

dövlətinin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi işlərə dəstək verərək Xocalı soyqırımı barədə əsil həqiqətləri dünyaya 

çatdırmaq, faciəyə beynəlxalq müstəvidə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsinə nail olmaqdır. 

Mən bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək istərdim. Fondun prezidenti, 

YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü 

ilə Xocalı həqiqətlərinin dünyaya yayılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər göstərir ki, Heydər Əliyev Fondu 

effektiv nəticənin hasil olması üçün bu sahədəki fəaliyyətini keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldırıb. İslam 

Konfransı Təşkilatının Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım 

Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlamış "Xocalıya ədalət" kampaniyası ötən dövr ərzində uğurla davam 

edib və artıq bu aksiyaya dünyanın əksər ölkələrində yüzlərlə könüllülər qoşulub.  

Məhz bu cür ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsidir ki, getdikcə dünya ictimaiyyəti Xocalı soyqırımı 

haqqında daha çox məlumata malik olur, əsl həqiqətlərin nədən ibarət olduğunu anlayır. 

 

Rəşad CƏFƏR. 
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Xocalı faciəsi türk jurnalisti Cem Oğuzun "Qaçqın Anar Usubovun uzun səyahəti"  

filminin təqdimatı ilə anılmışdır 
 

Fevralın 21-də Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar 

Teatrında türkiyəli rejissor Cem Oğuzun ekranlaşdırdığı "Qaçqın Anar Usubovun uzun səyahəti" filmi 

təqdim olunmuşdur. 

 

Prezident Administrasiyası və Nazirlər Kabineti rəsmilərinin, Milli Məclisin deputatlarının, işğal olunmuş 

rayonların icra hakimiyyətləri başçılarının, "Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı 

İcması" İctimai Birliyi idarə heyəti üzvlərinin və xocalıların iştirak etdiyi anma mərasimində faciə qurbanlarının 

xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunduqdan sonra Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 

İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov çıxış etmişdir.  

Əli Həsənov Xocalı soyqırımını XX əsrin ən böyük faciəsi adlandırmış və onu dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmağın vacibliyini vurğulamışdır. Xatırlatmışdır ki, bu işin təməlini ümummilli lider Heydər Əliyev 

qoymuşdur və Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir.  

Baş nazirin müavini beynəlxalq qurumların işğalçıya loyal münasibətindən, münaqişə ilə bağlı qərar və 

qətnamələrin icrası üçün qətiyyət göstərmədiyindən, işğalçıya qarşı heç bir sanksiya tətbiq olunmamasından 

təəssüfləndiyini vurğulamışdır. Bildirmişdir ki, Türkiyənin Bilkent Universitetinin professoru, tanınmış jurnalist 

Cem Oğuz tərəfindən çəkilmiş bu ekran əsəri xalqımızın başına gətirilmiş Xocalı faciəsinin bütün dünyaya 

çatdırılmasına böyük təkan verəcəkdir. Çəkilişləri Türkiyənin NTV kanalı tərəfindən aparılmış bu filmin araya-

ərsəyə gəlməsinə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, 

Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva, ABŞ-da fəaliyyət göstərən Qarabağ Fondu, "Azərbaycan 

Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması" İctimai Birliyi təşkilatı dəstək vermişlər. Filmin 

maliyyə xərcləri isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən ödənilmişdir. 

Layihənin reallaşdırılmasında zəhməti olanlara dərin təşəkkürünü bildirən natiq vurğulamışdır ki, bundan 

sonra da belə ekran əsərləri çəkiləcəkdir.  

Tədbirdə çıxış edən filmin rejissoru Cem Oğuz demişdir ki, bəzən jurnalistin sözünün bitdiyi an olur və o, 

fikrini başqa yolla çatdırmaq istəyir. Mən bu filmi yaratmağı üstün tutdum. Tarixlə üzləşmək çətindir. Ermənilər 

Xocalı faciəsini törətməklə özlərini tarixlə üz-üzə qoymuşlar. Nə demək istədiyimi filmdə görəcəksiniz. 

Məqsədim Xocalıda baş verənləri bütün dünyaya yaymaqdır. Dünya xalqları bənzəri olmayan bu faciə ilə bağlı 

çox az məlumata malikdirlər. Biz çalışacağıq ki, əsl həqiqəti və ermənilərin necə pis bir xislətə malik 

olduqlarını hamıya göstərək. 

"Mədəniyyət" kanalının direktoru, Əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyev filmin yüksək professionallıqla 

çəkildiyini bildirmiş və belə ekran əsərlərinin gənc nəslin tarixi keçmişimizi öyrənməsi baxımından böyük 

əhəmiyyətə malik olduğunu diqqətə çatdırmışdır. C. Quliyev 1969-cu ildə "Adi faşizm" filmini çəkmiş Mixail 

Rommun belə bir fikrini xatırlatmışdır ki, faşizm gələcəkdə daha qəddar olacaqdır. Xocalı hadisələri göstərdi ki, 

erməni faşizmi alman faşizmindən də qəddardır. 

Sonra film göstərilmişdir.  

Filmdə ermənilərin törətdikləri Xocalı soyqırımı zamanı 8 yaşında olan qaçqın uşaq öz həyatını nəql edir. 

Qərb sənədli filmləri ruhunda çəkilmiş ekran əsəri artıq bir sıra beynəlxalq səviyyəli müxtəlif festivallarda 

mükafatlara təqdim olunmuşdur. Yaxın vaxtlarda bu ekran əsərinin təqdimat mərasimlərinin Vaşinqtonda və 

Los-Ancelesdə də keçiriləcəyi gözlənilir. 

 

 “Xalq qəzeti”.-2011.-22 fevral.-N 41.-S.3. 
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Tariximizin qanlı faciəsi 
 

Faktlar Xocalı soyqırımının əvvəldən hazırlandığını təsdiq edir 

 

Tarix dəfələrlə ağır sınaqlara çəkib ərlər məkanı Azərbaycanı illər boyu çörəyi bol, süfrəsi nemətlərlə 

zəngin olan, qonaqpərvərliyi, ürəkaçıqlığı ilə ta qədim zamanlardan tanınan Azərbaycan ilk gündən qapısına 

gələni özünə dost bilib, sirr verib, nəticədə nankor qonşular, sonradan qənim kəsilib torpağımıza. 

İnsanlıq simasını itirərək iç üzünü gizlədib, üzdə dost, arxada isə bizə quyu qazan, qaniçən qonşular, 

imkan düşdükcə öz çirkin əməllərini həyata keçiriblər. 

Əsrin əvvəlində başına gətirilən müsibətlər, faciələr azmış kimi, əsrin sonunda daha ağır, dözülməz 

imtahana çəkildi xalqımız. İllər boyu şəninə nəğmələr qoşduğumuz, qalaq-qalaq kitablar həsr etdiyimiz, böyük 

qardaş adlandırdığımız Rusiya öz qardaşlıq "məhəbbətini" 1990-cı il yanvarın 20-də bir daha açıq-aydın sübut 

etdi. Həmin gecə yüzlərlə Azərbaycan övladı şəhid oldu. 

Xatırladaq ki, bir gün əvvəl Sədərək də 8 şəhid verdi. Evlər dağıldı, inzibati binalar top atəşinə tutuldu. 

Həmin günlərdə üçrəngli Azərbaycan bayrağı ilə yanaşı qara bir bayraq da asıldı. Dalğalanan o qara bayraq qan 

qardaşlarımızı, Vətən igidlərini bir amal uğrunda sanki hücuma səslədi. Yumruqlarımız bir hədəfə vurmaq üçün 

düyünləndi. Yenə də qurtarmadı ağrı-acımız. Hələ 20 Yanvar şəhidləri üçün axıtdığımız göz yaşları qurumamış 

daha bir ağır faciə baş verdi. Say-seçmə Azərbaycan oğullarını sülh məramı ilə düşmənlə görüşə aparan 

vertolyot ermənilər tərəfindən gülləbaran edildi. 

Vətən igid oğulları ilə mərdliklə dayandıqca, azğın düşmən daha da vəhşiləşirdi. Fevralın 25-26- da 

törədilən əsrin dəhşətli faciəsi - Xocalı soyqırımı baş verdi. Sən demə, bu faciə çoxdan hazırlanmışdı. Hələ 

1992-ci il yanvarın 23-də 366-cı alayda hazırlanan sərəncama əsasən, adıçəkilən alayda xidmət edən 194 hərbçi 

ordudan tərxis olunur. Bu sərəncam millətçi erməni komandiri tərəfindən verilmişdi ki, alayda yalnız sırf erməni 

hərbçiləri olsun. Tərxis olunan hərbçilər isə ləzgilər, türkmənlər, tatarlar, gürcülər və qazaxlar idilər. Komandir 

isə terrorçu təşkilat olan "Haydad"ın üzvü Yevgeni Kabokixa idi. Bundan əvvəl o, bir çox terror hadisələrində 

iştirak edib, yüzlərlə insanın məhvinə səbəb olmuşdu. 

25-26 fevralda gecəyarısı erməni quldurları qəflətən Xocalıya basqın edərək, 613 nəfəri öldü- rüb, 

bunlardan 56 nəfəri xüsusi qəddarlıqla - başının dərisi soyulmaqla, gözləri çıxarılmaqla, qadınlara isə min bir 

işgəncə verməklə, zinət əşyaları gotürülməklə barmaqları kəsilib və qətlə yetirilib. 27 ailə tamamilə məhv edilib, 

230 ailə başçısını itirib, çoxlarının soyuqdan ayaqları donub. 1275 nəfər əsir düşüb və dəhşətli işgəncəyə məruz 

qalıb. 487 nəfər ömürlük şikəst olub, 150 nəfər barəsində isə heç bir məlumat hələ də yoxdur. Səkkiz minə 

yaxın əhalisi olan Xocalı sakinləri müasir texnika ilə atəşə tutuldu və şəhərlə birlikdə yerlə-yeksan edildi. 

Dəhşətlisi o idi ki, bu soyqırımında dünyanın bir çox ölkələrindən gətirilmiş terrorçu dəstələr. Livanda 

yerləşən "Dasnaksütyun" Partiyası tərəfindən göndərilmir) "Asala" və "Havdad" terrorçu quldurları, snayperçi 

qızlar iştirak etmişdi. O da məlumdur ki, burada pullu muzdlular daha çox olub. Bunu Sədərək postunda əsir 

götürülmüş livanlı döyüşçülərdən biri izahatında yazmışdı. Xocalı faciəsi tarixə Şamaxı, Pompey, Xirosima, 

Naqasaki, Buhenvald, Xatın faciəsi kimi düşdü. 

Aşağıda bu faktların bir qismi göstərilir: 

Girov götürülərkən 3 yaşı olan Şövqi Xaqani oğlu Əliyevin (24.07.1993) bazu sümüyü Xankəndində 

erməni "həkimləri" tərəfindən çıxarılıb, nəticədə Şövqi ömürlük şikəst olub. 

Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı girov götürülən (31.03.93) Gülcamal Quliyevanın yenicə dünyaya 

gəlmiş oğlu Arzu Hacıyevə erməni "həkimi" Aida Serobyan naməlum tərkibli iynələr vurub. Nəticədə Arzu 

Hacıyev ömürlük şikəst olub. 

Anası Afət Mirzəyevanı və babası Aslan Mirzəyevi ermənilər vəhşicəsinə güllələyərkən Babək İlyasov 

cəmi yeddi aylıq imiş. Qəlpələr Babəkin sağ gözünü yaralamış, lakin buna baxmayaraq, ermənilər onu da 

Kəlbəcər rayonundan girov götürülmüş digər həmkəndliləri ilə birlikdə yalnız dörd aydan sonra və həm də 

müalicə etmədən qaytarmışdılar. Hazırda Babəkin bir gözü kordur. 

Ermənilər 15 yaşlı girov Nəzakət Məmmədovanın çözləri qarşısında atasına dəhşətli işgəncələr verib, 

onun qulaqlarını kəsib, anası hədə və şantajlara dözməyərək dəli olub, qızın özünü isə 4 mln rus Rubluna 

ailəsinə satıblar. 

Zəminə Göyüş qızı Dadaşova ermənilər tərəfindən girov götürülərkən qolundan aldığı güllə yarası 

baxımsızlıq üzündən çirk edib və onun bədənində çürümə prosesi gedib. Hazırda Zəminənin sol qolu işləmir. 

Girov götürülən zaman isə ermənilər onun atası Göyüş Dadaşovu və yaşlı nənəsi Qönçə İbadovanı yerindəcə 

güllələyiblər. 
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Erməni nəzarətçiləri Ağdam rayonundan girov götürülmüş Kəklik Həsənovaya dəhşətli işgəncələr verib, 

mismar kəlbətini ilə onun 16 dişini çıxarıblar. 

Ağdam rayonunun işğalı zamanı ermənilər tərəfindən girov götürülən yaslı qadın Şərqiyyə Rza qızı 

Şirinovanın 8 qızıl dişi mismar kəlbətini ilə çəkilib. On altı ay davamlı işgəncələrə məruz qalıb. 

Qubadlı rayonunun işğalı zamanı 65 yaşlı Biniş Rəsul qızı Məmmədova və 69 yaşlı Sara Miriş qızı 

İsmayılova girov götürülüb. Xankəndi hərbi hissəsində saxlanıb. Burada onları gündüz ağır fiziki əmək tələb 

edən işlərdə işlədir, gecələr isə xüsusi amansızlıqla döyürmüşlər. Onlarla birlikdə saxlanan Şahsənəm və Əsli 

adında qadınlar bu cür ağır işgəncələrə dözməyərək girovluqda ölüblər. 

Ağdam rayonunun keçmiş sakini, milliyyətcə rus olan, erməni əsirliyində hədsiz işgəncələrə məruz 

qalan Vladimir İvanoviç Şevelyov 1994-cü ildə Ağdam rayonunun işğalı zamanı 89 yaşlı anası Vera 

Davıdovnanın və ahıl yaşlı bacısı Svetlana İvanovnanın, eləcə də 58 yaşlı xəstə qardaşı Anatoli İvanoviçin 

ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə öldürülüb yandırıldığını, Ağdam kanalının yanında saysız-hesabsız qadın və 

uşaq meyiti gördüyünü bildirir. Bundan əlavə, Vladimir Şevelyov şahidlik edir ki, ermənilər Ağdam rayonunun 

işğalı zamanı oradakı ruhi xəstəxanada saxlanan 7 ruhi xəstəni, o cümlədən iki xəstə qadını girov götürüblər. 

Onların biri azad edilib, biri döyülə-döyülə öldürülüb, digərlərinin sonrakı taleyindən isə bu günədək məlumat 

yoxdur. 

1930-cu il təvəllüdlü Ağdam rayon səkini Əli Rəsul oğlu Abbasov erməni girovluğunda mütəmadi 

olaraq döyülüb, onun bədəninə siqaret basılaraq yandırılıb. Aldığı mənəvi və fiziki işgəncələrdən özünə gələ 

bilməyən Əli Abbasov erməni əsirliyindən azad ediləndən bir müddət sonra vəfat edib. 

Erməni hərbçiləri Füzuli rayonundan girov götürdükləri Mürvət Fətiş oğlu Ağayevi döyərək qulağını 

kəsib, əllərini məftillə arxadan bağlayaraq ağacdan asıb və ayaqlarının altında ocaq qalayaraq yandırıblar. 

Hərbi əsirlər -Novruz Məhəmməd oğlu Daşdəmirov. Namiq Cavanşir oğlu Oarayev mütəmadi döyülmə, 

bədənlərinə qızdırılmış cisimlərlə dağ basılma və başlarına mismar calınması nəticəsində ruhi xəstə həddinə 

catdırılıblar. 

Hərbi əsir Mürşüdov Sədrəddin Aslan oğlu döyüldükdən sonra şüşə qırıqlarını udmağa məcbur edilib. 

Yaralı vəziyyətdə əsir götürülmüş Əhdüləzim Məcnıın oğlu Məmmədov rezin dəyənəklə döyülüb, 

damarına benzin yeridilib, yaralarını qavsağı qopardılaraq ona əzab verilib. üstünə təlim keçmiş it buraxılıb. 

Mayıl Məhəmmədəli oğlu Məmmədovun damarına dizel yanacağı yeridilib, sinəsi qızdırılmış xaçla 

damğalanıb. 

Vəhşicəsinə döyülmə nəticəsində hərbi əsir Cavid Ağa oğlu Hüseynovun çənəsi və qabırğaları sınıb. 

Ermənilər dəmir parçası ilə Cavidin qoluna damğa basıb və yarasının üzərinə kislota töküblər. 

Xocalı əhalisi bu gün 58 rayonda məskunlaşıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Xocalı və digər 

rayonlardan olan qaçqınlar üçün xüsusi qəsəbələr salınır, onların sosial-iqtisadi həyat tərzi günü-gündən 

yaxşılaşır. Qaçqın soydaşlarımız dövlət qayğısı ilə əhatə olunur. 

Azərbaycan diasporunun və Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndələrinin mütəmadi apardığı iş, 

artıq Ermənistanı işğalçı kimi tanıdıb. İndi dünyanın sülhsevər insanları həqiqəti anlayırlar. Azərbaycan 

torpaqlarını Ermənistanın işğal etdiyi açıq-aydın sübut olunub. 

Bu hadisə bizə dostumuzu düşmənimizdən seçməyi öyrətdi. Gəlin, hamımız prezident İlham Əliyevin 

ətrafında bir yumruq kimi birləşib, düşmənə qarşı mübarizə aparaq, səsimizi dünyanın hər yerinə yayaq. Çünki 

Azərbaycanın işi haqq işidir. Bu qanlı cinayətləri törədənlər gec-tez tarix qarşısında cavab verəcəklər. 

 

Hacı Tofiq SEYİDZADƏ 

 
“Azad Azərbaycan”.-2011.-18 fevral.-N.24.-S.4. 
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XX əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımı 
 

XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı soyqırımından 19 il keçir. Bu soyqırım bütövlükdə Azərbaycan 

xalqına qarşı yönəldilmiş, ümumiyyətlə, bütün bəşəriyyətə qarşı edilən tarixi cinayətdir. 1992-ci il fevralın 26-

da Ermənistan hərbi birləşmələri 7 minə yaxın  əhalisi olan Xocalı şəhərində soyqırımı aktı həyata keçirdi. 

Ermənistan hərbi birləşmələrinin şəhərə hücumu zamanı burada yalnız 3 minə yaxın insan qalmışdı. Çünki 

mühasirədə qaldığı 4 aydan artıq zaman ərzində blokadada olduğu üçün əhalinin xeyli hissəsi şəhərdən çıxmaq 

məcburiyyətində idi. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürüldü, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı 

güllə yarasından əlil oldu. 

106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki 

valideynini, 130 nəfər valideynlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü, 

onlardan 150-sinin taleyi indi də məlum deyil. 

Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədləri nə idi? Bu, bir tərəfdən Qarabağın dağlıq 

hissəsində azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən, 

ümumiyyətlə, Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək məqsədi idi. Çünki Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, 

o, Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks 

etdirirdi. Bu xüsusi mədəniyyət tarixə Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti kimi düşmüşdür. Xocalının kromlexləri, 

dolmenləri, siklopları, kurqanları və digər abidələri, həmçinin, müxtəlif növ məişət əşyaları insan cəmiyyətinin 

inkişaf dinamikasını özündə əks etdirən maddi mədəniyyət nümunələridir. Erməni işğalından sonra bütün bu 

maddi mədəniyyət abidələrinin məhv ediliməsi və dünyanın ən qədim məzarlıqlarından sayılan Xocalı 

qəbiristanlığının texnika vasitəsilə darmadağın edilməsi erməni vandalizminin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, 

dünya mədəniyyətinə qarşı zorakılıq aktıdır.  

Bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla və ağlasığmaz vəhşiliklə həyata keçirildi. 

Hücumda, həmçinin, mayor Ohanyan Seyran Mişeqoviçin (Seyran Ohanyan hazırda Dağlıq Qarabağda 

ermənilərin qeyri-qanuni rejiminin "müdafiə naziri"dir) komandanlığı altında 366-cı alayın 2-ci batalyonu, 

Yevgeni Nabokixinin komandası altında 3-cü batalyonun, 1 saylı batalyonun qərargah rəisi Çitçyan Valeri 

İsayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və giziri iştirak edib. ("Xocalının işğalına dair istintaq 

materiallarından"). 

Şəhər əhalisinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən əvvəlcədən düzəldilmiş pusqularda 

qətlə yetirildi. Rusiyanın "Memorial" hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən, dörd gün ərzində Ağdama 

Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilib, onlarla meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar 

edilib. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən, 13 uşaq) məhkəmə-tibbi ekspertizasından 

keçirilib. Ekspertiza zamanı müəyyən edilib ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə 

yaraları səbəb olub, 10 nəfər küt alətlə vurularaq öldürülüb. Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın baş dərisinin 

soyulması faktını da qeydə alıb. 

Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olub. Ümummilli 

Liderimiz Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10 illiyi münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciətində 

bildirmişdi: "Bu amansız və qəddar soyqırım aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi 

daxil oldu". 

Bu gün də Xocalı soyqırımının epizodları insanı dəhşətə gətirir. Xocalı sakini, həmçinin, jurnalist 

Səriyyə Talıbova bu faciədə bütün ailəsini itirdiyini danışmaqla yanaşı, hansı amansızlıqlarla üzləşdiklərini də 

bildirdi. O, söylədi ki, "4 mesxeti türkü və 3 azərbaycanlının erməni qəbirinin üzərində başını kəsdilər. Sonra 

daha 2 azərbaycanlının gözlərini çıxartdılar. Həmçinin, ermənilər sağ qalmış insanlar üzərində tamamilə 

təhqiredici hərəkətlər həyata keçirdilər. Onların başının dərisini soymuş, başlarını və bədəninin digər orqanlarını 

kəsmiş, uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarnını yarmışdılar. Hücum zamanı Xocalıda istifadəsi 

qadağan olunmuş 5,45 kalibrli patronlardan və kimyəvi silahlardan istifadə edilmişdir. Bütün bunlar 

Ermənistanın Cenevrə konvesiyasının protokollarını pozaraq, müharibə qaydalarına zidd olaraq dinc sakinlərə 

qarşı həyata keçirilən soyqırımı olduğunu təsdiqləyir.  

Cinayət cəzasız qalmamalıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham 

edilməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar dünya dövlətlərinin parlamentləri Ermənistan Respublikasının Azərbaycan 

torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətə - Xocalı soyqırımına, əsil soyqırımı hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-

hüquqi qiymət verməlidirlər. 

Müəllif: RƏFİQƏ KAMALQIZI  
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“Səs”.-2011.-22 fevral.-N.33.-S.7. 

Xocalı soyqırımı Türkiyədə, Almaniya və İsraildə anılacaq 

«Xocalı soyqırımı: şahidlərin dilindən» adlı kitabın təqdimatı da olacaq 
 

 Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünə həsr olunmuş anım 

tədbirlərində iştirak etmək üçün fevralın 19-dan 25-dək Türkiyədə və İsraildə səfərdə olacaq. Milli Məclisin 

mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, millət vəkili ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilmiş 

soyqırımı vəhşiliklərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədi ilə anım tədbirlərində çıxışlar edəcək, bir 

sıra görüşlərə qatılacaq. Türkiyədə keçiriləcək tədbirlər çərçivəsində millət vəkili Qənirə Paşayevanın və 

Qarabağın Azərbaycanlı icmasının idarə heyətinin üzvü Həvva Məmmədovanın həmmüəllif olduqları, türkcə 

çapdan çıxmış “Xocalı soyqırımı: şahidlərin dilindən” adlı kitabın təqdimatı da olacaq. Kitabda Xocalı 

soyqırımı şahidlərinin, ermənilərin əsir və girovluğunda amansız işgəncələrə məruz qalmış Xocalı sakinlərinin 

acı xatirələri yer alıb. Kitabda həmin dövrdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı dünya mediasında dərc olunmuş 

məqalələr, ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Xocalı soyqırımı ilə bağlı fikirləri, 

bəyanatları, Azərbaycan Milli Məclisinin dünya parlamentlərinə müraciətləri də öz əksini tapıb. Bundan başqa, 

kitabda müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda bu soyqırımla bağlı yayılmış və qəbul olunmuş sənədlər, erməni 

terroru faktlarla və fotoların müşayiəti ilə əks olunub. Kitab Türkiyənin İstanbul, Yalova, İsparta, İzmir və 

Ankara şəhərlərində keçiriləcək tədbirlər çərçivəsində ölkə ictimaiyyətinə təqdim olunacaq və yayılacaq. Millət 

vəkili Qənirə Paşayeva İsrailin Netaniya şəhərində də İsrail millət vəkillərinin, ictimai-siyasi xadimlərin və 

ictimaiyyətin iştirakı ilə keçiriləcək anım tədbirində də çıxış edəcək. 

Milli Məclisin deputatı, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədr müavini, Dağlıq 

Qarabağın Azərbaycanlı İcmasının İdarə Heyətinin  üzvü Rövşən Rzayev isə fevralın 22-də Almaniyanın Berlin 

şəhərinə səfərə yola düşəcək. Deputatımız Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü ilə əlaqədar Almaniyadakı 

səfirliyimizin və bu ölkədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətlərinin təşkil etdikləri tədbirlərə qatılacaq. 

Azərbaycanlı deputat öncə AFR Bundestaqının sabiq üzvü E. Litnerin rəhbərlik etdiyi “Almaniya–Azərbaycan 

əlaqələrinin inkişafı cəmiyyəti”nin təşkilatçılığı ilə Almaniya parlamentində Xocalı soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsinə həsr olunmuş anma mərasimində iştirak edəcək. Tədbirə toplaşanlara Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

tarixi-siyasi kökləri haqqında ətraflı məlumat verəcək. Erməni millətçilərinin Xocalı soyqırımındakı 

amansızlığını, eləcə də son iki yüz ildə Azərbaycan və Türkiyə xalqlarına qarşı törətdikləri silsilə vəhşilikləri 

Avropa ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıracaq.  Səfər çərçivəsində Rövşən Rzayev “Ermənistan – Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımı” mövzusunda elmi-ictimai konfransda iştirak edəcək. 

Konfransa toplaşmış Azərbaycan və türk diasporu təmsilçilərini, həmçinin Almaniya ictimaiyyəti  

nümayəndələrini maraqlandıran məsələlərə aydınlıq gətirəcək.  Müzakirələrdə Azərbaycan həqiqətləri bir daha 

Avropa ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılacaq. Bəşər tarixində analoqu olmayan Xocalı soyqırımının 19-cu 

ildönümü ilə əlaqədar Almaniyanın Frankfurt-Mayn və Hannover şəhərlərində də anma mərasimləri, müxtəlif 

tədbirlər keçiriləcək, Berlin filarmoniyasında Almaniya və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət 

matəm konserti veriləcək. 

 

Elməddin 

 

“Üç nöqtə”.-2011.-22 fevral.-N.510.-S.5. 
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Dünya erməni vəhşiliyi barədə əsl həqiqətləri öyrənir 
 

Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə əlaqədar həm Azərbaycanda, həm də xarici ölkələrdə 

silsilə tədbirlər təşkil edilir 

 

XX əsrin ən dəhşətli faciələrin- dən biri olan Xocalı soyqırımının törədilməsindən 19 il ötür. Məlum 

olduğu kimi, 1992-ci il fevralın 25- dən 26-na keçən gecə erməni silahlı qüvvələrinin keçmiş SSRİ dövründən 

Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə 

Azərbaycanın Xocalı şəhərini işğal etməsi və bunun ardınca misli görünməmiş metodlarla insanlarla amansız 

rəftarının nəticəsində 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 1275 Xocalı sakini 

əsir, 150-i isə itkin düşüb. 

Yeri gəlmişkən, hər il olduğu kimi, bu il də Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü ilə əlaqədar 

Azərbaycan dövləti, Heydər Əliyev Fondu, həmçinin, xaricdəki diaspor təşkilatlarımız tərəfindən bir sıra 

tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Belə ki, ilk növbədə, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası 

rəhbərinin sərəncamı ilə "Xocalı soyqırımının on doqquzuncu ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı" 

təsdiq edilib. Tədbirlər planında Xətai rayonunda və Naftalan şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsinə ucaldılmış abidələrin önünə əklil qoyulması, Xocalıdan olan məcburi köçkünlərin dünya dövlətlərinə, 

xalqlarına və beynəlxalq təşkilatlara müraciətinin yayılması, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki 

səfirliklərində, nümayəndəliklərində və diaspor təşkilatlarında bu dəhşətli hadisə ilə bağlı mətbuat 

konfranslarının, anma mərasimlərinin və s. keçirilməsi, xarici KİV və teleradio kanallarında Xocalı soyqırımına 

həsr olunmuş materialların hazırlanması və yayılması nəzərdə tutulub. 

Sənədə əsasən, idarə və təşkilatlarda, teatr-konsert müəssisələrində, sərgi salonlarında, ali və orta təhsil 

ocaqlarında xatirə gecələri, fotorəsm sərgiləri, şahidlərlə görüşlər və s. keçiriləcək, milli azadlıq uğrunda 

mübarizəyə həsr olunmuş sənədli və bədii filmlər nümayiş etdiriləcək. Rəsmi dövlət strukturlarının 

rəhbərlərinin, Milli Məclisin deputatlarının və ziyalıların iştirakı ilə xocalılıların müvəqqəti məskunlaşdıqları 

şəhər və rayonlarda (Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şəki, Naftalan, Goranboy, Bərdə, Sabirabad, Göyçay, 

Zaqatala, Oğuz, Balakən) şəhid ailələrinə yardım göstəriləcək. 

İldönümü ərəfəsində, həmçinin, internet şəbəkəsinə Xocalı soyqırımını əks etdirən məlumatlar daxil 

ediləcək və müntəzəm yeniləşdiriləcək, ölkə televiziya və radiolarında, kütləvi informasiya vasitələrində bu 

soyqırımı ilə bağlı materiallar veriləcək. 

Fevralın 25-də təhsil müəssisələrində ilk dərslər bu faciəyə həsr olunacaq, ayın 26-da saat 17.00-da 

bütün ölkə ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək. 

Məlum olduğu kimi, Heydər Əliyev Fondu da Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyada 

yayılması üçün silsilə tədbirlər reallaşdırmaqdadır. Daha doğrusu, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 

YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi 

səyi nəticəsində Azərbaycan həqiqətləri, həmçinin, Xocalı soyqırımı haqqında kitablar, stendlər dünyanın hər 

yerində nümayiş etdirilir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər 

Forumunun (İKTGF) mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 

həyata keçirilən "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində bir sıra ölkələrdə silsilə tədbirlər təşkil 

edilir. Tədbirlər çərçivəsində ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri əks etdirən fotoşəkillər və müxtəlif 

illərdə xarici ölkələrin nüfuzlu nəşrlərində Xocalı faciəsi haqqında dərc edilmiş materiallar nümayiş olunur. 

Dünya ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımı haqqında obyektiv informasiya çatdırmağa, ictimai rəyi 

formalaşdırmağa yönələn belə tədbirlərə müxtəlif qurumların, diplomatik missiyaların nümayəndələri, şəhər 

sakinləri, eləcə də, xarici kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları dəvət olunurlar... 

Bununla yanaşı, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların formalaşdırdığı diaspor təşkilatları və Diasporla İş 

üzrə Dövlət Komitəsi də Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümündə silsilə tədbirlər keçirməyi planlaşdırır. Belə ki, 

26 fevral 2011-ci il tarixində Frankfurt-Mayn şəhərində Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Xocalı faciəsinə həsr 

olunmuş konfrans keçirəcək. Almaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan və türk diaspor cəmiyyətlərinin 

nümayəndələrinin iştirak edəcəyi Konfransda Türkiyə Cümhuriyyətinin Frankfurtdakı Baş konsulu İlhan 

Sayğılı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü professor Kərim 

Şükürov, siyasətşünas Yohannes Heinrich, Milli Məclisin deputatı Rövşən Rzayev çıxış edəcəklər. Bundan 

başqa, 26 fevral 2011-ci il tarixində Alman-Azərbaycan Mədəniyyət cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Almaniyanın 

Maqdeburq şəhərində Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçiriləcək. Tədbirdə 

Azərbaycan, türk, yəhudi və digər icmaların 50-dək nümayəndəsi iştirak edəcək. Tədbirdə Almaniyanın Xristian 
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Demokrat İttifaqı partiyasının üzvü S. Springer və Global DEVELOPMENT GMBH-ın direktoru Aleksandr 

Mishalcukun Xocalı soyqırımı ilə bağlı çıxış edəcəkləri gözlənilir. Tədbir zamanı Xocalı faciəsinə həsr olunmuş 

sənədli film nümayiş olunacaq. Bundan öncə isə Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə 

daha bir tədbir 19 fevral 2011-ci il tarixdə Almaniyanın Şenebek şəhərində baş tutub. 

Digər bir tədbir isə "Gürcüstan mənim vətənimdir" İctimai Birliyi tərəfindən fevralın 25-də Tbilisidə 

keçiriləcək. Birliyin təşkilatçılığı ilə Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan QHT-lərinin ölkə 

ictimaiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə "dəyirmi masa" təşkil ediləcək. Eyni zamanda. mərasimdə 

ermənilərin uzun illər boyu azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı tarixini əks etdirən fotoşəkillər və sənədli 

film nümayiş etdiriləcək. Bundan öncə isə 24 fevral 2011-ci il tarixində Norveç Azərbaycanlıları Gənclər 

Təşkilatının (NA YO) təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımının 19-cu il- dönümü münasibəti ilə Norveçin Holokost 

mərkəzində "Xocalı: Faciədən öyrəndiklərimiz" (Khojali: Lesson from Tragedv) adlı seminar keçiriləcək, eyni 

zamanda. Heydər Əlivev Fondunun sözügedən faciə ilə bağlı hazırladığı fotosərgi nümayiş etdiriləcək. Seminar 

- sərgi layihəsində NAYO-nun üzvləri,  Norveç hökumətin nümayəndələri, norveçli və əcnəbi siyasətçilər, 

tədqiqatçılar, professorlar, Norveçdə təhsil alan yerli və xarici tələbələr,  kütləvi informasiya vasitələrinin 

nümayəndələri iştirak edəcəklər. 

 
“Yeni Azərbaycan”.-2011.-22 fevral.-N.33.-S.6. 
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ABŞ Konqresində Xocalı soyqırımının qurbanları ilə bağlı  

bəyanatlar səsləndirilmişdir 

 
1992-ci ilin fevralında erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirilən amansız 

Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə bağlı faciə qurbanlarının xatirəsi ABŞ Konqresinin 

Nümayəndələr Palatasında anılmışdır. Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həmsədri konqresmen Bill Şuster, 

eləcə də Konqres üzvləri xanım Virciniya Foks, Stiv Koen və xanım Eddi Bernis Conson Nümayəndələr 

Palatasında verdikləri bəyanatlarla həmkarlarını Azərbaycanın Xocalı şəhərinin acı taleyinə biganə 

qalmamağa və keçmiş sovet ordusunun motoatıcı alayının köməyi ilə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 

yerlə-yeksan edilən şəhərin qətlə yetirilmiş azərbaycanlı sakinlərinin xatirəsini anmağa çağırmışlar.  

 

Şimali Karolina ştatının Konqresdəki nümayəndəsi xanım Virciniya Foks bildirmişdir ki, Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki Xocalı şəhərində 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 613 nəfər qətlə 

yetirilmişdir. "Human Rights Watch", "Memorail" və digər beynəlxalq insan haqları müşahidəçiləri bu hadisəni 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsində "bu günə qədər ən böyük qırğın" adlandırmışlar. Konqres üzvü xatırlatmışdır ki, 

beynəlxalq icma tərəfindən dəfələrlə pislənən bu faciəni 2001-ci ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 

bir qrup üzvü 324 nömrəli yazılı bəyannamədə "ermənilər Xocalının bütün əhalisini qırmış və şəhəri tamamilə 

dağıtmışlar" ifadələri ilə təsvir etmişlər. Virciniya Foks Konqresin spikerinə müraciətdə demişdir: "Mən, 

həmkarlarımı mənə qoşularaq Xocalı şəhəri və həmin fəlakətli günlərdə qətlə yetirilən Xocalı sakinlərinin 

xatirəsini yad etməyə və bu faciənin ildönümündə Azərbaycana dərin başsağlığı verməyə çağırıram". 

Tennesi ştatının konqresmeni Stiv Koen isə bəyanatında qeyd etmişdir ki, vaxtilə yeddi min nəfər əhalisi 

olan Xocalı şəhəri 1992-ci ilin 25-26 fevralında erməni silahlı qüvvələri tərəfindən tamamilə yerlə-yeksan 

edilmişdir. Hazırda erməni işğalı altında olan şəhərə hücum nəticəsində 613 nəfər qətlə yetirilmişdir. Bunların 

106-sı qadın, 63-ü uşaq, 56 nəfər isə xüsusi qəddarlıq və işgəncə ilə öldürülənlər idi. 1275 nəfər əsir götürülmüş, 

155 nəfər itkin düşmüş, 487 nəfər, onlardan 76-sı azyaşlı olmaq şərti ilə əlilə çevrilmişdir. 8 ailə tamamilə məhv 

edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini itirmiş, 130-u isə ən azı bir valideyndən məhrum edilmişdir. Koen faciəni 

həmkarlarına təsvir edərkən o zaman hadisə haqda yazan ABŞ-ın "Newsweek" və "Times" jurnallarından 

məqalələri xatırlatmışdır. O da, Azərbaycanın dünyanın mürəkkəb bölgəsində ABŞ-a güclü müttəfiq olduğunu 

deyərək, Konqres üzvlərini Xocalı şəhərində baş verən faciəni azərbaycanlılarla birlikdə anmağa çağırmışdır.  

Azərbaycanın işğal edilmiş ərazisində baş verən faciə ilə bağlı bəyanatla çıxış edən daha bir Konqres üzvü, 

Texas ştatının təmsilçisi xanım Eddi Bernis Conson vurğulamışdır ki, hər il bu günlərdə Azərbaycanın 

müsəlman, xristian və yəhudi icmaları bir araya gələrək Xocalıda erməni silahlı qüvvələri tərəfindən həyata 

keçirilən etnik təmizləməni pisləyir və beynəlxalq icmanı bu qanlı faciəni unutmamağa çağırır. "Onların 

çağırışlarını biz eşidirik", - deyən xanım Conson diqqətə çatdırmışdır ki, baş verən faciə geniş beynəlxalq media 

diqqəti qazansa da, o vaxtdan bəri, demək olar ki, unudulmuşdur: "Ümid edirəm, bundan sonra biz, hər il 

qurbanların xatirəsini dualarla ana biləcəyik". Amerika qanunvericisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu gün də 

yüz minlərlə qurbanlarının qaçqın və məcburi köçkün kimi yaşadığını bildirmişdir. Eddi Bernis Conson 

demişdir: "Mən, Ruanda soyqırımının indiyədək sağalmayan qurbanları ilə görüşmüşəm, Bosniyaya gedib 

müharibədən sonra orada etnik təmizləmənin nəticələrini görmüşəm. Bilirəm ki, xəritədən hətta kiçik şəhərin 

silinməsi belə bütün bölgəyə böyük ziyan vurur. Bu gün Kəşmir və Darfurda qırğınlar baş verdiyi, günahsız 

mülki vətəndaşların qurbana çevrildiyi bir vaxtda biz, beynəlxalq icma kimi daha çox iş görməliyik". Konqres 

üzvü xanım Conson Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin dinc həll yolu tapacağına və burada baş verən etnik 

təmizləmənin bitəcəyinə ümid etdiyini bildirmişdir. Onun sözlərinə görə, Xocalıda qətlə yetirilən insanların 

xatirəsi qarşısında hamı bu cür addımları qətiyyətlə pisləməyə borcludur. 

Konqresdə Azərbaycanla bağlı işçi qrupunun həmsədri, pensilvaniyalı qanunverici Bill Şuster Xocalı 

qırğınını bəşəriyyətə qarşı cinayət adlandıraraq faciənin ildönümünü anan Azərbaycan xalqı ilə birlikdə olmağa 

çağırmışdır. Azərbaycanı ABŞ-ın güclü strateji müttəfiqi və dostu kimi dəyərləndirən konqresmen həmkarlarına 

müraciət edərək bildirmişdir ki, millət vəkilləri kimi onlar haqqında az məlumat olan hadisələri üzə 

çıxarmalıdırlar. Baş verən zaman "Boston Gobe", "Washington Post", "New York Times" və bir sıra digər 

nüfuzlu Avropa və Rusiya xəbər agentlikləri tərəfindən işıqlandırılan qanlı Xocalı faciəsi təəssüf ki, bu günlərdə  
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çox az diqqət və maraq cəlb edir. Şuster Xocalıda baş verənləri heç vaxt unutmamağa və erməni silahlı 

qüvvələri tərəfindən amansızcasına qətlə yetirilən azərbaycanlıların xatirəsini anmağa çağırmışdır. 

 

Şəfəq AKİFQIZI. 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Vaşinqton 

 

“Xalq qəzeti”.-2011.-23 fevral.-N 42.-S.2.  
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Türkiyənin TRT kanalı Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına  

öz töhfəsini verməkdədir 

 
Ötən əsrin ən dəhşətli hadisələrindən biri olan Xocalı soyqırımının ildönümü yaxınlaşmaqdadır. 

Faciənin ildönümü yaxınlaşdıqca təbii olaraq, erməni faşizminin törətdiyi qırğınlar bir daha xatırlanır, 

onun dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məsələsi daha da aktuallaşır. Bu istiqamətdə Heydər Əliyev 

Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət" 

beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində artıq çox böyük işlər görülmüşdür. Bu günlərdə İslam Konfransı 

Gənclər Forumu kampaniya çərçivəsində dünyanın bir sıra ölkələrində genişmiqyaslı aksiyalar 

keçirəcəkdir. Qardaş Türkiyənin TRT kanalı da həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasına öz 

töhfəsini verməkdədir. Bu məqsədlə indiyədək bir sıra sənədli filmlər çəkilib, Xocalı soyqırımına həsr 

olunmuş müxtəlif proqramlar hazırlanıb. 

 

Dünyanın 5-ci ən böyük televiziya kanalı olan TRT-nin Bakı təmsilçiliyi Xocalı soyqırımının 19-cu 

ildönümü ilə əlaqədar bu dəfə "Duyun artıq" sənədli filmini çəkib. Filmin quruluşçu rejissoru Nailə Əkbərova, 

rejissor assistenti Aybəniz Rəfiyeva, operatoru Vüqar İbadovdur. Fevralın 22-də Türkiyənin Azərbaycandakı 

səfirliyində həmin sənədli filmin təqdimat mərasimi keçirildi. Mərasimdə çıxış edən kanalın Bakıdakı 

təmsilçiliyinin rəhbəri Yüksəl Dəğərcan bildirdi ki, bəzi Qərb ölkələri ikili standartlara yol verərək Xocalı 

faciəsinə siyasi-hüquqi qiymət verməyiblər. Buna görə də TRT sənədli filmlər hazırlayaraq həmin ölkələrin 

ictimaiyyətinin diqqətini bu məsələyə yönəltmək istəyir. Yüksəl Dəğərcan onu da əlavə etdi ki, Xocalı soyqırımı 

barədə dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmaq əslində hər kəsin insanlıq borcudur. Çünki bu, bəşəriyyətə qarşı 

törədilən cinayətdir və beynəlxalq aləm buna biganə qalmamalıdır: "Erməni vəhşiliklərini dünyaya duyurmaq 

hər birimizin borcudur. Bu gün sizlərə təqdim olunan filmdə də dünyanı Xocalı həqiqətlərini görməyə səsləmiş, 

dəhşətli reallıqları tamaşaçılara çatdırmağa çalışmışıq. Biz erməni faşizminin törətdiyi qətliamların, faciələrin 

bir daha təkrarlanmamasını arzu edirik."  

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusi Kılıç da çıxış edərək dedi ki, Xocalı faciəsi təkcə Azərbaycanın 

deyil, Türkiyənin də sağalmaz yarasıdır. Böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün "Azərbaycanın dərdi bizim 

dərdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" kəlamını xatırladan səfir əlavə etdi ki, faciənin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasında hər iki ölkənin media qurumları aktiv iştirak edirlər. TRT-nin "Duyun artıq" sənədli filmi də bu 

qəbildəndir. Səfir qeyd etdi ki, Xocalıda insanları vəhşicəsinə qətlə yetirən ermənilər bu gün Türkiyəyə qarşı 

qondarma soyqırımı iddiası ilə çıxış edirlər. Halbuki, onların əlində heç bir fakt yoxdur. Ermənilər ancaq 

yalanlara söykənir, şişirdilmiş rəqəmlər ortaya qoyur, bununla da dünya ictimaiyyətini aldatmağa çalışırlar: 

"Təəssüf ki, bəzi ölkələr yüz il bundan əvvəl baş verən hadisələrə və saxtalaşdırılmış faktlara diqqət yetirir, 

ancaq 19 il bundan əvvəl insanlığa qarşı törədilən dəhşətli cinayətlərə qiymət vermir. Xocalı faciəsini sübut 

edən videogörüntülər, fotoşəkillər, çoxsaylı şahidlər olduğu halda ancaq 1915-ci ildə baş verən olaylar barədə 

yalnız reallıqdan uzaq fikirlər var. Belə olan halda biz ermənilərin yalan təbliğatının qarşısını almaq və onları 

ifşa etmək üçün bütün imkanlardan istifadə etməliyik. Bizlər sülh, əmin-amanlıq istəyirik. Bu ədalətsizliyə, 

haqsızlığa son qoyulmasını istəyirik. Xocalı qətliamı dünyada törədilmiş ən dəhşətli faciələrdən biridir. Dünya 

ictimaiyyəti buna biganə qalmamalıdır. Bu məsələdə Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olmuşdur, bundan 

belə də həmrəyliyimiz, qardaşlığımız davam edəcəkdir." 

Tədbirdə çıxış edən Milli Məclisin deputatlarından Gülər Əhmədova, Məlahət İbrahimqızı və Jalə Əliyeva 

bildirdilər ki, bu gün güclənən, qüdrətlənən Azərbaycan dövləti bütün qüvvəsini səfərbər edərək həqiqətləri 

dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışır. Qardaş Türkiyə də bu məsələdə ölkəmizə yaxından dəstək verir. Hər iki 

ölkənin diplomatları müxtəlif ölkələrdə ermənilərin yalan təbliğatının qarşısını almaq üçün birgə səy göstərirlər. 

Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində sıx əməkdaşlığımız həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında bizə 

əlavə güc verir. Deputatlar ulu öndər Heydər Əliyevin Türkiyə ilə Azərbaycan barədə dediyi "Biz bir millət, iki 

dövlətik" müdrik kəlamını da xatırladaraq dedilər ki, qardaş ölkə bu prinsiplərə sadiq qalaraq istər Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində, istərsə də ermənilərin Xocalıda və digər bölgələrdə törətdikləri 

qətliamların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında öz dəstəyini əsirgəmir. Onlar əmin olduqlarını bildirdilər ki, 

qüdrətli Azərbaycanın çevik xarici siyasəti, xaricdəki diaspor təşkilatlarının ciddi səyi və qardaş Türkiyənin 

dəstəyi nəticəsində gec-tez Xocalı soyqırımı dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınacaq. Çünki bu hadisə yalnız 

tarixdə bizə məlum olan Babiyar, Xatın, Liditse, Sonqmi faciələri ilə müqayisə oluna bilər. 
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Çıxışlardan sonra "Duyun artıq" sənədli filmi nümayiş etdirildi. Filmdə Xocalı faciəsinin şahidləri hadisənin 

baş verdiyi dəhşətli gecədə ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərdən danışdılar. Burada deputatlardan Qənirə 

Paşayeva, tarixçi-alim Musa Qasımlı və digərlərinin çıxışlarına da geniş yer verilib. Onlar Xocalı faciəsinin iki 

yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq 

həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı olduğunu faktlarla tamaşaçıların diqqətinə 

çatdırıblar. Qeyd edilib ki, cinayətkar erməni hərbi birləşmələrinin vəhşiliyi nəticəsində 613 nəfər şəhid, 487 

nəfər şikəst olmuş, 1275 nəfər dinc sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək ağlasığmaz erməni 

zülmünə, təhqirlərə və həqarətlərə məruz qalmışlar. Şəhid olanların 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri isə azyaşlı 

uşaqlar olmuşlar, şikəstlərin 76 nəfəri yetkinlik dövrünə çatmamış oğlan və qızlardır. 8 ailə bütövlükdə məhv 

edilmiş, 24 uşaq hər iki valideynini, 130 azyaşlı uşaq isə valideynlərindən birini itirmişdi. Şəhid olanların yalnız 

335 nəfəri dəfn olunmuşdur. Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Onlar 

diri-diri yandırılmış, başları kəsilmiş və dərisi soyulmuş, körpə uşaqların gözləri çıxarılmış, süngü ilə hamilə 

qadınların qarınları yarılmışdı. Meyitlər üzərində dilə gətirilməsi mümkün olmayan təhqiramiz hərəkətlər 

edilmişdir. 

Sənədli film təqdimat mərasimində iştirak edənlər tərəfindən yüksək qiymətləndirildi.  

 

Rauf ƏLİYEV. 

 

“Xalq qəzeti”.-2011.-23 fevral.-N 42.-S.4. 
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Xocalılar dünya ictimaiyyətinə müraciət etdilər 
 

“Xocalı faciəsi kimi vəhşi aksiyada məqsəd şəhərin bütün əhalisini məhv etmək idi” 

 

Xocalı sakinləri Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü münasibətilə dünya dövlətlərinə, BMT-yə, Avropa 

Şurasına və ATƏT-ə müraciət ediblər. “Biz - 1992-ci il fevralın 26-da Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 

Xocalı şəhərində erməni millətçiləri tərəfindən törədilmiş soyqırımının möcüzə nəticəsində sağ qalmış şahidləri 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Avropa Şurasına, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına, eyni 

zamanda, dünyanın bütün mütərəqqi ictimaiyyətinə növbəti dəfə böyük ümidlərlə müraciət edir, Xocalı 

soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət verilməsi zərurətini bir daha sivilizasiyalı beynəlxalq aləmin nəzərinə 

çatdırırıq”, - deyə müraciətdə bildirilir.  

Müraciət müəllifləri bəyan edirlər ki, İrandan Azərbaycana köçmələrinin 150 illiyi münasibətilə 1978-ci 

ildə Dağlıq Qarabağda abidə ucaltmış ermənilərin millətçi və ekstremist dairələri tarixi Azərbaycan torpaqları 

hesabına xəyali “böyük Ermənistan” ideyasını reallaşdırmaq məqsədi ilə son iki əsrdə xarici havadarlarının 

köməyi ilə Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini ardıcıl şəkildə həyata keçirib, bu məkrli məqsədə çatmaq üçün 

zaman-zaman çoxsaylı terror aksiyaları və kütləvi qırğınlar, deportasiya və soyqırımı kimi bəşəri cinayətlər 

törədiblər: “Çoxsaylı tarixi sənədlər şahidlik edir ki, 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953-cü illərdə Qafqazda öz 

tarixi ərazilərində etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinə məruz qalan yüz minlərlə azərbaycanlı kütləvi 

surətdə qətlə yetirilmiş və dədə-baba torpaqlarından didərgin salınıb. 1988-1989-cu illərdə Ermənistanda öz 

tarixi-etnik torpaqlarında yaşayan 250 mindən artıq azərbaycanlı son nəfərinə kimi deportasiya edilib, bu qanlı 

aksiya zamanı yüzlərlə günahsız insan – qocalar, qadınlar, uşaqlar vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Nəticədə 

Ermənistan erməni millətçilərinin illərlə arzusunda olduqları monoetnik dövlətə çevrilib”.  

Müraciətdə bildirilir ki, 1988-ci ildən etibarən Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları 

yenidən baş qaldırıb, bu məqsədlə Dağlıq Qarabağda heç bir tarixi, siyasi, etnik əsası olmayan erməni 

separatizminə rəvac verilib. Artıq 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi, o cümlədən Dağlıq 

Qarabağ inzibati-ərazi bölgüsünə daxil olmayan və 1990-cı illərin əvvəllərinədək bütünlüklə, azərbaycanlıların 

yaşamış olduqları 7 rayon Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır: “1 milyondan artıq azərbaycanlı öz 

əzəli yurdlarından vəhşicəsinə qovulub, on minlərlə adam qətlə yetirilib və şikəst edilib. İndiyədək erməni 

girovluğundan 1400-ə yaxın azərbaycanlı azad edilsə də, Ermənistanın və Dağlıq Qarabağın həbs 

düşərgələrində ağlasığmaz təhqir və işgəncələrdən əziyyət çəkən 4 mindən artıq Azərbaycan vətəndaşının taleyi 

hələ də qeyri-müəyyən olaraq qalmaqdadır. İşğal zonasında yüzlərlə şəhər və kənd, minlərlə ictimai-mədəni 

tikili, təhsil və səhiyyə müəssisələri, tarixi- mədəniyyət abidələri, muzeylər, məscidlər, müqəddəs sitayiş yerləri, 

qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edilərək, misli görünməmiş vandalizmə məruz qalıb. İyirminci əsrin 90-cı illərinin 

əvvəllərində Qarabağın Kərkicahan, Meşəli, Quşçular, Qaradağlı, Ağdaban və s. kimi azərbaycanlılar yaşayan 

kəndlərində erməni silahlılarının törətdikləri kütləvi qırğınlar, Bakıda və digər şəhərlərimizdə həyata keçirilmiş 

qanlı terror aksiyaları, nəhayət, Xocalı soyqırımı “məzlum və əzabkeş erməni” vicdanında əbədi qara ləkə kimi 

yaşayacaq tarixi cinayətlərdir”.  

Xocalı sakinləri dünya dövlətləri və beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırırlar ki, XX əsrin ən dəhşətli 

faciələri hesab olunan Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi kimi insan fəlakətləri sırasına 1992-ci il fevralın 26-

da törədilmiş Xocalı soyqırımı da əlavə olunub: “1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni 

silahlı birləşmələri keçmiş SSRİ-yə məxsus olan və o dövrdə Dağlıq Qarabağın Xankəndi (Stepanakert) 

şəhərində yerləşən 366-cı alayın bilavasitə iştirakı ilə yeddi min nəfərə qədər azərbaycanlı əhalinin yaşadığı 

Xocalı şəhərinə 5 istiqamətdən hücum etdilər (hücum zamanı şəhərdə 3 minə yaxın adam qalmışdı). Həmin 

vaxta qədər Xocalı şəhəri artıq dörd aydan çox idi ki, tam mühasirə vəziyyətində saxlanılır, əhali tibbi xidmət və 

ərzaq sarıdan ciddi əziyyət çəkirdi. Şəhərdə çoxlu sayda xəstələr, yaralılar, qocalar, qadınlar və uşaqlar var idi. 

Həmin gecə Xocalı şəhəri yerlə-yeksan edildi. Əliyalın dinc mülki əhali kütləvi qətliama məruz qaldı - uşaqlar, 

qadınlar, qocalar, xəstələr ağlasığmaz vəhşiliklə məhv edildi. Erməni millətçiləri XX əsrin sonlarında 

sivilizasiyalı bəşəriyyət üçün üzqaralığı olan növbəti tarixi cinayəti - Xocalı soyqırımını törətdilər. Bu vəhşi 

aksiyada məqsəd şəhərin bütün əhalisini məhv etmək idi. Ancaq sırf təsadüflər nəticəsində xeyli Xocalı sakini 

tarixə şahidlik etmək üçün sağ qaldı. Xocalı soyqırımı nəticəsində 613 nəfər məhv edildi, 1275 nəfər dinc sakin 

girov götürüldü. Onlardan 150 nəfərinin taleyi bu gün də məlum deyil. Faciə nəticəsində 1000-dən artıq dinc 

sakin müxtəlif dərəcəli güllə yarası alaraq şikəst oldu. Qətlə yetirilənlərin 106 nəfəri qadın, 83 nəfəri azyaşlı 

uşaq, 70 nəfəri ahıl qoca idi. Şikəst olanların 76 nəfəri yetkinlik yaşına çatmamış oğlanlar və qızlardır. Bu hərbi-

siyasi cinayət nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə 
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valideynlərindən birini itirib. Şəhid olanlardan 56 nəfəri xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla diri-diri yandırılmış, 

başlarının dərisi soyulub, başları kəsilib, gözləri çıxarılıb, hamilə qadınların qarnı süngü ilə deşik-deşik edilib”.  

“Təsəvvür etmək belə çətindir ki, tarixdə analoqu olmayan bu cür qəddarlıq və vəhşilik insan tərəfindən 

həyata keçirilib, XX əsrin sonunda, dünyanın gözü qarşısında baş verib! Ancaq dünya bilib agah olmalıdır: 

təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu tarixi cinayətin təşkilatçısı özünü 

bütün dünyaya “əzabkeş və məzlum” millət obrazında təqdim edən davakar erməni millətçiliyidir”, - müraciətdə 

bildirilir.  

Sənəddə o da deyilir ki, artıq 19 ildir ki, məcburi köçkünlük həyatı yaşayan xocalılılar dünyanın bütün 

sülhsevər xalqlarına, beynəlxalq təşkilatlara ürək ağrısı ilə, eyni zamanda, böyük ümidlərlə müraciət edirlər: 

“İnanırıq ki, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar olan BMT, AŞ və ATƏT, sülhsevər qüdrətli ölkələr beynəlxalq 

hüquqa və bəşəri dəyərlərə məhəl qoymayan təcavüzkar bir dövləti - Ermənistanı haqq-ədalət prinsipləri ilə 

yaşamağa və qonşu dövlətlərlə sivil münasibətlər qurmağa məcbur edəcək! İşğal edilmiş Azərbaycan 

torpaqlarından erməni silahlı qüvvələrinin qeyd-şərtsiz çıxarılması barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 

qətnaməsinin bu günədək icra edilməməsi, ilk növbədə, həmin təşkilatın nüfuzuna ciddi zərbə və beynəlxalq 

aləmə meydan oxumaqdır. Biz münaqişənin nizama salınmasında Azərbaycan dövlətinin haqlı və ədalətli 

mövqeyini, eyni zamanda, aparıcı dünya dövlətlərinin və beynəlxalq təşkilatların sülhyaratma səylərini 

dəstəkləməklə, Ermənistanın beynəlxalq hüququn təməl prinsiplərinə zidd olan təcavüzkar siyasi xəttini təkcə 

regionda deyil, bütün dünyada sülh və əmin-amanlıq üçün ciddi təhlükə hesab edirik. Bu, labüd gerçəkliyə 

mütərəqqi beynəlxalq ictimaiyyət laqeyd qalmamalıdır”.  

Xocalı əhalisi əminliyini ifadə edir ki, dünya birliyi tərəfindən ədalətli və obyektiv mövqe nümayiş 

etdiriləcək, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünə birmənalı qiymət verilərək ölkəmizin ərazi 

bütövlüyü təmin olunacaq, bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün öz dədə-baba yurdlarına qayıdacaq. 

Müraciət Xocalı məcburi köçkünlərinin Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində keçirilən ümumi 

toplantısında qəbul olunub.   

 

“Kaspi”.-2011.-23 fevral.-N.34.-S.8. 
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Aysel Həsənova: “Soyqırım cinayətini təşkil edən əməllərdən hər biri şüurlu və  

əvvəlcədən düşünülmüş olur” 
 

Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının tarixində ən dəhşətli səhifələrdən biridir. Deyərdim ki, bu, 

insanlıq tarixində silinməz ləkədir. Təəssüflər olsun ki, bu kimi hallar xalqımızın həyatında zaman-zaman baş 

verib. Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən 1905, 1918-ci il mart soyqırımları, 1948-1952, 

1988-1992-ci illərdə azərbaycanlıların məqsədli şəkildə Ermənistandan (tarixi Azərbaycan torpaqlarından) 

qovulması və dəhşətli Xocalı soyqırımı bu kimi hallardandır.  Halbuki bu kimi cinayətlərlə məşğul olan 

beynəlxalq mexanizmlər mövcuddur. Məsələn, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi (İCC) kimi bir qurum. Bu 

qurumun yaranma zərurəti, fəaliyyəti və bu məhkəmədə Xocalı soyqırımına hüquqi qiymətin verilməsi, bu 

soyqırımı törədən cinayətkarların məsuliyyətə cəlbi və s. kimi məsələlərlə əlaqədar müsahibimiz Nyu York 

Dövlət Universiteti  Buffalo Hüquq Məktəbinin məzunu (The Law Faculty of the State University of New York 

at Buffalo), hüquqşünas Aysel Həsənovadır.  

- Öncə gəlin aydınlaşdıraq ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi necə qurumdur.  

- Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi (İCC - The International Criminal Court) fiziki şəxsləri (fərdlərin) 

soyqırım, insanlıq əleyhinə olan cinayətlər, müharibə cinayətləri və təcavüz cinayəti üzrə məhkəməyə cəlb 

olunaraq mühakimə edən beynəlxalq məhkəmədir. Məhkəmə Roma Statutu haqqında müqavilənin əsasında 1 

iyul 2002-ci ildə yaradılıb və 11 mart 2003-cü ildən fəaliyyətə başlayıb. Məhkəmənin baş qərargahı 

Hollandiyanın Haaqa şəhərində yerləşir. Hal-hazıra kimi BCM-ni yaradan Roma Statutuna 114 dövlət qoşulub. 

Tərkibində Rusiya kimi hegemon dövlətlə bərabər 34 dövlət Roma Statutunu imzalasa da, təsdiq etməyib. ABŞ 

Roma Statutunu imzalasa da, 6 may 2002-ci ildə Corc Buş administrasiyası müqavilədən birtərəfli qaydada 

çıxıb.  

- Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yaradılması hansı zərurətdən irəli gəlirdi?  

- Əslində BCM-nin yaranması uzun tarixi inkişaf dövrü keçirib. İlk dəfə olaraq 1919-cu ildə keçirilən 

Paris Sülh Konfransında müharibə cinayətləri törətməkdə təqsirləndirilən siyasi liderlərin mühakimə edilməsi 

üçün beynəlxalq tribunalın yaradılması müzakirə olunub. Bu danışıqlar 1937-ci ildə Cenevrədə keçirilən 

Millətlər Liqasında da müzakirə edilsə də, heç bir praktik danışıqlar keçirilmədi. II Dünya müharibəsi 

qurtardıqdan sonra faşist Almaniyasının və müttəfiq dövlətlərin siyasi liderlərinin törətdikləri insanlıq əleyhinə 

olan cinayətlərə görə təqsirli şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması və cəzalandırılması şüarları geniş vüsət aldı. 

Elə buna görə də müharibədən dərhal sonra Nürnberq və Tokio Beynəlxalq tribunalları yaradıldı. Lakin bu 

tribunallar spesifik xarakter daşıyırdı və uzun müddət üçün nəzərdə tutulmamışdı. Ancaq Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən 260 A (III) saylı qətnamə ilə qəbul edilmiş 9 dekabr 1948-ci il tarixli 

"Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalar" Konvensiyası daimi xarakter daşıyan Beynəlxalq 

Cinayət Məhkəməsinin yaradılmasını nəzərdə tuturdu. BMT-nin Baş Assambleyası soyqırımla yanaşı müharibə 

cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlər törədən şəxsləri mühakimə etmək və ədaləti bərqərar etmək üçün 

beynəlxalq məhkəmənin yaradılmasının “mümkünlüyü və məqsədəuyğunluğunu” zəruri hesab edirdi. Belə  

təşəbbüskarlardan biri də Nürnberq Tribunalı zamanı ABŞ tərəfindən prokuror qismində çıxış edən Benjamin 

Ferencz olub. O, 1975-ci ildə nəşr etdirdiyi “Dünyada sülhün bərqərar olunması üçün beynəlxalq təcavüzün 

anlayışı” adlı  kitabında beynəlxalq məhkəmənin yaradılmasını mübahisələndirir və dünya üzrə hüququn 

aliliyinin təmin olunması üçün belə bir məhkəməni zəruri hesab edirdi. Nürnberq və Tokio tribunalları II Dünya 

müharibəsindən qalib dövlətlərin təkidi ilə ərsəyə gəlmişdi və bu tribunallar bir növ özündə sosial ədalətin 

bərpası və saysız-hesabsız insanların qətlinə əmrlər verdiyinə görə siyasi liderlərin və hərbçilərin 

cəzalandırılmasından çox, bir növ “qaliblərin məğlublar üzərində ədaləti” mahiyyətini əks etdirirdi. Ancaq II 

Dünya müharibəsindən sonrakı təcrübə bu konteksti sındıraraq soyqırım, müharibə və insanlıq əleyhinə 

törədilən cinayətlərin cəzasız qalmaması və dünya üzrə ədalətin bərqərar olmasına tələbat olduğunu göstərdi. 

Belə ki, Nürnberq və Tokio tribunallarından Roma müqaviləsinə qədər çoxlu sayda beynəlxalq hümanitar 

hüquqazidd hallar baş vermişdi. Belə ki, 1963-1964-cü illərdə Ruandada 14.000-ə yaxın tutsinin öldürülməsi, 

1965-ci ildən etibarən Burundidə 205.000 hutunun kütləvi şəkildə məhv edilməsi, həmçinin Serb silahlı 

qüvvələri tərəfindən Bosniyada aparılan etnik təmizləmə və beynəlxalq ictimaiyyətə bəlli olan bir çox hadisələr 

törədilmiş və əksəriyyəti mühakiməsiz qalmışdı. Beləliklə də növbəti illərdə aparılan uzunmüddətli 

danışıqlardan sonra 17 iyul 1998-ci ildə BMT Baş Assambleyasının Romada keçirilən konfransında Beynəlxalq 

Cinayət Məhkəməsinin təsis edilməsi haqqında 120 ölkənin lehinə, Çin, İraq, İsrail, Liviya, Qatar, ABŞ və 

Yəmən olmaqla cəmi 7 ölkənin əleyhinə səs verməsi ilə Roma Statutu qəbul edildi. Statutun qəbul edilməsində 
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21 ölkə bitərəf qaldı. 11 aprel 2002-ci ildə Roma Statutunu (müqaviləsi) 60 ölkə ratifikasiya etdi. 2002-ci ilin 1 

iyul tarixindən isə Roma Statutu qüvvəyə mindi.  

