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Belçika parlamentində Xocalı soyqırımının müzakirəsi gözlənilir 

 

Azərbaycan-Belçika parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu Xocalı faciəsi məsələsinin Belçika 

parlamentində qaldırılması üzrə iş aparır.  

 

“Mərkəz”in Trend-ə istinadən məlumatına görə, bu sözləri jurnalistlərə işçi qrupunun rəhbəri, millət 

vəkili Elxan Süleymanov bildirib. Onun sözlərinə görə, bu 2012-ci il üçün işçi qrupunun müəyyənləşdirdiyi 

plana əsasən həyata keçiriləcək. 

Həmçinin plana Azərbaycan haqqında məlumatların Belçika televiziyasında yayılması, Azərbaycan və 

Belçika universitetləri arasında tələbə mübadiləsinin aparılması, Belçikanın Thun və Azərbaycanın Şamaxı 

şəhərlərlərinin qardaşlaşması və bununla bağlı Thun şəhərində Mirzə Ələkbər Sabirin heykəlinin ucaldılması 

məsələləri daxildir. 

Cümə günü Milli Məclisdə Azərbaycan-Belçika parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri 

Filip Blanşarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. 

Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 

məlumat verərək bildirib ki, 20 ilə yaxındır Azərbaycan ərazilərinin 20 faizə yaxını işğal altındadır. Əsgərov 

Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində etnik təmizləmə apardığını vurğulayıb. 

Birinci vitse-spiker Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı dörd qətnamənin qəbul olunduğunu, 

lakin bunların heç birinin yerinə yetirilmədiyini qeyd edib. O bildirib ki, Belçika parlamenti Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin ədalətli həlli məsələsini öz iclaslarında qaldırsa, Avropanın ikili standartlardan uzaqlaşdığını 

deyə bilərik. 

Görüşdə Filip Blanşarla Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, həmçinin Azərbaycan-Belçika münasibətləri barədə 

fikir mübadiləsi aparılıb. 

Görüşdən sonra keçirilən brifinqdə Blanşar görüşün əhəmiyyətindən danışıb. O, yanvarın 7-də 

Azərbaycanın əyalətlərinə səfər edəcəyini, məcburi köçkünlərlə və onların problemləri ilə məşğul olan 

qurumların nümayəndələri ilə görüşəcəyini bildirib. Blanşar qeyd edib ki, səfərin əsas məqsədi Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin müzakirəsidir. 

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

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

müşayiət olunan soyqırım 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. 366-cı alay Xankəndindən çıxarıldıqdan sonra bu hərbi hissəyə məxsus silahlı 

texnikanın mühüm hissəsi erməni separatçılarına verilib. 

 

“Mərkəz”.-2012.-7 yanvar.-№2.-S.6. 
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Xocalı soyqırımının inkarına görə cəza nəzərdə tutan layihə hazırlanıb 

 

Zahid Oruc: "Əgər Fazil bəyin də başqa xarakterli düşüncələri yoxdursa, həmin sənədi də  

götürə bilərlər" 

 

Aydın Mirzəzadə: "Hər hansısa bir tarixi soyqırımla bağlı xüsusi bir qanun olmur" 

 

Fevralın 26-da 20-ci anım ilini qeyd edəcəyimiz Xocalı soyqırımı ilə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlanır. 

Layihəni Böyük Quruluş Partiyasının sədri, deputat Fazil Mustafa hazırlayır. O, "Yeni Müsavat" qəzetinə 

açıqlamasında bildirib ki, hazırladığı sənəddə Xocalı faciəsini tanımamağa görə cinayət və maddi məsuliyyət də 

nəzərdə tutulur. Qanun layihəsinə Xocalı faciəsinin soyqırım kimi tanınması, bu hadisə zamanı zərərçəkmiş 

şəxslərə müəyyən kompensasiya verilməsi də daxil edilib. 

İndiyə qədər siyasi münasibət və qərarlar olsa da, Xocalı faciəsinin qanun şəklini almadığını bildirən 

F. Mustafa bildirib ki, Fransa Senatı soyqırım layihəsini qəbul edəndən sonra hazırladığı sənəd barədə ətraflı 

məlumat verəcək. Fazil Mustafanın hazırladığı qanun layihəsinə həmkarlarının münasibəti maraq doğurur. 

Millət vəkili Zahid Oruc həmkarının bu addımına hörmətlə yanaşdığını bildirdi. "Fazil bəyin bu addımına 

hörmətlə yanaşıram. Hesab edirəm ki, hər bir parlament üzvü Azərbaycan xalqının həyatına ağır bir gün kimi 

daxil olmuş Xocalı soyqırımı ilə bağlı müxtəlif təkliflərlə - hüquqi və siyasi addımlarla çıxış edə bilər. Bu, həm 

də onun bir millət vəkili kimi vəzifə borcudur. Digər tərəfdən mən də çox istərdim ki, bütün bu təkliflər, 

təşəbbüslər vahid şəkildə bir araya gətirilsin. Çünki biz bu hadisənin üzərindən 20 il keçdiyini nəzərə 

almamalıyıq. Bu isə o deməkdir ki, bizim düşüncələrimiz, amalımız, bu hadisə ilə bağlı yaşadıqlarımız vahid bir 

xətdə müstəviyə gəlməlidir. Mən özüm də Xocalı soyqırımı ilə bağlı layihə hazırlamışdım. Və mənim 

hazırladığım sənədə müsbət reaksiya olmuşdu. Amma əlbəttə ki, hər bir qanun layihəsi yalnız kollektiv əməyin 

məhsulu olanda tam təkmilləşmiş bir səviyyədə olur. Mən yenə də ümid edirəm ki, Milli Məclis mənim 

hazırladığım sənədi gündəliyə daxil edəcək. Çünki mən bu sənədi beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq 

hazırlamışdım. Və bu yöndə mövcud olan müxtəlif faktların soyqırım kimi tarixinin öyrənilməsi üzərində geniş 

iş aparıb, yalnız bundan sonra bütün bu yaşantıları bəlkə də qanun dilinə çətin gələn məsələləri tənzimləyərək 

onu normativ bir hüquqi sənəd halına gətirmişdim. Düşünürəm ki, əgər Fazil bəyin də başqa xarakterli 

düşüncələri yoxdursa, həmin sənədi də götürə bilərlər. Və müxtəlif partiyalar, ictimai müzakirələrdən keçərək, 

həmçinin, elə acının ən böyüyünü yaşayan Xocalı sakinlərinin də mövqeyini alaraq parlamentdə belə bir 

qanunun qəbuluna nail olmaq olar". 

Millət vəkili Aydın Mirzəzadə layihə ilə tanış olduqdan sonra ona şərh verəcəyini bildirdi: "Hər hansısa 

bir tarixi soyqırımla bağlı xüsusi bir qanun olmur. Ancaq Xocalı faciəsinin soyqırım kimi tanınması ilə bağlı 

parlamentdə səhv etmirəmsə, iki dəfə qərar qəbul olunub. Həmçinin, Heydər Əliyevin də 1998-ci ildə Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı məlum fərmanı olub. Amma hazırda deputat həmkarımızın layihəsində hansısa bir yenilik 

olacaqsa, o zaman layihəyə münasibət bildirmək olar". 

 

İzolda Heydərqızı  

 
“Şərq”.-2012.-10 yanvar.-№3.-S.4. 
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Türkiyə Xocalı soyqırımını tanımaqda gecikib 

 
Qasım Alcan: "Qardaş Türkiyənin Xocalı qətliamını tanımaqda Meksikadan sonraya qalmasına 

təəssüflənirəm" 
 

Fransa parlamenti erməni "soyqırımı"nı tanımayanların sərt cəzalandırılmasını nəzərdə tutan qanun 
layihəsini qəbul etdi. Elə həmin gün də Türkiyə hökumətinin başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan Parisə qarşı atacağı 
addımları açıqladı. Amma bu günədək türklər fransız rəqiblərinə heç nə etmədilər. Hansı ki, əsaslana biləcəkləri 
Fransanı məyus hala salacaq daha güclü fakt - Xocalı soyqırımı kimi real bir qətliam hadisəsi var. Maraqlıdır, 
Fransa parlamenti Türkiyəni ermənilərin qarışısında çətin vəziyyətdə qoyanda heç bir vəzifəli türk Xocalı 
soyqırımının adını çəkmədi. Əksinə, başda hökumət başçısı Ərdoğan olmaqla hamı bir ağızdan dedi ki, Fransa 
Əlcəzairdə qətliam törədib, Uqandada tayfalardan birinin digərlərinə qarşı törətdiyi soyqırımı dəstəkləyib və 
sair. Yeri gəlmişkən, Əlcəzair hökuməti də yüksək səviyyədə bəyan etdi ki, Türkiyə onların adını çəkməsin bu 
məsələdə. 

Yəni Əlcəzair xalqı Fransa - Türkiyə rəqabətində vasitəyə çevrilmək niyyətində deyil.  
Dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞ PA) sədri, türk əsilli Mövlud Çavuşoğlu "Zaman" 

qəzetinə müsahibəsində Fransa parlamentinin qondarma "erməni soyqırımı" barədə qəbul etdiyi qanuna 
münasibət bildirərkən yenidən Sarkozi hökumətinin və onun fransız senatorlarını tənqid edib. Çavuşoğlunun 
sözlərinə görə, Türkiyə Fransanın bu qanun layihəsini qəbul etməsinə yol verməmək üçün tədbirlər görməlidir 
və bunun üçün ən uğurlu üsul mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun aparılması olacaq. Fikir verin, yenə də 
başqa yol təklif olunur, Xocalı soyqırımının üstünə gəlinmir. 

Türkiyədə tanınmış jurnalist-yazar Qasım Alcan "Həftə içi"nə açıqlamasında bildirdi ki, Əlcəzair 
hökumətində təmsil olunan hər bir kəs Fransanın nəzərində dost görünmək üçün əlindən gələni edir. "Əlcəzairin 
baş naziri Əhməd Uyahayanı indiki postunda məhz Fransa oturdub. Ona görə də bu şəxsin Türkiyəyə verəcəyi 
cavab bir növ vəzifəsinin haqqını ödəmək kimi yozulmalıdır. Fransanın qarşısında yaxşı görünmək əlcəzairli 
vəzifəli şəxslər üçün baş ucalığı sayılır. Bu mənada Uyahya 132 il ərzində Fransa işğalı altında zülm yaşayan 
Əlcəzair xalqını müdafiə edən Türkiyəyə qarşı sərt davranmaq əslində bir vaxtlar kütləvi şəkildə qətlə yetirilən 
45 min əlcəzairlinin qanını yerdə qoymaq deməkdir. Amma bu da bir həqiqətdir ki, Əlcəzair müxalifəti faktdan 
öz mənfəəti üçün yararlanmağa başlayıb və hökumətə qarşı ciddi çıxışlar edib. Məncə Türkiyə müxalifəti də 
Əlcəzairli cəbhədaşları ilə birlikdə müsbət nəticəyə gələ bilər".  

Maraqlıdır ki, Türkiyə həmişə hökumət rəsmiləri səviyyəsində bəyanatlar səsləndirir, amma parlament 
səviyyəsində qərarlar vermir. Bu həm Əlcəzair, həm də Xocalı soyqırımı məsələlərinə aiddir. Müsahibimiz də 
bu fikirdədir ki, Türkiyə parlamentində Əlcəzair soyqırımı müzakirə oluna və tanına bilər. Hansı ki, indiyədək 
buna cəhd göstərən olmayıb: "Türkiyə həm NATO, həm də AB müstəvisində, İsraili də siyahıya salsaq birlikdə 
hərəkət edir. Mənə elə gəlir ki, bu gün əlcəzairli və digər anti-Türkiyə mövqeli rəsmilər Osmanlı hakimiyyətinin 
intiqamını alır. Hazırda qondarma erməni soyqırımını tanıyan ölkələrin sayı 20-dən artıqdır. Ancaq Türkiyə 
indiyədək heç olmaya türkdilli ölkələri öz haqqının müdafiəsini dəstəkləməyə cəlb edə bilmir. 200 milyonluq 
Türk dünyası olduğu halda əlcəzairli və ya digər ölkədə yaşayan xalqlardan dəstək gözləmək yersizdir. Şəxsən 
mən indiki vəziyyətə baxıb qondarma erməni soyqırımının 100-cü ilində nələrin baş verəcəyini ağlıma belə 
gətirə bilmirəm".  

Bu yaxınlarda Meksika senatı Xocalı soyqırımını tanımaqla belə bir dəhşətli qətliamın olduğunu dünya 
ictimaiyyətinin yadına saldı. Əvvəlki illərdə də bir neçə dəfə Türkiyə parlamentində də bu məsələ qaldırılıb, 
amma sadəcə olayı pisləyə bəyanat səsləndirməklə yekunlaşıb. Elə isə hər an rəsmi Ankara Türkiyə dövlətinin 
və xalqının ünvanına əks bir addım atan ermənilərə Xocalı soyqırımını tanımaq istəmir? Q.Alcan da bu 
fikirdədir ki, Türkiyə Meksika qədər ola bilmədi: "Xocalı soyqırımını ilk olaraq Türkiyə tanımalı idi, digər 
dövlətlər isə ondan örnək götürməli idilər. Amma hər şey əksinə oldu, qardaş Türkiyə uzaq Latın Amerikası 
ölkəsinin qərarının kölgəsində qaldı, buna ancaq təəssüflənirəm. Hətta mən deyərdim ki, Türkiyə gecikməklə bir 
növ qatara çata bilməyib. Ermənilər 1915-ci ilin hesabını tələb edirlər, amma Türkiyə və digər türkdilli ölkələr 
20 il öncə öz millətinə qarşı baş vermiş və hələ də hamının gözləri önündə canlanan, ermənilərin Xocalıda 
həyata keçirdiyi qətliamın qiymətini verə bilmir. Bu gün Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal altındadır, bu 
heç kimi narahat etmir. Məncə əsl fəlakət bunlardır ki, siyasətçilər görmək istəmirlər". 

Q.Alcan onu da əlavə etdi ki, bundan sonra da Türkiyənin Fransaya nə isə kəskin təzyiq göstərə biləcəyini 
düşünmür. Ən azından ona görə ki, Türkiyə və Fransanın hər ikisi NATO ölkəsidir, onların arasında isə açıq 
düşmənçilik yaşana bilməz. Sonda müsahibimiz onu da bildirdi ki, Türkiyə və türk dünyası indidən birləşib öz 
maraqlarını qorumasalar, gələcəkdə Avropa nəinki qondarma erməni soyqırımınıda tanıyacaq, hətta onu 
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tanımayanları cəzalandıracaq və Türkiyəni təzminat ödəməyə də, hətta ermənilərə torpaq verməyə vadar 
edəcəklər.  

Yalova Qondarma Erməni Soyqırımı ilə Mübarizə Dərnəyinin rəhbəri Şəmsəddin Gürtəkin isə belə hesab 
edir ki, Əlcəzair hələlik müstəmləkəçilik əhvalından qurtulmayıb. Ona görə də bu ölkənin baş nazirinin 
Türkiyəni Fransanın qarşısında alçaltmaq istəməsi təbiidir. Müsahibimizin sözlərirnə görə, ümumiyyətlə, bütün 
ərəb milləti tarix boyu onu işğal edənlərin sözü ilə oturub-durublar və indi də belədirlər.  

Türkiyənin Xocalı soyqırımını tanıması məsələsinə toxunan Ş. Gürtəkin əlavə etdi ki, Türkiyənin 
Sarkozinin timsalında Fransanı Xocalı kartı ilə vurması üçün güc nisbəti nəzərə alınmalıdır. Onun sözlərinə 
görə, Avropa müasir dövrümüzdə "yeni dünya" adlandırılır. Elə ona görə də bu "yeni dünya"ya daxil olmağa 
çalışan Türkiyə hər vəchlə vurulur. Xocalı soyqırımını indiyədək tanımayan Türkiyə parlamentinin məqsədi də 
məhz Avropanı qıcıqlandırmaq istəməməsidir. 

 
Vüsal Tağıbəyli  

 
“Həftə içi”.-2012.-13 yanvar.-№6.-S.1, 3. 
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Türkiyə parlamentinə Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı qanun layihəsi  

təqdim olunacaqdır 

 
İğdırdan seçilmiş millət vəkili Sinan Oğan Türkiyə Böyük Millət Məclisində keçirdiyi mətbuat 

konfransında bildirmişdir ki, Xocalı qətliamının ildönümü ərəfəsində XX əsrin ən ağır cinayətlərindən 

biri olan bu soyqırımının tanınması üçün parlamentə qanun layihəsi təqdim olunacaqdır.  

Bundan başqa, Ankarada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılması və Türkiyə paytaxtının 

mərkəzi küçələrindən birinin "Xocalı" adlandırılması təklifləri müzakirə olunacaqdır.  

S.Oğan demişdir ki, Fransa Milli Assambleyasının qondarma "erməni soyqırımı"nı inkar edənlərin 

cəzalandırılması ilə bağlı qanun layihəsini qəbul etməsinə etiraz əlaməti olaraq, onun təmsil etdiyi Milliyyətçi 

Hərəkat Partiyası Ankaradakı "Paris prospekti"nin Əlcəzair prospekti adlandırılması təklifini də parlamentə 

verəcəkdir. 

 

Oqtay BAYRAMOV 

 

“Xalq qəzeti”.-2012.-14 yanvar.-N 9.-S.1. 
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20 ildə Xocalı soyqırımını tanıya və tanıda bildikmi? 

 

İqbal Ağazadə: “Parlament beynəlxalq aləmin və dost ölkələrin soyqırımı tanıması üçün lazımi 

addımları atıb, artıq növbə dost ölkələrindir” 

 

Fazil Mustafa: “Parlamentə Xocalı soyqırımını inkarla bağlı qanun layihəsini təqdim edəcəyik” 

 

Fevralın 26-da erməni-rus hərbi birləşmələrinin törətdikləri Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü 

tamam olacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ötən əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olan Xocalı 

soyqırımının 20-ci ildönümü haqqında sərəncam imzalayıb.  

Sərəncamda qeyd olunub ki, Ermənistan silahlı qüvvələri bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq, 

keçmiş sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin iştirakı ilə yatan 

şəhərə hücum edərək azərbaycanlılara qarşı soyqırım aktını törədib. Bir neçə saat ərzində 613 soydaşımız, o 

cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib, meyitlər üzərində təhqiredici 

hərəkətlərə yol verilib. Həmin kütləvi qırğın həyata keçirilərkən 8 ailənin həyatına son qoyulmuş, 25 uşaq hər 

iki valideynindən, 130 uşaq isə valideynlərinin birindən məhrum edilib, 487 dinc Xocalı sakini ağır yaralanıb və 

1275 nəfər girov götürülüb. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin taleyi indiyədək məlum deyil. 

Ancaq üstündən 20 il keçəndən sonra da Xocalı soyqırımı ilə bağlı ortaya çıxan suallara cavab verilməməsi 

təəssüf doğurur. Söhbət indiyədək Xocalı soyqırımı haqqında qanunun qəbul edilməməsi, bu soyqırım aktı ilə 

bağlı məsələnin Beynəlxalq Haaqa Məhkəməsinə çıxarılmasına və heç olmasa dost ölkələrin parlamentlərində 

qəbuluna nail olunmamasından gedir.  

Qeyd edək ki, ötən ilin yanvarında İslam Konfransı Təşkilatı Parlament Assambleyası təşkilata üzv olan 51 

ölkənin parlamentlərini Xocalı soyqırımını insanlığa qarşı cinayət kimi tanımağa çağıran qətnamə qəbul edib. 

Keçən ilin sonlarında Meksika Senatında Xocalı soyqırımı ilə bağlı qərar qəbul edilib. Bugünlərdə isə Türkiyə 

Böyük Millət Məclisinin üzvü Cinan Oğan Xocalı soyqırımının ölkə parlamentində müzakirə olunacağını deyib. 

Ancaq bir çoxları hesab edir ki, soyqırımın xarici ölkələrdə tanıdılmasından ötrü Azərbaycan müvafiq hüquqi 

prosedurlara əməl etməlidir.  

Milli Məclisin deputatı İqbal Ağazadə hesab edir ki, Azərbaycan tərəfi bu məsələ ilə bağlı müvafiq addımları 

atıb: “Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara və dost ölkələrə müraciətlərini edib, təbii ki, növbəti müraciətlərini də 

edəcək. Parlament beynəlxalq aləmin və dost ölkələrin soyqırımı tanıması üçün lazımi addımları atıb. Artıq 

növbə Azərbaycana dost ölkələrindir, yəni onların 20-ci əsrdə yaşanmış faciənin ildönümü ərəfəsində bunu 

soyqırım kimi qəbul etməsi qalır. Azərbaycan nəyi necə qəbul edib, bu, məsələnin başqa tərəfidir. Amma faktın 

soyqırım kimi tanınması üçün dünya parlamentlərinə müraciət edib”. İ.Ağazadə Xocalı soyqırımı haqqında 

qanunun olmadığını vurğulasa da, qeyd etdi ki, beynəlxalq aləmdə soyqırımı tanıtdırmaq üçün Azərbaycanda 

bununla bağlı qanunun qəbulu hökm deyil: “Baş verən hadisə faktlarla öz əksini tapdığına görə bunu qəbul 

etmək dünya dövlətləri, o cümlədən Türkiyə üçün elə də çətin prosedur deyil”. İ.Ağazadə Azərbaycanın TürkPA 

üzvü olaraq bu quruma üzv ölkələrlə Xocalı soyqırımının tanıtdırılması istiqamətində ciddi fəaliyyət 

göstərməsini, Türkiyə ilə fərdi qaydada işləməli olduğunu vurğuladı: “Azərbaycanla dost olan ölkələrin 

səfirlikləri, o ölkələrdəki səfirlərimiz vasitəsilə işləmək lazımdır. Bu işin nəticəsi daha çox fərdi bacarıqdan asılı 

olacaq. Çünki Ermənistan da məhz qondarma ”soyqırım"ı məhz bu şəkildə tanıdıbsa, biz işləsək, real bir 

soyqırımı tanıtmağımız üçün elə də böyük zəhmət çəkməyə ehtiyac olmayacaq".  

Böyük Quruluş Partiyasının sədri, deputat Fazil Mustafa da Azərbaycan parlamentin özü üzərinə düşən işi 

yerinə yetirdiyi qənaətindədir: “Bu istiqamətdə kifayət qədər sənədlər qəbul olunub. Qondarma ”erməni 

soyqırımı" məsələsinin təcrübədə görünən tərəfi odur ki, dünyada hansısa sözü keçən proseslərə təsir etmək 

gücü olan dövlət bu məsələni öz himayəsinə götürüb, bunu təbliğ etmək yükünü və məsuliyyətini paylaşır. Bu, o 

deməkdir ki, biz himayəsi olmayan bir dövlət olduğumuza görə tək himayəmizin Türkiyə olduğu üçün, 

Türkiyənin özü də basqılara məruz qaldığından məsələni istədiyimiz şəkildə, həm də ermənilərin dünyada tətbiq 

etdiyi metoda uyğun olaraq yaymaq, yaxud qəbul etdirmək imkanımız yoxdur. Belə bir şəraitdə daha çox 

özümüzü qınayırıq. Ancaq son on ildə diasporanın əsas işi Xocalı ilə bağlı tədbirlər keçirib məsələni başqa 

ölkələrinin gündəliyində saxlamaqdır. Biz təbliğat işini gücləndirməliyik ki, bəlkə nə vaxtsa bizə dəstək verəcək 

anlayışa malik güclü dövlətlər ortaya çıxacaq. Xüsusilə də ABŞ-ın mövqeyinin necə olması həlledici əhəmiyyət 

daşıyır". F.Mustafa dedi ki, o, parlamentə Xocalı soyqırımını inkarla bağlı qanun layihəsi təqdim edəcək: “Əgər 

Fransa Senatı ”erməni soyqırımı"nı inkar qanununu qəbul etsə, biz Milli Məclisdə Xocalı soyqırımını inkar 
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edənlərə cəzanı nəzərdə tutan layihəni təqdim edəcəyik. Təbii ki, bunun tətbiq arealı fransızlarla müqayisədə 

məhdud ola bilər. Amma hər halda, bir neçə fransızın, avropalının Azərbaycana, ya Türkiyəyə səfərində bundan 

əziyyət çəkməsinə qarşılıqlı cavab amili kimi baxıla bilər".  

 

E.PAŞASOY  

 

“Yeni Müsavat”.-2012.-19 yanvar.-N 13.-S.5. 
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Xocalı soyqırımını dünyaya tanıtmalıyıq 

 

Akif Nağı: «Hər bir təşkilat öz üzərinə düşən vəzifəni uğurla yerinə yetirməyə çalışmalıdır» 

 

Elnur Eltürk: «Hadisənin baş vermə səbəbləri haqqında əsasən xarici media ilə işləmək lazımdır» 

 

Coşqun Topal: «Türkiyənin bu məsələdə Azərbaycana daha çox dəstək olması lazımdır» 

 

Hasan Oktay: «Biz də qardaşlarımızla birlikdə bu harayın içində olub Xocalı soyqırımını dünyaya 

tanıtmalıyıq» 

 

Xocalıda erməni vandallarının törətdiyi qətliamın 20-ci ildönümü yaxınlaşır. Hər il faciə ilə bağlı 

xarici ölkələrdə diaspor təşkilatları, Azərbaycanın xaricdəki nümayəndəliklərində tədbirlər keçirilir. 

Ancaq üstündən 20 illik bir zaman keçməsinə baxmayaraq, hələ də Xocalı soyqırımı hüquqi qiymətini 

almayıb. Türkiyə parlamentində bu soyqrımıla bağlı dinləmələrin keçirilməsi, ötən ilin dekabrında 

Meksika senatında Xocalıda baş verənlərin soyqrımı kimi tanınması qərarı yaxın keçmişimizdə törədilən 

bir soyqırımın dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınması üçün yetərli sayıla bilməz. Bu işi 

intensivləşdirməliyik. Bəs bunun üçün ilk növbədə rəsmi Bakı nə etməlidir? 

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatının (QAT) sədri Akif Nağı Azərbaycan Milli Məclisinin TBMM-dən dərs 

götürməsini məsləhət bildi: «Əslində Xocalı faciəsi elə bir məsələdir ki, hər kəs öz imkanları və gücü daxilində 

işlər görməlidir. Bəzən iradlar olur ki, hansısa bir faciənin ildönümü yaxınlaşarkən bu olay gündəmə gəlir. 

Əslində bütün dünyada belədir və bizdə də rayonlarımızın işğal gününə bir neçə gün qalmış bunu anırıq. 

Müəyyən mənada belə vəziyyətə normal yanaşmalıyıq. Həm də il ərzində kampaniya xarakteri olmadan 

müəyyən məqsədyönlü işlər aparılmalıdır». Bu gün Ermənistanın ifşa olunması üçün ən vacib məsələlərdən biri 

Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması olduğunu deyən Akif Nağı Türkiyənin bu prosesə çoxdan qoşulduğunu 

xatırlatdı: «Türkiyə Böyük Millət Məclisində sözügedən məsələnin müzakirəyə çıxarılması, yəni, bu faciənin 

ildönümünü gözləmədən soyqırımın tanınmasının gündəmə gətirilməsi aparılan işlərin nəticəsidir. Fikrimizcə, 

hər bir təşkilat öz üzərinə düşən vəzifəni uğurla yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Məsələn, Qarabağ Azadlıq 

Təşkilatı xocalıların imzalarını toplayaraq bütün dünya parlamentlərinə göndərdi. İndi də bu istiqamətdə 

fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Ümumiyyətlə, çalışmaq lazımdır ki, birinci növbədə Türkdilli dövlətlərin 

parlamentləri Xocalı soyqırımını müzakirəyə çıxararaq müvafiq qərarlar versinlər. Ona görə də bu istiqamətdə 

səylər daha da artırılmalıdır». Xocalı soyqırımının tanıdılmasıyla bağlı təbliğat işlərinin dövlət səviyyəsində 

aparılmasını vacib sayan QAT sədri bildirdi ki, bu məsələnin daha effektli olması üçün diaspora təşkilatlarının 

da təbliğatlarını yüksək səviyyədə qurması lazımdır: «Dağlıq Qarabağ problemi İsveç parlamentinə çıxarılaraq 

müzakirə edildi. Almaniya parlamentində də Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirəsi keçirildi. Azərbaycan 

diasporası belə bir nəticəyə nail oldu. Almaniya parlamentinin bir qrup deputatı yerli hökumətə sorğuyla 

müraciət etdi ki, Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsində rəsmi Berlinin mövqeyilə bağlı açıqlama 

verilsin». 

Politoloq Elnur Eltürk isə bildirib ki, Xocalı faciəsinin tanıdılması ilə bağlı Xocalı sakinləri Avropa İnsan 

Hüquqları Məhkəməsinə, beynəlxalq hüquq məhkəmələrinə müraciət etməlidirlər: «Bu məsələylə bağlı 

beynəlxalq hüquqşunaslarımız hərəkətə keçməlidirlər və eyni zamanda hətta avropalı hüquqşunasları bu 

məsələyə cəlb edə bilərik. Bu gün təəssüf ki, bu istiqamətdə fəaliyyətimiz zəifdir. Hətta, ermənilər Xocalıda 

çəkilən şəkilləri «erməni qırğınları», «ermənilərə qarşı olan soyqırım» kimi təqdim edirlər. Avropada və 

dünyanın başqa ölkələrində keçirdikləri sərgilərdə bu hadisəni özlərinə qarşı olan soyqırım aktı təqdim etməyə 

çalışırlar. Deməli, ermənilər bütün vasitələrdən istifadə edib, etdikləri cinayəti ört-basdır etmək istəyirlər. 

Düşünürəm ki, hadisənin baş vermə səbəbləri haqqında əsasən xarici media ilə işləmək lazımdır». 

Türkiyə politoloqu Coşqun Topalın fikrincə, isə hər şeydən əvvəl türklər arasında birliyin olması vacibdir: 

«Baxın 2 gün əvvəl, Parisdə Fransa Senatında qondarma erməni soyqırımını inkarın cəzalandırılmasını nəzərdə 

tutan qanun layihəsinə 30 min türk etiraz etdi. Amma başda Fransa mediası olmaqla dünya mediası bunu 

görməzlikdən gəldi. Amma bu bizi ruhdan salmamalıdır. Bu gün dünyada – Rusiya, Fransa, İran və Amerikada 

cəmi 7 milyon erməni yaşayır. Amma səsləri güclü çıxır. Təkcə Almaniyada türklərin sayı isə 3 milyondan 

çoxdur. Amma səsimiz kifayət qədər duyulmur. Yalnız dünyaya qarşı deyil, öz ölkə vətəndaşlarımıza da bu 
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hadsələri kifayət qədər duyura bilmirik. Burada media üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirirmi? Bunu da 

soruşmalıyıq. Nöqsanlarımız çoxdur. Biz səsimizi dünyaya çatdırmaq üçün işə davam etməliyik. Xocalı 

soyqırımının, başda İslam və Türk dünyası olmaq üzrə dünya parlamentlərinin gündəminə çıxarılması bu 

mövzuda ciddi fayda verə bilər. Türkiyənin də bu mövzuda Azərbaycana daha çox dəstək olması lazımdır». 

Danimarka-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Səfər Sadiqi isə deyib ki, Azərbaycan parlamenti 

Xocali faciəsini soyqırım kimi qəbul etməlidir ki, sonradan onun başqa ölkələrdə tanınması üçün hüquqi əsas 

olsun: «Mən başa düşə bilmirəm, Xocalı faciəsindən 20 il keçir, niyə indiyəcən onu soyqırım kimi qəbul 

etməmişik. Azərbaycan bunu qəbul etməlidir ki, sonra xaricdə yaşayan azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrin 

parlamentinə bu məsələni bir soyqırım kimi müzakirəyə çıxara bilsinlər». 

Ekspert Cəsur Sümərinli də bildirib ki, ilk növbədə Azərbaycan parlamenti Xocalı soyqırımı haqqında 

qanun qəbul etməlidir. Yalnız bunun ardınca artıq onun beynəlxalq səviyyədə tanıdılması üçün hüquqi 

əsaslardan danışmaq olar. 

Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay da deyir ki, Xocalıda baş verənlən 

unudulmamalıdır: «Azərbaycan səsini bütün dünyaya çatdırmalıdır. Biz də qardaşlarımızla birlikdə bu harayın 

içində olub Xocalı soyqrımını dünyaya tanıtmalıyıq». 

 

Cavid. 

 

“Xalq Cəbhəsi”.-2012.-24 yanvar.-N 12.-S.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 

 

13 
 

«Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verilməlidir» 

 

Azərbaycanın Prezident Adminstrasiyasının çağırışına Türkiyənin hakim partiyası dəstək verib 

Haluk İpək: «Dünya Xocalı soyqırımını tanımalıdır və Türkiyə parlamenti bu istiqamətdə ciddi addımlar 

atacaq» 

 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hülusi Kılıç Fransa Senatının qəbul etdiyi bədnam qanunun çox az sayda 

siyasətçinin bir oyunu olduğunu deyib. Jurnalistlərlə söhbətində səfir bildirib ki, Fransa Senatının qondarma 

«erməni soyqırımı»na dair qəbul etdiyi qanun fikir, söz və ifadə azadlığına qarşıdır və Fransanın mövcud 

prinsiplərinə uyğun gəlmir». Səfir deyib ki, belə qanunun qəbulu fransız xalqının tarixinə ləkədir: «Biz türk 

dünyası olaraq bunu qınayırıq. Bunu bizə qarşı edilən hörmətsizlik kimi qəbul edirik. Fransanın Türkiyəni 

mühakimə etmək səlahiyyəti yoxdur». 

Azərbaycan xalqının və hakimiyyətinin bədnam qanunla bağlı nümayiş etdirdiyi mövqeyi təqdir etdiyini 

bildirən Türkiyə elçisi təşəkkürlərini ifadə edib. 

Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyası da Fransa Senatının qəbul etdiyi qanunla bağlı mövqeyini 

açıqlayıb. Prezident Administrasiyasının İctimai siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Türkiyənin 

«Anadolu» agentliyinə bəyanlayıb ki, Fransa parlamentinin «erməni soyqırımı»nın inkarına görə cinayət 

məsuliyyəti nəzərdə tutan qanunu qəbul etməsi düşüncə və söz azadlığına ciddi zərbədir. Əli Həsənov bildirib 

ki, qanunun qəbul edilməsi müasir Fransa tarixində qara ləkədir. 

Dünən jurnalistlərə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Siyasi təhlil və informasiya 

təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov deyib: «Biz Fransanı daha konstruktiv və rasional mövqedən çıxış 

etməyə çağırırıq. Azərbaycan tərəfi Fransanın bu addımını qınayır. Bu addım Fransa Konstitusiyası ilə ziddiyyət 

təşkil edir. Bu, söz və fikir azadlığını zərbə altında qoyur. Bu baxımdan, respublika demokratiyası ruhuna zərbə 

dəyir». Onun sözlərinə görə, «əgər bu qanunu qəbul edənlər həqiqət axtarırlarsa, o zaman həmin adamlar 100 il 

öncə olan, söylənilən və sübuta yetirilməmiş hadisəni deyil, 20 il öncə olmuş Xocalı soyqırımı məsələsini 

gündəmə gətirsinlər və müzakirə edib hüquqi qiymət versinlər». 

Qeyd edək ki, Prezident Administrasiyasının çağırışına Türkiyənin hakim dairələrindən dəstək gəlib. 

Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının baş katibi Haluk İpək «Trend»ə açıqlamasında bildirib ki, 

dünya Xocalı soyqırımını tanımalıdır və Türkiyə parlamenti bu il Xocalı soyqırımının beynəlxalq səviyyədə 

tanınması üçün ciddi addımlar atacaq. 

Onun sözlərinə görə, Türkiyə Xocalı soyqırımının tanınması üçün əlindən gələn hər şeyi edəcək. Bununla 

yanaşı, o qeyd edib ki, Türkiyənin bilavasitə göstərdiyi səylər nəticəsində Xocalı soyqırımının tanınması 

məsələsində artıq müəyyən uğurlar əldə olunub. 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan silahlı birləşmələri Xocalı 

şəhərinin yeddi minlik əhalisinə qarşı soyqırım aktının həyata keçirildiyini xatırladan Haluk İpək bu hərbi 

təcavüz zamanı Xocalının ağır hərbi texnikanın şiddətli atəşləri nəticəsində darmadağın edildiyini, dinc 

sakinlərə amansızcasına divan tutulduğunu və bir neçə saat ərzində 613 azərbaycanlının, o cümlədən 106 qadın, 

70 qoca və 63 uşağın xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildiyini, meyitlər üzərində təhqiredici hərəkətlərə yol 

verildiyini vurğulayıb. Haluk İpək onu da bildirib ki, Fransa Senatının «erməni soyqırımı»nı tanıması təkcə 

Türkiyəyə deyil, həm də Azərbaycana qarşı yönəlmiş aktdır: «Fransanın belə qanun qəbul etməyə haqqı yoxdur. 

Çünki tarixi faktlara əsasən ermənilər kimi kiçik Qafqaz xalqları hazırkı vəziyyətə məhz Osmanlı İmperiyasının 

himayəsi və müdafiəsi sayəsində çatıblar».AKP-nin baş katibi əlavə edib ki, Senatın qərarı hələ heç nə demək 

deyil. Belə ki, Fransada bu qanunu ləğv etmək üçün tədbirlər görən ağıllı senatorlar var: «Türkiyə Fransaya 

qarşı əvvəl tətbiq etdiyi sanksiyalarla kifayətlənməyəcək. Biz başqa variantlara, o cümlədən hüquqi müqaviməti 

də nəzərdən keçiririk». 

Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynlinin rəhbərlik etdiyi 

Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası da Fransa Senatının uydurma erməni soyqırımını inkar edənlərin 

cəzalandırılmasını nəzərdə tutan qanunun qəbulunu pisləyib. Konfederasiyanın bununla bağlı yaydığı bəyanatda 

deyilir ki, qanun təməl insan hüquq və azadlıqlarından olan söz və fikir azadlığını məhdudlaşdırır və totalitar 

düşüncənin məhsulu kimi beynəlxalq hüquq prinsiplərinə ziddir: «Bu qanun İnsan Hüquqları Haqqında Ümumi 

Bəyannamə (19-cu maddə), Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası (10-cu maddə), Fransa Konstitusiyası və 

qanunları ilə də ziddiyyət təşkil edir. Nəzərə alınmalıdır ki, yəhudilərin soyqırımına məruz qalmasını barədə 

Nürnberq Beynəlxalq Tribunalının qərarından fərqli olaraq iddia edilən erməni soyqırımı ilə bağlı heç bir 

beynəlxalq yurisprudensiya yoxdur». Konfederasiyanın qənaətinə görə, uydurma erməni soyqırımını inkar 
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edənlərin cəzalandırılması haqqında qanun Fransa vətəndaşlarının beynəlxalq konvensiyalar və müqavilələrlə 

təminat verilən ifadə və söz azadlığını məhdudlaşdırır: «Eyni zamanda bu addım Fransa Konstitusiyasında təsbit 

edilən azad şəkildə elmi araşdırmalar, tədqiqat aparmaq hüququnu da ciddi şəkildə pozulmasına səbəb olacaq. 

Fransa Senatının qərarı hüquqi baxımdan təhlükəli presedent yaratmaqla çağdaş dünyada fundamental insan 

hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sistemini zərbə altında qoyur. Uydurma erməni soyqırımını inkar edənlərin 

cəzalandırılması haqqında qanun insan hüquqlarının qorunması uğrunda əldə olunmuş naliyyətlərə kölgə salaraq 

bu unversal dəyərləri inkar edənləri daha da cəsarətləndirir. Onlar üçün hüquqi baxımdan presedent yaradır. 

Eyni zamanda Senatın bu qərarı hər hansı ölkəninin parlamentinin tarixi hadisələri şərh etməsi və buna hüquqi 

don geydirməsi kimi ziyanlı ənənənin əsasını qoyur». 

 

Cahangir. 

 

“Xalq Cəbhəsi”.-2012.-26 yanvar.-N 14.-S.5. 
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Xocalı soyqırımının TBMM-də tanınacağına əminəm" 

 

Coşqun Topal: "Hesab edirəm ki, Türkiyə və Azərbaycan bundan sonra da birlikdə addımlar 

atmalıdırlar" 

 

Qaradəniz Texniki Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə doktoru Coşqun Topalla "Həftə 

içi"ndə söhbət 

 

Fransa parlamentində qəbul olunan məlum qərardan sonra Türkiyənin Parisə hansı savabı verəcəyi dünya 

ictimaiyyətinin diqqətindədir. Bu mənada Türkiyə Böyük Millət Məclisinin gələn ay ildönümü qeyd olunacaq 

Xocalı soyqırımını tanıması Sarkozi hakimiyyətinə daha kəskin cavab ola bilməzdimi? Türkiyədəki Qaradəniz 

Texniki Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə doktoru Coşqun Topalla söhbətimizin məqsədi də məhz bu 

məsələlərdə çıxış yolu tapmaqdır.  

- Əvvəlcə onu deyim ki, Avropa Birliyinin yaradıcısı ölkələrindən biri olan Fransanın xarici siyasətini bu 

qurumun siyasətindən ayrı düşünmək çox çətindir. Diqqətlə fikir versək, burada adını çəkdiyimiz qurumla 

Fransa arasında bir ortaq maraq uğrunda əməkdaşlığın olduğunu görərik. Xüsusilə də Fransa prezidenti Nikola 

Sarkozinin Türkiyəyə qarşı tutduğu mövqe yeni deyil. 

Hələ 2005-ci ilin noyabrında kansler Angela Merkelin başçısı olduğu Almaniyada sağ mərkəzçi partiya - 

Xristian Demokrat Birliyi iqtidara gəlmişdi. Məhz bundan sonra Avropa Birliyinə üzvlük məsələsində Merkel 

Almaniyasının Türkiyənin əleyhinə mövqe tutması Fransaya da təsir göstərmişdi. Maraqlısı budur ki, həmişə 

anti-Türkiyə çıxışları ilə tanınmış Sarkozi 2007-ci ilin may ayında mühafizəkarların nümayəndəsi olaraq 

prezident seçilib və hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən bəri də Ankaranın bu quruma üzvlüyünün mümkün 

olmadığını deyir. Hətta bu məsələdə o, həmişə Merkellə eyni mövqeyi bölüşür. Son olaraq dekabrın 22-də 

Fransa parlamentinin alt qanadında qəbul edilən məlum layihə Senat tərəfindən də yanvarın 23-də təsdiqlənib. 

Qısa vaxt ərzində prezident Sarkozinin imzalayacağı həmin sənədin nəticəsini də bilirsiniz, 1915-ci ildə baş 

verənlərin "soyqırımı" olmadığını deməyənlərin 1 il həbs və ya 45 min avro məbləğində pul cəriməsi ilə 

cəzalandırılmağı nəzərdə tutur. 

- Elə isə Türkiyə Sarkoziyə həddini göstərmək üçün nələr edə bilər? 

- Hazırda bütün dünya bu qanunu qəbul etdiyinə görə Türkiyənin hansı adekvat addım atacağını gözləyir. 

Yəni Ərdoğan iqtidarı sadəcə bəyanatlar verəcəkmi, yoxsa əməli addımlar atacaqmı, hamının diqqəti bu 

məsələyə yönəlib. Fikir verin: layihə parlamentin alt palatasında qəbul edilərkən Türkiyə səfirini qısa müddətə 

Parisdən geri çağırdı. Ancaq məsələ Senata çıxmazdan az əvvəl səfir təkrar Fransaya qayıtdı. Məncə icrası 

mümkün olan qərarlar qəbul edilməli və bunlar Türkiyəni beynəlxalq müstəvidə təcrid vəziyyətinə salmamalı, 

dövlətin maraqlarına ziyan vurmamalıdır.  

- Məncə burada ölkələrin gücü də nəzərə alınmalı, müqayisə olunmalıdır? 

- Fransa son bir ildə ümumdaxili məhsul istehsalı 2 trilyon 145 milyard dollar olan dünyanın ən güclü 10 

nəhəng iqtisadi gücündən biridir. Amma Sarkozi hakimiyyətə gələndən sonra Fransa iqtisadiyyatı artan işsizlik 

və ictimai borclarla bir qədər kiçilməyə doğru gedir. Ölkədə ifadə azadlığını hədəfə alan parlamentin son qərarı 

isə təkcə Fransanın xarici siyasətinə deyil, həm də iqtisadiyyata mütləq mənfi təsir göstərəcək. Fransa ildə 75 

milyon xarici turist qəbul edən ölkə kimi dünyada birinci yerdədir. Amma yaxın illərdə bu vəziyyət dəyişə bilər. 

İnsanlar ifadə azadlığının bu dərəcədə cilovlandırıldığı, əcnəbilərə, xüsusilə də müsəlmanlara qarşı sərt 

tədbirlərin görüldüyü bir ölkəni ziyarət etmək istəməyəcəklər. Xüsusilə də Türkiyə və digər müsəlman 

ölkələrinin cavabı gecikməyəcək. Təsəvvür edin ki, Jak Şirak dövründə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında 

müşahidəçi status almaq istəyən Fransa bu gün islamofobiya xəstəliyinə tutulub. Yeri gəlmişkən, İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu da Fransanı islamofobiya xəstəliyinə tutulmaqda 

günahlandırıb. Fransanın görə bilmədiyi şeylər bunlardır: Türkiyə bu gün 19-cu əsrdə Avropa dövlətlərinin 

gördükləri "Şərq problemi"nin bir hissəsi deyil. Müasir dövrümüzdə Şərq - Qərb prizmasından yanaşaraq 

problemli ölkə axtarsaq, bunu ancaq Qərbdə tapacağıq.  

- Fransa türkləri erməni kartı ilə vurmağa çalışır. Bu mənada onun özünü də vaxtilə müxtəlif 

ölkələrdə həyata keçirdiyi soyqırımları tanımaq yolu ilə vurmaq daha yaxşı effekt verər məncə? 

- Bir çox ölkə parlamentlərində gündəmə gətirilən və qondarma erməni soyqırımını tanımağı nəzərdə 

tutan layihələri sadəcə, erməni diasporlarının adına bağlamaq mümkün deyil. Hər bir ölkədə siyasətə və qərar 

vermə orqanlarına təsir göstərmək istəyən müxtəlif qruplar da mövcuddur. Amma xüsusilə xarici siyasətlə bağlı 
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məsələlərdə dövlətlər həmişə milli maraqları əsas tuturlar. Ölkələr qısa, orta və uzun müddətdə reallaşdırmağı 

nəzərdə tutan məqsədlərə görə addım atmalıdır. Konkret olaraq Fransaya gəldikdə, bu ölkədə yaşayan erməni 

vətəndaşların sayı heç də seçkilərin nəticəsinə təsir göstərmək iqtidarında deyil. Hansı ki, 60 milyonluq 

Fransada Türkiyənin adi bir işarəsi ilə seçkiyə təsir edəcək imkanına malik, əhalinin 10 faizə qədərini təşkil 

edən müsəlman vətəndaşları yaşayır. Amma nəzərə alaq ki, reallıqda Fransadakı ermənilərdən sayca 10 dəfə 

artıq olan müsəlmanlar heç bir təsir imkanına malik deyil.  

- Türkiyə Xocalı soyqırımını tanımaqla Fransaya bəşəriyyətin əsl qatillərinin ermənilər olduğunu 

başa sala bilməzmi? 

- Fevralın 26-da Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü qeyd olunacaq. Azərbaycanla Türkiyə sözün əsl 

mənasında bir millət, iki dövlətdir. Hər il Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı məsələ Türkiyə Böyük Millət 

Məclisində təmsil olunan siyasi partiyalar tərəfindən gündəmə gətirilir. Millət vəkilləri Xocalı qətliamını vəhşət 

və soyqırımı olaraq adlandıraraq həyatını itirən azərbaycanlı qardaşlarının xatirəsinə sayğı duruşunda dayanırlar. 

Özü də Böyük Millət Məclisində də aparılan müzakirələrə Azərbaycan parlamentinin üzvləri də qatılırlar. Bütün 

bunları nəzərə alsaq yaxın gələcəkdə Xocalı soyqırımının Böyük Millət Məclisi tərəfindən rəsmən tanınacağına 

əminəm. Yeri gəlmişkən, hələlik, Ankara şəhər bələdiyyəsinin Fransa səfirliyinin qarşısında Əlcəzair 

soyqırımının xatirəsinə abidə ucaltmaq, Paris prospektinin adının Əlcəzair prospekti adlandırılması kimi 

niyyətləri mövcuddur. Ola bilər ki, başqa bələdiyyələr də park, küçə və prospetlərin adını dəyişmək kimi 

qərarlar qəbul edə bilər. Amma bunlar daha çox ictimaiyyətin diqqətini çəkmək üçün hesablanıb.  

- Türkiyə ilə Azərbaycan, eləcə də digər türkdilli ölkələr birlikdə qondarma erməni soyqırımı 

iddialarına qarşı mübarizədə birləşə bilərmi? Əlbəttə, daha əvvəl "türk dövlətlərinin birləşməsi 

lazımdır" deyə bilərsiniz, amma nəzərə alaq ki, "erməni soyqırımı"nı 20 dövlət tanıyıbsa, Türkiyəni 

dəstəkləyəcək 10 ölkə tapmaqdan çətin deyil?  

- Bu yöndə Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatlarının qurulmasını çox önəmli sayıram. Azərbaycan və 

Türkiyə türklərinin məruz qaldıqları terror hücumları və qətliamlar barəsində reallıqları gerçəklərin dünya 

ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmalıdırlar. Ölkələrimiz tarixin bütün etaplarında bir millət, iki dövlət olublar. 

Fransa parlamentində ortaya çıxan durumla bağlı bütün Azərbaycan siyasiləri Fransanın əleyhinə çıxışlar edib 

və Türkiyənin yanında olduqlarını bildiriblər. Bununla yanaşı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da baş katib 

səviyyəsində sərt reaksiya verərək Fransa parlamentinin qərarını açıq şəkildə rədd edib. Buna baxmayaraq, 

hesab edirəm ki, Türkiyə və Azərbaycan bundan sonra da birlikdə addımlar atmalıdırlar. 

 

Vüsal Tağıbəyli  

 

“Həftə içi”.-2012.-27 yanvar.-№33.-S.1, 5. 
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AŞPA-da Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə bağlı yazılı bəyanat yayılmışdır 

 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasında (AŞPA) Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə bağlı yazılı 

bəyanat yayılmışdır. Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayevanın 

hazırladığı bəyanata müxtəlif ölkələrdən olan millət vəkilləri də imza atmışlar. Sənədin AŞPA-nın yazılı 

bəyanatı kimi qəbul edildiyi assambleyanın iclasında yeni seçilmiş sədr Jan-Klod Minyon tərəfindən elan 

olunmuşdur. 

 

Bəyanatda bildirilir ki, Xocalı soyqırımı Azərbaycanın və ümumiyyətlə bəşər tarixinin ən dəhşətli 

səhifələrindən biridir. Bu amansız və qəddar soyqırımı bəşəriyyət tarixində törədilmiş qeyri- insani və kütləvi 

xarakterli terror aktlarından biridir.  

Daha sonra qeyd olunur ki, bu il fevralın 26-da Xocalı faciəsinin 20 ili tamam olur. 20 il bundan əvvəl 

Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş SSRİ-nin Xankəndidəki 366-cı motoatıcı alayının çoxsaylı ağır hərbi 

texnikasının və şəxsi heyətinin köməyi ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini işğal etmiş və onun dinc sakinlərini 

amansızcasına soyqırımına məruz qoymuşdur. Xocalı faciəsi zamanı 106-sı qadın, 63-ü uşaq və 70-i qoca 

olmaqla 613 nəfər amansızlıqla qətlə yetirilmiş, 1000-ə yaxın müxtəlif yaşlarda dinc mülki əhali şikəst edilmiş, 

8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. 130 uşaq bir valideynini, 25 uşaq hər iki valideynini itirmişdir. 1275 mülki 

vətəndaş girov götürülmüşdür, onlardan 150-nin taleyi hələ də naməlumdur. 

Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Xocalı şəhərini tamamilə yerlə-yeksan etmişdir.  

Yazılı bəyanatda Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlar bu soyqırımına hüquqi və siyasi qiymət 

verilməyə çağırılır. Sənəddə deyilir: "Bütün bunları nəzərə alaraq biz (bu sənədi imzalayan millət vəkilləri) 

beynəlxalq ictimaiyyəti, o cümlədən AŞPA-nı bu qeyri-insani, qəddar cinayəti pisləməyə, habelə Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən bəşəriyyət əleyhinə törədilmiş bu qanlı aksiyaya müvafiq hüquqi və siyasi qiymət 

verməyə çağırırıq". 

 

Əsgər ƏLİYEV,  

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Strasburq 

 

“Xalq qəzeti”.-2012.-28 yanvar.-N 21.-S.3. 
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Xocalı soyqırımının baş verməsinin 20 illiyi ərəfəsində bu faciənin dünyada tanıdılmasına  

nail ola bilmişikmi? 

 
Hər il müxtəlif dövlətlərdə müxtəlif tədbirlərlə Xocalı soyqırımının ildönümü anılır. Xüsusilə də 

xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor qurumlarımız tərəfindən bu anım mərasimləri yüksək səviyyədə 
keçirilir, soyqırımla bağlı fotosərgilər, dəyirmi masalar təşkil olunur, Ermənistanın həmin dövlətlərdəki 
səfirlikləri qarşısında etiraz aksiyaları keçirilir və s. Bu tədbirlərdə türk və yəhudi diasporları da 
Azərbaycanla həmrəy olurlar. Hecə ki, Azərbaycan Holokost və qondarma erməni soyqırımı məsələsində 
yəhudi və türk diasporları ilə eyni mövqedən çıxış edir. Bu dəfə də Xocalı soyqrımının 20-ci ildönümündə 
həmrəylik sərgilənəcək. 

 
«Fransa Azərbaycan Evi»nin rəhbəri Mustafa Əlincə bildirib ki, Xocalı soyqırımı gerçəklikdir və biz 

bununla Fransada erməni diasporunu fakt qarşısında qoya bilərik: «Dünya ictimaiyyətinə göstərməliyik ki, 
Xocalıda soyqırım törədilib. Xocalı hadisəsi insanlığa qarşı olan bir cinayətdir. Biz beynəlxalq 
hüquqşünaslarımızin gücündən istifadə etməklə bu faktı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər 
çıxartmalıyıq. Xüsusilə, Türkiyə bu faktdan yararlanmalıdır və Xocalı faciəsinin tanıdılması Ankaranın xarici 
siyasətində əsas prioritet xətt olmalıdır. Bu yolla Ermənistanı fakt qarşısında qoya bilərik. Çünki, Xocalı faciəsi 
1992-ci ilin fevral ayının 26-da baş verib, qondarma erməni soyqırımını isə 1915-ci ilə aid edirlər. Tarix 
baxımından Xocalı faciəsinin baş vermə səbəbi Avropanın diqqətini daha tez cəlb edəcək». 

İsveçin Malmö şəhərində fəaliyyət göstərən Vahid Azərbaycan Təşkilatının sədri Ayə Coşğun isə bildirib ki, 
Xocalı soyqırımının 20 illiyini keçirmək üçün geniş hazırlıq kampaniyası aparılır: «Bu işdə bütün dərnəkləri 
dəvət edirik, çünki bu bizim ümumi acımızdır. Sevindiricidir ki, Danimarkadan bizə dəstək gəlib. Azərbaycan-
Türk Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Anaxanım Hüseynova və Danimarkadakı Azərbaycan-Danimarka Dostluq 
Cəmiyyətinin sədri Elxan Hüseynovdan da dəstək aldıq. İnşallah, belə işgüzar diaspor nümayəndələrinin 
köməyi ilə böyük planlar həyata keçirəcəyik». Ayə Coşğun bildirib ki, İsveçdəki türk diaspor qurumları ilə ciddi 
əlaqələri var: «Bunlara «Balköc» və «Anadolu» dərnəklərini misal gətirə bilərəm. Bizim dərnəyin bütün 
tədbirlərində hər zaman dərnək sədrləri və onların üzvləri iştirak edirlər. Bundan əlavə «Türk qadınlar» dərnəyi 
ilə gözəl əlaqələrimiz var və bərabər layihələr hazırlayırıq». 

Danimarka-Azərbaycan Vətən Cəmiyyətinin sədri Səfər Sadiqi də bildirib ki, Xocalı soyqırımının dünyada 
tanınması ilə bağlı türk diasporları ilə birlikdə iş aparılır: «Hər il bu soyqırımın anım mərasimlərini birgə 
keçiririk. Mənə elə gəlir ki, bu məsələdə türk diasporasının böyük dəstəyinə ehtiyacımız var. Birlikdə gücümüz 
daha da artar. Ötən il biz birlikdə müxtəlif tədbirlər keçirdik. Məqsədimiz gücümüzü göstərməklə yanaşı Xocalı 
kimi ağır bir faciəni Danimarka ictimaiyyətinə tanıtmaqdır. Artıq istəyimizə nail olmuşuq. Düzdür, ermənilər 
bizim belə tədbirlərimizdən narahat olsalar da, bizə mane ola bilmirlər. Yaxın günlərdə mən Danimarkanın 
təhsil və gənclər naziri ilə görüşəcəm və Xocalı soyqrımı məsələsini bir daha onun nəzərinə çatdıracam». 

Politoloq Elnur Eltürk isə deyib ki, Xocalı soyqırımını tanıtmaqla dünya ictimaiyyətinin diqqətini 
Ermənistanın təcavüzünə yönəldə bilərik: «Çünki 20 il bundan öncə öldürülən insanların foto şəkilləri və video 
görüntülər var. Türkiyə hakimiyyəti bundan bu faktordan geniş şəkildə istifadə etməlidir. Xüsusilə, Azərbaycan 
və türk diasporları bu məsələnin üzərində ciddi çalışmalı və dünyanın önəmli media orqanlarında, ictimai-siyasi 
kuluarlarında erməni vəhşiliklərini diqqətə gətirməlidirlər. Xocalı soyqırımı Meksika senatı tərəfindən 
tanındıqdan sonra əmin olduq ki, biz bu məsələni başqa ölkələrin parlamentlərində qaldıra bilərik. Mütləq 
səylərimizi birgə koordinasiya etməliyik». 

Türk politoloqu Coşqun Topal bildirib ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı mövzunu dünya ictimaiyyətinin 
diqqətində saxlamaq olduqca vacibdir: «Bu yaxın keçmişimizdə baş vermiş çox dəhşətli bir faciədir. Düzdür, 
hər il bu soyqırımın ildönümü ilə bağlı dünyanın əksər dövlətlərində tədbirlər keçirilir. Amma bu yetərli deyil. 
Bunun üçün gərək başqa yollar aranmalı, dövlətlərin parlamentlərinə müraciətlər olunmalıdır. Xocalı 
soyqırımının tanıdılmasına yalnız Azərbaycan və türk diasporlarını cəlb edilməməlidir. Digər dövlətlərin də 
xaricdəki diasporlarını bu məsələnin ciddiliyinə, erməni vandalizminə yönəltməliyik». 