- BCM-in üstünlüyünü nədə görürsünüz?  

- Roma müqaviləsinin ölkələr tərəfindən ratifikasiya edilməklə BCM-nin yurisdiksiyasını qəbul 

etmələrinin üstünlüklərindən biri ondan ibarətdir ki, insanlıq əleyhinə törədilən cinayətlər, müharibə cinayətləri, 

soyqırım və bu xarakterli cinayətlərin lokal çərçivədə mühakimə olunması zamanı milli məhkəmənin çıxardığı 

hökmlə ictimaiyyətə vermək istədiyi “ismarıc və ya siqnal” məhdud dairələrə çatır. Ancaq Beynəlxalq Cinayət 

Məhkəməsi tərəfindən bu səpgili cinayətlər mühakimə edilərək cinayətkarların cəzalandırılmasında “ismarıc və 

ya siqnalı” bütün dünya ictimaiyyətinə ünvanlanacaq, hüquqin aliliyi və sosial ədalət təmin olunacaq.  

- BCM hansı hallarda beynəlxalq cinayətlərin istintaqını aparır?  

- Roma Statutuna əsasən, BCM 3 halda aidiyyətındə olan cinayətlərin istintaqı və  mühakiməsi 

səlahiyyətinə malik olur: birinci, törədildiyi iddia olunan cinayət əməli Roma Statutuna üzv olan dövlətin 

ərazisində və ya həmin dövlətin vətəndaşına qarşı törədilmiş olduqda, ikinci, Roma Statutuna üzv olmayan 

dövlətlər ad hoc (xüsusi) qaydada, bəyanat verməklə BCM-nin səlahiyyətlərini tanıdıqda və üçüncü, BMT 

Təhlükəsizlik Şurası bir və ya birdən çox cinayətin olduğu bir vəziyyətin istintaqının aparılmasını BCM-dən 

tələb etdikdə. Yuxarıda da qeyd etdim ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi yalnız məhdud sayda cinayətlərin 

istintaqını aparır. Bu cinayətlər soyqırım, insanlıq əleyhinə olan cinayətlər, müharibə cinayətləri və təcavüz 

cinayətləridir.  

- Gəlin konkret olaraq genosid cinayətlərindən danışaq. BCM genosid cinayətini necə tədqiq edir?  

- II Dünya müharibəsindən sonra BMT-nin Baş Assambleyasının tapşırığı ilə BMT-nin İqtisadi və 

Sosial Şurası genosid haqqında konvensiya layihəsi üzərində işləyib. 1948-ci ildə qəbul olunan və 1951-ci ildə 

qüvvəyə minən “Genosid cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalandırma haqqında” Konvensiya 

genosid cinayətinin leqal anlayışını verir. Belə ki, konvensiyanın II maddəsinə görə, «genosid» dedikdə, hər 

hansı milli, etnik, irqi, yaxud dini qrupu tam və ya qismən məhv etmək məqsədilə törədilən aşağıdakı hərəkətlər 

başa düşülür: hər cür qrupun üzvlərinin öldürülməsi; bu cür qrupun üzvlərinə ağır bədən xəsarəti, yaxud əqli 

xətər yetirilməsi; hər hansı qrup üçün qəsdən onun tam, yaxud qismən fiziki məhvini nəzərdə tutan həyat şəraiti 

yaradılması; bu cür qrupda doğumun qarşısını almağa yönəldilmiş tədbirlərin görülməsi; uşaqların zorla bir 

insan qrupundan alınıb başqasına verilməsi. Həm də cinayət əməlinin soyqırım cinayəti kimi qiymətləndirilməsi 

üçün xüsusi niyyətin olması zəruri element sayılır. Bu hal soyqırım cinayətini digər analoji beynəlxalq 

cinayətlərdən fərqləndirir. Soyqırım cinayətini təşkil edən əməllərdən hər biri şüurlu və əvvəlcədən düşünülmüş 

olur. Burada hərəkətin mənfi nəticələri ilə bağlı cinayətkar qərəzin və ya konkret niyyətin xüsusi istiqamətini 

üzə çıxarmaq tələb olunur.  

- Xalqımız və bütün insanlıq üçün dəhşətli olan Xocalı soyqırımına BCM-də baxıla bilərmi?  

- 26 fevral 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ərazisi olan Dağlıq Qarabağ vilayətinin Xocalı 

şəhərində törədilən cinayətlər məhz qeyd olunan konvensiyanın genosid cinayəti ilə eynilik təşkil edir. Belə ki, 

Xocalının işğalı zamanı bir gecədə 613 dinc əhali, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca yalnız azərbaycanlı 

olduğuna görə xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə öldürülüb. Qeyd edim ki, bu gün işğalçı dövlət olan Ermənistan 

Roma Statutunu ratifikasiya etməkdə olan dövlətdir. Bu da o deməkdir ki, o, BCM-nin yurisdiksiyasının təsiri 

altına düşür. Ərazisində xüsusilə ağır cinayətlərdən biri olan soyqırım cinayəti törədilmiş Azərbaycan 

Respublikası Roma Statutunu imzalamayıb. Bu hal da bizim iddiaçı olaraq Xocalıda törədilmiş cinayətlərin 

soyqırım kimi tanınması və bu cinayəti törətmiş Seyran Ohanyan, Robert Koçəryan, Serj Sərkisyan kimi 

şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunaraq mühakimə olunmaları imkanını məhdudlaşdırır. Belə ki, BCM ancaq Roma 

Statutunu imzalayan dövlətlərin şikayətlərinə baxır.  

- Əgər Azərbaycan Respublikası bundan sonra Roma Statutunu imzalayıb BCM-nin 

yurisdiksiyasını qəbul etsə, Xocalı soyqırımına BCM tərəfindən hər hansı hüquqi qiymət verilə bilərmi?  

- Bəzi hüquqşunaslar müddətlə bağlı Xocalı hadisələrinin BCM-də qaldırılaraq  istintaqının 

aparılmasının artıq gec olduğunu bildirirlər. Çünki BCM yalnız yarandığı vaxtdan sonra baş vermiş hallarla 

bağlı səlahiyyəti olan məhkəmədir. Belə ki, Roma Statutunun 11-ci maddəsinə əsasən, BCM yarandıqdan sonra 

baş vermiş cinayətlər barəsində mühakimə səlahiyyətlərinə malikdir. Ancaq unutmamaq lazımdır ki, soyqırım, 

insanlıq əleyhinə törədilən cinayətlər, təcavüz və müharibə cinayətləri retroaktiv qüvvəyə malik olan 

cinayətlərdir. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, cinayət-hüquqi normalara yalnız istisna hallarda retroaktiv qüvvə 

verilir. Belə ki, BCM-nin sələfləri sayılan 1945-ci il Nürnberq və 1946-cı il Tokio tribunallarının 

nizamnamələrinə görə, hərbi cinayətlər, insanlıq əleyhinə olan cinayətlər törədən şəxslərin cinayət məsuliyyətini 

müəyyən edən normalara geriyə qüvvə verilib. Məhz bu səbəbdən də Azərbaycan Respublikası BCM-in 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

80 

 

yurisdiksiyasına qoşulması üçün tezliklə, artıq zaman itirmədən Roma Statutunu imzalamalıdır. Ona görə də 

hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikası Roma müqaviləsini ratifikasiya etməklə biz Xocalıda törədilən  

 

cinayətlərin soyqırım kimi tanınaraq beynəlxalq ictimaiyyətə duyurulmasına, nəhayət, bu cinayəti törədən 

şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunaraq cəzalandırılmalarına və ədalətin bərpasına nail olacağıq.  

 

Əlimərdan Sultanov 

 

“Palitra”.-2011.-23 fevral.-N.20.-S.7. 
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Bu qətliam XX əsrdə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən dəhşətli faciələrdən biridir 
 

Xocalı soyqırımı 

 

«Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-

insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı 

tarixi bir cinayətdir». 

«l992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilər Xocalı şəhərinin əhalisinə misli görünməyən 

divan tutdular. Tariximizə Xocalı soyqırımı kimi həkk olunan bu faciə yüzlərlə azərbaycanlının məhv edilməsi, 

əsir alınması, şəhərin yerlə-yeksan edilməsi ilə qurtardı. Xocalı faciəsi - Ermənistanın millətçi, vəhşi qüvvələri 

tərəfindən Azərbaycana qarşı edilən soyqırımıdır - vəhşiliyin görünməmiş təzahürüdür». 

Heydər ƏLİYEV 

 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi 

ilə bağlı etdiyi tarixi çıxışındakı bu fikirlərin də sübut etdiyi kimi, mənfur qonşumuz - ermənilər tarixin müxtəlif 

dövrlərində xalqımıza, dövlətimizə qarşı insanlıqdan uzaq olan bütün vasitələrdən istifadə etmişlər. Ermənilərin 

Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi ən dəhşətli cinayətlərdən biri də 1992-ci ilin 25 fevralından 26-na keçən gecə 

Xocalı şəhər sakinlərinə qarşı etdiyi vəhşiliklər, soyqırımı hadisəsidir. Əslində, həmin gecə insanlıq hissini 

itirmiş erməni quldurları keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının vəhşiləşmiş hərbçiləri ilə birgə tək 

Azərbaycan xalqına deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə, insanlığa qarşı soyqırımı həyata keçirmiş, yüzlərlə dinc insan 

- yaşlı, uşaq və qadın bir neçə saatın içində öldürülmüş, onlara qarşı ən dəhşətli işgəncə və təhqiramiz əməllər 

həyata keçirilmişdir. Bu faciə inanılmaz dərəcədə dəhşətli faktlara, miqyasına və mahiyyətinə görə tarixdə 

Xatın, Lidisa, Oradur kimi soyqırımlarla, bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətlərlə birgə xatırlanır. 

19 il əvvəl baş vermiş həmin müdhiş gecədə məqsədli və əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə 613 nəfər 

amansızcasına qətlə yetirilmiş, cinayətkarlar hətta meyitlərin təhqir edilməsindən belə çəkinməmiş, insanların 

baş, qol və digər bədən üzvlərini kəsmiş, gözlərini çıxarmış, başlarının dərisini soymaqdan özlərini saxlaya 

bilməmişlər. Hamilə qadınların qarınları süngü ilə deşilmiş, meyitlər insanlığa ləkə gətirəcək bir şəkildə təhqir 

edilmişdir. 

Həmin müdhiş gecədə qətlə yetirilənlərdən 83-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i isə qoca idi. Qətliam 

nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini 

itirmişdir. Həmin dəhşətli hadisədə 487 nəfər yaralanmış, 1275 nəfər girov götürülmüş, 150 nəfər itkin 

düşmüşdür. Itkin düşənlərin çoxunun, girov götürülənlərin isə bəzisinin aqibəti hələ də məlum deyildir. 

Xocalı faciəsi XX əsrin ən dəhşətli soyqırımlarından biri kimi Azərbaycan xalqının qan yad- daşına 

yazılmışdır. Bu dəhşəti qırğın daim Azərbaycan torpaqlarına göz dikən ermənilərin xəstə təfəkkürdən doğan 

niyyətlərinə çatmaq məqsədilə xalqımıza qarşı yeritdikləri məkrli siyasətin daha bir qanlı səhifəsidir. 

Ermənilərin məkrli siyasətinin mahiyyətini incəliyinə kimi duyan ulu öndər Heydər Əliyev 1995-ci il 

fevralın 25-də Təzəpir məscidindəki çıxışında demişdir: «Xocalı hadisələri bir daha onu göstərdi ki, ermənilər 

Azərbaycanın təkcə torpaqlarına göz dikmək, ərazimizi qəsb etmək yox, xalqımıza qarşı soyqırımı törətmək 

kimi vəhşi bir yola düşmüşlər. Bu, Xocalı hadisələrində özünü açıq-aşkar büruzə verdi”. 

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, bu faciəyə zəminin, şəraitin tədricən bir neçə ay əvvəldən yaradılmasına 

baxmayaraq, o dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər lazımi, təsirli tədbirlər görməmiş, əksinə, faciənin 

miqyasının kiçildilməsinə çalışmışlar. Məhz belə məsuliyyətsiz davranışların, baş verənlərə biganə yanaşmanın 

məntiqi nəticəsi olaraq, dinc, əliyalın Xocalı sakinləri təpədən dırnağa kimi silahlanmış erməni vəhşiləri və rus 

hərbçiləri ilə üz-üzə qalmış və nəticədə faciənin miqyası daha da böyümüşdür. 

...Xocalı şəhəri ilə quru yolla əlaqə hələ 1991-ci ilin oktyabrında tamamilə kəsilmişdi və gediş- gəliş 

yalnız vertolyotlarla mümkün idi. Iki ay sonra - 1991-ci il dekabrın 15-də Cəmilli kəndi ermənilər tərəfindən 

yandırılmış, bir neçə gündən sonra isə Meşəli kəndinə od vurulmuşdu. Lakin baş verənlər, faciənin necə sürətlə 

və qarşısı alınmaz şəkildə Xocalıya yaxınlaşmaqda hamıya məlum olduğu halda, mərkəzdə siyasi ehtiraslar 

qızışmış, hakimiyyət uğrunda ölüm-dirim savaşı başlanmışdı. Münaqişə zonasında isə halqa daralır, faciə 

Xocalıya daha da yaxınlaşmaqda davam edirdi. Faciə baş verməmişdən bir ay əvvəl - 1992-ci ilin yanvarında 

Xocalıya elektrik enerjisinin nəqli də tamamilə kəsilmişdi. 

Beləliklə, Xocalı şəhəri tam mühasirəyə alınmış, faciənin baş verməsi qarşısıalınmaz bir prosesə 

çevrilmişdi. 
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Faciə baş verdikdən sonra da mərkəzdə hakimiyyət uğrunda mübarizə dayanmamış, əksinə, bu fürsətdən 

istifadə edib Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi prosesi başlanmışdı. Başı hakimiyyət uğrunda mübarizəyə 

qarışan Ölkə "rəhbərliyi Xocalı faciəsinə biganə yanaşır, dəhşətli, dözülməz vəziyyətə düşən xocalılara dövlət 

tərəfindən hər hansı bir kömək edilmir, faciəyə siyasi-hüquqi qiymət verilməsi istiqamətində heç bir əməli 

fəaliyyət göstərilmirdi. 

Məhz ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra bir çox problemlərimiz kimi, 

Xocalı soyqırımına da dövlət səviyyəsində münasibət bildirildi və ulu öndərin rəhbərliyi ilə bu faciəyə düzgün 

siyasi-hüquqi qiymət verildi, faciənin səbəbkarları və iştirakçıları aydın şəkildə göstərildi. 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-ciı il fevralın 24-də Xocalı hadisəsi Milli Məclisdə müzakirə 

olundu. Ölkə Prezidentinin sərəncamı ilə 26 fevral - Xocalı faciəsi günü elan edildi. 

Eyni zamanda, Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər Əliyev «Azərbaycanlıların soyqırımı 

haqqında» 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanını imzaladı və ilk dəfə bu fərmanla faciənin dəqiq siyasi qiyməti 

verildi, günahkarlar göstərildi. 

Məhz Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qeyd olunan «Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında» 26 

mart 1998-ci il tarixli fərmanı, beynəlxalq insan haqları haqqında aktlar, BMT nizamnaməsi, beynəlxalq 

hüququn ümumi qəbul edilmiş prinsipləri, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi ermənilərin 

azərbaycanlılara qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımının dəhşətli cinayət kimi tanınmasına tam əsas yaradır. 

Beynəlxalq hüququn tələblərində beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlbetmə müddətinin tətbiq 

olunmaması isə ona dəlalət edir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı törədilmiş 

dəhşətli cinayətlərdən, o cümlədən Xocalı soyqırımından nə qədər vaxt ötsə də, həmin cinayətləri törətmiş 

şəxslər məsuliyyətdən yayına bilməzlər. 

Beynəlxalq hüquq normalarına görə, soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslərin mühakiməsi və 

cəzalandırılması labüddür. Beynəlxalq hüquq soyqırımı cinayətinin anlayışmı müəyyən etməklə yanaşı, həmin 

cinayəti törətmiş şəxslərin məsuliyyətini də müəyyənləşdirir. Belə ki, həmin prinsiplərə görə soyqırımı 

cinayətini törətməkdə təqsirli olan şəxslər dövlətin ərazisində səlahiyyətli məhkəmələrdə mühakimə 

olunmayıbsa, beynəlxalq məhkəmə tərəfindən mühakimə edilməlidirlər. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi irsini uğurla davam etdirən ölkə Prezidenti cənab İlham 

Əliyev də hakimiyyəti dövründə beynəlxalq miqyasda Xocalı faciəsinin birmənalı şəkildə soyqırımı aktı kimi 

tanınması üçün əlindən gələni edir. 

Belə ki, Prezident İlham Əliyevin - «...düşünürəm ki, müstəqil, güclü və demokratik Azərbaycan 

dövlətinin mövcudluğu və getdikcə inkişaf etməsi Xocalı şəhidlərinin ruhuna təsəlli ola bilər»- fikirləri və bu 

amalın daha uğurla reallaşması istiqamətindəki ardıcıl və qətiyyətli fəaliyyəti qeyd etdiyimiz fikri bir daha 

təsdiq etmiş olur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə son illər bu soyqırımı hadisəsinin 

bütün dünyada tanınması və ədalətli siyasi-hüquqi qiymətinin verilməsi istiqamətində geniş ideoloji-intellektual 

işlər görülür. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli 

Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında da bu istiqamətdə gərgin işlər həyata keçirilir. 

Xüsusilə son illər Azərbaycan həqiqətləri, mədəniyyətimiz, Dağlıq Qarabağın tarixinə dair əsərlər, Xocalı 

faciəsi haqqında kitablar, filmlər, stendlər dünyanın hər yerində nümayiş etdirilir. 

Son olaraq: «Nahaq qan yerdə qalmır. Xocalı müsibətinin də beynəlxalq aləmdə öz qiymətini alacağı və 

günahkarların gec-tez öz layiqli cəzalarına çatacağı təbiidir». Ulu öndər Heydər Əliyevin bu müdrik sözləri 

bütün azərbaycanlılar üçün bir mayak rolunu oynayır və gələcəyə sonsuz ümid, inam yaradır. 

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 

 

Anar ƏLİYEV 

 

“Vergilər”.-2011.-23 fevral.-N.7.-S.3. 
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Xocalı faciəsi bəşəriyyətə qarşı cinayətdir 
 

Tarixin ən sərsəm "Böyük Ermənistan" ideyasını həyata keçirmək üçün ermənilər iki yüz il ərzində 

türklərə qarşı misli görünməmiş soyqırımı həyata keçirmişlər. 

1992-ci il fevralın 26-da XX əsrdə bəşəriyyətin şahid olduğu ən dəhşətli hadisə-Xocalı faciəsi baş verdi. 

Bu soyqırımını erməni faşistləri keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə həyata keçirdilər. 

Qansız, beyinləri zəhərlənmiş cəlladlar qana susayaraq köməksiz, dinc əhalini, qocaları, qadınları, körpə 

uşaqları aman vermədən qətlə yetirdilər. Yeddi minlik əhalisi olan bütöv bir şəhər yerlə-yeksan edildi. 

Bir tərəfdən də 90-cı illərdə respublikamızda hökm sürən anarxiya, başıpozuqluq hakimiyyət sükanını 

öz əlində tutanların milli müstəqilliyimizə və xalqımıza qarşı xəyanətkar mövqeyi, öz konstitusion vəzifə 

borcuna cinayətkar laqeydliyi, sönmək bilməyən hakimiyyət ehtirasları, şəxsi ambisiyaların ümummilli 

maraqlardan üstün tutulması bu tarixi faciənin törədilməsinə şərait yaratmışdı. 

Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tarixi 

cinayətdir. Bu soyqırım nəticəsində 613 nəfər şəhid olmuş, o cümlədən 6 ailə məhv edilmiş 487 nəfər 

yaralanmış, 150 nəfər itkin və ya girov düşmüş, 25 nəfər uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən 

birini itirmişdir. Şəhər yandırılmış, 3 məktəb, 1 xəstəxana, 3 tibb məntəqəsi, 3 klub, 3 uşaq bağçası və digər 

tikililər dağıdılmışdır. Şəxsi və dövlət əmlakına milyardlarla zərər dəymişdir. 

Ulu öndər Heydər Əliyev 25 fevral 1997-ci il sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq sükut 

dəqiqəsi keçirilməsini elan etmişdir. 

Xocalı Soyqırımı təkcə xalqımıza qarşı deyil, bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətdir. 

Bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən milli təhlükəsizliyimizin və xarici siyasətimizin təməl 

prinsipi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlar prosesinin davam 

etdirilməsi təcavüzkar Ermənistanı bir daha işğalçılıq hərəkətlərinə son qoymağa və münaqişəni dinc yolla həll 

etməyə vadar edir. Bu proseslər isə beynəlxalq təşkilatlar qarşısında hələ də işğalçı Ermənistan tərəfindən 

pozulur və bədnam ölkənin beynəlxalq hüquqa məhəl qoymamasına dəlalət edir. Ancaq haqq-ədalət gec də olsa 

zəfər çalacaq, "Günəş altında geniş yer" axtaranlar tarix və bəşəriyyət qarşısında cavab verməli olacaqlar." 

 

Zahid Rza,  

 

“İki sahil”.-2011.-23 fevral.-N.34.-S.13. 
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Türkiyədə Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirlərə start verilib 
 

Türkiyənin Yalova şəhərində Əsilsiz Erməni İddialarıyla Mücadilə Federasiyasının təşkilatçılığı ilə 

Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünə həsr olunmuş anım tədbirləri keçirilib. Tədbirə Yalova şəhəri ilə yanaşı 

ətraf şəhərlərdən yüzlərlə insan iştirak qatılıb. Tədbirdə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri, Azərbaycanın 

millət vəkilləri Qənirə Paşayeva, Sabir Rüstəmxanlı, Elman Məmmədov, Azəri-Türk Qadınlar Birliyinin sədri 

Tənzilə Rüstəmxanlı, Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Həsən Zeynalov, Türkiyənin bir sıra ictimai-siyasi 

xadimləri, qeyri-hökumət təşkilatları sədrləri və nümayəndələri, KİV-nin nümayəndələri iştirak ediblər. 

Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Həsən Zeynalov, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı çıxışlarında 

Ermənistanın Xocalıda dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırım barədə ətraflı məlumatlar verib, bu 

soyqırımın dünyaya çatdırılması və tanıdılması istiqamətində bütün Türk dünyasının birgə fəaliyyətinin 

vacibliyini vuğulayıblar. 

Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı bildirib ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılmasını istəyən bəzi 

beynəlxalq güclər öz məqsədlərinə nail ola biləmyəcəklər. Çünki Türk milləti buna heç zaman icazə verməz. 

Millət vəkili Qənirə Paşayeva çıxışında Ermənistanın işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi 

vandalizm aktları, azərbaycanlılara məxsus tarixi-mədəni, dini abidələri və qəbiristanlıqları dağıtmaları; Xocalı 

soyqırımı da daxil olmaqla dinc azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım aktları; həmçinin, 1 milyon 

azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün öz yurd-yuvasına dönməsinə imkan verilməməsi barədə tədbir 

iştirakçılarına geniş məlumatlar verib. O, eyni zamanda ermənilərin tarixi Azərbaycan torpaqlarına 19-cu əsrdən 

başlayaraq Rus imperiyası tərəfindən məqsədli şəkildə köçürülməsi, bunun arxasında dayanan maraqlar və buna 

etiraz edən azərbaycanlılara qarşı edilən təzyiq və təqiblərdən də danışıb. Millət vəkili bildirib ki, bu günkü 

Ermənistan dövlətinin yerləşdiyi ərazilər tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır və ermənilərin bu torpaqlara 

köçürülməsi ilə yanaşı azərbaycanlıların zorla öz torpaqlarından çıxarılması, deportasiya olunması prosesi 

aparılıb və bu bədnam siyasət həm Rus imperiyası, həm də SSRİ rəhbərliyi tərəfindən məqsədli şəkildə həyata 

keçirilib. Q. Paşayeva erməni silahlılarının, erməni terror təşkilatlarının 1905-07, 1918-ci illərdə Azərbaycan 

torpaqlarında törətdiyi soyqırımlar; 1948-53-cü ildə yüz minlərlə azərbaycanlının bu günkü “Ermənistan” 

ərazisindən – öz ata-baba yurdlarından zorla deportasiya edilmələri; 1988-ci ildə Ermənistan dövlətinin apardığı 

etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bütün azərbaycanlıların Ermənistandan zorla qovulması və bu gün orada bir 

nəfər belə olsun azərbaycanlının yaşamaması barədə də ətraflı məlumat verib. O, deyib ki, Ermənistanın 

Azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımın bütün dünyaya çatdırılması və tanıdılması istiqamətində harada 

yaşamasından asılı olmayaraq bütün Türklər,Türk dünyası birgə çalışmalı və səylərini daha artırmalıdırlar. 

Xocalı soyqırımı Türklərə qarşı törədilmiş bir soyqırım olaraq bütün Türk dünyasının problemidir deyən millət 

vəkili bu soyqırımı törədənlərin öz layiqli cəzalarını alması, dünyanın bu soyqırımı pisləməsi və tanıması 

istiqamətində bütün Türk dünyası fəal iş aparmalıdır deyib. “Harada yaşamasından asılı olmayaraq özünə 

hörməti edən heç bir Türk, heç bir türk toplumu və dövləti Ermənistanla əməkdaşlıq etməməlidir”- deyən Q. 

Paşayeva Türk gəncliyini Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində və qondarma erməni 

soyqırımı yalanlarının qarşısının alınması yönündə daha fəal mübarizəyə çağırıb. Millət vəkili Xocalı 

soyqırımının şahidi Elman Məmmədov Ermənistanın Xocalıda törətdiyi soyqırım dəhşətləri, fevralın 25-dən 26-

na keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dinc insanlara qarşı həyata keçirdiyi dəhşətli qətliamlardan 

danışıb. O, Ermənistanın əsir və girov götürdüyü Xocalılara dəhşətli işgəncələr verdiyini, bunun nəticəsində 

çoxlu sayda insanın vəfat etməsi, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Xocalı şəhərini tamamilə darmadağın etməsi 

barədə də tədbir iştirakçılarına geniş məlumatlar verib. Elman Məmmədov vurğulayıb ki, onun kimi 1 milyon 

azərbaycanlı uzun illərdir öz doğma ev-eşiyinə dönə bilmir, 19 ildir ki, öz yaxınlarının qəbirlərini ziyarət edə 

bilmirlər. Müasir dünyanın gözləri qarşısında Ermənistanın törətdiyi bu cinayətlərə, soyqırımlara qarşı 

beynəlxalq ictimaiyyətin laqeyd münasibətinin təəssüf doğurduğunu deyən millət vəkili bütün Türk dünyasının 

Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması və tanıdılması istiqamətində səylərinin artmasının 

vacibliyini vurğulayıb.  

Azəri-Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəmxanlı da Xocalı soyqırımı, Ermənistanın işğal 

etdiyi Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi vandalizm aktları, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin əsir və girov 

götürdüyü azərbaycanlı qadın və qızlara, uşaqlara və yaşlılara qarşı törətdiyi amansız işgəncələr barədə 

danışaraq bu faktların dünya ictimaiyyətinə daha geniş şəkildə çatdırılması istiqamətində qeyri-hökumət 

təşkilatlarının, qadın təşkilatlarının da üzərinə böyük yük düşdüyünü deyib. O, qeyri-hökumət təşkilatları, qadın 

cəmiyyətlərini azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımların dünyaya tanıdılması istiqamətində daha fəal 

mıübarizəyə çağırıb.  
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Tədbirdə çıxış edən Tıürkiyənin ictimai-siyasi xadimləri, elm adamları, qeyri-hökumət təşkitlatları 

rəhbərləri də Xocalı soyqırımını həyata keçirən Ermənistanı pisləyiblər. Dünyanın Erimənistanın törətdiyi bu 

cinayətlərə laqeyid münasibətinin hiddət doğurduğunu deyən Türkiyəli natiqlər ölkələrinin bundan sonra da 

Azərbaycanın yanında olacağını, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasını istəyən və bu istiqamətdə 

Türkiyəyə təzyiqlər edən güclərin öz məqsədlərinə çata bilməyəcəklərini, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad 

olmadan Ermənistanla sərhədlərin açılmasına Türk millətinin razı olmayacağını və icazə verməyəcəklərini 

bildiriblər. Xocalı Soyqırımı bütün türk dünyasını qarşı törədilmiş bir soyqırımdır deyən Türkiyəli çıxışçılar 

bütün Türk dünyasını Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyətə tanıdılması istiqamətində daha fəal 

mübarizəyə çağırıblar.  

Tədbir çərçivəsində Ermənistanın Xocalıda törətdiyi soyqırımı əks etdirən foto-sərgi və millət vəkili, 

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Qənirə Paşayeva və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcmasının İdarə heyətinin 

üzvü, keçmiş millət vəkili Həvva Məmmədovanın həmmüəllifliyi ilə Türkiyə türkcəsində hazırlanmış, “Hocalı 

Soykırımı: tanıkların dilinden” kitabının təqdimatı da olub. Tədbir iştirakçılarına təqdim olunan kitabda Xocalı 

soyqırımı şahidlərinin, ermənilərin əsir və girovluğunda amansız işgəncələrə məruz qalmış Xocalı sakinlərinin 

acı xatirələri yer alıb. Kitabda həmin dövrdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı dünya mediasında dərc olunmuş 

məqalələr; ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Xocalı soyqırımı ilə bağlı fikirləri, 

bəyanatları; Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin dünya parlamentlərinə müraciətləri də öz əksini tapıb. 

Bundan başqa, kitabda bu soyqırımla bağlı müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda yayılmış və qəbul olunmuş 

sənədlər yer alıb. Burada həmçinin soyqırım dəhşətlərini, ümumən erməni terrorunu əks etdirən foto-faktlar, 

dəqiq rəqəmlərlə tərtib olunmuş siyahılar, o cümlədən, həlak olan, əsir və girov götürülən, itkin düşən Xocalı 

sakinlərinin, bütün üzvləri öldürülmüş ailələrin və sair siyahıları verilib.  

 

KAMİL  

 

“525-ci qəzet”.-2011.-23 fevral.-N.34.-S.4. 
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Şəhid ... aeroport 
 

Yaxud Xocalı faciəsi barədə rekviyem 

 

Xaç və "Qızıl ulduz" tandemi 

 

Fidan körpənin köksünə saplanan bu qanlı xəncərin dəstəyinə diqqətlə baxın: Erməni-Qriqoryan xaçı və 

sovet imperiyasının rəmzi sayılan Kremlin qızıl ulduzlu qülləsi... Məhz bu qoşa iblisin tandemi (ittifaqı) 

sayəsində dünyada bənzəri olmayan Xocalı soyqırımı həyata keçirilmişdir... 

Dönə-dönə deyilmiş və yazılmış bu faciə haqqında həqiqətləri bir daha oxuyun və yaddaşınıza əbədi həkk 

edin:  

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş 

keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə silahsız və köməksiz Xocalı şəhərinə hücum etdilər. 

Əvvəlcə şəhər dörd tərəfdən mühasirəyə alındı, sonra isə artilleriya və ağır hərbi texnikadan güclü atəşə tutuldu. 

Az vaxt ərzində Xocalı tamamilə alova bürünmüşdü. Odur ki, sakinlər şəhəri tərk etmək məcburiyyətində 

qaldılar. Lakin qurtuluş yolları kəsilən əhali vəhşi yaraqlıların qurduğu amansız ölüm tələsinə düşdü... 

Cinayətkar yaraqlıların vəhşiliyi nəticəsində Xocalı əhalisindən 613 nəfər öldürülmüş, 487 nəfər şikəst olmuş, 

1275 nəfər dinc sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək ağlasığmaz erməni zülmünə, təhqir və 

həqarətlərə məruz qalmışlar. 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyildir. Xocalıda öldürülmüş 613 nəfərdən 106-

sı qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri qoca insanlar olmuşlar. Xocalı faciəsində 8 ailə bütövlükdə məhv edilmiş, 24 

uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirmişdir. Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla 

qətlə yetirilmişdir. Onlar diri-diri yandırılmış, başları kəsilmiş, üzlərinin dərisi soyulmuş, körpə uşaqların 

gözləri çıxarılmış, süngü ilə hamilə qadınların qarınları yarılmışdır. Ermənilər hətta meyitləri də təhqir 

etmişlər... 

Bu, əsl soyqırımı idi. Miqyasına və dəhşətinə görə tarixə düşmüş Xatın, Xirosima, Naqasaki faciələrindən 

geri qalmırdı... 

Xocalı faciəsindən yaddaşlara köçən yüzlərlə şəhid qalmışdır. Bu şəhidlərdən biri də 1991-ci ildən etibarən 

"Xocalı aeroportu" adlandırılan hava limanıdır... 

 

Ona ölüm hökmü kəsilmişdi... 

 

 Sovet dönəmində onu "Stepanakert aeroportu" adlandırırdılar. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin paytaxtı 

Stepanakert (Xankəndi - Y.K.) şəhərinin 18 kilometrliyində yerləşən bu hava limanı nəinki vilayətin həyatında, 

həm də bütün ölkədə mühüm strateji obyekt sayılırdı. Aeroportun xidmətindən birinci növbədə erməni 

separatçıları faydalanırdılar. Onlar bu liman vasitəsilə dünyanın hər yerinə yol tapır, gələcək planlarını həyata 

keçirmək üçün ekstremist erməni təşkilatları ilə əlaqə saxlayırdılar. "Gələcək plan" isə hər vasitə ilə silahlanmaq 

(istər ideoloji, istərsə də hərbi cəhətdən) və növbəti dəfə Azərbaycanın ərazisinə təcavüz etmək siyasətindən 

ibarət idi. Stepanakert aeroportundan Yerevana və Rusiyanın şəhərlərinə uçan təyyarələr təkcə sərnişin 

daşımırdılar. Onlar qayıdan başı gizli yolla silah və təxribat materialları gətirirdilər. Əslində "sülhməramlı 

missiya" ilə Stepanakert yaxınlığında yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı alayı da erməni separatçılarının 

dəyirmanına su tökürdü. Əvvəla, nizamnaməyə görə bu alayın şəxsi heyətinə yerli əhalinin nümayəndələrinin 

qəbulu qadağan idi. Lakin müxtəlif yollarla bu alaya açar tapan erməni zabitlərinin sayı ildən-ilə artmaqda idi. 

90-cı illərin axırlarında, yəni, Dağlıq Qarabağ separatçılarının açıq-aşkar baş qaldırdığı dövrdə 366-cı motoatıcı 

alayında ermənilərin sayı 30 faizi aşırdı. Məhz bu səbəbdən də münaqişə hallarını yatırmaq, yerli millətlər 

arasında dostluğu, sülhü bərqərar etmək missiyasını yerinə yetirməli olan sovet hərbi qoşun hissəsi ikiüzlü 

siyasətçilərin oyuncağına, rüşvətxorluq yuvasına, erməni ekstremizminin və onların əcnəbi havadarlarının 

quluna çevrilmişdi. O zaman Xankəndi aeroportuna enən hərbi təyyarələrdə 366-cı alayın ünvanına göndərilən 

sursat yükündən erməni separatçılarına "yağlı" pay ayrılırdı...  

1990-cı ilin sonlarından başlayaraq Dağlıq Qarabağın hava limanı erməni nəzarətindən çıxırdı və tədricən bu 

proses azərbaycanlıların xeyrinə davam edirdi. Bu, təsadüfi deyildi. Vilayətin separatçı qüvvələri ölkə rəhbəri 

Qorbaçovun ermənipərəst siyasətindən istifadə edərək quduzlaşmışdılar. Bir-birinin ardınca Azərbaycan 

kəndləri yandırılır, türk əsilli yerli əhali qovularaq aşağılara doğru sıxışdırılırdı. Ətraf kəndlərdən qovulan 

azərbaycanlılar, o cümlədən bu yerlərdə sığınacaq tapmış Məhsəti türkləri Xocalı ətrafında cəmləşir, ermənilərin 

hava limanına giriş yolunu bağlayırdılar. Xüsusən yerli əhali arasında "ermənilərin qənimi" adı ilə məşhurlaşan 
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milis mayoru Əlif Hacıyevin aeroporta rəis təyin edilməsi bu strateji obyektin erməni separatçılarının əlindən 

çıxmasını sürətləndirirdi. SSRİ-nin süqutu isə bu işə bir qədər də təkan verdi. Bu zaman (1991-ci ildə) 

Azərbaycan hökuməti "Stepanakert aeroportu" adının dəyişdirilərək "Xocalı aeroportu" adlandırılması haqqında 

rəsmi qərar qəbul etdi. Beləliklə, vilayətdə yeganə olan bu aeroport bütünlüklə müstəqil Azərbaycanın ixtiyarına 

keçdi. Ermənilərin "Xocalı aeroportuna" yolu tamam bağlandı... 

Əlbəttə, hadisələrin bu cür gedişi erməni qəsbkarlarını razı sala bilməzdi. Aeroportun əldən çıxması separatçı 

qüvvələri dünyadan, ələlxüsus Ermənistandan və havadar ölkələrdən təcrid etmişdi. Bu isə onların qanlı planını 

pozur, nəticə etibarilə məğlubiyyətə aparan yollarını qısaldırdı. Odur ki, düşmən təcili və təsirli tədbirlər 

görməli idi...  

Satılmış və rüşvətə qurşanmış sovet generallarının himayəsi sayəsində (ermənilərin rüşvətlə hər şeyi almaq 

bacarığı dünya ictimaiyyətinə çoxdan bəllidir!) yaradılan "Artsax azadlıq ordusunda" özünü komandan elan 

etmiş general Ohanov 366-cı motoatıcı alayının ("sülhməramlı" qoşun hissəsinin!) rəhbər heyəti qarşısında belə 

bir tələb qoymuşdu: "Xocalı aeroportunu ələ keçirməkdə, yaxud məhv etməkdə bizə kömək etməlisiniz... 

Ümumiyyətlə, Xocalını yer üzündən silmək üçün sizə arxalanırıq..." 

...Bu cür razılaşmalar, nəhayət ki, baş tutdu. Həmin şaxtalı fevral gecəsində qədim Azərbaycan şəhəri 

Xocalını viran qoydular. "Xocalı aeroportu"nu da məhv etdilər. Lakin onu ələ keçirə bilmədilər. Çünki... 

 

Əlif Hacıyev əfsanəsi... 

 

 39 illik qısa ömründə çoxlu sayda "ayama" qazanmışdı. Uşaqlıqda onu "höcət Əlif" deyə çağırırdılar. İlk 

gənclik çağlarında onu tay-tuşlarından fərqləndirən cəhət inadkarlığı, haqq bildiyi işi həyata keçirmək bacarığı 

idi. Hərbi qulluqda olarkən yoldaşları onu "snayper Əlif" adlandırırdılar. Təkcə sərrast atıcılıq qabiliyyətinə 

görə yox, həm də nümunəvi xidmətinə, ədalətsizliyə qarşı son dərəcə sərt olduğuna görə. O, çörək tapdalayan 

insanların, satqınlığın və xəyanətin, o cümlədən nankor ermənilərin qənimi idi. İllər keçdikcə onun adını 

bəzəyən "ayamalar" da dəyişirdi. "Mayor Əlif", "Rəis Əlif", "Aeroport Əlif"... Sonda tale ona daha bir şərəfli ad 

bəxş etdi: Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı! Lakin uzun illər keçməsinə baxmayaraq, Əlif Hacıyevin adı 

çəkiləndə yaddaşlarda başqa bir şəhidimiz "Xocalı aeroportu" canlanır... 

Şəhid aeroportun xarabalıqları içərisindən qızılgül kimi boylanan şəhid Əlifin ömürlüyünə bir daha nəzər 

salaq:  

24 iyun 1953-cü ildə Xocalı şəhərində doğulmuşdur. 1970-ci ildə məktəbi bitirərək Xankəndi şəhərində 

sürücülük peşəsinə yiyələnmişdir. 1971-ci ildə ordu sıralarına çağırılmışdır. Hərbi xidməti Minsk şəhərində 

keçmişdir. 1973-cü ildə ordudan tərxis olunaraq Xankəndi avtonəqliyyat müəssisəsində sürücü işləmişdir. 1974 

- 1984-cü illərdə Belorusiya DİN-in və Azərbaycan SSR DQMV-nin daxili işlər orqanlarında müxtəlif 

vəzifələrdə çalışmışdır. 1976-cı ildə SSRİ DİN-in Frunze adına Xüsusi Orta Milis Məktəbinə daxil olmuşdur. 

1979-cu ildə həmin məktəbi bitirmiş, 1981-ci ildən təhsilini SSRİ DİN-in Akademiyasında davam etdirmişdir. 

DQMV-də işləyərkən uzun müddət fəaliyyət göstərən gizli millətçi mərkəzi ifşa etməyə çalışmışdır. Buna görə 

də erməni millətçiləri onu saxta ittihamlarla günahlandıraraq 10 il həbs cəzasına məhkum etmişlər. 1987-ci ildə 

işinə yenidən baxılmış, 10 il həbs cəzası 6 ilə endirilmişdir. Sonra bəraət alaraq azadlığa buraxılmışdır... 

Ə.Hacıyev 1990-cı ildə Xocalıya qayıdır və Dağlıq Qarabağ üzrə Təşkilat Komitəsində, Qarabağa Xalq 

Yardımı Komitəsində fəaliyyət göstərərək erməni millətçilərinə qarşı mübarizəsini davam etdirir. O, 1990-cı ilin 

dekabr ayında daxili işlər orqanlarına bərpa olunur və Xocalı təyyarə limanı xətt daxili işlər bölməsinə rəis təyin 

edilir. Eyni zamanda, o, Xocalı aeroportunun komendantı olur. Mayor Əlif Hacıyevin əzmkarlığı nəticəsində 

Xocalı aeroportu erməni millətçilərinin nəzarətindən tamamilə çıxmışdı. Bu, onlar üçün ağır zərbə idi. Bunun 

əvəzini çıxmaq üçün düşmən daha iyrənc niyyətlərə - "Xocalı əməliyyatı"na başladı. Qədim Xocalının başı 

üzərində real təhlükə yaranmışdı. Bunu çoxları kimi Ə.Hacıyev də görürdü. O, tədbir görülməsi üçün hər gün, 

hər saat Bakıya müraciət edirdi. Lakin Xocalını itirmək qorxusu Azərbaycanın ovaxtkı rəhbərliyini narahat 

etmirdi. Nəhayət, həmin faciə günü yetdi. Əlif və onun dəstəsi səhər saat beşə qədər azğınlaşmış sovet hərbçiləri 

və erməni yaraqlıları ilə vuruşdular. Döyüşlər qeyri-bərabər qüvvələr arasında gedirdi. O bu qanlı döyüşdə 

misilsiz qəhrəmanlıq göstərərək bir dəstə dinc əhalini Ağdamın Şelli kəndinə tərəf təhlükəsiz yerə çıxardı. Əlif 

bir daha geriyə dönərək yenidən döyüşə atıldı. İmkanları tükənsə də, son istəyini həyata keçirə bildi. Aeroportun 

düşmən əlinə keçməməsi üçün limanın bütün avadanlığını partlatdı. Və hər ikisi - Əlif Hacıyev və "Xocalı 

aeroportu" eyni vaxtda şəhid oldu...  

 

Xocalı aeroportu yenə də döyüşür... 
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 Ermənilər 20 ilə yaxındır ki, viran qoyduqları Xocalı torpağında "yeni aeroport" yaratmaq və ondan 

faydalanmaq istəyirlər. Lakin bacarmırlar. Son illərdə Dağlıq Qarabağdakı separatçı erməni rejimi Xankəndi 

yaxınlığındakı aeroportun istifadəyə veriləcəyi barədə xəbərlər yayır. Xankəndidən yayılan açıqlamalarda 

deyilir ki, aeroportun istifadəyə verilməsinə son hazırlıq işləri gedir və istənilən vaxt buradan ilk sərnişin 

təyyarəsi havaya qalxa bilər. Qeyd edək ki, Ermənistan erməni diasporunun vəsaitləri hesabına Qarabağ 

müharibəsi dövründə dağıdılmış aeroportun bərpasına bir neçə ildir başlayıb. Erməni mənbələrinin xəbərlərinə 

inansaq, hazırda zəruri avadanlıqların quraşdırılması prosesi gedir. Lakin ermənilər özləri də etiraf edirlər ki, 

belə avadanlıqların alınmasında problemlər var. Çox güman ki, sərnişin aeroportları üçün avadanlıqlar istehsal 

edən xarici şirkətlər Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində fəaliyyət göstərən qondarma rejimlə əməkdaşlıqdan 

qaçırlar və ermənilər üçüncü tərəf vasitəsilə bu avadanlıqları almağa çalışırlar. Onlar ictimaiyyəti inandırmağa 

çalışırlar ki, Xankəndidən İrəvana sərnişin təyyarələrinin uçuş vaxtı çox da uzaqda deyil. Eyni zamanda, erməni 

rəsmiləri ümid edirlər ki, Azərbaycan bu uçuşlara problem yarada bilməyəcək, çünki beynəlxalq konvensiyalar 

sərnişin təyyarələrinin vurulmasını qadağan edir. 

Rəsmi Bakı isə hələ aeroportun tikintisinin təzə başladığı vaxtdan elan edib ki, onun Azərbaycanın icazəsi 

olmadan fəaliyyətə başlaması mümkün deyil. "Azərbaycan hava yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti uçuşların 

başlayacağı haqda xəbərlərlə bağlı ermənilərə beynəlxalq mülki aviasiya konvensiyaları barədə dəfələrlə 

xatırladıb. Mülki aviareyslərlə bağlı məsələlər "Çikaqo Konvensiyası" adı ilə tanınan və 1947-ci ildən qüvvədə 

olan "Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında konvensiya" sənədi ilə nizamlanır. BMT-nin qurumu olan 

Beynəlxalq Mülki Aviasiya Komitəsi isə bu sahədə üzv dövlətlər arasında münasibətləri tənzimləyən əsas 

beynəlxalq orqandır. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Komitəsinin rəsmi sanksiyası olmadan heç bir aeroport 

fəaliyyətə başlaya bilməz. Çünki komitə fəaliyyətə başlamaq üçün aeroportlara müvafiq beynəlxalq kod verir. 

Bunun üçün isə ərazinin məxsus olduğu dövlətin razılığı olmalıdır. Sənəddə deyilir ki, Beynəlxalq Mülki 

Aviasiya Komitəsinə üzv ölkələr öz ərazisinin hava məkanında tam suverenliyə malikdir. İndiki halda BMT 

Dağlıq Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi qəbul edir. Deməli, Dağlıq Qarabağ və ona bitişik ərazilər işğal 

altında olsa da, Azərbaycan bu ərazilərin hava məkanına tam sahiblik etmək hüququnu özündə saxlayır. 

Konvensiyaya əsasən üzv ölkələr öz əraziləri üzərindən uçan mülki təyyarələrə qarşı silah işlətməkdən 

çəkinmək, hava məkanını pozan mülki təyyarələrin məcburi endirilməsi zamanı sərnişinlərin həyatı üçün risk 

yaratmamaq kimi öhdəliklər götürüblər. Ermənilər məhz bu müddəaya arxalanaraq belə hesab edirlər ki, 

Azərbaycan onun icazəsi olmadan Xankəndidən qalxan mülki təyyarələrə qarşı silah işlədə bilməz. Lakin 

ermənilər elə buradaca unudurlar ki, söhbət BMT-yə üzv dövlətlərdən gedir, Dağlıq Qarabağdakı rejimi isə hələ 

heç kim beynəlxalq hüququn subyekti kimi tanımır və tanımağa hazırlaşmır. Sözügedən konvensiya onu da 

tələb edir ki, hər bir ölkə öz suveren hava məkanında uçan mülki təyyarələrin silah daşıdığı, yaxud digər 

təhlükəli əməllərdə istifadə olunduğu haqda şübhələrə malik olsa, onların məcburi endirilməsini tələb etsin. 

İndiki halda Xankəndi aeroportuna reysləri Ermənistanın mülkiyyəti kimi qeydiyyatdan keçmiş təyyarələr 

həyata keçirə bilər. Çünki sözügedən konvensiya hər bir hava gəmisinin beynəlxalq orqanda aid olduğu ölkənin 

mülkiyyəti kimi qeydiyyatdan keçməsini tələb edir. Lakin bu halda Ermənistan Azərbaycan ərazilərinə reyslər 

təşkil etmək üçün hökmən Bakının razılığını almalıdır. Bir müddət əvvəl Gürcüstanın separatçı Abxaziya 

bölgəsi də Suxumi aeroportundan reyslər həyata keçirməyə, o cümlədən beynəlxalq reyslərin təşkilinə cəhd 

etmişdi. Lakin rəsmi Tbilisi bu cəhdin qarşısını Beynəlxalq Mülki Aviasiya Komitəsi vasitəsilə ala bildi. 

Azərbaycanın da əlində Xocalı aeroportunun ermənilər tərəfindən işə salınmasına yol verməmək üçün kifayət 

qədər müvafiq beynəlxalq mexanizmlər var...  

 

Ümidli düşüncələr... 

 

Rəvayətə görə, Simurq quşu yanaraq öz külündən yeni-yeni Simurq quşları yaradır. "Xocalı aeroportu" da 

Simurq quşuna bənzəyir. Özü şəhid olsa da, müstəqillik illərində ölkəmizdə yaradılmış onlarca nəhəng 

aeroportun mənəvi dayağına çevrilmişdir.  

Vaxt gələr, torpaqlarımızı işğaldan azad edərik, qədim Xocalı yurdunda müasir tipli beynəlxalq hava limanı 

tikərik və Milli Qəhrəmanımız Əlif Hacıyevin adını da ona ərməğan edərik. O zaman Azərbaycan Milli 

Aviasiya Akademiyasının Mülki Aviasiya Muzeyində mühafizə olunan "Xocalı aeroportu" adlı mini-

ekspozisiya yeni eksponatlar hesabına daha da zənginləşər. 

 

Yusif KƏRİMOV. 
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əməkdar jurnalist  

 
 “Azərbaycan”.-2011.-24 fevral.-N 43.-S.4. 
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Xocalı faciəsi "Soyqırımının Beynəlxalq Hüquqi Norması"nın  

yurisdiksiyasına düşən cinayətdir 
 

Mənşəcə latın sözü olub soykökü məhv etmək mənasını daşıyan "genosid" termininin müxtəlif izahları 

mövcuddur. Bu termini beynəlxalq mütəxəssislər milli qrupların həyati əhəmiyyətli əsas dayaqlarının 

məhv edilməsinə yönəldilmiş müxtəlif hərəkətlərin əlaqələndirilmiş planı kimi izah edirlər. Yəni, 

məqsədli şəkildə milli qrupların soykökünün, mədəniyyətinin, dilinin, milli hisslərinin, dininin və iqtisadi 

mövcudluğunun məhv edilməsi, alçaldılması, bir sözlə, zülm edilən qrupun milli özünəməxsusluğunun 

yox edilməsi kimi ifadə edilir.  

 

Məlum Nürnberq Tribunalı Nizamnaməsinin altıncı maddəsində genosid müharibə zamanı insanlıq əleyhinə 

törədilmiş cinayətlərin təsdiq edilmiş hissəsi kimi göstərilir. Həmin maddədə cinayətin tərkibi belə ifadə olunur: 

"Müharibəyə qədər və müharibə zamanı hər hansı bir mülki əhaliyə qarşı törədilmiş qətllər, məhvetmə, əsarət 

altına alma, deportasiya və digər qeyri-insani aktla, həmçinin hadisələrin baş verdiyi dövlətin milli 

qanunvericiliyində pozuntuların baş verib-verməməsindən asılı olmayaraq tribunalın yurisdiksiyası altına düşən 

hər hansı bir cinayətin törədilməsi məqsədilə siyasi, irqi və dini əsasda təqib etmək".  

Genosid termini 1948-ci ilin dekabrında, İkinci Dünya müharibəsindən sonra ilk dəfə hüquqi status aldı və 

Konvensiyada müxtəlif izahları müəyyənləşdirildi. Siyasi genosid milli hökumətin tamamilə məhv edilməsi, 

sosial genosid milli ruh dayaqlarının zəiflədilməsi cəhdləri, xüsusən də cəmiyyətin ziyalı təbəqəsinə hücum 

edilməsi, mədəni genosid yerli dilin işlədilməsinə qadağa qoyulması, milli-mədəni dəyərlərə ciddi nəzarət 

edilməsi, kitabxanaların, millətə məxsus arxivlərin, qədim əlyazmaların yandırılması, qədim maddi və 

mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, iqtisadi genosid milli-iqtisadi həyat tərzi dayaqlarının məhv edilməsi, 

bioloji genosid bilərəkdən demoqrafiq artımın qarşısının alınması, uşaqların həyat qabiliyyətinin azaldılması, 

dini genosid dini mənbələrin və ibadət yerlərinin məhv edilməsi, mənəvi genosid isə milli hisslərin alçaldılması 

kimi müəyyən olunur.  

XX əsrdə Azərbaycan xalqı genosidin müəyyənləşdirilmiş bütün növlərinə dəfələrlə məruz qalıb. İki dəfə 

soyqırımı törədilib, düşünən başlar, ziyalılar məhv edilib, arxivlər yandırılıb, tarixi abidələr dağıdılıb, uzun 

zaman dili yasaqlanıb, yadlaşdırılıb, dini inanc yerləri bağlanıb, etiqadı qadağan olunub.  

XX əsrdə bir neçə dəfə İrəvanda yaşayan azərbaycanlılara məxsus təhsil və mədəniyyət mərkəzləri bağlanıb, 

tarixi yaşayış məskənlərinin adları erməniləşdirilib. 1947-ci ildən 1953-cü ilə, sonra da 1988-ci ilə qədər bu 

ərazilərdə yaşayan soydaşlarımıza məxsus yüzlərlə kənd, şəhər adı dəyişdirilib. Beynəlxalq Konvensiyada qeyd 

edilənlər mənəvi genosid kimi qəbul edilsə də, dünya buna hələ ki göz yumur.  

1948-ci il Konvensiyasına görə, genosid cinayətində təqsirləndirilən şəxslərə universal yurisdiksiya təyin 

edilir. Qaydaya görə, birinci təqsirli bilinən şəxslər ərazisində cinayətin törədildiyi dövlətin səlahiyyətli 

məhkəməsi tərəfindən mühakimə olunur, ikinci konkret işin baxılması üçün beynəlxalq cinayət məhkəməsi 

yaradıla bilər.  

Dünya praktikasında soyqırımı (genosid) aktı kimi daha çox 1935-1945-ci illərdə yəhudilərin və qaraçıların 

faşist Almaniyasında məhv edilməsi (Holokost), eləcə də İkinci Dünya müharibəsi zamanı Avropanın işğal 

olunmuş dövlətlərinin mülki əhalisinin qətlə yetirilməsi, Pol Pot və Yieqn Sari rejimi tərəfindən 1974-1979-cu 

illərdə Kambocanın üç milyon əhalisinin məhv edilməsi tanınır. Həmin il "qırmızı kxmerlər"in həyata 

keçirdikləri soyqırımı nəticəsində üç milyon kambocalı öldürülmüş, milli azadlıqları qəsb edilmiş, xüsusən 

uşaqlar və din adamları amansızlıqla qətlə yetirilmişdi. Buraya 1932-1933-cü illərdə Sovet İttifaqı rəhbərliyinin 

Ukraynada həyata keçirdiyi hərəkat zamanı aclıqdan baş verən kütləvi qırğınlar, erməni-Azərbaycan, gürcü-

abxaz, gürcü-osetin münaqişələri zamanı da etnik zəmində baş verən kütləvi qırğınlar və etnik təmizləmə də 

daxildir. 1994-cü ildə Ruandada törədilən kütləvi qətllər də soyqırımı (genosid) hesab olundu. Sonralar təqsirli 

bilinən şəxslər Beynəlxalq Tribunal və Ruandanın milli məhkəmələri tərəfindən mühakimə olundular.  

BMT Baş Assambleyasının 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 A (III) saylı qətnamə ilə qəbul etdiyi "Soyqırımı 

cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalar haqqında" Konvensiyada bildirilir ki, soyqırımı cinayətini 

təşkil edən əməllərdən hər biri şüurlu və əvvəlcədən düşünülmüş olur. Konvensiyanın hər bir maddəsindən 

məlum olur ki, genosid siyasətini törətmiş şəxslərin mühakiməsi və cəzalandırılması qaçılmazdır. Cinayətin 

tərkib hissəsinə nəinki onun törədilməsi, həmçinin genosidin törədilməsi məqsədilə birgə planın hazırlanması, 

genosidin törədilməsinə təhrik edilmə, genosidin törədilməsinə cəhd və onun törədilməsində iştirak da daxildir.  
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Məlumdur ki, Xocalı soyqırımı da əvvəlcədən düşünülmüşdür. 4-cü ordunun 366-cı alayı hazır vəziyyətə 

gətirilərək bir neçə gün əvvəlcədən Xocalı şəhəri ilə ətraf aləmin əlaqəsi kəsilmişdi. Cinayət hadisəsi baş verən 

gün dinc əhalinin şəhəri tərk etməsinə şərait yaradılmamış, əksinə, qaçıb canını qurtarmaq istəyən icmanı 

tanklardan açılan atəşlə qətlə yetirərək qarın üzərinə səpələmiş, sağ qalanları - uşaq, qadın və qocaları əsir 

götürüb min bir əzab və işgəncə ilə öldürmüşlər. Lakin hələ də nə beynəlxalq hüquqi müstəvidə, nə də 

Konvensiyanın Əsasnaməsinə uyğun cinayətkarlar mühakimə olunmayıblar. Halbuki bu cinayətkarları nə arxiv 

sənədlərində, nə də tarixçilərin uydurmalarında axtarmağa gərək yoxdur, onların tək-tək ad-familiyaları belə 

həm Azərbaycana, həm də Nürnberq məhkəməsinin hakimlərinə bəllidir. Onların çoxu hazırda yaşayır.  

Azərbaycana qarşı törədilən soyqırımın tarixi bir neçə yüz ildir davam edir. Bu tarix XIX əsrin əvvəllərində - 

1813-cü ildə Azərbaycan ərazisinin çar Rusiyası və İran arasında bölüşdürülməsi haqqında imzalanan 

"Gülüstan" və 1828-ci ildə "Türkmənçay" anlaşmasından başlayır. Ondan da öncə  

I Pyotur Rusiya imperiyasının gələcək konturlarını cızarkən Cənubi Qafqaza göndərdiyi elçilərinə 

"erməniləri özümüzə cəlb etməyə çalışın ki, gələcəkdə Rusiyanın dayağı olsunlar" ifadəsi xalqımızın qarşıdakı 

əsrlərdə başına gətiriləcək faciələrin icrasının möhürü idi. Bununla da Azərbaycan torpaqlarında erməni 

dövlətinin yaradılmasına, eyni zamanda, Azərbaycan xalqının soyqırımına başlanıldı.  

1988-ci ilin yanvarından etibarən "türklərsiz Ermənistan" siyasətinin planlı şəkildə reallaşdırılmasına 

başlanıldı. Ermənistan hökuməti terror təşkilatlarının əli ilə SSRİ-nin himayəsi altında azərbaycanlıların 

qovulması prosesində minlərlə qanlı aksiya törətdilər və qədim Azərbaycan torpaqları tamamilə boşaldıldı. 

Xatın, Lidits, Oradurlar faciəsi bəşəriyyət tarixində iz qoymuş ən qanlı hadisələrdir ki, Xocalı faciəsi də bu 

sıradadır. Xocalı soyqırımı beynəlxalq qaydalara uyğun genosid siyasəti kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki 

beynəlxalq aləmdə tanınmış sənədlər bunu təsdiq edir: "1948-ci il 9 dekabr BMT Baş Assambleyasının 260 A 

saylı qətnaməsi ilə qəbul edilən "Genosid siyasətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında 

Konvensiya", Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi, Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının 

Nizamnaməsi, Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 

Statusu, həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycanlıların Genosidi haqqında" 26 mart 

1998-ci il fərmanı. "Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb" (Bakı - 2007, səh. 124). 

"...Beləliklə, Xocalı şəhərində etnik azərbaycanlılara qarşı törədilmiş hərəkətlər beynəlxalq hüquqi sənədlərə 

uyğun olaraq genosid kimi qiymətləndirilir və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun olaraq insanlıq əleyhinə 

cinayət hesab olunur və məsuliyyətli şəxslərin cəzalandırılması nəinki Ermənistanın vəzifəsidir, həmçinin bütün 

dünya ictimaiyyətinin vəzifəsi hesab olunur. Çünki genosid real mövcud olan və praktiki olaraq bütün hallarda 

sülhə təhlükə hesab edilir. Onunla güclü və birləşmiş siyasi cəhdlərlə mübarizə aparmaq lazımdır, xüsusi 

hallarda isə hərbə də müraciət etmək lazımdır..." (BMT-nin Baş katibi Kofi Annanın Stokholmdakı beynəlxalq 

konfransda çıxışından, 24.01.2004). 

 

Rəsmiyyə Rzalı. 
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Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə bağlı  

anma mərasimi keçirilmişdir 
 

BƏƏ 

 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) fəaliyyət göstərən Azərbaycan Cəmiyyəti Xocalı soyqırımının 19-cu 

ildönümü ilə bağlı anma mərasimi keçirmişdir.  

Mərasimdə bir sıra xalqların diasporlarının nümayəndələrinə 19 il əvvəl Xocalıda törədilmiş vəhşiliklərin 

erməni qəsbkarlarının son iki əsrdə Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdikləri soyqırımı siyasətinin tərkib 

hissəsi olduğu vurğulanmışdır.  

Cəmiyyətin sədri Samir İmanov bir gecənin içində Xocalı şəhərinin yerlə-yeksan edilərək yer üzündən 

silindiyini bildirmişdir. S. İmanov XX əsrin ən böyük faciəsinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasının 

vacibliyini vurğulamış, ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə soyqırımı həqiqətlərinin araşdırıldığını, 

onlara siyasi-hüquqi qiymət verildiyini qeyd etmişdir. O, 19 il ərzində bu dəhşətli hadisənin dünyada tanıdılması 

məqsədilə Azərbaycan dövləti və xalqının çox işlər gördüyünü bildirmişdir.  

Cəmiyyətin sədri beynəlxalq təşkilatların indiyədək insanlığa yönəlmiş belə bir bəşəri cinayətə siyasi-hüquqi 

qiymət verməməsinin təəssüf doğurduğunu demişdir.  

Sonra qonaqlara erməni vandallarının Qarabağda törətdikləri qırğınlardan bəhs edən sənədli film təqdim 

olunmuşdur.  

 

İsveç 

 

Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın İsveçrədəki səfirliyinin təşəbbüsü və dəstəyi 

ilə İsveçrədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi fevralın 21-də İsveçrə Parlamentinin "Siyasi 

Forum" Mərkəzində tədbir keçirmişdir. 

İsveçrənin müxtəlif qurumlarının nümayəndələri, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin üzvləri, Azərbaycan 

və Türkiyə diasporlarının nümayəndələri, İsveçrədə təhsil alan tələbələr, jurnalistlər və ölkə ictimaiyyəti 

nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirin əvvəlində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 

yad edilmişdir. 

Səfirlikdən bildirmişlər ki, tədbir Xocalı soyqırımına həsr olunmuş fotosərgi ilə başlanmışdır. Tədbirin 

iştirakçılarına "Xocalı: məhv edilmiş şəhər" diski, "Xocalı soyqırımı (sənədlərdə, faktlarda və xarici 

mətbuatda)" kitabı və Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəşr edilmiş "Qarabağ barədə həqiqətlər" silsiləsindən 

olan kitabçalar (ingilis, fransız və alman dillərində) təqdim olunmuşdur. 

Daha sonra, "Xocalı: məhv edilmiş şəhər" sənədli filmi alman dilində nümayiş etdirilmişdir. Həmçinin 

Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Qasım Nəsirov çıxış edərək tədbir iştirakçılarına Xocalı soyqırımının 

dəhşətləri barədə məlumat vermişdir. 

Bundan sonra tədbir iştirakçılarına "Justice for Khojaly" adlı videoklip nümayiş etdirilmiş və üzərində 

"Justice for Khojaly" yazılı köynəklər hədiyyə edilmişdir. Tədbir böyük maraqla qarşılanmış və interaktiv 

dialoq formatında keçmişdir. 

Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının İsveçrədəki səfiri Murad Nəcəfbəyli çıxış edərək Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, bu münaqişə nəticəsində yaranmış vəziyyət, o cümlədən Cənubi 

Qafqaz regionunda sülh və sabitlik üçün mövcud təhlükələr barədə məlumat vermişdir. 

 

Ukrayna 

 

İslam Konfransı Gənclər Forumunun və Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin təşəbbüsü ilə "Xocalıya 

ədalət" kampaniyası çərçivəsində Ukraynanın müxtəlif vilayət və şəhərlərində keçirilən silsilə tədbirlərə 

Kiyevdə Qolodomor abidə kompleksinin önünə üzərində "Xocalı-Qolodomor" soyqırımı yazılmış gül çələngi 

qoymaqla start verilmişdir.  

Əllərində "Xocalıya ədalət", "Erməni terroruna son qoyulsun!" şüarları ilə Kiyev şəhərinin mərkəzi 

meydanından Qolodomor abidə kompleksinin önünədək yürüş edən Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin 

və Ukrayna Milli Gənclər Hərəkatının fəalları açıq səmaya Xocalı qurbanlarının sayı qədər - 613 qara şar 

buraxmaqla dünya birliyini və beynəlxalq təşkilatları 19 il əvvəl ermənilərin Xocalı şəhərində törətdiyi 
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soyqırımı aksiyasına hüquqi və siyasi qiymət verməyə səsləmişlər. Anma mərasimində Ukrayna Azərbaycanlı 

Gənclər Birliyinin sədri Anar Tahirov və birliyin sədr müavini Cavid Hüseynzadə çıxış edərək İslam Konfransı 

Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 

dünyanın müxtəlif ölkələrində həyata keçirilən "Xocalıya ədalət" kampaniyasına Ukraynada yaşayan 

azərbaycanlı gənclərlə yanaşı, ukraynalı gənclərin də qatılmasını dünyada haqqın və ədalətin öz yerini tutması 

istiqamətində irəliyə atılmış addım kimi dəyərləndirmişlər. 1932-1933-cü illərdə Ukrayna xalqının da soyqırımı 

siyasətinə məruz qaldığını bildirən Ukrayna Milli Gənclər Hərəkatı Kiyev şəhər təşkilatının sədri Aleksey 

Zaxarçenko 19 il bundan öncə ermənilərin Xocalı şəhərində dinc əhaliyə qarşı həyata keçirdikləri soyqırımı 

siyasətinə beynəlxalq təşkilatların və dünya birliyinin hüquqi və siyasi qiymət verməməsini tarixi ədalətsizlik 

kimi səciyyələndirmişdir. Vaxt gələcək dünya birliyi belə bir bəşəri cinayətə göz yumduğuna görə utanacaq. Biz 

Ukraynada yaşayan gənclər Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciələrə ədalətli münasibət bildirməklə tarix 

qarşısında borcumuzdan çıxırıq, ukraynalı gənclər "Xocalıya ədalət" kampaniyasına qoşulmağı özlərinə sadəcə 

insanlıq borcu hesab edirlər. 

"Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində Ukraynada keçirilən silsilə tədbirlər BMT-nin və ATƏT-in 

Ukraynadakı nümayəndəliklərinin qarşısında etiraz yürüşü və həmçinin qurumlara ukraynalı və azərbaycanlı 

gənclərin hazırladıqları qətnamənin təqdim olunması ilə başa çatacaqdır.  

 

Şimali Kaliforniya 

 

Şimali Kaliforniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, ABŞ-dakı Şimali Azərbaycan 

Mədəniyyət Cəmiyyəti və ölkəmizin Los-Ancelesdəki baş konsulluğunun təşəbbüsü ilə Xocalı faciəsinin 19-cu 

ildönümünə həsr olunmuş anma mərasimi keçirilmişdir.  

Şimali Kaliforniyada yaşayan Azərbaycan diasporunun üzvləri mərasim iştirakçılarına Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı qətliamı barədə ətraflı məlumat vermişlər.  

Bildirilmişdir ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni işğalçı birləşmələri Xankəndidə 

yerləşən keçmiş SSRİ-yə məxsus 366-cı alayın köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan Xocalı şəhərinə hücum 

edərək dinc əhaliyə qarşı amansızcasına soyqırımı aktı həyata keçirmişlər. Bu faciə nəticəsində Xocalıda 613 

dinc sakin qətlə yetirilmiş, 487 nəfər yaralanmışdır. Qətlə yetirilənlərdən 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qocadır. 

70 ailənin bütün üzvləri qətliama məruz qalmış, 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. Soyqırımı zamanı 487 Xocalı 

sakini yaralanmış, 1275 nəfər girov götürülmüşdür. Onlardan 150-nin taleyi indiyədək məlum deyil. 366-cı alay 

Xankəndidən çıxarıldıqdan sonra bu hərbi hissəyə məxsus olan silahlı texnikanın mühüm hissəsi erməni 

separatçılarına verilmişdir.  

Çıxış edənlər beynəlxalq təşkilatların insanlığa qarşı yönəlmiş belə bir bəşəri cinayətə indiyədək siyasi-

hüquqi qiymət verməməsinin təəssüf doğurduğunu demişlər.  

Mərasimdə erməni vandallarının Xocalıda törətdikləri qırğınlardan bəhs edən sənədli film göstərilmişdir.  

Bundan əlavə, Xocalı qətliamından, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bəhs edən 

fotosərgi də təşkil olunmuşdur. Xocalı soyqırımı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

haqqında nəşrlər mərasim iştirakçılarına təqdim edilmişdir. 

 

Türkiyə 

 

Türkiyənin Hatay vilayətindəki Mustafa Kamal Universiteti Atatürk Qanunları və İnqilab Tarixi Araşdırma 

və Tətbiqi Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə "Erməni məsələsi sənədlərin işığında və Xocalı soyqırımı" mövzusunda 

konfrans keçirilmişdir. 

Türkiyənin Anadolu agentliyinə istinadla xəbər verilir ki, 19 il əvvəl Xocalıda ermənilər tərəfindən 

törədilmiş vəhşiliklər və faciə haqqında ətraflı məlumatın verildiyi tədbirdə universitetin rektoru, professor 

Hüsnü Saleh Güdər Xocalı hadisələrində yüzlərlə azərbaycanlının qətlə yetirildiyini bildirmişdir. Xocalı 

soyqırımının erməni qatilləri tərəfindən insanlığa qarşı törədilən cinayət olduğu qeyd edilmişdir.  

Bu faciənin XX əsrdə baş vermiş ən dəhşətli faciələrdən və cinayətlərdən biri olduğunu vurğulayan 

H.S.Güdər beynəlxalq təşkilatların Xocalı soyqırımını sükutla qarşıladığını, hadisədən 19 il keçməsinə 

baxmayaraq, BMT və digər qurumlar tərəfindən hadisəyə lazımi siyasi-hüquqi qiymət verilmədiyini qeyd 

etmişdir.  

Yaxın zamanlarda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməyəcəyi, Xocalı 

hadisəsinə siyasi-hüquqi qiymət verilməyəcəyi və bu soyqırımını törədənlərin layiqli cəzalarını almayacağı 
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təqdirdə Qafqaz regionunda inkişafın və sabitliyin qeyri-mümkünlüyü diqqətə çatdırılmışdır. Ermənistanın 

Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi qətliamı beynəlxalq ictimaiyyətə lazımi səviyyədə çatdırmağın münaqişənin 

həllinə kömək edəcək əhəmiyyətli addımlardan biri olacağı inamı ifadə edilmişdir. 

Konfransda çıxış edənlər ermənilərin müxtəlif tarixi dövrlərdə Türkiyədə də soyqırımları törətdiyini qeyd 

etmişlər.  

 

Belçika 

 

Brüsseldə Azərbaycan-Belçika Koordinasiyası, Dünya Azərbaycanlıları Birliyi, Azərbaycan-Hollandiya 

Mədəniyyət Assosiasiyası və bir sıra qurumların təşəbbüsü ilə "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində 

etiraz aksiyası keçirilmişdir. 

Brüsselin "Square de Meeus" mərkəzi meydanından başlayan mitinq "Schuman" meydanında davam 

etmişdir. Əllərində Azərbaycan və Türkiyənin dövlət bayraqlarını tutmuş mitinq iştirakçıları Azərbaycan, türk, 

ingilis və fransız dillərində şüarlar səsləndirmişlər. Onlar beynəlxalq təşkilatları insanlığa yönəlmiş bəşəri 

cinayətə - Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verməyə çağırmışlar.  

Aksiya iştirakçılarına XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı faciəsini əks etdirən fotolar, kitab və bukletlər 

paylanılmışdır. 

 
 “Azərbaycan”.-2011.-24 fevral.-N 43.-S.6. 
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“Xocalı soyqırımını törədənlər qanun qarşısında cavab verməlidirlər” 
 

YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ (YAP) İCRA KATİBİ ƏLİ ƏHMƏDOV: “ƏGƏR BU SAHƏDƏ 

İŞLƏRİMİZİ SƏMƏRƏLİ ŞƏKİLDƏ QURA BİLSƏK, XOCALI FACİƏSİNİN BEYNƏLXALQ  

MİQYASDA TANINMASINA, ONA HÜQUQİ QİYMƏT VERİLMƏSİNƏ NAİL OLA BİLƏCƏYİK” 

 

– Bir neçə gündən sonra 20-ci əsrin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü 

olacaq. YAP da ənənəsinə sadiq qalaraq, bu dəhşətli faciənin ildönümünü qeyd etmək üçün ayın 23-də tədbirini 

keçirdi və bu keçirilmə formatında da bir yenilik etdi. Əsas etibarilə partiyamızın gəncləri bu tədbiri keçirməklə 

faciəyə özlərinin bir daha münasibətlərini bildirdilər. Belə tədbirlərin keçirilməsi, hər şeydən əvvəl, həmin 

soyqırımın unudulmaması məqsədi güdür. Azərbaycan xalqı, xüsusilə, gənclərimiz bu faciəni unutmamalı, onu 

qəlbində yaşatmalı, bu qətliamı törədənlərin əməllərinə görə layiqli cavab vermələri üçün əllərindən gələni 

etməlidirlər. İkincisi, bu tədbirləri keçirməklə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, dünyada nə qədər dövlətlər, 

beynəlxalq təşkilatlar Xocalı həqiqətlərini bilsələr, ürəklərinə, qəlblərinə yaxın qəbul etsələr, bu soyqırıma 

beynəlxalq səviyyədə ona layiq olan düzgün, həqiqi qiymətin verilməsinə nail ola bilərik. Belə hesab edirəm ki, 

bütün vətəndaşlarımız, o cümlədən gənclərimiz Xocalı soyqırımının bütün beynəlxalq təşkilatlar qarşısında 20-

ci əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri kimi tanıdılmasına nail olmaqdan ötrü əllərindən gələni əsirgəməlidirlər. 

Biz ölkə daxilində gördüyümüz işlərdən daha çox ölkəmizdən kənarda, ayrı-ayrı dövlətlərdə işlər aparmalıyıq 

ki, Xocalı faciəsinin bütün dəhşətləri, həqiqətləri bəşəriyyətə, beynəlxalq qurumlara, ayrı-ayrı dövlətlərə və 

onların təmsilçilərinə çatdırılsın və bunun müzakirəsinə nail olunsun. Eyni zamanda, bu dəhşətli faciəni 

törədənlər qanun qarşısında cavab versinlər.  

– Bu soyqırıma beynəlxalq aləmdə hüquqi qiymət verilməsi istiqamətində hansı işlər görülür?  

– Bilirsiniz, biz dəfələrlə ikili standartlardan şikayətlərimizi etmişik, bu gün də o mövqeyimiz də 

qalırıq. Təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirik ki, ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətində ikili standartlardan 

istifadə olunur. Xocalı faciəsinin beynəlxalq səviyyədə qiymətinin verilməsi ilə əlaqədar olaraq da bu mövqeyi 

görürük və təbiidir ki, buna öz etirazımızı da bildiririk. Digər tərəfdən, o da məlumdur ki, Azərbaycan dövləti və 

hökuməti, müvafiq qeyri-hökumət təşkilatları, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Xocalı faciəsinin tanıdılması 

istiqamətində genişmiqyaslı işlər aparılır. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində Azərbaycan gəncləri, diasporamızın 

təmsilçiləri bu dəhşətli faciənin həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərirlər. Amma 

bütün bunlarla yanaşı, hesab edirəm ki, görüləsi işlərimiz daha çoxdur. İkili standartların mövcud olmasına 

baxmayaraq, bizim hər birimiz, xüsusilə gənclərimiz mümkün olan bütün imkanlardan istifadə edərək 

beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bu faciənin həqiqətlərinin tanıdılmasına nail olmalıdırlar. Müraciətlər olmalı, 

etiraz aksiyaları və sair keçirilməlidir. Yorulmadan, təkcə Xocalı faciəsinin ildönümü günlərində yox, hər bir 

zaman bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək lazımdır. Əgər bu sahədə işlərimizi səmərəli şəkildə qura bilsək, 

əlbəttə, Xocalı faciəsinin beynəlxalq miqyasda tanınmasına, ona hüquqi qiymət verilməsinə nail ola biləcəyik.  

– Bəs, bu qanlı qətliamın günahkarlarının, canilərin beynəlxalq hərbi tribunala, Haaqa 

Məhkəməsinə verilməsi istiqamətində hansı addımlar atılır və ya atıla bilər?  

– Birmənalı şəkildə hesab edirəm ki, qarşımızda duran vəzifələrdən biri də bundan ibarət olmalıdır ki, 

bu qanlı faciəni törədənlər qanun qarşısında cavab versinlər. Eyni zamanda, belə hesab edirəm ki, burada 

Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin mövqeyi tamamilə aydındır. Bizim də vəzifəmiz bundan 

ibarətdir ki, buna nail ola bilək. Amma təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, bugünədək buna nail olunmayıb, 

Xocalı qətliamını törədənlər nəinki cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, əksinə bəzi hallarda onlar siyasətlə, 

Azərbaycana qarşı digər çirkin fəaliyyətləri ilə məşğul olublar və olmaqdadırlar. Bununla belə hesab edirəm ki, 

gec-tez biz buna nail ola biləcəyik.  

– Bəzi siyasi qüvvələr tərəfindən “Xocalı soyqırımı haqqında” xüsusi qanunvericilik aktının qəbul 

olunması təklifi də ortalıqdadır...  

– Xocalı faciəsi və soyqırımı ilə əlaqədar Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan parlamenti lazım olan 

işləri görüb. Bu gün Azərbaycan hökuməti və bizim hər birimiz tərəfindən görüləcək iş ondan ibarət olmalıdır 

ki, bu faciəni törədənlər beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab versinlər. Əsas məqsədimiz, hədəfimiz bundan 

ibarətdir və bu istiqamətdə də işlər aparılır. Hesab edirəm ki, ölkə daxilində – istər qanunvericilik orqanı, istərsə 

digər qurumlar səviyyəsində lazım olan işlər görülüb. Amma hədəf ki, Xocalı faciəsini törədənlər bu qanlı 

əməllərinə görə cavab verməlidirlər, bu isə artıq beynəlxalq qurumların işidir. Çalışmalıyıq ki, buna da nail ola 

bilək. 

Kamil HƏMZƏOĞLU  
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“525-ci qəzet”.-2011.-24 fevral.-N.35.-S.4.  
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Xocalı faciəsi dünyanın gözü ilə 
 

Ənənəvi olaraq hər il xaricdə diaspora təşkilatlarımız tərəfindən Azərbaycan tarixinin qanlı 

səhifələrindən biri olan Xocalı soyqırımı ilə bağlı anım mərasimləri, konfranslar, seminarlar, sərgilər təşkil 

edilir. Bu ildə Xocalı soyqırımı ilə bağlı bir sıra xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatlarımız 

müxtəlif adda tədbirlər keçirir və bu gün də növbətisi keçiriləcək.  

Belə ki, Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının (NAYO) təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımının 19-cu 

ildönümü münasibətiylə Norveçin Holokost mərkəzində "Xocalı: Faciədən öyrəndiklərimiz" adlı seminar 

keçiriləcək, eyni zamanda Heydər Əliyev Fondunun sözügedən faciə ilə bağlı hazırladığı foto sərgi nümayiş 

etdiriləcəkdir. Seminarda Azərbaycanın İsveçdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rafael İbrahimov fəxri qonaq 

kimi iştirak edərək Xocalı soyqırımı və onun törətdiyi fəsadlar haqqında danışacaqdır. Seminar - sərgi 

layihəsində NAYO-nun üzvləri, Norveç hökumətinin nümayəndələri, norveçli və əcnəbi siyasətçilər, 

tədqiqatçılar, professorlar, Norveçdə təhsil alan yerli və xarici tələbələr, kütləvi informasiya vasitələrinin (KİV) 

nümayəndələri iştirak edəcəklər. Bu seminarla bağlı NAYO-nun idarə heyətinin növbədənkənar toplantısı 

keçirilib. Toplantıda çıxış edən NAYO-nun sədri Ramil Əliyev ilk dəfə olaraq Norveçin məşhur Holokost 

mərkəzində Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirdiklərini bildirib": Seminara "Xocalı: Faciədən 

öyrəndiklərimiz" adını verməkdə əsas məqsədimiz odur ki, həm norveçlilərə, həm burda yaşayan digər 

millətlərin nümayəndələrinə sözügedən faciə ilə bağlı tarixi faktları çatdıraraq onlara bildirək ki, ermənilər hər 

cür vəhşilik törədərək, bütün beynəlxalq hüquq qaydalarını pozmağa qadir olan bir millətdir. Azərbaycan 

xalqına qarşı zaman-zaman törədilmiş tarixi faciələr, əsasən də Xocalı soyqırımı xalqımıza çox məsələləri 

aydınlaşdırmağa və daha ətraflı dərk etməyə imkan yaratdı. Bu faciə zamanı onu da öyrəndik ki, erməni milli 

ideologiyası ona qonşu olan dövlətlər üçün çox təhlükəlidir. Mənfur qonşularımız olan ermənilərin xalqımıza 

qarşı törətdiyi soyqırım siyasətini dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlı, 

xüsusən də gənclərimiz dünya ictimaiyyətinə və beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaq üçün bütün imkanlarından 

istifadə etməlidilər".  

2008-ci ildən başlayaraq İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş 

koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə dünyanın bir çox ölkələrində "Xocalıya Ədalət" kompaniyası 

çərçivəsində keçirilən tədbirlərin əhəmiyyətindən danışan R. Əliyev qeyd edib ki, bu layihəni həyata keçirməklə 

NAYO-da bu il rəsmən "Xocalıya Ədalət" kampaniyasına qoşulur: "Həmçinin, Heydər Əliyev Fondu ilə 

səmərəli iş birliyi yaradaraq, onların Xocalı soyqırımına həsr olunmuş foto sərgisini Holokost mərkəzində 

nümayiş etdirəcək. Yəni biz diaspor təşkilatı olaraq bu faciənin beynəlxalq qiymət almasına qədər daima virtual 

məkan, yazılı materiallar, faktlar, fotolar və s. effektiv üsullarla təbliğini aparmalıyıq". 

Toplantıda bildirilib ki, bu il Cenevrə Konvensiyanın 60 illiyinin qeyd olunduğunu nəzərə alaraq, 

seminarda Xocalı soyqırımına qlobal prizmadan da baxış olacaqdır. Hələ də erməni əsirliyində Azərbaycan 

vətəndaşlarının olması qeyd olunan beynəlxalq Konvensiya ilə yanaşı, Avropa İnsan Haqları Konvensiyası və 

İşgəncələr Əleyhinə Konvensiyanın da ermənilər tərəfindən bu gün də kobud şəkildə pozulduğu tədbir 

iştirakçılarına çatdırılacaqdır. 

Qeyd edək ki, seminar iştirakçılarına və KİV nümayəndələrinə Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatların, 

fotoların yer aldığı xarici dillərdə kitabların, bukletlərin paylanması və videoçarxın göstərilməsi nəzərdə tutulub. 

 

Gülgün 

 
“Ədalət”.-2011.-24 fevral.-N.35.-S.4. 
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BƏƏ rəsmiləri ermənilərin vəhşiliklərini nifrətlə qarşılayıblar 
 

Bu ölkədəki Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ərəfəsində 

təbliğat və məlumatlandırıcı xarakter daşıyan görüşlər keçirib 

 

BƏƏ-nin Dubay Əmirliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Samir İmanov Xocalı 

Soyqırımının 19-cu ildönümü ərəfəsində AUGAF-Milli, xeyriyyəçilik və islam məsələləri üzrə nazir Hamad Bin 

Əl-Şeyx Əhmıd Əl-Şaibani ilə görüşüb. Dubay əmirliyinin bütün milli, şəriət,  dini məsələləri və 17 xeyriyyə 

cəmiyyəti bu nazirlikdən idarə olunur. 

Nazirliyin digər rəhbər vəzifəli əməkdaşlarının da iştirak etdiyi görüşdə Qarabağ münaqişəsi, onun 

Azərbaycan xalqının və dövlətinin tarixində açdığı ağrılı, dəhşətli, faciəli izlər, ayrıca olaraq Xocalı soyqırımı 

haqqında BƏƏ rəsmilərinə məlumat verilib. Görüşdə Xocalı soyqırımının əsrin ən böyük cinayətlərindən biri 

olduğu vurğulanıb, bu faciənin bütün dünyada tanınması, qəbul edilməsinin vacibliyi qeyd olunub.  

S. İmanov AUGAF rəhbərinə Azərbaycanın xəritəsi üzərində erməni işğalçılarının Dağlıq Qarabağ və 

ətraf ərazilərdəki rayonları zəbt etməsi barədə tarixi ardıcıllıqla məlumat verib. S.İmanov qəzetimizə deyib ki,  

bu məlumatlardan sonra onlar ermənilərin vəhşiliklərini nifrətlə qarşılayıblar.  

Onu da deyək ki, görüş zamanı “Armenian terror”, Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı “Qarabağ 

həqiqətləri”, Azərbaycan haqqında məlumatlardan ibarət kitab, həmçinin Küveytli müəllif Adil əl-Fəllahın 

“Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər” kitabı nazirliyin kitabxanasına hədiyyə edilib. Öz növbəsində 

AUGAF rəhbərliyi də nazirliyin emblemini xatirə kimi  soydaşımıza hədiyyə veriblər.  

Görüşdə həmçinin BƏƏ rəsmilərinə Azərbaycan Respublikasının bugünkü sürətli iqtisadi inkişafı, 

dünya enerji təhlükəsizliyi sistemindəki yeri və rolu, iştirak etdiyi beynəlxalq enerji layihələri, habelə 

beynəlxalq aləmdə nüfuzunun getdikcə artması, diasporumuzun dünyada getdikcə inkişaf edərək güc və söz 

sahibinə çevrilməsi və s. barədə də geniş məlumat verilib.  

 

BƏƏ mediası Azərbaycan həqiqətlərindən yazır 

 

Bu görüş barədə Dubayda nəşr olunan “əL-Bəyan”, “əL-Xəlic”, “əL-İttihad” və ümumiyyətlə, 10-dan 

çox qəzetdə ətraflı yazılar dərc olunub. Xatırladaq ki, Azərbaycan Cəmiyyəti sədri Samir İmanovun ötən ay 

AUGAF rəhbərliyi ilə keçirdiyi görüşdən və verdiyi ətraflı məlumatdan sonra Dubaydakı bütün məscidlərdə 20 

yanvar faciəsi şəhidlərinə dua oxunması qərara alınmışdı.  

S. İmanov Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ərəfəsində təbliğat və məlumatlandırıcı xarakter daşıyan 

daha bir görüşü Ticarət və Sənaye Palatasında keçirib. Palatanın baş müşaviri   Nizar Sardast və hüquq 

idarəsinin rəisi Hüsam Təlhini ilə görüşdə Ermənistanın Xocalıda dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırım 

barədə ətraflı məlumat verilib.  

S. İmanov TSP nümayəndələrinə Azərbaycanın xəritəsini təqdim edərək Qarabağın  tarixi haqqında 

geniş məlumat verib.  N. Sardast və  H. Təlhini Azərbaycan, Qarabağ haqqında daha öncə bu qədər məlumatlı 

olmadıqlarını bildiriblər və ətraflı məlumata görə diaspor təşkilatının rəhbərinə təşəkkür ediblər.  

Dubay Ticarət Sənaye Palatasının kitabxanasına da “Armenian terror”,  Heydər Əliyev Fondunun 

hazırladığı “Qarabağ həqiqətləri” kitabları və Azərbaycanla bağlı rəmzi suvenir hədiyyə edilib. Xocali soygırımı 

ilə bağlı ətraflı materiallar habelə parlament sədrinə, Dubayın Seyx Aparati rəhbərinə və İnsan Haqları 

İnstitutuna da göndərilib.  

 

Xocalı şəhidləri Dubayda da anılıb 

 

Bundan başqa Azərbaycan Cəmiyyəti Dubayın “Rotana” hotelində Xocalı soyqırımının 19-cu 

ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirib. Tədbirə dəvət olunan müxtəlif xalqların nümayəndələrinə-

ərəblərə, türklərə, Avropa və digər xalqların diasporlarının təmsilçilərinin diqqətinə 19 il qabaq Xocalı 

şəhərində törədilmiş vəhşiliklərin erməni qəsbkarlarının son iki əsrdə Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi 

soyqırım siyasətinin tərkib hissəsi olduğu çatdırılıb.  

Qeyd edilib ki, bir gecənin içində Xocalı şəhəri yerlə-yeksan edilib və yer üzündən silinib. Cəmiyyət 

sədri deyib ki,  Xocalı soyqırımını XX əsrin ən böyük faciəsi adlandıran və onu dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmağın vacibliyini vurğulayan milli lider Heydər Əliyevin soyqırım həqiqətlərinin araşdırılıb onlara hüquqi 

qiymət verilməsində tarixi rolu olub.   
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Soydaşımız vurğulayıb ki, 19 il ərzində bu dəhşətli hadisənin dünyada tanıdılması məqsədilə 

Azərbaycan dövləti və xalqı çox işlər görüb, müxtəlif dillərdə kitablar, broşürlər çap edilərək beynəlxalq 

təşkilatlara, parlamentlərə, dövlət rəhbərlərinə, dünya xalqlarına göndərilib, filmlər hazırlanıb, internet saytları 

tərtib edilib. O əlavə edib ki, hətta Beynəlxalq İnsan Haqları Komitəsi bu soyqırım aktının bəşər tarixində ən 

dəhşətli qətliamlardan biri olduğunu təsdiq edib. “Lakin dünya birliyi hələ də ədalətsiz yanaşmasını davam 

etdirərək, Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanımayıb” deyən cəmiyyət sədrinin sözlərinə görə, ermənilərin Xocalı 

şəhərində törətdiyi qəddarlıq aktı Azərbaycan xalqına qarşı əsl soyqırım siyasətinin tərkib hissəsidir.  

Sonra qonaqlara ermənilərin Qarabağda törətdikləri vandallıqlardan, qırğınlardan bəhs edən sənədli film 

təqdim olunub. 

Qeyd edək ki, tədbirin keçirildiyi salonun girişində Xocalı qətliamından bəhs edən fotosərgi də təşkil 

olunub. Eləcə də Xocalıda və Qarabağda törədilmiş erməni vəhşiliyini əks etdirən müxtəlif dillərdə kitablar 

sərgilənib. Bu kitablar qonaqlara hədiyyə edilib.  

Nəzərə çatdıraq ki, “əl-Bəyan” qəzetinin 23.02.11 tarixli nömrəsində bu tədbir haqqında da yazı dərc 

olunub. “Azərbaycan Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edir” başlıqlı yazıda BƏƏ-dəki Azərbaycan 

diasporunun bu hadisə ilə bağlı digər millətlərin icmalarının da iştirakı ilə böyük simpozium keçirməsi qeyd 

olunub. Yazıda S.İmanovun anım mərasimindəki çıxışı yer alıb. 

 

FUAD 

 
 “Paritet”.-2011.-24-25 fevral.-N.22.-S.7. 
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Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə, insanlığa qarşı böyük bir cinayətdir 
 

Səstv.az saytının redaksiyasında Xocalı soyqırımı ilə bağlı müzakirələr aparıldı 

 

Dünən Səstv.az saytının redaksiyasında Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə bağlı Yeni Azərbaycan 

Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, "İki Sahil" qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə və "Yeni Azərbaycan" 

qəzetinin baş redaktoru Hikmət Babaoğlunun iştirakı ilə o dövrün ictimai-siyasi hadisələrinə, xalqımızın başına 

gətirilən misilsiz müsibətlərə müxtəlif rakurslardan yanaşılaraq müxtəlif təhlillər aparıldı. "Səs" qəzetinin şöbə 

müdiri İlham Əliyev baş redaktorlara Xocalı soyqırımının ölkə KİV-lərində təbliği və təqdim olunan faktların 

dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara hansı formada və necə çatdırılması mövzusu ətrafında 

müzakirələrin qurulmasının vacibliyini bildirdi.  

- Hikmət müəllim, Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində Azərbaycan mətbuatında bu 

istiqamətdə mövzuların qoyulması və daha yeni faktların aşkarlanması üçün nə kimi addımlar atılıb?  

 

“Azərbaycan həqiqətlərini dinləmək istəyində olan real auditoriya mövcuddur"  

 

Hikmət Babaoğlu:  

- Əvvəla, onu qeyd edim ki, Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı, eləcə də, bütövlükdə, Qarabağ 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması ilə bağlı son dövrlərdə məqsədyönlü, ardıcıl bir strategiya 

həyata keçirilir. Məhz bunun sayəsində Azərbaycan həqiqətləri, o cümlədən, Xocalı soyqırımı ilə bağlı faktlar 

dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Burada ən böyük missiya Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin 

rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın başlatmış olduğu "Xocalıya ədalət" kampaniyası ilə həyata keçirilir. Bu gün 

Azərbaycan mətbuatında da mövzunun işıqlandırılması daxili auditoriya üçün məqbuldur. Çünki siyasi 

mövqeyindən, ideoloji məzmunundan asılı olmayaraq, Azərbaycan mediası bu faciəni daxili auditoriya üçün 

kifayət qədər işıqlandırır. Amma bununla yanaşı, bizim üçün çox vacibdir ki, törədilən faciənin miqyası, 

qəddarlığı, məqsədi və nəyə görə törədildiyi dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılsın. Ona görə də, hələ 

Azərbaycan mətbuatının, bütövlükdə, bu istiqamətdə icra edəsi çox böyük vəzifələri mövcuddur. Eyni zamanda, 

burda da bir neçə istiqamətlər mövcuddur. İlk növbədə, bu gün tək Azərbaycan yox, Azərbaycan miqyasında 

olan ölkələr üçün beynəlxalq media aləminə daxil olmaq və transmilli media qurumları vasitəsilə müəyyən 

dərəcədə dünya ictimaiyyətinə informasiya ötürmək çox çətindir. Bu səbəbdən də bu prosesdə müəyyən 

irəliləyişlər aparmaq lazımdır. Bu gün texniki imkanların vermiş olduğu şərtlərdən bəhrələnərək daha ətraflı 

dəqiq məlumatları çatdırmalıyıq. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, biz mətbuat nümayəndələrinin təqdim 

etdiyi informasiyaları auditoriya nə dərəcədə həvəslə dinləyir və bizi dinləmək istəyənlər varmı? Bu həqiqəti 

görmək istəyənlərin sayı nə qədərdir? Ona görə də, düşünürəm ki, bu həqiqətləri görmək, eşitmək istəyənlərin 

sayı get-gedə artmaqdadır. Bu ümummilli məsələ olduğu üçün Azərbaycan həqiqətlərini dinləmək istəyində 

olan real auditoriya mövcuddur. Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, dünya informasiya dünyasıdır. Çox 

təəssüf ki, bu informasiya dünyasında mövcud olan qanunauyğunluqlar bəzi hallarda heç də bizim 

maraqlarımızla uzlaşmır. Çünki bu informasiya dünyasında, informasiya imperiyasında bəzi hallarda kimisə 

dinləməyi, ümumiyyətlə, istəmirlər. Ona görə də, bizlər bu məsələnin üzərində xüsusi olaraq dayanmalıyıq.  

 

- Vüqar müəllim, bu bir faktdır ki, dünya xalqları, beynəlxalq təşkilatlar XX əsrin ən dəhşətli 

insan qırğını ilə müşahidə olunan Xirosimo və Xatın kimi faciələri soyqırımı kimi qiymətləndirirlər. 

Amma Xocalı soyqırımına hələ də dünya ölkələri tərəfindən lazımi qiymət verilməyib. Bunun səbəbini nə 

ilə izah etmək olar?  

“Bu gün də müəyyən dövlətlər Xocalı faciəsinə və Azərbaycanın digər ağrılı məsələlərinə hələ də 

ikili standartlardan yanaşırlar" 

 

Vüqar Rəhimzadə:  

- Əvvəla, qeyd edim ki, məndən öncə Hikmət müəllim soyqırımının təbliğat vasitələri ilə dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması məsələsinə toxundu. Hesab edirəm ki, Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə, insanlığa, insan 

cəmiyyətinə yönəlmiş bir ağır faciə kimi dəyərləndirilir. Baxmayaraq ki, bu gün müəyyən dövlətlər Xocalı və 

Azərbaycanın digər ağrılı məsələlərinə hələ də ikili standartlardan yanaşırlar. Amma Azərbaycanda son illərdə 

aparılan aktiv fəaliyyət, ictimai-siyasi qurumlarımızın bu sahədə apardığı yüksək səviyyəli təbliğat işlərinin 

nəticəsində artıq dünya ictimaiyyəti də reallığı dərk edir. Yəni 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-a keçən gecə 
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Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı edilmiş vəhşilik, həyata keçirilmiş soyqırımı aktını artıq dünya 

ictimaiyyəti də qəbul edir. O dövr rəhbərlikdə olan ermənipərəst M.Qorbaçov hakimiyyəti Xocalını həm 

ideoloji, həm də hərbi cəhətdən mühasirədə saxlayırdı. Həmin dövrün tarixi hadisələrinə yenidən nəzər saldıqda, 

biz bu proseslərin tam məntiqi əsaslarını açıq şəkildə görə bilirik. Çünki o dövrdə, bütövlükdə, mətbuat vahid 

mərkəzdən idarə edilir və sovet ideologiyasına xidmətə yönəldilirdi. Yalnız sovet senzurasından keçdikdən 

sonra istənilən bir məlumatı beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq mümkün idi. Bu baxımdan da, həmin dövrlərdə 

informasiya almaq və ötürmək olduqca çətin idi. Çünki Xocalı faciəsi baş verən günün səhərisi soyqırımı haqda 

informasiyanı ictimaiyyətə çatdırmaq mümkün olmamışdı. İnsanlar nə baş verdiyindən xəbərsiz qalmışdılar. Bu 

hadisələr isə mərkəzdən idarə olunan o dövrki hakimiyyətin Azərbaycan xalqına qarşı qısqanclıq, aqressiv 

rəftarının bir məntiqi nəticəsi idi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, 1993-cü ildə xalqımızın Ümummilli Lideri 

Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi 

proseslərə həm hüquqi, həm də siyasi qiymət verildi. Eyni zamanda, 1994-cü ildə həm Xocalı soyqırımına, həm 

də 20 Yanvar faciəsinə və xalqımızın başına gətirilən digər müsibətlərə də hüquqi-siyasi mövqedən yanaşılaraq, 

vacib qiymət verildi. Məhz bundan sonra xalqımızın başına gətirilən faciələrdə iştirak etmiş cinayətkarların 

adları ictimaiyyətə bəlli oldu. Onların ifşa olunması istiqamətində kifayət qədər ciddi addımlar atıldı. Məhz bu 

gün Azərbaycanda mövcud olan möhkəm ictimai-siyasi sabitlik imkan verir ki, ölkəmizlə bağlı ən real və həqiqi 

faktları dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdıra bilək. Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinin ən layiqli 

davamçısı olan cənab Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu daxili və xarici siyasət nəticəsində 

dünya ictimaiyyəti, dünya birliyi Azərbaycanın həqiqətləri ilə maraqlanır və dərk edir. Heydər Əliyev Fondu 

tərəfindən də Azərbaycan həqiqətləri xalqımızın başına gətirilən faciələrin dünya ictimaiyyətinə və beynəlxalq 

təşkilatların diqqətinə çatdırmaq üçün kifayət qədər uğurlu işlər həyata keçirilib və bu işlər davam edir. Eyni 

zamanda, Azərbaycanın dünyada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları da Xocalı soyqırımı və digər milli 

məsələlərimizlə bağlı olduqca mühüm işlər həyata keçirirlər. Bütün bunların nəticəsi olaraq, artıq dünyanın 

aparıcı ölkələri Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciələri, soyırımı və etnik təmizləmə siyasəti kimi dərk 

edir.  

 

- Hikmət müəllim, soyqırımı faktını artıq dünyanın demokratik düşüncəli xalqları qəbul edir və 

təsdiqləyirlər. Eyni zamanda, Xocalıda həyata keçirilmiş soyqırımı faktının iştirakçıları və icraçıları da 

bəllidir. Belə olan təqdirdə, məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 

müraciət edilməsi nə dərəcədə mümkündür?  

 

"Xocalı bizim ümummilli faciəmizdir" 

 

Hikmət Babaoğlu:  

- Məsələyə mahiyyət etibarilə yanaşdıqda, bunun həm də bir qlobal məsələ olduğu faktdır. Sizin 

sadaladığınız məsələnin reallaşması üçün Azərbaycan mətbuatı üzərinə nə qədər vəzifə düşürsə, mediamız 

bunun öhdəsindən gəlmək iqtidarındadır. Eyni zamanda, mətbuatla yanaşı, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 

demokratik institutların nümayəndələri, ayrı-ayrı ictimai təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları da bu məsələlərlə 

bağlı konkret addımlar atmalıdırlar. Məsələnin araşdırılmasına gəldikdə isə, bilirsiniz ki, Xocalı soyqırımı ilə 

bağlı Azərbaycan prokurorluğunda xüsusi cinayət işi qaldırılıb. Burada faciəni törədənlərin konkret adları və 

ünvanları da öz əksini tapmışdır. Biz bilirik ki, Xocalı soyqırımında sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının 

zabitləri, əsgərləri iştirak etməklə yanaşı, onların döyüş sursatlarından da istifadə olunub. Bundan əlavə, faciə 

günü Xocalıya 3 istiqamətdən hücum edilib. Əgər Xocalıya hücum edən ordunun bir hissəsinə rus rəhbərlik 

edirdisə, digər bir bölümünə indi Ermənistanın müdafiə naziri olan Seyran Ohanyan rəhbərlik edirdi. Yəni 

onların hər birinin adları da Azərbaycan ictimaiyyəti üçün məlumdur. Ona görə də, mən düşünürəm ki, bu 

istiqamətdə hələ görüləsi işlərimiz çoxdur. Çünki bu, təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütövlükdə, 

insanlığa qarşı törədilmiş bir cinayətdir. Ona görə də, necə ki, Kosovoda Priştina faciəsini törədənlər Haaqa 

tribunalı qarşısında cavab verirlər. O cümlədən də, biz də nail olmalıyıq ki, Xocalı soyqırımını törədənlər məhz 

həmin tribunal qarşısında cavab versinlər. Amma düşünürəm ki, bu faciəni törədənlərə ən layiqli cavabı 

Azərbaycan xalqının özü verəcəkdir. Ali Baş Komandan, cənab Prezident İlham Əliyevin əmri ilə biz 

torpaqlarımızı düşməndən azad eləməklə, erməni quldurlarına ən layiqli cavab vermiş olacağıq.  

 

- Vüqar müəllim, bu gün biz Xocalının bir soyqırımı kimi dünya dövlətləri tərəfindən 

tanıdılmasında sözün qüdrətindən istifadə edə bilirikmi?  
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- Bu gün ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün ictimai-siyasi təşkilatlar Xocalının dünya ictimaiyyətinə 

olduğu kimi çatdırılması istiqamətində sistemli şəkildə iş aparmalıdır. Eyni zamanda həyata keçirilən zəruri 

işlər, atılan vacib addımlar bu məsələnin heç də mümkünsüz olmadığını isbatlamışdır. Bundan əlavə, 

kimliyindən asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşımız öz əməlləri ilə böyük aktivlik nümayiş etdirməlidir. Bu 

məsələdə gənclərin üzərinə də çox böyük məsuliyyət düşür. Azərbaycan reallıqlarının, Xocalı faciəsinin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün xüsusilə elektron medianın da fəaliyyəti daha gücləndirilməlidir. Dünyanın 

aparıcı telekanallarına, informasiya vasitələrinə, siyasi təşkilatlara Azərbaycanla bağlı konkret faktlar 

çatdırılmalıdır.  

 

- Hikmət müəllim, mətbuat Qarabağ həqiqətlərinin çatdırılması, beynəlxalq ictimaiyyətin 

informasiya ilə əhatə olunması üçün nə kimi işlər görməlidir?  

 

Hikmət Babaoğlu:  

- Bu gün Azərbaycan mətbuatı ciddi bir mətbuat kimi formalaşıbdır. Eyni zamanda, Azərbaycan təkcə 

regionda deyil, dünyada inkişaf etmiş və dövlətin qayğısı ilə əhatə olunan ən öncül mətbuatlardan biridir. Çünki 

Azərbaycan mətbuatının hər cür texniki imkanları vardır ki, həqiqətləri olduğu kimi çatdırsın. Sadəcə olaraq, biz 

bir qədər də öz fəaliyyətimizi gücləndirməli, peşəkarlıq qabiliyyətimizi daha da artırmalıyıq. Bu gün beynəlxalq 

dil statusunda olan dilləri mənimsəməli və o dillər vasitəsi ilə həqiqətləri bərkdən və uca səslə car çəkməliyik.  

 

Vüqar Rəhimzadə:  

- Mən də hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycan mətbuatı uğurlu bir dövrünü yaşayır. Dövlət tərəfindən 

mətbuatımıza diqqət və qayğı göstərilir. Bu isə ölkəmizdə müstəqil mətbuatın inkişafına öz müsbət təsirini 

göstərir. Mətbuatımız da öz üzərinə düşən fəaliyyətində mühüm nailiyyətlər əldə edib. İnanırıq ki, bundan sonra 

da Azərbaycanın haqq işinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında da mətbuatımız öz vəzifəsinin öhdəsindən 

layiqincə gələcək. Eyni zamanda, digər məsələlərdə də, mediamız missiyasını çox böyük uğurla yerinə 

yetirəcək. 

 

Tapdıq Qurbanlı 

 

“Səs”.-2011.-24 fevral.-N.35.-S.8-9. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

103 

 

Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə və insanlığa qarşı yönəlmiş cinayətdir 
 

Keçmişini unudanların onu yenidən yaşamaq məcburiyyətində qalması tarixin ibrət dərsidir. 

Azərbaycanın çağdaş tarixində də unudulması mümkün olmayan, bütövlükdə xalqın yaddaşına dərin iz 

salaraq onu daim mübarizə və qisas ruhunda kökləyən elə faciəli hadisələr var ki, heç zaman 

unudulmayacaq. Erməni faşizminin xislətini, gerçək mahiyyətini çılpaqlığı ilə açan Xocalı soyqırımı da 

məhz unudulması mümkün olmayan belə dəhşətli hadisələrdəndir. 19 il öncə - 1992-ci il fevralın 25-dən 

26-na keçən gecə belə amansız cinayətə rəvac vermiş ermənilər dünyanın ən əzazil, qəddar və qaniçən 

milləti olduqlarını, terroru dövlət siyasətinə çevirdiklərini bir daha təsdiq etmişlər. 

Bu kütləvi və amansız soyqırımı aktı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı 

çevrilmiş terror siyasətinin təzahürü olmaqla, təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə və 

insanlıq əleyhinə törədilmiş qəddar cinayətdir. Beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə məhəl qoymayan 

azğınlaşmış erməni silahlı birləşmələri Xocalıda bu soyqırımı əməlini törədərkən doğma torpağını qəsbkarlara 

vermək istəməyən Azərbaycan xalqını qorxutmaq, onun mübarizə əzmini qırmaq və məhv etmək niyyətini 

güdmüşlər. Həmin gün Xocalıda miqyasına və qəddarlığına görə bəşər tarixində misli görünməmiş bir soyqırımı 

aktı yaşanmışdır. Ermənistan silahlı birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı erməni yaraqlıları, habelə uzun illər 

beynəlxalq ictimaiyyətə "sülhsevər" ordu kimi təqdim edilmiş keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı 

Xocalı şəhərini sakinləri ilə birlikdə gülləbaran edərək, insanlığa silinməz ləkə olan soyqırımı aktını törətmişlər. 

Erməni qəsbkarları azərbaycanlıları qətlə yetirmək üçün hətta faşistlərin belə istifadə etmədikləri ən qəddar, 

tükürpədici üsullardan istifadə etmişlər.  

Xocalı qətliamı Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün gerçək mahiyyətini, erməni terrorizminin və 

vəhşiliyinin dəhşətli miqyasını bütün çılpaqlığı ilə üzə çıxarmışdır. Bu hadisə respublikamızın Qarabağ 

müharibəsində aldığı ən böyük zərbə, sonrakı məğlubiyyətimizi qismən labüd edən faciə olmuşdur. Həmin 

dövrdə mərkəzi hakimiyyətin biganəliyi və səriştəsizliyi, respublikada xaos və anarxiyanın baş alıb getməsi, 

vəzifə kürsüsü uğrunda amansız mübarizə aparılması, ölkədəki ordudakı başıpozuqluq, cəbhə xəttində yaşanan 

faciələrə göstərilən laqeydlik təkcə Xocalı faciəsinin deyil, sonrakı müsibətlərimizin də əsas səbəblərindəndir.  

Xocalıda mülki əhalinin planlı şəkildə qətlə yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan biri də məhz budur 

ki, həmin gün əhalinin zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyən hissələri ərazidən çıxış yollarında əvvəlcədən 

xüsusi hazırlanmış pusqularda güllələnmişlər. Xocalıdan çıxan əhalinin Naxçıvanik kəndi ərazisində pulemyot, 

avtomat və başqa silahlardan gülləbaran edilməsi faktı bunu bir daha təsdiqləyir. Bütün bunlar ermənilərin 19 il 

öncə Xocalı şəhərində törətdikləri qeyri-insani hərəkətlərinin kökündə məhz genosid (soyqırımı) niyyətinin 

dayandığını aşkar surətdə üzə çıxarır. Genosid cinayəti üçün xüsusi niyyətin olması zəruri şərt sayılır və bu 

dəhşətli akt hökmən milli, etnik, irqi, dini qruplara qarşı yönəlməlidir. Bu hüquqi müstəvidən yanaşdıqda aydın 

görünür ki, erməni silahlı birləşmələrinin çirkin niyyəti Xocalı şəhərindəki azərbaycanlıları məhz milli-dini 

zəmində son nəfərədək qətlə yetirmək olmuşdur. Ermənilər beynəlxalq humanitar hüquqda yolverilməz sayılan 

soyqırımı cinayətinə şüurlu, məqsədli şəkildə, bilərəkdən əl atmış, misli görünməmiş qətliam törətmişlər.  

Beynəlxalq hüquq normaları Xocalı faciəsinin soyqırımı cinayəti kimi tövsifi üçün kifayət qədər ciddi əsaslar 

verir. İlk dəfə olaraq Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsində beynəlxalq cinayətlərin nədən ibarət olduğu 

göstərilmişdir. Orada soyqırımı cinayəti insanlıq əleyhinə olan cinayətlər kateqoriyasına aid edilmişdir. BMT-

nin "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında" 1948-ci il tarixli 

Konvensiyasında isə soyqırımı cinayətinin mahiyyəti tam əksini tapmışdır. Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı 

sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməl olmaqla ən ağır beynəlxalq cinayət sayılır. Soyqırımı hər hansı milli, 

irqi, etnik və dini əlamətlərinə görə fərqlənən xüsusi bir qrupun tamamilə və ya qismən məhv edilməsinə 

yönəlmiş aşağıdakı hərəkətlərə deyilir: birincisi, həmin qrupun üzvlərinin öldürülməsi; ikincisi, onların şikəst 

edilməsi, bədən xəsarəti, yaxud əqli pozğunluq yetirilməsi; üçüncüsü, hər hansı qrupun qəsdən onun tam, yaxud 

qismən fiziki məhvini nəzərdə tutan həyat şəraitinin yaradılması; dördüncüsü, həmin qrupda doğumun qarşısını 

almağa yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi; beşincisi, azyaşlı uşaqların bir insan qrupundan alınıb başqasına 

verilməsi. Bunlardan hansısa biri hadisənin soyqırımı kimi qiymətləndirilməsi üçün kifayət edir. Bu meyarlar 

baxımından Xocalı faciəsi soyqırımı cinayəti kimi qiymətləndirilməlidir. 

Soyqırımı - beynəlxalq hüququn qəbul edilmiş ümumi pirinsip və normalarının, habelə insan hüquq və 

azadlıqlarının kobud surətdə pozulmasıdır. Soyqırımının əsas ictimai təhlükəliliyi ondan ibarətdir ki, bu 

cinayətin törədilməsi nəticəsində ayrıca mədəniyyəti, adətləri, ənənələri, bir sözlə, yaşam tərzi olan milli, etnik, 

irqi və ya dini qrup tamamilə və ya qismən öz mövcudluğunu itirə bilər. Bu isə insanlar birliyinin 

müxtəlifliyinin itirilməsinə, beynəlxalq nizamlama qanunauyğunluqlarının əsaslarının sarsılmasına gətirib 
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çıxara bilər. BMT Baş Məclisinin 10 dekabr 1948-ci ildə qəbul etdiyi Ümumdünya insan hüquqları 

Bəyannaməsində qeyd olunur ki, "...hər bir insanın yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır, heç 

kəs insan ləyaqətini alçaldan alçaldıcı və qeyri-insani cəza və işgəncələrə məruz qala bilməz. Hər bir insan onun 

harada olmasından asılı olmayaraq hüquq sübyekti hesab olunur və bütün insanlar qanun qarşısında bərabərdir 

və qanunlarla eyni dərəcədə müdafiə olunur". 

İstintaqla da müəyyən edilmişdir ki, erməni silahlı qüvvələrinin və Dağlıq Qarabağın silahlı separatçı 

qüvvələrinin keçmiş sovet ordusunun Xankəndidə dislokasiya olunmuş 366-cı alayının hərbçiləri ilə birlikdə 

törətdikləri bu əməldə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinin "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması 

və ona görə cəzalandırma haqqında" 1948-ci il 9 dekabr tarixli konvensiyasında və Azərbaycan Respublikası 

CM-in 103-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş soyqırımı cinayətinin tərkibi vardır. Həmçinin cinayət işi 

öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirən Ermənistanın hərbi birləşmələri, Dağlıq 

Qarabağdakı silahlı separatçı birləşmələr və Xankəndidə yerləşən 366-cı alayın hərbçiləri tərəfindən dünya 

dövlətlərinin qəbul etdiyi beynəlxalq hüquq normalarına da riayət edilməmiş, 1949-cu il 12 avqust tarixli 

"Döyüşən silahlı qüvvələrdə yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında", "Hərbi əsirlərlə 

rəftar haqqında" və "Müharibə zamanı mülki əhalinin qorunması haqqında" Cenevrə konvensiyalarının müvafiq 

maddələrində nəzərdə tutulan - döyüş əməliyyatlarında bilavasitə iştirak etməyən şəxslərə qarşı onların həyatına 

və şəxsiyyətinə qəsd etmək, o cümlədən hər hansı şəraitdə öldürmək, şikəst etmək, qəddarcasına rəftar etmək və 

işgəncə vermək, girov götürmək, insan ləyaqətinə toxunmaq, o cümlədən təhqiramiz və alçaldıcı tərzdə rəftar 

edilməsi kimi qadağan olunması barədə tələblər kobud surətdə pozulmuşdur. 

Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə tanıdılması və erməni faşizminin ifşası ilə bağlı ilk əməli təşəbbüs 

isə ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbilə hakimiyyətə qayıdışından sonrakı mərhələyə təsadüf edir. 

Ulu öndər ilk gündən Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi soyqırımının və terror siyasətinin 

mahiyyətini, habelə ərazilərimizin işğalından sonra Dağlıq Qarabağın terrorizm mənbəyinə çevrilməsi, orada 

narkotik maddələrin yetişdirilməsi, mədəni abidələrin məhv edilməsi və digər faktların dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasını xarici siyasətdə mühüm vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirdi. Bu məqsədlə atılan mühüm 

addımlardan biri də erməni təcavüzü nəticəsində üzləşdiyimiz milli faciələrimizə siyasi-hüquqi qiymətin 

verilməsi oldu.  

Ulu öndərin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis "Xocalı Soyqırımı Günü haqqında" qərar 

qəbul etmişdir. Eyni zamanda ümummilli lider Heydər Əliyevin "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə 

sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında" 25 fevral 1997-ci il tarixli Sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı saat 

17.00-da Azərbaycan Respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti 

olaraq sükut dəqiqəsi elan edilir.  

Son 19 ildə Xocalı həqiqətlərinin dünyaya tanıdılması, Ermənistanın sovet hərbi dairələrinin dəstəyi ilə 

həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülmüş, xarici 

dillərdə kitablar, sənədlər dərc olunmuş, Xocalı genosidi müxtəlif təşkilatlarda gündəmə gətirilmiş, bununla 

bağlı bir çox internet saytları yaradılmışdır. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fəaliyyətini 

də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, parlamentin Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümü ilə 

əlaqədar 27 fevral 2007-ci il tarixli bəyanatında münaqişəyə bir daha hərtərəfli qiymət verilmişdir: "Dinc 

əhalinin vəhşicəsinə kütləvi qırğını bütün insanlığa qarşı ən ağır cinayətlərdən biri olmaqla, XX əsrin Xatın, 

Lidiçe, Babi Yar kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır. Xocalı soyqırımı Azərbaycan Respublikasının 

Dağlıq Qarabağ bölgəsini zəbt etmək məqsədilə Ermənistan Respublikasının apardığı işğalçılıq müharibəsinin 

gedişində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin miqyasına görə ən dəhşətlisidir. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi hesab edir ki, Xocalı soyqırımı unudulmamalı, dünya birliyi 

tərəfindən beynəlxalq hüquqi qiymətini almalıdır. Faciənin ideoloqları, təşkilatçıları və icraçıları yaxalanaraq 

layiq olduqları cəzalara çatdırılmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatına, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına, Avropa Şurasına, Avropa Birliyinə, İslam 

Konfransı Təşkilatına, Müstəqil Dövlətlər Birliyinə, digər beynəlxalq təşkilatlara, dünya ölkələrinin 

parlamentlərinə və hökumətlərinə müraciət edir ki, erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı 

törədilmiş Xocalı soyqırımını tanısınlar və pisləsinlər, gələcəkdə bu cür cinayətlərin baş verməsinin qarşısını 

almaq üçün təsirli tədbirlər görsünlər, Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq 

hüququn hamılıqla qəbul olunmuş norma və prinsiplərinə, xüsusən onların arasında təməl rolunu oynayan 

dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinə əsasən sülh yolu ilə həllinə kömək göstərsinlər". 

Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, həmin bəyanatın qəbulu ilə bağlı müzakirələr zamanı mən də fikir və 

mülahizələrimi bildirmiş, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması üçün təkliflərimi irəli sürmüşəm.  
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Milli Məclisin deputatlarının təklifləri əsasında qəbul olunmuş bəyanatda bir daha bəyan edilir ki, 

Azərbaycan dövləti mövcud imkanların hamısından yararlanaraq ərazi bütövlüyünün bərpasını təmin edəcək, 

Xocalı faciəsinin əsl beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət almasına, onun ideoloqlarının, təşkilatçılarının və 

icraçılarının layiqincə cəzalandırılmasına nail olacaqdır.  

Son illər Heydər Əliyev Fondu da bu istiqamətdə uğurla fəaliyyət göstərir. Fond bəşəriyyətin ən böyük 

faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqda faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl işlər 

görür. Heydər Əliyev Fondu soyqırımı haqda həqiqətləri dünyaya çatdırmaq üçün 2007-ci il fevralın 19-26-da 

Türkiyənin İstanbul və daha 25 vilayətində "Xocalı həftəsi"ni keçirmiş, tədbirlər proqramı çərçivəsində 

İstanbulun mərkəzi meydanı Taksimdə bir sıra anım mərasimləri təşkil edilmişdir. Xocalı faciəsinin beynəlxalq 

miqyasda tanıdılması baxımından 2008-ci il fevralın 14-də Berlində keçirilmiş "Xocalı soyqırımı və 1915-ci il 

hadisələrindəki gerçəklər" adlı elmi konfrans da son dərəcə əhəmiyyətli olmuşdur. Konfransda Heydər Əliyev 

Fondunun dəstəyi ilə hazırlanmış "Xocalı uşaqların gözü ilə" sərgisi nümayiş etdirilmiş, habelə erməni 

qəddarlığını əks etdirən kitablar paylanmışdır.  

2010-cu ilin 31 yanvarında dünyanın 56 ölkəsinin üzv olduğu İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) Parlament 

Assambleyasının VI sessiyasında Xocalı faciəsi insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirilmişdir. İKT-nin 

Xocalı hadisələrini insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirməsindən hüquqi əsas kimi istifadə edib təşkilata 

üzv ölkələrin parlamentlərində müzakirələrin keçirilməsinə və soyqırımı kimi tanıdılmasına nail olmaq üçün 

hərtərəfli fəaliyyət göstərilməlidir. Bu məqsədlə diaspor təşkilatlarının gücündən maksimum istifadə etməli və 

onların fəaliyyətləri uzlaşdırılmalıdır.  

Erməni millətçiləri xaricdəki diasporu və böyük dövlətlərdəki erməni lobbisinin imkanlarından istifadə 

edərək "əzabkeş, məzlum erməni milləti" obrazı yaratmaqda davam edir, azərbaycanlılara və türklərə qarşı 

törətdikləri soyqırımları haqqında həqiqətləri gizlətməyə, dünya ictimaiyyətini Azərbaycan torpaqlarının işğalı 

faktı ilə barışdırmağa çalışırlar. Lakin unutmasınlar ki, nə vaxtsa onların dəhşətli əməlləri bəşəriyyətə qarşı 

cinayət kimi hüquqi-siyasi qiymətini alacaqdır. Dünya dövlətləri bu məsələdə erməni təbliğatı nəticəsində 

formalaşmış stereotiplərdən imtina etməli, "əzabkeş millətin" saxta göz yaşlarına uymamalıdır. 

 

Baba TAĞIYEV. 

 
 “Xalq qəzeti”.-2011.-25 fevral.-N 44.-S.8. 
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Xocalı qisasa çağırır... 
 

XX əsrin ən dəhşətli, insanlıq əleyhinə yönəlmiş faciəsi olan Xocalı hadisələrindən 19 il ötür. 19 ildir 

ki, Azərbaycan xalqı Xocalı yarasının mənəvi zərbəsindən əziyyət çəkir. Bəşər tarixində müharibələr çox 

olub. İtkilər olub, insanlar ölüb, şəhərlər dağılıb, kəndlər xarabazara çevrilib. İnkişaf səviyyəsinə görə, 

zamanın ən məşhur şəhərləri yer üzündən silinib. Böyük mədəniyyət nümunələri yaratmış xalqlar məhv 

olub. Amma bəşər tarixində insanlıq adına ləkə gətirən alçaq əməllər, bu əməlləri törətmiş başkəsən 

cəlladlar, insan qatili tiranlar çox olub. 

  

Amma körpə qanına susamış nacinslərin törətdikləri qanlı qırğınlar barmaq sayındadır. Bəşəriyyətin üz qara- 

sına çevrilmiş faciələr az olmayıb XX əsrdə. Xatın, Xirosima, Naqasaki...Hitler faşistləri ikinci dünya savaşı 

illərində çox cinayətlər törətmişdilər. Belarusun Xatın kəndində törədilən insanlıqdışı cinayət bunlardan ən 

dəhşətlisidir. Faşistlər çox şəhərləri almışdılar. Amma onların alınması indi statistika kimi yada düşür. Balaca 

kənd olan Xatının işğalı isə tarixə qanla yazıldı. Çünki faşistlər orada heç bir günahı olmayan uşaqları, əlsiz-

ayaqsız qocaları, köməksiz qadınları güllələmişdilər. Amerikanlar Xirosimaya qədər neçə ölkələr, şəhərlər 

bombalamışdılar. Xirosimada isə bəşər tarixinin ən müdhiş silahı-atom bombası sınaqdan çıxarıldı. Minlərlə 

insan gecə yuxudaykən uçan evlərin altında qaldı, kimyəvi silahdan zəhərlənib öldü, yaralandı, ömürlük şikəst 

oldu. 

 

Ən müdhiş cinayət... 

 

Ermənilərin Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdikləri faciə XX əsrdə baş vermiş insanlıq əleyhinə 

cinayətlərin ən müdhişidir. 

1992-ci ilin 26 fevralında baş vermiş bu faciədən sonra Azərbaycan şokda idi. Ona görə yox ki, faciə 

görməmişdik. Azərbaycan xalqı Xocalıya qədər çox faciələr görmüşdü. Bu xalq 20 yanvardan keçmiş, Daşaltı, 

Cəmilli, Qaradağlı faciələrini yaşamışdı. Çaşqınlığımızın səbəbi düşməni yaxından tanıya bilməməyimiz idi. 

Necə ki 20 yanvarda "Qızıl ordu"nun bizə güllə sıxacağını ağlımıza gətirmirdik, eləcə də Xocalıda bu qədər 

alçaqlığın, namərdliyin, nakişiliyin qurbanı olacağımızı düşünmürdük... 

Faciəyə qədər Azərbaycan xalqı üçün Xocalı düşmən tərəfindən gülləbaran edilən adi Qarabağ kəndlərindən 

biri idi. 90-cı illərin əvvəllərində statusu böyümüş, ərazisi və əhalisi artmış Xocalı düşmənin düz burnunun 

ucunda idi. Şəhərdə yerli sakinlərlə yanaşı Ermənistandan, öz dədə-baba torpaqlarından qovulmuş 

azərbaycanlılar və sovet KQB-sinin yaratdığı süni münaqişə nəticəsində Özbəkistanın Fərqanə vilayətindən 

qaçıb gəlmiş Ahıska türkləri də məskunlaşmışdı. Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yolunun üstündə yerləşən 

Xocalının erməni separatçıları və onlara dəstək verən işğalçı Ermənistan üçün böyük strateji əhəmiyyəti vardı. 

Qarabağda yeganə aeroport Xocalıda yerləşirdi. Xocalı böyüyüb ermənilərin əlində olan Xankəndinin 

alternativi ola bilərdi. Azərbaycan xalqı ermənilərin nə zamansa Xocalını boşaltmağa qalxacağını bilirdi. Amma 

bunun insanlıq əleyhinə suç işlənərək, bütün müharibə qanunlarının ziddinə gedərək ediləcəyi kimsənin ağlına 

gəlmirdi. Amma hiyləgər erməni öz bildiyində idi... 

 

25-dən 26-a keçən gecə... 

 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə ermənilər "Alazan" tipli raketlərdən 2 saatlıq atəşdən sonra 

Xocalı- ya üç istiqamətdən hücuma keçdilər. Təpədən-dırnağa silahlanmış erməni quldurlarına Xankəndində 

dislokasiya olunmuş 366-cı rus alayı da yardım edirdi. Xocalını şəhərin özünümüdafiə dəstəsi və o vaxt tam 

formalaşmamış Milli Ordunun hissəsi müdafiə edirdi. Ermənilərin ağır artilleriyası şəhərə bomba yağdırır, odlu 

silahlar evləri atəşə tuturdu. Vahiməyə düşmüş Xocalı sakinləri Əsgəran istiqamətinə doğru qaçırdı. Əsgəran 

rayonunun Naxçıvanik kəndi yaxınlığında erməni silahlı birləşmələri və 366-cı alayı Xocalı sakinlərini 

gülləbaran etdi. Qanlı qırğın bir neçə saata qədər davam etdi. Erməni -rus hərbi birləşmələrinin əlində yalnız 

qalmış Xocalı süqut etdi. Şəhər azərbaycanlılardan tamamilə təmizləndi. 613 Xocalı sakini qanlı qətliamda 

həyatını itirdi. 1275 Xocalı sakini yaralandı, şikəst oldu, düşmən əsirliyində ağır işgəncələrə məruz qaldı. 

Ermənilərin Xocalı qətliamında öldürdüyü insanların 106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i isə qoca idi. 

 

Erməni xislətinin nümayişi 
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Ermənilərə Xocalı lazım idi, şəhəri almışdılar. Bəs qırğının miqyası nədən belə böyük oldu? Nədən dünya 

birliyinin gözü qarşısında dinc Azərbaycan kəndi yerlə-yeksan edildi, əhalisi qırğına verildi? Ermənilər 

başından bəri münaqişəyə ədalətli prinsiplərdən yanaşmayan dünya birliyi, xristian həmrəyliyi göstərən Qərb 

dövlətləri, Qarabağdakı münaqişəyə "qriqorian (xristian) erməni azlığın müsəlman türklər tərəfindən 

sıxışdırılması" kimi baxan beynəlxalq təşkilatlar sarıdan əmin-arxayın idilər. Bilirdilər ki, onların görünməmiş 

vəhşiliklərinə ciddi reaksiya verən, azərbaycanlılara qarşı soyqırım kimi dəyərləndirən olmayacaq. 

Məntiqlə Xocalı alınandan sonra əhaliyə qarşı qanlı qırğın törədilməyə bilərdi. Amma erməni caniləri necə 

qəddar, azğın məxluq olduqlarını göstərdilər. Xocalı faciəsi erməni xislətini, namərdliyini sübut elədi. Xocalı 

faciəsinin miqyası ona görə böyük oldu ki, ermənilərə, onları üstümüzə göndərən imperiyaya qarşı mübarizəyə 

qalxmış Azərbaycan xalqının gözü qırılsın, iradəsi şikəst olsun, müqavimət hissi olsun. Xocalıda törədilən 

dəhşətlər gələcək işğal planlarına psixoloji zəmin yaratmaq məqsədi güdürdü. Hadisələrin sonrakı inkişafı, digər 

şəhər və kəndlərin işğalı göstərdi ki, ermənilərin rus ağalarının göstərişi ilə həyata keçirdikləri bu qətliam 

azərbaycanlıların gözünü qırmaq üçün edilibmiş. 

 

Əsgərana gedən qanlı yol 

 

Xocalı qətliamını ilk dəfə olaraq cəsur telejurnalist Çingiz Mustafayev lentə almış və dünyaya yaymışdı. 

Hadisədən sonra ərazidə aparılmış çəkilişlər ermənilərin Xocalıda necə bir cinayət işlətdiklərini göstərir. Erməni 

quldurları öldürdükləri insanların başının, üzünün dərisini soymuş, onları tanınmaz hala salmış, hamilə 

qadınların qarınlarını yarmışdılar. Erməni quldurları meyitləri ağır texnikanın altında qoymuş, uşaqları 

avtomatların süngüsünə keçirmişdilər. Xocalıda öldürülmüş insanlar müharibənin od-alovunu görmüşdülər. 

Amma onlar ermənilərə heç bir pislik etməmişdilər. Dinc insanların gülləbaran edilməsi ermənilərin müharibə 

qanunlarına tüpürməsi idi. Ermənilər Xocalını döyüşdən sonra almamışdılar. Namərdcəsinə, gecəykən hücum 

etmiş və dinc insanlar yaşayan evləri gülləyə tutmuşdular. Bu azmış kimi işğal etmək istədikləri Xocalı 

şəhərinin sakinlərinə dinc dəhliz yaratmamış, əksinə, Əsgəran istiqamətinə doğru qaçan əliyalın insanları 

gülləbaran etmişdilər. 

Həmin gün ermənilər bəşəriyyət, insanlıq üçün necə böyük təhlükə olduqlarını sübuta yetirdilər. Bir vaxtlar 

Türkiyə və İrandan köçüb gəlmiş, Qarabağın ən səfalı guşələrində məskunlaşmış bu xalqın necə namərd, 

amansız və qəddar olduğunu yəqin etdik həmin gün. 26 fevralda böyük dövlətlərin bəslədiyi erməni caniləri 

dünyanın qəbul etdiyi normaların onlar üçün bir heç olduğunu göstərdilər. 