Coşqun Topal onu da deyib ki, Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün türk dünyası üçün 
faciədir: «Türkiyə bu məsələdə daim Azərbaycanın yanında olub və bundan sonra da olacaq. Hecə ki, qondarma 
erməni soyqırımı ilə bağlı azərbaycanlılar türklərə dəstək olurlar. Təkcə Türkiyənin xaricdəki diaspor təşkilatları 
deyil, hətta səfirliklərində də bu anım mərasimləri keçirilir. Türkiyədə isə hər il fevralın 26-da bütün türklər 
ayağa qalxıb Xocalı soyqırımını törədənləri lənətləyirlər və erməni vəhşiliklərinə etiraz nümayiş etdirirlər». 

Türkiyənin Giresun Universitetinin tarix fakültəsinin dekanı, professor Aygün Əttar Xocalı soyqırımının 
dünya tərəfindən tanıdılmasıyllə bağlı aparılan kampaniyanın gedişindən narazı qaldığını deyib: «Sadəcə 
Azərbaycanla bağlı deyil, Türkiyədə universitetdə təhsil alan tələbələrin özləri də heç Türk dünyasının 
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həqiqətlərini, hətta Türkiyənin özünün həqiqətlərini belə bilmirlər. Türkiyənin tarixinə dair qeyri-obyektiv 
faktlarla qarşılaşırlar və buna inanırlar, yalan mənbələrə etibar edirlər. Əgər Türkiyədə həqiqətlər doğru şəkildə 
bilinsəydi, qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı Türkiyənin içində ziddiyyətli düşüncə olmazdı ki? Ona görə heç 
şübhəsiz ki, onlar Azərbaycan həqiqətləri, erməni məsələsi, Zəngəzur, İrəvan xanlığı ilə bağlı yetərli məlumata 
malik deyillər. Belə məsələləri ildə bir dəfə toplanmaqla, dəyərli günləri qeyd etməklə nəticə əldə etmək olmaz. 
Diaspora bir hərəkatdır, bir missiyanı həyata keçirmək böyük əmək tələb edir. Odur ki, gecə-gündüz, 
yorulmadan-dincəlmədən ilin 12 ayını problemlərin aydınlığa qovuşması, həqiqətlərin çatdırılması üçün çox 
çalışmaq lazımdır. Biz Xocalı soyqırımı deyirik, çünki hüquqi əsaslarla, elmi əsaslarla baxdığımız zaman 
soyqırımının tanınmasına uyğun gələn genosid baş verib. Xocalıda törədilənlərə yalnız biz özümüz soyqırım 
deyirik. Bizdən başqa heç bir ölkə, bizə ən yaxın olan ölkələr belə, Xocalı dəhşətlərini rəsmən soyqırım 
adlandırmır. Çünki hər ölkə nədənsə çəkinir. Düşünürlər ki, bu faciəyə soyqırım desələr, digər dövlətlər də buna 
bənzər başqa hadisələri soyqırım adlandıra bilərlər. 

 
Cavid. 

 
“Xalq Cəbhəsi”.-2012.-28 yanvar.-N 16.-S.8. 

  



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 
 

Bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş cinayət 

 

Qondarma «erməni soyqırımı»nı inkara görə cəza qanunu qəbul edən Fransanın 20 il əvvəl baş vermiş və 

bütün faktları ilə göz önündə olan Xocalı soyqırımı ilə bağlı qanun qəbul etməsi daha ədalətli olardı 

 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycan xalqının tarixinə qara hərflərlə yazılıb. Həmin 

gecə erməni silahlı dəstələri SSRİ dövründə Xankəndi şəhərində yerləşmiş, komanda və şəxsi heyətinin xeylisi 

ermənilərdən ibarət olan 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbçilərinin köməyi ilə Xocalı şəhərini 

yerlə-yeksan ediblər. Xatın, Liditsa, Oradur faciələri kimi Xocalı qətliamı da insanlıq tarixinə düşmüş qanlı 

olaydır. Erməni təcavüzkarların Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri bu növbəti kütləvi qırğın 613 nəfərin, o 

cümlədən 106 qadının, 83 uşağın, 70 qocanın həyatına son qoydu. 1275 dinc sakin əsir götürüldü, 150 nəfərin 

taleyi isə hələ də məlum deyil. 1000-dən artıq dinc sakin müxtəlif dərəcəli güllə yarası alaraq şikəst olub. 

Onların 76 nəfəri yetkinlik yaşına çatmamış uşaqlar idi. Xocalı qırğını zamanı neçə ailə tamamilə məhv edilmiş, 

25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirmişdir. 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla 

öldürülmüş - diri-diri yandırılmış, başlarının dərisi soyulmuş, bədən əzaları və başları kəsilmiş, gözləri 

çıxarılmış, hamilə qadınların qarnı süngü ilə deşik-deşik edilmişdi. Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə 

mərkəzinin məlumatına görə, dörd gün ərzində Ağdama Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti 

gətirilib, onlarca 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.  Bu soyqırımı aktı 

nəticəsində bəzi ailələr bütünlüklə məhv edilib, mülki əhali görünməmiş qəddarlıqla qətlə yetirilib, əsir 

götürülənlərə amansız işgəncələr verilib. Həmin əməllərin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə 

görə insanların tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi beynəlxalq hüquqa və dövlətdaxili 

hüquqa əsasən məhz soyqırımı olduğunu sübut edir. Erməni cəlladlarının törətdikləri bu vəhşilik və vandalizm 

aktı bəşəriyyətin əsl soyqırımı kimi tanıdığı və yuxarıda adı çəkilən faciələrlə eyni səviyyədə 

qiymətləndirilməlidir. Bu gün qondarma «erməni soyqırımı»nı inkara görə cəza qanunu qəbu edən Fransanın 20 

il əvvəl baş vermiş və bütün faktları ilə göz önündə olan Xocalı soyqırımı ilə bağlı qanun qəbul etməsi daha 

ədalətli olardı. Dünyanın sülhsevər insanları, sivil dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq 

ictimaiyyət bu acı həqiqəti bilməli, insanlığa qarşı törədilən bu cinayət öz hüquqi qiymətini almalıdır. 

Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır beynəlxalq cinayət 

sayılır. BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilib və 1961-ci ildə 

qüvvəyə minən Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və təqsirkarların cəzalandırılması haqqında 

Konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunub. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü 

zamanı həmin Konvensiyada təsbit edilmiş soyqırımı cinayətini təşkil edən bütün əməllər tətbiq olunub. Bu 

işğalçı ölkənin yürütdüyü terrorçuluq siyasəti uzun illərdir ki, dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir. 

Halbuki, beynəlxalq hüquq normalarına, BMT-nin və ATƏT-in prinsiplərinə görə, dövlətlərin sərhədlərinin 

toxunulmazlığına hörmət edilməlidir, ərazi bütövlüyünün və suverenliyin pozulması yolverilməzdir. BMT 

Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının qeyd-şərtsiz azad edilməsi barədə dörd qətnamə 

qəbul etsə də, işğalçı Ermənistan bunları hələ də yerinə yetirmir. Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddət 

ərzində erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı apardığı etnik təmizləmə və 

soyqırımı siyasətinin davamı və qanlı səhifəsi idi. Bu mənfur siyasət xalqımıza saysız-hesabsız müsibətlər və 

əzab-əziyyətlər gətirib. Xocalı soyqırımını törətməklə erməni millətçiləri məkrli məqsədlər güdürdü: xalqımızı 

qorxutmaq, vahimə yaratmaq, onun mübarizə əzmini qırmaq, torpaqların işğalı faktı ilə barışmağa məcbur 

etmək. Lakin hiyləgər və amansız düşmən məqsədinə çata bilmədi. Xocalı müdafiəçiləri qəddar düşmənlə 

mübarizədə əyilmədilər, qəhrəmanlıqla vuruşaraq Vətənə sədaqət nümunəsi göstərdilər. Xocalı faciəsindən 

danışarkən o zamankı rəsmi Azərbaycan rəhbərliyinin və ölkədə vəziyyətə ciddi təsir edən siyasi qüvvələrin 
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acizliyini, səriştəsizliyini, xalqın taleyinə biganəliyini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Dövlət rəhbərliyi xalqın 

qəzəbindən qorxaraq, hadisənin miqyasını kiçiltməyə cəhd etmiş, bu qanlı cinayət barədə beynəlxalq 

ictimaiyyətə operativ və ətraflı məlumat vermək üçün heç bir iş görməmişdi. 1994-cü ildən ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan hökuməti və parlamenti erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı 

törətdikləri cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri bütün miqyası və dəhşətləri ilə dünya 

dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, bunların soyqırımı siyasəti kimi tanınmasına nail olmaq üçün 

ardıcıl tədbirlər görüb. Məqsəd Xocalı faciəsinə beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə, onun 

təşkilatçılarının, ideoloqlarının və icraçılarının dünya ictimaiyyətinin gözündə ifşasına və cəzalandırılmasına 

nail olmaqdır. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda rəhbərliyə qayıdandan sonra erməni 

millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdiyi dəhşətli cinayətlərin miqyası, o cümlədən Xocalı soyqırımı barədə 

həqiqət dünya dövlətlərinə, beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırıldı, bu cinayətə sərt hüquqi qiymət 

verilməsinin zəruri olması barədə qətiyyətli tələblər səsləndi. Ulu öndər Heydər Əliyev deyib: “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”. Bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu xətti əzmlə davam etdirir. Prezident bu ilin 

yanvarın 17-də Xocalı soyqırımının iyirminci ildönümü sərəncam da imzalayıb. Həmin sərəncamda qeyd edilir 

ki, Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi etnik 

təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici 

ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son 

dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır.  Bəli, bu, bir tərəfdən 

Xocalı müdafiəçilərinin və şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim insanlıq və vətəndaşlıq borcumuzdur. Digər 

tərəfdən isə, insanlığa qarşı yönəlmiş bu cür qəddar cinayətlərin gələcəkdə təkrar olunmaması üçün mühüm 

şərtdir. Hər bir vətəndaş çalışdığı sahədə ermənilərin törətdiyi soyqırımı ifşa etməlidir. Dünya mətbuatında bu 

məsələnin işıqlandırılması, internet şəbəkəsinin imkanlarından istifadə edilməsi, müxtəlif sənədli və bədii 

filmlərin çəkilməsi, istər ölkəmizdə, istərsə də xarici ölkələrdə foto-rəsm sərgilərinin keçirilməsi vacibdir. Bu 

işdə diaspor təşkilatlarımız və xaricdəki diplomatik korpusumuzun üzərinə böyük yük düşür. Bu işlər ancaq 

fevral ayı ərzində deyil ilboyu həyata keçirməliyik ki, məkrli düşməni hər fürsətdə ifşa edək. Heydər Əliyev 

Fondunun bu yöndəki fəaliyyəti, «Xocalıya ədalət» kampaniyası çərçivəsində gördüyü işlər təqdirəlayiqdir. 

İdeoloji təbliğatın mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi müasir zamanda Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan 

həqiqətlərini, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin əsl mahiyyətini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmağa xüsusi 

önəm verir. Dünyanın bir sıra ölkələrində Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr olunmuş aksiyaların 

hazırlanması və keçirilməsi bu sahədə növbəti addımdır. Fondun xətti ilə hər il Xocalı soyqırımının ildönümünə 

həsr olunmuş anma mərasimlərinin keçiriləcəyi şəhərlərin sayı artır. Doğma yurdlarından didərgin düşmüş və 

Azərbaycanın 48 rayonuna səpələnmiş Xocalı sakinləri bu gün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli, 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün dəf edilməsi, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi ümidi ilə 

yaşayırlar. Onlar dünya xalqlarına, dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara haqq-ədaləti və həqiqəti müdafiə etmək, 

Xocalıda törədilmiş soyqırımını pisləmək barədə müraciətlər edirlər. Xocalı soyqırımının günahkarları, 

təşkilatçıları və icraçıları layiqli cəzalarına çatmalıdırlar. Cinayət cəzasız qala bilməz.  

 

Anar MİRİYEV   

 

“Palitra”.-2012.-31 yanvar.-№11.-S.5. 
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Xocalı faciəsi beynəlxalq səviyyədə soyqırımı kimi tanınmışdır 

 
Əlli bir ölkənin parlament nümayəndələri bununla bağlı müvafiq qətnamə qəbul etmişlər 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı (İƏT Pİ) "Xocalıya ədalət" Beynəlxalq kampaniyasını 
dəstəklədiyini bir daha təsdiq etmişdir. 

 
İslam Konfransı Gənclər Forumunun (İKGF) İstanbulda yerləşən baş qərargahından bildirmişlər ki, İƏT-in 

üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqının İndoneziyanın Palembanq şəhərində keçirilən VII sessiyası başa 
çatmışdır. Təşkilat İƏT-ə üzv olan 51 ölkənin parlamentlərini özündə birləşdirir və müvafiq olaraq Afrika, 
Asiya və Ərəb regionunda iki ildən bir öz sessiyasını keçirir.  

İKGF-nin baş katibi, səfir Elşad İsgəndərovun AzərTAc-a verdiyi məlumata görə, "Azərbaycan 
Respublikasına qarşı Ermənistan Respublikasının təcavüzü" adlı ənənəvi olaraq qəbul edilən qətnaməyə 
Forumun təşəbbüsü ilə xüsusi bir bənd də əlavə olunmuşdur. Xocalı faciəsinə həsr edilən bölmədə qeyd olunur: 
"Konfrans ... üzv ölkələrin parlamentlərini 2012-ci ildən etibarən (faciənin 20 illiyi) 1992-ci il fevralın 26-da 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı həyata keçirilən və soyqırımı xarakteri 
daşıyan kütləvi qırğını tanımağa çağırır və Xocalı qırğınını törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir". 

Bu tanınma 2009-cu ildən həyata keçirilən və İKGF-nin Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi 
Leyla xanım Əliyeva tərəfindən irəli sürülən "Xocalıya ədalət" Beynəlxalq kampaniyasının fəaliyyətinin 
nəticəsi olmuşdur. İƏT Pİ-nin faciəyə verdiyi qiymət İKGF və bu qurum arasında əməkdaşlıq haqqında müvafiq 
qətnamələrin tələblərindən irəli gəlir. Belə ki, Azərbaycan Milli Məclisi nümayəndə heyətinin başçısı, deputat 
Gövhər Baxşəliyevanın təklifi ilə İKGF-nin irəli sürdüyü əlavələrdən sonra konfransın yekun hesabatında 
qurumun Katibliyinə üzv ölkələrin parlamentlərinin "Xocalıya ədalət" kampaniyasına milli və beynəlxalq 
səviyyədə dəstək göstərilməsinə çağıran bu qətnamənin həyata keçməsini diqqət mərkəzində saxlamağı tapşıran 
müvafiq qərar qəbul etmişdir.  

Qətnamənin vacibliyini şərh edən Elşad İsgəndərov demişdir: "Beynəlxalq sənədlər arasında bu qətnamə ilk 
dəfə olaraq Xocalı faciəsinə soyqırımı aktı səviyyəsində siyasi-hüquqi qiymət verir. Nəzərə alsaq ki, İƏT Pİ öz 
sıralarında dünya parlamentlərinin dörddə birini cəmləşdirir və ən böyük parlamentlərarası beynəlxalq 
qurumlarındandır, bu termin Xocalı faciəsinin erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı aparılan 
soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi kimi beynəlxalq səviyyədə tanınması və bu cinayəti törədənlərin hüquqi 
məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün keyfiyyətcə yeni mərhələ açacaqdır". 

"Xocalıya ədalət" Beynəlxalq informasiya kampaniyası Şuşanın işğalı günü İKGF-nin Mədəniyyətlərarası 
Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyeva tərəfindən irəli sürülmüşdür. Hazırda faciənin mənəvi və siyasi-
hüquqi səviyyədə tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya dünyanın 35-dən çox ölkəsində uğurla həyata keçirilir. 

 

“Xalq qəzeti”.-2012.-1 fevral.-N 24.-S.2. 
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"Hamımız Xocalıyıq" 

 

Taksim" meydanında böyük, güclü bir etiraz olmalıdır 

 

Təklifə ictimaiyyət nümayəndələrindən də dəstək gəldi 

 

İstanbulun Taksim meydanında "Həpimiz erməniyiz" qışqırıb pankart gəzdirənlərə cavab hazırlanır. 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin ötən gün təşkil etdiyi tədbirdə millət vəkili Qənirə Paşayeva "Həpimiz 

erməniyiz", "Həpimiz Hrantız" deyənlərə Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü ərəfəsində "Hamımız Xocalıyıq" 

şüarı ilə cavab verilməsini təklif edib. Xanım millət vəkili eyni məkanda, amma fərqli şüarla aksiyanın 

keçirilməsi üçün Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən dəstək gözləndiyini də deyib. Qeyd edək ki, xanım 

millət vəkilinin təklifi xeyli diqqət çəkib və marağa səbəb olub. Təbii ki, belə bir yürüşün təşkili Azərbaycan-

Türkiyə qardaşlığına son vaxtlar kölgə salmağa cəhd edənlərə tutarlı cavab, həmçinin Qarabağ yaralarını bu gün 

də sinəsində daşıyan Azərbaycan üçün türk qardaşlığının növbəti təsdiqi olardı.  

Rəyini soruşduğumuz ictimaiyyət nümayəndələri də belə bir aksiyanın keçiriləcəyini müsbət 

qarşıladılar.  

Sabiq millət vəkili Həvva Məmmədova bildirdi ki, Xocalı elə bir faciədir ki, onun barəsində təkcə 

bir ay deyil, bütün il boyu, hər zaman danışılmalıdır: 

- Bu faciə gündəmdən düşməməlidir. Həm də biz təkcə Xocalı faciəsi haqqında danışmamalıyıq. 

Xocalıya qədər Qarabağın 13 kəndi yerlə-yeksan edilib. Xocalıya qədər Xocavənd, Cəmilli, Meşəli, Malıbəyli, 

Aşağı, Yuxarı Quşçular, Kərkicahan, Daşaltı, Qarakənd faciələri yaşanıb. Ancaq biz sanki bu kəndlərin erməni 

quldurları tərəfindən yer üzündən silinməsini unuduruq. O kəndlərin adı erməniləşdirilir, erməni bu 

kəndlərimizi özünküləşdirir. Sonradan baş verə biləcək digər faciələrin qarşısını almaq üçün bu gün nə 

lazımdısa etməliyik. Biz düz 20 ildir gecikirik. Bütün türk dünyası ayağa qalxmalıdır. Xocalıda əsir götürülmüş 

qız-gəlinlər bütün türklərin anası, bacısı, qızı-gəlinidir. Bu, bizim ümumi dərdimizdir. Təsəvvür edin, 

Türkiyənin göbəyində "Həpimiz erməniyiz" şüarı ilə izdihamlı yürüş keçirilir. Bizim Qarabağ faciəmiz, Xocalı 

faciəmiz olduğu bir dönəmdə bu, bütün türk dünyasına utancdır. Ancaq biz bunu da başa düşürük ki, Türkiyə 

demokratik bir ölkədir, bu ölkədə milliyyətindən asılı olmayaraq hər bir insanın haqqı tanınır. Amma gəlin 

görək Avropa bizə - türklərə qarşı beləmi siyasət aparır? Biz nə qədər yumşaq davranırıq, özümüzü 

aşağılayırıqsa, üzərimizə bir o qədər ayaq alırlar. Gələcəkdə bunlar böyük faciələrə səbəb ola bilər. Xocalı 

faciəsinin geniş miqyasda xatırlanması təklifini biz dəfələrlə qaldırmışıq. Təkcə Türkiyədə yox, başqa 

dövlətlərin ərazisində, Avropanın digər şəhərlərində də Xocalı faciəsi ilə bağlı aksiyalar, mitinqlər, yürüşlər 

keçirilməlidir. Bizim xarici ölkələrdəki diasporamız güclü işləməlidir, yaxşı təşkilatlanmalıdır. Ermənilər 150 il 

bundan əvvəlki hadisələrə soyqırım donu geyindirib dünyaya yayırlar. Əllərində heç bir sənəd, sübut olmadan. 

Amma Xocalı faciəsi dünən baş verib. Biz bu faciənin 20-ci ildönümünü keçiririk. Xocalı həm şəhid, həm də 

şahiddir. Bu şəhərin faciələr yaşamış, məşəqqətli günlər keçirmiş insanları, əhalisi sağdır, onlar canlı 

şahidlərdir. O insanları danışdırmalıyıq. Xocalı ilə bağlı filmlər çəkilməlidir, dünyanın dörd bir yanına 

yayılmalıdır. Vacib deyil ki, bütün bu işləri dövlət görsün. Dövlətimizin görəcəyi işlər çoxdur. Biz hamımız bu 

ümumi işimizi həyata keçirməliyik. Ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 4-5 milyonçu, mesenat vardı, ancaq 

bu 4-5 şəxs necə böyük işlər görürdülər. Azərbaycan övladlarını oxudurdular, onların xaricdə təhsil almasını 

təmin edirdilər. Bəs indi imkanlı şəxslər, müxtəlif ölkələrdə yaşayan iş adamları, maddi baxımdan təminatlı 

şəxslər niyə dövlət siyasətinə, Azərbaycanın bu haqlı davasına dəstək olmurlar?! Nə yaxşı ki, ümummilli lider 

Heydər Əliyev Azərbaycana ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldi. Yoxsa Xocalı faciəsinə siyasi qiymət də 

verilməyəcəkdi. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Xocalı faciəsi 

ilə bağlı nə qədər beynəlxalq tədbirlər keçirilib. Amma yenə deyirəm ki, biz oturub gözləməməliyik ki, bütün 

işləri dövlət görsün. Hamımız üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetirməliyik. Unutmamalıyıq ki, düşmənimiz çox 

məkrlidir. Ermənilər bizim faciələrimizi də özünküləşdirməyə çalışır. 19-cu əsrdən, 20-ci əsrin əvvəllərindən 

başlayaraq "Böyük Ermənistan" planını həyata keçirirlər. Azərbaycan türklərini İrəvandan deportasiya etdilər. 

Zəngəzuru aldılar, Göyçə mahalını aldılar, sonra da Qarabağa göz dikdilər. Belə məkrli düşmənə qarşı əməli 

fəaliyyət ortaya qoymalıyıq. Türkiyədə, İstanbulda "Hamımız Xocalıyıq" şüarı altında yürüşün keçirilməsi çox 

vacibdir və lazımlıdır. Belə bir yürüşə hamı dəstək olmalıdır. Biz düşmənin gözünə dik baxmalıyıq. Haqlı 

davamızı dünyaya çatdırmalıyıq. Təsəvvür edin, ABŞ-ın 42 ştatında, dünyanın 24 dövlətində qondarma erməni 

soyqırımı tanınıb. Heç soruşan yoxdur ki, nəyə, hansı tarixi sübutlara əsaslanıb belə qərar qəbul ediblər. Bu 
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rüsvayçı qərarı qəbul edən Fransa Senatının qarşısında "Hamımız Xocalıyıq" yürüşü keçirilməlidir. Biz 

susduqca, günahkar qismində qalırıq. Səsimizi ucaltmalıyıq ki, bizi də eşidən olsun.  

Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin sədri Etimad Əsədov Xocalı faciəsi ilə bağlı Türkiyədə yürüş 

keçirilməsi təklifini dəstəklədiyini bildirdi:  

- Azərbaycanla Türkiyə qardaş ölkədir. Biz daim bir-birimizi müdafiə etmişik, ortaq mənafedən, ortaq 

maraqlardan çıxış etmişik. Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanında olub, Qarabağ problemində, ərazi 

bütövlüyü məsələsində Azərbaycanın maraqlarından çıxış edib. Eləcə də Azərbaycan, müstəqillik yaşı kiçik 

olmasına baxmayaraq həmişə Türkiyəyə dəstək olub. Türkiyənin maraqları Azərbaycanın, Azərbaycanın 

maraqları Türkiyənin maraqlarıdır. Fransa Senatının məlum qərarı ilə bağlı da Azərbaycan öz təpkisini göstərdi. 

Baxmayaraq ki, bu məsələdə Azərbaycanın dəstəyinə dırnaqarası yanaşanlar da oldu, kimlərsə bu dəstəyi, 

təpkini görməzdən gəldi. Hesab edirəm ki, bu, regionda söz sahibi olan Türkiyə ilə Azərbaycanın qardaşlığına 

ləkə gətirmək istəyən müəyyən dairələrin işidir. Bununla iki qardaşı təkləməyə, ara vurmağa çalışırlar, ancaq 

buna heç vaxt nail olmayacaqlar. Necə olur ki, bir erməninin ölümü ilə bağlı minlərlə insan meydana çıxır, 

"Həpimiz Hrantız", "Həpimiz erməniyiz" qışqırırlar, ancaq "Asala" erməni terror təşkilatının qətlə yetirdiyi türk 

diplomatları, şəhid edilən türk əsgərlərinə münasibətdə belə bir həmrəylik nümayiş etdirilmir?! Qarabağ itkisini, 

işğal faktını, Xocalı kimi bir faciəni yaşamış Azərbaycan türkləri əlbəttə belə münasibətdən təəssüf keçirir. 

Amma biz buna da əminik ki, damarında həqiqi türk qanı axanlar Xocalı faciəsinin ildönümü günü "Hamımız 

Xocalıyıq", "Hamımız Xocalı türküyük" şüarı ilə küçələrə çıxacaq. Çünki Qarabağ davası, Xocalı faciəsi tək 

Azərbaycanın deyil, bütün türk dünyasının davası, bütün türk dünyasının faciəsidir. Əminik ki, bu, böyük 

diqqətçəkən, izdihamlı bir yürüş olacaq. Bu işdə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin, konsulluqların, ictimai 

təşkilatların üzərinə böyük iş düşür. Bu yürüş yaxşı təşkil olunmalıdır. "Həpimiz erməniyiz" deyənlərə ancaq 

"Hamımız Xocalı türküyük" cavabı verilməlidir. Biz erməni hiyləgərliyinə, erməni quldurlarına qarşı ancaq bu 

şəkildə, birlikdə mübarizə aparmalıyıq. Bizim üçün həssas olan bu məqamda İslam Konfransı Təşkilatının 

Xocalı soyqırımını tanıması beynəlxalq aləmdə siyasi uğurdur. Biz Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində 

səylərimizi artırmalıyıq. Qondarma soyqırımla türk dünyasına, müsəlman aləminə qarşı hiyləgər siyasət yürüdən 

erməni planlarına öz birliyimizlə, birgə mübarizəmizlə cavab verməliyik. 

Millət vəkili Fərəc Quliyev də bu fikirdədir ki, bir-iki mətbu orqanın mövqeyi Azərbaycan-

Türkiyə qardaşlığını, Azərbaycan-Türkiyə dostluğunu pozmaq iqtidarında deyil: 

- Bir-iki mətbu orqanın fərqli davranışları, fərqli düşüncələri Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini 

dəyişə bilməz. Onlara qısaca cavab verməklə yerində oturtmaq lazımdır. Amma erməni məsələsinə köklü 

yanaşmaq lazımdır. Bilməliyik ki, Fransa Senatının addımı birinci və axırıncı olmayacaq. Bundan sonra daha 

məkrli planlar işə düşə bilər. Mən artıq Milli Məclisdə məsələ qaldırmışam ki, Azərbaycan Milli Məclisi BMT-

yə müraciət etsin və BMT-nin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və işğal faktı ilə bağlı qəbul etdiyi 4 qətnaməsinin 

icrasını tələb etsin, bu məsələni gündəmə gətirsin. Eyni zamanda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də ATƏT-in 

Minsk Qrupunun, bu Qrupdakı ayrı-ayrı dövlətlərin fəaliyyətini təftiş etsin, qəti mövqe ortaya qoysun. Milli 

Məclisdə ATƏT-in Minsk Qrupunun indiyə qədərki fəaliyyəti ilə bağlı komissiya yaradılsın və hesabat 

hazırlansın. Biz bütün sahələrdə fəaliyyətimizi gücləndirməliyik. Bu gün Xocalı ilə bağlı yürüş, mitinq keçirildi, 

bununla iş bitdi, belə olmamalıdır. Hər bir aksiya, yürüş gərək kampaniya xarakteri daşımasın. Mən mövsümi 

davranışların əleyhinəyəm. Biz artıq transkontinental birlik haqqında düşünməliyik. Nələr etməli olduğumuzu 

dəqiqləşdirməliyik və bu istiqamətdə çalışmalıyıq. Xocalı faciəsi ilə bağlı İstanbulda izdihamlı yürüş keçirmək 

gözəl təklifdi. Kimin tərəfindən, hansı şəraitdə səslənməsi önəmli deyil, önəmli olan təklifin əsasını təşkil edən 

məsələnin nə dərəcədə əhəmiyyət daşımasıdır. Əlbəttə, biz "Hamımız erməniyik" deyənlərin cavabını da 

verməliyik. Bu, böyük, güclü bir etiraz olmalıdır. Mən İzmir şəhərində keçirilən qurultayda iştirak etmişdim. Və 

bilirəm ki, Türkiyədə 3 milyona yaxın təkcə Azərbaycan kökənli türk yaşayır. Ümumilikdə Anadolu türklərini 

də nəzərə alsaq, bu, çox böyük bir aksiya olmalıdır.  

 

Məlahət Rzayeva   

 

“Şərq”.-2012.-2 fevral.-№19.-S.4. 
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Pakistan Senatı Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri soyqırımı kimi  

tanımışdır 

 
Pakistan Senatı Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri soyqırımı kimi tanıyıb. 

 
Çərşənbə günü Pakistan Senatının Beynəlxalq münasibətlər komitəsinin iclasında 1992-ci ildə 

Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilən faciəli hadisələrin soyqırımı kimi 
tanınması barədə qətnamə yekdilliklə qəbul edilib. Bu barədə Trend-ə qətnamənin təşəbbüskarı senator Hacı 
Qulam Əli İslamabaddan telefonla bildirib. 