 

Xocalının qisası alınacaq 

 

19 ildir ki, Xocalı yarası bizi sızladır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı Xocalıda öldürülümüş uşaqlara, namusu 

tapdanmış qadınlara görə özünü suçlu bilir. Utanırıq, ona görə ki, imdad diləyən Xocalıya əlimiz çatmadı. O 

soyuq, şaxtalı fevral günlərində düşməndən qaçmağa çalışan, amma ümidləri daşa çırpılmış günahsız insanların 

dadına yetişə bilmədik. Məsuliyyətsiz rəhbərlərin şirin yalanlarına aldandıq, Xocalını, Daşaltını, Cəmillini 

qoruyacaq ordunu vaxtında qura bilmədik. Xocalıdan sonra çox şəhərlər, kəndlər itirdik, çox itkilər verdik. 

Amma onların heç birisi bizi Xocalı qədər yandırmır. Çünki Xocalı şəhid olan gün bizim "böyük qardaş", "yaxşı 

qonşu" haqqında təsəvvürlərimiz də güllələndi. Dünyada "ədalət" deyilən bir nəsnənin olmadığını anladıq. Dörd 

bir yanı bürümüş düşmən qarşısında tək olduğumuzu anladıq. 

İndi Azərbaycan 20 il öncəki yalqız, zəif ölkə deyil. Xeyli güclənmişik. Düşməni yerində oturtmağa qadir 

qüdrətli ordumuz var. İşğal olunmuş kənd və şəhərlərimiz gec-tez azad olunacaq. Dağılmış şəhərlərin yerində 

yaraşıqlı evlər, göydələnlər ucaldılacaq. Mübariz İbrahimov kimi oğullarımız Xocalı şəhidlərinin qisasını 

almağa başlayıblar. Qisas qiyamətə qalmayacaq və Xocalıda əli uşaq qanına batmış qatillərin anaları da 

ağlayacaq bir gün. Qisas o demək deyil ki, biz də dinc erməni kəndini gülləbaran edək, yandıraq, qaçmaq 

istəyən insanları gülləbaran edək. Biz bunu etmərik, necə birinci Qarabağ müharibəsi zamanı etməmişik. Qisas 

erməni caniləri kimi namərdlik etməklə alınmaz. Xocalının qisasını o zaman alacağıq ki, qədim türk yurdu olan 

dağlı, aranlı Qarabağı erməni-rus birləşmələrinin caynağından azad edəcək, bu münaqişəni başladanları, xalqları 

öz yaramaz ideyalarına qurban edənləri, erməni qatillərini üstümüzə qızışdıran başabəla ideoloqları, əli qana 

batmış Xocalı qatillərini qolu bağlı məhkəmə qarşısına çıxaracaq, bütün dünya ictimaiyyətinin qınağına 

çevirəcəyik. Azərbaycan insanı, Azərbaycan kişisi məhz o zaman namusu ləkələnmiş boynubükük Xocalı 

qadınının, atasının yolunu gözləyən gəncin üzünə dik baxacaq. Qanına qəltan edilmiş günahsız körpələrin, 
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Əsgəran civarında erməni gülləsinə tuş gəlmiş ixtiyar qocaların ruhu, erməni qatillərinin qanlı yuvası 

Xankəndinə namusu ləkələnmiş qadınların naləsi bizi qisasa çağırır! 

Fatma ABBASQULİYEVA. 

 

“Qarabağ”.-2011.- 25 fevral-11 mart.-N 4.-S.10.  
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Xocalı - qan yaddaşımız 
 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

bölgəsinin Xocalı şəhərində törətdiyi qətliamdan 19 il ötür. Bu faciənin, hər şeydən öncə, dəhşətli statistikası 

var.  

Xocalı qırğınında 613 nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın və 70 qoca xüsusi vəhşiliklə qətlə yetirilib. 

Şəhərin 1275 sakini erməni əsirliyinin dəhşətini yaşayıb. 150 nəfərin aqibəti indiyədək naməlumdur. Qırğın 

nəticəsində 130 uşaq yetim qalıb, 8 ailənin bütün üzvləri öldürülüb.  

Amma Xocalı dəhşəti təkcə bu statistika ilə ölçülmür. Bu hadisə Azərbaycanın Qarabağ müharibəsində 

aldığı ən həssas zərbə və sonrakı məğlubiyyətimizi qismən labüd edən bir faciə oldu. Xocalı qətliamı 

Azərbaycana edilən təcavüzün gerçək mahiyyətini, erməni terrorizminin və vəhşiliyinin dəhşətli miqyasını ilk 

dəfə ortaya qoydu. Xocalını qoruya bilməməyimiz bütövlükdə Qarabağ müharibəsinə nə dərəcədə hazırlıqsız 

olduğumuzun bariz göstəricisi idi.  

Xocalı şəhərinin ermənilər tərəfindən mühasirəsi 1991-ci ilin oktyabrında başlamışdı. Xankəndi ilə 

Əsgəran arasında strateji nöqtə olan Xocalının ələ keçirilməsi ermənilər üçün müstəsna məqsəd idi.  

1991-ci il oktyabrın 30-da Xocalı ilə avtomobil nəqliyyatı tamamilə kəsildi və ara-sıra görünən 

vertolyotlar 2500-dək əhalisi ilə mühasirədə qalan Xocalını Azərbaycanla bağlayan yeganə nəqliyyat idi. 1992-

ci il yanvarın 28-də Ağdam-Şuşa reysi ilə uçan mülki vertolyotun Xankəndindən atılan raketlə vurulmasından 

(40 nəfər həlak oldu) sonra Xocalı ilə hava əlaqəsi də kəsildi.  

Həmin dövrdə Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağı qorumaq iqtidarında olmadığı aşkar idi. 

Yaranmaqda olan Milli Ordu siyasi intriqaların güdazına verilmişdi. 1992-ci il yanvarın sonu-fevralın birinci 

yarısında Kərkicahan, Quşçular, Malıbəyli və Qaradağlı kəndlərinin işğalına Bakıdakı hakimiyyət 

dəhlizlərindən göstərilən biganəlik Xocalıya münasibətdə də eyni idi. Kritik vəziyyətdə başını itirən hakimiyyət 

iflas həddində, müxaliflər isə hakimiyyət davasında idilər. Güc nazirliklərinin "həftəbaşı" dəyişdirilməsi biabırçı 

norma halını almışdı. Xocalının işğalı ərəfəsində, fevralın 17-də (Xocavəndin Qaradağlı kəndinin 70-dən çox 

sakini qətlə yetirilən gün) Tacəddin Mehdiyev müdafiə naziri vəzifəsindən azad edildi. Orduya rəhbərlik "hansı 

məzhəbə" qulluq etdiyi bilinməyən general Şahin Musayevin (Baş Qərargah rəisi) öhdəsinə buraxıldı.  

Bir gün sonra, fevralın 18-də Tahir Əliyev Ağdamın, Rəhim Qazıyev isə Şuşanın hərbi komendantı 

təyin edildi. Xocalının süqutunu məhz Ağdam və Şuşadakı hərbi qüvvələrin köməyi ilə önləmək olardı. Lakin 

bu şəxslər Xocalının deyil, daha yüksək vəzifənin peşində idilər...  

Xocalı qırğının dəhşətlərini zamanında, operativ olaraq dünyaya tanıtmaqda da gecikdik. Qırğından 

yalnız 3 gün sonra, fevralın 29-da ölkədə milli matəm barədə fərman verildi. Erməni vandalizminin, dəhşətli 

təcavüzün miqyası barədə dünyanın xəbərdar edilməsi Çingiz Mustafayev kimi vətənpərvər jurnalistlərin 

öhdəsinə düşmüşdü.  

Xocalı qətliamından bir həftə sonra, martın 3-də Ali Sovet dünya dövlətlərinə “dişsiz”, qeyri-müəyyən 

bir müraciət etdi. Müraciətdə Xocalı qətliamının törədilməsində bilavasitə iştirak etmiş, keçmiş SSRİ-nin 

(faktiki olaraq Rusiyanın) 366-cı motoatıcı alayının adı çəkilmirdi. Moskvanın diktəsi ilə oturub-durmağa 

öyrənmiş Mütəllibov hakimiyyəti bu faktı gözardı etmişdi. Xatırladaq ki, bu zaman Azərbaycan artıq BMT-nin 

üzvü idi (martın 2-də qəbul olunmuşdu) və Xocalı faciəsinə qiymət verməyi beynəlxalq birlikdən ən sərt şəkildə 

tələb edə bilərdi. 

Nəhayət, martın 5-də Ali Sovetin fövqəladə sessiyası çağırıldı. Sessiya Xocalı qırğını ilə bağlı çağırılsa 

da, hər şey hakimiyyət davası üzərində kökləndi. Hakimiyyət dəyişdi, iki ay sonra, 1992-ci ilin mayında Xocalı 

faciəsinə həsr olunan daha bir parlament sessiyası növbəti hakimiyyət dəyişikliyinə meydan oldu. Sonrası isə 

bəllidir. 

Xocalı harayının beynəlxalq birliyə, dünya dövlətlərinə çatdırılması barədə praktik olaraq düşünən yox 

idi. Xalq da özünə qapılaraq bu faciəyə için-için ağlayırdı.  

Bir il ötdü, 1993-cü il fevralın 23-də imzalanmış "Azərbaycana qarşı edilmiş vəhşiliklərin açıqlanması 

haqqında" prezident fərmanı da kağız üzərində qaldı.  

Halbuki bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq diqqətə gəldiyi, beynəlxalq müstəvidə sülh 

danışıqlarının başlandığı dövr idi. Ermənilər Azərbaycanın guya təcavüzkar olduğunu sübut etmək üçün təbliğat 

maşınını tam gücü ilə işə salmışdılar. "Sumqayıt olayları" bütün dünyanın gözünə soxulurdu. Xocalıdan isə 

dünya hələ bixəbər idi.  

1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis "Xocalı Soyqırımı günü haqqında" qərar qəbul etdi, BMT-yə, 

dünya dövlətlərinə bu qətliamın gerçək mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə 
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qarşı tədbirlər görməyə çağıran müraciət edildi. Ötən dövrdə Xocalı gerçəyinin dünyaya tanıdılması, 

Ermənistanın sovet (Rusiya) hərbi dairələrinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin 

beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülüb, xarici dillərdə kitablar dərc olunub, sənədli filmlər 

çəkilərək yayılıb. 

Amma ötən 19 ilin tamamımda bir daha qeyd etməyə məcburuq ki, görülən bütün işlər hələ də azdır. 

Beynəlxalq birliyin Xocalı gerçəyinin miqyasından tam xəbərdar olması, bu qətliama beynəlxalq qiymət 

verilməsi üçün hələ çox iş görülməlidir. 

   Vüqar Orxan     

 

* * * 

 

Xocalı rayonu 

(ümumi məlumat) 

 

Xocalı rayonu 1991-ci il noyabr ayının 26-da Azərbaycan Respublikasının keçmiş Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətinin (DQMV, 1923-1991) Əsgəran rayonunun bazasında yaradılmışdı. Xocalı Dağlıq Qarabağda 

əhalisinin sayına görə ikinci (Şuşadan sonra) azərbaycanlı rayonu idi.  

Rayonun sahəsi 0,97 min kv. km, əhalisi işğaldan öncə 24,4 min nəfər olub. Rayonda 1 şəhər, 2 qəsəbə, 

50 kənd olmuşdur. Xocalı şəhəri Ağdam şəhərinin 18, Xankəndi şəhərinin 14 km-iyində, Qarabağ silsiləsində 

yerləşib.  

 

* * * 

 

Xocalının mədəni irsi 

 

Xocalı ərazisi ən qədim memarlıq və ilk mədəniyyət abidələri ilə zəngindir. Memarlıq abidələrindən 

türbə (XIV əsr), dairəvi türbə (1356-1357-ci illər), ətrafında son tunc və ilk dəmir dovrünə aid nekropol, kurqan 

və s. var.  

Xocalı qəbiristanlığı - son tunc və ilk dəmir dövrünə (e. ə. VIII-VII əsrlər) aid arxeoloji abidə XIX əsrdə 

aşkar edilib. Daş qutu və kurqanlardan ibarətdir.  

Xocalı şəhəri və Əsgəran qəsəbəsi arasında Qarqar çayının sağ və sol sahillərində XVIII əsrə aid 

«Əsgəran qalası» var. Qalanı Qarabağ xanı Pənahəli xan tikdirib. İki istehkamdan ibarətdir. Sağ sahildəki qala 

bürcü ikiqat daş divarlardan ibarətdir. Sol sahildəki qala dordkünc bürclüdür. Divarların qalınlığı 2-3 m-dir. 

1810-cu ildə Rusiya ilə İran arasında sülh danışıqları «Əsgəran qalası»nda aparılıb.  

Rayonun Kərkicahan qəsəbəsində 3 qəbiristanlıq var. Burada 1400-cü illərə aid yazısı olan qəbirlər, 

«kilsəli» deyilən yerdə Alban kilsəsi, qəbirlər, 800 il əvvələ təsadüf edilən müsəlman qəbiristanlığının qalıqları, 

Alban pir-ocaqları və s. var.  

Rayonun Kosalar kəndi ərazisində «Məhəmməd ağanın otağı» tarixi abidəsi, «Darılı Piri», «Ələm 

ağacı» ziyarətgahları və daş qəbirlər var.  

 

* * * 

 

İşğal nəticəsində dağıdılmış tarix-mədəniyyət və təsərrüfat obyektləri  

Ermənistanın işğalı nəticəsində Xocalı rayonunun tarixi, mədəni, dini abidələri, şəhər və kəndləri, 

iqtisadi bazaları və s. dağıdılıb.  

Rayonun ərazisində 1 şəhər, 1 qəsəbə, 8 kənd, 2495 yaşayış evi, 31 sənaye obyekti, 15 kənd təsərrüfatı 

obyekti, 20 təhsil müəssisəsi, 14 səhiyyə müəssisəsi, 56 mədəniyyət, 5 rabitə obyekti və s. məhv edilib 

 
“Mədəniyyət”.-2011.-25 fevral.-N.15.-S.6. 
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Erməni vandalizmi 
 

Azərbaycan tarixində Xocalı faciəsi və ondan əvvəlki faciəli hadisələr XX əsr boyu xalqımıza qarşı 

yeridilən düşünülmüş siyasətin növbəti təzahürü idi. Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım siyasəti istər çar 

Rusiyası dövründə, istərsə də sovet hakimiyyəti illərində davam etdirilib, nəticədə xalqın məhvi ilə bərabər 

onun ərazisi də ilhaq olunub. Sovet rəhbərliyinin havadarlığı ilə başlayan Dağlıq Qarabağ hadisələri, 

azərbaycanlıların Ermənistan ərazilərindəki əzəli torpaqlarından qovulması bu siyasətin mərhələləridir.    

Prezident Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyev 4 noyabr  2010-cu il tarixində  “Xalq 

qəzeti”ndə “Gorus-2010: Absurd teatrı movsümü” adlı məqaləsində qeyd edir ki, ermənilər (haylar) XV əsrin 

ortalarınadək Cənubi Qafqazda demək olar ki, yaşamırdılar. 1441-ci ildə Qaraqoyunlular türk-Azərbaycan 

dövlətinin hökmdarı Cahanşah erməni katalikosluğunun  mərkəzini əhalisi tamamilə türklər olan İrəvan 

yaxınlığındakı Kilikiyanın Sis şəhərindən qədimdə alban monastrı olmuş Üçkilsə (yaxud Üç Müədzin) 

monastrına köçürmüşdür. Sonralar ermənilər Üç Müədzin adını dəyişərək “Eçmiədzin” kimi ifadə etmişlər. 

Erməni dilində bu sözün heç bir mənası yoxdur. Halbuki, Azərbaycan türkcəsində bu sözün mənası “üç 

müəzzin”dir (“müəzzin” ərəbcə azan oxuyan deməkdir). Matenadaranda saxlanılan orta əsr sənədlərində 

məbədin adı məhz “Üçkilsə” kimi xatırlanır. Erməni katalikosluğunun Üçkilsəyə köçürülməsi ilə erməni 

missionerləri buraya üz tutdular. Onların Cənubi Qafqazda nüfuzlarını artırmaq imkanı yaranmışdı. Tezliklə 

monastrın özü ermənilərin dini mərkəzinə çevrilmişdir. Bu torpaqların XIX əsrin birinci yarısında Rusiyaya 

birləşdirilməsinədək Cənubi Qafqazda Üçkilsənin hüdudlarından kənarda çox cüzi erməni var idi... Türkmənçay 

müqaviləsi bağlanana qədər nəinki Qarabağ xanlığında, eləcə də Cənubi Qafqazda həqiqətən də ermənilərin sayı 

daha az idi. Göstərilən müqavilədən sonra ermənilər çar Rusiyasının himayəsi və yardımı ilə İran və Türkiyədən 

bu ərazilərə köçürülmüşdür. Azərbaycan ərazilərinə İrandan 40 mindən artıq və Türkiyədən 90 min nəfər erməni 

köçürülmüş və bu da çar Rusiyasının işğalçılıq siyasətinin acı nəticəsi idi. Bu siyasət marksist-leninçi 

ideologiyanın hökm sürdüyü sovet dövləti zamanında da davam etdirilmişdi. Bolşevikləşmiş daşnaklar sovet 

hakimiyyətinin qurucuları kimi xalqımızın başına olmazın əzablar gətirirdilər. Belə mənfur niyyətli 

bolşevikləşmiş daşnaklar “saxta cinayət işləri” qaldıraraq, XX əsrin 20-ci illərində xalqımıza qarşı kütləvi 

repressiyalar həyata keçirirdilər və yüzlərlə ziyalılarımızı, xüsusilə milli ruhlu ziyalımızı millətçi, pantürkist, 

panislamist ideoloqları olmaqda ittiham edərək məhv etdilər. Eyni zamanda bu dövr tarixi-əzəli Azərbaycan 

torpaqlarının ermənilərə pay verilməsi  ilə də yadda qaldı.  

1987-ci ilin sonunda keçmiş sovet dövlətində “yenidənqurma” adlanan dağıdıcı proseslər zəminində 

süni Dağlıq Qarabağ problemi meydana gətirildi. O dövrdə SSRİ-nin ali rəhbərlərindən biri olan Heydər Əliyevi 

hakimiyyətdən kənarlaşdırdıqdan sonra Ermənistanın qatı millətçi dairələrinın və onların xarici  dövlətlərdə olan 

himayədarlarının uzun illər boyu hazırladıqları planı həyata keçirmək üçün münbit siyasi zəmin yarandı. 

Keçmiş SSRİ rəhbərliyi Konstitusiya borcunu yerinə yetirmək, qanunçuluğu qorumaq əvəzinə erməni 

millətçilərinin separatçı hərəkətlərini həvəsləndirmək, əzəli və tarixi Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağı 

Azərbaycanın tərkibindən çıxarıb işğalçı Ermənistana birləşdirmək yolunu tutdu.  

Akademik Ramiz Mehdiyevin qeyd etdiyi kimi, “nəticədə ilk mərhələdə tamamilə aradan qaldırılması 

mümkün olan münaqişə tədricən böyüyərək iki xalqın tammiqyaslı qarşıdurmasına, geniş müharibəyə çevrildi”. 

Tarixi Azərbaycan torpağı olan Qərbi Azərbaycandan- indiki Ermənistandan qovulan soydaşlarımızın acınacaqlı 

vəziyyəti  və erməni separatçı birləşmələrinin Dağlıq Qarabağ və ona bitişik digər Azərbaycan ərazilərindəki 

işğalçılıq hərəkətləri müharibəni labüd etdi. Bu zaman Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ona bitişik ərazilərinin 

onlarla şəhəri, yüzlərlə kəndi, yaşayış məntəqələri erməni separatçı birləşmələri tərəfindən vəhşicəsinə məhv 

edildi və Azərbaycan xalqı soyqırıma məruz qaldı. Erməni terrorunun, erməni vandalizminin növbəti qurbanı 

Xocalı şəhəri idi. Xocalı əhalinin tarixən məskunlaşdığı yerdir və qədim tarixi abidələr indiyə qədər 

qalmaqdadır. Xocalının yaxınlığında bizim eradan əvvəl XIV-VII əsrlərə aid edilən Xocalı-Gədəbəy 

mədəniyyətinin abidələri yerləşir. Əhali əsasən üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıq və əkinçiliklə məşğul 

olmuşdur. Şəhərdə toxuculuq fabriki, 2 orta məktəb və 2 natamam orta məktəb var idi. XX əsrin sonlarında 

Özbəkistan Respublikasının Fərqanə vilayətindən qaçqın düşmüş 54 məshəti türkü ailəsi, eyni zamanda 

Ermənistandan və Xankəndidən qovulmuş azərbaycanlıların bəziləri Xocalı şəhərində məskunlaşmışdılar. 

Erməni separatçı birləşmələrinin Xocalıya hücumunu şəhərin coğrafi mövqeyi şərtləndirirdi. Qeyd edək ki, 

7000-dən artıq əhalisi olan Xocalı Xankəndidən 10 km cənub-şərqdə, Qarabağ dağının silsiləsində və Ağdam-

Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşir. Qarabağdakı yeganə hava limanı da məhz Xocalıdadır. 

Xocalı şəhəri ilə 1991-ci ilin oktyabrından avtomobil yolu ilə əlaqə kəsilmiş və yeganə vasitə hava nəqliyyatı 

idi. Bu şəhərə sonuncu vertolyot 1992-ci il yanvarın 28-də gəlmişdi. Şuşa şəhərinin səmasında mülki 
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vertolyotun vurulması və nəticədə 40 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hadisədən sonra bu əlaqə də kəsilmişdi. 

Xocalıya 1992-ci il yanvarın 2-dən elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılmışdı. Xocalı ancaq əhalinin 

qəhrəmanlığı və müdafiəçilərin cəsurluğu sayəsində yaşayır və müdafiə olunurdu. Şəhərin müdafiəsi əsasən 

atıcı silahlarla silahlanmış yerli özünümüdafiə dəstəsindən, milis əməkdaşlarından və Milli Ordunun 

döyüşçülərindən təşkil olunmuşdu. Xocalı şəhəri fevralın ikinci yarısından başlayaraq düşmənin silahlı dəstələri 

tərəfindən mühasirəyə alınmışdı və hər gün toplardan, ağır texnikadan atəşlərə, erməni silahlı birləşmələrinin 

həmlələrinə məruz qalırdı.  

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri keçmiş SSRİ dövründə Xankəndi 

şəhərində yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı 

şəhərini işğal edərək yer üzündən sildilər. Hücumdan əvvəl, fevralın 25-i axşamdan başlayaraq şəhər toplardan 

və ağır zirehli texnikadan şiddətli atəşə tutulmağa başlayıb. Nəticədə şəhərdə güclü yanğınlar baş verib və 

fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində şəhər tam alova bürünüb. Həmin vaxt erməni əhatəsində olan şəhərdə 

qalmış təqribən 2500 nəfər əhali Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etməyə məcbur 

olub. Ancaq bu ümidlə yola çıxan əhalinin niyyəti baş tutmadı. Şəhəri yerlə-yeksan etmiş erməni vandallarının 

silahlı birləşmələri və rus ordusunun motoatıcı alayının hərbçiləri dinc əhaliyə divan tutdular. Bu qətliam, 

soyqırım nəticəsində uşaq, qadın və qocalar olmaqla 613 nəfər həlak olub, 487 nəfər yaralanıb. 1275 nəfər əsir 

götürülüb və 150 nəfər isə itkin düşüb. Hesablamalara görə, ovaxtkı qiymətlərlə dövlətə və əhaliyə 5 milyard 

rubl dəyərində ziyan vurulub. Qeyd edək ki, Xocalıya üç istiqamətdən hücum aparıldığından əhali Əsgəran 

istiqamətində qaçmağa məcbur olub. Tezliklə aydın olub ki, bu məkrli hiylə erməni xislətinin təzahürü imiş. 

Naxçıvanik kəndi yaxınlığında əhalinin qarşısını insanlıqdan uzaq erməni vandalları kəsmiş və dinc əhaliyə 

faşistlərin belə etmədiyi, analoqu olmayan divan tutublar. Qarlı aşırımlarda və meşələrdə zəifləmiş, taqətdən 

düşmüş uşaq, qadın və qocalar məhz Əsgəran-Naxçıvanik düzündə erməni vandalları tərəfindən xüsusi 

qəddarlıqla məhv edilib. Həmin günlərdə Azərbaycanın nizami ordusu yox idi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

əsasən milis və özünümüdafiə dəstələrindən (batalyonlarından) ibarət idi. Bu qüvvələr Xocalı əhalisinin 

köməyinə çata bilmədi, hətta meyitlərin götürülməsi belə mümkün olmadı. Ermənilər isə əksinə, vertolyotlarla, 

ağ geyimli xüsusi qruplarla canını bu vəhşilərin caynağından qurtarmaq üçün qaçıb meşələrdə gizlənmiş 

insanların axtarışını aparır, aşkar edilənləri əsir götürür və işgəncələrə məruz qoyurdular. Təsadüfi deyil ki, bu 

illərdə Ermənistan donor satışında dünyada öncül yerlərdən birini tuturdu.  

Xocalı soyqırımı XX əsrin Katın, Xirosima, Naqasaki və s. kimi dəhşətli faciələri ilə bərabər 

tutulmalıdır. Dünya bilməlidir ki, bu cinayət təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün sivil dünyaya, 

bəşəriyyətə qarşı yönəldilib. Bu gün işğalçı Ermənistanda mühüm dövlət postlarını tutanlar- Serj Sarkisyan, 

Seyran Ohanyan, eləcə də digərləri baş vermiş soyqırımın günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında 

cavab verməlidirlər. Eyni zamanda erməni separatçı birləşmələri və 366-cı motoatıcı alayın şəxsi heyəti 

Azərbaycanın tarixi torpağı olan Xocalı şəhərində törədilmiş vandalizmin əsas cinayətkarlarıdır. Cinayət cəzasız 

qalmamalıdır. İşğalçı Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya birliyi tərəfindən ittiham edilməlidir. Dünya 

dövlətlərinin parlamentləri, beynəlxalq qurumlar və təşkilatlar işğalçı Ermənistan Respublikasının Azərbaycan 

torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətə- Xocalı genosidinə əsl soyqırım hadisəsi kimi hüquqi-siyasi qiymət 

verməlidirlər. Qeyd edək ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan Respublikası ərazilərinin Ermənistan 

Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğalı ilə bağlı qəbul etdiyi və indiyə qədər icra olunmamış 822, 853, 874 və 884 

saylı qətnamələrində işğalçı birləşmələrin Azərbaycanın zəbt olunmuş ərazilərindən tezliklə və qeyd-şərtsiz 

çıxarılması tələb olunurdu. Beynəlxalq birliyin qərarlarına məhəl qoymayan işğalçı Ermənistan bu qətnamələrin 

də yerinə yetirilməsinə tam etinasızlıq göstərir.  

Bu gün qaçqına çevrilmiş və Azərbaycanın 48 rayonunda müvəqqəti sığınacaq tapmış Xocalı sakinləri 

Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həll edilməsini, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə son 

qoyulmasını, dövlətimizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını səbirsizliklə gözləyirlər. Onlar dünya birliyi 

ölkələrindən Xocalıda həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırım aktlarına ədalətli qiymət verilməsini 

istəyirlər.  

Beləliklə, bu gün torpaqlarımızın 20 faizi erməni işğalı altındadır. Bu, uzun illərdən bəri üzdəniraq 

erməni və ermənipərəst alimlərin tarixi təftiş və təhrif etmələrinin nəticəsi kimi də görünür. Məsələn: “S.A. 

Arutyunov Moskvada 1989-cu ildə nəşr olunan “Xalqlar və mədəniyyətlər. İnkişaf və qarşılıqlı təsir” kitabında 

erməni və gürcüləri Zaqafqaziyanın “çox qədim, avtoxton xalqları” hesab edib azərbaycanlıları isə qarışıq “İran-

Dağıstan substratı” adlandıranda artıq ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına “hüquqları” çatdığını 

əsaslandırmağa çalışır və gələcək işğallar üçün ayaq yeri qoyurdu... Ona görə də azərbaycanlılar və ermənilər 
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arasında tarixən mövcud olmuş konflikt həm də ideoloji mübarizədir. Həqiqətən də qələbə xeyli dərəcədə 

ideoloji cəbhədəki uğurlardan asılıdır.     

Əliyar Orucov  

“Palitra”.-2011.-25 fevral.-N.21.-S.6.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

114 

 

Dövlətçilik tariximizin qanlı səhifəsi: XOCALI 
 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni hərbi birləşmələri, keçmiş sovet ordusunun 366-cı 

motoatıcı alayı Xocalını yerlə-yeksan etdi. Uşaqlara, qadınlara, nə də qocalara aman verilmədi. Torpağın bağrı 

qan oldu. 1000-dən çox mülki insan həlak oldu, yüzlərlə qız-gəlin, uşaq girov aparıldı, evlər talan olub 

yandırıldı. Dirilərin ölülərə həsəd apardığı o qanlı gecənin faciəsini dünya çox gec eşitdi. 

İndi o vaxtdan 19 il keçib. Amma yaralarımız sağalmır. Adamların yurd sevgisi səngimir. Torpaq 

sevgisi, Vətən məhəbbəti sönmür... O günlər bir qrup jurnalist ilə Gəncəyə pənah gətirən xocalıların ziyarətinə 

getmişdik. Adamları necə görmüşdümsə, yaddaşımda elə də həkk olunublar. İndi üz-üzə gəlsək, yəqin bir-

birimizi tanımarıq. Amma onlar yenə mənə əzizdirlər, yenə mənim qəhrəmanlarımdır. "Gəncənin səsi", "Yeni 

Samux" və "Səhər" qəzetlərində dərc olunmuş yazılarımı xülasə şəklində yenidən çapa hazırlamaqda istəyim 

tarixin yaddaşını o günlərin faciəsi ilə bir daha təzələməkdir. Nə qədər torpaqlarımızın həsrətini çəkəcəyik, bir o 

qədər də yaddaşlarımızı təzələyəcəyik.  

 

*** 

 

Gəncədəki 9 saylı peşə məktəbinin yataqxanasında Xocalı və Kərkicahandan didərgin düşmüş 24 ailə 

yerləşdirilib. Şəhər sakinləri onlara hər cür maddi və mənəvi yardım göstərirlər. Amma bu adamların gözlərinə 

heç nə görünmür. Nə bayram, nə hədiyyələr... Onlara bunların heç biri gərək deyil. Hamı nəyinsə, kiminsə 

intizarındadır. Yollara baxa-baxa, gözləri yol çəkə-çəkə hissiz, duyğusuz heykəllər kimi yataqxananın həyətində 

dayanıblar. Bir-biri ilə də danışmırlar. Sanki danışsalar, yurd yerlərini, doğmalarını itirdiklərini dilə gətirib 

yenidən o günlərə qayıtmaq ağrısını yaşayacaqlar.  

Onlara suallar yağdırır, baş verənləri soruşuruq. Sanki başqalarının faciəsini danışırlar bizə. Zülmün, 

dərdin böyüklüyü, bir də o fevral gününün şaxtası elə bil dondurub ürəklərini. Göz yaşları quruyub. Baxışları 

adamların başı üzərindən harayasa uzaqlara dikilib. İllərlə tikib qurduqları ev-eşik, həyət-baca, bəslədikləri mal-

qara, istisinə qızındıqları yurd, son dəfə qanrılıb baxmağa macal tapmadıqları Vətən həsrəti hopub gözlərinin 

giləsinə. Gözlərinin didəsi olan yurd yerləri murdar əllərə keçib. Amma... Bir ümid də boylanır bu baxışlardan. 

Bu ümid yenə Vətəndir. İnşallah, yenidən qovuşacaqlar o qədim, köhnə yurd yerlərinə!.. 

 

*** 

 

Gənc ər-arvad - Allahverdiyevlər hərəsi bir körpəsini bağrına basıb səssiz-səmirsiz yollara dikiblər 

gözlərini. Ailəni "bütöv" görüb sevindim: 

- Deyəsən, siz yaxşı qurtarmısınız. Ailəlikcə buradasınız. 

Qəfil bir ah qopdu qardaş bağrından: 

- Hardan yaxşı qurtarmışıq?!. İki bacımı güllələdilər namərdlər...  

8 yaşlı Leyla Allahverdiyeva artıq jurnalistlərə müsahibə verməyə alışıb: 

- Xocalıdan qaçırdıq... Bibim mənim əlimdən tutmuşdu. Birdən ermənilər onu vurdular. Bibim dedi: - 

Sən qaç, anana çat. Mən daha ölürəm... Mən də qaçıb anamın əlindən yapışdım... 

Həmin gün Leyla 27 və 29 yaşlı iki bibisini itirdi. Biri cəmi altı ayın gəlini idi. 

Gözəl Allahverdiyeva nə qədər çətin olsa da, o mənhus günü yenidən yaşayır: 

- Atışma başlayan kimi başa düşdük ki, Xocalının son məqamıdır. İnsan fəlakəti duyur. Amma onun bu 

qəddarlıqda olacağını heç gözləmirdik. 4 yaşlı oğlumu qoltuğuma vurdum və səsi çıxmasın deyə başımdan 

yaylığımı açıb ağzını bərk-bərk bağladım. Bir milis əməkdaşı bizi qoruyurdu. Qarışıqlıqda dedi ki, yerə yatıb 

ilan kimi sürünün. Biz də elə edirdik. Amma Naxçıvanikə çatanda baldızlarımı vurdular. Ağır dərd odur ki, 

onlara kömək göstərə bilmədik. Meyitlərini gətirə bilmədik. Vahimə içindəydik. Zülüm-müsibətlə özümüzü 

Ağdam yoluna saldıq.  

    

*** 

 

İllər keçəcək. Xocalı sakini Sevil Məmmədova öz qırxlı körpəsinin - indi belə məhəbbətlə bağrına 

basdığı oğlunun boyunu hər oxşayanda onu büküb kolun dibinə qoyduğu anları yenidən yaşayacaq. Dinc vaxtı 

namus, ya övlad tərəzisi ortaya qoyulsaydı, əlini hansı gözə uzadardı görən?!. Amma o gün bu sual heç yadına 
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da düşmədi. Erməni quldurların əlinə keçməmək üçün daşıya bilmədiyi "yükü" - oğlunu büküb kolun dibinə 

qoydu...Allah mərhəmətliymiş. Arxadan gələn gənclərdən biri uşağı bağrına basıb gətirmiş, anaya qaytarmışdı.  

*** 

 

Heç nə, heç bir şey insana öz doğma evini, elini, obasını əvəz edə bilməz. Burada - atəş səslərindən yüz 

kilometrlərlə uzaqlarda rahatlıq tapmaq çətindir. Yaşayış tərzi dəyişib. Əli daim torpaqda olan insanlar bu gün 

şəhər mühitinə necə öyrəşsinlər, dörd divar arasında necə yaşasınlar? Arxada qalan günlərin hər anı kədər dolu, 

irəlidəki günlərin sonu görünmür... 

Burada heç nə ilə təsəlli tapmaq mümkün deyil. Kiminin oğlu, kiminin qızı, gəlini, sevgilisi, anası... 

düşmən gülləsinə tuş olub. Görünməmiş vəhşiliklə öldürülüb. Talelər yarımçıq qalıb, yurd tapdanıb. Bizi bir 

gənclə tanış etdilər. Dedilər, o, bir ailənin yeganə yadigarıdır. Faşist erməni quldurları hamısını güllələyiblər. 

Xocalıdan qaçqın düşmüş Rauf Qəmbərovla üzbəüz oturmuşuq. Danış demək, hələ təzə olan yarasının 

qaysağını qoparmaq da ağırdır, onu dinləmək, təsəlliverici sözlər söyləmək də. Lakin bu, ayrı-ayrı adamların 

yox, bütün Azərbaycan xalqının faciəsidir. Xocalının sərhədlərini keçib bütöv bir xalqın tarixinə çevrilən zaman 

anıdır və gələcək nəsillər bunu bilməlidirlər. 

Rauf danışır ki, fevralın 25-i günü o keşik çəkirmiş. Əslində 4 il idi ki, keşikdə, yaxud keşikdə 

olmasalar belə, qulağı səsdə, ürəyi səksəkədə idilər. Düşmən hücuma keçəndə kəndin "sipərləri" az qüvvə ilə 

çox az tab gətirə biliblər. 366-cı bədnam rus alayının qarşısında dayanmaq çətin idi. Hər yan od tutub yanırdı. 

Vahimə içərisində vurnuxan adamlar başlarını itirmişdilər. Bu şəraitdə əsəbləri möhkəm adamlar belə, dəli 

olmaq dərəcəsinə gələrdi. Rauf özünü evə çatdıranda gördüklərindən dəhşətə gəlib. Qorxusundan zirzəmidə 

gizlənən ailə üzvlərinin hamısı al-qan içində idi. Başını itirmiş atası cəsədlər arasında dolaşır, onları sürüyüb 

həyətə yığırdı. Qardaşı Zəfər və həyat yoldaşı, onların iki balası, anası Validə... Ölülərin yarımaçıq gözlərində 

dəhşət donmuşdu. Rauf başa düşmürdü ki, atası onların meyitlərini nə üçün həyətə daşıyır. Bəlkə də özünü itirib 

nə edəcəyini bilmirdi kişi. Onu birtəhər dilə tutdu ki, burada qalmaq təhlükəlidir. Adamlara qoşulub qaçmaq 

lazımdır... Amma çox uzaqlaşa bilmədilər. Atasını da vurdular. Tənha qaldı Rauf. Tamam tək qaldı. İtkin düşən 

qardaşı Nadir sarıdan da indi ümidi tükənib. Sağ qalanlar arasında yoxdur Nadir... 

O susub. Təsəlli üçün söz tapmaq çətindir. Heç bu barədə düşünmürəm də. Deyəcəyim heç bir söz bu 

yaraya məlhəm ola bilməyəcək. Yalnız zaman - ayları, illəri öz çarxına dolaya-dolaya ötüb keçən zaman örtə 

bilər o yaraların üstünü. Qüdrəti çatacaqmı?!.  

 

*** 

 

İndi Xocalı faciəsi "Xocalının səsi" qəzetinin qara rəngə boyanmış nömrələrində yaşayır. Ona ilk 

yardım əlini uzadan Bakıda çıxan "Səhər" qəzeti oldu. Onun kağız fondu və vəsaiti hesabına qəzetin Bakıda bir 

neçə sayı işıq üzü gördü və oxuculara pulsuz paylandı. Sonra Gəncə ziyalıları, qələm adamları dayaq oldu 

qəzetə. Şəhər mətbəəsinin kollektivi, "Novosti Qyandji" və "Gəncənin səsi" qəzetləri xocalılı qələm yoldaşlarına 

hər cür kömək göstərdilər. 

Bu müsibəti xalqın qan yaddaşına çevirmək üçün "Yeni Samux" qəzetinin kollektivi də "Xocalının 

səsi"nə öz səhifələrində yer ayırdı. Qaçqın qəzetin redaktoru Sərdar Mehdiyev deyirdi: "Xocalının səsi" 

susmayacaq. Didərgin qəzet öz didərgin oxucuları ilə birgə qayıdacaq doğma yurda.  

 

*** 

 

Gəncə hərbi hospitalında müalicə olunan Zakir Vəliyev qollarını başının arxasına daraqlayıb, gözünü 

məchul bir nöqtəyə dikib. Düşmən Xocalıya hücuma keçəndə postda keşik çəkirmiş. 4 saat müqavimət göstərib. 

Yaralanıb. Ermənilərin şəhəri tutub evləri yandırdığını görəndə birtəhər özünü əzizlərinin yanına çatdırıb. Həyat 

yoldaşı Nazilənin 5 yaşlı oğlu Ağasifi, yaşyarımlıq qızı Güldanəni götürüb qonşularla birlikdə qaçdığını görüb, 

yenidən döyüşə qayıdıb ki, qabağı saxlamaqla qaçanlara imkan yaratsın. O görüş son görüş olub. 60 nəfərlik 

dəstə ilə əsir düşüb.  

Əsgəranda 18 gün dünyanın bütün əzablarını birdən çəkib. Ermənilər hər gün əsirləri döyüb, ağızlarına 

torpaq doldurublar: - "Yeyin", - deyiblər. - "Bu torpaq uğrunda vuruşursunuz". Hər gün Milli Ordu geyimində 

olanlardan 4-5-ni seçib güllələyir, başını kəsir, meyitlərini sağ qalanlara daşıdırdılar. Meyitlərin qızıl dişlərini 

çıxarır, qol saatlarını, pulları, gözə gəlimli geyimləri, ayaqqabıları götürürdülər. Erməni faşistləri 10-15 nəfəri 

top kimi bir-birinə ötürüb döyüb öldürürdülər. Axırda 14 nəfər sağ qalmışdı.  
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- Sağaldıqdan sonra haraya gedəcəksiniz? Ev yox, ailədən soraq yox... 

- Qayıdacağam və düşməndən intiqam alacağam. Xocalıda yurdum qalıb. Yoldaşımın, balalarımın ruhu 

qalıb. Onu heç kəsə verməyəcəyəm!..  

 

Amalya Qasımova,  

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.  

 

P.S. Təxminən on il əvvəl Gəncədə məskunlaşmış və çoxdan görüşmədiyim Qasım Qırxqızlı ilə 

rastlaşdım. O, köçkün qəzetdə, "Xocalının səsi"ndə işləyirdi. Çox dəyişmişdi. Sınıxmışdı. Əhvalını soruşdum. 

Kədərlə həyat yoldaşının vəfat etdiyini bildirdi: Onu taxta yeşikdə dəfn etdim - dedi - Xocalıya qayıdanda 

aparmaq asan olsun deyə... 

 

“Şərq”.-2011.-25 fevral.-N.36.-S.6. 
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Xocalı - bütün xalqların dərdi 
 

Slavo Şviqra Ata: "Xocalı faciəsini törədənlər - insan simasını itirmiş yırtıcılardı" 

 

Azərbaycan kazaklarının atamanı: "Ermənilər öz cinayətlərini ört-basdır etməyə cəhd göstərirlər"  

 

Ləzgi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri: "Dinindən, irqindən asılı olmayan hər bir bəşər övladı bu faciəni 

lənətləməlidir" 

 

Ravvin Rubin İzmayılov: "Dinc sakinlərə belə bir divan yalnız insanaoxşar vəhşilər tərəfindən tutula 

bilərdi" 

 

Avar Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri: "Bu vəhşiliyi tarix bağışlamayacaq" 

 

Əhməde Həpo: "Efir vasitəsilə kürd xalqına müraciət etdim ki, Xocalı faciəsi həm də kürdlərin faciəsidir"  

 

O vaxtdan 19 il keçir. Lakin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Dağlıq Qarabağda baş verənləri 

xatırlayanda indi də dəhşətə gəlirik. Azərbaycan xalqının tarixinə qara hərflərlə yazılmış o dəhşətli gecədə 

Xocalı şəhəri yerlə-yeksan edilmiş, dinc əhaliyə vəhşicəsinə divan tutulmuşdu. Bütün sivilizasiya normalarına 

zidd olan bu qanlı aksiyanı erməni silahlı dəstələri keçmiş SSRİ-nin Xankəndində yerləşdirilən 366-cı motoatıcı 

alayının hərbi qulluqçularından və zirehli texnikasından istifadə etməklə törətmişlər. Həmin alayın şəxsi 

heyətində milliyyətcə erməni olan 40-dan çox zabit və gizir vardı. 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadının və 63 

uşağın həyatına son qoymuş, 8 ailəni tamamilə məhv etmiş, 487 nəfərin şikəst olması, 1275 sakinin girov 

götürülməsi, onların 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyinin məlum olmaması ilə 

nəticələnən bu kütləvi qırğını törədənlər hələ də azadlıqdadırlar. Bəşər tarixində soyqırım aktları əvvəllər də 

olub: Xatın, Liditse, Oradur hadisələri bu qəbildəndir. Lakin Xocalı soyqırımı onlara oxşamır... Xocalı 

soyqırımı təkcə biz türklərin deyil, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların və dini konfessiya nümayəndələrinin 

ortaq dərdidir.  

Azərbaycan kazaklarının atamanı, general Viktor Mereşkinin sözlərinə görə, Xocalı XX əsrin yox, 

əsrlərin faciəsidir. Generalın fikrincə hər il Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində bütün erməni saytları bu 

faciəni azərbaycanlıların törətdiyini iddia edən saxta və əsassız arqumentlər gətirməklə öz cinayətlərini ört-

basdır etməyə cəhd göstərirlər: "Amma fakt odur ki, bu faciəni ermənilər törədib. Bu vaxtadək isə həmin 

cinayətkarlar hələ cəzalandırılmayıb, halbuki, onların kimliyi və harada olduqları məlumdur". General dedi ki, 

bu cinayət ermənilərin azərbaycanlılara qarşı əsrlərlə törətdikləri cinayətlər silsiləsinin bir hissəsi idi: 

"Əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. İndinin özündə də həmin kadrlara baxmaq olmur. Bu qədər vəhşilik yalnız 

kinokadrlarda ola bilər. Faciə uzaq keçmişimizdə başımıza gətirilib, qiyməti isə hələ verilmədiyindən erməni 

vəhşiliyi davam etməkdədir". 

Ləzgi Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Şair Həsənov isə dedi ki, Xocalı soyqırımını təkcə azərbaycanlılara 

qarşı törədildiyini demək düzgün olmazdı: "Bu bəşəri faciədir, onu törədənləri bağışlamaq olmaz. Dinində, 

irqindən asılı olmayan hər bir bəşər övladı bu faciəni lənətləməlidir. Bu faciənin günahkarları olan ermənilər 

mütləq cəzalandırılmalıdırlar. Bu cəzanın üstünü ört-basdır etməyə cəhd göstərənlər görünür onlarla əlbir 

olublar". Şair Həsənov dedi ki, Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün beynəlxalq ictimaiyyət 

tərəfindən Azərbaycana dəstək olunmalıdır: "Ermənilər qondarma erməni soyqırımlarını dünya ictimaiyyətinə 

tanıtmaq istiqamətində sürətlə iş aparırlar. Amma dünya yaxın keçmişimizdə azərbaycanlıların başına gətirilən 

Xocalı soyqırımını tanımaq niyyətində deyil. Azərbaycana qarşı ikili standartlara baxmayaraq biz ermənilərin 

vəhşi simasını ortaya qoya bilmişik, tarix onları cəzalandıracaq".  

"Ronahi" Kürd Mədəniyyəti Mərkəzinin sədri Kamil Həsənov isə Xocalı ilə yanaşı digər faciələrimizi də 

ümumi bəla adlandırdı. Onun sözlərinə görə, Xocalı faciəmiz bizim töhmətimizdir, ona görə ki, bu vaxta qədər 

erməni vəhşiliklərini dünyaya tanıda bilməmişik: "Faciəni törədən ermənilər və ruslar məsuliyyəti 

boyunlarından atırlar. Amma bu heç də onların gətirdikləri saxta faktlarla deyil. Məsələn, "Memorial"ın 

(Rusiyanın "Memorial" hüquq müdafiəsi mərkəzi - C.) hesabatında deyilir ki, Xocalıya hücumdan sonra orada 

200-300 insan evlərin zirzəmisində gizlənmişdilər və onlar Xankəndinə aparıldı. Bu da onu deməyə əsas verir 

ki, Xocalı faciəsi zamanı əsir götürülən insanların bəzilərinin taleyi indi də naməlum qalıb. Yaxud da aparılan 

azərbaycanlılar qətlə yetiriliblər. Həmin hesabatda daha sonra yazılır ki, Xankəndində yerləşdirilən 366-cı 
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motoatıcı alay Xocalı qaçqınlarının daşınması ilə məşğul idi. Xocalıya hücumda 366-cı alayın hərbi texnikasının 

da iştirak etdiyi barədə məlumat verilib. Rusiya mətbuatı bir daha bu faciənin töərdilməsində 366-cı motoatıcı 

alayın rolunun olduğunu təsdiqləyir. Daha sonra yazılır ki, ermənilər hətta ölüləri də təhqir edirdilər. Bir 

azərbaycanlının diri-diri başının dərisi soyulmuşdu...".  

Dağ Yəhudiləri İcmasının üzvü, sinaqoqun ravvini Rubin İzmayılov da Xocalı soyqırımını bəşəriyyətin 

faciəsi olduğunu və bunun Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın nümayəndəsinin ürəyini ağrıtdığını dedi: "Hər 

bir millət kimi, biz yəhudilər də bu faciənin ağrısını dadmışıq. Azərbaycan xalqı ilə bu faciənin ağrısını 

bölüşmüşük, tarixdə dəhşətli faciələrimizdən biridir. Bu faciə bir daha ermənilərin necə qəddar və qaniçən 

olduqlarını üzə çıxardı. Dinc sakinlərə belə bir divan yalnız insanaoxşar vəhşilər tərəfindən tutula bilərdi". 

Ravvin onu da dedi ki, Xocalı faciəsini ermənilərin törətməsini sübut etməyə ehtiyac da yoxdur. Onun sözlərinə 

görə, bu faciə elə də uzaq keçmişdə baş verməyib ki, onun sübut olunması üçün illərlə fakt toplayasan: "Düzdür, 

Azərbaycan diasporası tərəfindən bu faciə hər il dünyanın müxtəlif yerlərində anılır. Lakin təbliğat hər gün 

aparılmalıdır, hər gün ermənilərin iç üzünün açılması istiqamətində fəaliyyət göstərilməlidir". 

Avar Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mahama Bazarov Dağlıq Qarabağ döyüşlərində iştirak edən polis 

batalyonu komandiri kimi müharibənin ağrı-acısını yaşadığını dedi: "O qədər dəhşətli hislər keçirmişik ki... 

Xocalı faciəsi bu dəhşətlərin ən böyüyüdür, mən inanmıram ki, yer üzündə digər xalqlara qarşı ikinci belə bir 

vəhşilik törədilsin. Ermənilər Xocalıda insanları diri-diri torpağa basdırdılar, yandırdılar, başlarına hansı oyunlar 

açmadılar. Bunu tarix bağışlamayacaq. Biz təkcə səsimizlə yox, həm də fəaliyyətimizlə erməni işğalçılarına 

qarşı mübarizə aparırıq. Mən inanıram ki, ermənilərin bizə qarşı törətdiyi bütün faciələr cavabsız qalmayacaq. 

Qarabağımız azad ediləcək və erməninin işğalçı siyasəti ifşa olunacaq. Bu bizim haqqımızdır, illərlə faciələrə, 

itkilərə məruz qalmış bir xalq kimi öz hüququmuz uğrunda mübarizə aparırıq".  

Milli Radionun kürd dili verilişləri redaksiyasının redaktoru, yazıçı Əhməde Həpo isə bildirdi ki, 

Xocalı faciəsi ilə bağlı yazdığı "Qana bulanmış gecə" adlı məqaləsi iki gün radioda kürd dilində səslənib: 

"Məqaləni "Qabusnamə"də ermənilərin xarakterini açan sözlərlə başlamışam. Bildirmişəm ki, 1918-ci ildən 

1988-ci ilə qədər Azərbaycan xalqının başına hansı faciələr gətirilibsə, bu ölkədə yaşayan kürdlərin də başına o 

faciələr gətirilib. Ermənilərin Azərbaycan xalqına vurduğu yaralar biz kürd xalqına da vurulub. Bu yaranın 

ağrısını, acısını birgə yaşayırıq. Efir vasitəsilə kürd xalqına müraciət etdim ki, Xocalı faciəsi həm də kürdlərin 

faciəsidir. Axı Xocalıya yaxın olan ərazilərdə yüzlərlə kürd ailəsi yaşayıb. Ermənilərin Azərbaycan 

torpaqlarında törətdikləri faciələrin qurbanları arasında kürdlər də var".  

Yazıçı dedi ki, ermənilərin Xocalıda törətdikləri faciəni elə onların yazıçıları da etiraf edib: "Məsələn, Hayd 

Xeriyanın "Xaç naminə" kitabında (Beyrut, 2000-ci il. Xocalıdakı döyüş haqqında səh. 26, 62, 63.), Zori 

Balayanın "Ruhumuzun dirilməsi" kitabında (1996-cı il, səh. 260-262) ermənilərin xocalıları necə divan 

tutulması, meyitlərin necə təhqir olunması və bundan şərəf duyulması məqamları əksini tapıb".  

"Müqəddəs Məryəm Ana" Bakı katolik kilsəsinin baş keşişi, Slavo Şviqra Ata isə bildirdi ki, Xocalı 

soyqırımı bir daha bütün bəşəriyyətə müharibənin vəhşi simasını göstərdi: "Müharibələrdə insanlar həlak olur, 

lakin dinc əhalinin, azyaşlı uşaqların, qadınların, ahılların bu qədər amansızcasına qətlə yetirilməsi dəhşətdir. 

Görün, İlahi qanunları tapdaq altına atan insan hansı vəhşilikləri törədə bilər. Nifrət insanı insanlıqdan 

uzaqlaşdırır. Xocalı faciəsini törədənlər - insan simasını itirmiş yırtıcılardı".  

Slavo Şviqra Ata onu da bildirdi ki, hər il, 26 fevral tarixində Bakının "Müqəddəs Məryəm Ana" kilsəsində 

ibadət zamanı onlar Xocalıda qətlə yetirilmiş insanların ruhuna dualar oxuyur və Allahdan diləyirlər ki, bir daha 

Azərbaycan xalqının başına belə müsibət gəlməsin, cəlladlar və cinayətkarlar adalətli cəzalarına çatsınlar.  

 

Cavid 

 

Yazı KİV-ə Dövlət Dəstəyi  

Fondunun maliyyələşdirdiyi  

"Din və milli tolerantlıq,  

millətlərarası dialoqun və 

 inteqrasiya prosesinin inkişaf  

etdirilməsi" layihəsi çərçivəsində  

təqdim olunur.  

 
“Xalq Cəbhəsi”.-2011.-25 fevral.-N 36.-S.9. 
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Moskvada "Xocalı soyqırımı: Qarabağ münaqişəsinin dəhşətli hadisəsi haqqında həqiqət" 

mövzusunda mətbuat konfransı keçirilmişdir 
 

"Rosbalt" informasiya agentliyində "Xocalı soyqırımı: Qarabağ münaqişəsinin dəhşətli hadisəsi 

haqqında həqiqət" mövzusunda mətbuat konfransı keçirilmişdir.  

 

Mətbuat konfransı erməni hərbi cinayətkarlarının Azərbaycanın Xocalı şəhərinin dinc sakinlərinin başına 

gətirdikləri amansız qətliamın 19-cu ildönümü ilə əlaqədar Rusiya ziyalılarının təşəbbüs qrupu tərəfindən təşkil 

edilmişdir. Qrupa Rusiya Azərbaycanlıları Federal Milli-Mədəni Muxtariyyətinin vitse-prezidenti, Rusiya 

Xalqlar Dostluğu Universitetinin professoru Mirəşrəf Fətiyev başçılıq edir. Əvvəlcə Xocalı faciəsinin 

tükürpərdici kadrları əks olunmuş sənədli film nümayiş etdirilmişdir. 

Sonra Rusiya Prezidentinin Şimal-Qərb Federal Dairəsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi aparatının Sankt-

Peterburq üzrə baş federal inspektoru, DQMV-nin sabiq hərbi komendantı, general-mayor Aleksandr Voloxun 

videomüraciəti mətbuat konfransı iştirakçılarına təqdim edilmişdir. Onun sözlərinə görə, dünya birliyi bu 

soyqırıma saymazyana münasibət göstərmiş, hətta müəyyən mənada həyasızcasına yanaşmışdır. Halbuki bu 

faciə problemin obyektiv qiymətləndirilməsi baxımından mənəvi dönüş olmalıydı. A.Voloxov hesab edir ki, bu, 

müstəqillik uğrunda mübarizə deyil, ərazilərin mənimsənilməsidir. Günahsız insanları məhv etmək ixtiyarı heç 

kimə verilməmişdir və bu faciəni törədənlər hərbi cinayətkarlar adlandırılmalıdır.  

Faciə barədə obyektiv informasiyanın çatdırılması üzrə təşəbbüs qrupunun rəhbəri Mirəşrəf Fətiyev çıxışında 

bildirmişdir ki, sovet ordusu veteranlarından və hüquq müdafiəçilərindən ibarət qrup bu məsələ ilə yaxından 

məşğul olacaqdır. Onun sözlərinə görə, etnik təmizləmə aparan cinayətkarlar indiyədək heç bir cəza almamışdır. 

O demişdir: "Dünya birliyi bu hadisəyə mənəvi və hüquqi qiymət verməli, hərbi cinayətkarlar isə 

cəzalandırılmalıdır". 

Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının akademiki, "Qarabağ gündəliyi", "Qarabağın qanlı girdabı" 

kitablarının müəllifi Yuri Pompeyev, şair və yazıçı, "Ürəyin yaddaşı" şeirlər kitabının müəllifi Aleksandr 

Fomenkov, publisist, İsrail və Rusiyanın ictimai xadimi Aviqdor Eskin və Strateji Modelləşdirmənin İnkişafı 

Mərkəzinin vitse-prezidenti Qriqori Trofimçuk çıxışlarında xalqımızın ağrı-acısını bölüşərək, Azərbaycanın 

ədalətli mövqeyini dəstəkləmişlər.  

Bildirilmişdir ki, Xocalı presedenti terrorun köməyi ilə hakimiyyəti ələ keçirmək yolunu nümayiş etdirir. 

Terrorçu və siyasi cinayətkar kimi Ermənistanın indiki müdafiə naziri Seyran Oqanyan və terrorçu Monte 

Melkonyan nümunə gətirilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, faciənin faktiki materialları konkret nəticələrə gətirib 

çıxarmalıdır. Lakin obyektiv informasiyanı dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində bütün cəhdlər 

Ermənistanın millətçi dairələrinin şiddətli, qeyri-adekvat və aqressiv reaksiyası ilə qarşılaşır. 

 

Asya HACIZADƏ 

 AzərTAc-ın xüsusi müxbiri  

 

“Xalq qəzeti”.-2011.-25 fevral.-N 44.-S.2. 
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Xocalı faciəsinin qurbanları xarici ölkələrdə də anılmışdır 
 

Strasburq 

 

Azərbaycanın Avropa Şurası yanındakı daimi nümayəndəliyindən bildirmişlər ki, Heydər Əliyev Fondunun 

dəstəyi və Azərbaycanın Avropa Şurası (AŞ) yanında daimi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə fevralın 25-də 

Strasburqdakı Avropa Parlamentlər Assosiasiyasının binasında ölkəmizin və türk diaspor təşkilatlarının, 

tələbələrimizin, yerli və xarici qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri - 

Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünə həsr olunmuş anma mərasimi keçirilmişdir. 

Tədbirdə, həmçinin bu məqsədlə Strasburqda səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyəti - Prezident 

Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin diasporla iş üzrə sektor müdiri Qafar Əliyev, Milli 

Məclisin deputatı Fuad Muradov, Azərbaycanlılar və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin 

(ATXƏM) sədri İlham İsmayılov və "Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı 

İcması" İctimai Birliyi idarə heyətinin üzvü, Xocalı faciəsinin şahidi Cavid Əliyev, Avropa Azərbaycan Türkləri 

Federasiyasının baş katibi Abbas Bozyel iştirak etmişlər. 

Mərasim iştirakçıları erməni vəhşiliyinin qurbanı olmuş xocalılıların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad 

etmişlər.  

Mərasimə toplaşanlara Xocalı soyqırımının, eləcə də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin tarixinə dair Heydər Əliyev Fondu tərəfindən müxtəlif dillərdə nəşr edilmiş əyani və 

videomateriallar təqdim olunmuş, ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri cinayətlər haqqında ətraflı məlumat 

verilmişdir.  

Tədbir boyu Xocalı soyqırımına dair fotostend və "Trend" informasiya agentliyi tərəfindən çəkilmiş "Sözün 

bitdiyi zaman" filmi nümayiş etdirilmişdir. 

Bundan əlavə, mərasim iştirakçılarına Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva 

tərəfindən irəli sürülmüş "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniya haqqında məlumat verilmişdir. 

Mərasimdə daimi nümayəndəliyin rəhbəri səfir Arif Məmmədov ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri 

soyqırımı, bəşər tarixinin ən dəhşətli cinayətlərindən biri olan Xocalı faciəsinin əsl mahiyyəti barədə danışmış, 

Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan həqiqətləri, o cümlədən Xocalı faciəsi haqqında dünya ictimaiyyətinə 

ətraflı və düzgün məlumat vermək sahəsində apardığı işləri diqqətə çatdırmışdır. Eyni zamanda, bu sahədə 

Azərbaycan diasporunun xüsusi rolunu qeyd edən səfir, bundan sonra da təbliğat prosesində həmrəylik 

göstərməyin vacibliyini vurğulamışdır. A.Məmmədov Xocalı soyqırımı ilə bağlı geniş məlumatların yerli və 

elektron KİV-lərdə yerləşdirilməsinin təcavüzkar ermənilərin əsl simaları barədə beynəlxalq ictimaiyyətin 

məlumatlandırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirmiş, Xocalı faciəsinin dünya ölkələri 

tərəfindən soyqırımı kimi tanınması istiqamətində işlərin görülməsinin vacibliyini vurğulamışdır. Sonda səfir 

Xocalı faciəsini törədənlərin tezlikə layiqli cəzalarını alacaqlarına və haqq-ədalətin öz yerini tutacağına ümidvar 

olduğunu bəyan etmişdir. 

Tədbirdə Milli Məclisin deputatı Fuad Muradov və Prezident Administrasiyasının sektor müdiri Qafar 

Əliyev Azərbaycan hökumətinin bu məsələni daim gündəmdə saxladığını, beynəlxalq ictimaiyyətin bu 

hadisələrə düzgün və obyektiv qiymət verməsi istiqamətində ciddi iş apardığını bildirmişlər. Onlar bu işdə 

xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin də əhəmiyyətli rol oynaya biləcəklərini diqqətə çəkərək qeyd 

etmişlər ki, bu gün Azərbaycanın qarşısında duran əsas məsələ torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və ərazi 

bütövlüyümüzün bərpasıdır.  

Strasburqdakı "Azərbaycan evi"nin sədri Mustafa Alınca Xocalı soyqırımında əli qana batanların indiyədək 

cəzasız qaldıqlarına toxunmuş və faciəni törədənlərin beynəlxalq məhkəmə tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilməsi 

istiqamətində konkret addımların atılması vaxtının çatdığını bildirmişdir.  

Qanlı faciə ilə bağlı nümayəndəliyin hazırladığı mətbuat açıqlamaları Avropa Şurası Katibliyi, üzv ölkələrin 

nümayəndəlikləri və Strasburqda fəaliyyət göstərən konsulluqlar arasında paylanmışdır. 

Məlumatda bildirilir ki, Xocalı faciəsinə dair həqiqətləri Fransa ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədi ilə daimi 

nümayəndəlik tərəfindən "Elzasın son xəbərləri" qəzetində Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünə həsr olunmuş 

məqalə çap edilmişdir.  

Mərasimin sonunda ehsan verilmişdir.  
Əsgər ƏLİYEV  

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Paris 
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Berlin 

 

Fevralın 26-da Berlinin mərkəzi meydanlarından biri olan Braytşaydplatzda yerləşən Sınıq Kilsənin 

qarşısında Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə əlaqədar nümayiş keçirilmişdir.  

Berlində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evi, Alman-Azərbaycan Həmrəylik Cəmiyyəti, Almaniyadakı 

Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzi tərəfindən təşkil olunmuş nümayişdə Xocalı faciəsi ilə bağlı 

fotomateriallardan, "Xocalıya ədalət" kampaniyasının şüarlarından istifadə olunmuşdur, faciə ilə bağlı 

məlumatlar paylanmış, soyqırıma dünya birliyi tərəfindən siyasi-hüquqi qiymət verilməsinə dair bəyanat 

oxunmuşdur. 

Nümayişdə Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı, Almaniyada yaşayan Azərbaycan, 

türk və yəhudi diaspor təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişlər. 

Ankara 

Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü münasibətilə təşkil etdiyi silsilə 

xatirə tədbirləri çərçivəsində səfirlik, Heydər Əliyev Fondunun Türkiyə nümayəndəliyi və Türkiyənin nüfuzlu 

beyin mərkəzlərindən biri olan Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Qurumu (USAK) geniş tərkibli elmi konfrans 

keçirmişlər. Konfransda professor Cəmil Həsənli, Milli Məclisin deputatları Qənirə Paşayeva və Elman 

Məmmədov, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Orta Asiya və Qafqaz Baş Departamentinin rəisi Əhməd Dəmirər, 

Qafqaz departamentinin rəisi Nurdan Bayraktar və nazirliyin digər yüksək vəzifəli rəsmiləri, Ankarada 

akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin təmsilçiləri, TÜRKSOY-un, Türkiyənin müxtəlif beyin 

mərkəzlərinin nümayəndələri, elm adamları, tələbələr və KİV nümayəndələri iştirak etmişlər. 

İki sessiyadan ibarət konfransda əcnəbi iştirakçıların olması nəzərə alınaraq səfirlik tərəfindən ingilis dilinə 

sinxron tərcümə xidmətinin fəaliyyəti təmin olunmuşdur.  

Birinci sessiyanı USAK-ın Cənubi Qafqaz və Xəzər üzrə mütəxəssisi Güner Özkan aparmışdır. Açılış nitqini 

səfir Faiq Bağırov etdikdən sonra professor Cəmil Həsənli Azərbaycanın xarici siyasət tarixindən, Qənirə 

Paşayeva Azərbaycanın təhlükəsizlik problemi və Ermənistan ilə əlaqələrinin tarixindən, Elman Məmmədov 

canlı şahid kimi Dağlıq Qarabağ problemi və Xocalı soyqırımından bəhs etmişlər. 

Heydər Əliyev Fondunun Türkiyədəki nümayəndəsi Samir Cəfərov Xocalı soyqırımını geosiyasi nöqteyi-

nəzərdən əsaslandırmışdır.  

Birinci sessiyanın sonunda sual-cavab mərhələsində maraqlı və səmərəli müzakirələr aparılmışdır. 