Bu komitənin qərarı əsasdır və Senatın özünün qərarı hesab edilir. 
Sənəddə göstərilir ki, Senat Azərbaycan ərazilərinin ermənilər tərəfindən işğalını və 1992-ci ilin 

fevralında erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilən soyqırımı pisləyir. Senat bir daha Azərbaycan 
ərazilərinin toxunulmazlığını təsdiqləyir və onun beynəlxalq çərçivədə qəbul olunmuş sərhədlərini tanıyır. 

Senat habelə beynəlxalq ictimaiyyətdən Ermənistanı BMT TŞ-nin Dağlıq Qarabağ üzrə qəbul etdiyi 
qətnamələri yerinə yetirməyə çağırmağı xahiş edir, eləcə də Xocalıdakı faciəli hadisələrin günahkarlarının 
məsuliyətə cəlb edilməsinə çağırmağı tələb edir. 

"Pakistan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində həmişə Azərbaycanın 
yanında olacaq", - senator deyib. 

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda yerləşən 
Xocalı şəhərinin mülki əhalisinə hücum ediblər və onların beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 
soyqırımı kimi tanınan əməlləri nəticəsində öz etnik mənsubiyyətinə görə yüzlərlə adam qətlə yetirilib. 
Bir az əvvəl Meksika Senatı Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri soyqırım kimi tanıyıb. 
1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan silahlı birləşmələri Xocalı şəhərinin yeddi minlik əhalisinə qarşı soyqırım 
aktı həyata keçirib. Bu hərbi təcavüz zamanı Xocalı ağır hərbi texnikadan şiddətli atəşlər nəticəsində 
darmadağın edilib, dinc sakinlərə amansızcasına divan tutulub. Bir neçə saat ərzində 613 soydaşımız, o 
cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib, meyitlər üzərində təhqiredici 
hərəkətlərə yol verilib. Həmin kütləvi qırğın həyata keçirilərkən 8 ailənin həyatına son qoyulub, 25 uşaq hər iki 
valideynindən, 130 uşaq isə valideynlərinin birindən məhrum edilib, 487 dinc Xocalı sakini ağır yaralanıb və 
1275 nəfər girov götürülüb. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin taleyi indiyədək məlum deyil. 

İki Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında münaqişə 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası 
irəli sürməsi zəminində yaranıb. Azərbaycan torpaqlarının iyirmi faizi, yəni Dağlıq Qarabağ ərazisi və bu 
əraziyə bitişik yeddi rayon Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı altındadır. 1994-cü ildə tərəflər atəşkəs 
rejiminə dair razılaşma əldə ediblər və o vaxtdan bəri ATƏT-in Minsk qrupunun himayəsi altında, Rusiya, 
Fransa və ABŞ-ın həmsədrliyi ilə hələ də nəticəsiz sülh danışıqları aparılır. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların azad edilməsinə dair qəbul etdiyi dörd 
qətnaməni Ermənistan bu günə qədər yerinə yetirməyib. 
 

“Xalq qəzeti”.-2012.-2 fevral.-№25.-S.2. 
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Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi Xocalı soyqırımını anacaq 

 

Mənzil-qərargahı Amsterdamda yerləşən Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi (BAK) Azərbaycan 

tarixinə qanla yazılmış Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirəcək. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən Lent.az-a verilən məlumata görə, BAK 

İdarə Heyətinin Niderland Krallığının Brabant əyalətinin Tiburq şəhərində keçirilmiş toplantısında bununla 

əlaqədar xüsusi komissiyanın yaradılması qərara alınıb. 

İdarə Heyətinin qərarına əsasən, komissiyaya rəhbərlik BAK-ın sədri Sahil Qasımova, ümumi 

təşkilatçılıq və nəzarət işləri isə sədr müavinləri Elsevər Məmmədova, Ofelya Babayevaya və Musa Pünhana 

həvalə olunub. Konqres 7 minlik Xocalı sakininə qarşı ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri Benilüks 

məkanındakı əhaliyə çatdıracaqdır. BAK bu gün dünya ictimaiyyətindən qondarma "erməni soyqırımı"nı 

tanıtmaq yönündə dəridən-qabıqdan çıxan ermənilərin özlərinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətdiklərini 

çatdırmaqla onların əsl simasını ifşa etməyə çalışacaq. Bu məqsədlə BAK Niderland Krallığının inzibati 

mərkəzi hesab edilən Haaqada ölkə parlamenti qarşısında kütləvi nümayişlər, parlamentin Xocalı soyqırımına 

siyasi qiymətin verilməsi istiqamətində deputatlarla görüşlər keçirmək planlaşdırılır. 

Amsterdamdakı Yəhudilərin Tarix Muzeyində azərbaycanlı uşaqların Xocalı faciəsinə həsr olunmuş 

rəsm əsərlərindən ibarət sərginin təşkili, burada Haaqada akkreditə edilmiş diplomatik korpusun 

nümayəndələrinin və Niderlandın siyasətçilərinin iştirakını təmin etmək, krallığın Soyqırımı İnstitutunda 

konfransın, Brüsseldə isə Avropa Parlamentinin və Ermənistan səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyalarının 

keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Bundan əlavə, Lüksemburq parlamentində Xocalı faciəsinin gündəmə gətirilməsi 

və bu hadisələrə siyasi qiymətin verilməsi istiqamətində silsilə tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. 

 

«Xalq cəbhəsi».-2012.-2 fevral.-№19.-S. 4. 
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Meksika, Pakistan… 

Siyahını genişləndirmək və Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə soyqırımı kimi  

tanınması prioritet olmalıdır 

 

Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə ən müdhiş, faciəli, tarixdə analoqu çox 

az olan hadisələrdən biri şübhəsiz ki, Xocalıda baş vermiş soyqırımıdır. Bu faciə XX əsrin ən dəhşətli və ən 

qəddarcasına törədilmiş Xatın, Xirosima faciələri ilə eyni səviyyədə durur, desək yanılmarıq. Tariximizə qanlı 

hərflərlə yazılan Xocalı soyqırımı baş verdikdən bu yana faciə ilə bağlı çox yazılıb, çox danışılıb. Uzun illər 

faciənin beynəlxalq miqyasda tanınması istiqamətində müəyyən işlər görülsə də, hələ də beynəlxalq ictimaiyyət 

onu soyqırımı kimi tanımır.  

Təqdiredici haldır ki, iki ildən artıqdır ki, Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Təşkilatı 

Gənclər Forumu (DƏ İKGF) və “Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması” 

ictimai birliyi İKGF-nin Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş Koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 

həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq təşviqat kampaniyasına başlayıb və kampaniya çərçivəsində 2 

ildir ki, dünyanın 50-yə yaxın ölkəsində müxtəlif xarakterli tədbirlər və aksiyalar keçirilir. Hal-hazırda isə 

kampaniya çərçivəsində Xocalı soyqırımına dünya ictimaiyyəti tərəfindən hüquqi-siyasi qiymət verilməsi 

məqsədilə hazırlanmış petisiyaya beynəlxalq imzatoplama aksiyası keçirilir.  

Elə bu kimi tədbirlərin nəticəsidir ki, soyqırımının 20-ci ili ərəfəsində Pakistan Senatı və Meksika 

parlamenti Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri soyqırımı kimi tanıyıb. Pakistan Senatının 

Beynəlxalq münasibətlər komitəsinin iclasında 1992-ci ildə Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni silahlı 

birləşmələri tərəfindən törədilən faciəli hadisələrin soyqırımı kimi tanınması barədə qətnamə yekdilliklə qəbul 

edilib. Senat bir daha Azərbaycan ərazilərinin toxunulmazlığını təsdiqləyir və onun beynəlxalq çərçivədə qəbul 

olunmuş sərhədlərini tanıyır. Senat habelə beynəlxalq ictimaiyyətdən Ermənistanı BMT TŞ-nin Dağlıq Qarabağ 

üzrə qəbul etdiyi qətnamələri yerinə yetirməyə çağırmağı xahiş edir, eləcə də Xocalıdakı faciəli hadisələrin 

günahkarlarının məsuliyyətə cəlb edilməsinə çağırmağı tələb edir. Hər iki ölkə ilə yanaşı, ABŞ-ın Texas ştatı da 

Ermənistan tərəfindən Xocalıda çox ağır cinayət törədilməsi faktını tanıyıb. Şübhəsiz ki, adları qeyd olunan 

ölkələrin və ştatın Xocalı soyqırımını tanıması mühüm presedent hesab edilməlidir. Şübhəsiz ki, dünya 

ictimaiyyəti tərəfindən Xocalı faciəsinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı aktı kimi tanınmasının başlanğıcı üçün 

presedentdir.  

Azərbaycan xalqının fəlakət və faciəsi, əsasən Xocalı əhalisinin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 

kütləvi qətlə yetirilməsi, ümumilikdə işğal olunmuş ərazilərdə etnik təmizləmə haqqında həqiqətlərin dünyaya 

çatdırılması Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin prioritetinə çevrilməlidir. İlk dəfədir ki, Xocalı soyqırımı 

xarici parlamentlər tərəfindən qanunvericilik aktı səviyyəsində tanınıb. Xüsusən də Meksikanın böyük nüfuzunu 

nəzərə alsaq, Senatın  qərarı Latın Amerikası ölkələrinin Azərbaycan reallıqları və Qarabağ münaqişəsi haqda 

məlumatlandırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyacaq. Senatın qərarı Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsinə dair bir çox beynəlxalq sənədlərin şərtlərinin yerinə yetirilməsinin vacibliyinin bu qərarda əksini 

tapması baxımından da mühüm önəm kəsb edir. Düzdür, burada qeyd edilə bilər ki, Meksika və Pakistan 

dünyada elə də mühüm söz sahibi olan ölkələr deyil və bu səbəbdən də onların qərarlarına böyük önəm vermək 

olmaz. Lakin bu belə deyil. Nəzərə alaq ki, qondarma erməni soyqırımı da ilk dəfə olaraq məhz Latın Amerikası 

ölkəsində tanınıb. Sonradan da taun kimi Avropaya və digər yerlərə yayıldı. Hazırda da Avropanın mərkəzində - 

Fransada müzakirə olunur. Düzdür, erməni diasporu ilə müqayisədə Azərbaycan diasporu hələ gəncdir və 

Azərbaycan icmalarının yaşadığı ölkələrin ictimai həyatına bu diasporun təsiri hələ yenicə qüvvə toplamaqdadır.  

Lakin buna baxmayaraq, bu istiqamətdə fəaliyyəti gücləndirmək olar. Əsas xətt də Xocalı soyqırımının 

dünya miqyasında tanıdılması olmalıdır. Bəziləri bu fikirdədir ki, dünya Xocalı soyqırımı haqqında məlumatlı 

olsa da, erməni lobbisi faciənin rəsmi səviyyədə tanınmasına imkan vermir. Yəni Azərbaycanın cəhdlərinin 

qarşısını erməni diasporası alır. Digər yanaşmada isə bu işdə əsas məsuliyyətin öz üzərimizə düşdüyü iddia 

olunur.  

Faciənin beynəlxalq miqyasda tanıdılması üçün ilk növbədə özümüz ardıcıl fəaliyyət göstərməliyik. 

Ermənilər özlərindən qondarma bir soyqırımı uydurublar və az qala yüz ildir ki, bu istiqamətdə təbliğat 

aparırlar. Onların apardıqları təbliğat da nəticəsiz qalmayıb. Hər halda, böyük dövlətlər də daxil olmaqla, 

onlarca ölkənin parlamenti qondarma erməni soyqırımını tanıyıbsa, bunun özü göstəricidir. Xocalı soyqırımı baş 

verdiyi günlərdə dünya mətbuatı bu hadisə ilə bağlı məlumatlar yaydı. Amma sonra xarici mətbuat da bu 

məsələni xatırlamağa həvəsli olmadı. Sözsüz ki, Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində heç bir işin 
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görülmədiyini demək də doğru olmazdı. Bu sırada Milli Məclisin faciəyə hüquqi-siyasi qiymət verməsini, ayrı-

ayrı ölkələrdə müxtəlif aksiyaların keçirildiyini xatırlada bilərik. Lakin görürük ki, nəticə arzuladığımız 

səviyyədə deyil. Bu isə o deməkdir ki, faciənin tanıdılması istiqamətində həyata keçirilən işlərdə çatışmazlıqlar 

var və onlar dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Aydın məsələdir ki, özlərini dünyaya «soyqırımı qurbanı» kimi 

göstərən ermənilər Xocalı faciəsinin gerçək mahiyyətinin açıqlanmasında maraqlı deyillər. Ona görə də, Xocalı 

soyqırımının hər ildönümündə onlar bəzi əks-tədbirlər görürlər. Ən doğrusu bu olardı ki, Xocalı soyqırımının 

tanıdılması ilə bağlı sistemli fəaliyyət planı hazırlansın və onun dəqiq surətdə həyata keçirilməsinə nəzarət 

olunsun. 

 

Azər NURİYEV   

 

“Kaspi”.-2012.-3 fevral.-№240.-S.4. 
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Xocalı soyqırımı - 20 

 
İlham Əliyev: “Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin 

parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə 
ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır” 

Bildiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünün qeyd olunması haqqında 
Sərəncam imzalayıb. Ölkəmiz və bəşəriyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən həmin Sərəncamda vurğulanır ki, 
azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi etnik 
təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici 
ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son 
dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır.  

Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində istər diaspora, istərsə də, Azərbaycanda və 
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı təşkilatlar tərəfindən davamlı işlər aparılmış və bu mühüm işlərin 
nəticəsi olaraq, bir çox dövlətlərdə Xocalı faciəsinə rəsmi münasibətlər bildirilmişdir. 

 
Xocalı soyqırımı Belçika parlamentində 

 
Azərbaycan-Belçika parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu Xocalı soyqırımı məsələsinin Belçika 

parlamentində müzakirə olunması ilə bağlı müəyyən iş aparıb. Azərbaycan-Belçika parlamentlərarası əlaqələr 
üzrə işçi qrupunun səyi nəticəsində, artıq bu il sözügedən məsələ Belçika parlamentində müzakirə olunacaq. 
Bundan əlavə, işçi qrupunun planına Azərbaycan haqqında məlumatların Belçika televiziyasında yayılması, iki 
ölkənin universitetləri arasında tələbə mübadiləsinin aparılması və digər məsələlər də daxildir. 

 
Meksika Senatı Xocalı 

soyqırımını tanıyır 
 
Meksika Senatı isə artıq Xocalı soyqırımını rəsmən tanıdığını bəyan edib. Senatın qərarının əhəmiyyəti 

ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq Xocalı soyqırımı xarici ölkənin parlamenti tərəfindən tanınıb. Bundan əlavə, 
bu qərar ən böyük və aparıcı Mərkəzi Amerika dövlətlərindən birinin parlamenti tərəfindən qəbul olunub. 

 
Türkiyə Böyük Millət Məclisində qanun layihəsi 

 
Türkiyə Böyük Millət Məclisində də Xocalı qətliamının ildönümü ərəfəsində XX əsrin ən ağır 

cinayətlərindən biri olan bu soyqırımının tanınması üçün parlamentə qanun layihəsi təqdim olunacaqdır. 
Bundan başqa, Ankarada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılması və Türkiyə 

paytaxtının mərkəzi küçələrindən birinin “Xocalı” adlandırılması təklifləri müzakirə olunacaqdır. 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının Xocalı soyqırımı ilə bağlı əhəmiyyətli 

qərarı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının (İƏT Pİ) İndoneziyanın Palembanq 
şəhərində keçirilən 7-ci sessiyası öz işini başa çatdırıb. Belə ki, sessiyada “Azərbaycan Respublikasına qarşı 
Ermənistan Respublikasının təcavüzü” adlı ənənəvi olaraq qəbul edilən qətnaməyə İKGF-nin təşəbbüsü ilə 
xüsusi bir bənd əlavə edilib. 

Xocalı faciəsinə həsr edilən paraqrafda qeyd edilir ki, konfrans üzv ölkələrin parlamentlərini 2012-ci 
ildən etibarən (faciənin 20 illiyi) 26 fevral 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlı 
əhaliyə qarşı həyata keçirilən və soyqırım xarakteri daşıyan kütləvi qırğını müvafiq şəkildə tanımağa çağırır və 
Xocalı qırğınını törədənləri məsuliyyətə cəlb etməyi tələb edir.  

Xüsusilə, qeyd etmək yerinə düşərdi ki, bütün bu önəmli qərarlar Heydər Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti Leyla Əliyeva tərəfindən irəli sürülən “Xocalıya ədalət” kampaniyasının fəaliyyətinin nəticəsi olub. 
İƏT Pİ-nin faciəyə verdiyi qiymət İKGF və bu qurum arasında əməkdaşlıq haqqında müvafiq qətnamələrin 
tələblərindən irəli gəlir. Belə ki, İKGF-nin irəli sürdüyü əlavələrdən sonra konfrans yekun hesabatda qurumun 
katibliyinə üzv ölkələrin parlamentlərinin “Xocalıya ədalət” kampaniyasına milli və beynəlxalq səviyyədə 
dəstək göstərilməsinə çağıran  qətnamənin həyata keçməsini diqqət mərkəzində saxlamağı tapşıran müvafiq 
qərar qəbul edib. 

 
RÖVŞƏN RƏSULOV 

 
“Səs”.-2012.-4 fevral.-№21.-S.7. 
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Xocalı soyqırımı – 20 

 

Xocalı soyqırımı – XX əsrin silinməz ləkəsidir 

 

Hər il Xocalı faciəsi və 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı ilə bağlı, anma günləri yaxınlaşdıqca, 

ermənilərin həm əsrin əvvəllərində, həm də 1988-ci ildən başlayaraq, başımıza gətirdikləri olaylar yada 

düşür. Düşmənimizə qarşı kin və nifrətimiz bir daha artır. Hadisələri ardıcılıqla izləsək, başımıza 

gətirilən olaylar, tarixdə, demək olar ki, eyni ssenari üzrə cərəyan edir. Şükürlər olsun ki, bizlər hələ də 

tam sınmamış, milli genefondumuzu, adət-ənənələrimizi qoruyub saxlaya bilmişik. Biz anlamalıyıq ki, 

ermənilər tarixən təkcə bizlərə qarşı deyil, bütün türk dünyasına qarşı torpaq iddiaları ilə çıxış etmiş və 

indi də etməkdədirlər.  

 

1992-ci ilin 26 fevralında vəhşi ermənilər bəşəriyyətə qarşı ən dəhşətli cinayəti- Xocalı soyqırımını 

törətdilər  

     

Bu tarix heç bir sözün ifadə edə bilmədiyi bir anlama şahidlik edən bir gündür. Bu tarix bəşəriyyətin 

zamanın sonunadək ən böyük utanc duyacağı dəhşətlərin, foto və videolentlərini görənlərin baş verdiyinə 

inanmaq istəmədiyi faciənin tarixin yaddaşına qara hərflərlə yazdığı bir gündür. Bu tarix insanlığın tamamilə 

öldüyü gündür. Nəhayət, 1988-ci ildən başlamış Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi zamanı baş vermiş ən 

müdhiş, ən faciəvi, tarixdə analoqu olmayan hadisələrdən birinin- ermənilərin Azərbaycanın Qarabağdakı ən 

qədim insan məskənlərindən olan Xocalıda törətdiyi Əsrin Soyqırımı Günüdür.  

     

Terrorizm və vandalizmin ən böyük nümunəsi  

     

Hələ XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, böyük qüvvələrin dəstəyinə arxalanan ermənilər tərəfindən tüklərə 

qarşı soyqırım siyasəti həyata keçirilib. XIX əsrin başlanğıcında Şərqi Anadoluda erməni məsələsinin 

yaranması, onun təkamülü, sonra isə bu problemin Qafqaza ixrac olunması xalqımıza qarşı dünyada analoqu 

olmayan vəhşiliklərin törədilməsinə səbəb olub.  

Azərbaycan xalqı son 200 il ərzində onlarla dəfə erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq etnik 

təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qalıb, öz tarixi torpaqlarından qovulub, qaçqına, məcburi köçkünə 

çevrilib və ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlara düçar olub. Azərbaycanlıların öz tarixi-etnik torpaqlarından 

qovulması sovet dövründə də davam edib.  

Bu proses üst-üstə 2 milyon qaçqın və köçkünü öz doğma torpaqlarından didərgin salıb. Səbəb ermənilərin 

torpaq iddialarıdır. Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan böyük dövlətlərin yardımı ilə 

Qarabağı özünə birləşdirmək istəyir, bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduğunu nümayiş etdirir.  

...1992-ci ildə Ermənistan ordusu Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşmiş rus ordusunun (366-cı alay) 

köməyi ilə Xocalı şəhərində tarixdə misli olmayan dəhşətli soyqırım aktı həyata keçirdi. XX əsrin sonunda baş 

vermiş bu qətliam təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır 

cinayətlərdən biridir.  

Xocalı Xankəndi şəhərindən 14 km şimal-şərqdə yerləşirdi. 1992-ci ilin qanlı faciəsinə kimi Xocalıda 7 min 

əhali yaşayırdı. Məlum hadisələr dövründə Ermənistandan, qonşu Xankəndindən ermənilər tərəfindən didərgin 

salınmış xeyli azərbaycanlı və 1989-cu ildə Fərqanədən qovulmuş Axısxa türkləri də burada 

məskunlaşmışdılar.  

1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə erməni silahlı dəstələri Rusiyanın Xankəndi şəhərində 

yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı hərbi alayının köməyi ilə silahsız və köməksiz Xocalı şəhərinə hücum etdilər. 

Dörd tərəfdən erməni terrorçu dəstələri tərəfindən əhatə olunan şəhər artilleriya və ağır hərbi texnikadan güclü 

və fasiləsiz atəşə tutuldu. Az bir vaxt ərzində şəhərdə böyük miqyaslı yanğınlar baş verdi, şəhər tamamilə alova 

büründü.  

Fevralın 26-sı səhər saat 5-ə kimi rus ordusunun yardımı ilə şəhər erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edildi. 

Bəşəriyyətin ən qədim yaşayış məskənlərindən olan Xocalı bir gecənin içərisində yerlə yeksan edildi. Qanlı 

qırğından sağ qalan əhali dağlara, meşələrə qaçdı. Dinc əhalini təqib edən silahlı ermənilər onları güllələyir, ələ 

keçənlərə amansız işgəncələrlə divan tuturdular. Soyuq, qarlı fevral gecəsində minlərlə dinc sakin girov 

götürüldü.  
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Tarixdə baş vermiş müharibələr zamanı qaliblər işğal etdikləri ərazilərdə heç vaxt mülki əhalini öldürmür, 

maddi-mədəniyyət abidələrini dağıtmırdılar. Erməni faşistləri isə, həm mülki əhalini- qocaları, körpələri, 

qadınları vəhşi işgəncələrlə qətlə yetirib, həm də bəşəriyyətin ən qədim abidələrini dağıdıblar. 

 

Tarixin ən böyük vəhşiliyi  

 

Xocalı soyqırımının nəticələri çox dəhşətli idi. Rəqəmlər belə prosesin miqyasını və həyata keçirilmə 

formasını ifadə etməkdə acizdir. Cinayətkar erməni qoşunlarının vəhşiliyi nəticəsində Xocalı əhalisindən 613 

nəfər həlak olub. Həlak olanların cins və yaş tərkibi adamı dəhşətə gətirir- 63 nəfər uşaq, 106 nəfər qadın, 70 

nəfər qoca. 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. 487 

nəfər şikəst olub, onların 76 nəfəri uşaq idi. 150 nəfər isə itkin düşüb. 1275 nəfər dinc sakin- qocalar, uşaqlar, 

qadınlar əsir götürülərək ağlasığmaz işgəncələrə, təhqir və həqarətlərinə məruz qalıb. Xocalı soyırımı zamanı 

şəhər əhalisinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən öncədən düzəldilmiş pusqularda qətlə 

yetirilib.  

Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən, 4 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. Hücum zamanı Xocalıda istifadəsi qadağan olunmuş 5,45 

kalibrli patronlardan və kimyəvi silahlardan istifadə edilib. Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və 

amansızlıqla qətlə yetirilib. Onlar diri-diri yandırılıb, başları kəsilib, üzlərinin dərisi soyulub, körpə uşaqların 

gözləri çıxarılıb, süngü ilə hamilə qadınların qarınları yarılıb. Ermənilər hətta meyitləri də təhqir ediblər. 

Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın baş dərisinin soyulması faktını da qeydə alıb. Xocalı soyqırımının 

epizodları insanı dəhşətə gətirir. Girov götürülmüş Xocalı sakinlərindən bəziləri (onların arasında Əntiqə adlı 

qadın da var idi) erməni hərbçilərinin tələb etdiyi “bu yerlər böyük Ermənistanın bir hissəsidir” sözlərini dilinə 

gətirmədiklərinə görə ermənilər tərəfindən diri-diri yandırıldı. Xocalı sakinləri deyirdilər ki, onlarla Azərbaycan 

və Axısxa türkünün erməni qəbirinin üzərində başını kəsiblər. Onlarla azərbaycanlının gözlərini çıxarıblar. 

Ermənilər sağ qalmış insanlar üzərində bəşər tarixində misli-bərabəri olamayan vəhşi işgəncələr həyata 

keçiriblər. Onların başının dərisini soyub, başlarını və bədəninin digər orqanlarını kəsib, uşaqların gözlərini 

çıxarıb, hamilə qadınların qarnını yarıblar. Xocalı soyqırımı zamanı həyata keçirilmiş vəhşiliklər haqda 

Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarının arxivlərində və mətbuatda yer almış yüzlərlə materal var.  

Faciənin dəhşətlərinin təsəvvürə gətirmək üçün onlardan, sadəcə, birini- onlarla azərbaycanlı əsrinin gözləri 

qarşısında baş vermiş bir faktı qısaca nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Əsir götürülmüş azərbaycanlı qadının bir 

neçə aylıq körpəsini zorla əlindən alıb öldürmək istəyən zaman ana vəhşicəsinə zərbələr altında dişi-dırnağı ilə 

körpəsini müdafiə edir. Nəhayət, ermənilər uşağı anadan alırlar və onun gözləri önündə iki yerə parçalayırlar. 

Sonra bu parçalarla ananın başına zərbələr vururlar. Bircə dəqiqə ərzində güclü psixi sarsıntıdan dəli olan ana 

körpəsinin parçalarını qucağına alıb gülməyə və oynamağa başlayır...  

  Sözün ifadə etməyə aciz qaldığı yalnız bir məqam varsa, o da bu olmalıdır. Xocalı soyqırımı Xatın, 

Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələrlə bir sırada dayanır. Lakin soyqırımının dəhşəti təkcə 

qurbanlarının sayı ilə yox, həm də həyata keçirilmə üsulları ilə ölçülür. Xocalıda baş verənlər ağlasığmaz, 

inanılmaz və... sadəcə, qeyri-mümkündür. Təbii ki, cinayəti həyata keçirənlər insan olduğu halda... 

 

Məhz nədən Xocalı?  

 

Ermənilərin belə bir dəhşətli soyqırımı həyata keçirmək üçün nədən Xocalı şəhərini hədəfə aldıqlarını necə 

izah etmək olar? Burada, fikrimizcə, 3 əsas səbəb var idi. Bu, bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində 

azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji önəm daşıyan şəhəri aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən, 

ümumiyyətlə, Xocalını yer üzündən birdəfəlik silərək, Azərbaycan xalqının gözünü qorxutmaq idi. Sonuncu 

səbəb isə, Azərbaycan türklərinin çox minillər öncədən burada məskunlaşdıqlarını sübut edən Xocalı 

mədəniyyətini məhv etmək idi. Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, o, Azərbaycan tarixinin qədim 

dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Bəşəriyyətin ən qiymətli 

irsinə məxsus bu xüsusi mədəniyyət tarixə Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti kimi düşüb.  

Bütün bunlar Ermənistanın Cenevrə konvesiyasının protokollarını pozaraq, müharibə qaydalarına zidd olaraq 

dinc sakinlərə qarşı xüsusi amansızlıqla həyata keçirilən soyqırım olduğunu təsdiqləyir. Xocalı soyqırımının 
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xüsusi amansızlıqla törədilməsi rus, ingilis, fransız, gürcü, alman, amerikalı və digər ölkələrin vətəndaşı olan 

jurnalist və publisistləri dəhşətə gətirmişdi. Bu, əsil soyqırım idi...  

Xocalı qaçqınlarının BMT, AB və ATƏT-ə müraciətində deyilir: “...Sizdən xahiş edirik, erməni hərbi 

təcavüzü nəticəsində bizim başımıza gələn bəlaya laqeyd qalmayasınız. Biz inanırıq ki, dünyanın BMT, AB və 

ATƏT kimi kifayət qədər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, sülhsevər ölkələri Ermənistan kimi dövlətin belə 

təcavüzkarlığına və özbaşınalığına qarşı tədbir görəcəklər. Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, 

ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları pisləyir, yolverilməz olduğunu bildirirlər.  

Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr “Soyqırımı cinayətinin xəbərdarlıq edilməsi və cəzalandırılması” 

konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsində iddia 

qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. Dünya bilməlidir ki, bu cinayət, təkcə Azərbaycan xalqına qarşı 

deyil, həm də bütün sivilizasiyalı dünyaya, bəşəriyyətə qarşı yönəldilib.  

Ermənistanda mühüm dövlət postları tutan Serj Sarkisyan, Robert Köçəryan və digərləri baş vermiş 

soyqırımının günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidir. 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 soyqırım hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət verməlidirlər”.  

...Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqına qarşı 200 ildən bəri davam edən təcavüzün son akkordu, Rusiyanın 

Qafqaz siyasətinin tərkib hissəsi idi. Xocalı faciəsi Azərbaycanın müstəqillik yolunda verdiyi qurbanlardan biri 

idi. Bu kimi hadisələr xalqımızın öz azadlığına hansı qurbanlar bahasına nail olduğunu göstərir. Bu, həm də, ona 

görə şərəfli tarixdir ki, bu soyqırımı ilə düşmənlərimiz bizi sındıra, əzə bilmədi və xalqımız daha böyük qüvvə 

ilə birləşdi, müstəqilliyimizi qorudu.  

    Sonda təəssüflə qeyd etməliyik ki, Xocalı soyqırımının müəllifləri hələ də öz layiqli cəzalarını almayıblar. 

Beynəlxalq aləmdə ikili standartlar hələ də davam edir. Ermənilər isə, yaxşı anlayırlar ki, Azərbaycan gec-tez 

bütün digər hadisələrlə yanaşı, Xocalı soyqırımının da hesabını soracaq.  

 

RƏFİQƏ HÜSEYNOVA. 

  

“Səs”.-2012.-7 fevral.-N 22.-S.11. 
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Xocalı soyqırımı haqqında BMT-yə qətnamə göndəriləcək 

 

Diasporumuz soyqırımının 20-ci ildönümü ilə bağlı tədbirlər keçirməyə hazırlaşır 

 

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan silahlı birləşmələri Xocalı şəhərinin yeddi minlik əhalisinə qarşı 

soyqırım aktı həyata keçirib. Bu hərbi təcavüz zamanı Xocalı ağır hərbi texnikadan şiddətli atəşlər 

nəticəsində darmadağın edilərək, dinc sakinlərə amansızcasına divan tutulub. Bir neçə saat ərzində 613 

soydaşımız, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib, meyitlər üzərində 

təhqiredici hərəkətlərə yol verilib. Həmin kütləvi qırğın həyata keçirilərkən 8 ailənin həyatına son 

qoyulub, 25 uşaq hər iki valideynindən, 130 uşaq isə valideynlərinin birindən məhrum edilib, 487 dinc 

Xocalı sakini ağır yaralanıb və 1275 nəfər girov götürülüb. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin taleyi 

indiyədək məlum deyil.    

                                                          

Bu tarix 20 il öncə Xocalıda baş verib. Daha doğrusu, ermənilər əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə Xocalı 

şəhərinin yerli əhalisi olan azərbaycanlılara qarşı törədib. Dünyada öz hüquqi qiymətini hələ də tam almayan 

Xocalı soyqırımının tanıdılmasında Azərbaycan dövləti mühüm addımlar atır. Müəyyən qədər buna nail də 

olunub. Lakin əsas məqsəd 20 il öncə Xocalıda baş verənlərin dünyaya çatdırılması və cinayətkarların cəzasını 

almasıdır ki, bu işdə də dövlətlə yanaşı, diaspor təşkilatları konkret nəticələrə əsaslanan tədbirlər görür.  Artıq 

həmin tarix-20 il öncə 26 fevral tarixində baş vermiş  Xocalı soyqırımının 20 illiyi tamam olur. Bu soyqırımı 

baş verəndən bu günə kimi hər il davamlı olaraq diaspor təşkilatlarımız silsilə tədbirlər keçirir, dünya 

ictimaiyyətinin diqqətini bu hadisəyə cəlb edirlər. 90-cı illərdə zəif olan diasporumuzun artıq kifayət qədər 

gücləndiyini, koordinasiyalı, təşkilatlanmış formada çalışdığını nəzərə alsaq, bu istiqamətdə daha mütəşəkkil 

mübarizənin apardığını görərik. Belə ki, artıq diaspor təşkilatlarımız fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin ictimaiyyət 

nümayəndələrinə, parlament üzvlərinə bu soyqırımın baş verməsini, Ermənistanın təcavüzkar dövlət olduğunu 

inandırmağı bacarırlar. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan dövlətinin uğurlu xarici siyasəti və bu siyasətin əsas 

hissəsini təşkil edən diaspor fəaliyyətinin nəticəsi olaraq İslam Əməkdaşlıq Konfransı, bu yaxınlarda isə 

Pakistan Senatı Xocalı soyqırımınına hüquqi qiymət verərək tanıyıb. Lakin mübarizənin hələ bitmədiyini yaxşı 

anlayan diaspor təşkilatlarımızın hər il olduğu kimi bu il də soyqırımın ildönümü münasibətilə silsilə tədbirlərin 

keçirilməsinə hazırlaşır.  

 

Soyqırım haqqında məlumatlar Murmansk vilayəti hökumətinin rəsmi saytında yerləşdiriləcək 

 

Xocalı soyqırımının 20 illiyini qeyd etməyə hazırlaşan diaspor təşkilatlarımızdan biri Ümumrusiya 

Azərbaycan Konqresinin Murmansk bölməsidir. Soyqırımın baş verdiyi tarix yaxınlaşdıqdca ofisə toplaşan 

həmvətənlərimiz Azərbaycanın ən yeni tarixinin faciəli günlərindən birinə - ermənilərin Xocalıda törətdikləri 

soyqırımına həsr olunmuş tədbirlər planı üzərində işi tamamlamaq üzrədirlər. Ofisə gələnlər Qarabağ 

münaqişəsindən və bu münaqişənin ölkəmiz üçün ağır nəticələrindən söz açan fotosənədlər, çoxsaylı nəşrlər, 

KİV materialları ilə tanış olurlar. ÜAK-ın regional bölməsinin idarə heyətinin üzvü Amil Vəliyev ofisin 

foyesində qurulmuş fotokompozisiyanı yerli jurnalistlərə şərh edərək bildirib ki, təpədən-dırnağadək silahlanmış 

erməni cəlladları 1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə Xocalı şəhəri sakinlərinə qanlı divan tutublar. 

Soyqırımında qətlə yetirilənlərlə bağlı məlumat verən A.Vəliyev bu faciənin Azərbaycan xalqının tarixinə 

Xocalı soyqırımı kimi daxil olduğunu diqqətə çatdırıb.                     

“Hərbi təcavüz zamanı kütləvi qətliam nəticəsində 613 həmvətənimiz, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 

qoca xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. O məşum gecə 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki 

valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirmiş, 487 dinc sakin ağır yaralanmış, 1275 adam girov 

götürülmüş, 150 girovun taleyi indiyədək məlum deyil. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 20 min 

vətəndaşımız qətlə yetirilmiş, 50 min insan yaralanmış və əlil olmuş, ərazilərimizin 20 faizi işğal edilmişdir. 

Erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə azərbaycanlılara qarşı mərhələ-mərhələ həyata keçirdikləri etnik 

təmizləmə siyasətinin daha bir təzahürü olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici 

ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalıdır. Azərbaycan xalqına və bütövlükdə insanlığa qarşı yönəldilmiş bu 

cinayət beynəlxalq miqyasda siyasi-hüquqi qiymət almalıdır”-deyə idarə heyətinin üzvü vurğulayıb. A.Vəliyev 

onu da bildirib ki, Murmansk vilayəti hökumətinin rəsmi saytında və KİV-də XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən 

biri olan Xocalı soyqırımı haqqında materiallar yerləşdiriləcək (AzərTAc). 
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İsveç parlamentinə və BMT-yə soyqırımı haqqında qətnamə göndəriləcək 

 

İsveç Azərbaycanlıları Konqresi də (İAK) fevralın 26-da Malmö şəhərində Xocalı soyqırımının 20-ci 

ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi keçirəcək. İAK-a üzv dərnəklərdən olan, Malmödə yerləşən “Xəzər” 

Azərbaycan-İsveç Dostluq Cəmiyyəti bu tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün geniş proqram hazırlayıb. 

Tədbirə İAK-ın Stokholm ofisindən başqa, Linköpinq şəhərində yerləşən “Babək” dərnəyi (İAK üzvü), 

Göteborq şəhərində fəaliyyət göstərən azərbaycanlılar, eləcə də Malmödəki bir neçə türk, türkmən dərnəkləri və 

təşkilatları da iştirak edəcəklər. Mərasimin əsas təşkilatçısı “Xəzər” dərnəyinin sədri və İAK-ın İdarə Heyətinin 

üzvü Leyla Kiyanidir. Tədbirdə 1992-ci ilin fevral ayında Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilmiş dəhşətlər 

haqqında danışılacaq və bununla bağlı 20 dəqiqəlik film nümayiş olunacaq. Bundan əlavə, Qarabağda döyüşən 

insanlar çıxış edəcəklər. Tədbirdə fotosərginin keçirilməsi də planlaşdırılıb. Azərbaycan və isveç dilində olacaq 

tədbirin sonunda İsveç parlamentinə və BMT-yə soyqırım haqqında qətnamə göndəriləcək (Trend). 

 

“Azərbaycanlı gənclər bir məqsəd uğrunda İstanbulda-Taksim meydanında tək yumruq olacaqlar” 

 

“Hər il olduğu kimi, bu il də təşkilatımız dünyanın müxtəlif ölkələrində bu faciəni dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmaq üçün çox fərqli tədbirlər nəzərdə tutub. Litva, Latviya, İngiltərə, Fransa, İtaliya, Macarıstan, İspaniya, 

Hollandiya, Belçika, Türkiyə və s. ölkələrdə təbliğat aksiyaları planlaşdırılıb. Düzdür, bu il əsas diqqəti Xocalı 

soyqırımının Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən rəsmi tanınması üçün İstanbulda təşkil edəcəyimiz on 

min nəfərlik yürüş-aksiyanın üzərində cəmləşdirmişik”. Bu barədə isə Xaricdə Təhsil Alan və Məzun Olmuş 

Azərbaycanlı Gənclərin Beynəlxalq Forumunun (ASAİF) prezidenti Orxan Əkbərov APA-ya müsahibəsində 

bildirib. Qeyd edib ki, digər ölkələrdə isə təhsil alan gənclərimiz təhsil aldıqları universitetlərdə dəyirmi 

masalar, ictimai leksiyalar, bəzi şəhərlərdə sakit küçə aksiyaları keçirməklə dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu 

hadisəyə çəkməyə çalışacaq.                                                             

O. Əkbərov bu il İstanbul aksiyasının Azərbaycan tarixində ölkə kənarında keçirilmiş ən böyük və səs-küylü 

aksiya olacağına inandığını bildirib. Bu işdə onlara dəstək olan inandıqları, güvəndikləri və dəstəklərini hər an 

hiss etdikləri Türkiyədə təhsil alan gənclərimizə xüsusi minnətdarlığını bildirən ASAİF sədri bu məsələnin 

təşkilati tərəfini həll etməyi və aksiyaya qatılacaq insanların yüzlərlə bayraq, poster, plakat və digər promo 

materiallar ilə təchiz etməyi planlaşdırdıqlarını deyib. O.Əkbərov vurğulayıb ki, bu aksiya siyasi və digər 

baxışlarından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlının, türkün və özünü türk hiss edən hər bir insanın aksiyasıdır: 

“Mən əminəm ki, məhz bu aksiyada bütün azərbaycanlı gənclər bir məqsəd uğrunda İstanbulda-Taksim 

meydanında tək yumruq olacaqlar. Aksiya maraqlı fleş-mobla bitəcək. Tədbir hər zaman bizə dəstək olan yerli 

və xarici kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi ilə mediada işıqlandırılacaq. Bu aksiyanı özünü azərbaycanlı-

türk hesab edən, damarından türk qanı axan, vətənini sevən, ədaləti dəstəkləyən hər bir kəs dəstəkləyir. 

Həqiqətən də bu belədir. Siyasi düşüncəsindən asılı olmayaraq hər bir türk anlayır ki, bu, bizim ortaq 

məsələmiz, dünyaya çatdırılacaq ən önəmli problemimizdir”. Onun sözlərinə görə, Xocalıda o soyuq gecədə 

amansızca qətlə yetirilmiş 613 nəfərin haqqı hər birimizin boynundadır: “Bunu hər kəs anlayır, ona görə də, 

Türkiyədə fəaliyyət göstərən tələbə-gənclər təşkilatları, yerli qurumlar, dərnəklər, siyasi partiyaların gənclər 

təşkilatları, fərdi, heç bir təşkilat üzvü olmayan gənclərimiz və soydaşlarımızın dəstəyi sonsuzdur. Bu səbəbdən 

onlara çox minnətdarıq. Bu məsələyə dəstək  olan hər bir qurum və təşkilatlara təşəkkürlərimizi bildiririk”.     

                                                             

İstanbulda hər kəs “Kalbimizde Hocalı-Hepimiz Karabağlı!” deyəcək 

 

O.Əkbərov onu da qeyd edib ki, aksiyaya qatılmaq sərbəstdir və heç bir xüsusi tələbə ehtiyac yoxdur: 

“Qəlbində vətən sevgisi olan hər bir insan bu aksiyaya qatıla bilər. Burdan da bizim dostlar böyük bir heyətlə 

tədbirə qatılacaq. Həmçinin aksiyaya Avropada yaşayan və təhsil alan tələbələrimiz və Türkiyənin digər 

ölkələrində təhsil alan gənclərimiz qatılacaqlar. Bizi izləmək üçün “Facebook” səhifəsində “TÜRKİYE BUNU 

TANI-UNUTMA HOCALINI” səhifəsinə, twitter-də @hepimizhocalili, @asaifpress ünvanlarına daxil olmaq 

mümkündür. Sual və təklifləri hər kəs hepimizhocalili@gmail.com ünvanına göndərə bilər”. 

Çox fərqli və maraqlı şüarlarının olduğunu deyən ASAİF-in sədri “Kalbimizde Hocalı-Hepimiz Karabağlı!”, 

“Türkiye bunu tanı-Unutma Hocalını!” və s. bu kimi şüarların aksiyanın əsasını təşkil edəcəyini bildirib. 

“Əsas məqsədimiz aksiyanın canlı keçməsinə və dünyada böyük səs-küy yaratmasına, səsimizin və 

sözlərimizin lazımi ünvanlara çatdırılmasına nail ola bilməkdir. Bu, təkcə aksiyanı təşkil edənlərin yox, hər 
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birimizin məqsədi olmalı və “güc birlikdədir” deyib, yumruq kimi birləşib ümumi məqsədlərimizə addım-addım 

nail olmalıyıq”-deyə O.Əkbərov diqqətə çatdırıb. 

 

Haaqada Xocalı soyqırımına siyasi qiymətin verilməsi üçün deputatlarla görüşlər keçirmək 

planlaşdırılır 

 

Soyqırımın 20-ci ildönümünü qeyd edəcək diaspor təşkilatlarında biri də mənzil-qərargahı Amsterdamda 

yerləşən Benilüks Azərbaycanlıları Konqresidir (BAK). BAK bu məqsədlə silsilə tədbirlər keçirəcək. BAK 

idarə heyətinin Niderland Krallığının Brabant əyalətinin Tiburq şəhərində keçirilmiş toplantısında bununla 

əlaqədar xüsusi komissiyanın yaradılması qərara alınıb. İdarə heyətinin qərarına əsasən, komissiyaya rəhbərlik 

BAK-ın sədri Sahil Qasımova, ümumi təşkilatçılıq və nəzarət işləri isə sədr müavinləri Elsevər Məmmədova, 

Ofelya Babayevaya və Musa Pünhana həvalə olunub (diaspora.gov.az).     

7 minlik Xocalı sakininə qarşı ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri Benilüks məkanındakı əhaliyə çatdıracaq 

BAK bu gün dünya ictimaiyyətindən qondarma “erməni soyqırımı”nı tanıtmaq yolunda dəridən-qabıqdan çıxan 

ermənilərin özlərinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətdiklərini çatdırmaqla onların əsl simasını ifşa etməyə 

çalışacaqdır. Bu məqsədlə BAK Niderland Krallığının inzibati mərkəzi hesab edilən Haaqada ölkə parlamenti 

qarşısında kütləvi nümayişlər, parlamentin Xocalı soyqırımına siyasi qiymətin verilməsi istiqamətində 

deputatlarla görüşlər keçirmək planlaşdırılır. Həmçinin, Amsterdamdakı Yəhudilərin Tarix Muzeyində 

azərbaycanlı uşaqların Xocalı faciəsinə həsr olunmuş rəsm əsərlərindən ibarət sərginin təşkili, burada Haaqada 

akkreditə edilmiş diplomatik korpusun nümayəndələrinin və Niderlandın siyasətçilərinin iştirakını təmin etmək, 

krallığın Soyqırımı İnstitutunda konfransın, Brüsseldə isə Avropa Parlamentinin və Ermənistan səfirliyinin 

qarşısında etiraz aksiyalarının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bundan əlavə, Lüksemburq parlamentində Xocalı 

faciəsinin gündəmə gətirilməsi və bu hadisələrə siyasi qiymətin verilməsi istiqamətində silsilə tədbirlərin 

keçirilməsi planlaşdırılır.  

 

Asif NƏRIMANLI. 

 

“Paritet”.-2012.-7-8 fevral.-N 13.-S.5. 

  



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 

 

37 
 

Aleksey VLASOV: Xocalı qətliamı postsovet tarixinin  

ən faciəli hadisələrindən biridir 

 

Rusiyanın paytaxtında Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümünə həsr olunmuş "Postsovet tarixinin faciəli 

səhifələri" adlı tədbir keçirilmişdir. 

 

APA-nın Moskva müxbirinin verdiyi məlumata görə, "Vestnik Kafkaza" mətbuat mərkəzində keçirilən 

tədbirdə rusiyalı ekspertlər, politoloqlar və tarixçilər iştirak etmişlər. Lomonosov adına Moskva Dövlət 

Universitetinin Postsovet Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, politoloq Aleksey Vlasov çıxışında Sovet İttifaqı 

dağıldığı dövrdən ötən 20 il ərzində onun dağılmasına gətirib çıxarmış tarixi hadisələr, habelə 1980-ci illərin 

axırı - 1990-cı illərin əvvəlindəki qanlı hadisələrin səbəblərinin yaxşı tədqiq olunmadığını vurğulamışdır. Onun 

sözlərinə görə, Dağlıq Qarabağda və digər qaynar nöqtələrdə münaqişələr indiyədək kəskin problem olaraq 

qalmaqdadır: "Ekspertlər Sovet İttifaqının dağılması prosesini müşayiət edən qanlı münaqişələrin səbəblərini 

öyrənməsələr, yeni qurbanlar meydana çıxa bilər. 1992-ci ilin fevralında törədilmiş Xocalı qətliamı postsovet 

tarixinin ən faciəli hadisələrindən biridir. Bu faciə indiyədək tarixçilər, sosioloqlar və politoloqlar tərəfindən 

kifayət qədər obyektiv öyrənilməyib. Problem bundadır ki, belə hadisələri öyrənərkən elmi yanaşma çox vaxt 

ştamplara və siyasi təşviqata uduzur. Yaxın tarixdə baş vermiş hadisə nə üçün hamını maraqlandırmır və 

böyüməkdə olan nəsil arasında ümumi tariximizin ağlı-qaralı səhifələrinə humanist marağı dəstəkləmək üçün 

tarixçilər nə etməlidirlər? Postsovet münaqişələrinə marağın itməsi bəlkə də elmi ictimaiyyətin indiyədək həmin 

tarixi dövrə obyektiv və ölçülüb-biçilmiş qiymət verə bilməməsindədir". 

Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun (MQİMO) Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutunun elmi 

əməkdaşı Leonid Qusev postsovet məkanının tarixinin digər qlobal hadisələrlə müqayisədə çox pis öyrənildiyini 

və təhsil sistemində bu dövrə yer verilmədiyini söyləyib: "Bu haqda kitab və material çatışmazlığı müşahidə 

olunur. Bir çox regionlarda həllini tapmamış və hələ də davam etməkdə olan münaqişələrin səbəblərindən 

xəbərsiz olmaq onların yenidən alovlanmasına gətirib çıxara bilər". 

L. Qusev bildirib ki, ekspertlər obyektiv informasiya sahəsi yaratmaq yolu ilə həmin münaqişələrin həlli 

prosesinə öz töhfələrini verməlidirlər: "Münaqişələri araşdıranlar həmin problemlərlə işləyərkən son dərəcə 

diqqətli və ehtiyatlı olmalıdırlar". 

 

“Xalq qəzeti”.-2012.-8 fevral.-N 30.-S.2. 
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Xocalı soyqırımı - insanlığa və bəşəriyyətə qarşı cinayət 

 

Azərbaycan xalqı 200 il ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırım 

siyasətinə məruz qalmışdır. Xalqımız tarixi torpaqlarından qovulmuş, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilmiş və 

bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət olunmuşdur. Azərbaycanlıların öz tarixi-etnik 

torpaqlarından qovulması sovet dövründə də davam etmişdir. Hadisələrin xronoloji ardıcıllığına diqqət yetirsək, 

Ermənistan tərəfindən bu siyasətin ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirildiyinin şahidi olarıq. Əvvəlcə, 

1948-1953-cü illərdə Ermənistandan 150 min azərbaycanlı deportasiya olunaraq Azərbaycanın Kür-Araz 

düzənliyində yerləşdirilmiş, 1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan sonuncu 250 min azərbaycanlı tarixi 

ata-baba yurdundan - Qərbi Azərbaycandan qovulmuş, bununla da Ermənistan monoetnik dövlətə çevrilmişdir. 

1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr, erməni ideoloqlarının "dənizdən dənizə 

Ermənistan" adlı sərsəm ideyasını reallaşdırmaq cəhdi kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərlə günahsız 

insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələndi. Bütün 

beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan dövləti bu gün də Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək 

istəyir, bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. 

Bu il fevralın 26-da Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı 

törədilən soyqırımının 20 ili tamam olur. Bu hüznlü günlərdə Azərbaycan xalqı erməni vəhşiliyinin qurbanı 

olmuş günahsız insanların əziz xatirəsini ehtiramla yad edir. Xocalı Azərbaycan xalqı üçün qəddarlıq və 

cəzasızlıq rəmzinə çevrilmişdir. XX əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı aqressiv, cinayətkar və terrorçuluğu 

dövlət səviyyəsinə qaldırmış Ermənistan dövlətinin rəsmi siyasətinin nəticəsidir. XX əsrin sonunda baş vermiş 

bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən 

biridir. Xocalı soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada 

dayanır. 

Xocalı soyqırımı Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsini zəbt etmək məqsədi ilə 

Ermənistan Respublikasının apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı 

törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin miqyasına görə ən dəhşətlisidir. Bundan əvvəl azərbaycanlılar yaşayan 

İmarət Qərvənd, Tuğ, Səlakətin, Axullu, Xocavənd, Cəmilli, Nəbilər, Meşəli, Həsənabad, Kərkicahan, Qaybalı, 

Malıbəyli, Yuxarı və Aşağı Quşçular, Qaradağlı kəndlərinin işğalı zamanı həmin yaşayış məntəqələri əhalisinin 

bir hissəsi xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdi. 

Dağlıq Qarabağda Şuşadan sonra azərbaycanlıların yaşadıqları ikinci böyük yaşayış məntəqəsi 

Ermənistanla hava nəqliyyatı üçün əlverişli məkan olan Xocalı Ermənistan hərbi birləşmələrinin növbəti hədəfi 

idi. Şəhərdə 7 min nəfərədək adam yaşayırdı. Ermənistan Respublikasındakı ata-baba torpaqlarından zorla 

qovulub didərgin salınmış azərbaycanlıların bir hissəsi və 1989-cu ildə Fərqanədən qovulmuş məhsəti 

türklərinin 54 ailəsi də burada məskunlaşmışdı. 

...Xocalı şəhərinin yer üzündən silinməsi və əhalisinin kütləvi surətdə qətlə yetirilməsi planı qabaqcadan 

hazırlanmışdı. Erməni millətçiləri kütləvi informasiya vasitələrində, mitinqlərdə azərbaycanlıların kütləvi 

məhvini təşkil etməyə çağırışlar edirdilər. 1991-ci ilin noyabr ayından şəhər blokadaya alınmışdı. Xocalının 

xarici aləmlə əlaqəsi ancaq ratsiya və mülki vertolyotlar vasitəsi ilə həyata keçirilirdi. 1992-ci il yanvarın 28-də 

"Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Şirkətinə məxsus Mİ-8 markalı mülki vertolyot Dağlıq Qarabağ səmasında 

erməni hərbi birləşmələri tərəfindən vurulmuş, vertolyotun sərnişinləri olan 47 azərbaycanlı həlak olmuşdu. 

Bundan sonra şəhərlə hava əlaqəsi də kəsilmişdi. Yanvarın 2-dən şəhərə elektrik enerjisi verilməsinin qarşısı 

alınmışdı. Şəhəri yalnız atıcı silahları olan yerli özünümüdafiə dəstələri qoruyurdular. Əlbəttə, bu qüvvələr ən 

müasir hərbi texnika ilə təchiz edilmiş, əvvəlcədən xüsusi hazırlıq keçmiş silahlı birləşmələrə müqavimət 

göstərməyə qadir deyildilər. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıya hücum başlandı. Hücumda Ermənistanın hərbi 

birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı erməni terrorçu dəstələri və keçmiş sovet ordusunun Dağlıq Qarabağda 

yerləşən 366-cı motoatıcı alayı iştirak edirdi. Müdafiəsiz qalmış şəhər bir neçə saatın içərisində yerlə yeksan 

edildi. Xocalı sakini olan 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın işgəncə ilə öldürüldü. 8 

ailə bütünlüklə məhv edildi. 487 nəfər şikəst edildi. 1275 sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar girov götürülərək 

ağlasığmaz təhqirlərə, zülmə və həqarətə məruz qaldılar. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin, o cümlədən 68 

qadının və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyil. 

Xocalı şəhərində törədilmiş müdhiş cinayətlərin xarakteri və miqyası bu soyqırımı aktının BMT Baş 

Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş "Soyqırımı cinayətinin 
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qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" Konvensiyada ifadə olunmuş şərtlərə tam uyğun gəldiyini 

sübut edir. Qabaqcadan planlaşdırılmış kütləvi və amansız qırğın aktı həmin ərazidə yaşayan insanları məhz 

azərbaycanlı olduqlarına görə tamamilə məhv etmək niyyəti ilə törədilmişdir. 

Xocalı şəhərinə hücum əməliyyatına 366-cı alayın zabitləri Seyran Ohanyan (hazırda - işğal edilmiş 

Dağlıq Qarabağ bölgəsində Ermənistan Respublikasının yaratdığı oyuncaq qurumun "müdafiə naziri"), Yevgeni 

Nabokix, Valeri Çitçyan rəhbərlik etmişlər. Dinc əhaliyə qarşı soyqırımı cinayətlərində fəal iştirak etmiş alayın 

hərbi qulluqçularının, habelə digər şəxslərin bir qisminin adları bu gün Azərbaycan tərəfinə məlumdur. Xocalı 

şəhərində hərbi əməliyyatdan sonra 366-cı alayın cinayətdə iştirakının izlərini itirmək üçün alay tələm-tələsik 

Dağlıq Qarabağdan çıxarılıb Gürcüstana aparılmış, bu zaman hərbi texnikanın böyük hissəsi erməni 

birləşmələrinə təhvil verilmiş və azərbaycanlı əhaliyə qarşı sonrakı cinayət əməllərində istifadə edilmişdir. 

Xocalı şəhərində dinc əhaliyə vəhşicəsinə divan tutmuş erməni hərbçilərini və onların havadarla- rını 

təmizə çıxarmaq üçün aparılan təbliğat kampaniyası bu gün də ara vermir. İddia olunur ki, guya Xocalıya 

hücum şəhərdəki "atəş nöqtələri"ni məhv etmək məqsədi ilə həyata keçirilmiş, bu zaman dinc əhaliyə qarşı heç 

bir zorakılıq əməlinə yol verilməmişdir. 

Bu gün beynəlxalq təcrübədə bəşəriyyətə qarşı cinayət törətmiş şəxslərin mühakimə üçün tələb olunması 

kifayət qədər hüquqi baza və mexanizmlər mövcuddur. Təəssüflər olsun ki, indiyədək beynəlxalq ictimaiyyət 

Xocalı faciəsindən 20 il keçməsinə baxmayaraq, bu soyqırımı hadisəsinə hüquqi qiymət verməmiş, 

cinayətkarlar lazımi cəzalarını almamışlar. Halbuki cinayət baş verdiyi tarixdə Xocalı hadisələri ABŞ - da "İlin 

ən böyük faciəsi" adlandırılmış, dünyanın aparıcı KİV-ləri onu geniş və obyektiv şəkildə işıqlandırmışlar. 1993-

cü ildən ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycan hökuməti və parlamenti erməni 

millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri 

beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, bunların soyqırım siyasəti kimi tanınmasına nail olmaq üçün inadlı və 

ardıcıl fəaliyyət göstərir. Məhz ulu öndərin təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisi Xocalı faciəsini soyqırım kimi qiymətləndirmiş və beynəlxalq ictimaiyyətə, dünya dövlətlərinə müraciət 

qəbul etmişdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Xocalı faciəsinin onuncu ildönümü ilə əlaqədar 

Azərbaycan xalqına müraciətin- də deyilir: "Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı 

öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırım, eyni 

zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir." 

Ötən ilin dekabrında Meksika Senatı tərəfindən Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 

bağlı qəbul edilən qərarda bildirilir ki, 25-26 fevral 1992-ci il tarixində Ermənistan silahlı qüvvələrindən olan 

qoşunlar Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda Xocalının mülki əhalisinə qarşı hücuma keçmiş və 

beynəlxalq insan hüquqları üzrə təşkilatların tərəddüd etmədən Soyqırımı kimi adlandırdığı hadisə zamanı 

əsasən etnik mənsubiyyətinə görə yüzlərlə insanın ölümünə səbəb olmuşlar. 

Bu yaxınlarda isə Pakistan İslam Respublikasının Senatı Azərbaycan Respublikasının ərazisinin 20%-nin 

işğalı və ermənilər tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımı ilə bağlı yekdilliklə qətnamə qəbul edib. Qətnamədə 

qeyd olunur ki, Xarici Əlaqələr Komitəsi Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalını və 26 fevral 

1992-ci il tarixində erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində mülki əhaliyə qarşı 

törədilmiş soyqırımı pisləyir. Xarici Əlaqələr Komitəsi BMT Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının 

erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasına 

dair qətnamələrinin yerinə yetirilməsini tələb edir. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi hesab edir ki, Xocalı soyqırımı unudulmamalı, dünya birliyi 

tərəfindən beynəlxalq hüquqi qiymətini almalıdır. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatına, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına, Avropa Şurasına, Avropa Birliyinə, İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatına, Müstəqil Dövlətlər Birliyinə, digər beynəlxalq təşkilatlara, dünya ölkələrinin 

parlamentlərinə və hökumətlərinə mütəmadi olaraq müraciət edir. 

Ölkəmiz işğal olunmuş ərazilərinin dərhal və qeyd-şərtsiz azad edilməsi barədə BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələrin həyata keçirilməsini tələb 

edərək, ATƏT-in Budapeşt, Lissabon və İstanbul sammitlərinin qərarları və yekun sənədləri, Avropa Şurası 

Parlament Assambleyasının 1416 nömrəli qətnaməsi əsasında Dağlıq Qarabağ problemini həll etməyə çağırır. 

 

Orxan Vahidoğlu,  

 

“İki sahil”.-2012.-9 fevral.-№24.-S.14. 
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Qana susamış erməni faşizmi 

 
Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olmuşdur. 

Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının on illiyi münasibətilə Azərbaycan xalqına 
müraciətinə qeyd etmişdir: “Bu amansız və qəddar soyqırım aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror 
aktlarından biri kimi daxil oldu”.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqı 200 il ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq 
etnik təmizləmə, soyqırım siyasətinə məruz qaldı. Azərbaycan xalqı tarixi torpaqlarından qovularaq, qaçqına, 
məcburi köçkünə çevrildi və bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət olundu. 
Azərbaycanlıların öz tarixi-etnik torpaqlarından qovulması sovet dövründə də davam etmişdir. 1948-1953-cü 
illərdə Ermənistandan 150 min azərbaycanlı deportasiya olunaraq Azərbaycanın Kür-Araz düzənliyində 
yerləşdirilmişdir. 1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min azərbaycanlı bu ərazidən qovulmuş, 
bununla da, Ermənistan monoetnik dövlətə çevrilibdir. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan 
hadisələr erməni ideoloqlarının “dənizdən- dənizə Ermənistan” adlı sərsəm bir ideyasını reallaşdırmaq cəhdi 
kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərə günahsız insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi 
torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələndi.  

 
XOCALI SOYQIRIMI BU AQRESSİV VƏ CİNAYƏTKAR ERMƏNİ SİYASƏTİNİN NƏTİCƏSİDİR 

Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan dövləti Dağlıq Qarabağı özünə 
birləşdirmək istəyir, bu yolda bütün cinəyət və vəhşiliyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. XX əsrin faciəsi 
olan Xocalı soyqırımı bu aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. XX əsrin sonunda baş vermiş bu 
faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa və bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən 
biridir. Xocalı soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada 
dayanır.  

Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədi 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 vasitəsiylə darmadağın edilməsi erməni vandalizminin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, 
dünya mədəniyyətinə qarşı zorakılıq aktıdır.  

 
QANA SUSAMIŞ  ERMƏNİ FAŞİZMİNİN XİSLƏTİ 

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid aktı 
həyata keçirdi. Ermənistan hərbi birləşmələrinin şəhərə hücumu zamanı burada yalnız 3 minə yaxın insan 
qalmışdı. Çünki 4 aydan artıq zaman ərzində blokadada olduğu üçün əhalinin xeyli hissəsi şəhərdən çıxmaq 
məcburiyyətində qalmışdı. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər ödürüldü, 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 valideyinlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc 
sakin girov götürüldü, onların 150-sinin taleyi indi də məlum deyil. Bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən 
xüsusi amansızlıqla və ağlasığmaz vəhşiliklə həyata keçirilmişdir. Belə ki, ermənilər sağ qalmış insanlar 
üzərində tamamilə təhqiredici hərəkətlər həyata keçirmişdilər. 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 soyqırım olduğunu təsdiqləyir.  

 
XX ƏSRİN FAŞİSTLƏRİ  
 
Hücumda, həmçinin, mayor Oqanyan Seyran Muşeqoviçin (Seyran Oqanyan 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 praporşik iştirak etmişdir. Şəhər əhalisinin bir 
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hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən əvvəlcədən düzəldilmiş pusqularda qətlə yetirilmişdir. 
Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən, dörd gün ərzində Ağdama Xocalıda qətlə 
yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, onlarla meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. 
Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən, 13 uşaq) məhkəmə-tibbi ekspertizasından keçirilmişdir. 
Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları 
səbəb olmuş,10 nəfər küt alətlə vurularaq öldürülmüşdür. Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın baş dərisinin 
soyulması faktını da qeydə almışdır.  
 

BEYNƏLXALQ ALƏM HAQQI TƏLƏB EDİR 

Xocalı soyqırımının xüsusi amansızlıqla törədilməsi rus, gürcü, ingilis, fransız, alman, amerikalı və 
digər ölkələrin vətəndaşı olan jurnalist və publisistləri dəhşətə gətirmişdir.  

Xocalı qaçqınlarının BMT, Avropa Birliyi və Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına 
müraciətində deyilir: “Artıq 10 ildən artıqdır ki, biz, qaçqın vəziyyətinə düşmüş xocalılar, ürək ağrısı və eyni 
zamanda, böyük ümidlə bütün dünyanın sülhsevər xalqlarına, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirik. Sizdən 
xahiş edirik, erməni hərbi təcavüzü nəticəsində bizim başımıza gələn bəlaya laqeyd qalmayasınız. Biz inanırıq 
ki, dünyanın BMT, AB və ATƏT kimi kifayət qədər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, sülhsevər ölkələri 
Ermənistan kimi dövlətin belə təcavüzkarlığına və özbaşınalığına qarşı tədbir görəcəklər”.  

Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi 
soyqırımları pisləyir, onların yolverilməz olduğunu bildirirlər. Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr “Soyqırım 
cinayətinin xəbərdarlıq edilməsi və cəzalandırılması” Konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına 
qarşı BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. Dünya 
bilməlidir ki, bu cinayət, təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün sivilizasiyalı dünyaya, bəşəriyyətə 
qarşı yönəldilmişdir. Bu gün Ermənistanda mühüm dövlət postları tutanlar, Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan, 
eləcə də, Robert Köçəryan və digərləri baş vermiş soyqırımın günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında 
cavab verməlidirlər.  

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 soyqırım hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi 
qiymət verməlidirlər.  

 
RƏFİQƏ HÜSEYNOVA 

 
“Səs”.-2012.-10 fevral.-№25.-S.7. 
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Dünyanın qulağına çatan Xocalı harayı... 

 

Beynəlxalq ictimaiyyət 20 il əvvəl baş vermiş bu faciənin miqyasını və  

ağırlığını daha dolğun şəkildə dərk etməyə başlayıb 

 

 Azərbaycan xalqına qarşı XX əsrin əvvəllərindən vüsət alan erməni təcavüzü ötən yüzilliyin müxtəlif 

dönəmlərində daha da şiddətlənərək, bəşər tarixinin faciələr zəncirində yeni bəndlərin yaranması ilə 

nəticələndi. Öncə çar Rusiyası, daha sonra isə Sovet dövründə mərkəzi hakimiyyətin birbaşa dəstəyi ilə 

ermənilərin azərbaycanlılara yönəlik aqressiyası "şər imperiyası"nın çökməsi ilə yeni mərhələyə adladı.  

 

   Artıq Rusiya ilə yanaşı, digər beynəlxalq güclərin də davamlı olaraq stimullaşdırdığı Ermənistan 

Azərbaycan ərazilərinə iddialarını hərbi təcavüz siyasətinə çevirərək, işğalçılıq niyyətlərini açıq formada ortaya 

qoydu. Bu siyasət nəticəsində SSRİ-nin dağılmasından sonrakı ilk aylarda (1991-ci ilin sonları - 1992-ci ilin 

əvvəlləri) Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində azərbaycanlıların əsrlər boyu yaşadığı onlarla yaşayış 

məntəqəsi işğal edildi, sakinlərinin bir hissəsi vəhşicəsinə öldürüldü və didərgin salındı. O ərəfədə getdikcə 

güclənən erməni təcavüzünün, eyni zamanda, vəhşiliyinin zirvəsi 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 

Xocalıda yaşandı. Bununla da XX əsrin ən dəhşətli faciələri sırasına ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi, 

tarixə Xocalı soyqırımı kimi düşən növbəti qanlı qırğın da əlavə olundu.  

   Xocalı soyqırımının ağır nəticələri ermənilərin dünya sivilizasiyası üçün gerçəkdən böyük qara ləkə 

olduğunu bir daha təsdiqlədi. Ermənilərin o zaman Xankəndində yerləşən Sovet Ordusuna məxsus 366-cı 

motoatıcı alayın iştirakı ilə həyata keçirdiyi Xocalı soyqırımı nəticəsində 613 nəfər (106 qadın, 70 qoca, 63 

uşaq) dinc sakin ən qəddar üsullarla qətlə yetirildi. Amma soyqırımının ağır sonucu bu statistika ilə 

məhdudlaşmır. Faciə zamanı Xocalı sakinlərindən 487 nəfər yaralanıb, 1275 nəfər əsir, 150 nəfər isə itkin 

düşüb. Rəsmi məlumata görə, Xocalının işğal olunması ilə Azərbaycan dövlətinə və şəhər əhalisinə dəyən 

maddi ziyanın həcmi 1992-ci ilin qiymətləri ilə 5 milyard rubl təşkil edib.  

   Nə qədər acınacaqlı olsa da, Azərbaycan xalqı dünya sivilizasiyasının yüksək inkişaf mərhələsində olduğu 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə hamilərinin dəstək verdiyi erməni vəhşiləri tərəfindən Xocalı 

soyqırımına uğradı. Beləliklə, həmin faciədən 2 il əvvəl - 1990-cı il yanvarın 20-də Sovet ordusunun Bakıda 

törətdiyi qırğınlarla öz təqviminə "Qara Yanvar" anlayışını daxil edən Azərbaycan Xocalı soyqırımından sonra 

fevral ayını da eyni rənglə fərqləndirmək məcburiyyətində qaldı. Artıq 20 ildir, fevral ayı Azərbaycanda Xocalı 

soyqırımı ilə assosiasiya olunur... 20 il...Tarix üçün bir an, Azərbaycan üçünsə uzandıqca dəhşət yükü və 

xatırlatmaları da artan sanballı müddət... Azərbaycan Qarabağ müharibəsinin gedişində ciddi itkilərə (insan, 

ərazi, maddi) məruz qalıb. Amma bu itkilər fonunda Xocalı soyqırımı xüsusi seçilir... Mühasirədə olan, düşmən 

hücumları qarşısında müqavimətsiz vəziyyətə salınmış şəhər müdafiəsiz və köməksiz dinc sakinləri ilə birgə 

yandırılıb... Xocalıdakı azyaşlı uşaqlar, qadınlar və qocalar da Türk qanına susamış erməni vandallarının gözünə 

böyük təhlükə kimi göründüklərindən, kimsəyə rəhm edilməyib... Odur ki, Xocalının yeri tam başqadır... İstər 

xatirəmizdə, istərsə də qisas yaddaşımızda...  

   Bəli, sanki dünən baş vermiş faciədən bizi artıq nə az, nə çox - düz 20 il ayırır. 20 ildir ki, Azərbaycan 

fevral ayını (əslində bu ağrı heç dayanmır) Xocalı soyqırımının sızıltıları ilə başlayıb - bitirir. Faciə 

qurbanlarının, bütün şəhidlərimizin xatirəsi hörmətlə yad olunur və Xocalı soyqırımını anım mərasimləri 

keçirilir... Və təşkil olunan hər belə mərasim içimizdəki mənəvi ağrını gücləndirir və yükü daha da böyüdür... 

Necə də böyütməsin? Hələ ki Xocalı soyqırımının ağrısını, azacıq da olsa, yüngülləşdirəcək bir iş görə 

bilməmişik...  

   Faciənin yükünü ağırlaşdıran başqa səbəblər də var. Azərbaycan dünyanın gözü qarşısında məruz qaldığı 

Xocalı soyqırımının yükünü, ağırlığını təkbaşına çəkir. Faciənin baş verdiyi dönəmdə qardaş Türkiyəni və bir 

neçə müsəlman ölkəsini nəzərə almasaq, dünyanın mütləq hissəsi "Holokost" və "Xatın"la müqayisə olunan bir 

soyqırıma uğramış Azərbaycana quru başsağlığı vermək əziyyətinə də qatlaşmadı. Azərbaycanın dərdinə sözdə 

belə şərik olmaq istəmədilər... Çünki bu soyqırımı özlərinin bütün vasitələrlə stimullaşdırdığı ermənilər 

törətmişdi...  

Lakin o da qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan uzun müddət Xocalı soyqırımını beynəlxalq səviyyədə yetərincə 

tanıdıb qəbul etdirə bilmədi. Yuxarıda dünya ölkələrinin əksəriyyətinin Xocalı soyqırımına laqeyd münasibətini 

vurğuladıq. Bununla belə, o biganəliyin daha çox siyasi hakimiyyətlərin mahiyyətindən qaynaqlandığı da nəzərə 

alınmalıdır. Yəni konkret ölkələrin siyasi rejimləri ilə xalqın istənilən məsələyə, o cümlədən, Xocalı faciəsinə 
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münasibətini eyniləşdirmək doğru olmazdı. Digər tərəfdən, xatırlatmaq yerinə düşər ki, ermənilər xislətlərinə 

sadiq qalaraq, Xocalıda törətdikləri qırğını azərbaycanlıların ayağına yazaraq, özlərini bu faciənin qurbanları 

kimi təqdim etmək rəzalətinə də qol qoyublar. Hətta erməni uydurmalarının ruporuna çevrilmiş bir sıra xarici 

nəşrlər Xocalıda vəhşiliklə qətlə yetirilmiş azərbaycanlı uşaq və qocaların fotolarına öz səhifələrində yer 

verərək, onları "əzabkeş erməni xalqının nümayəndələri" kimi təqdim etməkdən belə çəkinməyib. Əlbəttə, 

faciənin gerçək qurbanlarının susqunluğu şəraitində uydurulan erməni yalanlarının ayaq açıb yeriməsi çətin 

olmurdu. Bu səbəbdən də, Azərbaycanın məruz qaldığı soyqırımı tanıtması üçün vacib ölkələrin spesifikası 

nəzərə alınmaqla, effektli və davamlı kampaniyalar təşkil etməsinə ehtiyac vardı. Yalnız bu halda, tək Xocalı 

soyqırımının deyil, ümumiyyətlə, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasını, beynəlxalq ictimai rəyə 

təsir göstərilməsini təmin etmək mümkün olardı.  

   O baxımdan, son bir neçə ildə dünya ictimaiəyyətinin Xocalı soyqırımı haqqında sistemli şəkildə, müasir 

texnologiyaların tətbiqi əsasında məlumatlandırılması istiqamətində əhəmiyyətli addımların atıldığı etiraf 

edilməlidir. Bu mənada, təbii ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə irəli 

sürülən, 2008-ci il mayın 8-də isə rəsmən elan olunan "Xocalıya ədalət- Qarabağa azadlıq" beynəlxalq 

kampaniyası çərçivəsində dünyanın bütün qitələrində həyata keçirilən tədbirlərin əhəmiyyəti mütləq qeyd 

olunmalıdır. Sözügedən kampaniyaya qoşulmağı özlərinə mənəvi borc bilən xarici ölkələrdəki diaspor 

təmsilçilərimiz, diplomatlarımız, xüsusilə intellektual gənclərimiz fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə yerli 

ictimaiyyətlərin Xocalı soyqırımı barəsində məlumatlandırılması istiqamətində mühüm işlər gördü. Bunun 

nəticəsində bir müddət əvvələ qədər Azərbaycanı təcavüzkar ölkə, xalqını isə aqressiv toplum kimi təsəvvür 

edən bir çox əcnəbilər artıq öz düşüncələrini dəyişməli oldular. Yaxın illərə qədər Azərbaycan və onun haqlı 

mövqeyi barəsində bir sətirlik cümlə belə dərc etmək istəməyən xarici nəşrlər də artıq ölkəmizə və onun 

həqiqətlərinə obyektiv prizamadan yanaşmağa başlayıb. Bütün bunlar, sözsüz ki, gec də olsa, sürətlə 

gerçəkləşdirilən məqsədyönlü fəaliyyətin nəticəsidir. Beynəlxalq ictimaiyyətin konkret olaraq Xocalı 

soyqırımına obyektiv münasibətinin necə dərinləşdiyini göstərmək üçün bir məqamı qeyd etməyi lazım bilirik. 

Azərbaycanın son 20 ildə üzləşdiyi faciənin miqyasını və ağırlığını daha dolğun şəkildə dərk etməyə başlayan 

əcnəbilər artıq bu həqiqətlərin dünyaya çatdırılması işinə mənəvi dəstəyini də əsirgəmir. Bu sırada məşhur 

amerikalı repçi Toni Blekmənin davranışı təsirli və təqdirediləsidir. Amerikalı repçi özünün yazdığı və 

səsləndirdiyi "Xocalıya Ədalət" adlı kompozisiyanın təqdimatı üçün 2010-cu ilin yanvar ayında Bakıya gəldi və 

Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü ərəfəsində xalqımızın yanında oldu. Qeyd edək ki, əsrlər boyu öz yalan 

və böhtanları ilə özləri üçün saxta "əzabkeş" obrazı yaratmış ermənilər T.Blekmənin bu hərəkətindən o dərəcədə 

qəzəbləndilər ki, ona qarşı uzun müddət davam edən qarayaxma kampaniyası apardılar. Bununla belə, gec, 

amma güc gələn həqiqətin qarşısında, doğrudan da, heç nə dayana bilməz. Ona görə də, Azərbaycna 

münüsibətdə T.Blekmən kimi kəskin dönüş edən əcnəbilərin sırası durmadan genişlənməkdədir. Çox əlamətdar 

haldır ki, dünya ölkələrinin Azərbaycan həqiqətlərinə, özəlliklə də azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdiyi 

Xocalı soyqırımına münasibət artıq siyasi-hüquqi qərarlar səviyyəsində ifadə olunmaqdadır. Dəqiq desək, artıq 

müxtəlif ölkələrin parlamentləri Xocalı faciəsinin soyqırım olaraq tanınmasına dair qərarlar qəbul etməkdədir. 

Bu sırada ilk addımı atan Meksika parlamenti bu il yanvarın 30-da Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. Belə bir 

qərarın Latın Amerikasında, bütövlükdə katolik dünyasında xüsusi çəkisi olan Meksika tərəfindən qəbul 

edilməsi faktı yetərincə ciddi hadisə sayılmalıdır. Bunun ardınca - 2012-ci il fevralın 1-də Azərbaycana ən yaxın 

ölkələrdən biri olan Pakistan Senatı da Xocalı soyqırımının rəsmən tanınması haqda qərar qəbul edib. Bir neçə 

gün əvvəl isə Türkiyə parlamentinin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasından (MHP) olan Azərbaycan əsilli deputatı 

Sinan Oğan da ölkənin ali qanunvericilik orqanına Xocalı soyqırımının tanınmasına dair qərar layihəsi təqdim 

edib. Böyük ehtimalla, Türkiyə Böyük Millət Məclisində də analoji qərar qəbul olunacaq.  

   Bütün bunlar dünyanın Azərbaycana münasibətinin tədricən və ardıcıllıqla dəyişdiyini təsdiqləyən mühüm 

gəlişmələrdir. Amma o da bəllidir ki, hər hansı qərar və yanaşma Azərbaycanı 20 ildir, sızladan Xocalı 

soyqırımının nəticələrini aradan qaldırmayacaq. Bu dərdi yüngülləşdirəcək tək addım Xocalı və erməni işğalı 

altındakı digər ərazilərimiz üzərində sahiblik haqqımızı yenidən təsdiqləməkdir...  

 

   ...Allah köməyimiz olsun!  

 

Seymur Verdizadə 

Yazı Azərbaycan Mətbuat Şurasının və "Akkord" 

 Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyasının birgə keçirdiyi  

müsabiqəyə təqdim olunur 
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Dünya Xocalı faciəsindən danışacaq 

 

Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ərəfəsində Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatları hər il olduğu kimi 

bu il də dünyanı ayağa qaldıracaqlar. Dünyanın bir sıra dövlətlərində bu faciənin növbəti ildönümü anılacaq və 

diqqət erməni vəhşiliklərinə yönəldiləcək. Artıq Meksika və Pakistan senatlarında Xocalı soyqırımının 

tanınmasından sonra Türkiyə parlamentində də gündəmə gətirilib. Belə ki, MHP İğdır millət vəkili Sinan Oğan 

Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı qanun layihəsini Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edib. O, 

Xocalı soyqırımının tanınmasının vacibliyini vurğulayıb. Qanun layihəsində ermənilərin Azərbaycanın Xocalı 

şəhərində soyqırımı həyata keçirdiyinin tanınması və 26 fevral tarixinin Türkiyədə «Xocalı soyqırımını anım 

günü» elan olunması öz əskini tapıb. Bundan başqa layihədə Türkiyənin İğdır, Qars, Ərdəhan, Ağrı, İstanbul, 

Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa bölgələrində Xocalı soyqırımı qurbanlarının abidə ucaldılması təklifi də 

yer alıb. 

Amerikada fəaliyyət göstərən Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları isə Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü 

münasibətilə məktub kampaniyası aparır. ABŞ azərbaycanlılarının şəbəkəsi USAN artıq beşinci ildir Birləşmiş 

Ştatlar Konqresinin üzvləri, yerli hökumət və media nümayəndələrinə Xocalı hadisələri ilə bağlı məktublar 

göndərir. Bu illər ərzində Amerika qanunvericiləri məktublara cavablar göndərmiş, bəzi ştatların rəsmiləri 

bəyannamələr qəbul etmiş, məktubların mətni ABŞ-ın müxtəlif ştat və şəhərlərinin qəzetlərinin səhifələrində 

dərc edilib. 

Amerika-Azərbaycan Şurası, Pax Turcica təşkilatı da Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü münasibətilə 

Konqres, federal və yerli hökumət orqanları və mətbuat nümayəndələrinə göndərmək üçün Amerikadakı 

Azərbaycan icmasının üzvləri arasında məktub kampaniyası aparır. 

Məktublarda ABŞ və Azərbaycan arasında strateji müttəfiqlik əlaqələrinin mövcudluğu və Azərbaycanın 

terrorizmə qarşı mübarizədə ABŞ-ın yaxın müttəfiqi olduğu vurğulanır. «2012-ci ilin 26 fevral tarixi 

Azərbaycan xalqı üçün Anım Günüdür. Bütün amerikanlar həmişə 11 sentyabr hadisələrinin baş verdiyi səhər 

harada olduqlarını yada saldıqları kimi, bütün Azərbaycan xalqı da 1992-ci ilin fevral ayının 25-26-da harada 

olduqlarını həmişə yada salacaqlar». 

Təşkilatçılar bildirib ki, terrorun qurbanı kimi Azərbaycan ABŞ-ın terrorla mübarizədə etibarlı müttəfiqidir, 

Azərbaycan sülhməramlıları Kosova, Əfqanıstan və İraqda amerikalılarla birlikdə xidmət edir. 

Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü ərəfəsində ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsi və bütün Amerikada yaşayan 

azərbaycanlılar və onların dostları Konqresi bu faciəni tanımağa və anmağa və Ermənistana bu faciəyə görə 

məsuliyyəti üzərinə götürməyə və işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarından öz qoşunlarını çıxarmaq üçün 

təzyiq göstərməyə çağırıb. 

Danimarkada fəaliyyət göstərən «Vətən» Cəmiyyətinin sədri Səfər Sadiqi və Cəmiyyətin təşkilat komitəsinin 

sədri Mehriban Əliyeva Türkiyə Cümhuriyyətinin bu ölkədəki səfiri Berki Dibekle görüşüb. Görüşdə 

Danimarkada fəaliyyət göstərən Azərbaycan və Türk cəmiyyətlərinin 2012-ci ildə birgə tədbirlərinin 

keçirilməsi, onlar arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, ermənilərin yaydığı yalan informasiyaya qarşı güclərin 

səfərbər edilməsi məsələləri müzakirə olunub. 

Görüşdə azərbaycanlı və türk gənclərin birgə toplantı və seminarlarının keçirilməsinin vacibliyini vurğulayan 

Mehriban Əliyeva bunun ermənilərin anti-Azərbaycan və anti-Türkiyə təbliğatına qarşı mübarizədə daha aktiv 

olmalarına zəmin yaradacağını deyib. Cəmiyyətin sədri Səfər Sadiqi Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə 

əlaqədar təşkilatın keçirəcəyi tədbir barədə danışıb və Türkiyə səfirini fevralın 25-də keçirilməsi nəzərdə 

tutulmuş tədbirə dəvət edib. Berki Dibek isə belə tədbirlərin keçirilməsinin erməni yalanlarının ifşasında 

mühüm rol oynadığını vurğulayıb. O, Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü münasibətilə «Vətən» Cəmiyyətinin 

keçirəcəyi tədbirə dəvətə görə təşəkkürünü çatdırıb və həmin tədbirdə iştirak edəcəyini bildirib. 

Almaniyada fəaliyyət göstərən Huridə Atəşi də bildirib ki, Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü Türkiyə 

diaspor təşkilatları ilə birgə anılacaq. Xaricdə Təhsil Alan və Məzun Olmuş Azərbaycanlı Gənclərin Beynəlxalq 

Forumu Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə bağlı (ASAİF) Türkiyədə böyük yürüş-aksiya keçirəcək. 

Aksiyanın böyük miqyaslı olacağı gözlənilir: «Türkiyənin bütün şəhərlərində azərbaycanlı və Azərbaycanı 

sevən türk qardaşlarımız, həmçinin Avropa ölkələrində və dünyanın bir çox yerində Vətən sevgisi ilə yanan 

ürəklər 26 fevral 2012 tarixində məhz bu aksiya çərçivəsində İstanbulda Taksim meydanında Xocalı 

qətliamında şəhid olan həmvətənlərimizin əziz xatirələri üçün birləşəcək». 

Fransa Senatında qondarma «erməni soyqırımı»nı inkar edənlərə 1 il həbs və 45 min avro pul cəzası 

müəyyənləşdirən qanun qəbul olunduğu xatırladan aksiya təşkilatçıları deyiblər ki, Xocalıda törədilənlər isə 
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müasir tarixin ən ağır və insanlıq dəyərlərinə sığmayan bir vəhşilik aktı olmasına baxmayaraq dünya 

ictimaiyyəti hələ də yetəri qədər tanımır: «Məhz planlaşdırılan bu aksiya ilə dünya türkün gücünü və birliyini 

hiss edəcək». Aksiyaya Türkiyədə fəaliyyət göstərən onlarla gənclər və tələbə təşkilatları, ictimai birliklər, türk 

təşkilat və hərəkatları tam dəstək verməkdədirlər. 

ASAİF-in sədri Orxan Əkbərov bildirib ki, dünya yəhudi soyqırımını pislədiyi kimi, hər kəs Xocalı 

soyqırımından da böyük dərs çıxarmalıdır. Çünki erməni deyilən virus bu gün dünyanın hər yerində var və bu 

gün «dost» ikən sabah soyqırım törədən bir topluluq şəklinə gələ bilirlər: «Bu bizə bir daha haqq verir ki, müasir 

tarixin ən dəhşətli və vəhşətli hadisəsi olan Xocalı soyqırımı dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul olunsun. Hər il 

bu məqsədlə dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan gənclərimiz bir araya gələrək müxtəlif yollarla (email 

hücumlar, konfranslar, aksiyalar, yürüşlər və s.) təbliğat işlərinə cəlb olunmuşlar. 

Bu il də, bir sıra ölkələrdə bununla bağlı müvafiq tədbirlər nəzərdə tutulub. Litva, Latviya, İngiltərə, Fransa, 

İtaliya, Macarıstan, İspaniya, Hollandiya, Belçika, Türkiyə və s. ölkələrdə təbliğat xarakterli aksiya və tədbirlər 

planını qeyd edə bilərik. Bu il əsas diqqəti Xocalı soyqırımının Türkiyə Böyük Millət Məclisində rəsmi 

tanınması üçün İstanbulda təşkil edəcəyimiz on minlərin yürüş-aksiyanın üzərində cəmləşdirmişik. Digər 

ölkələrdə isə təhsil alan gənclərimiz, təhsil aldıqları universitetlərdə dəyirmi masalar, ictimai leksiyalar, bəzi 

şəhərlərdə isə sakit küçə aksiyaları keçirməklə dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu hadisəyə çəkməyə çalışacaq». 

Orxan Əkbərov İstanbulda aksiyanın möhtəşəm keçiriləcəyindən də danışıb. Bildirib ki, aksiya çox geniş bir 

kütləni əhatə edən yürüş formasında təşkil olunacaq: «Bu aksiyanın Azərbaycan tarixində ölkə kənarında 

keçrilmiş ən böyük və səs-küylü aksiya olacağına ümid edirik. ASAİF olaraq biz, bu məsələnin təşkilati tərəfini 

və aksiyaya qatılacaq insanların yüzlərlə bayraq, posterlər, sloqanların yer alacağı plakatlar və digər promo 

materiallar ilə təchiz etməyi planlayırıq. Bu aksiya siyasi və digər baxışlarından aslı olmayaraq hər bir 

azərbaycanlının, türkün və özünü türk sayan hər bir insanın aksiyasıdır. Bu bizim ortaq yaramız və dünya 

ictimaiyyətinə həqiqi qiymət alması üçün çatdırmaq istədiyimiz sağalmaz yaramızdır. Mən əminəm ki, məhz bu 

aksiyada bütün Azərbaycanlı gənclər bir olacaq, bir məqsəd uğrunda İstanbulda, Taksim meydanında tək 

yumruq olacaqlar». 