İkinci sessiyanı USAK-ın Orta Asiya departamentinin sədri Mustafa Turqut Dəmirtəpə aparmışdır. Bu 

sessiyada ilk söz USAK sədrinin müavini, professor Kamer Kasıma verilmişdir. O, öz çıxışında Azərbaycan-

Türkiyə əlaqələri və Ermənistan ilə imzalanmış protokollardan ətraflı söz açmışdır. 

Sonra çıxış edən Uludağ Universitetinin professoru Tayyar Arı Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin strateji 

əhəmiyyətindən və regional sülhün bərpası üçün bu iki ölkənin müştərək fəaliyyətinin zəruriliyindən bəhs 

etmişdir. 

Uludağ Universitetinin dosenti Barış Özdal Dağlıq Qarabağ problemi və Azərbaycanın işğal altındakı 

rayonlarından, eləcə də sözügedən problemin həlli prosesindən geniş şəkildə danışmışdır.  

Konfrans çərçivəsində Xocalı soyqırımını əks etdirən rəsmlərdən ibarət sərgi təşkil olunmuşdur. Bundan 

başqa, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin müəllifi olduğu "Azərbaycan-qloballaşmanın 

tələbləri", Qənirə Paşayevanın və Həvva Məmmədovanın türk dilində nəşr olunmuş "Xocalı soyqırımı: 

şahidlərin dili ilə", professor Aygün Attarın "Qarabağ problemi çərçivəsində ermənilər və erməni siyasəti" 

kitabları, Xocalı soyqırımı ilə bağlı DVD və broşürlər tədbir iştirakçılarına paylanmışdır. 

 

Oqtay BAYRAMOV  

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

 

Ankara 

 

Sankt-Peterburq 

 

Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı baş konsulluğunun mətbuat xidmətindən bildirmişlər ki, fevralın 25-də 

Sankt-Peterburqun M.Qorki adına Mədəniyyət Evində Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı 
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nümayəndəliyi və baş konsulluğun birgə təşkilatçılığı ilə XX əsrin ən qanlı faciəsi olan Xocalı soyqırımının 19-

cu ildönümünə həsr olunmuş "Xocalıya ədalət" mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir. 

600-dən çox soydaşımızın qatıldığı konfransda Sankt-Peterburq ictimaiyyətinin nümayəndələri, bir sıra ali 

təhsil ocaqlarının müəllimləri, nüfuzlu iş adamları və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak 

etmişlər. 

Əvvəlcə tanınmış yazıçı, professor Yuri Pompeyevin şəxsi xatirələri əsasında yazılmış "Qarabağ gündəliyi" 

və Robert Arakelovun "Erməni ziyalısının etirafı" kitablarının təqdimatı keçirilmişdir. Xocalıda törədilmiş 

vəhşilikləri əks etdirən fotosərgi nümayiş olunmuş, tədbir iştirakçılarına Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 

hazırlanmış "Qarabağ həqiqətləri" məlumat toplusu təqdim edilmişdir. 

Konfransı giriş sözü ilə açan baş konsul Qüdsi Osmanov Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyəti tərəfindən 

tanınmasında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın irəli sürdüyü "Xocalıya ədalət" 

beynəlxalq kampaniyası barədə ətraflı məlumat vermiş və hazırda kampaniyanın geniş vüsət aldığını tədbir 

iştirakçılarının diqqətinə çatdırmışdır. Baş konsul nüfuzlu İslam Konfransı Təşkilatının Parlament İttifaqı 

tərəfindən qəbul olunmuş qətnamə barədə məlumat verdikdən sonra gəncləri "Xocalıya ədalət" kampaniyasında 

fəal iştirak etməyə çağırmışdır. 

Tədbirin təşkilatçılarından biri olan, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyini 

təmsil edən Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Universitetinin aspirantı Natiq Əliyev çıxışında fondun 

nümayəndəliyi tərəfindən "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində görülən işlər barədə geniş məlumat 

vermişdir.  

MDB Parlamentlərarası Assambleyasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nümayəndəsi Aydın 

Cəfərov Xocalıda törədilmiş cinayət barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində bütün 

imkanlardan istifadə olunacağını, soydaşlarımızın, xüsusilə də tələbələrimizin və gənclərimizin Azərbaycan 

tarixindəki bu qanlı səhifəni heç zaman unutmayacağına əmin olduğunu bildirmişdir. Tədbirdə iştirak edən 

nüfuzlu iş adamları çıxışlarında Xocalı faciəsinin mahiyyətini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq üçün bütün 

vasitələrdən istifadə olunmasının vacibliyini vurğulamışlar. 

Konfransda yenilənmiş justiceforkhojaly.org saytının təqdimatı keçirilmişdir. İştirakçılara saytdan istifadə 

qaydaları barədə geniş məlumat verilmişdir.  

Tədbirdə Xocalıda törədilmiş cinayətə hüquqi qiymət verilməsi məqsədi ilə nüfuzlu beynəlxalq qurumlara 

ünvanlanmış Bəyannamə qəbul olunmuşdur. 

 

London 

 

Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə bağlı 

silsilə tədbirlər keçirilmişdir.  

Fevralın 23-də York Universitetində səfirliyin və York-Azərbaycan Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə 

"Cənubi Qafqazda münaqişələr" mövzusunda ictimai mühazirə təşkil olunmuşdur. Universitetdə təhsil alan 

azərbaycanlı və xarici tələbələrin iştirak etdiyi tədbirdə cəmiyyətin sədri Ramin Həkimov Xocalı faciəsinin 

tarixi, silahsız insanlara qarşı erməni hərbi birləşmələri tərəfindən törədilmiş zorakılıq, eləcə də faciənin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində həyata keçirilən "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası haqqında 

ətraflı məlumat vermişdir.  

Fevralın 24-də isə Böyük Britaniya Parlamentinin Lordlar Palatasında səfirliyin və Avropa-Azərbaycan 

Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilmişdir. Parlamentin üzvlərinin, səfirliyin əməkdaşlarının, 

Qafqaz regionu üzrə tədqiqatçıların, Azərbaycan və türk icmalarının nümayəndələrinin, Birləşmiş Krallıqda 

təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin qatıldığı tədbirdə Lord Layard Xocalı faciəsi haqqında ətraflı məlumat 

vermişdir. 

Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Fəxrəddin Qurbanov da çıxışında faciəni ötən əsrdə baş vermiş ən 

qanlı hadisələrdən biri kimi qiymətləndirmişdir. Diplomat bildirmişdir ki, erməni hərbi birləşmələri tərəfindən 

törədilmiş qətliam nəticəsində 613 mülki vətəndaş qətlə yetirilmiş, minlərlə insan öz yurdundan didərgin 

salınmışdır.  

Kanadalı tədqiqatçı, hərbi jurnalist, "Barışmaz ziddiyyətlər: Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan" kitabının 

müəllifi Skot Teylor Ermənistanın işğalı altında olan Dağlıq Qarabağ regionuna səfərlərini xatırlatmış, Xocalıda 

baş verənləri insanlığa qarşı cinayət adlandırmışdır. S.Teylor münaqişənin həllinə dair BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin yerinə yetirilməməsinin yolverilməz olduğunu demişdir. O, faciə ilə bağlı 
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dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması istiqamətində "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində görülmüş 

işləri yüksək qiymətləndirmişdir.  

Avropa-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Tale Heydərov isə Xocalı faciəsinə beynəlxalq səviyyədə siyasi-

hüquqi qiymət verilməsinin zəruriliyini vurğulamışdır. Cəmiyyətin sədri "Xocalıya ədalət" kampaniyası 

çərçivəsində görülmüş işlər nəticəsində artıq dünyanın müxtəlif yerlərindən 124 min nəfərin bu aksiyaya 

qoşulduğunu demişdir. 

Səfirliyin dəstəyi ilə, həmçinin Böyük Britaniyanın Kardif, Mançester və Danimarkanın Odense 

universitetlərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin təşkilatçılığı ilə Xocalı faciəsi ilə bağlı müxtəlif aksiyalar 

keçirilmişdir. 

Fevralın 25-də Londonun mərkəzi Trafalqar meydanında Böyük Britaniyanın müxtəlif şəhərlərində təhsil 

alan azərbaycanlı tələbələrin iştirakı ilə dinc aksiya təşkil olunmuşdur. Üzərində Xocalı faciəsi və "Xocalıya 

ədalət" kampaniyası ilə bağlı şüarları əks etdirən köynəklər geyinən aksiya iştirakçıları tərəfindən faciə ilə bağlı 

broşür və kitabçalar şəhər ictimaiyyətinə paylanmışdır. 

 

AzərTAc 

“Xalq qəzeti”.-2011.-27 fevral.-N 46.-S.2. 
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Şəhid soydaşlarımızın ruhları bizi işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etməyə çağırır 
 

Düz 19 ildir ki, nahaq qan tökülən Xocalıda otlar öz rəngini qana bələyərək qırmızı bitir, bahar 

müjdəçisi haçaquyruq qaranquşlar xocalıların evində yuva qurmaq istəyir, ancaq yad nəfəsi hiss edərək 

doğma yuvalarından didərgin düşüb başqa yerə, yad bir ocağa uçur. Öz nəğmələrində xocalıları 

haraylayır: Gəlin birgə yuva quraq, - deyir! Amma... 

 

Erməni katalikosları arasında ilk dəfə Stepan Salmaslı 1547-ci ildə "Böyük Ermənistan" ideyasını irəli sürür, 

amma böyük xristian dövlətləri ermənilərin müstəqil dövlətləri və əraziləri olmadığı üçün onun bu xülyasını 

rədd edirlər. Təxminən 154 ildən sonra 1701-ci ildə erməni katalikosları İtaliyada, Vatikanda, Almaniyada 

İohan Vilhelmin və Fransada XIV Lüdovikin yanında olur, onlardan müsbət cavab almayaraq xülyalarının puça 

çıxmasını hiss edirlər. 

Nəhayət, ermənilərin bu xülyasını bəyənən, Zaqafqaziyada İslam dövlətinin Rusiya üçün təhlükəli olduğunu 

hesab edən Pyotr erməni nümayəndəsi İskail Ormanini qəbul edərək, onun çəkdiyi "Böyük Ermənistan" 

xəritəsini nəzərdən keçirir və polkovnik rütbəsi verərək onu Qafqaza göndərir. Bu casus erməni Qafqazda olan 

hərbi obyektlərin planını gizli yolla çəkərək Rusiyaya göndərir. 

Bundan sonra Pyotr tərəfindən xüsusi qayğı görən ermənilər İran və Türkiyədə sabitliyi tez-tez pozmağa 

başlayırlar. 1769-1774-cü illərdə rus-türk müharibəsində ermənilər Türkiyənin daxilində müxtəlif ixtişaşlar 

törədərək rusların köməkliyi ilə "Ararat krallığı" qurmaq xülyasına düşürlər. Türkiyənin bacarıqlı adamlarına 

qarşı müntəzəm terror əməliyyatları aparırlar. Ermənilərin bu "əzmkar" fəaliyyətini qiymətləndirən Yekaterina 

Peterburq ermənilərinin qaldırdıqları məsələyə dəstək verərək Qafqazda "bic Ermənistan" yaradılmasını 

qərarlaşdırdı və yekun sözünü belə tamamladı: "Əminəm ki, belə bir dövlət yalnız Rusiyanın himayəsində 

yaradıla bilər". 

Mesopatomiyada, Dəclə və Fərat çayları vadisində kölə halında yaşayan ermənilərə qahmar çıxan çar 

Rusiyası onlardan bir alət kimi istifadə edərək Şərqdə (Zaqafqaziyada) müsəlman dövlətinin varlığına ciddi 

zərbə vurmaq istəyirdi. XIX əsrin əvvəllərində İranla müharibə aparan Rusiya 1827-ci il oktyabr ayının 1-də 

İrəvan qalasını zəbt etdi. 1828-ci il fevral ayının 10-da (22-də) Rusiya Təbriz xanlığındakı Türkmənçay 

kəndində müqavilə bağlayaraq Rusiya-İran müharibəsinə son qoydu. Bununla da iki hissəyə parçalanan 

Azərbaycanın Qərbi Azərbaycan, Ordubad, Naxçıvan, Qarabağ bölgələrinin qara günləri başlandı. İrandan və 

Türkiyədən 120.000 erməni köçürülərək bu ərazilərdə azəri türklərinə məxsus xüsusi evlərdə məskunlaşdırıldı 

və yerli əhali doğma ocaqlarından qovulub çıxarıldı. Beləliklə, çar Rusiyası tərəfindən erməni mühacirlərinə 

qarşı təzyiq edənlər doğma diyardan sürgün edilirdilər. 1936-cı ildə Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyasının 

nəşr etdiyi "Kalonialnaya politika Rossiyskoqo çarizma v Azerbaydjane" kitabında qeyd olunub (№ 27, 1 vərəq 

482-ci iş): "Dərələyəz mahalının Almalı kənd sakini Məmməd Sadıx bəy İrandan gələn mühacirə qarşı təzyiq 

göstərdiyi və onlara mane olduğu üçün sürgün edilsin". 

Rus qoşununun Qərbi Azərbaycanı zəbt etməsindən ruhlanan Eçmiədzin monastrının arxipastrı Neras var 

gücü ilə çığırmışdı: " I Nikolay etibarına və alicənablığına görə ilk çardır. Yaşasın Rusiya imperatoru! Yaşasın 

"Ermənistanın" hökmdarı və padşahı I Nikolay!" 

Əlahiddə Qafqaz korpusunun komandiri, infonteriya generalı, general-adyutant Paskaeviçin və köçürməyə 

rəhbərlik edən polkonik Lazarevin köməkliyi ilə "əzabkeş" ermənilərin İrandan köçürülməsi üçün "köçürməyə" 

İran 14.000 manat qızıl pul, 400 manat gümüş pul vermişdi. Ödənilən puldan başqa İrana 32 milyon manat zərər 

də vurulmuşdu. 

"Böyük Ermənistan" yaratmaq xülyasından ruhlanan erməni qəsbkarları 1905-07-ci illərdə Azərbaycanda 

azəri türklərinə qarşı açıq şəkildə genişmiqyaslı qanlı aksiyalar həyata keçirdilər. 1918-20-ci illərdə isə erməni 

daşnaklarına rəhbərlik edən Şaumyanın rəhbərliyi ilə Andranikin, daşnak polkovnikləri Sumbat, Karo, Martiros, 

Dro, Nijdeh, Yapon və başqalarının qaniçən quldur dəstələri Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Qarabağda, 

Naxçıvanda, Lənkəranda, Qərbi Azərbaycanın bütün bölgələrində azəri türklərinə qarşı insanlıqla bir araya 

sığmayan soyqırımı törətməyə başladılar. Qadınlar, uşaqlar süngülərə taxıldı, insanlar damlara doldurularaq 

yandırıldı. Bu, çar Rusiyasının rəhbərliyi ilə ermənilər tərəfindən müsəlman türklərə qarşı törədilən soyqırımı 

idi. 

Çar Rusiyasında insanları "qardaş" edən, bütün proletarları bir bayraq altında birləşdirən yeni bir Sovet 

Sosialist Respublikaları İttifaqı yaradıldı. Lenin siyasəti tarixi Azərbaycan ərazilərində dünya xəritəsində izi 

olmayan, bic bir "Ermənistan Respublikası" yaratdı və burada yaşayan azəri türklərinin qara günləri başlandı. 

1937-ci ildə xəbis və nankor ermənilərin əli ilə ruslar tərəfindən bacarıqlı, qabiliyyətli, işgüzar, savadlı 
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insanlarımız, şair və yazıçılarımız represiya edildi, bəziləri güllələndi, bəziləri isə Sibirə sürgün edildilər. 1948-

53-cü illərdə Qərbi Azərbaycanda ("Ermənistan"da) yaşayan azərbaycanlılar dövlət səviyyəsində öz ata-baba 

torpaqlarından, isti ocaqlarından kütləvi surətdə deportasiya edildilər. 

Nəhayət, 1988-ci il. "Türksüz Ermənistan". Bir bayraq altında millətləri qardaş edən Kommunist Partiyası və 

onun baş katibi Mixail Qorbaçovun rəhbərlik etdiyi güc qurumları ermənilərə himayədarlıq edərək qışın sərt 

soyuğunda minlərlə azəri türkünü ata-baba yurdundan - Qərbi Azərbaycandan ("Ermənistan"dan) zorla qovaraq 

didərgin saldı. Ermənilər 216 nəfər soydaşımızı qətlə yetirdi. Əmlaklarını müsadirə edərək insanları dağa-daşa 

saldılar. Erməni qaniçənləri 1989-cu ilin sentyabrında Xankəndində, Həsənabadda, Daşbulaqda və Tuğda 

yaşayan azərbaycanlıları doğma ocaqlarından qovaraq didərgin saldılar. Azərbaycan Respublikasının o zamankı 

rəhbərləri isə oturduqları kürsüdən tərpənmədilər. Baş verən hadisə xalqdan gizli saxlanıldı. 

M.Qorbaçov Bakıya qoşun yeritdi və 20 Yanvar faciəsi törədildi, günahkarlar yenə cəzasız qaldı. Bundan 

sonra Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan azərbaycanlıların acı taleyi başlandı. Erməni quldurları kəndlərə od 

vurur, insanları qətlə yetirir, əhali doğma ocaqlarından didərgin düşürdü. Erməni təcavüzkarlarının törətdikləri 

qanlı hadisələr, kəndlərin yandırılması, körpə uşaqların, qocaların öldürülməsi, insanların ah-naləsi haqqında 

heç yerdə danışılmadı.  

SSRİ DİN Daxili Qoşunlarının ağır artilleriyası, vertolyotları, yüzlərlə zabit və saysız əsgəri ermənilərin 

köməyinə gəldilər. Azərbaycan vətəndaşlarının Qarabağın kəndlərinə getməsinə isə icazə verilmirdi. Əsgəran 

rayonu ilə Ağdamın sərhədində, Qarağac qəbiristanlığının yanında düzəldilmiş postda SSRİ DİN Daxili 

Qoşunlarının əsgər və zabitləri ilə yanaşı dayanan erməni saqqallıları Xocalıya, Şuşaya, Laçına gedən maşınları 

ciddi yoxlayır, həmin yerlərdə yaşamayan azərbaycanlıları isə maşınlardan düşürüb geri göndərirdilər.  

Xankəndində fəaliyyət göstərən Təşkilat Komitəsinin fəaliyyəti hələ də qaranlıq qalmaqdadır. 

V.Polyaniçkonun həmkarları polkovnik Muradov və polkovnik Seyranın əsas işi ermənilərin törətdikləri 

hadisələri gizlətmək idi. Onlar ermənilərin hər hansı cinayətindən sonra dərhal hadisə yerinə gəlir, zərər çəkmiş 

azərbaycanlıların susmalarını xahiş edirdilər.  

1990-cı il sentyabrın əvvəllərində V.Polyaniçko öz iqamətgahında Elman Məmmədova, Əlif Hacıyevə və 

mənə xüsusi tapşırdı ki, sabah Əsgəran Rayon Partiya Komitəsinin binasına gələk. Saat 16 radələrində iki rus 

zabiti (polkovniklər), sahə müvəkkili leytenant Vəliyev, Əsgəran Rayon Partiya Komitəsinin ikinci katibi 

Ələkbər müəllim və Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının iki nümayəndəsi ilə birlikdə gəldik. 

Bizim təhlükəsizliyimizi isə SSRİ DİN Daxili Qoşunlarının Əsgəran rayonundakı hissəsinin, polkovnik 

İvanovun rəhbərlik etdiyi şəxsi heyət təmin etməli idi. Bu vaxt gözlənilmədən məktəblilər, qadınlar və əli 

dəyənəkli saqqallı ermənilər ikinci mərtəbəyə yürüş edərək bizi mühasirəyə aldılar və müxtəlif bədən xəsarətləri 

yetirdilər. Uzun illər Əfqanıstanda müharibəyə başçılıq edən general-mayor Polyaniçkonun "uğurlu əməliyyatı" 

bu cür başa çatdı. 

Xocalı şəhəri beş aydan çox idi ki, mühasirədə qalmışdı. Əhali işıqsız, qazsız və çörəksiz qaldığı bir vaxtda 

Bakıdan Xankəndinə (ermənilərə) doqquz vaqon dizel yanacağı, bir vaqon un göndərmişdilər. Vaqonların 

qarşısı Xocalı stansiyasında kəsilərək geriyə - Ağdama göndərildi. İkinci dəfə ermənilərə yardım edilməsinə 

cəhd etdilər. Xocalılar vaqonların qarşısını kəsib üç ton un götürdülər. Sabahı isə Gəncədən bir nəfər milis 

mayoru gələrək faktla bağlı cinayət işi qaldırdı. On gündən sonra eşitdik ki, Təşkilat Komitəsinin əməkdaşları 

SSRİ DİN çevik polis alayının 30 nəfərlik dəstəsinin köməyi ilə xocalılara işgəncə verə-verə yanacağı və unu 

aparıblar.  

1991-ci il dekabrın 31-də Gəncədən 4-cü ordunun 23-cü diviziyasından Xankəndinə, 366-cı alaya yeni hərbi 

qüvvə - 4 BTR, 2 "Ural", 1 UAZ maşını, hərbi sursat və canlı qüvvə (rus) göndərmişdilər. Leytenant Aqil 

Quliyevin, köməkliyi ilə bu hərbi texnika və silah-sursatı götürdük.  

Erməni quldurları həm də Qarabağın səmasında uçan təyyarə və vertolyotları atəşə tuturdular. 21 oktyabr 

1991-ci ildə Xocalıdan Yevlaxa uçan AN-2 təyyarəsini Əsgəranın üstündə atəşə tutmuşdular. 7 nəfər həlak 

olmuşdu. 20 noyabr 1991-ci ildə Mİ-8 vertolyotunda Vətənin qeyrətli övladları generallar, deputatlar, 

jurnalistlər erməni qaniçənləri tərəfindən qəddarcasına qətlə yetirildilər. "Qara qutu" bu günə qədər də 

Moskvada saxlanılır, hadisənin baş vermə səbəbi gizli saxlanılır. Şuşaya uçan Mİ-8 vertolyotu Xankəndinin 

üstündən uçarkən vuruldu, 30 nəfər uşaq, qadın, qoca şəhid oldu, Bakı yenə susdu. 

Qarabağın dağlıq hissəsində azərbaycanlı kəndləri oda qalanmış, insanlar şəhid olmuşdular. 12 fevral 1992-

ci il. Malıbəyli, Quşçu, Aşağı Quşçular kəndlərinin alovu Qarqar çayının ətrafını şölələndirmişdi. İnsanların ah-

naləsi Şuşada aydın eşidilirdi. Şuşa gedərsə başına güllə çaxacağını deyən Rəhim Qazıyev yanan kəndlərin 

alovuna isinirdi. Onunla telefon əlaqəsinə girdim: 

- İnsanların ah-naləsini eşitmirsiniz? Niyə bir tədbir görmürsünüz? 
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- Mən nə edə bilərəm? 

- Bakıya zəng edin, qoy göstəriş versinlər, insanların köməyinə gəlsinlər! 

- Yaxşı, Bakı ilə indi əlaqə saxlayıram. 

Yarım saatdan sonra Rəhim Qazıyevə zəng etdim. 

- Bakıda heç kəslə əlaqə saxlaya bilmədim. Heç nə edə bilmərəm - dedi. 

Ağdamda Fəhmin Hacıyevin göstərişi ilə atılan "Alazan", "Qrad" mərmiləri Əsgərana deyil, Xocalının əkin 

sahəsinə və Qarqar çayına tökülürdü. Xocalı şəhəri tənha qalmışdı. Fəhmin Hacıyev "bu gün, sabah yol açılar" 

deyərək insanları aldadırdı.  

Qanlı-qadalı, ayazlı-şaxtalı bir qış axşamı. Fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə 366 alay və erməni 

qaniçənləri tərəfindən Xocalı soyqırımının törədildiyi gecə idi. Bu gecə 613 nəfər qətlə yetirildi, 1275 nəfər əsir 

düşdü. 

Həmin gün Xocalı soyqırımı gizli saxlanıldı. "Günün ekranı" xəbərlər proqramında: "Xocalıda atışma olub, 

iki nəfər həlak olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb" dedilər. Amma Xocalı soyqırımını səbirsizliklə gözləyən F. 

Hacıyev daxili qoşunların komandanı, Şuşa gedərsə başına güllə çaxacağını deyən R.Qazıyev isə müdafiə naziri 

oldu. 

 

Kamil DƏRƏLƏYƏZLİ. 

 

“Xalq qəzeti”.-2011.-27 fevral.-N 46.-S.5. 
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Nahaq qan yerdə qalmaz 
 

"Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edərkən, onların qarşısında hər birimiz vicdan və 

vətəndaşlıq borcu haqqında düşünürük. Bu borcu ödəməyin ən yaxşı yolu Xocalı qəhrəmanlarının 

uğrunda öz həyatlarını qurban verdikləri idealları yaşatmaq, müstəqil Azərbaycan dövlətini qorumaq, 

onun sərhədlərinin toxunulmazlığını, bütövlüyünü təmin etməkdir".  

 

Heydər ƏLİYEV 

 

Azərbaycanın çağdaş tarixində unudulması mümkün olmayan, bütövlükdə xalqın qəlbində dərin iz salan elə 

hadisələr var ki, heç zaman xalqın qan yaddaşından silinmir. Ermənilərin törətdikləri Xocalı soyqırımı da 

unudulması mümkün olmayan belə dəhşətli hadisələrdəndir. 19 il öncə - 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən 

gecə amansız cinayətə rəvac vermiş ermənilər əzazil, qəddar və qaniçən millət olduqlarını bir daha təsdiq 

etmişlər. 

Tarixi faktlar təsdiqləyir ki, "dənizdən-dənizə Ermənistan" xülyası ilə yaşayan ermənilər xarici 

havadarlarının köməyi ilə müxtəlif dövrlərdə azərbaycanlılara və türklərə qarşı amansız terror və soyqırımı 

siyasəti həyata keçirmiş, etnik təmizləmə siyasəti aparmışlar. Onların Xocalıda törətdikləri amansız qətliam da 

insanlığa və beynəlxalq hüquq normalarına qarşı yönəlmiş genosid idi. Həmin gün azğınlaşmış erməni quldur 

birləşmələri Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə mühasirəyə aldıqları Xocalı şəhərinə qarşı 

əvvəlcədən hazırladıqları məkrli planı həyata keçirdilər. 613 nəfər dinc azərbaycanlını, o cümlədən 63 uşağı, 

106 qadını, 70 qocanı bir neçə saatın içində amansızlıqla qətlə yetirən, 487 nəfəri ağır xəsarətlərə məruz qoyan, 

1275 nəfəri isə girov götürən ermənilər qaniçənlikdə vaxtilə dünyanı lərzəyə salmış faşistlərdən də qəddar 

olduqlarını nümayiş etdirdilər. Şahidlər təsdiqləyir ki, həmin gecə onlarca qadın, 2 yaşından 15 yaşınadək olan 

uşaqlar, ahıl qocalar güllələnmiş, insanların başlarının dərisi soyulmuş, əzaları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, 

hamilə qadınların qarınları süngülənmiş, adamlar diri-diri torpağa basdırılmış və ya yandırılmışlar.  

Xocalıda mülki əhalinin planlı şəkildə qətlə yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan biri də budur ki, 

həmin gün qaçıb qurtarmağa çalışanların bir qismini əvvəlcədən hazırlanmış pusqularda durub güllələmişlər. 

Xocalıdan çıxan əhalinin Naxçıvanik kəndi ərazisində də pulemyot, avtomat və başqa silahlardan gülləbaran 

edilməsi faktı bunu bir daha təsdiqləyir. Erməni silahlı birləşmələrinin niyyəti Xocalı şəhərindəki 

azərbaycanlıları son nəfərədək qətlə yetirmək olmuşdur.  

Xocalıda baş verən dəhşətləri həmin dövrdə bir sıra xarici ölkələrin aparıcı kütləvi informasiya vasitələri də 

işıqlandırıb. Faciə baş verən gün Xankəndidə ezamiyyətdə olmuş Fransanın "Libardion" qəzetinin əməkdaşı Jul 

Gen Vaynerin qeydləri xüsusi maraq doğurur. Xocalı soyqırımını qorxulu yuxuya bənzədən Vayner jurnalistika 

ilə məşğul olduğu 25 il ərzində müharibələrin getdiyi müxtəlif ölkələrdə olduğunu, lakin Xocalı şəhərindəki 

kimi dəhşətli və tükürpədici mənzərələrlə rastlaşmadığını yazmışdır. O, "Libardion" qəzetində çap etdirdiyi 

"Erməni terrorizminin canlı şahidi oldum" sərlövhəli yazıda Xocalıda baş verənlərin qabaqcadan cızılan ssenari 

olduğunu açıq bəyan etmişdir. Onun fikrincə, bunda məqsəd bütövlükdə bəşəriyyətin gözünü qorxutmaq olmuş, 

erməni terrorizmi dünyanı məhz bu yolla "ram etməyə" çalışmışdır. Rus 366-cı motoatıcı alayının ermənilərlə 

birgə Xocalı üzərinə hücumundan bir gün əvvəl Xankəndidə bu alayın qərargahında olan Vayner orada rus 

polkovniki Zaviqarovun əməliyyata ciddi hazırlaşdığının şahidi olduğunu da bildirir: "Hələ Xocalı işğal 

edilməmişdən bir gün əvvəl 49 azərbaycanlı əsir alınaraq kütləvi şəkildə güllələndi. Batalyon və hərbi hissələrin 

komandirləri dinc əhalinin məhvinə qərar vermişdilər. Hücumdan bir neçə saat əvvəl 366-cı alayın ştabında 58 

azərbaycanlı qətlə yetirildi. Onların çoxu qadın və uşaqlar idi. Cəsədlərin gömüldüyü quyuların yanından 

keçmək mümkün deyildi. Çünki oradan dəhşətli dərəcədə meyit iyi gəlir və itlərin, çaqqalların səsləri eşidilirdi". 

Gördüklərini obyektiv şəkildə yazan fransalı jurnalist Xocalıya hücum ərəfəsində Ermənistanın hakimiyyət 

orqanları rəhbərlərinin 366-cı motoatıcı alayın ştabında olduğunu da qeyd etmişdir.  

Xocalı soyqırımını törətməklə erməni vandalları xalqımızı qorxutmaq, vahimə yaratmaq, onun mübarizə 

əzmini qırmaq kimi çirkin niyyətlər güdürdülər. Lakin hiyləgər və məkrli düşmən bu amansız cinayətlə istəyinə 

nail ola bilmədi. Xocalının qəhrəman və fədakar insanları düşmən qarşısında mənən sınmadılar, sonadək 

vuruşaraq Vətənə sədaqət nümunəsi, rəşadət və igidlik göstərdilər.  

Faciənin törədilməsinə görə məsuliyyətin bilavasitə o zaman ölkəyə rəhbərlik edən qətiyyətsiz hakimiyyətin 

üzərinə düşdüyünü də açıq deməliyik. Hadisələrin ilkin dövrlərində o zamankı iqtidar Xocalı şəhərinin mülki 

əhalisinin xilası naminə vaxtında qətiyyətli tədbir görmədi. Dövlətin başında duranlar hadisədən sonra xalqın 

qəzəbindən qorxaraq onun miqyasını kiçiltməyə çalışmış, rəsmi məlumatlarda Xocalıda guya "iki nəfərin 
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öldüyü" iddia edilərək əsl həqiqət barədə ictimaiyyətə yalan məlumat verilmişdir. Xocalı faciəsinin doğurduğu 

ümumxalq narazılığı dalğası üzərində hakimiyyətə gəlmiş AXC-Müsavat cütlüyü də hadisəyə siyasi-hüquqi 

qiymətin verilməsində maraqlı olmamışdır.  

Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbilə hakimiyyətə 

qayıdışından sonra Xocalı soyqırımına da siyasi-hüquqi qiymət verilmişdir. 1996-cı il fevral ayının 24-də 

xocalılılarla görüşən ulu öndər Heydər Əliyev demişdir: "Bir tərəfdən bu, hər bir Xocalı sakininin öz torpağına, 

millətinə, Vətəninə sədaqətinin nümunəsidir, ikinci tərəfdən də Ermənistanın millətçi, vəhşi qüvvələri tərəfindən 

Azərbaycana qarşı edilən soyqırımıdır, vəhşiliyin görünməmiş bir təzahürüdür... Əgər Xocalı faciəsi bir tərəfdən 

erməni işğalçılarının vəhşiliyinin nəticəsi olubsa, ikinci tərəfdən bizim dövlət orqanlarının, o vaxt respublikaya 

rəhbərlik edən səlahiyyətli şəxslərin cinayətkarlığı, hətta deyərdim, xəyanətkarlığı nəticəsində olubdur. Ona 

görə də biz bu soyqırımını pisləməliyik, ermənilərin bu vəhşiliyini dünyaya göstərməliyik, onları bir vəhşi kimi 

ifşa etməklə yanaşı, eyni zamanda, özümüzə etdiyimiz cinayəti, xəyanəti də aşkar etməliyik".  

Yeri gəlmişkən, hələ bu görüşdən iki il əvvəl ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclis "Xocalı 

soyqırımı günü haqqında" xüsusi qərar qəbul etmiş, sənəddə hadisənin baş vermə səbəbləri təfsilatı ilə 

açıqlanmışdır. Eyni zamanda Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni 

qəsbkarlarının beynəlxalq müstəvidə ifşası mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında" 25 fevral 1997-ci il 

tarixli sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-da saat 17.00-da Azərbaycan Respublikasının ərazisində Xocalı 

soyqırımı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilir.  

Prezident İlham Əliyev də Azərbaycan həqiqətlərinin, o cümlədən ermənilərin Xocalıda törətdikləri 

vəhşiliklərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün çox iş görmüş və məsələ ilə bağlı müvafiq qurumların 

qarşısında duran vəzifələrdən danışarkən demişdir: "Vətəndaşlarımız, soydaşlarımız unutmamalıdır ki, erməni 

millətçilərinin antiAzərbaycan təbliğatı getdikcə genişlənir, mənfur formalarda davam etdirilir. Ermənilər ərazi 

iddialarını əsaslandırmaq üçün yeni-yeni əsassız tezislər uydurur, məkrli siyasət aparırlar. Buna görə də biz belə 

ideoloji təxribatlara qarşı ayıq olmalı, onları vaxtında ifşa etməliyik". 

Artıq zaman Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Düşmən nə qədər qəddar və hiyləgər olsa da, gün gələcək onun da 

burnu ovulacaq, nahaq qan yerdə qalmayacaq.  

 

Rəhman SALMANLI. 

 
 “Azərbaycan”.-2011.-27 fevral.-N 46.-S.4. 
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İntiqamını gözləyən qırğının 19-cu ili 
 

Xocalı qətliamının şahidlərindən Nail Nəsirov: “Orda eşitdiyim fəryadlar ömrümün sonunadək 

qulağımdan getməyəcək” 

 

Bu gün ötən əsrin ən dəhşətli qətliamlarından olan Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü tamam olur. 1992-ci 

il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri və Rusiyanın Xankəndində yerləşən 366-cı 

motoatıcı alayının hücumu nəticəsində məhv edilən Xocalı qurbanları təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bir 

çox ölkələrində anılacaq. Təəssüf ki, hələ də bu qətliamı törədən erməni faşistləri və onların havadarları layiqli 

cəzalarını almayıblar. 

Xocalı dəhşətlərini yaddaşında yaşadan insanların hər biri bu gün bizim üçün canlı tarix olduğu üçün onların 

şahid ifadələri çox önəmlidir. Həmsöhbətimiz Xocalı müsibətlərini öz gözləri ilə görmüş keçmiş 

döyüşçülərdəndir. Onunla görüş yerimiz Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan “Ana fəryadı” 

abidəsinin qarşısı oldu. 

Nəsirov Nail Nemət oğlu 1969-cu ildə Ağdam rayonunun Şıxbabalı kəndində anadan olub. 1-ci qrup 

Qarabağ əlilidir. Üç uşaq atasıdır. Könüllülər dəstəsi yaranan ilk günlərdən Qarabağ savaşına atılıb. 1991-ci ildə 

Milli Qəhrəman Şirin Mirzəyevin batalyonunda döyüşüb. Keçmiş döyüşçü həmin günləri belə xatırlayır: “O 

hadisələr vaxtı Şıxbabalıda idim. Xocalı bizə yaxındır. Kəsə gedəndə Şellini keçirdik, Xocalıya çatırdıq. Bizim 

kəndimizdəki uşaq bağçasını əsgər kazarması etmişdilər. Fevralın 24-ü mən kazarmada növbətçi idim. Uşaqlar 

da Şirin Mirzəyevin qərargahına getmişdilər. Xocalının ratsiyasının nömrəsi 90 idi. Xocalı ilə yalnız qərargah 

vasitəsilə əlaqə saxlaya bilirdik. 25-i gecə saat 4 radələri idi. Birdən Xocalı tərəfə eyni vaxtdan atəş açılmağa 

başladı. Naxçıvanik, Əsgəran, Xankəndi tərəfdən Xocalıya güllə yağış kimi yağdırılırdı. Şirin Mirzəyev dərhal 

bizi qərargaha topladı, dedi kənddə kimin nə silahı varsa, götürsün Xocalıya köməyə gedirik. O vaxt bizdə bəzi 

qaydalar var idi. Məsələn, 3 güllə atanda kənd bilirdi ki, həyəcan siqnalıdır. Mən də üç güllə atdım, imkanı 

çatan qərargaha yığıldı. O vaxt Rey (jurnalist həmkarımız Rey Kərimoğlu-E.P.) də orda idi. Biz dəstələrə 

bölündük. Komandirin göstərişi ilə Şelli istiqamətindən Xocalıya tərəf getdik. Xəbər çatdı ki, Xocalının sağ 

qalan sakinlərinin bir hissəsi meşənin içi ilə Abdal-Gülablı tərəfə, qalanı da Şelli tərəfə qaçır. Biz ora çatanda 

artıq səhər açılırdı. Ancaq artıq iki saat olardı ki, ermənilər Xocalı camaatını qırırdılar...” 

Təbii ki, 19 il öncənin dəhşətlərinə bir daha qayıtmaq onun üçün asan deyildi. Keçmiş döyüşçü Xocalıdakı 

dəhşətləri xatırlayarkən gözlərini bir müddət abidəyə dikib qaldı: “Şelli tərəfdə "Qanlı qaya" deyilən Qaraqaya 

var. O qayanı ermənilər almışdılar. Xocalı sakinləri canlarını qurtarmaq üçün iki qayanın arasından qaçıb 

getmək istəyirdilər. Ancaq ermənilər dağın başında pulemyot qoyub camaatı ot kimi biçirdilər. Mən, Yaşar, bir 

də Canpolad əks həmlə ilə “Qanlı qaya”dakı erməni postunu aldıq. Yaşarı erməni onurğasından vurdu, 

Canpolad da qolundan yaralandı". 

N.Nəsirov ermənilərin Xocalının dinc sakinlərinin şəhəri tərk etməsi üçün dəhliz saxladığı barədə 

iddialarının cəfəngiyyat olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, irəliləyib qarşıdakı mövqeyə çatanda bizim 

döyüşçülər ermənilərin qayaların arası ilə qaçıb canını qurtarmaq istəyən azərbaycanlıları mühasirəyə salıb bir 

yerə yığdıqlarını görüblər: “Hətta bir yol saxlamışdılar ki, guya burdan xilas olub qaçmaq olar. Ancaq Xocalı 

camaatı oradan keçdikcə ermənilər onları qırırdılar. Erməni faşistləri yüzlərlə Xocalı sakinini iki qayanın arasına 

yığmışdı. Qadınların, uşaqların qışqırtısı, harayı indiyədək qulaqlarımdan getməyib. Ermənilər qoca, xəstə 

adamları yerindəcə güllələyirdilər. İnanın, əlimizdə avtomat uzanmışıq qarın üstünə, ancaq ata bilmirdik. Çünki 

düşmən əsgərləri ilə Xocalı sakinləri arasında məsafə çox az idi. Qorxurduq ki, bizimkilərə dəyər”. 

Nail Nəsirov deyir ki, bir müddət sonra “Qatır Məmməd” kimi tanınan Yaqub Rzayev də öz dəstəsi ilə 

köməyə gəlib: “Mən yaralı uşaqlardan ayrılıb Yaqubun dəstəsinə qoşuldum və irəliləməyə başladıq. Bu vaxt əsir 

götürülən Xocalı camaatının yanına BRDM və BTR gəldi. Ermənilər gənc oğlan və qızları BRDM-ə yığmağa 

başladılar. Yaqub Rzayevin oğlu Canpolad (Canpolad Rzayev ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 

adına layiq görülüb-E.P.) tankda idi. Bizimkilərin aparıldığını görəndə tankla Əsgəran tərəfə gedən erməni 

BTR-inin ardınca sürməyə başladı. İstəyirdi ki, erməni zirehli texnikasının qarşısını kəssin, əsirləri xilas etsin. 

Çünki atəş açsa, əsirləri də məhv edəcəkdi. Erməni BTR-i aradan çıxa bilməyəcəyini görüb Naxçıvanik tərəfə 

qayıtdı. Canpolad yenə də ondan əl çəkmədi. Ancaq qəfildən erməni texnikası geri qayıtdı və atəş açdı. 

Canpoladın BTR-ini vurdular və oradaca həlak oldu. Əsirlər olan ikinci zirehli texnika - BRDM isə Xocalı 

tərəfə getdi. Biz azsaylı qüvvə ilə ermənilərlə döyüşürdük. Ancaq Xocalı sakinlərini xilas etmək üçün elə bir 

qüvvəmiz yox idi. Üstəlik də atəşin özümüzünkülərə dəyə biləcəyindən ehtiyat etdiyimiz üçün Xocalı sakinləri 

tərəfə atəş aça bilmirdik”. 
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N.Nəsirovun sözlərinə görə, ətrafda çoxsaylı yaralılar olduğundan onlar şaxtalı qış günündə ölüm-qalım 

vəziyyətində olan insanlara da yardım etməyə çalışıblar: “Çoxsaylı yaralı daşıdıq. 9-10 yaşlı bir uşağı yaralı 

halda qarın içərisindən götürdüm. Qan içində idi, səsindən qulaq tutulurdu. Onu maşına qoyandan sonra 

bilmədim ki, öldü, ya qaldı. Orda Rey idi, Ramiz idi - indi Bakıda yaşayır, həmin gün bir gözünü itirdi - mən 

idim xeyli yaralı daşıdıq. Ancaq ermənilər qırdıqlarını qırdılar, xeyli adamı girov götürdülər”. 

N.Nəsirov deyir ki, Xocalını kiçik bir qüvvə ilə xilas etmək mümkün deyildi: “Yaqub Rzayev 15 nəfərlə, bir 

tankla gəlmişdi. Bizdə də kiçik qüvvə var idi. Ermənilər çox güclü idi. Üstəlik də 366-cı alay. Onların içində 

zənci döyüşçülər də var idi”. 

Keçmiş döyüşçü özünün ölümcül güllə yarası almasını belə xatırlayır: “Ermənilərlə döyüş gedirdi. Sağ 

tərəfimdə mövqe tutan yoldaşım qolundan güllə yarası aldı. Elə ona tərəf baxmışdım ki, 5-6 metr kənarıma tank 

mərmisi düşdü. Yaqub Rzayevin dəstəsindən olan bir oğlan var idi, yazıq ağır yaralandı. Qaçdım onu qaldırım, 

bu vaxt başımdan snayperlə vurdular”. Bunu deyib başının yuxarı hissəsini göstərir: “Sonradan plastika 

qoydular”. Deyir ki, güllə yarası alanda qəfildən bütün bədəni gizildəyib. Elə bilib ki, onu tok vurub: “Başımdan 

axan qanı saxlamaq istəsəm də, mümkün olmadı. Huşumu itirdim, yıxıldım. Onda ayıldım ki, kimlərsə məni 

aparır. Elə bildim erməniyə əsir düşmüşəm. İstədim əlimi uzadıb cibimdən qumbaranı çıxarıb özümü də, bunları 

da partladım. Ancaq baxdım ki, öz uşaqlarımızdır”. N.Nəsirov deyir onu gətirib “ZiL” maşınının yük yerinə 

qoyublar: “Maşında başqa yaralılar, meyitlər də var idi. Maşın yola düşdü. Bu zaman yaralıları və meyitləri 

aparan bizdən qabaqdakı yük maşını da minaya düşdü. Bizim maşın istədi yolu dəyişsin, bu zaman batdı. Maşın 

batanda huşumu itirdim. Onda ayıldım ki, artıq bizi Ağdama gətiriblər”. 

Ağdamda isə hər kəs öz doğmasını, əzizini axtarırmış. N.Nəsirov: “Hospitalda olarkən bir kişi ağlaya-ağlaya 

içəri girdi. Səbəbini soruşanda dedi ki, erməni Xocalıya girəndə həyat yoldaşımı, iki qız, bir oğlumu evin 

çardağına çıxartdım. Dedim gözləyin, gedim qaçmaq üçün yol tapım, gəlib sizi apararam. Qumbara da verdim 

ki, əgər erməni sizi tapsa, bunu partladarsınız. Ancaq deyir az sonra aləm qarışdı. Axtarırdı ki, bəlkə ailəsindən 

kimsə sağ qalıb. Kişi "bütün ailəm məhv oldu" deyib haray çəkirdi. Dəhşətli mənzərə idi". Keçmiş döyüşçü 

həlak olan dinc əhalinin sayının açıqlanan rəqəmlərdən dəfələrlə çox olduğunu əminliklə deyir: “Təkcə 

qayalıqların arasında nə qədər insan qırmışdılar. Sayı-hesabı yox idi. Aparılan girovların sayı-hesabı yox idi. 

Hələ bunlar mənim yaralandığım vaxta qədər, iki-üç saat ərzində baş verib”. 

Erməni gülləsi N.Nəsirovu ömürlük əlil edib. Onun bədəninin sol tərəfi ümumiyyətlə, işləmir, yalnız sağ 

əlinin və ayağının hesabına hərəkət edir. Ancaq bu mübariz insan belə ağır vəziyyətdə də üç balasını yaşatmaq, 

ailəsini dolandırmaq üçün köhnə avtomobilini bir əl və bir ayaqla idarə edir. Nə qədər təəccüblü də olsa, o, bu 

gün... taksi sürücüsü kimi çalışır. Deyir ki, bu cür həyat çox çətindir, əzablara qatlaşır, ancaq qürurunu 

qorumağı, kiməsə əyilməməyi naminə yarım canı ilə evinə çörək qazanır. Hətta bu durumda da düşmənə qarşı 

qisas hissi ilə alışıb-yanır: “Son vaxtlara kimi yuxudan qışqırıb ayılırdım. Xocalıdakı uşaqların, qadın və 

qocaların səsi indi də beynimdədir. "Ay ana" “ay dədə”, “ay ana” hayqırtıları ömrümün sonunadək qulağımdan 

getməyəcək". Deyir danışıq yolu ilə erməni bir qarış da torpaq qaytarmayacaq. Ancaq müharibə yolu ilə bu 

torpaqları geri qaytarmaq olar. Elə birinci Ağdamın keçmiş döyüşçülərindən ibarət batalyon yaratmaq lazımdır: 

“Biz o yerləri tanıyırıq. O hadisələrin şahidləri, o yerləri tanıyanlar dünyadan köçəndən sonra torpaqları 

qaytarmaq çox çətin olacaq. Tez-tez Quzanlıya gedirəm, ucqar bir təpənin üstünə çıxıb kəndimizə tərəf baxıram. 

Düşmən hər yeri dağıdıb. Atamın qəbri düşmən tapdağındadır. Belə yaşamaq çox ağrılıdır...” 

Xocalı dəhşətlərinə dairə minlərlə faktlar, şahid və sübutlar olsa da, təəssüf ki, hələlik bu soyqırım aktı 

beynəlxalq səviyyədə hüquqi qiymətini almayıb. “366-cı alayın hərbi qulluqçularının və digər şəxslərin Xocalı 

soyqırımında iştirakı tam sübuta yetirilib”. Bunu isə Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev deyib. O, 

qeyd edib ki, həmin şəxslərin Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs kimi 

məsuliyyətə cəlb olunmaları barədə qərarlar çıxarılıb. Həmçinin barələrində məhkəmələr tərəfindən həbs 

qətimkan tədbiri seçilib və beynəlxalq axtarışlarının həyata keçirilməsi üçün müvafiq sənədlər İnterpolun 

Azərbaycan Respublikası Milli Bürosuna göndərilib. X.Vəliyev həmçinin bildirib ki, Xocalı faciəsi ilə bağlı 

həmin şəhərin 5379 nəfər əhalisi deportasiyaya məruz qalıb, 613 nəfər, o cümlədən 63 nəfər azyaşlı uşaq, 106 

nəfər qadın vəhşicəsinə qətlə yetirilib, 8 ailə bütünlüklə məhv edilib, 487 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarətləri alıb, 1275 nəfər əsir və girov götürülüb. Girov götürülənlərdən 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadın 

və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyil. 

Qətliamın növbəti ildönümündə Xocalı soyqırımı haqqında qanunun qəbulu məsələsi də yenidən gündəmə 

gəlib. Vaxtilə deputat Pənah Hüseyn bununla bağlı qanun layihəsini parlamentə təqdim etmişdi. Bir çoxlarına 

görə soyqırımın dünya ölkələrində qəbul olunması üçün Azərbaycanın özündə belə qanuna ehtiyac var. Milli 

Məclisin Təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri komitəsinin sədr müavini Aydın Mirzəzadə isə parlamentin bu 
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məsələyə qayıtmayacağını bildirdi: “Bununla bağlı qanun qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Soyqırımla bağlı qərar 

qəbul 1994-cü ildə qəbul olunub. Azərbaycan parlamenti hələ 1994-cü ildə Xocalı soyqırımını soyqırım kimi 

tanıyıb. 1998-ci ildə isə prezidentin məlum sərəncamında bu fikirlər öz əksini tapıb. 2002-ci ildə isə Xocalı 

soyqırımının 10 illiyi ilə bağlı parlamentin xüsusi iclası da keçirilib”. 

 

E.PAŞASOY  

 
 “Yeni Müsavat”.-2011.-26 fevral.-N 52.-S.5. 
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Gözde Kılıç:"Xocalı soyqırımını törədənlərin cəzalandırılmasına  

nail olmaq məcburiyyətindəyik" 
Onların dövlət səviyyəsində qarşılanması vicdanımızı yaralayır 

 

Mahirə Qayıbova   

 

Gözde Kılıç Yaşın Ankarada fəaliyyət göstərən 21-ci əsr Türkiyə İnstitutunda Balkanlar və Kipr 

Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəridir. Hazırda soyqırım cinayətləri üzrə tədqiqatlar ilə bağlı doktorluq 

dissertasiyası üzrə çalışmalarını davam etdirməkdədir. Eyni zamanda Xocalıya Ədalət kampaniyasının Türkiyə 

təmsilçisidir. 

Ayna: Gözdə xanım, siz Xocalıya Ədalət kampaniyasının Türkiyə təmsilçisisiniz. Kampaniyanın 

Türkiyə fəaliyyəti ilə bağlı qısaca məlumat verməyinizi xahiş edirəm.  

G.K: Beynəlxalq hüquq normalarına görə 1992-ci ilin fevral ayında baş verənlər bir soyqırımdır. 

Hadisə ilə bağlı şahid ifadələri, soyqırımı hazırlamış və həyata keçirmiş ermənilərin etirafları, hadisəni yerində 

görən beynəlxalq jurnalistlərin qələmə aldıqları, beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının sənədləri Xocalıda 

soyqırım olduğunu deməmizə əsas verir. Bizim məqsədimiz bütün bu dəlil və sübutlardan istifadə edərək dünya 

ictimaiyyətinə doğru informasiya verməkdir. Orada öldürülənlər hər şeydən əvvəl bir insandır. Dünya 

ictimaiyyəti, beynəlxalq qurumlar əgər insani dəyərləri əsas alırsa, bu faciəyə biganə qalmamalıdır. Xocalıda 

yaşananlar gizli qalmamalıdır. Burada bəşəri ləyaqət, qürur ayaqlar altında əzilmişdir. Bu faciənin Avropada, 

Amerikada tanıdılması çox önəmlidir. Bu faciəni Türkiyədəki insanlar da yaxından bilməli və etiraz səslərini 

gücləndirməlidir. Türkiyədə Xocalı ilə bağlı tədbirlərin sayı ildən-ilə artır. Biz təmsilçilik olaraq hər il ən az 10 

televiziya və radio proqramı tərtib edirik. 

Təxminən bir həftədir televiziya proqramlarında, konfranslarda, dəyirmi masa toplantılarında iştirak 

edirik. Milli mübarizə illərindən əvvəl və sonra Balkanlarda, Giritdə, Rodosda, Anadoluda, Kiprdə xalqımıza 

qarşı böyük cinayətlər törədildi. Təəssüf ki, bu gün bunlar unudulur və ya xalq unutmağı qəbul etsə də, Xocalını 

unutmamalı və unutdurmamalıdır.  

Ayna: Bir türkiyəli araşdırmaçı olaraq, Azərbaycan diasporunun Qarabağ problemi istiqamətindəki 

fəaliyyəti sizi qane edirmi? Azərbaycan diasporu Türkiyə ictimaiyyətini kifayət qədər məlumatlandıra bilirmi?  

G.K. Azərbaycanlı şagirdlər, məncə, Azərbaycan dövləti üçün bir nemətdir. Burada Qarabağ, Xocalı, ya 

da Güney Azərbaycan haqqında bir məlumat zəmini varsa, bunlar Azərbaycanlı tələbələr sayəsində yaranıb. 

Bəli, bir çox araşdırmaçı bu mövzular barədə yazır, danışır, çıxış edir. Lakin universitet tələbələrinin 

fəaliyyətləri həm xarakteri, həm də məzmunu etibarı ilə daha effektivdir. Məsələyə başqa bir tərəfdən də 

yanaşmaq istərdim. Bu gün Azərbaycan diasporunun bir hissəsi tələbələrdən ibarətdir. Bir hissəsi də dünən 

tələbə olmuş, bu gün bizimlə universitetlərdə və müxtəlif təşkilatlarda işləyən azərbaycanlılardır. Azərbaycan 

diasporu olmasaydı, türk millətçilərinin səsi erməni lobbisinin səsini batırmaq üçün yetərli olmayacaqdı. 

Azərbaycan diasporu yalnız Azərbaycanı deyil, əslində bizlərə yenidən türklüyümüzü öyrətmə missiyasını da 

həyata keçirir. Türklük şüuru bu dəfə də Anadoluya Azərbaycandan gəlir. 

Qarabağla bağlı yenə də əskik qalan nöqtələr var, cavab verilməsi lazım gələn suallar var. Xüsusilə işğal 

prosesində yaşananlar, problemin həllinin bu qədər uzadılması, alternativ yollardan istifadə edilib-edilməyəcəyi 

və s. kimi məsələlərdə Türkiyə ictimaiyyətinə doğru, məntiqli və realist informasiya çatdırmaq zərurətini hiss 

edirəm. Keçən il Londonda bir toplantıda iştirak etmişdim. O toplantıda dünyada yaşayan türklər - Azərbaycan, 

İraq, Kipr, Trakya türklərinin təmsilçiləri hamısı bir arada idi. Bu toplantıda bir-birimizin problemləri ilə 

yaxından tanış olduq, bir millət olduğumuzun fərqinə əyani şəkildə vardıq. Türkiyə və Azərbaycan 

diasporlarının Avropa və Amerikadakı fəaliyyətlərinin koordinasiyalı şəkildə bir araya gətirilməsi haqlı 

olduğumuz mübarizədə daha çox uğur qazanacağımıza vəsilə olacaq. 

Ayna: Siz eyni zamanda Balkanlardakı soyqırım cinayətlərini yaxından araşdırmısınız. Bosniyalılara 

qarşı soyqırım tətbiq etmiş canilər müəyyən ölçüdə cəzalandırıldı. Xocalı soyqırımını törədənlərin cəzalandırıla 

biləciyi barədə nə deyə bilərsiniz? 

G.K: Buna nail olmaq məcburiyyətindəyik. Bu bizim birinci dərəcəli vəzifəmiz olmalıdır. Tarixdə 

Nürnberq məhkəməsində nasistlər, keçmiş Yuqoslaviyada insanlığa qarşı cinayət törətmiş şəxslər cəzalandırıldı. 

Xocalıda yaşananlara görə cavabdehlərin mühakimə olunması, cəzalandırılması üçün beynəlxalq ictimaiyyəti, 

qurumları və təşkilatları hərəkətə keçirməmiz lazımdır. Bu gün qloballaşan dünyada fərdlər dövlətlərdən daha 

çox söz sahibi ola bilir. Bu bizlər üçün bir fürsətdir. Qeyri-hökumət təşkilatları bu gün dövlətlərin görə 
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bilmədikləri çox işi görməyə qadirdir. Ədalətin təmin edilməsi üçün yorulmadan tələbimizi yeniləməmiz 

lazımdır. Miloşeviç cinayətlərinin əvəzini ödəmək üzrə necə məhkəməyə çıxarıldısa, Sarkisyan, Koçaryan, 

Ohanyan və onların yanında yer almış şəxslərin də məhkəməyə çıxarılması lazımdır. Açığını demək lazım 

gələrsə, bunların yerlərə qırmızı xalçalar salınaraq dövlət səviyyəsində qarşılanması bizlərin vicdanını yaralayır. 

 
“Ayna”.-2011.-26 fevral.-N.8.-S.15. 
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25-dən 26-sına keçən müdhiş və qanlı gecə... 
 

Xocalıda ağlayan körpələr gəlincikdən ötrü göz yaşı tökmürdülər... 

Onların səsini ərşə qaldıran erməni cinayətkarlarının qəddarlığı idi 

 

Azərbaycan tariхinin ən qanlı və dəhşətli faciələrindən biri olan Xocalı faciəsindən 19 il ötür. Faciə 

gecəsi ermənilər tərəfindən öldürülən 63 azyaşlı körpə yaşasaydı, hazırda müхtəlif yaşlarda olan gənclər 

olacaqdı. Amma onların taleyinə vəhşicəsinə öldürülmək düşdü... 25-26-sına gecə, elə bugünkü kimi soyuq 

fevral ayında Azərbaycanın Xocalı şəhərində misli görünməmiş qəddarlıqla faciəni törədənlər erməni хislətinin 

nəyə qadir olduğunu göstərdi. Əslində, belə bir insanlıqdan kənar hərəkətin ermənilər və onların havadarları 

tərəfindən baş verməsində qeyri-adi heç nə yoх idi.  

Çünki ermənilər Azərbaycan torpaqlarına yerləşdikləri bir gündən bütün ciddi-cəhdləri ilə bu torpağın 

yerli sakinlərini sıхışdırmağa çalışırdılır. Azərbaycan хalqı barlı-bərəkətli, cəfasını çəkdiyi doğma torpağında 

yaşadığı üçün çoх əzablara düçar olub. Xocalı yeganə hadisə deyil. Elə ona görə Xocalını ən dəhşətli 

faciələrimizdən biri-deyə ifadə edirik. 25-26-na keçən gecə nə baş verdi Xocalıda? 

 

Xocalı zəbt edildi 

 

Xocalının işğalı təkcə torpaqların zəbti ilə yadda qalmayıb. Şəhərin dinc sakinləri, hətta qocalar və 

uşaqlar da quldurların əlindən qurtara bilmədi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı 

dəstələri SSRİ dövründə Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı alayının zirehli teхnikası və hərbi 

heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini zəbt etdilər. Amma hələ bundan əvvəl ermənilər çoх hadisələr törətdilər. 

Yanvar ayında Xocalını mühasirədən çıхarmaq üçün Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Əskəran istiqamətində 

hərbi əməliyyatlarının başlanğıcı uğurlu olsa da, ermənilərin və onların havadarlarının içəridəki düşmənlərinin 

köməyi nəticəsində uğur olmadı. 28 yanvarda Ağdam-Şuşa istiqamətində uçan sərnişin vertolyotu vuruldu. 40 

insan şəhid oldu. Xocalının yeganə ümidi olan vertolyot uçuşları da kəsildi. Əslində, 12 fevralda ermənilər 

tərəfindən Malıbəyli və Quşçular kəndində törədilən qırğınlar Xocalı üçün işarət idi. O zaman Malıbəylidə 50 

nəfər qətl edildi, yaralandı və əsir düşdü. Amma Xocalıda baş verən faciə daha dəhşətli olacaqdı. Faciənin 

şahidlərinin dediklərinə görə, hücumdan əvvəl, fevralın 25-i aхşamdan şəhər toplardan və ağır zirehli 

teхnikadan şiddətli atəşə tutulmuşdu. Nəticədə şəhərdə yanğınlar baş vermiş və fevralın 26-sı səhər saat 5 

radələrində şəhəri tamam alov bürüyüb. Alova bürünmüş Xocalıdan canlarını qurtarmaq istəyənlər əsl ölüm-

dirim savaşı verdilər. Erməni əhatəsində qalan 2500 nəfərə yaхın insan Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq 

arzusuyla qarlı yollara üz tutmuşdular. Amma onların heç də hamısı qurtuluşa nail ola bilmədi. Erməni silahlı 

dəstələri və motoatıcı alayın hərbçiləri əhaliyə divan tutdu. Yüzlərlə insan öldürüldü. Qırğın nəticəsində 613 

nəfər həlak olub. Öldürülənlərin 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri qocalar olub. Qətliam gecəsi 8 ailə tamamilə məhv 

edildi. 25 uşaq hər iki valideynini itirib. Öldürülənlərin 106-sı qadınlar olub. 130 uşaq valideynlərindən birini 

itirib. Həmin gecə 487 nəfər yaralanıb ki, onlardan 76-sı uşaq olub. Həmin gecə 150 nəfər itkin düşüb, 1275 

nəfər əsir götürülüb. Soyqırımın törədildiyi gecə əsir alınmış 68 qadından və 26 uşaqdan bu günə qədər heç bir 

хəbər alınmayıb. Erməni silahlı dəstələri insanları işgəncə ilə öldürdülər. Azərbaycanlılara olan sonsuz 

nifrətlərini Xocalı sakinlərinə verdikləri işgəncələr vasitəsilə çıхdılar.  

 

Xocalı dəhşətlərini gözləri ilə görənlər o gecəni unuda bilməyəcəklər 

 

Artıq 19 ildir ki, faciə ilə bağlı tədbirlər keçirilir. Xocalıda qırğına məruz qalanların siyahısı açıqlanır. 

Dəfələrlə nə qədər uşağın, qocanın məhv edildiyi səsləndirilir. Siyahıya düşənlər Xocalıda həyatını itirənlərdir. 

Amma Xocalı faciəsini yaşayanlar, ailəsinin üzvlərini itirənlər və ya sadəcə həmin gecəni gözləri ilə 

görənlərdən nələr yaşadıqlarını soruşmaq lazımdır. Faciənin ildönümü günləri münasibətilə keçirilən tədbirlərdə 

iştirak üçün gələn Xocalı sakinləri həmin gecə baş verənlərin gözlərinin önündən getmədiyini deyirlər. 

Doğmalarının məhv edildiyini, işgəncə ilə öldürüldüyünü, bədən üzvlərinin kəsildiyini, diri-diri qız uşağının 

tonqala atılıb yandırıldığını necə unutmaq olar? Faciənin qurbanı olanların yaхınlarının nə qədər ağır sarsıntılar 

keçirdiyini könüllü olaraq Xocalıya döyüşə getmiş və həmin gecə orda itkin düşən Elçinin ailəsi ilə görüşəndə 

başa düşmüşdüm. Anası Elçinin Bakıda doğulduğunu və heç vaхt Qarabağda olmadığını bildirmişdi. Amma 

Azərbaycanın başına od-alov yağdığı həmin illərdə könüllü olaraq Xocalıya getmişdi. 25-dən 26-na keçən gecə 

Xocalıda itkin düşmüşdü. Elçinin körpə qızı atasız qalmışdı. Amma ailənin faciəsi bununla bitməmişdi. Evin bir 
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küncündə itkin düşən Elçinin qoca atası çarpayıda uzanmışdı. Elçinin anası həyat yoldaşının oğlu itkin düşən 

gündən yataq хəstəsi olduğunu bildirdi: “Faciə baş verəndən sonra heç cür Elçindən хəbər ala bilmədik. Atası 

onu aхtarmaq üçün getmişdi”. Çoхsaylı meyitlərin içərisindən oğlunun heç olmasa cansız bədənini tapmaq 

ümidi də ataya nəsib olmayıb. Yaşanan faciənin dəhşəti və oğul itkisi əvvəllər alim kimi fəaliyyət göstərən 

atanın əsəblərinin pozulmasına səbəb olur. Elə o vaхtdan yataqdan qalхa bilməyən ata evlərində keçirdiyim iki 

saat ərzində dəfələrlə yerindən dikəlib-Elçin, Elçin-deyə, səslənir və təzədən yatağına uzanırdı. Bu, oğlunu 

Xocalıda itirən bir ailənin yaşadığı vəziyyət idi. Yəni, yüzlərdən biri idi. Xocalı faciəsinin yara vurduğu yüzlərlə 

insanın nələr yaşadığını yalnız bu ailələrin hansı mühitdə, psiхoloji vəziyyətdə yaşamasının şahidi olduqdan 

sonra başa düşmək olar. Xocalı faciəsinin yaratdığı dəhşətli mənzərəni dərk edən hər bir insanın istər-istəməz 

yuхularının zaman-zaman ərşə çəkildiyi vaхtlar olur. Nə idi Azərbaycan хalqının günahı? Xalqın günahı 

Azərbaycanı öz müstəmləkəsinə çevirmək istəyən dövlətlərin apardığı siyasət və bu siyasətin kölgəsində özünə 

aman tapan ermənilərin torpaqlarımıza göz dikməsidir. Düşmənlərin hiyləgərliyinə əhəmiyyət verməyən, 

vətənin taleyinə biganə yanaşan, yalnız öz mənafeyini güdən “azərbaycanlıların” günahına hansı adı verməli? 