O, qeyd edib ki, aksiya İstanbulda təşkil olunsa da, dünyanın istənilən yerindən hər kəs sərbəst şəkildə 

aksiyaya qoşula bilər. Bu böyük yürüş-aksiyaya Türkiyə Azərbaycan Dərnəyi də qoşulacaq. Fevralın 25-də isə 

TAD Ankarada Xocalı soyqırımı qurbanlarını anacaq. İsveçdən Abdulla Amir Haşimi, İsveçrədən Rəşad 

Xasayoğlu, Türkiyədən Coşqun Topal, Navid Soltani də bu faciəni türk həmkarları ilə birgə anacaqlarını 

bildiriblər. 

 

Cavid 

 

“Xalq Cəbhəsi”.-2012.-11 fevral.-N 25.-S.5. 
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İnsanlığa və bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş amansız cinayət 

 

Tarixi faktlar təsdiqləyir ki, "Dənizdən-dənizə Ermənistan" xülyası ilə yaşayan erməni ideoloqları 

müəyyən xarici havadarlarının köməyi ilə müxtəlif vaxtlarda azərbaycanlılara və türklərə qarşı amansız 

terror və soyqırımı həyata keçirmiş, etnik təmizləmə siyasəti aparmışlar. Təcavüzkar erməni 

millətçilərinin və sərsəm "böyük Ermənistan" ideoloqlarının etnik ?təmizləmə və soyqırımı siyasətinin 

fəsadlı nəticələrini bütövlükdə iki milyon azərbaycanlı müxtəlif vaxtlarda öz üzərində hiss etmişdir. 

 

Ötən əsrin sonlarına doğru Azərbaycana qarşı yenidən torpaq iddiası ilə çıxış edən Ermənistanın hərbi 

təcavüzü nəticəsində ölkəmizin ərazisinin 20 faizi işğal edilmiş, 20 mindən çox vətəndaşımız qətlə yetirilmiş, 50 

mindən artıq adam yaralanmış və şikəst olmuşdur. İşğal nəticəsində Azərbaycanın 900-dən artıq yaşayış 

məntəqəsi talan edilmiş, yandırılmış və dağıdılmış, 6 min sənaye, kənd təsərrüfatı müəssisəsi və digər obyektlər 

məhv edilmişdir. Həmçinin ümumi yaşayış sahəsi 9 milyon kvadratmertrdən artıq olan 150 min yaşayış binası 

dağıdılmış, 4366 sosial mədəni obyekt, eyni zamanda, 695 tibb məntəqəsi məhv edilmişdir. İşğal olunmuş 

ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahəsi, su təsərrüfatı, hidrotexniki qurğular, bütün nəqliyyat və kommunikasiya 

xətləri tamamilə sıradan çıxarılmışdır. 

Hərbi təcavüz zamanı ələ keçirilmiş Azərbaycan ərazilərində 927 kitabxana, 464 tarixi abidə və muzey, 100-

dən çox arxeoloji abidə, 6 dövlət teatrı və konsert studiyası dağıdılmışdır. Talan edilmiş muzeylərdən 40 mindən 

çox qiymətli əşya və nadir eksponat oğurlanmışdır. Kəlbəcər tarix diyarşünaslıq muzeyi yerlə yeksan 

olunduqdan sonra muzeyin ekspozisiyasına daxil olan nadir qızıl və gümüş zinət əşyaları, ötən əsrlərdə 

toxunmuş xalçalar Ermənistana daşınmışdır. Şuşadakı Tarix muzeyinin, Ağdamdakı Çörək muzeyinin, 

Zəngilandakı Daş Abidələr muzeyinin də taleyi belə olmuşdur. Ermənistan Respublikası "Hərbi münaqişələr 

zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında" Haaqa Konvensiyasının və "Mədəni sərvətlərin qeyri-qanuni 

dövriyyəsi haqqında" Paris Konvensiyasının müddəalarını kobudcasına pozaraq Azərbaycanın mədəni 

sərvətlərini talamışdır. 

Ümumiyyətlə, 1990-1993-cü illərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalçılıq siyasəti nəticəsində 

Azərbaycan iqtisadiyyatına 22 milyard ABŞ dollarından çox ziyan vurulmuşdur. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-

na keçən gecə törədilən Xocalı soyqırımı isə dünya tarixində bənzəri olmayan vəhşiliyin daha bir əyani 

nümunəsi olmuşdur. Erməni faşizminin mənfur xislətini tamamilə ifşa edən 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. 

Həmin gün azğınlaşmış erməni quldur birləşmələri mənfur imperiyanın 366-cı motoatıcı alayının bilavasitə 

iştirakı ilə mühasirəyə aldıqları Xocalı şəhərinə qarşı əvvəlcədən hazırladıqları məkrli planı işə saldılar: 613 

nəfər dinc azərbaycanlını, o cümlədən 63 uşağı, 106 qadını, 70 qocanı bir neçə saatın içində milli zəmində 

amansızlıqla qətlə yetirən, 487 nəfəri ağır xəsarətlərə məruz qoyan, 1275 nəfəri girov götürən ermənilər 

qaniçənlikdə vaxtilə dünyanı lərzəyə salmış faşizmdən də betər olduqlarını nümayiş etdirdilər. 

Xocalının işğalına dair istintaq materialları göstərir ki, hücumda mayor Oqanyan Seyran Muşeqoviçin 

komandanlığı altında 366-cı alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandası altında 3-cü batalyon, 1 

saylı batalyonun qərargah rəisi Çitçyan Valeriysayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və giziri 

iştirak etmişdir. Xocalı əhalisinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən əvvəlcədən düzəldilmiş 

pusqularda çalınçarpaz atəşə tuş gələrək qətlə yetirilmişdir. Rusiyanın "Memorial" hüquq-müdafiə mərkəzinin 

məlumatına əsasən, dörd gün ərzində Ağdama Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, 

onlarla meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o 

cümlədən 13 uşaq) məhkəmə-tibbi ekspertizasından keçirilmişdir. Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 

151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları səbəb olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurularaq 

öldürülmüşdür. Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın baş dərisinin soyulması faktını da qeydə almışdır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümünün qeyd olunması haqqında 

sərəncamında deyildi kimi: "Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-

mərhələ həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər 

dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın 

əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini 

almalıdır". 
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Xocalıda mülki əhalinin planlı şəkildə qətlə yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan biri də məhz budur 

ki, həmin gün zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyən xocalılıların ərazidən çıxış yollarında əvvəlcədən xüsusi 

hazırlanmış pusqularda güllələnmişlər. Şəhərdən çıxan əhalinin Naxçıvanik kəndi ərazisində pulemyot, avtomat 

və başqa atıcı silahlardan gülləbaran edilməsi faktı bunu bir daha təsdiqləyir. Bütün bunlar həm də ermənilərin 

20 il öncə Xocalı şəhərində törətdikləri qeyri-insani hərəkətlərin kökündə məhz soyqırımı niyyətinin  

dayandığını üzə çıxarır. 

BMT-nin "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında" 9 dekabr 1948-ci il 

tarixli konvensiyasında soyqırımı cinayətinin mahiyyəti tam olaraq öz əksini tapmışdır. 12 yanvar 1951-ci ildə 

qüvvəyə minmiş bu konvensiyada ilk dəfə olaraq beynəlxalq hüquqda insan qruplarının milli, etnik, irqi, dini 

fərqlərinə görə kütləvi məhv edilməsinə yönələn cinayətlər soyqırımı adlandırılmışdır. Eyni zamanda, bu 

konvensiyaya qoşulan dövlətlərin üzərinə belə cinayətin qarşısının alınması və bu cinayəti törədənlərin 

cəzalandırılması vəzifəsi qoyulmuşdur. Konvensiyanın 2-ci maddəsinə görə, soyqırımı hər hansı milli, etnik, 

irqi və dini qrupun qismən və ya bütövlükdə məhv edilməsi məqsədilə törədilən aşağıdakı hərəkətlərdən biridir: 

a) bu cür qrup üzvlərinin öldürülməsi; b) bu cür qrup üzvlərinə ağır bədən xəsarətlərinin və yaxud əqli 

qabiliyyətinə ciddi zərər yetirilməsi; c) qəsdən hər hansı bir qrupun tam və ya qismən fiziki məhvini nəzərdə 

tutan həyat şəraitinin yaradılması; d) bu cür qrup daxilində doğumun qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlərin 

həyata keçirilməsi; e) bir insan qrupuna mənsub olan uşaqların zorla başqasına verilməsi. 

Konvensiyanın 3-cü maddəsinə görə, soyqırımı; soyqırımı törətməyə yönəlmiş gizli sövdələşmə; soyqırımı 

törətməyə birbaşa iştirak və açıq təhrik; soyqırımı törətməyə yönəlmiş qəsd; soyqırımda iştirak cəzalandırılan 

əməllər sırasındadır. Bu meyarlar baxımından Xocalı qətliamının soyqırımı kimi tövsif olunması üçün ciddi 

hüquqi əsaslar mövcuddur. Ümumən Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə həm də keçmiş Yuqoslaviya üzrə 

Beynəlxalq Cinayət Tribunalının IV maddəsini, Ruanda üzrə Beynəlxalq Tribunalın Nizamnaməsinin I 

maddəsini, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statutusunu, həmçinin "Xocalı soyqırımı günü haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 24 fevral 1994-cü il tarixli qərarını, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il fərmanını və Azərbaycan Respublikası 

Cinayət Məcəlləsinin 103-cü və 104-cü maddələrini əldə əsas tutur. Azərbaycanlılara qarşı tarixən tətbiq olunan 

soyqırımı, deportasiya, işgəncələr və qeyri-insani rəftar, eyni zamanda, Avropa İnsan Hüquqları 

Konvensiyasının, İşgəncələrə Qarşı BMT və Avropa Şurası konvensiyalarının və digər aktların kobud şəkildə 

pozulması deməkdir.  

Soyqırımı cinayəti üçün xüsusi niyyətin olması zəruri ünsür sayılır. Bu, soyqırımı cinayətini obyektiv 

cəhətinə görə oxşar beynəlxalq cinayətlərdən fərqləndirir. Soyqırımı cinayətini təşkil edən əməllərdən hər biri 

öz xarakterinə görə şüurlu, bilərəkdən və iradə əsasında diktə olunan əməllərdir. Həmin əməllər heç bir halda 

təsadüfən və ehtiyatsızlıq nəticəsində törədilə bilməz. Eyni zamanda, həmin əməlləri törətmək niyyəti və onların 

mümkün nəticələrinin ümumən dərk edilməsi əməlin soyqırımı kimi tövsifi üçün kifayət deyildir. Burada 

cinayətkarın fikrinin xüsusi istiqamətini və ya əməlin neqativ nəticələri ilə bağlı olan konkret niyyətini ortaya 

çıxarmaq tələb olunur. 

Azərbaycan 1996-cı il 31 may tarixdə BMT-nin 9 dekabr 1948-ci il tarixli "Soyqırımı cinayətinin qarşısının 

alınması və onun cəzalandırılması haqqında" konvensiyasını ratifikasiya etmiş, milli qanunvericiliyini bu sənədə 

uyğunlaşdırmaq istiqamətində tədbirlər görmüşdür. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin VII 

bölməsinin fəsillərə bölünməsində bu konvensiyanın tələbləri nəzərə alınmış, 16-cı fəsil "Sülh və insanlıq 

əleyhinə cinayətlər", 17-ci fəsil "Müharibə cinayətləri" adlandırılmışdır. Konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərin 

həyata keçirilməsi istiqamətində görülən tədbir kimi Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə 

"Soyqırımı", (maddə 103), "Soyqırımının törədilməsinə təhrik etmə" (maddə 104) maddələri daxil edilmişdir. 

Erməni silahlı qüvvələri və keçmiş SSRİ-nin Xankəndiyə dislokasiya olunmuş 366-cı alayının hərbçiləri ilə 

birlikdə Xocalıda törətdikləri qətliamda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinin "Soyqırımı cinayətinin 

qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında" 1948-ci il 9 dekabr tarixli konvensiyasında və 

Azərbaycan Respublikası CM-in 103-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş soyqırımı cinayətinin tərkibi var. Cinayət 

işi öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirən Ermənistan hərbi birləşmələri və 

MDB-nin Xankəndidə yerləşən 366-cı alayının hərbçiləri tərəfindən dünya dövlətlərinin qəbul etdiyi beynəlxalq 

hüquq normalarına da riayət edilməmişdir. 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 
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götürmək, insan ləyaqətinə toxunmaq, o cümlədən təhqiramiz və alçaldıcı tərzdə rəftar etmək kimi qadağalar 

kobud surətdə pozulmuşdur. 

Xatırlatmaq lazımdır ki, məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi 

ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra bir çox faciələrimiz kimi, Xocalı soyqırımına da siyasi-hüquqi qiymətin 

verilməsi mümkün olmuşdur. Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də  "Xocalı 

soyqırımı günü haqqında" qərar qəbul etmiş, sənəddə hadisənin baş vermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə 

açıqlanmışdır. Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılması istiqamətində hər il dövlət səviyyəsində digər tədbirlər də 

həyata keçirilir. Əlbəttə, bu istiqamətdə indiyədək görülmüş işlər daha da genişləndirilməli, kütləvi informasiya 

vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları öz tərəflərindən bu işə ciddi dəstək verməlidirlər. Bunun üçün virtual 

məkanın - internetin hüdudsuz imkanlarından geniş istifadə olunmalı, eyni zamanda, səfirliklər, diaspor 

təşkilatları birgə işləməli, faciə ilə bağlı həqiqətlərin yerləşdikləri ölkələrin ictimaiyyətinə çatdırılması üçün 

fəallıq göstərməlidirlər. Türk və Azərbaycan diasporlarının bu istiqamətdə birgə fəaliyyətini də yeni dövrün 

siyasi reallıqları tələb edir. 

İctimai əsaslarla fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Fondunun son 6 ildə milli həqiqətlərin, ilk növbədə, 

Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət digər qeyri-

hökumət təşkilatları üçün də örnək sayıla bilər. Bu baxımdan fondun prezidenti, Milli Məclisin deputatı, 

UNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən 

layihələri xüsusi xatırlatmaq lazımdır. Fond soyqırımının 15-ci ildönümü ilə 2007-ci il fevralın 19-dan 26-dək 

Türkiyənin İstanbul şəhərində və daha 25 vilayətində "Xocalı həftəsi"ni keçirmişdir. Tədbirlər proqramı 

çərçivəsində İstanbulun mərkəzi meydanı Taksimdə bir sıra anım mərasimləri təşkil olunmuşdur. Bundan başqa, 

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, erməni qəddarlığını əks etdirən kitablar paylanmışdır. 

Fondun Moskva nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər 

Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində "Xocalıya ədalət!" kampaniyasına start verməsi də bəşər tarixində ən 

dəhşətli cinayətlərdən olan Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədi 

daşıyır. Bu kampaniya İKT Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş koordinatoru Leyla 

Əliyevanın 2008-ci il mayın 8-də irəli sürdüyü təşəbbüs əsasında həyata kecirilir. Tunisdə İSESKO-nun Baş 

Assambleyasının 10-cu sessiyasında imzalanmış protokol "Xocalıya ədalət" Beynəlxalq Məlumat Təşviqat 

kampaniyasına dəstək verilməsini və dünya miqyasında təhsil, elm və mədəniyyət sahələrində birgə tədbirlərin 

həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Aksiyanın əsas məqsədi - beynəlxalq birliyi Xocalı faciəsi haqda ədalətli 

məlumatlandırmaqdır. Bu məqsədlə dünyanın bir çox ölkələrində "Xocalıya Ədalət" veb-saytının təqdimetmə 

mərasimləri keçirilir. 

Dünyada sivil birgəyaşayış və əməkdaşlıq prinsiplərinin getdikcə daha çox uğur qazandığı, hərtərəfli 

inteqrasiya proseslərinin geniş yayıldığı bir zamanda ermənilərin "böyük dövlət" ideoloqları beynəlxalq hüquq 

normalarına açıq hörmətsizlik nümayiş etdirir, xalqları bir-birinə qarşı qoyur, milli və dini əlahiddəlik, ayrı-

seçkilik siyasəti və təbliğatı aparırlar. Lakin Ermənistanın və onun havadarlarının təcavüzkar siyasəti iflasa 

məhkumdur, çünki bu xətt hazırkı dünya siyasətinin aparıcı meyilləri ilə kəskin ziddiyyət təşkil edir. Bu siyasətə 

qarşı geniş potensiala malik Azərbaycan dövləti, onun getdikcə artan iqtisadi qüdrəti, siyasi nüfuzu, dünya 

azərbaycanlılarının gündən-günə möhkəmlənən həmrəyliyi, nəhayət, güclü və müasir Azərbaycan ordusu 

dayanır. 

  

Elnur HACIALIYEV. 

 

“Azərbaycan”.-2012.-12 fevral.-N 34.-S.6. 
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Xocalıya atılan ilk güllə... 

 

...İkinci güllə onun atasını əlindən aldı 

 

“İlk dəfə ölümün nə olduğunu onda bilmişdim, atamın yerə yıxıldığını görən zaman. Görə bilmədim 

güllənin hara dəydiyini. Qansa süzülüb axırdı yanlarına. İnana bilmirdim... Axı soyuq fevraldan sonra mart 

gələcəkdi, bayram olacaqdı. Biz də atamla Şuşa qalasına gedəcəkdik. Söz vermişdi bizə, ölə bilməzdi atam... 

Ətrafı dumanlı görürdüm, gözlərim qaranlıqlaşdığı üçün. Atamı səslədim. Ata, ay ata, ölmə ata. Axı bizi qalaya 

kim aparacaq dedim. Elə bilirdim, atam ölməyib, elə bilirdim, yuxudayam, filmə baxıram. Ən gözəl şeyləri 

düşünürdüm. Dünya isə gözəlliyini itirmişdi artıq. Onda hələ 8 yaşım vardı”.  

Onda hələ 8 yaşı vardı. 1992-ci ilin yanvarında tamam eləmişdi səkkizincini. Atası ona təzə ayaqqabı 

almışdı, o isə saxlamışdı bayramda geyinmək üçün. Ağlamışdı da, təzə ayaqqabısını geyinsin deyə anası təkid 

edəndə. Küçədən tapdığı güllə isə ən böyük hədiyyəsi idi 8 illik ömrünün. Gülləni göstərib öyünərdi yaşıdlarının 

yanında, evdəkilərdənsə gizlədərdi, oyuncağını əlindən alacaqlarını bildiyi üçün. Göylərin göndərdiyi hədiyyə 

hesab edirdi onu. Bu, ilk gülləsi idi həyatının, atasını ondan alan ikinci güllənin gəldiyi günə kimi. Ölümün nə 

olduğunu onda öyrənmişdi, bir də eyni olan iki şeyin birinin sevinc, birinin ölüm gətirdiyini.  

 

“Xatırladığım təkcə ölülərdir” 

 

“Bəzən o güllə Xocalıya atılan ilk güllə kimi gəlir mənə, amma göylərin deyil, ermənilərin göndərdiyi 

güllə. Ona kimi uşaq ağlımla küçədə oynadığım erməniləri, onların atalarını, analarını özümüzə yaxın bilirdim, 

heç vaxt ayırmazdım onları. Süfrəmizdə onlar üçün həmişə yer tapılardı. Həmin gün isə xəyanəti öyrəndim, 

çörəyimizi yeyən ermənilərin insanları qırdığını gördüyüm vaxt. Anamdan sonra isə itirməyi öyrəndim... 

Yarıyola kimi bizimlə idi. Çoxlu insanlarla qaçırdıq şəhərdən. Təsadüfən, atamla mən ayrı düşdük. Atam 

tezliklə anamgili tapacağımızı deyirdi. Amma elə o vaxt itirdim anamı da, atam kimi... Qorxudan, ya nədənsə, 

bilmirəm, atam vurulandan sonra qaçdım. Ayağımdakı ayaqqabılar isə atamın aldıqları idi. Heyfim gəlmirdi 

onlara, daha bayram olmayacaqdı axı... Xatırladığım təkcə ölülərdir. Gözləri çıxmış uşaqlar, sinələrində iri yara 

yeri olan qadınlar, qulaqları, burunları kəsilən, üzü tanınmaz hala düşən insanlar. Daha heç nə xatırlamıram. 

Sonradan gözlərimi xəstəxanada açdım. Ayaqlarım donmuşdu. Tez-tez yuxuda anamı çağırırmışam. Tibb bacısı 

danışırdı mənə. Onun dediyinə görə, ayağımdan vurublar, yıxıldığım üçün soyuqdan donub qalmışam. Milli 

Ordunun əsgərləri tapıb. Elə biliblər, ölmüşəm. Təzə ayaqqabılarımı isə ayağım şişdiyi üçün kəsib çıxarıblarmış. 

Daha sonra uzaq bir qohumumuz gəldi yanıma, anamın da öldürüldüyünü onda öyrəndim. Öyrəndim ki, 

ermənilər Xocalıda yüzlərlə insanı öldürüb. Bütün camaatı qırıblar. Sağ qalanlar qaçıb, qaça bilməyənlər isə 

soyuqdan donublar. İnana bilmirdim. İnana bilmirdim ki, hər gün oynadığım Seyranın, evlərində nəyisə 

çatmayanda bizə üz tutan atası bütün bunların əvəzini gülləylə ödəyib”.      

Şaiq Musayev 1275 nəfər dinc sakinin erməni zülmünə məruz qaldığı, 150 insanın taleyinin hələ də 

məlum olmadığı, 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri azyaşlı uşaq olan 613 nəfərin şəhid, 487 nəfərin şikəst olduğu, 8 

ailənin bütövlükdə məhv edildiyi Xocalıda hər iki valideynini itirən 24 uşaqdan biridir. Valideynlərinin qəbri isə 

yoxdur.    O, 20 il öncə, 1992-ci ilin soyuq fevralında, yurdu, torpağı, valideynləri ilə yanaşı, uşaqlığını da 

Xocalıda itirənlərdəndir. O günləri xatırlamağın ağır olduğunu deyir. Bütün xoşbəxtliyini isə uşaqlığı ilə birgə 

Xocalıda qoyub gəlib.  

“Mən də o zülmləri görən digər uşaqlar kimi tez böyüdüm. Amma tez-tez o günlərə dönmək istəyirəm. 

Evimizi, məhləmizi, Xocalının küçələrini, atamı, anamı xatırlayıram. Evin tək uşağıydım. O vaxtlar bir bacımın, 

ya qardaşımın olmasını çox istəyirdim, amma indi yox. Çünki, onların o zülmləri görməyini 

istəməzdim...Bayram üçün saxladığım ayaqqabıları heç doyunca geymədim... O zaman qaçanda, elə bilirdim hər 

şey yuxudur, elə bilirdim, tezliklə oyanacam və hər şey bitəcək... Nə bilim, hər şey geridə qaldı... Bilsəydim ki, 

20 il keçəcək, mən hələ də “yuxudan” oyanmayacam, hələ də evimizə, Xocalıya qayıda bilməyəcəm, heç 

qaçmazdım, elə orada ölərdim mən də”.   O, daha sonralar yurdsuzluğu, torpaq itkisini öyrənəcəkdi, bir az 

böyüyən kimi.   “Sonradan yurdsuzluğun nə olduğunu öyrəndim. İnsanın yaşadığı yer yaxşı ola bilər, hər cür 

şərait yaradıla bilər, amma heç nə oraların yerini verə bilmir. Daha sonralar isə çox şey öyrəndim”. 

 

Xocalıda hər insanı yaşına, cinsinə görə fərqli üsulda öldürürdülər 
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20 il öncə, soyuq fevral gecəsi Xocalıda törədilənlər dünya tarixində baş verən soyqırımıların sonuncu 

səhifəsi idi. Qorxulu yuxularda belə görünməyən dəhşətlər var bu səhifədə. Tarix boyu bəşəriyyət müharibələr, 

qırğınlar, soyqırımılar görüb, dünyada ən dəhşətli hesab edilən və hüquqi qiymətini alan Holokost qətliamı kimi. 

Bu qətliamı törədənlər insanları öldürmək üçün iki üsuldan istifadə etmələri ilə seçilirlər. Biri arxadan başlarına 

atəş açmaqla, digəri isə qurbanları qaz kameralarında boğaraq öldürməklə. Xocalıda isə hər şey fərqli idi. 

“...Xocalıda hər insanı yaşına, cinsinə görə fərqli üsulda öldürürdülər. Biz qaçana kimi ermənilər artıq şəhərin 

bir tərəfindən daxil olub, insanları öldürə-öldürə gəlirdilər. Uşaq olsam da, adamların danışığından bilirdim. 

Onlar uşaqların başını, qadınların döşlərini kəsirdilər. Kişilərinsə ya dilini, ya da cinsiyyət orqanını kəsib əzabla 

öldürürdülər. Bu, sadəcə, dəhşət idi. Yəhudiləri qətlə yetirənlər  də ermənilər kimi deyil. Heç onlar da bu cür 

vəhşilik etməyiblər...”  

O, zaman keçdikcə hər qatilin fərqli üslubu ola biləcəyini öyrənəcəkdi. Biləcəkdi ki, erməni silahlı 

birləşmələri Qarabağa hücum edərkən, adətən insanları öldürmək üçün sadəcə güllədən deyil, daha fərqli 

üsullardan istifadə edib və bundan həzz alırlarmış. Bunu faktlar da deyir: Azərbaycan torpaqları işğal edildikdən 

sonra aparılan araşdırmalardan məlum olub ki, erməni hərbi birləşmələri 20 il öncə Xocalı şəhərində 

mühasirədən çıxıb qaçarkən 1956-cı ildə anadan olmuş Orucov Telman Ənvər oğlunu fevralın 26-da 

Naxçıvanik kəndi yaxınlığında güllələyərək başının dərisini soyublar. 1963-cü ildə anadan olmuş Mustafayev 

Vidadi Şəfa oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş Nuriyev Hafis Yusif oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş İlyasov 

Əhməd Məmməd oğlu və başqalarının başlarını kəsərək, cəsədləri üzərində təhqiramiz hərəkətlər ediblər. 

Həmçinin, 1961-ci il təvəllüdlü Rəcəbov Cəbrayıl Mehdi oğlunu tankla əzərək, qulaqlarını kəsib, gözlərini 

çıxardıblar. Qadınları isə başqa üsullarla qətlə yetiriblər. Belə ki, Məmmədova Tamara Səlim qızı, Dadaşova 

Əsli Bəbir qızı, Əmirova Mahı Bəbir qızı, Hümbətova Əhanət Eldar qızı, Nuralıyeva Dilarə Oruc qızı və 

başqalarının gözləri çıxarılaraq, döşlərini kəsiblər. Səlimov Bahadır Mikayıl oğlu, Aslanov İqbal Qulu oğlunun 

isə cinsiyyət orqanlarını kəsib, gözlərini çıxardaraq, diri-diri yandırıblar. Səlimov Arzu Bahadır oğlunu yaralı 

tutub körpə uşağının gözü qarşısında armaturla işgəncə verərək döyüb öldürüblər. Behbudova Sürəyya Yusif 

qızının cinsiyyət üzvünə atəş açaraq, Kərimova Firəngiz Məhəmməd qızının bədənini doğrayıb, gözlərini 

çıxardıb, qulaqları və döşlərini kəsərək qətlə yetiriblər. Bu, törədilənlərin sadacə kiçik bir hissəsidir.     

 

O, sadəcə, Azərbaycana və onun əsgərinə inanır 

 

Daha sonralar o, Xocalı ilə birlikdə 20 faiz torpağımızın-bütövlükdə Dağlıq Qarabağın, Laçının, 

Kəlbəcərin, Ağdamın, Cəbrayılın, Füzulinin, Qubadlının, Zəngilanın da itirildiyini öyrənəcəkdi, bir də dünyanın 

ədalətsiz olduğunu.     

...1988-ci ilin yanvar ayından etibarən, ermənilər Ermənistan SSR-də yaşayan azərbaycanlıların tarixi 

torpaqlarından kütləvi deportasiyasına başlayır. Ermənistandan qovulan azərbaycanlıların ilk dalğası 1988-ci 

yanvarın 25-də Azərbaycana yetişir. 1988-ci il fevralın 19-dan etibarən, İrəvanda kütləvi mitinqlər başlanır. 