Ermənilərin tariх boyu “Dənizdən dənizə böyük Ermənistan” хəyalları olub. Xocalı faciəsi təsadüfən baş 

verməmişdi. XX-əsrin sonlarında əvvəlcə Ermənistanda yaşayan 200 minə yaхın Azərbaycan türkü yaşadıqları 

doğma yurdlarından qovuldu. Təmizləmə siyasəti itkisiz olmadı. 216 insan qətlə yetirildi. Ermənilər hələ 1905-

ci ildən başladıqları, 1918-1920, 1948-1952-ci illərdə gündəmə gətirdikləri Ermənistanın türklərdən 

təmizlənməsi siyasətini əsrin sonlarında reallaşdırmaq üçün imkan tapdı. Bu illərdə baş verən hadisələri 

ardıcıllıqla izləyən insanlar Xocalı faciəsinin təsadüfən baş vermədiyini çoх gözəl başa düşür. Faciə ilə bağlı 

əsas diqqət yetiriləsi məsələlərdən biri də ermənilərin məqsədli şəkildə Xocalıda həyata keçirdiyi qırğındır. 

Müharibədə döyüşən insanlar öldürülür. Amma ermənilər Xocalıda uşaqları, qadınları qətlə yetirdilər. Amma 

hələ də Xocalı soyqırımına beynəlхalq miqyasda hüquqi qiymət verilməyib və terrorçu əməllərə qarşı qəti 

tədbirlər görülməyib. BMT baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tariхli 260 saylı qətnaməsi ilə qəbul edilən və 

1951-ci ildə qüvvəyə minən Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiyada 

genosid cinayətinin hüquqi əsası təsbit edilib. Ermənistanın Xocalıda törətdikləri tam mənasında genosid 

cinayətidir. İllərdir ki, Azərbaycan beynəlхalq təşkilatlara Ermənistanın Azərbaycana qarşı olan təcavüzündən 

danışsa da, nəticə yoхdur. Beynəlхalq qurumların biri gəlir o biri gedir. Onların buz kimi soyuq üz ifadələri, 

mənasız və cəfəng sözləri yadda qalır. Onlara sual vermək lazımdır. Ki nə vaхtsa gəlincik oynadacaq yaşda olan 

körpələrin gəlincikləri sınanda, başlarına bir bəla gələndə körpələrin bunun üçün tökdüyü göz yaşlarının şahidi 

olublarmı? Əgər bunu anlaya bilirlərsə, o zaman bir anlıq gəlinciyi üçün bu qədər üzülən həssas və ürkək 

uşaqların ağır teхnikanın, qorхunc sifətli erməni quldurlarının əlində ölməsini, diri-diri tonqalda yandırlımasını 

və yaхınlarının gözlərinin önündə əzab-əziyyətlə öldürülməsini təsəvvür etsinlər. Öz körpələrinin bu cür 

vəhşicəsinə öldürülməsinə dözə bilərlərmi? Çətin ki, bu sula cavab verə bilsinlər. Çünki bu sualın cavabı ya 

susmaq, ya da Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimov kimi hərəkət etməkdir. Xocalıda öldürülənlər, 

əzilənlər, tariхi, kimliyi, mənəviyyatı məhv edilənlər beynəlxalq təşkilatlarda çalışan ikiüzlü siyasətçilərin 

doğmaları yoх, azərbaycanlılar olduğundan ermənilərin cavabını da məhz azərbaycanlılar, özü də mübarizsayağı 

verməlidirlər. 

 

Aygün 

 
“Olaylar”.-2011.-26-28 fevral.-N.34.-S.5. 
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Diasporumuz “Xocalı harayı” edir 
 

Avstraliyadakı “Gelibolu” məscidində Xocalı faciəsi qurbanlarının ruhuna dualar oxunacaq 

 

 Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü münasibətilə bu il diasporumuz tərəfindən silsilə tədbirlər keçirilib. 

Belə ki,  “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində Böyük Britaniyanın Lordlar Palatasında Xocalı soyqırımı 

ilə bağlı konfrans keçirilib (APA). Lordlar Palatasının üzvləri, britaniyalı jurnalistlər və ictimai xadimlərin 

iştirak etdiyi konfransda kanadalı ekspert, Xocalı faciəsini tədqiq etmiş Skot Teylor və Lord Layard əsas 

məruzəçilər kimi çıxış ediblər.  

“Xocalıya Ədalət” kampaniyası çərçivəsində Çexiyada da tədbirlər keçirilib.  

Toplantıda çıxış edən Brno Texnoloji Universitetinin professoru cənab Oldrik Saşinka XX əsrin ən 

dəhşətli faciəsi olan Xocalı Soyqırımının tarixi, mahiyyəti, erməni vandalizmi və torpaqlarımızın işğal edilməsi, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında məlumat verib. Sonra Xocalı Soyqırımı haqqında ingilis dilində sənədli 

film nümayiş etdirilib. Bu kampaniya çərçivəsində tədbirlər Praqa və Vyana şəhərlərində davam etdiriləcək. 

Moskvada da “Xocalı soyqırımı: Qarabağ hadisələri haqqında dəhşətli həqiqət” mövzusunda tədbir 

keçirilib. Tədbir Rusiya Azərbaycanlıları Milli-Mədəni Muxtariyyətinin vitse-prezidenti, Rusiya Xalqlar 

Dostluğu Universitetinin professoru Mirəşrəf Fətiyev tərəfindən təşkil olunub. Əvvəlcə Milli Qəhrəman Çingiz 

Mustafayevin Xocalıda çəkdiyi videogörüntülər, sonra isə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin hərbi komendantı 

olmuş general-mayor Aleksandr Voloxun videomüraciəti nümayiş olunub. A. Volox bildirib ki, beynəlxalq 

ictimaiyyət Xocalı soyqırımına laqeyd, hətta abırsızcasına yanaşır.  

İslam Konfransı Gənclər Forumunun, Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin və Ukrayna 

Azərbaycanlıları Konqresinin birgə təşəbbüsü və Azərbaycan səfirliyinin dəstəyi ilə Kiyev “ART Qalereya” 

sərgi salonunda Ukrayna Rəssamlar İttifaqının üzvü Rasim Seydimovun əsərlərindən ibarət “Xocalı harayı” adlı 

rəsm sərgisinin açılışı olub. 

Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin dəstəyi, eləcə də Türkiyənin nüfuzlu fikir qurumlarından biri 

olan Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (TÜRKSAM) və Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin (DAK) 

təşkilatçılığı ilə TÜRKSAM-da Xocalı Soyqırımının 19-cu ildönümü münasibətilə geniş tərkibli anım tədbiri 

həyata keçirilib.  

Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyindən APA-ya bildirdilər ki, tədbirdə, Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar 

çox saylı tədbirlərdə iştirak etmək məqsədilə Türkiyədə səfərdə olan DAK nümayəndələri, Türkiyənin millət 

vəkilləri, səfirliyimizin nümayəndələri, Türkiyənin müxtəlif fikir quruluşlarının nümayəndələri, diaspor 

nümayəndələri, tələbələr, Ankara ictimaiyyətinin nümayəndələri və KİV nümayəndələri iştirak ediblər. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin dəstəyi ilə Türkiyə Odalar və Borsalar Birliyi 

Universitetində (TOBB) də Xocalı Soyqırımının 19-cu ildönümü münasibətilə sözügedən universitetin professor 

və müəllim heyətinin, eləcə də çox saylı tələbələrin iştirakı ilə geniş tərkibli anım tədbiri həyata keçirilib. 

Xocalı faciəsi ilə əlaqədar, Azərbaycan-Amerika Şurasının  və Toronto Universitetinin Azərbaycanlı 

Tələbələr Assosiasiyasının  birgə təşkilatçılığı ilə də tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan-Amerika 

Şurasının baş direktoru Cavid Hüseynov (Javid Huseynov) tədbir iştirakçılarına Xocalı soyqırımının dəhşətləri 

barədə məlumat vermiş və bu faciəni digər kütləvi qırğınlarla müqayisə edib. 

Bu günsə Stokholmda Xocalı soyqırımının ildönümü münasibəti ilə aksiya keçiriləcək. Aksiya 

Stokholmun mərkəzi meydanı Sergels Torg-da baş tutacaq. İsveçdə Yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya 

Şurasının Qarabağ Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək aksiyaya bu ölkədə yaşayan Azərbaycan, Türk və 

digər icmaların nümayəndələri qatılacaq. 

Eyni zamanda Avstraliyanın Sidney şəhərində ölkənin ən böyük məscidi olan “Gelibolu”da Avstraliya-

Azərbaycan-Türk Dostluq Cəmiyyəti və Türk Quruluşları Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 

19-cu ildönümü ilə bağlı anım mərasimi keçiriləcək. Məsciddə 3500-dək insanın iştirak edəcəyi cümə 

namazından öncə Avstraliya-Azərbaycan-Türk Dostluq Cəmiyyətinin prezidenti İmadəddin Qasımov 

toplaşanlara Xocalı soyqırımı ilə bağlı ətraflı məlumat verəcək, faciə qurbanlarının ruhuna dualar oxunacaq.  

Fevralın 26-daə Türk Dayanışma Dərnəyində “Turkish House”-da Azərbaycan, Türkiyə, Uyqur, 

Turkmən və digər türk toplumlarının, yerli ictimaiyyətin nümayəndələrinin də  iştirakı ilə daha bir anım 

mərasimi təşkil olunacaq. Onu da qeyd edək ki, Sidneydə 1993-cü ildən bəri “Azərbaycanın səsi” radiosu efirə 

çıxır. Son bir neçə həftə ərzində radio Xocalı soyqırımı ilə bağlı proqramlar yayımlayır.  

F.HÜSEYNZADƏ 
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Xocalı soyqırımına görə 287 nəfər barəsində həbs-qətimkan tədbiri seçilib 
 

Xanlar Vəliyev: “Ermənilərin Xocalı şəhərini işğal etməsi ilə əlaqədar Azərbaycan dövlətinə və 

vətəndaşlarına 170 milyon ABŞ dollarından artıq ziyan vurulub” 

 

Keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının Dağlıq Qarabağda Xocalı şəhərinin dinc sakinlərinin məhv 

edilməsində iştirakı tam sübuta yetirilib. Bu barədə Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev 

“Azərbaycan” qəzetinə müsahibəsində deyib.  O, qeyd edib ki, həmin şəxslərin  Cinayət Məcəlləsinin 

soyqırımına görə məsuliyyəti nəzərdə tutan 107-ci (əhalini deportasiya etmə və ya köçürtmə), 113-cü (işgəncə), 

115.4-cü (müharibə qanunlarını və adətlərinipozma), 116.0.17-ci (zorlama, cinsi köləlik, məcburi fahişəlik, 

məcburi sterilizasiya, məcburi hamiləlik, habelə cinsi zorakılıqla əlaqədar başqa hərəkətləretmə) maddələri ilə 

nəzərdə tutulan cinayəti etməkdə təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb olunmaları barədə qərarlar çıxarılıb. Həmçinin 

barələrində məhkəmələr tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilib və beynəlxalq axtarışlarının həyata keçirilməsi 

üçün müvafiq sənədlər İnterpolun Azərbaycan Respublikası Milli Bürosuna göndərilib. 

Hərbi prokuror qeyd edib ki, Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları 1988-ci ildən erməni silahlı 

qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərində, həmçinin Ermənistanda 

saxlanılan azərbaycanlı əsir və girovlara dözülməz işgəncələr verilməsi, onların bir qisminin öldürülməsi, şikəst 

edilməsi, təxribat və terror aktlarının törədilməsi, əhalinin məcburi köçürülməsi, yaşayış məntəqələrində maddi 

sərvətlərin, tarixi mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, habelə ermənilərin törətdikləri digər ağır cinayət faktları 

ilə əlaqədar ayrı-ayrı cinayət işləri açaraq istintaq aparır. Qeyd olunub ki, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş 

bu ağır cinayətlərin istintaqı və onlara hüquqi qiymətin verilməsi, həmin cinayətlərin təşkili və törədilməsində 

iştirak etmiş təqsirkar şəxslərin müəyyənləşdirilib mövcud qanunvericiliyə əsasən cinayət məsuliyyətinə cəlb 

olunması, habelə beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə pozulması faktları ilə bağlı beynəlxalq 

təşkilatlar qarşısında müvafiq vəsatətlər qaldırılması məqsədi ilə 18 dekabr 2003-cü il tarixdə Azərbaycanın baş 

prokurorunun, daxili işlər və milli təhlükəsizlik nazirlərinin əmri ilə birgə istintaq-əməliyyat qrupu yaradılıb. 

Cinayətlər üzrə müxtəlif vaxtlarda icraatı dayandırılmış cinayət işləri ilə bağlı icraat təzələnməklə, istintaq 

aparılması həmin qrupa həvalə edilib. İstintaqla müəyyən edilib ki, 25 fevral 1992-ci il tarixdə, saat 22 

radələrində Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə qanunsuz keçirilmiş silahlı qüvvələr, habelə Dağlıq Qarabağın 

millətçi ermənilərindən təşkil olunmuş qanunsuz silahlı birləşmələrı keçmiş SSRİ Müdafiə Nazirliyinin 366-cı 

motoatıcı alayının komandir heyəti və hərbi texnikası ilə birgə Xocalı şəhərinə hücuma keçiblər. Hücumda 366-

cı alayın komandiri Zarviqorov Yuri Yureviç və mayor Ohanyan Seyran Muşeqoviçin komandanlığı altında 

alayın 2-ci batalyonu, Nabokix Yevgeni Aleksandroviçin komandanlığı altında 3-cü batalyonu, həmçinin 1-ci 

batalyonun qərargah rəisi Çitçiyan Valeriy İsaakoviç, habelə alayda xidmət edən 50-dən çox erməni və digər 

millətlərdən olan zabit və gizirlər iştirak edib. Eyni zamanda, hücum zamanı 90-dan çox tank, piyadaların döyüş 

maşını, top, D-30 qaubitsası və DİGƏR müasir hərbi texnikadan istifadə olunub. Hücumdan əvvəl isə şəhər 

şiddətli artilleriya atəşinə tutulub, sonra çoxsaylı ağır tanklar, PDM və zirehli transportyorlar şəhərə daxil olub, 

dinc əhali xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib. Bu zaman azğınlaşmış erməni quldurları mülki əhaliyə, o 

cümlədən qadınlara, uşaqlara, qocalara aman vermədən, qarşılarına çıxan insanlara müxtəlif çaplı odlu 

silahlardan atəş açıb, tank, PDM və digər texnikanın altına salaraq əzməklə qətlə yetiriblər. İstintaqla müəyyən 

olunub ki, qanunsuz erməni silahlı qüvvələri mühasirədən çıxıb qaçmağa müvəffəq olmuş azərbaycanlıları milli 

mənsubiyyətlərinə görə yollarda, keçidlərdə, meşələrdə təqib edərək vəhşicəsinə öldürüblər. Habelə erməni 

hərbçiləri əsir və girov götürdükləri azərbaycanlıları xüsusi amansızlıqla, işgəncə verərək qətlə yetiriblər.  

Hücum zamanı dinc əhaliyə qarşı ağlasığmaz vəhşiliklər törədilib, dözülməz işgəncələr verilib. 

X. Vəliyev həmçinin bildirib ki, Xocalı faciəsi ilə bağlı həmin şəhərin 5379 nəfər əhalisi deportasiyaya 

məruz qalıb, 613 nəfər, o cümlədən 63 nəfər azyaşlı uşaq, 106 nəfər qadın vəhşicəsinə qətlə yetirilib, 8 ailə 

bütünlüklə məhv edilib, 487 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, 1275 nəfər əsir və girov götürülüb. 

Girov götürülənlərdən 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyil. 

Beynəlxalq hüquq normalarına uyğun soyqırımı, deportasiya, işgəncə və digər epizodlar üzrə hərtərəfli 

istintaq hərəkətləri aparılıb, nəticədə 1 yanvar 2011-ci il tarixədək sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətləri 

törətmiş 239 nəfər, habelə ümumi cinayətlər kateqoriyasına aid banditizm, qəsdən adamöldürmə və digər 

cinayətlər törətmiş 48 nəfər, cəmi 287 nəfər barəsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlbetmə qərarları 

çıxarılıb. Məhkəmə qərarlarına əsasən, onların barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş, axtarışları elan 

edilmiş, bununla bağlı müvafiq sənədlərin aidiyyəti orqanlara göndərilməsi təmin edilib. 
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Hərbi prokuror daha sonra deyib ki, cinayət işi üzrə keçirilmiş kompleks məhkəmə tikinti-texniki və 

əmtəəşünaslıq ekspertizasının rəyinə əsasən qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən Xocalı şəhərinin 

işğal edilməsi ilə əlaqədar dövlət əmlakının və xüsusi mülkiyyətdə olan əmlakın məhv edilməsi, talan edilməsi 

ilə bağlı Azərbaycan dövlətinə və vətəndaşlarına 140 milyon manatdan və ya 170 milyon ABŞ dollarından artıq 

ziyan vurulub. İş üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir. 

 

F.HÜSEYNZADƏ 
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Qənirə Paşayeva: “Hazırda kitabın daha da geniş yayılması prosesi gedir” 
 

“Xocalı soyqırımı: şahidlərin dilindən” adlı kitabın təqdimatı keçirilib 

 

Fevralın 28-də “Xocalı soyqırımı: şahidlərin dilindən” (“Hocalı soykırımı: tanıkların dilinden”) adlı 

kitabın təqdimat mərasimi keçirildi. Tədbirdə çıxış edən Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcmasının rəhbəri 

Bayram Səfərov bildirdi ki, kitabda ermənilərin azərbaycanlıların başına gətirdiyi müsibətlərdən söhbət açılır. 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı dünya ictimaiyyətinin bilmədiyi bir sıra məlumatlar yer alıb. Tədbirdə çıxış edən 

kitabın müəllifi, millət vəkili, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Qənirə Paşayeva bildirdi ki, kitabda Xocalı 

soyqırımı barəsində ətraflı məlumatlarla yanaşı, Dağlıq Qarabağ probleminin tarixi barəsində məlumatlar yer 

alıb. Onun sözlərinə görə, bütün bunlarla yanaşı kitabda Xocalı faciəsi günü Xocalıya ezam olunan xarici 

kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin yazdıqları materialların orijinalı yerləşdirilib. Bundan başqa 

Xocalıda ermənilərin törətdiyi dəhşətlər, ümummilli lider Heydər Əliyevin, prezident İlham Əliyevin Xocalı ilə 

bağlı açıqlamaları, bəyanatları, fikirləri, qəbul olunan sənədlər, parlamentin xarici ölkə parlamentlərinə 

müraciətləri də öz əksini tapıb. Millət vəkili bildirdi ki, bütün bu faktların əldə olunmasında Heydər Əliyev 

Fondu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, eləcə də Xarici İşlər Nazirliyi öz köməkliyini göstərib. Q. Paşayeva 

kitabın Azərbaycan və Türkiyə türkcəsində işıq üzü gördüyünü bildirdi. Qeyd etdi ki, Türkiyə türkcəsində çap 

olunan kitabın Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində təqdimatı keçirilib: “Kitabın Türkiyə türkcəsində çap 

olunmasında məqsəd Xocalı soyqırımı barəsində qardaş ölkə olan Türkiyə ictimaiyyətində geniş məlumat baza 

yaratmaqdır. Kitabın Türkiyənin Yalova, İstanbul, Ankara, İzmir şəhərlərində təqdimatı keçirildi. Geniş 

təqdimat mərasimində kitabdan Türkiyə Böyük Millət Məclisi üzvlərinə, Türkiyədə fəaliyyət göstərən ictimai 

təşkilat nümayəndələrinə verildi. Bizim fəaliyyətimiz bununla bitmir. Hazırda kitabın daha da geniş yayılması 

prosesi gedir. Bu proses həm Türkiyədə, həm də türk toplumlarının yaşadığı bütün yerlərdə həyata keçirilir”. Q. 

Paşayeva kitabın Türkiyə türkcəsində çap olunmasının daha bir üstünlüyünü qeyd etdi. Bildirdi ki, dünyanın 

çeşidli ölkəsində olan türklər diasporlarda çoxluq təşkil edir. Kitabın geniş arenada yayılması da dünya 

ictimaiyyətini Xocalı faciəsi ilə bağlı daha dolğun məlumatlandırmaq, ermənilərin törətdiyi qətliamlarla bağlı 

tarixi faktları onların diqqətinə çatdırmaqdan ibarətdir. Azərbaycan dilində nəşr olunan kitabın ölkə daxilində, 

eləcə də dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar arasında geniş yayılacağını vurğulayan Q. 

Paşayeva bildirdi ki, yaxın zamanlarda kitab ingilis dilində də işıq üzü görəcək.  

 

Ədil 

 

“Olaylar”.-2011.-1 mart.-N.35.-S.10. 
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Xocalı qətliamından 19 il keçdi... 
 

Onda da beləydi, çiskin vardı, havadan qar nəfəsi, bir də ölüm qoxusu gəlirdi 

 

İndi isə 2011-ci ildir. Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonları işğal olunub. Redaksiya pəncərəsindən 

görsənən Bakı küçəsi tam bom-bozdur. Tez-tez maşınlar ötüşür, onların içində olan insanlar daxilimdə nə 

çəkdiyimi bilmirlər. Xocalıdan yazı yazmaq elə bil ölümə bərabər olan şeydir, çünki Xocalı haqqında yazı yazan 

insan 613 dəfə ölməsə, cümlələrindən qan dama bilməz, 487 dəfə yaralanmasa, mübtədasının başı silkələnib 

ayağı şikəst qalar, 1275 dəfə əsir düşməsə, elə hey cümlələrinin sonunda üç nöqtələr olar. Əsirlikdə olan 

insanlarımızın da taleləri belə müəmmalıdır... 

... 

Səkiylə gedən insanların da üzlərində bir yazıqlıq var, sanki öz hay-küylərini içlərində boğublar. Bəlkə 

bu, havanın çiskinli olmasıyla bağlıdır. Bəlkə də yox. Yəqin onlar düşünür ki, bu gecə erməni və rus tandemi 

Xocalıya hücum edib qətliam törədəcəklər. İnsanlarımızda belə uzaqgörənlik hardandır görəsən? 

1992-ci ilin insanlarında isə uzagörənlik heç yoxuymuş, çünki dəfələrlə Xocalıdan Bakıya teleqramlar, 

məktublar, telefon zəngləri gəlirdi ki, bizi ermənilər qıracaq, kömək edin. Düzdür, kömək edənlər olurdu, ancaq 

bu məhəllə xarakteri daşıyırdı. Düşünülmüş, hərbi taktikaya söykənən bir müdafiə planı yox idi. Bu heyfi heç 

onda da heç kimdən almadılar, heç indi də kimdənsə alınacağına inanmıram, çünki Xocalı qətliamının ssenari 

müəllifləri və oyunçuları bəllidir. Bircə qalır əməli işə keçmək... 

 

“Vətən harayı” abidə kompleksi önündə düşüncələr 

 

Bakıda Xocalı qətliamını xatırladan bir abidə kompleksi var. Onu 1993-cü ildə inşa ediblər, ancaq 

zaman-zaman böyüdüb daha zəhmli bir görkəmə gətiriblər. Qəm-qüssə içində boğulan Ana ölmüş körpəsini 

əlində tutur. Abidə kompleksinin isə qara və boz rəngi insanda qəribə bir assosiasiya yaradır. Ona yaxınlaşmaq 

üçün ətrafa yenicə döşənmiş gül-çiçəyin arasından gərək keçəsən, ancaq bu gediş sonda abidəyə çökmüş 

zəhmliliyi bir balaca azaldır. Bəlkə arxitektorlarımız burada ölümlə sevincin bir sintezini yaradıblar.  

Ayağımın addım səsini özümdən başqa heç kəs eşitmir, sonra sərin meh gəlir. Ancaq bunu donub 

qalmış Ana eşitmir. O, hələ heç nə eşitmir. Yatır. Bayırda güllə səsləri eşidilsə də yatır. Körpəsini də sinəsinə 

sıxıb. Eynən bu heykəldə olduğu kimi. Hələ Ananın bundan xəbəri yoxdur. Heç olmayacaq da. Çünki güllə onu 

elə yatdığı yerdəcə haqlayacaq. Güllə ona dəyməyəcək, körpəsinin kürəyinə sancılacaq və orda tab gətirməyib 

bayıra çıxacaq. Körpə kürəyi  onun üçün balaca məkandır. O, genişliyi xoşlayır. Bayırda isə onu Ana ürəyi 

gözləyir. Bəlkə heç güllənin də bundan xəbəri yoxdur. O, sadəcə olaraq ürək doğramaq üçün yeni yerlər axtarır. 

Və tapır. Güllələr həmişə zalım olur.  

 

“..Meşələr, qışda öləziyən Günəşə odun atmaq üçündü” 

 

Bu şeir şair Qulu Ağsəsə aiddir. Qulu da elə Xocalının bu yanında Abdal-Gülablıda dünyaya gəlib. 

Yəqin bu şeiri yazanda yaxşı günləri var imiş. Abdal-Gülablı da, Xocalı da sağ imiş. İndi isə hər ikisi “ölüb”. 

Elə Qulu Ağsəsin də ayaq üstə quru canı qalıb. Kənd-obası tar-mar olan bir şair nədən ötrü yaşayır bilinmir. 

Bəlkə yaşayır ki, o şeirə yeni bir nizam versin. 

 

“...Xocalı, yazda əriyən Qarın isinməsi üçündü” 

 

Necə də poetik səslənir. Xocalıda elə istilik hardandır, görəsən, onu öləziyib ölməyə qoymayan nədir 

İlahi? Bəlkə orda şəhid olan 613 nəfərin ruhudu Xocalını üşüməyə qoymayan... 

Xocalı faciəsini ilk dəfə eşitdiyim yer indi də durur. Ora Mətbuat prospektinin Bakı Dövlət 

Universitetinin üzü yuxarı qalxan yolun kəsişməsindəki səkidir. Yenə də orda dayanıb o anları xatırlayıram. 

1992-ci ilin 26 fevralında maşınla “Azərbaycan” nəşriyyatına gedirdim. Elə indi dayandığım yerə çatanda üzü 

nəşriyyatdan bəri gələn bir jurnalist həmkarıma rast gəldim. Maşını saxlayıb yerə düşdüm və onunla əl-ələ 

görüşdüm. İndiki kimi hafizəmdədir. “Səhər” qəzetində çalışan həmkarım üzümə baxmadan ağlamsındı: 

  

“Bu gecə Xocalını tutublar” 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

142 

 

Və əlimi buraxmayıb bir anlıq ikimiz də yerimizdə donub qaldıq. Mənim sualım isə çox qısa oldu. 

“Ölən çoxmu olub?”. “Hələ bilinmir, deyirlər ki, 2 nəfər ölüb”. Və özü öz cavabına inanmayıb başını yellədi: 

“Orda minlərlə adam var idi, 2 nəfərin ölümünə inanmıram. Milləti qırıblar”. Ondan ayrılıb nəşriyyata gəldim. 

Orda da dəqiq bir məlumat deyən yoxuydu, ancaq axşama kimi cəbhə bölgəsindən alınan xəbərlərdə yüzlərlə 

adamın öldüyü üzə çıxdı... 

Həmin gün ölkə rəhbərliyi qorxudan o itkini ikiyə endirmişdilər. Sonrası nooldu? O oldu ki, Xocalının 

ahı onları tutub didərgin saldı... Və nə yaxşı ki, indiyədək sağ qalıblar.  

 

Yenə şair ürəyi... 

 

Onların yerinə Qulu Ağsəs ölmək istəyir. Ölüm belə şirindisə qoy bir dəfə də onların özləri ölsün. Çox 

itirmişik, ilin-günün bu vaxtında şair itirmək zamanımız deyil... 

 Sağ-salamat ölsəydim- 

üst-başını 

cığır basmış yol kimi… 

Qəfil bir söz eşitsəydim- 

dil açan lalın ilk dəfə 

dediyi «sakit ol» kimi… 

 

Sakit ol! 

 

Və o soyqırım haqqında yenidən oxu. Oxu ki, bir daha belə qətliamlar başımıza gəlməsin. Başımıza 

gələn isə həmişə öz başımıza görə gəlir. 

 

Xocalı tarixi bir cümlədə 

 

Qədim Azərbaycan yaşayış məskəni olan Xocalıda e.ə. XIII-VII əsrlərə aid Xocalı-Gədəbəy 

mədəniyyətinin ilk abidələri - daş qutu və kurqanlar tapılıb. 

 

Soyqırıma aparan yol 

 

1988-ci ildən başlamış Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixində ən müdhiş 

hadisələrdən biri - Xocalıda baş vermiş soyqırım oldu. Bu hadisə XX əsrin ən dəhşətli və faciəli hadisələrindən 

biridir. Xocalı faciəsi tarixdə bizə məlum olan Babi yar, Xatın, Liditse, Sonqmi faciələri ilə eyni səviyyədə 

durur. Xankəndi ilə Əsgəran arasında yerləşən Xocalı Dağlıq Qarabağda Şuşadan sonra azərbaycanlıların 

yaşadıqları ikinci böyük yaşayış məntəqəsidir. 1990-cı ildə şəhər statusu Xocalıda 1991-ci ildə 7 min nəfər 

yaşayırmış. Bu şəhərdə 1988-ci ilin sentyabrın 18-də Xankəndindən, 1988-ci ilin noyabrında Ermənistandan 

qovulmuş azərbaycanlılar, 1989-cu ildə isə Fərqanədən qovulmuş məhsəti türkləri məskunlaşmışdılar. 

 

Dağlıq Qarabağda yeganə təyyarə meydanı Xocalıda yerləşirdi 

 

1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-a keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xankəndi şəhərində 

yerləşdirilmiş keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı hərbi alayının bilavasitə iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum 

etmişlər. Xocalıya artilleriya və ağır hərbi texnikadan atəş açılmış, şəhərdə güclü yanğınlar başlamış, şəhər 

tamamilə alova bürünmüş, yerlə yeksan edilmişdir.  

Qaranlıq, müdhiş bir gecədə çöllərə, meşələrə üz tutan Xocalı sakinləri müsibətlərlə qarşlaşdılar. 

Çarəsiz ana öz qucağında 6 aylıq körpəsini boğdu, bir yaşlı körpə döşləri kəsilmiş anasının qanlı döşlərini 

acından ağlaya-ağlaya sordu, qız-gəlinlər əsir düşdülər, girov oldular, həftələrlə meşələrdə onlarla insan 

acından, soyuqdan tələf oldu. 

 

613 nəfər şəhid oldu 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

143 

 

Cinayətkar erməni hərbi birləşmələrinin vəhşiliyi nəticəsində 613 nəfər şəhid, 487 nəfər şikəst olmuş, 

1275 nəfər dinc sakin-qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək, ağlasığmaz erməni zülmünə, təhqirlərə və 

həqarətlərə məruz qalmışlar. 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil.  

 

Xocalıda şəhid olan Milli Qəhrəmanlarımız 

 

1. Əlif Hacıyev 22 nəfərlik dəstə ilə düşmənin hücumlarının qarşısını üç dəfə ala bildi. Vəziyyətin 

çıxılmaz olduğunu görən cəsur döyüşçü düşmən əlinə keçməsin deyə, son anda aeroportun dispetçer 

məntəqəsini partlatdı. Sonrakı döyüşlərdə o, qəhrəmancasına həlak oldu.  

2. Cəsur komandir Tofiq Hüseynov erməni yaraqlılarına müqavimət göstərərək onlarla dinc sakinin 

Ağdam istiqamətində təhlükəsiz əraziyə çıxmasına şərait yaratdı. Döyüşün gedişində mərmisi bitən Tofiq 

sonuncu qumbarasını sinəsinə sıxdı. O, özü ilə bərabər xeyli erməni quldurunu məhv etdi.  

3. Aqil Quliyev fevralın 18-dən Xocalının müdafiəsində iştirak edirdi. Könüllülərin rota komandiri olan 

cəsur döyüşçü onlarla erməni işğalçısını məhv etmişdi. Həmin gecə o da, qəhrəmancasına həlak oldu. Onların 

hər üçü  “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşlər. 

 

Qatilləri tanıyın!!! 

 

Xocalı faciəsi zamanı dinc sakinləri vəhşicəsinə qətlə yetirən, evləri yandırıb qarət edən 366-cı moto-

atıcı alayın heyəti aşağıdakılardır: 

Zarvigorov Yuri Yuriyeviç, Çitçiyan Valeriy Asaakoviç, Ayriyan Vaçaqan Grigoryeviç, Ohanyan 

Seyran Muşeqoviç, Arutyunov Alexander Alexandroviç, Akopyan Narses Grantoviç, Arutyunan Vladislav 

Vladimiroviç, Baylaryan Armen Volodiyeviç, Ayrapetyan Vaçik Gurgenoviç, Mirzoyan Vaçik Grantoviç, 

Şixanyan Andrey Artyuşeviç, Xaçaturyan, Abramyan.V.V, Baylaryan Sergey Yurikoviç, Danilyan Armen 

Barinoviç, Avanesyan, Zaxaryan, Bagdasaryan Valeri, Kisabayyan Grigoriy Akopoviç, Arsutamyan, Amelyan 

Garik, Avenesyan Robik, Arutyunan Kamo, Musaelyan, Sarkisyan Alexander, Osipov Yuri, Simonyan Valeri, 

Petrosyan Aşot, Nabikix Yevgeniy, Lixodey İqor İvanoviç, Miroşinçenko İgor, Smagin, Kuznetsov Andrey, 

Garmaş Viktor, Belyazin, Mirmehdiyev, Fotimski, Bugayenko, Potapov, Krut, Savintsev, Dobranski, Bobolev, 

Minin, Tevosyan, Bogaçev, Kurçatov, Maftullin, Kuzmanoviç, İvanov, Matayev. 

Bu siyahıdakı Mirmehdiyev, görəsən hansı millətin nümayəndəsidir? 

 

Son söz əvəzi 

 

Son sözün yerində nə yazsaq, yenə də son söz ola bilməz, çünki ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 

törətdiyi cinayətlərlə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu 287 nəfər barəsində həbs-qəti imkan 

tədbiri seçməyinə baxmayaraq hələ də onlardan bir nəfər də olsun tutulub ədalət məhkəməsinə verilməyib. 

Deməli Xocalı qətliamının qanı yerdə qalır. 

 

Babək Göyüş 

 

“Üç nöqtə”.-2011.-26 fevral.-N.514.-S.5. 
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Azərbaycanın səsi haqqın səsidir 
 

Xocalının qisasını o zaman alacağıq ki... 

 

XX əsrin ən dəhşətli, insanlıq əleyhinə yönəlmiş faciəsi olan Xocalı hadisələrindən 19 il ötür. 19 ildir 

ki, Azərbaycan хalqı Xocalı yarasının mənəvi zərbəsindən əziyyət çəkir. Bəşər tariхində müharibələr çoх olub. 

İtkilər olub, insanlar ölüb, şəhərlər dağılıb, kəndlər хarabazara çevrilib. İnkişaf səviyyəsinə görə, zamanın ən 

məşhur şəhərləri yer üzündən silinib. Böyük mədəniyyət nümunələri yaratmış хalqlar məhv olub. Amma bəşər 

tariхində insanlıq adına ləkə gətirən alçaq əməllər, bu əməlləri törətmiş başkəsən cəlladlar, insan qatili tiranlar 

çoх olub.  

Amma körpə qanına susamış nacinslərin törətdiyi qanlı qırğınlar barmaq sayındadır. Bəşəriyyətin üz 

qarasına çevrilmiş faciələr az olmayıb XX əsrdə. Xatın, Xirosima, Naqasaki...Hitler faşistləri ikinci dünya 

savaşı illərində çoх cinayətlər törətmişdilər. Belarusun Xatın kəndində törədilən insanlıqdışı cinayət bunlardan 

ən dəhşətlisidir. Faşistlər çoх şəhərləri almışdılar. Amma onların alınması indi statistika kimi yada düşür. Balaca 

kənd olan Xatının işğalı isə tariхə qanla yazıldı. Çünki faşistlər orada heç bir günahı olmayan uşaqları, əlsiz-

ayaqsız qocaları, köməksiz qadınları güllələmişdilər. Amerikanlar Xirosimaya qədər neçə ölkələr, şəhərlər 

bombalamışdılar. Xirosimada isə bəşər tariхinin ən müdhiş silahı-atom bombası sınaqdan çıхarıldı. Minlərlə 

insan gecə yuхudaykən uçan evlərin altında qaldı, kimyəvi silahdan zəhərlənib öldü, yaralandı, ömürlük şikəst 

oldu.  

 

Ən müdhiş cinayət... 

 

Ermənilərin Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdikləri faciə XX əsrdə baş vermiş insanlıq əleyhinə 

cinayətlərin ən müdhişidir.  

 1992-ci ilin 26 fevralında baş vermiş bu faciədən sonra Azərbaycan şokda idi. Ona görə yoх ki, faciə 

görməmişdik. Azərbaycan хalqı Xocalıya qədər çoх faciələr görmüşdü. Bu хalq 20 yanvardan keçmiş, Daşaltı, 

Cəmilli, Qaradağlı faciələrini yaşamışdı. Çaşqınlığımızın səbəbi düşməni yaхından tanıya bilməməyimiz idi. 

Necə ki, 20 yanvarda “Qızıl ordu”nun bizə güllə sıхacağını ağlımıza gətirmirdik, eləcə də Xocalıda bu qədər 

alçaqlığın, namərdliyin, nakişiliyin qurbanı olacağımızı düşünmürdük... 

 Faciəyə qədər Azərbaycan хalqı üçün Xocalı düşmən tərəfindən gülləbaran edilən adi Qarabağ 

kəndlərindən biri idi. 90-cı illərin əvvəllərində statusu böyümüş, ərazisi və əhalisi artmış Xocalı düşmənin düz 

burnunun ucunda idi. Şəhərdə yerli sakinlərlə yanaşı Ermənistandan, öz dədə-baba torpaqlarından qovulmuş 

azərbaycanlılar və sovet KQB-sinin yaratdığı süni münaqişə nəticəsində Özbəkistanın Fərqanə vilayətindən 

qaçıb gəlmiş Ahıska türkləri də məskunlaşmışdı. Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yolunun üstündə yerləşən 

Xocalının erməni separatçıları və onlara dəstək verən işğalçı Ermənistan üçün böyük strateji əhəmiyyəti vardı. 

Qarabağda yeganə aeroport Xocalıda yerləşirdi. Xocalı böyüyüb ermənilərin əlində olan Xankəndinin alternativi 

ola bilərdi. Azərbaycan хalqı ermənilərin nə zamansa Xocalını boşaltmağa qalхacağını bilirdi. Amma bunun 

insanlıq əleyhinə suç işlənərək, bütün müharibə qanunlarının ziddinə gedərək ediləcəyi kimsənin ağlına 

gəlmirdi. Amma hiyləgər erməni öz bildiyində idi... 

 

25-dən 26-a keçən gecə... 

 

 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə ermənilər “Alazan” tipli raketlərdən 2 saatlıq atəşdən sonra 

Xocalıya üç istiqamətdən hücuma keçdilər. Təpədən-dırnağa silahlanmış erməni quldurlarına Xankəndində 

dislokasiya olunmuş 366-cı rus alayı da yardım edirdi. Xocalını şəhərin özünümüdafiə dəstəsi və o vaхt tam 

formalaşmamış Milli Ordunun hissəsi müdafiə edirdi. Ermənilərin ağır artilleriyası şəhərə bomba yağdırır, odlu 

silahlar evləri atəşə tuturdu. Vahiməyə düşmüş Xocalı sakinləri Əsgəran istiqamətinə doğru qaçırdı. Əsgəran 

rayonunun Naхçıvanik kəndi yaхınlığında erməni silahlı birləşmələri və 366-cı alayı Xocalı sakinlərini 

gülləbaran etdi. Qanlı qırğın bir neçə saata qədər davam etdi. Erməni-rus hərbi birləşmələrinin əlində yalnız 

qalmış Xocalı süqut etdi. Şəhər azərbaycanlılardan tamamilə təmizləndi. 613 Xocalı sakini qanlı qətliamda 

həyatını itirdi. 1275 Xocalı sakini yaralandı, şikəst oldu, düşmən əsirliyində ağır işgəncələrə məruz qaldı. 

Ermənilərin Xocalı qətliamında öldürdüyü insanların 106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i isə qoca idi. 

 

Erməni хislətinin nümayişi 
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Ermənilərə Xocalı lazım idi, şəhəri almışdılar. Bəs qırğının miqyası nədən belə böyük oldu? Nədən 

dünya birliyinin gözü qarşısında dinc Azərbaycan kəndi yerlə-yeksan edildi, əhalisi qırğına verildi? Ermənilər 

başından bəri münaqişəyə ədalətli prinsiplərdən yanaşmayan dünya birliyi, хristian həmrəyliyi göstərən Qərb 

dövlətləri, Qarabağdakı münaqişəyə “qriqorian (хristian) erməni azlığın müsəlman türklər tərəfindən 

sıхışdırılması” kimi baхan beynəlхalq təşkilatlar sarıdan əmin-arхayın idilər. Bilirdilər ki, onların görünməmiş 

vəhşiliklərinə ciddi reaksiya verən, azərbaycanlılara qarşı soyqırım kimi dəyərləndirən olmayacaq.  

 Məntiqlə Xocalı alınandan sonra əhaliyə qarşı qanlı qırğın törədilməyə bilərdi. Amma erməni caniləri 

necə qəddar, azğın məхluq olduqlarını göstərdilər. Xocalı faciəsi erməni хislətini, namərdliyini sübut elədi. 

Xocalı faciəsinin miqyası ona görə böyük oldu ki, ermənilərə, onları üstümüzə göndərən imperiyaya qarşı 

mübarizəyə qalхmış Azərbaycan хalqının gözü qırılsın, iradəsi şikəst olsun, müqavimət hissi ölsün. Xocalıda 

törədilən dəhşətlər gələcək işğal planlarına psiхoloji zəmin yaratmaq məqsədi güdürdü. Hadisələrin sonrakı 

inkişafı, digər şəhər və kəndlərin işğalı göstərdi ki, ermənilərin rus ağalarının göstərişi ilə həyata keçirdikləri bu 

qətliam azərbaycanlıların gözünü qırmaq üçün edilibmiş. 

 

Əsgərana gedən qanlı yol 

  

Xocalı qətliamını ilk dəfə olaraq cəsur telejurnalist Çingiz Mustafayev lentə almış və dünyaya yaymışdı. 

Hadisədən sonra ərazidə aparılmış çəkilişlər ermənilərin Xocalıda necə bir cinayət işlətdiklərini göstərir. Erməni 

quldurları öldürdükləri insanların başının, üzünün dərisini soymuş, onları tanınmaz hala salmış, hamilə 

qadınların qarınlarını yarmışdılar. Erməni quldurları meyitləri ağır teхnikanın altında qoymuş, uşaqları 

avtomatların süngüsünə keçirmişdilər. Xocalıda öldürülmüş insanlar müharibənin od-alovunu görmüşdülər. 

Amma onlar ermənilərə heç bir pislik etməmişdilər. Dinc insanların gülləbaran edilməsi ermənilərin müharibə 

qanunlarına tüpürməsi idi. Ermənilər Xocalını döyüşdən sonra almamışdılar. Namərdcəsinə, gecəykən hücum 

etmiş və dinc insanlar yaşayan evləri gülləyə tutmuşdular. Bu azmış kimi işğal etmək istədikləri Xocalı 

şəhərinin sakinlərinə dinc dəhliz yaratmamış, əksinə, Əsgəran istiqamətinə doğru qaçan əliyalın insanları 

gülləbaran etmişdilər.   

 Həmin gün ermənilər bəşəriyyət, insanlıq üçün necə böyük təhlükə olduqlarını sübuta yetirdilər. Bir 

vaхtlar Türkiyə və İrandan köçüb gəlmiş, Qarabağın ən səfalı guşələrində məskunlaşmış bu хalqın necə namərd, 

amansız və qəddar olduğunu yəqin etdik həmin gün. 26 fevralda böyük dövlətlərin bəslədiyi erməni caniləri 

dünyanın qəbul etdiyi normaların onlar üçün bir heç olduğunu göstərdilər. 

 

Xocalının qisası alınacaq 

  

19 ildir ki, Xocalı yarası bizi sızladır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı Xocalıda öldürülümüş uşaqlara, 

namusu tapdanmış qadınlara görə özünü suçlu bilir. Utanırıq, ona görə ki, imdad diləyən Xocalıya əlimiz 

çatmadı. O soyuq, şaхtalı fevral günlərində düşməndən qaçmağa çalışan, amma ümidləri daşa çırpılmış 

günahsız insanların dadına yetişə bilmədik. Məsuliyyətsiz rəhbərlərin şirin yalanlarına aldandıq, Xocalını, 

Daşaltını, Cəmillini qoruyacaq ordunu vaхtında qura bilmədik. Xocalıdan sonra çoх şəhərlər, kəndlər itirdik, 

çoх itkilər verdik. Amma onların heç birisi bizi Xocalı qədər yandırmır. Çünki Xocalı şəhid olan gün bizim 

“böyük qardaş”, “yaхşı qonşu” haqqında təsəvvürlərimiz də güllələndi. Dünyada “ədalət” deyilən bir nəsnənin 

olmadığını anladıq. Dörd bir yanı bürümüş düşmən qarşısında tək olduğumuzu anladıq.  

İndi Azərbaycan 20 il öncəki yalqız, zəif ölkə deyil. Xeyli güclənmişik. Düşməni yerində oturtmağa 

qadir qüdrətli ordumuz var. İşğal olunmuş kənd və şəhərlərimiz gec-tez azad olunacaq. Dağılmış şəhərlərin 

yerində yaraşıqlı evlər, göydələnlər ucaldılacaq. Mübariz İbrahimov kimi oğullarımız Xocalı şəhidlərinin 

qisasını almağa başlayıblar. Qisas qiyamətə qalmayacaq və Xocalıda əli uşaq qanına batmış qatillərin anaları da 

ağlayacaq bir gün. Qisas o demək deyil ki, biz də dinc erməni kəndini gülləbaran edək, yandıraq, qaçmaq 

istəyən insanları gülləbaran edək. Biz bunu etmərik, necə birinci Qarabağ müharibəsi zamanı etməmişik. Qisas 

erməni caniləri kimi namərdlik etməklə alınmaz. Xocalının qisasını o zaman alacağıq ki, qədim türk yurdu olan 

dağlı, aranlı Qarabağı erməni-rus birləşmələrinin caynağından azad edəcək, bu münaqişəni başladanları, хalqları 

öz yaramaz ideyalarına qurban edənləri, erməni qatillərini üstümüzə qızışdıran başabəla ideoloqları, əli qana 

batmış Xocalı qatillərini qolu bağlı məhkəmə qarşısına çıхaracaq, bütün dünya ictimaiyyətinin qınağına 

çevirəcəyik. Azərbaycan insanı, Azərbaycan kişisi məhz o zaman namusu ləkələnmiş boynubükük Xocalı 

qadınının, atasının yolunu gözləyən gəncin üzünə dik baхacaq. Qanına qəltan edilmiş günahsız körpələrin,  
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Əsgəran civarında erməni gülləsinə tuş gəlmiş iхtiyar qocaların ruhu, erməni qatillərinin qanlı yuvası 

Xankəndinə namusu ləkələnmiş qadınların naləsi bizi qisasa çağırır! 

 

İradə Əhmədova 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında KİV-in İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun fərdi jurnalist 

yazılarının mükafatlandırılması ilə bağlı müsabiqəsinə təqdim etmək üçün  

 
 “Olaylar”.-2011.-2 mart.-N.36.-S.10. 
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Türkiyə bələdiyyələri Xocalı soyqırımını tanıyacaq 
 

Sabir Rüstəmxanlı: "Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin fəaliyyəti İrandakı dairələri çox ciddi şəkildə 

təlaşlandırır" 

"Türkiyə səfəri Xocalı soyqırımıyla yanaşı, bu ölkənin ictimai-siyasi fikrini 35 milyondan çox Azərbaycan 

türkünün taleyinə yönəltmək məqsədi daşıyırdı" 

Martın 2-də Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin (DAK) rəhbərliyi Türkiyə Cümhuriyyətində həyata 

keçirilmiş "Xocalı həftəsi"nin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirdi. Mətbuat konfransını 

DAK həmsədri Sabir Rüstəmxanlı açaraq bildirdi ki, qardaş ölkəyə səfərdə məqsəd qurumun İdarə 

Heyətinin canlı toplantısını keçirmək və Xocalı soyqırımıyla bağlı təşkilatın mövqeyini Türkiyə 

ictimaiyyətinə çatdırmaq idi. Bundan əlavə, DAK-ın müxtəlif ölkələrdəki təmsilçilikləri də Xocalı 

faciəsinin 19-cu ildönümüylə əlaqədar həmin dövlətlərdəki Azərbaycan səfirlikləri və diaspor 

təşkilatlarıyla birlikdə simpoziumlar, konfranslar, sərgilər, görüşlər, aksiyalar və s. keçirtdilər:  

 

"DAK-ın sonuncu qurultayından sonra müəyyən tədbirlərimiz olub, ancaq İdarə Heyətinin bəzi üzvləri 

iştirak etməyiblər. Ümumiyyətlə, qurultayda da müəyyən fikir ayrılıqları müşahidə olunurdu, hətta tədbirin işinə 

mane olmaq və onu pozmaq istəyən qüvvələr vardı. Bu qüvvələrin hara və kimlərə bağlı olduqları barədə 

müəyyən təxminlər və bildiyimiz şeylər olsa da, ancaq cəmiyyətə açıqlanmasına ehtiyac görmürəm. Hər halda 

DAK-ın fəaliyyətinin müəyyən adamları və bizim qonşumuz İrandakı dairələri çox ciddi şəkildə narahat etdiyi 

görünür. Ona görə də onlar davamlı olaraq DAK-ın içərisinə özlərilə birbaşa və yaxud dolayı yolla bağlı, onlara 

inanan adamları salmağa və təşkilatın işini pozmağa çalışırlar". Onun sözlərinə görə, qurultay tərəfindən seçilən 

DAK İdarə Heyətinin bəzi üzvləri təşkilatın işindən tamamilə kənarda qalmışdılar. Ona görə də Ankaradakı 

iclasda iki nəfərin fəaliyyəti donduruldu. Bunlar Bəhruz Həqqi və Fəramərz Quluzadədir: "Bəhruz Həqqi heç 

DAK-ın üzvü deyildi. Ancaq qurultayın demokratik keçirilməsi və tərəfdarlarının sayının üstünlük təşkil etməsi 

onun İdarə Heyətinə düşməsinə şərait yaratdı. Amma sonradan İdarə Heyətinin razılığı olmadan başqa tədbirlərə 

qatıldı. Hətta İdarə Heyətinin yığıncaqlarına belə gəlmirdi. Qurultayın yekununda özünü qeyri-səmimi aparan 

Fəramərz Quluzadə isə bir sıra texniki və maliyyə məsələlərində DAK üçün problem yaradıb. Bundan əlavə, 

DAK-ın Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Mirəşrəf Fətiyev öz xahişilə tutduğu vəzifədən azad edildi, ancaq 

İdarə Heyətinin üzvü kimi qalır. Biz təşkilatda müəyyən təyinatlar da aparmaq, gələcək iş planımızı təsdiqləmək 

istəyirdik. Ancaq keçirdiyimiz "Xocalı həftəsi"nə görə buna vaxtımız qalmadı". DAK həmsədri səfər 

çərçivəsində Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümüylə əlaqədar keçirilən tədbirlər və görüşləri də diqqətə çatdırdı: 

"Bu müddət ərzində özüm də başda olmaqla DAK İdarə Heyətinin üzvləri qardaş ölkənin qəzetlərinə 

müsahibələr verdik, televiziyalarının müxtəlif verilişlərinin qonağı olduq. Bundan əlavə, DAK təmsilçiləri 

İstanbulun Aydın Universitetində, Gəbzə Texnologiya Universitetində, Ankarada Gazi Universitetində, Türkiyə 

Texniki Universitetində keçirilmiş tədbirlərdə iştirak etdilər. Yəni qısa müddət ərzində xeyli tədbirlər, görüşlər 

keçirtdik". Sabir Rüstəmxanlı vurğuladı ki, səfərin əsas məqsədlərindən biri də Türkiyə ictimai fikrini İrana 

doğru yönəltməkdi: "Çünki qardaş ölkədə çox az sayda insan İran əhalisinin 52 faizinin, yəni 35 milyondan 

çoxunu Azərbaycan türklərinin təşkil etdiyini bilir. Ona görə də bütün görüşlərdə, tədbirlərdə əsas məqsəd bu 

ölkənin ictimai-siyasi fikrini İrandakı azərbaycanlıların taleyinə istiqamətləndirməkdi. Yəni DAK-ın həm 

diaspor təşkilatı olduğunu, həm də bu təşkilatın yarısının Güney Azərbaycanı təmsil etdiyini bildirdik. Onlar 

bizim soydaşlarımızdır və taleləri də bizi maraqlandırır. Eyni zamanda Xocalı soyqırımı məsələsini Türkiyədə 

qoymaqda məqsəd qondarma erməni soyqırımına qarşı mübarizə aparmağı buraxıb, ermənilərin yaxın 

tariximizdə başımıza gətirdiyi faciəni dünyaya tanıtdırmağa çalışmağın məqsədəuyğun olduğunu deyirdik. Hətta 

TBMM-in Xocalı faciəsini soyqırım aktı kimi tanımadığını bildirdik. Onlar da Azərbaycan parlamentinin PKK-

nı terrorçu təşkilat kimi tanımadığını bizə irad tutdular. Bu da haqlı bir iraddır. Yəqin bu il Türkiyənin bir neçə 

böyük şəhər bələdiyyəsi Xocalı faciəsini soyqırım aktı kimi tanıyacaq. Bu proses daha da böyüyərək TBMM-in 

soyqırım aktı kimi tanımasına gətirib çıxaracaq". Bundan sonra DAK İdarə Heyətinin üzvləri Vaqif Arzumanlı 

və Adil Minbaşı öz səfər təəssüratlarını bölüşdülər. Sonda jurnalistləri maraqlandıran suallar cavablandırıldı. 

 

 Turqut. 

“Xalq Cəbhəsi”.-2011.-3 mart.-N 40.-S.4. 
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İstanbulda Xocalı harayı 
 

İstanbul səfərinə bir neçə gün qalmış Azərbaycan Jurnalist Qadınlar Assosiasiyasının prezidenti Sevil 

Yusifova təklif etdi ki, Türk Hava Yollarının tədbirindən sonra daha iki gün qalaraq Xocalı soyqırımı 

həqiqətlərini Türkiyə vətəndaşlarına, eləcə də tədbir iştirakçılarına anlatmaq lazımdır. Çünki bu bizim həm 

jurnalist, həm də vətəndaş borcumuzdur. Biz Bakıdan özümüzlə Xocalı soyqırımıyla bağlı kitablar, disklər, 

broşürlər götürdük. İlk olaraq "Shoppinq Festival"ın piarını təşkil etmək üçün İstanbula gələn 14 öl-ənin 40-a 

yaxın jurnalistinə disklər və broşürlər payladıq. Rusiyadan gələn jurnalistlər broşürlərə baxmadan onları 

avtobusda oturacağın arxasında olan xüsusi torbaya atdılar. Bizlər heç də rusyalı həmkarlarımızdan bundan 

artığını gözləmirdik. Şəxsən mənə təsir edən Qazaxıstandan olan jurnalistin rusyalı həmkarıyla eyni mövqeyi 

sərgiləməsi oldu. Ancaq onlardan fərqli olaraq braziliyalı, sloven, gürcü və digər xalqların nümayəndələri ingilis 

dilində çap edilən broşürləri diqqətlə oxuyaraq çantalarına qoyurdular... 

 

"Cihan" televiziyasında  canlı yayım 

 

...Jurnalistlərlə ilk olaraq görüşən "Zaman" qəzetinin xarici əlaqələr üzrə redaktoru Mustafa Haliloğlu 

oldu. Mustafa bəylə görüşdüyümüz zaman acı bir həqiqəti dərk etdik-Xocalı soyqırımını nəinki xarici 

dövlətlərdə, heç dili bir, dini bir qardaş dövlət Türkiyədə yetərincə tanıda bilməmişik. Çünki Mustafa bəy 

kifayət qədər tanınmış jurnalist olsa da, Xocalı soyqırımını anlatdığımız zaman gördük ki, o heç də yetərincə 

bilgiyə malik deyil. Türkiyəli həmkarımızla dərdimizi bölüşməyimizin bir nəticəsi də o oldu ki, səhəri, yəni 

fevralın 25-də səhər saat 8:20 dəqiqədə "Cihan" televiziyasın- da 20 dəqiqə olmaqla canlı yayıma dəvət aldıq. 

Canlı yayımda mən və "Mərkəz" qəzetinin baş redaktoru Nigar Almanqızı verilən fürsətdən istifadə edərək 

Xocalı soyqırımıyla bağlı həqiqətləri, erməni yazıçıları Zori Balayan və David Xerdiyanın Xocalıda gördükləri 

qətliamları etiraf edən əsərlərindən sitatları, eyni zamanda, Türkiyədən gözləntilərimizi anlatdıq. 

Elə həmin gün digər bir televiziyaya-"TRT Türk"ə Sevil Yusifova, mən və Nigar Almanqızı dəvət aldıq. Bu 

zaman Dilək xanımın müəllif proqramında yenə də Dağlıq Qarabağ problemi və Xocalı soyqırımından 

danışdıq... 

 

"Qurdlar vadisi Qarabağda" 

 

...Fevralın 26-da həmyerlimiz, Türk Muzik Birliyi televiziyasında müdir müavini vəzifəsində çalışan Nazilə 

Abbaslının dəvətilə onların qonağı olduq. TMB-nin rəhbəri Naim Burak Elçi bütün türk dünyası üçün 

gördükləri və görəcəkləri işlərdən danışdı. Məlum oldu ki, TMB bir musiqi kanalı olaraq türkdilli xalqların 

mahnılarını xarici ölkələrə yayımını təşkil edir. Eyni zamanda, bu mahnılar efirə gedən vaxt hər bir ölkənin 

bayrağı dalğalanır. Onun fikrincə, bu da ən gözəl təbliğat vasitəsidir. Naim bəy onu da vurğuladı ki, qurub-

yaratdığı televiziya kanalından gəlir götürmür. Sadəcə, studiyalarını icarəyə verməklə işlərini qururlar. Naim 

Burak dedi ki, o bir neçə dəfə Azərbaycana gəlib. Məqsədi də Azərbaycandakı iş adamlarıyla görüşüb 

əməkdaşlıq etmək olub. Ancaq bu əməkdaşlıq baş tutmayıb. Onun sözlərinə görə, "Qurdlar vadisi Qarabağda" 

adlı filmini ərsəyə gətirmək mümkündür. Təki para olsun. 

Biz jurnalistlər orada olan ərəfədə canlı yayımda əslən azərbaycanlı aparıcı Baycan elan elədi ki, hazırda 

Naim Burakın qonaqları Azərbaycandan gələn jurnalistlərdir. Bu yerdə maraqlı bir məqamı söyləyim. Aparıcı 

Baycanın özündən böyük qardaşının adı Azərdir. Onun sözlərinə görə, atası bu adları Azərbaycanın şərəfinə 

onlara verib. Hər ikisi Azərbaycanla fəxr edirlər... 

 

Kültür cvində təqdimat 

 

... Güniin ikinci yarısı Azərbaycan Kültür Evində Nazilə Abbaslının Xocalıyla bağlı kitabının təqdimatında 

iştirak elədik. Bu, Nazilə xanımın Dağlıq Qarabağla bağlı sayca üçüncü kitabıdır. Kitabın araya-ərsəyə 

gəlməsində Azərbaycan Kültür Evinin rəhbəri Erol Göllünün xüsusi əməyi olubKitabın təqdimatında əslən 

Azərbaycandan olan bir çox dəyərli ziyalılarımız fikirlərini söylədilər. Onlardan biri Yıldız Teknik 

Universitesinin professoru Adil Allahverdiyev çıxış edərək dedi ki, bizlər dərdimizi, soyqırımlarımızı təkcə 

ildönümlərdə yığılıb bir-birimizə anlatmaqla kifayətlənməməliyik. 

Azərbaycan Jurnalist Qadınlar Assosiasiyasının prezidenti Sevil Yusifova isə çıxışında bildirdi ki, bu 

kitabı ingilis dilinə tərcümə edib yaymaq lazımdır. Söz verdi ki, şəxsən o özü bu kitabın yayımı üçün əlindən 
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gələni əsirgəməyəcək. Sevil xanım eyni zamanda, təklif elədi ki, hər bir kəs xaricdə yaşayan tanışı vasitəsilə 

Dağlıq Qarabağ probleminin, Xocalı soyqırımınm təbliğatını qurmalıdır... 

...Tədbirdən sonra əslən azərbaycanlı vəkil Umut Mehmandarlı Sevil Yusifova ilə məni evinə dəvət elədi. 

Umut bəyin xanımı və uşaqları bizi mehribanlıqla qarşıladılar. Baxmayaraq ki, onların heç biri Azərbaycanda 

doğulub boya-başa çatmayıblar, ancaq Azərbaycanı sevirlər. Vətənin dərdini dərdləri, sevin- cini sevincləri 

sayırlar. Umud bəyin atası da tanınmış hüquqşünas olub. Övladlarına hər zaman Azərbaycan ədəbiyyatından, 

mədəniyyətindən, musiqi- sindən, aşıq sənətindən danışıb. Bəlkə də elə buna görədir ki, Umud Mehmandarlının 

evi bu qədər isti və rahatdır. 

Adam burada özünü Azəzbaycanda olduğu kimi hiss edir. Evin bir tərəfində divar boyunca düzülmüş kitab 

rəfində görün kimlərin əsərləri var - Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq, Nizami Gəncəvi, Füzuli, Bəxtiyar 

Vahabzadə, Xəlil Rza, Sabir, Baba Pünhan, İlyas Əfəndiyev və s. Umut bəy İlyas Əfəndiyevin "Solğun 

çiçəklər" əsərini oxumaq istəyir və biz də söz verdik ki, onun bu istəyini reallaşdıracağıq. 

Umud Mehmandarlı dilimizin qorunması üçün də əlindən gələni əsirgəmir. O hətta övladlarına Azərbaycan 

dilinin özəlliklərini anladır və onların öz ana dilimizdə danışmasından ləzzət alır... 

...Artıq otelə dönürük. Umud bəy və xanımı öz maşınlarıyla bizi otelə qədər gətirdilər. Yolboyu 

Azərbaycanımızdan danışdıq, danışdıq- sabahımıza inamla və Qarabağ həsrətilə... 

 

 Arzu Şirinova. 

 

“Xalq Cəbhəsi”.-2011.-3 mart.-N 40.-S.8. 
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Xocalının güneyli şəhidləri 
 

Xocalıda erməni faşistləri tərəfindən işgəncə ilə öldürülüb, meyidləri yandırılan ailələrdən biri də 

İrandan - Güney Azərbaycandan vaxtilə gəlib bu şəhərdə yerləşmiş ailənin üzvləridir. Quzey Azərbaycana 

pənah gətirən siyasi mühacir, inqilabçı fədai İmani Ağayar Salman oğlu, gəlini Əliyeva Sona Bəhlul qızı və 

oğlu İmani Malik Ağayar oğludur.  

İmani Ağayar Güney Azərbaycanın Ərdəbil şəhərinin Almas kəndində 1909-cu ildə anadan olub. 

İnqilabçı fədai və siyasi mühacirlərdən biri olan İmani Ağayar Qarabağın dilbər guşəsi olan Xocalıda 1949-cu 

ildə Suqra Adil qızı ilə ailə qurub. Onların 7 övladı dünyaya gəlib. 4-ü oğlan, 3-ü isə qız.  

1959-cu ildə İmani Ağayarın ailəsində bir oğlan uşağı dünyaya gəlib. Ata və ananın razılığı ilə uşağa 

Malik adı qoyublar. Hərbi xidmətdən qayıdan Malik Xocalıda atası Ağayar kişi və qardaşları ilə birlikdə 

təsərrüfatda çalışıb.  

İmani Ağayarın Malikdən sonra Bakir, Asif, Sahib adlı oğlanları, Zülfiyyə, Elmira və Məhbub adlı 

qızları dünyaya gəlib. Övladları böyüyüb orta məktəbi bitirdilər, oğlanlar əsgəri borcunu yerinə yetirib Xocalıda 

təsərrüfatla məşğul olublar.  

Taleyin bəzən amansız hökmü olur. 1976-cı ilin mart ayının 6-da İmani Ağayarın 17 yaşlı böyük qızı 

Zülfiyyə qəflətən dünyasını dəyişib. 1980-ci ilin yanvar ayının 17-də isə 25 yaşlı oğlu Asif avtomobil qəzasında 

həlak olub.  

1989-cu ildə Şah İsmayıl Xətainin vətəni olan Ərdəbil şəhərindən uzun illərdən bəri qardaş və 

bacılarının ölüb-qalmalarından xəbərsiz olan İmani Ağayara qardaş və bacılarından xəbər gəlib. Ağayarı İrana 

görüşə dəvət ediblər. O, doğma ana yurdu, Güney Azərbaycanı, Ərdəbili görmək və əzizləri ilə görüşmək üçün 

doğma ana Vətəninə gedib. Ağayar İranda çox qala bilməyib. Çünki onun ömür-gün yoldaşı Suqra, övladları və 

ona doğma olan Xocalı erməni quldarlarının əhatəsində idi. Xocalı təhlükədə idi.  

O, Ağdamda məskunlaşan qızı Elmiranın evinə gəlib, orada çox qalmayıb sonuncu vertolyotla Xocalıya 

qayıdıb. O zaman Xocalının ağır günləri idi. Maşın yolları hər tərəfdən kəsilmişdi. Yalnız təkcə vertolyot ilə 

gediş-gəliş var idi. 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı soyqırımı Xocalı faciəsində ata 

Ağayar kişi, oğlu, Malik və gəlini Əliyeva Sona Bəhlul qızı digər xocalılar kimi erməni qaniçən quldurları, 

faşistləri tərəfindən əzab-əziyyət və işgəncə ilə qətlə yetirilib və yandırılıblar.  

İmani Suqra Adil qızı oğlanları İmani Bakir və Sahib, qızı Məhbub ilə meşələrdən şaxtada, boranda 

sürünə-sürünə gündüzlər gizlənib, gecələr hərəkət edə-edə, üst-başları cürüq-cürüq, ayaqyalın, başıaçıq yaralı 

halda 10 gündən sonra Ağdamda məskunlaşan qızı Elmiranın evinə yaralı halda çatıblar. Bir aya qədər Ağdam 

xəstəxanasında müalicə olunublar. Sonradan Bakı şəhərinə, Suraxanı qəsəbəsində məcburi qaçqın və köçkün 

evlərində məskunlaşıblar. Bütün bu dərdlərə, əzab-əziyyətlərə tab gətirə bilməyən İmani Bakir Ağayar oğlu 

1994-cü ilin yanvar ayının 1-də ürəyi əbədi dayanıb. Xocalı soyqırımını, ailənin dəhşətli faciəsini gözləri ilə 

görən İmani Ağayarın ömür-gün yoldaşı İmani Suqra Adil qızının 1996-cı ilin mart ayının 15-də ürəyi partlayıb. 

Dünyasını dəyişib əbədiyyətə qovuşdu. Suqra xanımın ruhu ömür-gün yoldaşının, gəlininin, oğlanlarının və 

qızının ruhuna qovuşub. Hal-hazırda İmani Ağayar Salman oğlunun Ağdamda İmani Elmira adlı qızı yaşayır.   

 

“Ekspress”.-2011.-4 mart.-N.41.-S.13. 
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Xocalı soyqırımı 50 ölkədə anılıb 
 

Rövşən Rzayev: “Tarixi həqiqətləri dünyaya çatdırmaq gündəlik işimiz olmalıdır” 

 

“Bir qədər əvvəl 20 Yanvar qırğınının, ardınca Xocalı faciəsinin ildönümünü qeyd etdik. Martın 31-də 

isə xalqımız 1918-ci ildə məruz qaldığı soyqırımı yada salacaq, növbəti ayda Kəlbəcər itkisini, daha sonra Şuşa 

və Laçını xatırlayacağıq. Bu faciəli hadisələri, acılı olayları yaddaşımızda təzələmək həm də onlardan nəticə 

çıxarmaq, ibrət götürmək deməkdir”. 

Millət vəkili, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyinin idarə heyətinin üzvü Rövşən 

Rzayev Lent.az-a açıqlamasında belə deyib. Millət vəkili bildirib ki, son dövrlər həm ölkəmizin rəsmi 

qurumları, həm də qeyri-dövlət təsisatları tərəfindən Azərbaycan həqiqətlərini dünya birliyinə daha geniş 

şəkildə təbliğ etmək, tanıtmaq üçün sistemli, əlaqəli və ardıcıl fəaliyyət həyata keçirilir. Onun sözlərinə görə, bu 

il təkcə Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə bağlı müxtəlif ölkələrdəki səfirliklərin, diaspor təşkilatlarının, 

millət vəkillərinin, qeyri-hökumət qurumlarının iştirakı və birgə səyləri ilə dünyanın 50-dən çox ölkəsində 

konfranslar, müxtəlif mərasimlər keçirilib, faciəni əks etdirən fotosərgilər, filmlər nümayiş olunub.  

Həmçinin, dünya ölkələrinin nüfuzlu qəzetlərində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş məqalələr çap 

olunub, televiziya və radio kanallarında verilişlər yayımlanıb. 

Rövşən Rzayev deyib ki, bu silsilə tədbirlərin müəyyən hissəsi də azərbaycanlı diasporunun sıx 

təşkilatlandığı, ölkəmizin Avropadakı mühüm tərəfdaşlarından biri olan Almaniyada keçirilib. Bundestaqdakı 

dəyirmi masa xüsusilə diqqəti cəlb edib: “Orada Alman-Azərbaycan Münasibətlərinin İnkişafı Cəmiyyətinin 

sədri, Bundestaqın keçmiş deputatı Eduard Lintner, Bundestaqın deputatları Aksel Fişer və Peter Beyer, səfir 

Pərviz Şahbazov, Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Samirə Patzer 

(İsmayılova) çıxış etmişdilər. Bundestaqın deputatı Fişer çıxışında Xocalıda törədilmiş soyqırımından danışaraq 

ermənilərin vəhşiliyi nəticəsində Xocalı şəhərinin yer üzündən silindiyini söylədi. O, beynəlxalq təşkilatlar, o 

cümlədən Almaniyanı deputat olaraq təmsil etdiyi Avropa Şurası Parlament Assambleyası tərəfindən Dağlıq 

Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanındığını da dedi. Digər almaniyalı deputat Beyer hərbi təcavüz 

nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğal edildiyini bildirdi və münaqişənin 

həllində Avropa Birliyinin daha fəal rola oynamasının vacibliyinə toxundu”. 

 

Elxan SALAHOV 
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“Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirdiyimiz sərgi və orada sərgilədiyimiz foto və  

video materiallar yaponları çox təsirləndirmişdi” 
 

Yaponiyadakı təbii fəlakətlər indi dünya informasiya məkanını tutan xəbərlərin əsas mövzusunu təşkil 

edir. Bu ölkədə yaşayan soydaşlarımızın taleyi isə azəri mediasında çox diqqət yetirilir. Azərbaycan-Yaponiya 

Dostluq Cəmiyyətinin (AYDC) sədri Rəhman Şahhüseynli ilə müsahibəmizin əsas hissəsi əslində bu təbii 

fəlakətlərdən əvvəl hazırlanmışdı. Amma son hadisələrdən sonra çətinliklə də olsa, Rəhman bəydən təkrar xəbər 

tutmağa, soydaşlarımızın taleyi barədə son məlumatları öyrənməyə nail olduq. Əlbəttə ki, müsahibənin əsas 

hissəsini yenə də saxlayırıq. Söhbət Gündoğar ölkədə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycanla bağlılıqlarını 

necə qorumasından, ölkəmizin tanıdılması işində görə bildikləri və görmək istədikləri işlərdən gedir.  

- Rəhman bəy, ilk olaraq mümkünsə, haqqınızda geniş məlumat verərdiniz.  

- Əvvəla, belə bir gözəl ideya -xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz və onların fəaliyyəti barədə 

ictimaiyyəti məlumatlandırmaq kimi təqdirəlayiq layihənin müəlliflərini təbrik edirəm. Bu ünsiyyət körpüsünə 

həm bizim ehtiyacımız var, həm də zənnimcə, Vətəndəki həmvətənlərimizin. Bizim ona görə ehtiyacımız var ki, 

nə qədər də yaşadığımız ölkədə rahat və təmin olunmuş tərzdə yaşasaq da, hər zaman qəlbən Vətənlə yaşayırıq. 

Bizləri Vətənə qırılmaz və əbədi bağlar bağlayır. Şəxsən mən hər sabahımı Azərbaycanla bağlı xəbərləri, 

gəlişmələri oxumaqla açıram. Xoş xəbərlərə sevinir və həmin günlərə yüksək əhval-ruhiyyə ilə başlayıram. 

Xqşagəlməz xəbərlərdən isə narahat oluram.  

Özüm haqqında danışmağa gəlincə, 34 yaşım olsa da, həyatın çox üzünü gördüyümü desəm yalnış 

olmazdı. Belə düşündüyümə görə məndən yaşca böyüklərdən üzr istəyirəm. Amma belə düşünmək üçün kifayət 

qədər əsasım var. Əvvəla onu deyim ki, Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistan) ən ucqar bir kəndində və çox 

imkansız bir ailədə dünyaya gəlmişəm (Sisyan, Murxuz). Hazırda isə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsinin 2-ci 

ən böyük şəhərində yaşayıb işləyirəm (Yaponiya, Osaka).  

10 yaşında anamı itirmişəm. Ondan sonra, mənimlə birlikdə 5 uşaq əlil atamın himayəsində çox 

çətinliklərlə böyümüşük. 11 yaşıma qədər doğulduğum yerdə yaşayıb ibtidai təhsilimi orada almışam. 1988-ci 

ildə məlum milli münaqişənin başlanması ilə qaçqın kimi Azərbaycana gəlmişik. Böyük maddi-mənəvi 

sıxıntılar, yeni mühitə uyğunlaşma, ətrafımdakı müxtəlif insanların və həmyaşıdlarımın “qaçqın”, “yeraz” 

ifadələri, və bu kimi acılı gün-güzərana baxmayaraq, həmişə yaxşı təhsil almaq amalım olub. Qısası, orta 

təhsilimi Sumqayıtda, ali təhsilimin ilkin mərhələsini isə indiki Dövlət İdarəçilik Akademiyasında aldıqdan 

sonra, 1998-ci ildə Türkiyə dövlətinin təqaüdü ilə İzmir (Ege Universiteti) və Ankara (Orta Doğu Texniki 

Universiteti) şəhərlərində magistr təhsilimi davam etdirmişəm. 2002-ci ildə Asiya İnkişaf Bankının və Yaponiya 

hökumətinin təqaüdünü ilk azərbaycanlı olaraq qazanmış və ikinci magistr təhsilimi Yaponiyanın Nagoya 

Universitetində davam etdirmişəm. 2004-cü ildən 2007-ci ilə qədər Osaka Universitetində doktorluq elmi 

dərəcəsi qazanmışam. Doktorluq təhsilim üçün isə təqaüdü Yaponiyanın böyük şirkətlərindən biri (“İtoen”) hər 

il seçdiyi 20 tələbəyə verir. Beləcə, təhsil aldığım bu uzun illər boyunca təhsil haqqı olaraq 1 qara qəpik belə 

xərcləməmişəm, daha doğrusu, təhsil haqqı kimi xərcləyəcək 1 qara qəpiyim belə olmayıb.  

2007-ci ildə doktorluq dərəcəsini aldıqdan sonra Vətənə qayıtdım. Vətənə xidmət etmək arzusu və 

həvəsilə gəldiyim Azərbaycanda xəyallarım puç oldu, daha doğrusu puç edildi. Xarici şirkət və səfirliklərdən 

xeyli iş təklifləri aldım. Amma bütün bunları xarici ölkələrdə də edə biləcəyimi düşünərək imtina etdim. Arzum 

o idi ki, Azərbaycanımıza, dövlətçiliyimizə, ümumilikdə isə cəmiyyətimizə bilik və bacarığımla xidmət edim. 

Amma hələ ki açıq söyləməyə ehtiyat etdiyimiz səbəblərdən dolayı bu arzum gerçəkləşmədi.  

Sırf bu səbəbdən təkrar Yaponiyaya qayıtmalı oldum. Hazırda Osakada yerli bələdiyyədə təhsil işləri 

üzrə mütəxəssis kimi işləyirəm. Eyni zamanda iyirmi səkkiz minlik tələbə kontingenti olan bir universitetdə dərs 

deyirəm. Bununla yanaşı, 9 il əvvəl yaratdığım Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinə (AYDC) rəhbərlik 

edirəm.  

Tam burada yerinə düşdüyü üçün demək istərdim ki, son vaxtlar cənab Prezidentin yuxarıda bəhs 

etdiyim tipdən olan “həmvətən”lərin hələ ki sadəcə bir qisminə rüşvətxor və korrupsioner sinfinə qarşı 

başlatdığı kampaniyanı biz, xaricdə yaşayanlar qürur hissi ilə alqışlayırıq və tam dəstəkləyirik. Geriyə dönüşsüz 

və qətiyyətli olmasını arzulayırıq.  

- Necə oldu ki, bu cəmiyyəti yaratmalı oldunuz? 

- 2000-ci ildə Türkiyədə oxuduğum universitetdən qısa müddətli bir proqramla Yaponiyaya ilk dəfə 

səfər etdim. Tokioda hava limanında sərhədçilər pasportuma baxıb belə bir dövlətin mövcudluğuna 

təəccübləndilər və harada yerləşdiyini soruşdular. Azərbaycanın coğrafi koordinatlarını izah etməyə cəhd etdim, 
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amma pasportumu alıb apardılar. Təxminən yarım saatdan sonra gəlib üzr istədilər və məni ölkəyə buraxdılar. 

Azərbaycanı sərhədçilərin tanımamaları bir gənc vətənpərvər kimi mənə çox təsir etmişdi. Həmin müddət 

ərzində ünsiyyətdə olduğum yapon professor və tələbə heyətinin də Azərbaycan haqqında məlumatı 

olmamasının şahidi oldum.  

2002-ci ildə magistr təhsili üçün uzunmüddətli Yaponiyaya getdim. Yenə hava limanında bənzər 

situasiya ilə qarşılaşdım. Bax, bu qarşılaşdıqlarım Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətini yaratmağımın 

həm səbəbi həm də stimulu oldu. 2002-ci ilin noyabr ayında cəmiyyəti bir qrup yapon professor və tələbə ilə 

təsis etməyə nail oldum. O vaxtdan bəri xeyli sayda tanıtma layihələri, anım günləri, şənliklər və Azərbaycanın 

təbliğinə yönəlmiş bu kimi tədbirlər, layihələr həyata keçirməkdəyik.  

- Yaponiyada ölkəmiz haqqında nə bilirlər? 

- Çox az və sadəcə bir qrup yapon. Azərbaycan uzun illər sovet ölkəsi olub və xarici aləmlə birbaşa 

ünsiyyət yarada bilməyib. Dolayısıyla, özünü dünyaya tanıtma şansı çox az olub. Bu amil sadəcə Azərbaycan 

deyil, digər sovet ölkələrinə də, Rusiyanı çıxmaq şərtilə, şamil edilə bilər. İkinci səbəbi mən özümüzdə 

görürəm. Belə ki, 20 ildir müstəqil dövlət olsaq da, hələ də Yaponiya ilə əlaqələrimiz ürəkaçan səviyyədə deyil. 

Müqayisə üçün deyim ki, Orta Asiya ölkələrinin xüsusilə Özbəkistanın Yaponiya ilə əlaqələri çox yüksək 

səviyyədədir. Zənnimcə, Azərbaycan yapon texnologiyasından və investisiyasından daha çox və daha səmərəli 

yararlanmalı, bunları ölkəyə cəlb etməyin yollarını araşdırmalı, əsaslarını yaratmalıdır. Təbii ki, bunun üçün 

Yaponiyanı daha dərindən öyrənmək, yapon dilini və mədəniyyətini yaxşı bilən mütəxəssislər yetişdirmək 

şərtdir. Azərbaycandan dövlət hesabına Yaponiyaya daha çox tələbə göndərilməlidir. Yerinə düşdü, deyim, bu 

gün Azərbaycan dövləti hesabına Yaponiyada tək bir tələbə oxuyur. 

Yaponiyada tanınmamağımızın üçüncü səbəb isə həm yapon mədəniyyəti, daha dəqiq desək, istehlak 

mədəniyyəti ilə, həm də özümüzü dünyada tanıdacaq brend məhsulumuzu hələ ki, yarada bilməməyimizdir. 

Yaponiyada xeyli sayda ölkə öz coğrafi koordinatlarından daha çox həmin ölkənin adı ilə çağrılan brend 

məhsulu ilə tanınır. Məsələn, gündəlik tələbat mağazasında satılan qatıqların (yoğurd) böyük bir qismi “Bolqar 

yoğurdu” adı ilə satılır. Belə brendlərə xeyli misal göstərmək olar. Qonşularımızın adı ilə birgə çağrılanları 

desəm, “İran xalçası”, “Türk hamamı”, “Rus matruşkaları”, “Rus piroşkisi”, və sairə. Yaponlar hər şeyin 

orjinalını sevdikləri üçün, inanın ki, ildə bir neçə min yapon turist Rusiyaya “piroşki yeməyə”, o qədər sayda 

yapon Türkiyəyə “hamama girməyə”, bir o qədəri də İrana “xalça almağa” gedir. Belə kiçik, əhəmiyyətsiz 

saydığımız amillər əslində çox böyük nəticələrə səbəb olur, həmin ölkələrin daha geniş tanınmasına, 

iqtisadiyyatına və turizminə töhfə vermiş olur.  

- Yaponiyada soydaşlarımızın sayı nə qədərdir? 

- Bu ölkədə daimi yaşayan, işləyən və təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 50 nəfərdən çox 

deyildir. Cənublu və İran vətəndaşı olan soydaşlarımız daha çoxdur. Amma İrandan olan soydaşlarımızı diaspor 

işinə cəlb olunması yönündə bəzi problemlər var. Ən başlıca problem isə onların əksəriyyətinin burda qeyri-

leqal yaşaması və ucuz işçi qüvvəsi kimi zavod və fabriklərdə işləməsidir. Bu qəbildən olan iranlı soydaşlarımız 

daha çox maddi problemlərlə, gündəlik məişət qayğıları ilə məşğul olmağa meyillidirlər.  

Sayca az olmağımızın obyektiv səbəbləri var. Birincisi, yenə də hamımızın bildiyi, uzaq məsafədir. 

Aradakı məsafə hava xətti ilə desək, təxminən on min kilometr və yaxud 10-12 saatlıq təyyarə yoludur. Bununla 

yanaşı, Yaponiya bahalı bir ölkədir. Amma səmimi deyirəm, son vaxtlar artıq Bakıdakı qiymətlər Yaponiyadakı 

qiymətlərdən fərqlənmir. Bundan başqa, sıravi bir Azərbaycan vətəndaşının Yaponiyaya gəlməsi heç də asan 

deyil. Miqrasiya qanunları hədsiz dərəcədə sərt və tələbkardır. Qısamüddətli gəlmək üçün belə mütləq bir 

qarantora ehtiyac var. Bütün bunlara dil faktorunu da əlavə etsək nə qədər çətin bir durum ortaya çıxdığını 

görərik. Yaponiyada əhalinin 99%-i yapondur və ölkədə yalnız yapon dili istifadə olunur.   

- Cəmiyyət olaraq hansı tədbirləri həyata keçirmisiniz? 

- Gördüyümüz işlərin bir qismi İnternet səhifəmizdə yerləşdirilib. Çox asanlıqla görülən işlərin 

mahiyyəti ilə tanış olmaq olar. Linklər də yadda qalandır. (www. azeri-diaspora. com və yaxud www. aydc. tk) 

Az öncə qeyd etdiyim kimi, Yaponiya təcrübəsinin öyrənilməsi Azərbaycanımızın gələcəyi üçün çox 

vacibdir. Son 2 ildə bu istiqamətdə gördüyümüz işlər, Azərbaycanla Yaponiya arasında tələbə-müəllim 

mübadiləsi, həmçinin gənc həmvətənlərimizin gəlib buradakı universitetlərdə təhsil alıb geri qayıtması üçün 

yaxşı zəmin yaradıb. Bu istiqamətində artıq müəyyən müsbət nəticələr də əldə olunub. Misal üçün, 2009-cu ilin 

mart ayında Xəzər universiteti təsisçisi, çox hörmət etdiyim müəllimim Hamlet İsaxanlının Yaponiyaya səfərini 

təşkil edib 10-a yaxın ən prestijli universitetdə görüşlər keçirdik, əməkdaşlıq haqqında memorandumlar 

imzalandı.  Bu işlərin məntiqi davamı olaraq, bu yaxınlarda, 2010-cu ilin dekabrında Xəzər universitetinin 

köməyi ilə burdan bir universitet rəhbərliyinin Azərbaycana səfərini təşkil etdim.  Təhsil naziri cənab Misir 
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Mərdanov başda olmaqla, Azərbaycanın öndə gedən bütün ali təhsil ocaqlarının rəhbərlikləri ilə - Xəzər , Bakı 

Dövlət, Dillər, Qafqaz universitetlərinin, eləcə də Diplomatik Akademiya və Turizm İnstitutunun rəhbərləri ilə 

səmərəli görüşlərimiz oldu.  Bununla bərabər, tələbə müsabiqəsi keçirdik və artıq ilk tələbə heyəti- 4 nəfər 

sentyabr ayında Yaponiyanın Doşişa Universitetində oxumaq üçün buraya gələcəklər.  

- Yaponiyada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə məlumatlar hansı səviyyədədir və bu 

münaqişəyə münasibət necədir? 

- Ümumiyyətlə, Yaponiyada siyasət və yaxud beynəlxalq miqyaslı problemlər çox nadir hallarda 

danışıq mövzusu olur.   Amma bu o demək deyil ki, biz bu məsələ ilə bağlı heç nə edə bilmərik. Elə bir tədbir 

olmasın ki, orada biz Qarabağdan söhbət açmayaq. Bütün tədbirlərimizdə, istər şənlik olsun, istər anım günləri, 

bu məsələni həmişə qabarıq şəkildə yaponlara çatdırmağa çalışırıq.  

Torpaqlarımızın işğalı, qaçqınlarımızın acınacaqlı vəziyyəti, beynəlxalq aləmdəki ikili standart və 

haqsızlıqlar hər dəfə təkrar-təkrar bəyan edirik. Yenə misal çəkim ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirdiyimiz 

sərgi və orada sərgilədiyimiz foto və video materiallar yaponları çox təsirləndirmişdi. Həmin sərgidə minə yaxın 

imza toplayıb Yaponiyanın baş nazirinə və parlamentin hər iki palatasına göndərərək erməni vəhşiliyinin 

pislənməsini və bu faktın soyqırım kimi tanınmasını xahiş etmişdik.  

- Diasporla İş üzrə Dövlət komitəsi ilə əlaqləriniz necədir? 

- Komitə qurulan vaxtdan bəri mütəmadi əlaqələrimiz mövcuddur. Bir qayda olaraq, tədbirlərimiz 

haqqında məlumat göndəririk və Komitənin tədbirlərində iştirak edirik.  Dünya Azərbaycanlılarının II 

Qurultayında 2 nəfər yapon üzvümüzlə iştirak etmişdik. Bunlardan biri Azərbaycanda çox sevilən Yaponiyanın 

keçmiş səfiri Toşiyuki Fujivara, digəri isə siyasi elmlər üzrə tədqiqatçı və hazırda Yaponiyanın Xarici İşlər 

Nazirliyində çalışan Tomoaki Murakam idi. Hər ikisi Yaponiyaya döndükdən sonra Azərbaycan haqqında geniş 

məqalələr çap etdirərək Azərbaycan haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmışdılar.  

- Baş vermiş zəlzələlər və ondan sonra meydana çıxan sunamidən zərər çəkən soydaşlarımız 

varmı? 

- Yaponiyadakı soydaşlarımız əsasən Tokio və Osakoda yaşayır. Bu şəhərlər nə sunamidən, nə də 

zəlzələdən ciddi ziyan çəkməyiblər. Amma ciddi rabitə və  nəqliyyat problemləri var. Bir-birimizlə və vətənlə 

əlaqə saxlamağa çətinlik çəkirik. 

 

Murad BAXŞƏLIYEV 

 
“Paritet”.-2011.-17-18 mart.-N.31.-S.9. 
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Unudulması mümkün olmayan faciə 

 
Erməni qəsbkarlarının törətdiyi Xocalı soyqırımından 19 il keçsə də, bu faciənin əzab və ağrılarını canında, 

qanında və varlığında hiss edən bir çox soydaşlarımız hələ də o müdhiş hadisənin təsiri altındadır. Xocalı 

soyqrımı xalqımıza qarşı erməni xəyanətinin törətdiyi sayca nə birinci, nə də sonuncu faciədir, lakin unudulması 

mümkün olmayan son dərəcə dəhşətli dağdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dediyi kimi, "XX əsrdə 

ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə təcavüz edilib, soyqırımı törədilib. Onlardan ən 

dəhşətlisi Xocalıda baş vermişdir". 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə qəflətən 366-cı alayın və erməni silahlı quldur dəstələrinin 

təcavüzünə məruz qalmış minlərlə Xocalı sakinindən biri də Məmmədovlar ailəsidir. Həmin gecə amansızcasına 

qətlə yetirilən yüzlərlə soydaşımızdan dörd nəfəri bu ailənin üzvü idi. Hazırda Sumqayıtda yataqxanada 

yaşayan, müdhiş qanlı gecədə əzizlərini, doğmalarını itirmiş Arzu Məmmədova həmin anları belə xatırlayır: 

- Xocalı soyqrımı, demək olar ki, hər gün həyatımızda yaşayır. Həmin gündən 19 il keçsə də, o dəhşətli 

hadisələri bir an belə unuda bilmirəm. Fevral başlayandan hər gün atışma səslərindən qulaq tutulurdu. Axşam 

olan kimi evimizin zirzəmisində gizlənirdik. Qardaşım Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, polis mayoru Əlif 

Hacıyevin yanında, Xocalı hava limanında işləyirdi. Hər gün axşam evə gələn qardaşım səhərə qədər əlində 

tüfəng keşik çəkirdi. Çünki ermənilər gecələr ac köpəklər kimi dolaşır, qoyun-quzunu oğurlayır, adamları isə 

öldürürdülər. Bakıda indiki Slavyan Universitetində oxuyan qohumumuz Rüfət təhsilini yarımçıq qoyub 

evlərinə qayıtmışdı. Yazığı həyətlərində güllə ilə vurmuşdular.  

Kəmfürsət erməni qəsbkarlarının əliyalın dinc əhaliyə hücum etdiyi həmin sazaqlı fevral axşamı əzizlərimin 

və doğmalarımın əksəriyyətini itirdim. Elə qohumlarım var ki, onların ailəsindən heç kim qalmayıb. Təkcə 

bizim nəslin yüzdən artıq üzvi həmin gecə qətlə yetirildi. Gecə kim hara gəldi, baş götürüb qaçdı. İki gün 

sazaqlı havada yol axtarandan sonra gəlib, Ağdama çatdıq. 

Arzu gözlərindən axan yaşı saxlaya bilmir. Onlar Xocalıdan çıxanda qonum-qonşu ilə birlikdə yüz nəfərə 

yaxın olublar. Əsgərlərimizə çatanda məlum olub ki, cəmi 30 nəfər qalıblar.  

Rəsmiyyə Hüseynova Ağdamdan Xocalıya gəlin köçüb. Həyat yoldaşı Afət Mustafayevlə şad-xürrəm ömür 

sürmək bu ailənin arzuları idi. Lakin Rəsmiyyə xanım çəkdiyi və keçirdiyi ağrılı-acılı günlərdən danışdıqca 

nələr yaşadıqlarının şahidi olursan: 

- 1992-ci il başlayandan elə bir gün yadıma gəlmir ki, gözümüzə yuxu getsin. Kişilər gecələr keşik çəkirdi, 

səhərlər isə snayper gülləsindən qorunurduq. 21 fevralda yoldaşım məni iki uşaqla Ağdama-anamgilə gətirdi. 

Özü həmin gecə yenidən Xocalıya qayıtdı.  

- Sağ qalmağım bir möcüzədir, - deyən Afər Mustafayev söhbətinə davam edir:  

- Mənim tüfəngim vardı. Amma cəmisi iki gülləm qalmışdı. Axşam saat 8-dən ermənilər Xocalıya hücuma 

keçdilər. Dörd tərəfdən hücum edən ermənilər qarşılarına çıxan canlı nə vardısa hamısını qırmağa başladılar. 

Əhali şəhərdən çıxıb qaçmağa başladı. Onlar diri tutduqları xocalıları ağaca sarıyır, üstünə soyuq su tökürdülər. 

Yüzlərlə adamı əhatəyə alıb gülləbaran etdilər.  

Üç gün gündüzlər qarın içində gizlənən, gecələr yol gələn Afət Milli ordumuzun əsgərləri ilə rastlaşanda 

danışa bilmirmiş. 

- Təsəvvür edin, yoldaşım məni tanıya bilməyib. Qar yeməkdən boğazım şişmişdi, danışa belə bilmirdim. 

Xocalı qırğını haqqında eşitmək başqa şeydir, onu öz gözlərinlə görmək isə tamam başqa müsibətdir. Ermənilər 

Xocalıda camaatı vəhşicəsinə qırdılar... 

Həmin gecənin ah-naləsi indi də qulaqlarında səslənən bu insanlarla söhbət etmək elə də asan deyil. O günün 

məşəqqətlərini xatırlamaq və danışmaq həmin dəhşətli anları yenidən yaşamaq kimidir.  

Həmsöhbətlərimin fikrincə, Xocalı faciəsinin qarşısı alına bilərdi.  

- Əhali axıra qədər dəyanətli idi. Lakin o vaxtkı rəhbərlər, vəzifə hərisləri, mənsəbpərəstlər yaxınlaşan 

fəlakətə laqeyd idi. Vəziyyətin son dərəcə ağır olduğu anda biz boş təsəllidən başqa heç nə eşitmədik. Halbuki 

Xocalını xilas etmək olardı. Ayrı-ayrı vətənpərvər şəxslərin təşəbbüsündən başqa Xocalıya mütəşəkkil dövlət 

köməyi göstərilmədi. Xocalının müdafiəsi təşkil olunmadı və erməni qəsbkarları bundan qəddarlıqla istifadə 

etdilər. 

Bəli, Xocalı dərdi ağır dərddir. Xocalı vətən cismimizdə sağalmaz yaradır. Burada tökülən qanlar, itirilən 

torpaqlar bizi düşmənə nifrət ruhunda birləşdirməli və qisas üçün səfərbər etməlidir. Biz yenidən güc, qüvvə 

toplayıb itirdiklərimizi qarı düşməndən geri almalıyıq. Bu, bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. İndi dövlətimiz də 

güclüdür. Biz qisası qiyamətə qoya bilmərik. 
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Berlində "Xocalı" abidəsinin açılışı olmuşdur 
 

Mayın 30-da Berlində çoxdan gözlənilən hadisə baş vermişdir. Almaniya paytaxtının Şteqlits-

Selendorf inzibati dairəsində 1892-ci ildə yaradılmış məşhur Qotfrid-Benn kitabxanasının həyətində 

"Xocalı" abidəsinin açılışı olmuşdur. Abidənin ucaldılmasının təşəbbüskarı Salxab Məmmədov, Akif 

Əsgərov və Əli İbadullayevlə yanaşı onun həmmüəliflərindən biri, görkəmli Azərbaycan rəssamı və 

heykəltəraşı İbrahim Əhraridir. İbrahim Əhrari artıq 45 ildir əvvəlcə Berlinin qərb sektorunda, "soyuq 

müharibə"nin rəmzi olan Berlin divarı söküldükdən sonra isə birləşmiş Almaniyanın vahid paytaxtında 

yaşayır.   

 

Xeyli sayda insanın iştirak etdiyi açılış mərasimində Şteqlits-Selendorf dairəsinin özünüidarəetmə 

təşkilatının başçısı Norbert Kopp, Azərbaycanın mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyev, 

Azərbaycan diasporunun, Almaniya ictimaiyyətinin nümayəndələri, hər iki ölkənin elm və mədəniyyət 

xadimləri iştirak etmişlər.  

Şteqlits-Selendorf dairəsinin təhsil, mədəniyyət və vətəndaşlara xidmət məsələləri üzrə müşaviri xanım 

Kerstin-Ulrix Rixter-Kotovski, Azərbaycandakı Almaniyanın səfiri Pərviz Şahbazov və abidənin müəllifi 

İbrahim Əhrari çıxış edərək iki dövlət arasında mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi üçün belə tədbirlərin böyük 

əhəmiyyətini vurğulamışlar.  

Abidəni yaratmaq təşəbbüsünə görə müəllifə minnətdarlığını bildirən səfir P.Şahbazov demişdir ki, 

Almaniya paytaxtında belə bir abidənin qoyulması Azərbaycan və alman xalqları arasında mədəni əlaqələrin 

möhkəmlənməsinə daha bir töhfədir. P.Şahbazovun sözlərinə görə, bu, çox əhəmiyyətli məsələdir, çünki yalnız 

öz tarixini və mədəniyyətini bilən xalqlar bir-birini başa düşməyə qadirdir. Diplomat vurğulamışdır ki, abidənin 

adının kiçikdən böyüyədək xalqımızın hər bir nümayəndəsi üçün nə demək olduğunu əlavə xatırlatmağa ehtiyac 

yoxdur. O, mərasim iştirakçılarına bildirmişdir ki, bu gün açılan abidənin müəllifinin nəsil şəcərəsi bu şəhərə 

gedib çıxır. Bir vaxtlar çiçəklənən, inkişaf edən, oxuyan, nəğmə deyən, qurulan bu şəhər bir günün içində Yer 

üzündən silinmişdir. "Xocalı" abidəsi bundan sonra hər bir azərbaycanlıya onun tarixini, köklərini, məşəqqətli 

taleyini xatırladan bir abidə olacaqdır. Ola bilsin, bu abidə bütün bəşəriyyətə Xocalı şəhərinin adı ilə bağlı olan 

faciənin təkrarlanmasına yol verməmək çağırışı olacaqdır.  

Sonra çıxış edən İbrahim Əhrari açılış mərasimində iştirak edənlərə minnətdarlığını bildirərək, abidənin 

yaradıldığı dövrdə keçirdiyi hisslərdən söz açmışdır.  

İbrahim Əhrari Qərbi Berlinə 1966-cı ildə təhsil almağa gəlmişdi. Uzun illər Almaniya paytaxtında yaşayıb-

yaratdığı üçün Berlin onun üçün ikinci vətənə çevrilmişdir. Lakin o, bir gün də olsun öz köklərini, doğma 

diyarını unutmamışdır. Hazırda rəssam Berlində tanınmış qalereya sahiblərindən biridir. "Berlin-Bakı" 

qalereyası, demək olar, hər ay Azərbaycan və Almaniya sənətkarlarının əsərlərindən ibarət sərgilər təşkil edir. 

Azərbaycanda da onun tərəfindən Almaniya rəssamlarının xeyli sayda sərgiləri təşkil edilmişdir.  

Sənətkarın sözlərinə görə, uzun illər Berlində yaşaması bu şəhəri əbədi olaraq ona sevdirmişdir. Burada onun 

özünü bütünlüklə incəsənətə həsr etmək imkanı yaranmışdır. Ona görə də əsər yaradıb onu şəhərə bəxş etmək 

qərarına gəlmişdir. "Xocalı" abidəsinin yaranması ideyası belə doğulmuşdur. Əhrari ümidvar olduğunu 

bildirmişdir ki, Berlinə gələn azərbaycanlılar Azərbaycan xalqının birliyinin, humanizmin amansızlıqdan 

üstünlüyünün, doğma yurdun yaralarının sağalmasının və əcdadlarının şəhərinin həyata qaytarılmasının rəmzi 

olan bu abidəni heç olmasa bir dəfə ziyarət edəcəklər. 

 

Vüqar SEYİDOV, 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Berlin 

 

“Xalq qəzeti”.-2011.-1 iyun.-N 116.-S.5. 
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Erməni rejissor: “Gün gələcək, Xocalıdakı cinayətdə təqsiri olanlar  

məhkəmə qarşısında dayanacaq” 
 

Məşhur erməni hüquq müdafiəçisi, rejissor Georgi Vanyanın “Turan”a müsahibəsi 

- Erməni KİV-lərinin yaydığı məlumata əsasən, ölkənizin ictimaiyyəti Sizin təşəbbüslərinizi və 

fəaliyyətinizi qəbul etmir, bu qiymətləndirmə ilə razısınız? 

- Erməni cəmiyyətinin mənim etdiklərimi təkzib etməsi fikri ilə razı deyiləm. Mən Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi ilə məşğul oluram və dayanmağın və bundan sonra nə etməli olduğumuzu düşünməyin 

vaxtı çatdığını deyirəm. Cəmiyyətlərimizin bir-biri ilə danışmağa hazır olmadıqları fikri ilə razı deyiləm. 

Ermənistanda hər bir ailənin, hər bir insanın qonşularla sülh və yaxşı qonşuluq şəraitində yaşamağa ehtiyacı var, 

amma bu, ehtiyac olaraq qalır. Mənim və həmkarlarımın vəzifəsi bu istəkləri məişət səviyyəsindən daha ciddi 

müstəviyə köçürərək, bu tələbatı sosial sifarişə çevirməkdir. Bu sifariş vətəndaşların dilindən səslənərsə, 

hakimiyyətin onları dinləməkdən başqa çıxış yolu olmayacaq.  

- Ermənistanda Azərbaycan filmləri festivalının təşkili layihəniz haqqında nə deyə bilərsiniz? 

- Bu layihə məhz yuxarıda bəhs etdiyim məqsədə xidmət edir. Biz istəyirik ki, vətəndaşlarımız prosesin 

iştirakçısı olsunlar və öz fikirlərini bildirə bilsinlər. Lakin müəyyən qurumlar insanların mövqelərini sərbəst 

şəkildə ifadə etməsində maraqlı deyil. Amma hətta bu səs-küy belə öz rolunu oynadı. Belə ki, cəmiyyətdə nə 

dərəcədə qorxu olduğu aydın oldu və biz potensial məkan mülkiyyətçilərini bu tədbirin keçirilməsinə razılıq 

verməyə çağırdıq. 

Lakin sonrakı hadisələr göstərdi ki, bütün sülhməramlı səylər uğursuzluqla nəticələnir və biz 20 ildir 

xalqlar arasında sülh qurmaqla məşğul olduğumuzu deyəndə özümüzü aldadırıq. Hüquq müdafiəçilərimiz sussa 

da, sadə insanlar danışdı. 

- Ermənistanda Siz bütün bunları qrant üçün etməkdə ittiham olunursunuz və fəaliyyətinizə 

cəmiyyətdə ehtiyac olmadığı iddia olunur, bu barədə nə düşünürsünüz? 

- Bəli, biz qrantlar hesabına fəaliyyət göstəririk, həm də kiçik qrantlar. Lakin bizim layihələrimizin 20 

ildir həyata keçirilən və heç bir nəticə verməyən klassik sülhyaratma layihələrindən daha çox təsiri olur. Bu gün 

sülhyaratma bankrot yaşayır və biz indikator kimi göstərməliyik ki, iki xalq arasında dialoq yoxdur, keçirilən 

görüşlər isə ictimai rezonans doğurmur. Yəni, cəmiyyət özü belə bir dialoqun başlanmasını ləngidir. 

- Sizi çox vaxt satqın və ya Azərbaycan casusu, yaxud başqa xoşagəlməz terminlərlə adlandırırlar. 

Erməni cəmiyyəti buna necə reaksiya verir? Haqqınızda bu fikri paylaşanlar çoxdur? 

- Bu cür adlar kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən qoyulur. Bu, mənə qarşı başlamış isteriyanın 

nəticəsidir və daha çox təbliğat xarakteri daşıyır. Bu təbliğatın müəlliflərinə inansaq, mən küçəyə çıxa bilmirəm 

və heç kim mənə məhəl qoymur. Lakin mən nəinki Yerevanda səmərəli fəaliyyət göstərirəm, ölkənin 

bölgələrinə də gedirəm, insanlarla ünsiyyət qururam və öz layihələrimi həyata keçirirəm. İnsanlar baş verənləri 

yaxşı başa düşürlər və mənə simpatiya bəsləyirlər. 

Hakimiyyət mənə bir çox suallar ünvanlayır, amma mən açıq və birbaşa soruşmaq istəyirəm, mən 

Azərbaycan və ya Türkiyə casusuyamsa, niyə azadlıqdayam? 

Əminəm ki, sıravi vətəndaşlarımız da bu sualı özlərinə verirlər və cavab onlara aydın deyil. Çox 

maraqlıdır, bu isteriya niyə başlayıb, mən və həmkarlarım nə etmişik ki, belə ittihamlar yaranıb? Biz sıravi 

vətəndaşların özlərinin hüquq-müdafiə təşkilatında iştirak etməsinin tərəfdarıyıq. Lakin hazırda bunda da inhisar 

mövcuddur. Bununla əlaqədar olaraq mən termin düşünmüşəm – restoran-sülhyaratma fəaliyyəti və ya restoran-

turizm dialoqu. Bununla bir qrup insan, hüquq müdafiəçisi məşğul olur, onlar heç kimi yaxına buraxmamağa 

çalışırlar, amma onların işi, yəni fəaliyyətlərinin təsiri sıfıra bərabərdir. 

Biz çalışırıq ki, bütün layihələrimiz açıq olsun və daha çox kütlə cəlb olunsun ki, küçədən keçən insan 

layihədə iştirak edə və öz fikrini bildirə bilsin. 

Əks halda yalnız kiçik dairə insanlar bütün xalqın adından danışmaq imkanı əldə edirlər və bu insanlar 

çox vaxt deyirlər ki, xalqımız sülhə, rifaha, inkişafa hazır deyil. Bəs xalq bataqlıqda yaşamağa hazırdır?  

Hesab edirəm ki, sülh şəraitində yaşamağa hamının ehtiyacı var və mən öz vəzifəmi bu tələbatı 

ictimailəşdirməkdə görürəm. Son təşəbbüsümüz – Tekali layihəsi məhz bu vəzifəyə həsr olunub. Bu, 

Gürcüstanın Ermənistan və Azərbaycanla sərhəddə yerləşən kəndinin adıdır. Biz regionda fəaliyyət göstərən 

bütün QHT-ləri öz layihələrini buraya köçürməyə və burada özünəməxsus mərkəz qurmağa, sərhəd zonası 

əhalisini sülhyaratma layihələrinə cəlb etməyə çağırdıq. Düşünürəm ki, sərhəd zonasında bu insanların görüşləri 

və əlaqələri bizə fitnəkarlıqdan xilas olmaq və real siyasətə keçmək, sadə insanları dinləmək imkanı verəcək. 
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Bir az daha dərinə getsəm, deyə bilərəm ki, biz münaqişə tərəfləri deyilik, çünki bizi zorla münaqişəyə 

sövq ediblər. Buna görə biz qorxunu dəf etməli və təbliğat zonasından kənara çıxmalıyıq. Bunun öhdəsindən 

gəlmədikcə gladiator vəziyyətində qalmaqda davam edəcəyik və övladlarımızı gələcəkdən məhrum edəcəyik. 

- Münaqişə çoxlu qan axıdılması və çoxsaylı tələfatla müşaiyət olunub. Sizə elə gəlmir ki, peşman 

olmadan, təqsir etiraf olunmadan barışıq olmayacaq? Konkret olaraq erməni tərəfindən bəhs edərkən, 

Xocalıda törədilənlərə görə peşmançılığı nəzərdə tuturam, bu olmalıdır ya yox? 

- Ermənistan tərəfi deyəndə kimin nəzərdə tutulduğunu dəqiqləşdirmək lazımdır: hadisədə əli olmayan 

sadə insanlar yoxsa hərbi canilər? Hərbi cinayətkarlardan söz gedirsə, onlar heç vaxt peşman olmurlar. 

Düşünürəm ki, bizim vəzifəmiz yalanlardan azad olmaqdır. Bunu edə bilsək, elə bir gün gələcək ki, Xocalıda 

təqsirli olanlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Hələlik isə biz yeni Xocalılar və yeni Sumqayıtlar yaradırıq və 

özümüz də onların qurbanı ola bilərik. 

Ermənistanda Xocalı mövzusu qadağan olunub, amma bu hadisə də öz qiymətini almalıdır. Bunun 

mümkün olması üçün mühakimə aparmaq, versiyalar irəli sürmək, fikir bildirmək iqtidarında olan azad 

insanların sayı daha çox olmalıdır. 

Biz hamımız susmaqla bunun və digər müharibə cinayətlərinin iştirakçısına çevrilirik, baxmayaraq ki, 

sıravi vətəndaşlar bu cinayətdə iştirak etməyiblər. 

- Erməni cəmiyyəti o hadisələr haqqında obyektiv fikir formalaşması üçün kifayət qədər 

məlumata malikdir? Erməni cəmiyyətində bu məsələ ilə bağlı məhdudiyyətlər və stereotiplər var? 

Məsələn, erməni rəsmiləri tez-tez deyirlər ki, Xocalıda kütləvi qətlləri azərbaycanlılar özləri törədiblər ki, 

erməniləri bunda ittiham etsinlər. 

- Mən Qarabağ hərəkatı və sonrakı hadisələr gözlərinin önündə başlamış nəslin nümayəndəsiyəm. Lakin 

ən yeni tarix kitablarını oxuyanda heç nə mənə tanış gəlmir, çünki hadisələr 180 dərəcə döndərilib. Məhz buna 

görə Ermənistan vətəndaşlarının Xocalı hadisələri haqqında məlumatları yoxdur. 

Buna görə, bu dəhşətli cinayət haqqında açıq və obyektiv danışıqlar başlasa ermənilər özləri dolğun 

məlumat almaqda maraqlı olacaqlar. Düşünürəm ki, müharibədə cinayətlərin etnik əsasları haqqında danışmaq 

əsassızdır. Hərbi cinayətlər müharibə səbəbindən törədilir. Azərbaycanlılar həqiqəti bilməkdə nə qədər 

maraqlıdırsa, ermənilər də bir o qədər maraqlıdır. 

- Xocalının ələ keçirilməsi zamanı hərbiçilərə rəhbərlik edənlər hakimiyyətdə olduğu müddətcə 

erməni cəmiyyətinin stereotiplərdən və qadağalardan azad ola biləcəyi nə dərəcədə realdır, Serj 

Sarkisyanı nəzərdə tuturam? 

- Sarkisyan bu vəzifədə özündən əvvəlki iki nəfər kimi Ermənistanda i  Ermənistanda Xocalı mövzusu 

qadağan olunub, amma bu hadisə də öz qiymətini almalıdır. Bunun mümkün olması üçün mühakimə aparmaq, 

versiyalar irəli sürmək, fikir bildirmək iqtidarında olan azad insanların sayı daha çox olmalıdır. Biz hamımız 

susmaqla bunun və digər müharibə cinayətlərinin iştirakçısına çevrilirik, baxmayaraq ki, sıravi vətəndaşlar bu 

cinayətdə iştirak etməyiblər.  

İndiyədək hakimiyyətdə olan “Qarabağ” Komitəsini təmsil edir. Lakin onlar hakimiyyəti Moskvadan 

alıblar və indiyədək Ermənistan Kremldən idarə olunur. Qarabağ münaqişəsi bu idarəetmənin həyata keçirilməsi 

üçün çox güclü alətdir. 

Bu gün kimisə cinayətkar adlandırarkən biz təqsirsizlik prezumpsiyasını unutmamalıyıq. Amma 

təbliğatlardan və stereotiplərdən azad olmuş cəmiyyət bu suallara birmənalı cavab verə və hərbi caniləri 

məsuliyyətə cəlb edə bilər, istər Serj Sarkisyan olsun, istər Robert Koçaryan ya da başqa birisi, bu, müstəqil 

məhkəmənin qərarı olacaq.  

Hərbi şəraitdə demokratiya yalnız kosmetikadır və bu gün bu yalançı demokratiya müstəqil məhkəməyə 

malik ola bilməz. 

- Söhbət Qarabağdan düşəndə tez-tez üçüncü qüvvə haqqında söz açılır. Siz artıq qeyd etdiniz ki, 

Moskva bu münaqişədən istifadə edir. Rusiyanın bu münaqişədəki rolu haqqında nə düşünürsünüz? 

- Vaxtilə Abovyan şəhərində ekoloji hərəkat başladı, baxmayaraq ki, orada hər-hansı problem yox idi. 

İstənilən halda Abovyanın ekologiyası Yerevandan və ya Atom Stansiyası zonasındakı yaşayış məntəqələrindən 

daha yaxşı idi. 

Müəyyən mərhələdə bu hərəkat şüarlarını dəyişərək “Qarabağ bizimdir” dedi və bir neçə saat ərzində 

bütün Ermənistanda – hər bir şəhərdə, mikrorayonda və binada bu hərəkatın təşkilatları yarandı. Aydındır ki, 

qısa vaxt ərzində bu qədər geniş şəbəkəni yalnız xüsusi xidmət orqanları yarada bilərdi. 

Levon Ter-Petrosyanın ilk çıxışını yaxşı xatırlayıram. O deyirdi ki, müstəqil dövlət qurulması üçün 

əlverişli şərait yaranıb və SSRİ-nin dağılması qaçılmazdır. Qonşularla – Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxşı 
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münasibətlər qurmaq lazımdır. Əbədi düşmən və əbədi dost yoxdur, bizə bu yaxşı qonşuluğu diktə edən milli 

maraq var. 

Bir müddət sonra cəmiyyətə artıq böyük təsiri olan Komitə üzvləri həbs edilərək Moskvaya, 

Lefortovoya göndərildilər. 6 ay ərzində - mən buna KQB-yə ezamiyyət deyirəm, Lefortovodan qayıdan Komitə 

yaxşı qonşuluq şüarından imtina etdi və yeni şüar elan etdi – sona qədər Qarabağ uğrunda mübarizə! 

Biz bu günə qədər həmin şüar altında yaşayırıq və Qarabağ Komitəsi indiyədək Ermənistanda 

hakimiyyətdədir. Hakimiyyətdə olduqları bu 20 il ərzində bu ölkənin nə proqramı, nə strategiyası olmayıb və 

yoxdur. Ermənistan dövlət kimi baş tutmadı. 

- Sabiq prezident Robert Koçaryanın adını çəkdiniz. Bir qədər geriyə qayıtmaq və onun Avropa 

Şurasında çıxışını yada salmaq istəyirəm, o, ermənilərlə azərbaycanlıların genetik cəhətdən bir-biri ilə 

uzlaşmadığını və onları barışdırmağın mənasız olduğunu bəyan etmişdi. Necə düşünürsünüz, 

Ermənistanda bu fikirdə olanlar çoxdur? 

- Fikrimcə, belə fikir sağlam düşüncəli bir insanın ağlına gələ bilməz. Sual yaranır, ermənilər və 

azərbaycanlılar indiyə qədər necə birgə yaşayıblar? Biz susmağa davam etdikcə Koçaryanın belə bəyanatları 

davam edəcək. 

Gördüyünüz ki, biz Rusiyada, Avropada ünsiyyət qururuq, niyə öz evimizdə bir yerə sığmayaq? Başqa 

xalqla bir araya sığmayan, başqaları ilə birgə yaşaya bilməyən xalq nə xalqdır? 

Dostumun, Azərbaycanlı publisist Seymur Baycanın Ermənistana səfəri haqqında danışmaq istəyirəm. 

Biz Yerevandan uzaqlaşdıqca ona qarşı daha isti və səmimi münasibət hiss olunurdu, daha çox sual verilir və 

diqqət göstərilirdi. Görüşlərdən biri yerli televiziyanın canlı efirində oldu. Növbəti gün küçədə hamı Seymura 

yaxınlaşır və Azərbaycan, Qazax, Ağstafa, Bakı haqqında suallar verirdi. Onları hər şey maraqlandırırdı və onlar 

Seymura inanırdılar, çünki o, təbliğat dilində danışmırdı. 

Bu gün bizim aramızda divar var və biz öz əməllərimizlə o divarın bir az da böyüməsinə səbəb oluruq. 

- Ermənilərin tarixi yaddaşı, 1915-ci il hadisələri sindromu, Sumqayıt hadisələri münaqişəyə necə 

təsir göstərir? Serj Sarkisyan müsahibələrindən birində demişdi ki, Xocalıya qədər azərbaycanlılar elə 

bilirdilər ki, biz oyun oynayırıq. Xocalı hadisələrinin azərbaycanlıları psixoloji cəhətdən sındırmaq üçün, 

onların artıq mübarizə apara bilməməsi üçün törədilməsi kimi bəyanatlar da olub. Xocalı hadisələrini 

erməniləri ittiham etmək üçün azərbaycanlıların özlərinin törətdiyi haqqında və s. bəyanatlar da var. Siz 

necə düşünürsünüz? 

- Bizdə belə sindrom olmayıb, amma onu şüurumuza yeritdilər. Serj Sarkisyan qismən haqlıdır. Bir 

misal çəkəcəyəm. Sədərəklə qonşuluqda olan Ararat kəndində fəaliyyətimi anlayan və dəyər verən 

tanışlarımdan biri bir dəfə dedi: bu müharibənin nailiyyətlərindən biri o oldu ki, türklər bizim də uşaq başı kəsə 

bildiyimizi anladılar. 

Mən ondan dediklərini dərk edib etmədiyini soruşanda bu insan məni nəyin qəzəbləndirdiyini anlamadı 

və reaksiyama təəccübləndi. Axı bu, ailə başçısı, təhsilli insandır, uşaq başı kəsməyə isə nailiyyət kimi baxır! 

Sumqayıt və Xocalını müqayisə etmək olar? Gəlin hər ikisinin baş verdiyi vaxtı yada salaq. Sumqayıt 

hadisələri hələ Sovet İttifaqı dövründə baş verib və o vaxt Azərbaycanda sovet hakimiyyəti hökm sürürdü. Bu, 

erməni-azərbaycan münaqişəsinə səbəb olan “gözəl” ssenari idi. Dayanmaq lazım olduğunu deyən yeganə 

erməni ziyalısı məşhur dissident Paruyr Ayrikyan idi. O dedi ki, Azərbaycanla münaqişə bizim məhvimiz 

olacaq. Onda Qarabağ Komitəsi Paruyr Ayrikyanı təxribatçı elan etdi. Elə həmin vaxt akademik Saxarovu 

sürgündən qaytaran sovet hakimiyyəti Ayrikyanı həbs etdi və əli qandallı Efiopiyaya göndərdi. 

Xocalı artıq sovet hakimiyyətinin olmadığı bir vaxtda baş verib. Bu, artıq biz özümüz idik. Məndən 

yaşlı, məndən cavan olan hər kəs və mən özüm Xocalıya görə məsuliyyət yükü daşıyırıq.  

Bunu azərbaycanlıların özlərinin törətdiyi haqqında fikir eşitmişəm. Əgər belədirsə, bizim vicdanımız 

təmizdirsə və insanlığa qarşı bu cinayətdə əlimiz yoxdursa, onda niyə bu mövzudan qorxuruq, bu qara səhifəni 

açmırıq, niyə bu ittihamdan azad olmağa çalışmırıq? 

Biz elə etməliyik ki, bir daha Sumqayıt və Xocalı olmasın. Azərbaycanlı dostum, yazıçı deyir ki, 

sərhəddə bir mərminin partlaması və müharibənin başlaması kifayət edər ki, bizim sülhyaratma fəaliyyətimiz 

heçə ensin. 

- Sonuncu sual, yəqin ki, ən çətini olacaq, amma statusuna görə ölkəsində bütün baş verənlərə 

görə cavab verən ziyalının nəsibi budur. Bax, almanlar Xolokostu etiraf etdilər, türk ziyalılarının bir 

qismi, o cümlədən Nobel laureatı Orxan Pamuk 1915-ci il hadisələrini etiraf edir, Azərbaycanda 

Sumqayıt hadisələrini üzüqaralıq sayanlar az deyil. Yeri gəlmişkən, bu cinayətlərə görə onlarla insan 

mühakimə olunub və hətta ölüm hökmləri çıxarılıb. 
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Necə düşünürsünüz, ermənilərdən kiminsə Xocalı hadisələrini etiraf edəcəyini gözləməyə dəyər? 

- Əminəm ki, gün gələcək, bəşərə qarşı bu cinayətin törədilməsində təqsirli olanlar məhkəmə qarşısına 

çıxarılacaq. Əminəm ki, bu, mən həyatda ikən baş verəcək. Mən vətəndaşlarımıza, onların təfəkkürünə 

inanıram. İnanıram ki, ermənilər öz qorxularını dəf edəcəklər və Ermənistanın da öz Orxan Pamukları olacaq. 

- Erməni cəmiyyəti Azərbaycan rəhbərliyinin Qarabağa muxtariyyət verilməsi haqqında təklifini 

necə qəbul edir? Rəsmi bəyanatlara baxsaq, bütün ermənilər bunun qəti əleyhinədir. Həqiqətdə də 

belədir? Hazırkı vəziyyətdə iki ölkə ziyalılarının rolunu nədə görürsünüz, onlar sülhü yaxınlaşdırmaq 

üçün nə etməlidirlər? 

- Problem ondadır ki, nə nizamlanma variantları, nə proqramlar, nə təkliflər, yalnız ultimatumlar 

eşidilir. Təklif qarabağlılara edilirsə və onun qəbul edilməsi istəyi varsa, bu, yəqin ki, müəyyən formada 

edilməlidir. 

İnsanlar həll yolu tapmaq istəyi ilə bir-biri ilə birbaşa danışıqlara başlamalıdırlar. Bu baş verməyincə, 

səbəblərindən asılı olmayaraq, biz bu vəziyyətin əsiri olaraq qalacağıq. 

Yuxarıda söz açdığımız Tekali təşəbbüsümüz həmin dialoq istiqamətində bir addımdır. Cənubi 

Qafqazın bu coğrafi mərkəzi ünsiyyət yeri, iqtisadi və siyasi təşəbbüslər mərkəzi ola bilər. Əminəm ki, 

ermənilərin də, azərbaycanlıların da, gürcülərin də Cənubi Qafqazı ümumi evimizə çevirmək istəkləri olacaq.  

 

“525-ci qəzet”.-2011.-2 iyun.-№97.-S.1, 3. 
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Son beş ildə Amerikada Xocalı soyqrımını rəsmən tanıyan şəhərlərin sayı artıb 
 

“ABŞ-nın bütün şəhərlərinin icra strukturları ilə yüksək səviyyədə əlaqələr yaradılır” 

 

İstənilən dövlətin ən qiymətli sərvəti, onun insan resursları ilə hesablanır. Əgər ölkə vətəndaşları yüksək 

səviyyədə təhsil alıb, milli adət-ənənələrinə sadiq qalırsa, o dövləti heç kəs tapdalayıb, keçə bilməz. Bu 

baxımdan Azərbaycan xalqını xoşbəxt hesab etmək olar. Dünyanın hansı tərəfində yaşamasından asılı 

olmayaraq, azərbaycanlılar daim dövlətlərinin həqiqətləri uğrunda yorulmadan mübarizə aparırlar. Təbii ki, 

burada dövlətin indiki və keçmiş vətəndaşlarına sahib çıxması da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hər hansı 

azərbaycanlı yaşadığı yerdən asılı olmayaraq, çətin anlarında doğma Azərbaycanının ona arxa durduğunu hiss 

edirsə, demək o, sona qədər məhz bu dövlət üçün çarpışacaq. 

Arxada qoyduğumuz 20 il dövlətimiz, xalqımız üçün kifayət qədər mürəkkəb, çətin şəraitdə keçib. 

Ərazilərimizin işğalından tutmuş, dünyada xoşagəlməz xalq kimi qarşılanmağımıza qədər hər şeylə rastlaşmışıq. 

Amma qazandıqlarımız da az olmayıb. Ən böyük sərvət olan müstəqilliyimizi çətin də olsa qazandıq. Təbii ki, 

bunun bədəli də ucuz olmadı. Amma hazırda bu o qədər də əhəmiyyətli deyil. Əvvəla, itirdiklərimizin heç biri 

ilə razılaşmamışıq. İkincisi verdiyimiz qurbanların müqabilində güclü, ləyaqətli xalq olduğumuzu bütün 

dünyaya sübut etdik.  

Hazırda dünyada Azərbaycanın vuran qolu  hesab olunan diasorumuz da məhz bu məqsədə xidmət edir. 

Bir müddət öncə Bakıda baş tutan Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayı bu baxımdan çox faydalı idi. Dövlət 

başçısının xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz qarşısında etdiyi çıxış da onların Azərbaycan üçün nə qədər doğma, 

eyni zamanda əhəmiyyətli olduğunu sübut etdi. Bu əslində geniş coğrafiyaya yayılmış 50 milyonluq 

azərbaycanlıların yumruq kimi birləşib, eyni mövqedən çıxış etməsini göstərdi.  

Bu dəfə ABŞ-da fəaliyyət göstərən diasporumuzun fəaliyyətindən, bu günə kimi gördükləri işlərdən 

bəhs edəcəyik. Heç kəsə sirr deyil ki, dünyada ən güclü erməni diasporu məhz ABŞ-da formalaşıb. Hətta inkişaf 

o səviyyəyə çatıb ki, onlar konqresin daxilinə belə nüfuz edirlər. Bu baxımdan orada fəaliyyət göstərən 

cəmiyyətlərimizin, təşkilatlarımızın üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. 

Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayında iştirak edən  Amerika Azərbaycanlıları Şəbəkəsinin İcraçı 

Direktoru, siyasi elmlər doktoru  Adil Bağırovun verdiyi hesabat güclü erməni diasporunun arxivlərə keçmək 

üzrə olduğunu deməyə əsas verir. O, II Qurultaya qədər ABŞ-da yaşayan həmvətənlərimizin pərakəndə şəkildə 

müdafiə olunduğunu bildirdi. Bu isə əleyhimizə kampaniya aparan düşmənlərimizin daha güclü olması 

təəssüratını yaradırdı. Amerika cəmiyyəti haqlı tərəf kimi məhz erməniləri görürdü. Amma II Qurultaydan sonra 

Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti hücum strategiyası üzərində quruldu:”Bu ermənilər üçün gözlənilməz oldu. 

Onlar uzun müddət müdafiə olunan Azərbaycan diasporunun birdən-birə əks-hücuma keçəcəyini gözləmirdilər. 

Ən önəmli olan cəhət bu strategiyanın eyni vaxtda ABŞ-nın bütün ştatlarında tətbiq olunması idi. Bu bizə bir 

çox mətləbləri aydınlaşdırdı. Bu günə qədər erməni diasporunu güclü edən, özümüzün müdafiə olunmağımız ilə 

bağlı imiş. Son beş ildə bu mif tamamilə dağıldı. İkincisi pərakəndə halda səpələnmiş cəmiyyətlərin, 

təşkilatların koordinasiya olunub, birləşməsi idi. Uzun müddət bu təşkilatlar arasında ziddiyyətlər, fikir 

ayrılıqları var idi. Bunun aradan qaldırılmasında Dünya Azərbaycanlılarının II Qurulatayının böyük əhəmiyyəti 

oldu. Məhz həmin müzakirələrdə səslənən fikirləri əsas götürüb 2007-ci ildə ABŞ-nın bütün ərazisində fəaliyyət 

göstərən təşkilatların, cəmiyyətlərin rəhbərləri ilə bir araya gəlib, hamımızı eyni vaxta məlumatlandara biləcək 

bir qurum yaratmaq qərarına gəldik. Tam əminliklə demək olar ki, Amerika Azərbacanlıları Şəbəkəsinin 

yaradılması ilə ABŞ-dakı Azərbaycan diasporunun qarşısında yeni səhifə açıldı. Məhz bundan sonra erməni 

diasporunu divara sıxışdırdıq. Çünki artıq onların hansı addımlar atacağını gözləmirdik. Əksinə onlar özləri 

səksəkə içində bizim gözlənilməz addımlarımızdan özlərini sığortalamaq yollarını axtarmağa başladılar. ABŞ-

dakı Azərbycan diasporunun ən önəmli cəhətlərindən biri də rəhbər şəxslərin hamısının yüksək təhsil almaları 

ilə bağlıdır. Doktorlar, professorlar, alimlər, təcürbəli diplomatlar diasporun əsas beyin mərkəzləridir. Bu ilk 

vaxtlardan bizim məqsədimiz idi. Və çox şükürlər ki, buna nail olduq”.  

A. Bağırovun sözlərinə görə, günlər keçdikcə ABŞ-nın bütün şəhərlərinin icra strukturları ilə yüksək 

səviyyədə əlaqələr yaradılır. Azərbaycan diasporunun rəğbət qazanmasının əsas səbəblərindən biri bütün 

fəaliyyətlərin sırf qanun çərçivəsində həyata keçirilməsidir. Bu isə nəzərdə tutulan tədbirlərin nəinki maneəsiz 

keçirilməsinə imkanlar yaradır, həm də yerli qurumlar tərəfindən dəstəklənir: 

“Əsas məqsədimiz ABŞ-nın ən yüksək yerlərinə nüfuz etmək, Azərbaycan həqiqətlərini olduğu kimi 

onlara qəbul etdirmək, iki ölkə arasındakı əlaqələri daha da inkişaf etdirmək, yaydığımız bəyanatların, fikirlərin 
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nüfuzlu media orqanlarında təhlilinə nail olmaqdır.  Bu yolda qarşımıza çıxan bütün maneələri uğurla dəf edirik. 

Artıq bir neçə dəfə ən nüfuzlu qəzetlər bizim işlərimiz barədə yazıb. Hesab edirəm ki, bu böyük uğurdur”.  

O, bu günə qədər görülmüş işlər barədə də geniş məlumat verdi.  Bir il ərazində Amerika 

Azərbaycanlıları Şəbəkəsi ABŞ konqesinə, siyasətçilərinə, nüfuzlu şəxslərinə Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı 

200 mindən çox məktub göndərib və bunların hamısına cavab məktubları alıblar. İsmarıclar əsasən Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi, erməni yalanlarının ifşası, inkişaf edən Azərbaycanın prespektivləri və s. sahələri əhatə 

edib. ABŞ-ın ən nüfuzlu qəzetlərində, jurnallarında təxminən 80-ə yaxın məqalə çap olunub. Bunlar da əsasən 

erməni yalanları, Azərbaycan həqiqətləri və diasporla bağlı olub. Yazılan məqalələrin böyük əksəriyyətinə  

Amerika cəmiyyəti güclü reaksiya verib.  

Qısa müddət ərazində yaranmasına baxmayaraq Amerika Azərbaycanlıları Şəbəkəsi rəsmən tanınıb. 

Demək olar ki, bütün şəhərlərdə şəbəkənin qolları yerləşir. Hər hansı bir tədbirin keçirilməsi bütün 

cəmiyyətlərə, təşkilatlara eyni vaxtda çatdırılır və işlər mərkəzdən kordinasiya olunur. Bunun məntiqi 

nəticəsidir ki, Amerika Azərbaycanlıları Şəbəkəsi rəsmən erməni diasporuna qarşı mübarizə aparan ən fəal 

təşkilat kimi qəbul olunub.   

Təsadüfi deyil ki, 2009-cu ildən başlayaraq 31 Mart soyqrımı ABŞ cəmiyyətində geniş təbilğ olunmağa 

başlanıb. Və bunun qarşısını almaq üçün erməni diasporu heç nə edə bilmir. Bununla paralel olaraq Xocalı 

soyqrımının da daim gündəlikdə olması, artıq real nəticələr verməkdədir. Artıq Xocalı soyqrımı ABŞ-ın dörd 

ştatında rəsmən tanınıb. Bütün bunlar yaxın gələcəkdə Xocalı soyqrımının ABŞ konqresinə çıxarılacağına və öz 

ədalətli qiymətini alacağına ümidlər yaradır.  

Azərbaycan diaspor tarixində ilk dəfə olaraq ABŞ-da Qarabağ Fondu yaradılıb. Hazırda bu fondun digər 

ölkələrdəki diaspor təşkilatlarımız ilə əlaqələndirilməsi müzakirə olunur. Bundan başqa tez-tez işğal olunmuş 

ərazilərimiz, orda məhv edilən abidələrimiz, qəbristanlıqlarımız, erməni vəhşiliyini geniş əks etdirən jurnallar, 

broşürlər buraxılır.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, bütün bunlar son beş il ərzində mümkün olub. Dünya Azərbaycanlılarının III 

Qurultayı növbəti beş ildə daha böyük işlərin görüləcəyinə ümidlər yaradır.  

 

Məhəmməd TAĞIYEV 

 

“Paritet”.-2011.-19-20 iyul.-№77.-S.10. 
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"Beynəlxalq ictimaiyyət Xocalıdakı hadisələri holokost adlandırmır" 
 

Mixal Lebenda: "Lakin bu həmin faktın ifadəsini dəyişdirmir" 

 

Polşanın Azərbaycandakı səfiri Mixal Lebendanın "Həftə içi"nə eksklüziv müsahibəsi 

 

Polşa-Azərbaycan münasibətləri həmişə müsbət xarakterizə olunub. Polşa prezidentinin bu yaxınlarda 

Azərbaycana səfəri əlaqələrin daha da inkişaf edəcəyini deməyə əsas verir.  

Polşanın Azərbaycandakı səfiri Mixal Lebenda ölkələrinin dövlət başçısının Azərbaycana səfəröncəsi 

olduğu kimi, səfərdən sonra da ilk müsahibəsini "Həftə içi"nə verdi və iki ölkə arasındakı münasibətlərin daha 

da inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. 

- Polşa və Azərbaycan arasındakı əlaqələri necə dəyərləndirirsiniz? 

- Polşa və Azərbaycanı həmişə yaxın və dost əlaqələri birləşdirib. Oxşar talelər, əsasən də iyirminci 

yüzillikdə, bizə bir-birimizi daha yaxşı anlamağa imkan verib. Emosional səviyyədə bizim xalqlarımız bir-birinə 

çox yaxındılar.  

İkitərəfli münasibətlərimizə pis təsir edə biləcək tarixi hadisələr olmayıb. Eləcə də bizim ölkələrimiz 

siyasi və iqtisadi arenada tamamlayıcı maraqlara malikdirlər - Polşa yaxın qonşu ölkələrini Avropa orbitasına 

cəlb edən Şərq Tərəfdaşlığı Proqramının tərəqqisində maraqlıdır, Azərbaycan isə öz növbəsində Avropa Birliyi 

ilə əlaqələrin inkişafını prioritet məqsəd kimi qəbul edir. Polşa Avropanın energetik xammalı ilə təchiz edilmə 

mənbələrinin difersifikasiyasında maraqlıdır, Azərbaycan da öz ixracat istiqamətlərinin difersifikasiyası naminə 

aktiv fəaliyyət aparır. Buna görə də həmçinin praqmatik nöqteyi-nəzərindən bizim əlaqələrimiz yaxşıdır və 

yaxşı da olacaq. İctimai rəy üçün bunun ən gözəl görümlü işarəsi yüksək səviyyəli səfərlərdi - məsələn, son dəfə 

Polşa prezidentinin Bakı səfərini göstərmək olar.  

- Azərbaycanın əraziləri Ermənistan tərəfindən işğal edilib. BMT bununla bağlı qətnamələr qəbul 

edib. Lakin Ermənistan beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əməl etmir? 

- Bildiyiniz kimi, Polşa və yaxud Avropa Birliyinin digər ölkələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

dəstəkləyir və bu da Bakıda səfər etmiş Avropa Komissiyasının sədri, Barosso tərəfindən Bakı Dövlət 

Universitetində dəqiq ifadə edilib. Bizim fikrimizcə, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğalı 

məsələsini beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq həll etmək lazımdır və buna görə də Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həlli imkanı Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən qəbul edilmiş formatda və ATƏT-in Minsk 

Qrupunun iştirakı və mühüm rolu ilə davam edən sülh prosesini qoruyub saxlamaqdadır. Polşa konsensusun 

tapılması və mübahisənin həllinin ancaq danışıqlar yolu ilə mümkün olması qənaətindədir.  

- Xocalı soyqırımı zamanı yüzlərlə azərbaycanlı ermənilər tərəfindən qətlə yetirilib. Lakin 

beynəlxalq cəmiyyət bu məsələyə qarşı çox laqeyddir. Ermənilər isə türklər tərəfindən törədilmiş 

uydurma erməni soyqırımı haqqında məlumat yayırlar. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? 

- Xocalının sivil əhalisinin dramı və 1915-ci ilin kədərli hadisələrinin bir-biri ilə bilavasitə bağlılığı 

yoxdur. Lakin onları günahsız insanların payına düşmüş ümidsizlik və faciə birləşdirir. Bu cür hər faciə 

soyqırımı olub-olmamağından asılı olmayaraq, əzablı və sarsıdıcı olur. Beynəlxalq ictimaiyyət Xocalıdakı 

hadisələri holokost adlandırmır, lakin bu həmin faktın ifadəsini dəyişdirmir.  

- Varşavada Şərq Tərəfdaşlığının Zirvə toplantısı keçiriləcək. Polşa bu tədbirə necə hazırlaşır? 

Bunun əsas mahiyyəti nədədir? 

- Şərq Tərəfdaşlığının Zirvə toplantısı Varşavada cari ilin 29-30 sentyabr tarixlərində keçiriləcək və bu 

sədrliyimizin planlaşdırdığı ən böyük tədbiri olacaq. Əlavə edim ki, bu tədbiri biz sona çatan Macarıstanın 

sədrliyi ilə ortaq realizə edəcəyik. Polşa üçün bu tədbir yalnız nüfuzlu məna daşımır, hərçənd ki, İsveçlə birgə 

tərəfdaşlığın konsepsiyasının müəllifiyik. 2009-cu ildə Praqada keçirilmiş ŞT-nin I-ci sammitindən 

bəyannamənin əsaslarının yerinə yetirilməsi bizim üçün vacibdir, eləcə də Varşavadakı görüşünün siyasi bir 

mənalı müraciətnamənin yaradılması, misal üçün qonşu şərq ölkələrinin Avropadaki yeri, yəni üzvlük 

perspektivləri haqqında olan AB müqaviləsinin 49-cu maddəsi bizim ambisiyamızdır. Bizim fikrimizcə, 

regionun ölkələri üçün aydın siyasi perspektivin istiqamətinin təyin edilməsi islahatlar üçün faydalı stimul 

olardı. Əlbəttə üzv ölkələrinin yanaşmasında olan fərqləri biz görürük və bilirik ki, hamısı belə uzağa gedən 

ambisiyaları irəli sürmür. Buna görə də tərəfdaşlıq elastik məhsul olmalıdır ki, hər bir ölkə burada özü üçün nə 

isə tapa bilsin. Eləcə də biz Şərq Tərəfdaşlığında Avropa dəyərləri ruhunda ağır iş, ölkənin islahatı, həmçinin 

AB ilə daha dərin əməkdaşlıq, AB-nin öz təklifinin genişləndirilməsinə avtomatik öhdəçiliyi yaradan 

mexanizmi tətbiq etmək istəyirik. Yəni Şərq Tərəfdaşlığının təklif edilən yeni proqramını daha yaxşı ifadə edən 
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"daha çoxa görə daha çox, daha aza görə daha az" şüarında deyildiyi kimi. Əlavə edim ki, ilk dəfə olaraq 

sammiti müşahidə edən tədbir kimi Biznes Forum və həmçinin vətəndaş cəmiyyətinə həsr edilmiş konfrans 

keçiriləcək. İkinci yarımillikdə Şərq Tərəfdaşlığının bir sıra nazir görüşlərinin və sektor konfransları təşkil 

etməyi planlaşdırırıq. Görüşlər Şərq Tərəfdaşlığının əməkdaşlığının əsas sahələrinə aid olacaq və Avropanın 

dəyərlərini təbliğ edəcək. Əlbəttə ki, sammitin uğurunun ölçüləri Şərq Tərəfdaşlığında iştirak edən və dəvət 

edilmiş dövlətlərin başçılarının və hakimiyyətlərinin geniş mövcudluğundan asılı olacaq. Bu bizim üçün çox 

vacibdir və biz bunun üçün çalışacağıq. Bu sammitin özü ilə maraqlanmanın səviyyəsinin ən yaxşı 

təyinedicisidir və onun tərəfindən qəbul edilmiş təyinidir. 

- Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi müzakirə olunur. Bu 

addımın müsbət tərəfləri hansılardır? 

- Viza rejiminin sadələşdirilməsi haqqında müqavilələr AB tərəfindən öz xarici tərəfdaşlarına, eləcə də 

Şərq Tərəfdaşlığında qruplaşmış dövlətlərə yönəlmiş geniş təkliflərdən biridir. Dəqiq olmaq üçün əlavə 

etməliyəm ki, viza rejiminin sadələşdirilməsi Şengen zonasına daxil olan dövlətlərə girişi sadələşdirir, bu zona 

isə Avropa Birliyi ilə üst-üstə gəlmir. Bu cür müqavilənin əhəmiyyəti həmçinin tərəflərin güzəştli viza 

ödənişlərinin tətbiqi öhdəliyindən də ibarətdir. Şəxsi vizalar hal-hazırda 35 avrodur. Müqavilə həmçinin 

ödənişsiz vizaları ala biləcək şəxslərin qrupunu artırır. Bu cür vizalar rəsmi səfərlər zamanı (misal üçün 

idmançıların idman yarışlarına, tələbələrin rəsmi mübadilə proqramlarına, konfranslar, mədəniyyət mübadiləsi 

və yaxud humanitar yardımı sahəsində) verilir. Bundan əlavə, səfərin məqsədindən asılı olmayaraq, ödənişsiz 

vizaları 12 yaşınadək uşaqlar və təqaüdçülər alır. Bu müqavilələr bir-birindən fərqli ola bilərlər, bəzi qərarlar isə 

qarşılıqlılıq xüsusiyyətinə malik olmaya bilərlər. Belə qərarlar Ukrayna və Gürcüstanla imzalanmış müqavilələr 

ehtiva edirlər. Bunların əsasında şengen ölkələrinin vətəndaşları bu dövlətlərə vizasız səfər edə bilir, lakin o 

dövlətlərin vətəndaşları üçün şengen vizası tələb edilir. Belə müqavilələrin məqsəd və əhəmiyyətini təyin etmək 

çətin deyil. Daha ucuz, yaxud tamamilə ödənişsiz viza və daha asan əlçatan viza avtomatik olaraq insan, 

mədəniyyət, idman və yaxud təhsil mübadiləsində öz təsirini göstərir. Burada biznes üçün daha çox şans, 

turizmin inkişafı üçün impuls yaranır. Son nəticədə qarşılıqlı tanışlıq və neqativ stereotiplərdən azad olmaq 

üçün daha çox fürsətlər deməkdir. AB-nin şərq qonşuları arasında bu cür müqavilələrə Ukrayna, Gürcüstan, 

Rusiya və Moldova malikdirlər. Hesab edirik ki, AB-nin şurasında sədrliyimiz, eləcə də Azərbaycanla viza 

rejiminin sadələşdirilməsinə dair müzakirələr aparmaq üçün mandat qəbul edəcək. Viza rejiminin 

sadələşdirilməsinə dair müqavilələr haqqında danışarkən iki əlavə və çox vacib elementi xatırlamaq lazımdır. 

Bu cür müqaviləyə həmişə readmissiya haqqında müqavilə müşahidə edir. Müqavilə bağlayan tərəflər üçün o 

başqa tərəfdaşın ərazisindən onların ərazisinə gəlib çıxmış istənilməyən və qanunlara tabe olmayan insanları öz 

ərazilərindən göndərməyə imkan verir. Və məhz bu element hansısa bir tərəfin readmissiya haqqında 

müqavilənin qəbul etməməsi viza rejiminin sadələşdirilməsində səbəb olur. Başqa tərəfdən, viza rejiminin 

sadələşdirilməsi haqqında müqavilə, bir sıra əlavə şərtlərin yerinə yetirilməsi zamanı, bunlardan - sərhədlərin 

qorunması, gömrük və sərhəd xidmətləri arasında məlumat mübadiləsinin müvafiq səviyyəsi - bir neçə müddət 

sonra viza rejiminin tam ləğvi müqaviləsi ilə əvəz edilə bilər. Bu statusa başqaları ilə birlikdə balkan ölkələri 

malikdir, AB-nin şərq qonşuları arasında isə Rusiya və Ukrayna daha irəliləşdirilmiş müzakirələr aparır.  

- "Odessa-Brodı" boru kəmərinin Qdansk şəhərinə kimi uzadılması məsələsində irəliləyiş varmı? 

- Avrasiya Neft Nəqletmə Dəhlizinin Layihəsinin (ANND) vacib elementi olan "Odessa-Brodı-Plotsk" 

boru kəməri davamlı olaraq Sarmatiya konsorsiumu formatında həyata keçirilir. Onun payçıları Polşa, Ukrayna, 

Litva, Azərbaycan və Gürcüstanın energetik şirkətləridir. 2010-cu il noyabrın 24-də Bakıda keçirilmiş, İqtisadi 

Əməkdaşlığı üzrə Polyak-Azərbaycan Komissiyasının IV iclası ərzində, Polşa Respublikasının baş naziri və 

iqtisadiyyat naziri Valdemar Pavlak effektivliyinin artmasına, həmçinin Sarmatiyanın fəaliyyətinin yeni şəraitə 

uyğunlaşdırılmasına nəzər yetirib. Nazir Pavlak Şərq Tərəfdaşlığı təşəbbüsünün "Energetik təhlükəsizliyi" III 

tematik platforması çərçivəsində təklif etdiyi imkanları da qeyd edib. Azərbaycandan Ukraynaya neftinin nəqli, 

həmçinin xammalın Belarusiyaya tranzitinə dair bu yaxınlardakı razılaşmalar, "Odessa-Brodı" boru kəmərinin 

zahiri tərəfinin istifadəsinin kommersiya əsaslığının və həmçinin ANND layihəsinin gələcəkdə inkişafı üçün 

ilkin şəraitin təsdiqidir. Əlavə etmək lazımdır ki, prezident B. Komorovskinin Bakıya səfəri zamanı bu məsələ 

Polşanın və Azərbaycan prezidentlərinin danışıqlarının mövzularından biri olub. 

- Mərhum Lex Kaçınskinin hakimiyyəti zamanı gündəlikdə Polşanın GUAM-a daxil olması 

məsələsi müzakirə olunurdu. Hazırda bu məsələ hansı mərhələdədir? 

- Polşa GUAM təşkilatının çərçivəsində bütün növ aktivliyin tərəfdarıdır, lakin heç zaman bu təşkilatda 

öz üzvlüyü məsələsini müzakirə etməyib. GUAM -ın üzv ölkələri arasında olan dialoqu da dəstəkləyirik, 

həmçinin ölkəmizin sistem transformasiyasının bir hissəsi olan və bizim əməkdaşlar üçün yararlı ola biləcək 
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siyasi və iqtisadi təcrübənin mübadiləsinə xidmət edən Polşa-GUAM platforması çərçivəsində münasibətlərin 

intensivləşdirilməsi üçün çalışırıq.  

- Polşada Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında bir çox material çap olunur. Azərbaycan 

tədqiqatçıları üçün arxiv açıqdırmı?  

- Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəxsiyyəti Polşada yalnız Azərbaycan Demokratik Respublikasını 

yaratması üçün deyil, həmçinin onun II Polşa Respublikası ilə olan əlaqələrinə görə də tanınır və 

qiymətləndirilir. Yada salmaq lazımdır ki, sovetlərdən qaçan Rəsulzadə məhz Polşada sığınacaq tapıb. Burada o 

Promitey cərəyanının çərçivəsində aktiv fəaliyyət göstərib. Polşa Respublikasının Bakıdakı səfirliyi öz tədqiqat 

layihələrindən birini Rəsulzadənin şəxsiyyətinə həsr edib və nəticədə arxiv sorğusu əsasında "Məmməd Əmin 

Rəsulzadənin Azərbaycan-Polşa əlaqələrinin inkişafında rolu" nəşr edilib. Polyak arxivi öz materiallarından 

yararlanmaq imkanını verir, həmçinin Varşava və Bakı arasında imzalanmış ikitərəfli razılaşmaya əsasən, 

tədqiqat fəaliyyətinə dəstək etməyə hazırdır.  

- Polyak və Azərbaycan jurnalistlərinin qarşılıqlı səfərləri olurmu? Səfirlik belə səfərlərin 

təşkilini planlaşdırırmı? 

- Polşaya jurnalistlərin təhsil səfərləri mətbuat ilə əməkdaşlıq, Azərbaycanda Polşanın həqiqi və pozitiv 

imicinin yaranması üçün əsas elementdir. Hər il Azərbaycan mətbuatının bir neçə nümayəndəsi Polşaya səfər 

edir. Onların səfər haqqında raportları mətbuatda nəşr edilir və bizim ölkələrimizi birləşdirən hərtərəfli çox 

gözəl əlaqələri sübut edir... 

- Siz Azərbaycan dilini bilirsiniz. Bu dili səfir olduqdan sonra, yoxsa ondan əvvəl öyrənmisiniz? 

Azərbaycan haqqında fikirləriniz maraqlıdır, necə ölkədir? Bura gəlməmişdən əvvəl bizim ölkə haqqında 

məlumatınız var idimi? Bura gəldikdən sonra ölkəmiz barəsində rəyiniz dəyişdimi? 

- Azərbaycan dilini hələ Polşada olanda öyrənməyə başlamışam. Bakıya gəlməmişdən əvvəl Şərqi 

Departamentin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışırdım. Bakı nümayəndəliyi 

bilavasitə mənim səlahiyyətimə daxil idi, buna görə də Azərbaycanda səfir vəzifəsinə təyin edilməmişdən öncə 

Azərbaycan məsələləri ilə çox yaxşı tanış idim. Xarici xidmət işçisi vəzifəsində daimi təhsil bacarığı tələb 

olunur, buna görə də təhsilimi davam etdirirəm, öz biliklərimi təkmilləşdirirəm. Burada mənim üçün çox 

maraqlı olan yalnız dillər deyil, həmçinin mədəniyyət və regionun ənənələri ilə də tanışlığı nəzərdə tuturam. 

Azərbaycan çox maraqlı ölkədir. Onun haqqında biliyə yalnız kitablar və kütləvi informasiya vasitələrindən 

deyil, insanlarla söhbətlərdən və səfərlərimdən (Gəncəyə, Lənkərana, Şəkiyə) öyrənirəm. Çünki məhz bunlar 

daha yaxşı təhsil verir və uzun müddət xatirədə qalır. 

 

Əli Zülfüqaroğlu  

 

“Həftə içi”.-2011.-30 iyul-1 avqust.-№137.-S.1, 6. 
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Faciəvi paralellər: Xocalı - Srebrenitsa 
 

Müasir dövrdə baş verən bir sıra siyasi proseslər cəmiyyət həyatının müxtəlif sferalarında gərginliyə 

səbəb olur. Buna uyğun olaraq XXI əsrdə qlobal miqyasda bir sıra problemlər özünü göstərməkdədir. 

Terrorizmin geniş yayılması və onun qarşısının alınması bugünkü dövrün əsas prioritet məsələlərindən biridir. 

Terrorçuluq fəaliyyəti ilə bir sıra qruplar, təşkilatlar məşğul olurlar. Bir sıra dövlətlərin ərazilərində 

terrorçuluq meyillərini gücləndirən qüvvələr də mövcuddur. Hər bir təşkilatın, qrupun fəaliyyət istiqaməti onu 

idarə edən şəxs vasitəsilə müəyyən olunur. Terror şəbəkələrinin müxtəlif terror əməliyyatlarını həyata 

keçirməsinə ayrı-ayrı insanlar rəhbərlik edir. Bu şəxslər bir sıra beynəlxalq hüquq normalarını pozduqları üçün 

Beynəlxalq Tribunal məhkəmələr qarşısında cavab verməli olur. Keçmiş Yuqoslaviya və Bosniya ərazisində baş 

vermiş terror aktlarına rəhbərlik edən Ratko Mladiç də bəşəriyyətə qarşı cinayət törətmiş şəxslər arasındadır. 

Ratko Mladiç 12 mart 1943-cü ildə Xorvatiyanın Bojanoviç kəndində anadan olub. 1992-95-ci illərdə 

Serbiya Respublikası ordu qərargahı rəisi vəzifəsində çalışmışdır. 1996-cı ildə Mladiç Serbiya Respublikasının 

digər rəhbər şəxsləri ilə birlikdə Beynəlxalq Haaqa tribunalı tərəfindən Sarayevanı mühasirədə saxladığı üçün 

habelə Srebrenitsa kəndində qətliamların törədilməsinə rəhbərlik etdiyi üçün ittiham olunmuşdu. İttihamda onun 

digər hərbi cinayətlərdə və soyqırımı aktlarında əli olduğu bil- dirilirdi. Lakin o ədalət məhkəməsindən qaçıb 

gizləndiyi üçün onu həbs etmək mümkün olmayıb. Onun yerini bilib məlumat verən şəxsə həmin vaxt 10 

milyon avro həcmində mükafat vəd edilmişdir. 

Liliyana Blatoviç general Mladiç haqqında yazdığı kitabda qeyd edirdi ki general çox vaxt cəbhə 

xəttində hərbi geyimdə yox xorvat zabitinin saxta sənədlərindən istifadə edərək mülki geyimdə peyda olurdu. 

Bir dəfə döyüş xəttinə yaxın yerdə bir göl kənarında heç kəsin gözləmədiyi halda soruşdu: Lio sənin çimərlik 

paltarın var? Hamının heyrətdən və qorxudan gözləri bərəlmişdi. Cəbhə xəttinin bir addımlığında üstəlik 

ölümün gözlə qaş arasında olduğu bir məqamda qadına belə bir sual vermək bəlkə də çoxlarına yersiz görünə 

bilər. Lakin o heç kəsdən cavab gözləmədən suya atıldı. Təxminən 1 saat arxası üstə üzməyə başladı. Bu zaman 

ətrafdakılar onun sahilə çıxarılmasına nail olmağa çalışırdı. Çünki hər an ona atəş aça bilərdilər. Liliyana 

Blatoviç yazır: "Mən gördüm ki, bu insan qorxu hissindən məhrumdur. Hər kəs ondan özünü qorumasını xahiş 

etdikdə o etinasız şəkildə Bizi Allah qorumalıdır deyirdi". 

Avropada qəssab ləqəbi ilə tanınan bu şəxs təkcə qorxu yox, həm də mərhəmət hissindən məhrum idi. 6 

iyul 1995-ci ildə general Mladiçin , rəhbərliyi altında olan Bosniya serblərinin ordusu Srebrenitsa qəsəbəsinə 

hücum etmiş 6 gün sonra 11 iyulda oranı ələ keçirmişdi. Bundan sonra çoxlu sayda müsəlman əhali qətlə 

yetirilmiş 30 minə yaxın uşaq və qadın deportasiyaya məruz qalmışdı. İlk dəfə 25 iyul 1995-ci ildə keçmiş 

Yuqoslaviya cinayətlərini araşdıran Beynəlxalq Tribunal Mladiçə qarşı 16 bənddən ibarət ittiham irəli 

sürmüşdür. Onlardan 1-i soyqırımı, 3-ü isə bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi təsbit edilmişdir. Bu ağır cinayətlər 

Sarayevo şəhərinin qanlı mühasirəsi ilə bağlıdır. Belə ki şəhər təkcə ağır artilleriya ilə yox snayperlər tərəfindən 

atəşə tutulmuşdur. Şəhərin 10 minə yaxın dinc sakini o cümlədən uşaqlar və qadınlar qətlə yetirilib. Başqa 20 

bəndlik ittiham aktı isə 16 noyabr 1995-ci ildə Srebrenitsada müsəlman əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı 

irəli sürülmüşdür. Haaqa Tribunalının tələbi ilə ordudan uzaqlaşdırılmış və Serbiya Çernoqoriya parlamentinin 

qərarı ilə əmlakının müsadirə olunmasına başlanılmışdır. Mladiç 2002-ci ilə qədər heç kəsdən heç bir qurumdan 

gizlənməmiş hətta stadionlarda futbol oyunlarına baxmağa gəlmişdir. O Haaqa tribunalı haqqında bu məhkəmə 

balkanlarda tökülən qanları serblərin üstünə yıxmaq üçün yaradılıb deyə bildirirdi. 1996-cı ildə NATO Mladiçin 

Haaqa Tribunalına verilməsini tələb 'edir. Bu zaman o Bosniyada gizlənir və tezliklə Belqradda peyda olur. Bir 

neçə il Slovobadan Miloşeviçin himayədarlığı altında yaşayır və təzyiqlərə müqavimət göstərir. Buna 

baxmayaraq 2000-ci ildə Miloşeviç devrilir. Mladiçin axtarışı daha da sürətləndirilir. Nəhayət 26 may 2011-ci 

ildə Ratko Mladiç Belqrad şəhərinin 80 kilometrliyində yerləşən Lazarevo kəndində həbs edilir və 3 iyul Haaqa 

məhkəməsinə çıxarılır. 

Mən ilk dəfə Srebrenitsa haqqında orta məktəbdə oxuyarkən eşitmişəm. Belə ki 2005-ci ildə prezident 

təqaüdçüsü olan atam Akif Əhmədgil Makedoniyada keçirilən nüfuzlu Struqa şeir axşamlarında iştirak etmişdir. 

Atamla həmin festivalda iştirak edən və Bosniya Hersoqovinanı təmsil edən şair Jozip Osti atama 1995-ci ildə 

Srebrenitsada baş verən soyqırımı haqqında məlumat vermiş atam isə 1992-ci ildə olmuş Xocalı soyqırımı 

haqqında həmkarına danışmışdır. Beləcə faciəvi paralellər Xocalı-Srebrenitsa soyqırımı ideyası ortaya 

çıxmışdır. Bu layihəyə görə bir qrup Azərbaycan ziyalısı Srebrenitsada qətl edilən insanların xatirəsini anmaq 

üçün Bosniyaya səfər etməli fevralın 26-sı isə Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri bilmək üçün bosniyalı 

ziyalılar Azərbaycana gəlməlidir. Heç şübhəsiz ki bu layihənin gerçəkləşdirilməsi Azərbaycan- Bosniya mədəni 

əlaqələrinin gücləndirilməsinə xidmət edə bilər. 
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12-18 iyul 2011-ci ildə Türkiyənin Bayburt şəhərində keçirilən beynəlxalq Dədə Qorqud festivalında 

atam başqa bir bosniyalı şairlə Asima Sadıkoviçlə tanış olmuşdur. Təbii ki söhbət yenə də Srebrenitsada baş 

verən soyqırımından düşmüşdür. Əri Srebrenitsada şəhid olan şairə Asima Sadıkoviçdə bu layihənin 

gerçəkləşdirilməsinin  zəruri olduğunu bildirmişdi. Lakin bir fakt da etiraf etmək lazımdır ki bu qətliam 

haqqında dünya ictimaiyyəti geniş məlumata malikdir və həmin soyqırımı törədənlər o cümlədən Ratko Mladiç 

artıq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Lakin Azərbaycanın bütün səylərinə baxmayaraq bunu Xocalı 

soyqırımı haqqında demək mümkün deyil. 

 

Tamerlan Əhmədli 

Səhifə KİVDF-nin dəstəklədiyi layihə çərçivəsində hazırlanıb 

 
“Kaspi”.-2011.-13-15 avqust.-№140.-S.5. 
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Xocalı həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq bizim ümdə vəzifəmizdir 

 
Bu gün dünyanın aparıcı dövlətləri, beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və 

dəstəkləyir. Azərbaycan beynəlxalq hüquq normalarına hörmətlə yanaşır və öz siyasətini digər ölkələrin 

daxili işlərinə müdaxilə etməmək prinsipləri əsasında qurur. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa 

etmək, Dağlıq Qarabağ problemini nizama salmaq üçün mövqeyi həmişə birmənalı olaraq dəyişməzdir. 

Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev mötəbər tribunalardan da Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında Azərbaycan tərəfinin sülh variantına üstünlük verdiyini 

dəfələrlə bəyan edib. Problemin aradan qaldırılmasında beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə 

əsaslanmağın yeganə yol olduğunu bildirən dövlət başçımızın mövqeyi dünya birliyində hörmətlə 

dəstəklənir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etməsi 

öz doğma yurd-yuvalarından qovulmuş azərbaycanlıların dədə-baba yurdlarına qaytarılmasından sonra 

və yalnız Azərbaycanın tərkibində mümkündür. Azərbaycan heç bir zaman öz ərazi bütövlüyünü 

müzakirə obyektinə çevirməyəcəkdir. 

 Ancaq dövlətimizin başçısından fərqli olaraq Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan münaqişənin həllini 

müxtəlif yollarla uzadır. Ona görə ki, o bir prezident kimi fikirlərini müstəqil demək iqtidarında deyil. Serj 

Sarkisyan hər hansı bir danışıq masası arxasında oturmazdan əvvəl sanki öz havadarlarından aldığı 

məsləhətlərlə hərəkət edir. Serj Sarkisyan münaqişənin həllini sülh yolu, barış yolu ilə həll etmək əvəzinə, 

Azərbaycanı müharibə ilə hədələyir, Ermənistan gənclərinin qarşısında çıxış edərək "Qarabağı düşmənlərdən 

biz almışıq, Ağrı dağını da almaq sizin üzərinizə düşür" deyən S.Sarkisyanın işğalçı siyasət apardığı bir daha 

sübut olunur. Ermənistan hökuməti hər hansı beynəlxalq təşkilatın, hətta Birləşmiş Millətlər kimi nüfuzlu bir 

təşkilatın işğalçı Ermənistan ordusunun zəbt etdiyi ərazilərdən öz qoşunlarını tez və qeyri-şərtsiz çıxartması 

barədə qəbul etdiyi 822, 853, 874, 884 saylı qərarlarına belə məhəl qoymur. Ancaq Serj Sarkisyan başa 

düşməlidir ki, möhtərəm Prezidentimiz İlam Əliyevin dediyi kimi "vaxt gələcək, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

üzərində öz suverenliyini ya barış yolu ilə, ya da hərb yolu ilə bərpa edəcəkdir".  

Qarşıdan XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü gəlir. Faciənin 

üzərindən 20 il keçməsinə baxmayaraq, hadisələr sanki dünən cərəyan edib. Bu faciənin ağırlığı ondadır ki, 

vaxtilə Azərbaycana qonaq kimi köçürülən və sonradan postsovet məkanında onillərlə birgə yaşayan ermənilər 

azərbaycanlılara qarşı belə bir vəhşilik aktını həyata keçirdilər. Belə bir faciəyə, soyqırıma məruz qalan, 

yüzlərlə şəhidi olan xocalıların həyatında ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə 

qayıdışından sonra yeni dövr başlandı. Ulu öndərin hələ də faciənin şokunu yaşayan Xocalı uşaqları ilə Bakı 

şəhərində, Filarmoniyadakı görüşü bütün xocalılara böyük ruh verdi. Sonra ulu öndər ilk olaraq işğal edilmiş 

rayonlardan Xocalı nümayəndələrini qəbul etdi, onların fikirlərini dinlədi, dərdlərinə şərik oldu. Tədbirin 

sonunda ulu öndər xocalıların qəhrəmanlığını, mətinliyini vurğuladı və cinayətkarların beynəlxalq aləmdə cavab 

verəcəyini bəyan etdi. Bundan sonra Prezident Heydər Əliyev xocalıların dərdinə şərik olmaq üçün Qızıl-qum 

sanatoriyasında şəhidlərin ruhuna hazırlanmış ehsan süfrəsində iştirak etdi və bir daha geniş nitq söylədi. 

Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmə çatdırılmasında Heydər Əliyev Fondu böyük işlər görür. Faciənin 

dünyaya çatdırılmasında, soyqırım qurbanlarının fotoşəkilləri, kinolentləri, kitablar, bukletlər və digər 

materiallar fondun köməkliyi ilə əldə olunur və yayılır. Bundan əlavə, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya 

nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Xocalıya ədalət kampaniyası" layihəsi üzrə 

artıq dünyanın 50-yə yaxın ölkəsində tədbirlər keçirilmiş və imzalar toplanmışdır. Xocalı məktəbliləri də 

imzatoplama devizinə qoşulmuşlar. 

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Dövlət 

Proqramına uyğun olaraq Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsi çətin vəziyyətdə yaşayan Xocalı 

köçkünlərinin istifadəsinə verildi. 2008-2010-cu illərdə Aşağı Ağcakənd qəsəbəsi ətrafında əlavə daha 4 yeni 

qəsəbə Xocalı köçkünləri üçün inşa edildi. Bu qəsəbələrdə tikilən müasir tipli orta məktəblər, uşaq bağçaları, 

mərkəzi rayon xəstəxanası, mədəniyyət mərkəzi, musiqi məktəbləri xocalılara xidmət edir.  

Aşağı Ağcakənd qəsəbəsi 2003-cü ilin yanvar ayında istifadəyə verildikdən sonra Xocalı Rayon İcra 

Hakimiyyəti və rayona aid bütün idarə və təşkilatlar Aşağı Ağcakənd qəsəbəsinə köçürüldü. Hazırda qəsəbədə 

yeniyetmə və gənclərimiz müasir tipli məktəblərdə təhsil alır, mini idman meydançalarında müxtəlif idman 

növləri ilə məşğul olurlar. Burada həmçinin körpələr evi və uşaq bağçaları balacalara xidmət göstərir. 

Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyi İdarə Heyətinin 

üzvü kimi bildirmək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində möhtərəm Prezidentimiz 

İlham Əliyevin apardığı siyasət bölgədə, o cümlədən Xocalı rayonunun ictimaiyyəti arasında böyük rəğbətlə 
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qarşılanır. Bu siyasətin reallaşması üçün biz də öz köməyimizi əsirgəmir, bir sıra tədbirlər görürük. Bu işlərin 

əsasını yeniyetmə və gənclərdə vətənpərvərlik ruhunu yüksəltmək, dövlət atributlarına hörmət etmək və onları 

sevmək, gənclərimizi hərbi xidmətə hazırlamaq, işğal altında olan torpaqlarımız və orada olan tarixi abidələr 

haqqında tam məlumatları əldə etmək və rayonların coğrafi mövqeyini öyrənmək təşkil edir. Son iki ildə 

rayonumuzda məktəblilərin və gənclərin təşəbbüsü ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. 2010-cu il fevral 

ayının 22-də Xocalı şəhər 4 saylı tam orta məktəb şagirdlərinin iştirakı ilə "Erməni terroru və onun acı 

nəticələri" mövzusunda, fevralın 24-də Qarabağ döyüşlərində fərqlənən gənc döyüşçü Natiq Qasımova həsr 

edilmiş poemanın təqdimatı, 2011-ci il fevralın 22-də Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun 

xatirəsinə həsr olunmuş "Mübarizləri olan Vətən basılmaz" devizi altında elmi-praktik konfrans, aprelin 23-də 

Xocalı şəhər 4 saylı tam orta məktəbin bir qrup müəllim və şagirdlərinin Mübariz İbrahimovun valideyinləri ilə 

görüşü, mayın 24-də rayon ümumtəhsil məktəb şagirdləri arasında "Azərbaycan tarixindən nələri bilirəm" 

mövzusunda bilik yarışmaları keçirilən tədbirlərə aiddir.  

Azərbaycan Milli Musiqi Akademiyasının rektoru, professor Siyavuş Kəriminin 2010-cu ilin iyun ayında 

qəsəbəmizə gəlməsi yeniyetmə və gənclərimizin eləcə də mədəniyyət işçilərimizin böyük sevincinə səbəb 

olmuşdur. Keçirilən belə tədbirlər, gənclərdə və yeniyetmələrdə vətənpərvərlik ruhunun aşılanmasına xidmət 

edir.  

Hazırda respublikanın ictimai həyatında əlamətdar hadisələrdən biri möhtərəm Prezidentimizin xüsusi 

sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünün təntənəli 

şəkildə qeyd edilməsidir. Məhz bu məqsədlə "Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin 

Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin 25 iyul 2011-ci il tarixdə keçirilmiş iclasında Şuşa, 

Xocalı, Xocavənd rayonlarının ümumi təhsil müəssisələrində VII-XI sinif şagirdləri arasında vətənpərvərlik 

ruhunun inkişaf etdirilməsi məqsədilə "Müstəqilliyimiz əbədidir" mövzusunda inşa yazı müsabiqəsinin 

keçirilməsi qərara alınmışdır. Müsabiqənin nəticəsinə görə hər məktəbdən ən yaxşı hesab olunan inşaların 

seçilməsi və icmanın dəstəyi ilə toplu şəklində çap olunması nəzərdə tutulmuşdur. Keçiriləcək bu müsabiqəni 

müstəqil Azərbaycanın 20 il ərzində keçdiyi tarixi yola məktəblilərin gözü ilə bir baxış kimi də 

qiymətləndirmək olar. 

İclasda qərara alınmışdır ki, idarə heyətinin tərkibində olan alimlərin müntəzəm olaraq icmaya daxil olan 

rayonların məktəblərində yuxarı sinif şagirdləri ilə görüşləri təşkil edilsin, onların iştirakı ilə "açıq dərslər" 

keçirilsin. Həmçinin təklif olunmuşdur ki, idarə heyətinin üzvləri hərbi hissələrdə xidmət edən əsgər və gənc 

zabitlərlə vaxtaşırı görüşlər keçirsinlər. Belə bir tədbir bu günlərdə Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ 

Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyinin sədri B.Səfərov və İdarə Heyətinin üzvlərinin iştirakı ilə 

Beyləqan rayonunun ərazisində yerləşən hərbi hissədə olmuşdur. 

Yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyirəm ki, bu il avqustun 23-də icmanın idarə heyəti üzvləri Beyləqan 

rayonunda məskunlaşmış Xocavənd rayon sakinləri ilə də görüşmüşlər.  

Dağlıq Qarabağ icmasının hər bir üzvü Azərbaycan vətəndaşıdır. Bütün bu işləri biz də görməliyik və 

görürük. Hazırda biz köçkünlər arasında nə qədər gəncin olduğunu, qocaların və dünyaya gələn uşaqların sayını 

və digər məsələləri təhlil edirik. Bununla yanaşı, göruşdüyümüz beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə 

Qarabağ haqqında bilgilər verir, buranın tarixi Azərbaycan torpağı olduğunu faktlarla sübut etməyə çalışırıq. 

Hazırda təbliğatımızı aparmaq üçün internet resurslarından da istifadə edirik. İcmanın veb saytı da fəaliyyət 

göstərir. Bu saytda Qarabağın abidələri, mədəniyyəti, görkəmli şəxsləri, həqiqətlər barəsində ətraflı məlumatlar 

yer alır.  

Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması ilə bağlı Xocalı RİH-in və Dağlıq Qarabağ Bölgəsi Azərbaycanlı 

İcmasının dəstəyi ilə xüsusi kitab yazılır, bukletlərin hazırlanması üçün materiallar toplanır. Xocalı RİH saytının 

internetdə yerləşdirilməsi yekunlaşmaq üzrədir. Sayt açılandan sonra soyqırımı materialları internet vasitəsilə 

beynəlxalq aləmə çatdırılacaq. 

Eyni faciəyə düçar olmuş Xocalı və Lidiçe şəhərlərinin adlarını əbədiləşdirmək üçün Lidiçedə və Aşağı 

Ağcakənddə iki küçəyə həmin şəhərlərin adları verilmiş, orada abadlıq işləri görülmüş, küçələrə xatirə lövhələri 

vurulmuşdur. 2011-ci ilin iyun ayının 8-də Çexiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Radek 

Matulanın və Lidiçe xatirə kompleksinin nümayəndəsi Vladimir Kovaçikin, eləcə də Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Administrasiyasının məsul işçisi R.Ağayevin, Milli Məclisin deputatı E.Məmmədovun, Goranboy 

RİH başçısı N.Quliyevin və Xocalı RİH başçısı Ş.Usubovun, həmin rayonların gənclərinin, həmçinin televiziya, 

mətbuat işçilərinin iştirakı ilə Lidiçe küçəsinin açılış mərasimi keçirilmişdir.  

Ermənistanın hakim dairələri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı düşünülmüş şəkildə ən dəhşətli və 

ağlasığmaz üsullarla həyata keçirilmiş Xocalı soyqırımı bəşər tarixinə ən ağır cinayətlərdən biri kimi daxil 
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olmuşdur. Ermənilərin törətdiyi bu soyqırımı Xatın, Xirosima, Naqasaki, Lidiçe cinayətləri ilə bir sırada durur. 

Bütün beynəlxalq hüquq normalarını tapdalamaqla həyata keçirilmiş bu vandalizm aktı təkcə Azərbaycan 

xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş cinayət əməlidir. Azərbaycan xalqının ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin dediyi kimi, "Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz 

ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri - insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni 

zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir." 

 

Cavid ƏLİYEV, 

 Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin 

 Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyi İdarə Heyətinin üzvü,  

Xocalı rayon rabitə qovşağının rəisi 

  
“Xalq qəzeti”.-2011.-4 sentyabr.-N 193.-S.3. 
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Xocalı hadisəsinin ciddi tədqiqatlara ehtiyacı var 
 

Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin arxivi tədqiqat obyekti ola bilər 

 

Azərbaycanın İşğal Olunmuş Ərazilərindəki Tarix və Mədəniyyət Abidələrini  Müdafiə Təşkilatı ictimai 

birliyi daim diqqət mərkəzində saxladığı Xocalı hadisələri haqqında əldə etdiyi ən son materialları təqdim  

edərək  belə bir qənaətə gəlmişdir:- Xocalı hadisəsinin ciddi tədqiqata ehtiyacı var, məsələ araşdırıldıqca yeni 

faktlar meydana çıxır. Bu hadisənin araşdırılmasında, Qarabağın işğalında iştirak etmiş  erməni yazıçısı  Zori 

Balayanın Qarabağ haqqında xatirələri,  general Arkadi İvanoviç Ter-Tadovesyanın Qarabağdakı cinayətkar 

fəaliyyəti, Qarabağ hadisələrində iştirak etmiş digər ölkələrin vətəndaşlarının xatirələri və eləcə də  Rusiyanın 

Müdafiə Nazirliyinin arxivi tədqiqat obyekti ola bilər. 

Erməni silahlıları Valeri Balayanın rəhbərliyi ilə hələ 1991-ci ildən Qarabağın silahsız azərbaycanlı 

əhalisi yaşayan Tuğ, Sarışen, Salakətin, Meşəli, Malıbəyli kəndlərini daim atəş altında saxlayırdılar. Qarabağda 

üstünlüyü ələ alan Ermənistan Hökuməti orada pərakəndə fəaliyyət göstərən erməni silahlı dəstələrini birləşdirib 

vahid komandanlıq yaratdı. Hökumət bu vəzifəyə Gürcüstan vətəndaşı əslən erməni olan “Dağ tülküsü” ləqəbli 

general Arkadi İvanoviç Ter-Tadovesyanı komandan təyin etdi. Bununla da ermənilər Qarabağda vahid 

mərkəzdən idarə olunan nizami bir ordunun yaradılmasını gerçəkləşdirdilər. Təyinatının ilk günü Arkadi Ter-

Tadevosyan Kərkicahan və Qaradağlı kəndlərinə sarsıdıcı zərbələr endirdi.  

Ermənistan hökuməti silahlı münaqişəni genişləndirmək üçün Qarabağ cəbhəsini silah-sursatla 

müntəzəm olaraq təmin etməli idi. Bu məqsədlə Hökumət təcili tədbirlər həyata keçirməyi planlaşdırırdı. 

Ermənistandan silah-sursat daşınmasını həyata keçirmək üçün Qarabağla Ermənistan arasında yeganə quru yol 

olan Xankəndi-Şuşa-Laçın-Gorus yolu təhlükəli olduğundan Ermənistan Xankəndi-İrəvan hava yolundan 

istifadə etmək məcburiyyətində idi. Bu məcburiyyət Ermənistanı xüsusi strateji əhəmiyyət daşıyan Xocalı 

şəhərini işğal etməyə vadar edirdi.  

Xocalı şəhərinin işğalında iştirak etmiş rus zabiti Vladimir Vardanovun İrəvan şəhərində çap olunan 

“Şuşi” jurnalına 08.02.2006-cı ildə verdiyi müsahibədə bildirir ki, “Ermənistan Dağlıq Qarabağın hava dəhlizinə 

nəzarəti ələ keçirmək üçün Xocalı üzərinə hücumu hələ 1989-cu ildən planlaşdırıb”.  

Vladimir Vardanov SSRİ quru qoşunlarının 12-ci briqadasının tərkibində Əfqanıstanda döyüşmüşdür. 

O, Ərəb ölkələrində hərbi təcrübə keçmiş və Afrika ölkələrinin xilasedici taborlarında iştirak etmiş bir zabit idi. 

V.Vardanovun yüksək döyüş bacarığına və zəngin təcrübəsinə görə onu Xocalı əməliyyatına cəlb etməyi 

bacardılar. 

Belə ki, 1989-cu ilin dekabrında Ermənistan ordusunun zabitləri Baqdasar Gevorkyan, Vano Siraderyan 

və Samvel Şarinyan rus zabiti Vladimir Voronovla danışıqlar apararaq, onu Sovet ordusunun xüsusi təyinatlı 

briqadalarında xidmət keçmiş könüllülərdən ibarət xüsusi təyinatlı qrup təşkil etməyə və bu qrupla Xocalıya 

hücum etməyə razı salıblar. Çünki, Vladimir Voronov eyni zamanda Ermənistandan azərbaycanlıların 

qovulmasında da Ermənistan hökumətinə muzdlu döyüşçü kimi xüsusi xidmət göstərmişdi.  

Vladimir Varonov 1990-cı ilin birinci rübündə artıq 150 nəfərlik hissəni təşkil edərək, döyüşə hazır 

vəziyyətə gətirib. Bu xüsusi təyinatlı hissənin qərargah rəisi tanınmış sovet kəşfiyyatçısı İvan Qukasov, onun 

yardımçıları isə Alik Petrosyan və Feliks Qeoxlyan təyin edilmişdilər. Bu hissə 1992-ci ilin fevral ayının 

sonlarına kimi Ermənistanın Krasnoselsk ərazisindəki hərbi düşərgədə xidmət keçib. 1991-ci ilin kəşfiyyat 

məlumatından məlum olub ki, 150 nəfərlik bu qüvvə Xocalı şəhərini işğal etmək iqtidarında deyil, bu qrup 

Xocalıdakı azərbaycanlı özünümüdafiə dəstəsinin döyüş əzmini qıra bilməyəcək. Oraya daha böyük hərbi 

qüvvələr cəlb etmək lazımdır. 

Vladimir Varonovun dediyinə görə, Ermənistanın hərbi komandanlığı son anda  qərarını dəyişərək 

onları Ağdam istiqamətində azərbaycanlılarla təmas xəttində yerləşdiriblər. Bu nöqtədə onların vəzifəsi Xocalı 

üzərinə ermənilərin hücumu zamanı Ağdam istiqamətindən köməyə gəlməsi ehtimal olunan Azərbaycan 

əsgərlərinin yolunu bağlamaq olub. Lakin Ağdam istiqamətindən təhlükənin olmayacağına əmin olan bu 

əsgərlər, ermənilərin müdaxiləsi zamanı Xocalıdan Ağdam istiqamətinə qaçan mülki Xocalı sakinlərini kütləvi 

şəkildə güllələdilər. V. Varonov etiraf edir ki qrupun erməni əsgərləri azərbaycanlı əhalinin güllələnməsində 

xüsusi qəddarlıq nümayiş etdirirdilər. Öldürməkdən gözləri doymayan erməni əsgərlər köməksiz insanların əsir 

götürülməsinə hər vəchlə mane olmağa çalışırdılar. Onlar bu dinc insanları öldürməkdən sanki həzz alırdılar.  

Xocalı üzərinə hücum xüsusi hazırlıq və böyük qüvvə ilə həyata keçirilmişdi. Xocalı üzərinə hücum 

əməliyyatı general Arkadi Ter-Tadevosyan, yazıçı Zori Balayan, Daşnaksütun terror təşkilatının Qarabağ 

nümayəndəliyinin rəhbəri Robert Köçaryan (keçmiş prezident), Ermənistan Hərbi Nazirliyinin əməkdaşı Serj 
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Sərkisyan (indiki prezident) tərəfindən hazırlanmışdı. Lakin hücumu uğurla başa çatdırmaq üçün əməliyyatçılar 

nə hücum planına nə də Xocalının xəritəsinə malik deyildilər. Xəritənin olmaması əməliyyatı ləngidirdi. Odur 

ki, Robert Köçaryan uzun axtarışdan sonra Xankəndi şəhərinin baş memarı Valodya Stepanyanı tapıb hərbi 

qərargaha gətirdi. Qərargah rəisi ona tez bir zamanda Xocalı şəhərinin baş planını hazırlamağı tapşırdı və alayın 

proporşiki Samvel adlı şəxsi V. Stepanyana köməkçi təyin etdilər. Beləliklə Xocalı şəhəri üzərinə hücum 

planının xəritəsi praporşik Samvel və Xankəndi şəhərinin baş memarı Valodya Stepanyan tərəfindən hazırlandı.  

Bundan sonrakı əsas məsələ hücuma keçən qrupların silahlandırılması və böyük sayda ağır texnikanın 

bu hücuma cəlb edilməsi məsələsi idi ki, artıq bu da Rusiyanın Qarabağdakı hərbi hissələri hesabına öz həllini 

tapmışdı. Belə ki, 1991-ci ilin payızında  SSRİ-i dağıldıqdan sonra   SSRİ-nin Xankəndindəki milis polkunun 

əsgər və zabitlərinin bir qismi (onlar 1989-cu ildə güya millətlərarası münaqişənin yatırılması üçün Rusiyadan 

Qarabağa yeridilmişdilər) bütün silah-sursatlarını və hərbi texnikalarını erməni əsgərlərinə təhvil verib öz 

vətənlərinə yola düşdülər, digər bir qismi isə erməni komandanlığına tabe olaraq Qarabağda qaldılar. Bundan 

başqa Rusiyaya məxsus 366-cı  Motoatıcı alay da bütün heyəti və hərbi sursatı ilə birlikdə ermənilərin 

sərəncamında idi. 

Hücum planına nəzarəti Arkadi Ter-Tadevosyan özü şəxsən həyata keçirirdi. Robert Köçaryan və Serj 

Sərkisyan isə “döyüşçü kimi Xocalı üzərinə getmək biz ermənilərin şərəf işimizdir”-deyərək silahlanıb 

döyüşçülərə qoşuldular.  

Ermənistan Ordusunun Xocalı üzərinə hücum planı dörd istiqamətdən aparılacaqdı. Bütün detallarına 

qədər dəqiqliklə bu hücum planı ölçülüb-biçilmişdi. Hücum planına daxil olan: 

Birinci istiqamət, Mehdikənd tərəfdən Ermənistan ordusunun Qarabağdakı altıncı rotası və Sasun, 

Suren, Levon, Akop, Vitali və Afo adlı zabitlərin silahlı dəstələrindən ibarət idi.  

İkinci istiqamət, Noragux tərəfdən Ermənistan Ordusunun Qarabağdakı üçüncü və doqquzuncu rotaları 

(rota komandirləri-Tiqran və Yura adlı şəxslər olub), eləcə də Armo, Qaqik və Edikin silahlı dəstələrindən ibarət 

idi.  

Üçüncü istiqamət, Katuk kəndi tərəfdən Ermənistan ordusunun Qarabağdakı birinci rotasının 

döyüşçüləri-rotanın komandiri Aşot Qulyan (Bekor), ikinci rota-komandiri Karen Babayan (Karo), dördüncü 

rotanın döyüşçüləri habelə Albert adlı zabitin alayı və yaxın erməni kəndlərindən olan daha bir neçə hər biri 30 

nəfərdən ibarət silahlı dəstələrdən  ibarət idi.  

Dördüncü və ən vacib istiqamət olan Hava limanı tərəfdən Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayın şəxsi 

heyəti və zirehli maşınları eləcədə Sumbat adlı zabitin mobil alayından ibarət idi.   

Hücum, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən artileriya atəşləri ilə başladı. Hər tərəfdən ölüm saçan 

güllə yağşı altında Xocalı qan içində üzürdü. O gecə (qoca, uşaq, qadıın) heç kimə rəhm edilmirdi. Hərəkət edən 

hər nə varsa güllələnir, məhv edilirdi. Ölənlərin meyidləri təhqir edilir, sağ ələ keçən kişilər diri-diri ağaclardan 

asılır. Qadınlar isə əsgərlər tərəfindən zorlanırdı. İnsanların nalə  və fəryadları ərşə qalxırdı. Ölümün 

pəncəsindən xilas olmağa çalışan insanlar pərakəndə şəkildə hara gəldi qaçırdılar. O müdhiş gecədə  613 nəfər 

Xocalı sakini şəhid oldu. Onlardan ancaq 335 nəfərinin meyidini dəfn etmək mümkün oldu. 1275 nəfər dinc 

sakin girov götürüldü, onlardan 150 nəfərinin taleyi bu gün də məlum deyil. Faciə nəticəsində 1000 nəfərdən 

artıq dinc sakin müxtəlif dərəcəli güllə yarası alaraq şikəst oldu.  

Qətlə yetirilənlərin 106 nəfəri qadın, 83 nəfəri azyaşlı uşaq, 70 nəfəri qocalar idi. Şikəst olanların 76 

nəfəri yetkinlik yaşına çatmamış oğlan və qızlardır. Cinayət nəticəsində 27 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq 

hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. Şəhid olanlardan 56 nəfəri xüsusi qəddarlıq və 

amansızlıqla diri-diri yandırıldı, başları kəsildi, gözləri çıxarıldı.  

Xocalıda hücumda iştirak edən Rusiyadakı hərbi hissələrin birinin əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi 

polkovnik V. Savelyev rus hökumətinə ünvanladığı “Məxfi arayışda” erməni silahlı dəstələri ilə Rusiya qoşun 

birləşmələrinin Dağlıq Qarabağda keçirdikləri hərbi əməliyyatlara şərh verərək yazırdı: “Mən bütün bunları 

yazmaya bilmərəm. İnsanların, uşaq və qadınların, hamilə gəlinlərin güllədən keçmiş bədənlərini unuda 

bilmirəm. Qoy, azərbaycanlılar məni bağışlasınlar ki, bütün bu qanlı və amansız sonluğu olan hadisələrdə 

əlimdən heç nə gəlmədi. Təkcə yazdığım məxfi arayışı həm Kremlə, həm də SSRİ Müdafiə Nazirliyi Baş 

Kəşfiyyat İdarəsinin generallarına göndərdim. Oxuyun, dedim. Biz rusların zabit şərəfi görün necə ləkələndi”. 

Küçələrində o gecə  yalnız ölülər qalan Xocalı şəhərinə od vuruldu. Bu,  Bəşəriyyət tarixində görünməmiş 

hadisə idi.  

 

Faiq İSMAYILOV 
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“Paritet”.-2011.-22-23 noyabr.-№123.-S.6. 
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Almaniyada Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü münasibətilə  

silsilə tədbirlər keçiriləcək 
 

Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzində Berlin-Bakı Qalereyasının təşəbbüsü ilə 

Berlində yaşayan azərbaycanlı ziyalılar və incəsənət xadimləri ilə birgə görüş keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsindən verilən məlumata görə, görüşün məqsədi Azərbaycan incəsənət və mədəniyyətinin Almaniyada 

təqdimatı və tanıdılması, 2012-ci ildə Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümünə həsr ediləcək tədbirlərin və digər 

aktual məsələlərin müzakirəsi olub.  

Görüşü AAKM-nin icraçı direktoru Samira Patzer-İsmailova açaraq qonaqları salamlayıb, Berlində 

fəaliyyətdə olan ziyalılar arasında səmərəli ünsiyyətin qurulması imkanlarını, eləcə də, birgə əməkdaşlıq üçün 

yollar araşdırılması təklif edilib. 

Berlin-Bakı Qalereyasının icraçı direktoru Ebrahim Ehrari rəssamların, eləcə də, digər incəsənət 

xadimləri ilə birgə layihələr hazırlamaq, onlarla mütəmadi görüşlər keçirilməsini və bu görüşlərə, həmçinin, 

Almaniyada yaşayan bütün incəsənət adamlarının iştirakını təklif olunub. O, Azərbaycanı daha yaxşı tanıtmaq 

məqsədilə tədbirlər silsiləsi keçirməyi və alman ictimaiyyətini həmin tədbirlərə dəvət etməyi təklif edib və 

gələcəkdə bütün Almaniya üzrə mədəniyyət adamlarının birgə görüşünü təşkil etmək fikrində olduğunu 

vurğulayıb. 

Bütün iştirakçılar 2012-ci ildə Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü münasibətilə silsilə tədbir 

keçirilməsinə və  tədbirlərin müxtəlif sahələrdə təşkilini dair təkliflər veriblər. 

Müzakirələrdə iştirak edənlər Almaniyada yaşayan azərbaycanlı incəsənət adamlarını özündə 

birləşdirən şuranın yaradılmasını və bir sıra tədbirlərin keçirilməsi təkliflərini irəli sürüblər.  

Görüş iştirakçıları təşəbbüsü müsbət qiymətləndirilib və gələcəkdə də belə görüşlərin mütəmadi surətdə 

həyata keçirilməsinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bildiriblər. 

 

NƏZAKƏT 
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Cəmil Çicək: “Xocalıdakı kütləvi qətllərdə Sərkisyan da iştirak edib” 
 

“ERMƏNİSTAN İŞĞAL ALTINDAKI AZƏRBAYCAN TORPAQLARINI BOŞALTMALI, YERİNDƏN, 

YURDUNDAN ETDİYİ MƏSUM VƏ MƏZLUM İNSANLARDAN ÜZR İSTƏMƏLİDİR” 

 

Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi paytaxt Ankara şəhərində Heydər Əliyevin vəfatının 8-ci ildönümü 

münasibətilə anım mərasimi təşkil edib. APA-nın xəbərinə görə, anım mərasimində səfir Faiq Bağırov, Türkiyə 

Böyük Millət Məclisinin sədri Cəmil Çiçək, müdafiə naziri İsmət Yılmaz, mədəniyyət və turizm naziri Ərtoğrul 

Günay, millət vəkilləri, elm, təhsil və iş adamları iştirak edib. 

TBMM sədri Cəmil Çiçək çıxışında Heydər Əliyevi vəfatının 8-ci ilində hörmətlə xatırladıqlarını 

söyləyib. O bildirib ki, bu gün Azərbaycanın ən önəmli problemi torpaqlarının beşdə birinin Ermənistan 

tərəfindən işğal olunmasıdır. C. Çiçək 1 milyon azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün durumunda 

yaşadığını, Ermənistanın işğal altındakı ərazilərdə insanlığa qarşı cinayətlər törətdiyini vurğulayıb: “İşğal 

altındakı torpaqların yenidən Azərbaycanın bir parçasına çevrilməsi, qaçqınların öz yerlərinə, yurdlarına 

qayıtması bizim də ən əsas məqsədlərimizdən biridir”. 

C. Çiçək Türkiyənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər cür dəstəyi verməyə davam 

edəcəyini deyib: “Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın hüquqlarının təmin edilməsi Türkiyə xarici 

siyasətinin prioritetləri arasındadır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Qafqazda sülh və sabitliyi təhdid edən ən böyük 

problemdir. Biz bütün dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları Ermənistanın haqsız işğalına son qoymağa çağırırıq. 

Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasının ən başlıca şərti Azərbaycan torpaqlarının işğalına son 

qoyulmasıdır. Bir də Ermənistanın sürəkli təkrarladığı soyqırım iddiaları var. Bu iddiaları siyasi kampaniyaya 

çeviriblər, bəzi parlamentlərdə bu yöndə qərarlar qəbul etdiriblər, bəzi parlamentlərdə də qəbul etdirmək 

istəyirlər. Bu qərarları qəbul edən ölkələrin 100 il əvvəl baş verdiyi iddia edilən hadisələrlə bağlı Türkiyəni 

ittiham etmələri təəccüblüdür. Halbuki yaxın tarixin ən kütləvi qətllərindən biri dünyanın gözü önündə 1992-ci 

ildə Xocalıda baş verib. O qətllərdə bu gün Ermənistana rəhbərlik edən Sərkisyan da iştirak edib. Sərkisyan o 

hadisəni belə təsvir edib: “Xocalıdan əvvəl azərbaycanlılar bizim zarafat etdiyimizi, ermənilərin mülki əhaliyə 

əl qaldırmayacağını düşünürdülər. Biz bu düşüncəni qırmağa nail olduq”. Əgər biz keçmişdəki olaylar əsasında 

siyasətimizə istiqamət verməliyiksə, onda əvvəlcə Ermənistan dövləti bu problemlərin aradan qaldırılması 

yönündə addımlar atmalıdır. Ermənistan işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarını boşaltmalı və yerindən, 

yurdundan etdiyi məsum və məzlum insanlardan üzr istəməlidir.” 
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Xocalı soyqırımında iştirak etmiş Sarkisyanla bağlı... 

 
Musa Qasımlı: “Beynəlxalq təşkilatlara sənədlər göndərilə bilər.” 

 

Müsahibimiz tarix elmləri doktoru, professor, millət vəkili Musa Qasımlının müsahibəsi 

 

- Musa müəllim, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Xocalı soyqırımının törədilməsində 

rolunun olduğu konkret sənədlərlə təsdiq olunub. Bütün bunlara rəğmən onunla bağlı beynəlxalq 

məhkəməyə müraciət etməkdən çəkindirən səbəb nədir? 

- Heç şübhəsiz ki, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Xocalı soyqırımında iştirak etmiş bir şəxsdir. 

Fikrimcə, bu məsələ ilə bağlı, ilk olaraq, beynəlxalq təşkilatlara, eləcə də, qeyri-hökumət və qeyri-dövlət 

təşkilatlarına sənədlər göndərilə bilər. Həmçinin, ictimai rəy hazırlana və bundan sonrakı addımlar dəqiqləşdirilə 

bilər.  

- Ermənistan prezidenti Fransada səfərdə olarkən “Türklər gəlib İrəvanda bizim qarşımızda diz 

çökəcəklər” kimi anormal fikirlər səsləndirməsi, onun psixi durumunun heç də yerində olmadığına əsas 

vermirmi? 

- İlk öncə qeyd edim ki, bu, işğalçı ölkənin prezidenti Serj Sarkisyanın düşüncə tərzini və tarixi 

bilmədiyini göstərir. Əgər S.Sarkisyan tarixi bilsəydi, onda kimin diz çökdüyünü aydın şəkildə görərdi. Tarixən 

diz çökən tərəf hər zaman ermənilər olub. Bir sözlə, türklər ən ağır vəziyyətlərdə belə kiməsə boyun əyməyiblər.  

- Fransanın Ermənistana himayədarlıq etməsi və “erməni soyqırımı”nı inkar edənlərə həbs cəzası 

və ya 45 min avro cərimə tətbiq olunması kimi bir layihənin parlamentin müzakirəsinə çıxarılması bu 

dövlətin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ədalətli mövqe tutacağı şübhə doğurmur ki? 

- Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin ATƏT-in Minsk Qrupu ilə bağlı söylədiyi 

fikirlər gerçəklikləri tam dolğunluğu ilə əks etdirir. Burada ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrlərinin regiona 

səfərləri yalnız turist səfərləri daşıyır. Fransa işğalçı Ermənistanı müdafiə etməklə, öz nüfuzuna və maraqlarına 

zərbə vurur. Çünki Ermənistan təcavüzkar bir dövlətdir. Fransa kimi demokratik bir ölkə heç bir zaman 

təcavüzkarın, yəni, başqa ölkənin ərazisini işğal edənin yanında olmamalıdır. Amma təəssüf ki, Fransa qəti 

mövqeyini indiyə qədər ortaya qoyub Ermənistanı təcavüzkar adlandırmayıb.  

- Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmasının Berlində keçirilməsi nəzərdə tutulan 

görüşünün baş tutmamasına hələ də tam aydınlıq gətirilməməsi nə ilə bağlıdır? 

- Ümumiyyətlə, ermənilər açıq şəkildə bildirirlər ki, Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşdiriləndən 

sonra danışıq masasında oturacaqlar. Bu, gülünc bir şeydir. Bütün danışıqlar, görüşlər, məhz münaqişəni 

tənzimləməkdən ötrü aparılır. Əvvəlcədən heç bir görüş keçirmədən bu münaqişəni necə həll etmək olar? 

 

Gülyanə  

Anar 
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Meksika Senatında Xocalı soyqırımı müzakirə olunub 
 

Meksika Senatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılaşma maddələrindən ibarət qərar qəbul edib. 

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Meksika Senatının qərarında 

bildirilir ki, 26 fevral 1992-ci il tarixində Ermənistan silahlı qüvvələrindən ibarət qoşunlar Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ regionunda Xocalının mülki əhalisinə qarşı hücuma keçib və beynəlxalq insan hüquqları üzrə 

təşkilatların tərəddüd etmədən soyqırım kimi adlandırdığı hadisə baş verib. Nəticədə əsasən etnik 

mənsubiyyətinə görə yüzlərlə insanın ölümünə səbəb olublar. 

Qərarda, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesindən bəhs olunub, Madrid 

prinsiplərinin mahiyyəti açıqlanıb, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğal edildiyi və məcburi 

köçkün və qaçqınların öz əvvəlki yaşayış yerlərinə qayıtmalarının vacibliyi qeyd edilib. 

Qərarda deyilir: 

Deputatlar Palatası Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının suverenliyinə tam hörmətlə yanaşaraq, 

mümkün hesab edilən formatda ən qısa və sürətləndirilmiş tərzdə Dağlıq Qarabağ regionunda münaqişəyə 

davamlı şəkildə son qoyacaq razılığın əldə edilməsi üçün Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərini səy 

göstərməyə və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini münaqişənin sülh yolu ilə davamlı həllinin təmin 

edilməsi məqsədilə hər iki hökumətə bütün tələb olunan dəstəyin göstərilməsinə davam etməyə çağırır; 

Xocalı qətliamından 19 il ötməsinə baxmayaraq, qətliamın qurbanlarının hələ də ədalətə nail 

olmadıqları göstərir ki, hər hansı sülh razılaşması üçün mərkəzi element qısa zaman ərzində öz yerini 

tapmalıdır, o cümlədən insanlar arasında əlaqələr bərpa edilməli və mümkün qədər tez bir zamanda hər iki 

cəmiyyət arasında yenidən harmoniya yaranmalıdır.  

 

Günel 
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