Mitinq iştirakçıları “Ermənistanı türklərdən təmizləməli!”, “Ermənistan yalnız ermənilər üçündür!” kimi şüarlar 

irəli sürürdülər. İrəvanda bu hadisələrə qarşı etirazını bildirən azərbaycanlıların evlərinə od vurulurdu. Erməni 

millətçiləri üçün Ermənistanda ən münbit rayonlarda yaşayan 200 mindən artıq azərbaycanlını oradan çıxarmaq 

Qarabağ məsələsini həll etmək qədər vacib idi. Bu proses 1989-cu ildə başa çatdırılır, həmin illər ərzində 

220000-dən çox azərbaycanlı deportasiyaya məruz qalır. 1991-ci ildən başlayaraq, erməni hərbi birləşmələrinin 

Dağlıq Qarabağa hücumu başlayır. 1992-ci ildə Qarabağın işğalını başa çatdıran ermənilər 1993-cü ilin aprelin 

2-də Kəlbəcəri zəbt edir. İyulun 23-də isə Ağdam itirilir. Avqustun 23-26-da Füzuli və Cəbrayıl, həmin ayın 31-

də isə Qubadlı işğal edilir. Oktyabr ayının 28-dən noyabr ayının 1-ə kimi Horadiz qəsəbəsi və Zəngilanın işğalı 

həyata keçirilir. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar bəyanatlar, 

qətnamələr qəbul edir. Belə ki, 1993-cü il aprel ayının 6-da BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri Kəlbəcər 

rayonunun işğalını pisləyən bəyanat verdi. Aprel ayının 15-də isə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi münaqişənin 

kəskinləşməsi ilə bağlı bəyannamə ilə, AŞ Nazirlər Komitəsi isə Dağlıq Qarabağda münaqişə vəziyyətinin 

gərginləşməsi ilə bağlı bəyanatla çıxış edirlər. Həmin ayın 30-da BMT TŞ Azərbaycanın Kəlbəcər və digər işğal 

olunmuş rayonlarından bütün işğalçı qüvvələrin dərhal çıxarılması tələbini özündə əks etdirən 822 saylı 

Qətnamə qəbul etdi. İyul ayının 29-da BMT Təhlükəsizlik Şurası işğalçı qüvvələrin qeyd-şərtsiz və dərhal işğal 

olunmuş Ağdam və digər ərazilərdən çıxarılması tələbini özündə əks etdirən 853 saylı Qətnamə qəbul etdi. 

Oktyabr ayının 14-də BMT işğalçı qüvvələrin zəbt olunmuş ərazilərdən çıxarılması tələbini özündə ifadə edən 

növbəti, 874 saylı Qətnamə qəbul etdi. Noyabr ayının 11-də işğal olunmuş ərazilərin dərhal azad olunması 

tələbini əks etdirən BMT-nin növbəti, 884 saylı Qətnaməsi qəbul edildi.  Bu dəhşətlərə qarşı dünya yalnız 
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nəticəsiz bəyanatlar və hələ də yerinə yetirilməyən qətnamələrlə çıxış edir. Bütün bunlara rəğmən, dünya yenə 

susur. Hər şeyini Xocalı ilə birlikdə 20 il keçmişdə itirən Şaiq bunları sonradan öyrənir və dünyadan ədalət 

gözləməyin nəticəsiz olduğunu anlayır. Anlayır ki, nə dünya dövlətləri, nə Minsk qrupu, nə həmsədrlər ona 

yurduna, torpağına dönmək üçün nə Xocalını qaytaracaqlar, nə də uşaqlığını. O, sadəcə, Azərbaycana və onun 

əsgərinə ümid edir, bütün azərbaycanlılar kimi və o günün gələcəyini gözləyir. Həmin gün o, Xocalıya, 

uşaqlığının keçdiyi evinə dönəcək. Bunun üçün hər kəs kimi o da döyüşə hazırdır. Lakin bu döyüşdə o, 

qadınlara, uşaqlara toxunmayacaq, insanlara əzab verərək öldürməyəcək, ermənilərdən fərqli olaraq. Sadəcə, 

itirdikləri uğrunda savaşacaq.    

...Hər kəsin gözlədiyi o gün hələ gəlməsə də, Xocalı soyqırımının baş verdiyi gün yenidən gəlir. Onun 

üçün 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda baş vermiş o dəhşətlər yenidən təkrar olunur. O, bu gecə həmin 

dəhşətləri yenidən yaşayır. Atasını yenidən vururlar, anasını yenidən itirir. Uşaqların başlarını, qadınların 

döşlərini, kişilərin cinsiyyət orqanlarını yenidən kəsirlər. O, yenidən qaçır, bu dəfə Xocalıdan deyil, o gecənin 

dəhşətlərindən. 20 il öncədən başlayıb, yenidən qaçır 20 illik gələcəyə doğru... 

 

Asif NƏRİMANLI 

 

“Paritet”.-2012.-11-13 fevral.-№14.-S.6-11. 
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Şəhid yurdum – Xocalım 

 

Gözəl Qarabağın dilbər guşələrindən biri olan Xocalı ötən əsrin əvvəllərində də erməni daşnakları 

tərəfindən yandırılıb, viran edilib. Amma 1992-ci ilin fevral ayındakı soyqırımının nəticələri daha 

ağılagəlməz, daha dəhşətli olub. İyirmi ildir ki, biz bu fəlakətin ağrı-acıları ilə nəfəs alır, onun başvermə 

səbəblərini araşdırır, müəmmalar qarşısında çırpınır və bir sualın cavabını axtarırıq. Bu fəlakət baş 

verməyə bilərdimi? 

 

Ermənilər bütün zamanlarda millətimizə diş qıcırdanda bu başı bəlalı Xocalı coğrafi mövqeyinə görə 

əsas hədəflərdən birinə çevrilib. Qarabağ silsiləsinin ətəyində yerləşən Xocalı şimaldan və şimal-şərqdən 

Kəlbəcər, Ağdam, cənubdan və cənub-şərqdən Şuşa, Xocavənd və Laçınla həmsərhəddir. Azərbaycanın çox 

qədim yaşayış məskəni olan bu ərazi dəfələrlə erməni quldurları tərəfindən yandırılaraq dağıdılıb. 1905-1906-cı, 

1917-1918-ci illərdə erməni işğalçıları Xocalıya divan tutublar. 1988-ci ildə Xocalının başı üstünü fəlakət 

almışdı, amma həmin il ermənilər bunu törətməyə cəsarət edə bilmədilər. Birinci ona görə ki, Xocalı sakinləri 

tərəfindən inamla qorunurdu. İkinci də daşnaklar içimizdəki satqınların, xəyanətkarların sifətlərinə hələ tam 

bələd deyildilər. Bu, o zamanlar idi ki, yerli əhalini silahlandırmaq əvəzinə əlindəki ov tüfənglərini də alırdılar. 

Xocalıya qədər ermənilər millətimizin gözünü qorxutmaq üçün bir sıra ağır əməliyyatlar həyata keçirdilər. 

Məsələn, 1988-ci ilin fevralında ermənilərin indi dillərinin əzbəri olan Sumqayıt hadisəsini törətdilər. Həmin 

ilin payızında indiki Ermənistandan 300 minə yaxın soydaşımızı min bir işgəncə ilə qovdular. Respublikanın o 

vaxtkı rəhbərləri başda Ə.Vəzirov olmaqla bu binəsib soydaşlarımıza qarşı son dərəcə biganə və soyuq 

münasibət göstərdilər. Dağ şəraitində yaşamış insanların Dağlıq Qarabağda məskunlaşmasına imkan vermədilər. 

Oraya üz tutanları da çox kobudluqla Dağlıq Qarabağdan çıxardılar. Xocalı soyqırımına yol açan xəyanətlər isə 

bir-birinə bağlanaraq uzanmaqda idi. 

1990-cı ilin yanvarında sovet ordusunun köməyi ilə paytaxtımızda faciə törədildi, dinc əhali qətlə 

yetirildi, Bakı gülləbaran edildi. Azərbaycanın başçısı Ə.Vəzirov milləti qan içində qoyub qaçdı. Nazirlər 

Sovetinin o vaxtkı sədri Ayaz Mütəllibov tökülən qanları ayaqlayaraq Moskvaya getdi, qayıdanda da heç nə 

olmayıbmış kimi vəzifə kreslosunda əyləşdi. Belə insanların yadına millət, vətən düşməzdi. Onları 

maraqlandıran ancaq və ancaq öz ətrafları və can atdıqları hakimiyyət, kreslo davası idi. Azərbaycan torpaqları 

isə ermənilər tərəfindən kənd-kənd, rayon-rayon işğal edilirdi. Xocalıdan öncə, fevral ayında onun ətrafında 

olan kəndlər ermənilər tərəfindən dağıdılır, yandırılır, külü sovrulurdu. Cəmilli, Meşəli, Quşçular, Qaradağlı... 

kimi kəndlər yandırıldı, əhalisi qətlə yetirildi. O zaman bu bölgədə olan jurnalistlər yazırdılar, qəzetlərə 

informasiyalar ötürürdülər: Xocalı təhlükə qarşısındadır! Təəssüf ki, bu şəhərin uzun sürən mühasirəsi, 

yollarının bağlanması bir kimsəni ayıltmadı, insanların harayı eşidilməz oldu, şəhərin müdafiəsi təşkil edilmədi. 

Ermənistan silahlı qüvvələri beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq keçmiş sovet ordusunun 

Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayı ilə birgə fevralın 25-dən 26-na keçən gecə şəhərə hücum edərək 

soydaşlarımıza qarşı soyqırımı aktını törətdilər. O dəhşətli gündən 20 il keçir. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin "Xocalı soyqırımının iyirminci ildönümü haqqında" 17 yanvar 2012-ci ildə 

imzaladığı sərəncamda deyilir: "Bu hərbi təcavüz zamanı Xocalı ağır hərbi texnikadan şiddətli atəşlər 

nəticəsində darmadağın edilmiş, dinc sakinlərə amansızcasına divan tutulmuşdur. Bir neçə saat ərzində 613 

soydaşımız, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, meyitlər üzərində 

təhqiredici hərəkətlərə yol verilmişdir. Həmin kütləvi qırğın həyata keçirilərkən səkkiz ailənin həyatına son 

qoyulmuş, 25 uşaq hər iki valideynindən, 130 uşaq valideynlərinin birindən məhrum edilmiş, 487 dinc Xocalı 

sakini ağır yaralanmış və 1275 nəfər girov götürülmüşdür. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin taleyi indiyədək 

məlum deyil". 

Yer üzündən silinmiş bir şəhərin acı taleyi 20 ildir ki, çəkilməz ağır bir dərdlə bizi sızlatmaqdadır. Bu 

ölmüş şəhərin dərdini heç hara yazmaq olmur. Ruha dönmüş, ruhlara qoşulmuş şəhərin başına gətirilən 

müsibətin, vəhşətin, dəhşətin ağrısından qurtula bilmirik. O günümüzə, güzəranımıza şeirləri ilə ağı deyən 

Şahmar Əkbərzadənin misraları iliyimizə işləyərək dərdimizi dilə gətirib: 

 

Yerlərə, göylərə sığmaz bu günah, 

Vətən güllələndi, müsibətə bax. 

Öləni torpağa gömərlər, Allah, 

Bəs ölmüş torpağı hara basdıraq? 
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Dağlarımızın başına od yağdırıldı, torpağımıza kül töküldü, çaylarımızdan qan axdı. Qanlı göz yaşımız 

hər yanı tutdu, harayımıza yetən olmadı. Xocalı namərd qonşularımızın sayəsində şəhid yurduna döndü, özü də 

şəhid oldu. 

1996-cı il fevralın 24-də xocalılılarla görüşən ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 

xalqımızın mübarizə tarixində xüsusi yeri olduğunu bildirərək demişdi: "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, xəyanəti 

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". 

Şair Nüsrət Kəsəmənlinin "Xocalı" adlı şeirinin son bəndindəki haray varlığımızı titrədir: 

 

Xocalı xocam mənim! 

Ölümdən ucam mənim! 

Bir gün öpəm torpağın, 

Daşını qucam sənin. 

 

Ruhlar şəhərinə çevrilən Xocalının harayı yanaqlarımızdan mirvari kimi tökülsə də, qolları binədən 

yaralı, yolları bağlı dağların həsrətinə necə dayandıq, təəccüblüdür?! Nənələrin deyimindən keçib gəlmiş bir 

bayatıda olduğu kimi: "Daş olsaydıq əriyərdik, insan idik dözə bildik". Xocalı yolunda Aqilin, Əlifin 

qəhrəmanlığı, mərdliyi namərdə tuş gəldi. Haqsızlıq yeri-göyü bürüdü, igidlər işıqlı sabah üçün yanıb külə 

döndülər. Qəhrəman oğullarımız ölümə ölməzlik gətirdilər. Qarabağın qara düyünə düşmüş bəxti Xocalının 

taleyinə bu qədəri yazdı: 

 

Ruhlar oda döndü, cəsədlər buza, 

Qırılıb qaldıqca dağda, dərədə. 

Ölüm elə qıydı el-obamıza, 

Əlimiz yetmədi şəhidlərə də. 

 

İyirmi ildir bu soyqırımı törədilib. Onun həyata keçməsində qara niyyəti və əli olan Serj Sarkisyan, 

Robert Köçəryan və digərləri bu soyqırımının baiskarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab 

verməlidir. İyirmi ildir onların cinayəti cəzasız qalıb. Dünya ictimaiyyəti tərəfindən Ermənistanın hərbi-siyasi 

təcavüzü ittiham edilməlidir. Tarixin pas tutmuş arxivlərində uyuyan əsl həqiqəti araşdırmadan "erməni 

soyqırımı"nı tanıyanlar bütün faktları, dəlilləri ilə göz önündə olan ruhlar şəhəri Xocalı qətliamını görmürlər, ya 

görmək istəmirlər?! Tarixi bilmək çox yaxşıdır. Onu təkrarlamaq isə faciədir. Təəssüf ki, millətimizin taleyinə 

yazılan amansızlığın  bəlkə də ən birincisi onun ermənilərlə qonşuluqda yaşaması, öz ərazisində, öz torpağında 

bu namərdlərə yer verməsidir. Məşhur tarixçi V.L.Veliçko yazırdı: "Ermənilər haqqında çox-çox qədimlərdən 

pis bir fikir yaranıb və şübhəsiz, bu, əsassız deyildir. Ona görə ki, əsas olmasaydı, bütöv bir xalq haqqında həm 

də müxtəlif dövrlərdə belə bir fikir yarana bilməzdi". Məhz belə bir mənfur təbiətə malik olan ermənilər həmişə 

xalqımıza, millətimizə qarşı müxtəlif soyqırımıları, terror aktları, repressiyalar həyata keçiriblər. 

Xocalı fəlakəti də məhz Ermənistanın türk millətinə qarşı yeritdiyi soyqırımı siyasətinin tərkib 

hissəsidir. Bu faciə zamanı şəhid olmuş, əsir və girov düşmüş, qətlə yetirilmiş insanların rəqəmlə ifadə olunmuş 

siyahısına baxanda adamın varlığından gizilti keçir. Lentə köçürülmüş məqamları da sadəcə seyr etmək 

mümkün deyildir. Çünki türkürpədici "mənzərələr" adamın varlığına vahimə gətirir. İnsan adlanan bəşər övladı 

bu dərəcədə qəddarlığı necə bacarır? 

 

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin qətiyyətli fikri bizi inandırır ki, "Azərbaycan xalqının və ümumən 

insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi siyasi 

qiymətini mütləq alacaqdır". 

Bu gün hər birimiz Xocalı uğrunda döyüşməliyik. Bəşər onun sinəsində qara ləkəyə dönmüş Xocalı 

soyqırımının ağır yarasına məlhəm çəkməlidir. Güllələnmiş insanların, güllələnmiş torpağın, güllələnmiş 
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körpələrin harayını eşidin! Bunu bizdən və sizdən zaman tələb edir! Bunu bir də qanları Xocalı düzlərinə 

yayılmış igidlərimizin - Aqil Quliyevin, Əlif Hacıyevin, Tofiq Hüseynovun, İnqilab İsmayılovun, Hikmət 

Nəzərlinin... eləcə də adları bəlli olmayan, süngülərə taxılmış məsum körpələrin ruhu tələb edir! 

 

Flora XƏLİLZADƏ. 

 

“Azərbaycan”.-2012.-14 fevral.-N 35.-S.7. 
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“Bu soyqırımı dünyaya eşitdirəcəyik” 

 

İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi Xocalı soyqırımı ilə bağlı fevralın 26-da Taksim 

meydanında mitinq keçirəcək 

 

Dünyanın müxtəlif yerlərində məskunlaşan azərbaycanlılar hər zaman ayrıldıqları Vətəni layiqincə 

təmsil edərək, onun haqlarını qoruyur, həqiqətlərini dünyaya çatdırırlar. Bu işdə bütün dünya azərbaycanlıları 

əlindən gələni edir. Bunun nəticəsidir ki, dərnəklər, cəmiyyətlər, təşkilatlar formasında fəaliyyət göstərən 

diasporumuz fəaliyyət çevrəsini genişləndirərək, öz gücünü artırmaqdadır. Azərbaycan və Türkiyənin diaspor 

təşkilatlarının birgə fəaliyyəti isə hər iki ölkə diasporunun səsinin daha gur eşidilməsinə səbəb olur. Buna qardaş 

dövlətlərin diaspor təşkilatlarının bir-birinin maraqlarını qoruması da səbəb olan amillərdəndir. Belə 

təşkilatlardan biri də İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyidir. Dərnək 2011-ci ilin iyun ayının 22-də yaradılıb. 

İyulun 24-də isə dərnəyin açılışı olub. Yeni yaranmasına baxmayaraq, dərnək qısa zamanda bir çox işləri həyata 

keçirib. Biz də “Paritet” qəzeti olaraq, dərnəyin sədri Səfər Qaraqoyunludan qısa zaman kəsimində həyata 

keçirdikləri və gələcək perspektivlər ilə bağlı müsahibə aldıq. Məlumat üçün bildirək ki, Türkiyənin İğdır 

şəhərində anadan olan S. Qaraqoyunlu əslən azərbaycanlıdır. Bizimlə söhbətində atasının Azərbaycanın 

Muradxanlı, anasının isə Qaraqoyunlu mahalından olduğunu bildirib. Təəssüflə qeyd edib ki, Azərbaycanda, 

yəni Şimali Azərbaycanda olan ata yurdum erməni işğalı altındadır. Rəhbərlik etdiyi dərnəyin məqsədləri ilə 

bağlı danışan S. Qaraqoyunlu bildirib ki, əsas amalları Türkiyə və Azərbaycan arasında mövcud olan dostluq, 

qardaşlıq və həmrəylik əlaqələrinin inkişaf etdirilməsidir.  

-Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız və dünyanın müxtəlif yerlərində məskunlaşan azərbaycanlılarla 

sosial, mədəniyyət, iqtisadiyyat, təhsil, tədris və s. məsələləri dərnəyin əsas fəaliyyət məqsədidir. O cümlədən, 

köçüb gələnlər və ya digər məsələlər üzündən Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların Türkiyə ictimaiyyəti ilə 

daha yaxşı və daha sıx dialoq qurmalarına, Türkiyədəki sosial həyata adaptasiya olmalarına, iş, təhsil, 

vətəndaşlıq və digər problemləri varsa, bu problemlərin həllinə, ayrıca olaraq, öz aralarında həmrəyliyin 

artırılmasına kömək etməkdir. Dərnək Azərbaycanla Türkiyə arasındakı sosial, mədəniyyət, iqtisadi, siyasi və 

digər əlaqələri daha da inkişaf etdirməyə çalışır. Eyni zamanda, Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlıların 

Türkiyə haqqındakı müsbət duyğu və düşüncələrini daha da artırmağa, Türkiyədə yaşayan türklər arasında isə 

Azərbaycana qarşı olan simpatiyanın artırılmasına səy göstəririk. Dərnək təhsil, iş, səyahət kimi normal 

səbəblərlə Türkiyəyə gələn azərbaycanlıların əlaqədar qurum və təşkilatlarla əlaqə qurmalarına, ölkəmizdə 

qaldıqları vaxtda müəyyən məsələləri ilə bağlı qarşılaşdıqları problemlərin həll edilməsinə də köməklik 

göstərməyə çalışır.  Bu dərnəyi yaratmaqda məqsədimiz Türkiyə və Azərbaycan arasında mövcud olan dostluq, 

qardaşlıq və həmrəylik bağlarını inkişaf etdirməkdir. Azərbaycan və Türkiyənin dostluq və həmrəyliyi 

sonsuzadək davam etməlidir. Biz Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dünya ictimaiyyətinə var gücümüzlə 

anlatmalıyıq. Biz “İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi” olaraq Azərbaycan və Türkiyənin dünyada səsi 

olacağıq. 

-Dərnəyiniz yarandığı qısa zamanda hansı işləri həyata keçirib? 

-Əvvəlcə onu qeyd edim ki, mənim və soydaşlarımın Türkiyə və Azərbaycan dostluq və həmrəyliyi 

üçün fəaliyyət göstərməyimiz illər öncədən başlayıb. 1983-cü ildə rəhmətlik İbrahim Bozyelin tələbəsi 

olduğumuz vaxtdan etibarən əsas şüarımız “Türk dünyası”, “Azərbaycan və Türkiyə” olub. Bu dərnəyin 

xaricində İstanbulda ilk Azərbaycan evini yaratdım və bir çox vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarında idarəçiliyim 

davam edir. Dərnəyimizin 7 ay əvvəl yaradılmasına baxmayaraq, imkanları daxilində bir neçə  tədbirlər təşkil 

edib. Misal üçün, 500 nəfərin iştirak etdiyi, Türkiyədən, Azərbaycandan, müxtəlif ölkə və şəhərlərdən yüksək 

səviyyəli qonaqların qatıldığı açılış təşkil edildi. Bu açılışda Azərbaycan və Türkiyə arasındakı həmrəylik və 

birlikdən danışıldı. Eyni zamanda, Qars və İğdırın Ermənistan soyqırımından qurtuluşunun 91-ci ildönümünü 

təşkil etdik. Burada da çoxlu sayda yüksək səviyyəli şəxslər iştirak etdi. Azərbaycan mediası və millət vəkili 

Sabir Rüstəmxanlı da tədbirdə işdirak edirdi. Həmçinin, mərasimdə Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin xatirəsi də anıldı. İlk işimiz isə İstanbulda və yurdumuzun müxtəlif bölgələrində olan dərnəklərlə 

işbirliyi qurularaq birlik və həmrəyliyin yaradılması olub ki, buna da müəyyən qədər nail olmuşuq. Bu 

istiqamətdə işlərimiz davam edir. Biz fəaliyyətimizlə Azərbaycan və Türkiyə türkləri arasında qüvvətli bir körpü 

yaradacağıq. Birliyimiz, diriliyimiz və həmrəyliyimiz üçün bütün gücümüzü sərf edəcəyik. Bu məsələdə 

kimsənin şübhəsi olmasın. 
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-Dağlıq Qarabağ və Xocalı soyqırımı həqiqətlərinin, ümumilikdə Azərbaycanın təbliği ilə bağlı 

hansı işləri görürsünüz? 

- Qarabağ problemi təkcə Azərbaycanın deyil, bütün türklərin problemidir. Bu problem də bir gün 

həllini tapacaq. Azərbaycanın haqlı davasını bütün dünya bilir, amma hələ ki, bir çarə tapılmır. Lakin Türkiyə 

Azərbaycanın haqlı davasının arxasındadır. Türkiyədə üç milyon yarım azərbaycanlı yaşayır. Amma Qarabağ 

məsələsini 73 milyonluq türk xalqı ürəyində hər zaman hiss etməkdədir. Biz də dərnək olaraq, başda Dağlıq 

Qarabağ olmaqla, Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarında işğalçı dövlətlər tərəfindən Azərbaycan xalqına 

qarşı törədilən haqsızlıqları gündəmə gətirmək və işğal altındakı torpaqlardan evlərini tərk etməyə məcbur 

edilərək köçkün vəziyyətinə düşən azərbaycanlıların, istər Türkiyədə, istərsə beynəlxalq platformalarda 

problemlərini dilə gətirmək və Azərbaycanın lehinə cəmiyyəti yönləndirmək istiqamətində çalışır. Xocalı 

soyqırımını isə bütün tədbirlərdə, görüşlərdə qabardaraq dilə gətiririk. Dərnəyimiz bu il fevral ayının 26-da, 

bazar günü saat 12:00-dan 17:00-a kimi İstanbulun Taksim meydanında böyük mitinq keçirəcək. Bu haqsızlığı, 

soyqırımı dünyaya eşitdirəcəyik. Hesab edirik ki, bu həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bütün 

səsli və vizual təbliğat vasitələrində istifadə edilməlidir. Dövlətlərin də bunu dəstəkləmələri üçün fəaliyyətimizi 

genişləndirməliyik. Bu soyqırımı törədənlərin cavab vermələri və yurdundan qovulan soydaşlarımızın evlərinə 

dönmələri üçün lazım olan işlər görülməlidir.  

Ötən ayda 20 Yanvar hadisələri ilə bağlı geniş bir konfrans təşkil etdik. Azərbaycan və Türkiyənin 

müxtəlif media qurumlarında da yayımlandı. O cümlədən, Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği istiqamətində də 

işlər həyata keçiririk. Bununla bağlı musiqi-teatr-incəsənət və digər istiqamətlərdə proqramlar təşkil edirik. 

Azərbaycanın və Türkiyənin ortaq mədəniyyətini təbliğ edirik. Həmçinin, informasiya və texnologiyadan 

istifadə edərək, Azərbaycan mədəniyyətini, adət-ənənələrini yaşadıb, inkişaf etdirərək gələcək nəsillərə 

çatdırmağa çalışırıq. Yeri gəlmişkən deyim ki, fevralın 12-də Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 

anma mərasimini keçirəcəyik. Martın 21-də isə Novruz festivalı təşkil edəcəyik. Bununla yanaşı, dərnəyimizin 

internet səhifəsində də (turkiyeazerbaycandernegi.com) Azərbaycan haqqında məlumatlar yerləşdirilib. Bu 

məlumatlar Azərbaycanın mədəniyyəti, tarixi, musiqisi ilə bağlıdır. Azərbaycan muğamını dinləmək üçün 

xüsusi link də yerləşdirilib. Nümunə üçün deyim ki, saytımızın “Azərbaycanı tanıyalım” bölməsində bu ölkənin 

tarixi, coğrafiyası, iqlimi, iqtisadi resursları, təbii sərvətləri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, ermənilərin 

azərbaycanlılara qarşı törətdikləri, demək olar ki, Azərbaycan haqqında geniş məlumatlar var. 

“Fəaliyyətlərimiz” bölməsində isə, Azərbaycanın teatrı, folkloru, incəsənəti, mədəniyyəti haqqında və digər 

məlumatlar yerləşdirilib.  

-Azərbaycan və Türkiyənin diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? 

-Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayında Prezident İlham Əliyev çox önəmli mövzulara toxundu. 

Onlardan biri və ən vacibi Prezidentin “düşmənimiz eynidir” ifadəsidir. Bu, bizə verilən ən gözəl birlik, 

bərabərlik, qardaşlıq və həmrəylik mesajı idi. Xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın birlik, bərabərlik, 

həmrəylik içində olması üçün səfirliklərimizin dialoq çərçivəsində işləməsini, problemlər yarandığında 

təşkilatlarla bir yerdə onların həll edilməsi üçün dəyərli məsləhətlər verdi. Məncə, bu fikirlər Azərbaycanın 

xarici ölkələrdə olan diasporu üçün yeni dövrün başlanılmasına işarədir. Son 10-15 ildə Azərbaycan və Türk 

diasporu xeyli güclənib. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, düşməni eyni olan bir millətin diasporu da bir 

olmalıdır. Əgər biz birlikdə fəaliyyət göstərəriksə, bu zaman daha güclü olarıq. Bu yönümdə də mühüm işlər 

görülür. Diaspor təşkilatları, dərnəkləri yaradılır. Fikrimcə, təşkilatlar, dərnəklər yaradılarkən insanlar buradan 

mənfəət düşünməməlidirlər. Mənfəət düşünülmədiyi təqdirdə, müəyyən işlər görülə bilər. Azərbaycan 

diasporunun hal-hazırkı vəziyyəti isə normal və inkişaf etməkdədir. Türkiyə və Azərbaycan arasında dostluq 

yeni qurulan bir dostluq deyil. Bu iki ölkə arasında dostluqdan başqa əsirlərlə söykənən bir  qardaşlıq var. Buna 

görə də, iki dövlət bir dam altında fəaliyyət göstərməlidir. Xüsusilə, düşməni eyni olan bu xalqın diaspor 

fəaliyyəti qarşılıqlı olaraq ən yüksək səviyyədə dəstəklənməlidir. Bununla bağlı ümummili lider, müasir və 

müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı, dünya səviyyəli siyasət adamı rəhmətlik Heydər Əliyevin dediyi kimi, 

“Biz iki dövlət bir millətik”. Biz əzəldən bəri qardaş millətik, qardaşlığımızın, dostluğumuzun inkişafı üçün 

daha çox çalışmalıyıq. Eyni zamanda, Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu ulu öndər Qazi Mustafa Kamal 

Atatürk də deyib ki, “Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir”. Əslində M.K.Atatürk bununla türk 

toplumuna istiqamət göstərib.  

-Bildiyiniz kimi, Fransa Senatında qondarma “erməni soyqırımı”nı inkar edənlərə qarşı cəza 

nəzərdə tutan qanun qəbul edildi. Bu işdə türkdilli dövlətlərindən təkcə Azərbaycan Türkiyənin yanında 

idi. Sizcə, digər türkdilli dövlətlərin həmrəylik nümayiş etdirməməsinin səbəbləri nədir? 
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- Bu gün bir çox Türk dünyası adıyla yaşayan dövlətlər əslində müstəqil deyillər. Əvvəlcə, onların güclü 

və müstəqil olmaları üçün mübarizə aparmalıyıq. Xüsusilə, Rusiyadan aslılıqları var. Səbəb sadədir. Amma 

bununla mübarizə aparılmalıdır. Ən qısa zamanda Türk Dünyası Birliyi qurulmalıdır. Mən inanıram ki, o zaman 

əsarət altından qurtulmayan qardaş dövlətlərimiz daha dik duracaq. Tam müstəqil olduqları zaman səsləri daha 

gur eşidiləcək. Məncə, türk dünyası həmrəy ola bilər. Dünyanın bütün yeraltı zənginlikləri türk dünyasının 

əlində olduğu vaxtda niyə də həmrəy olmasınlar. Bu bölgənin dərdi nədir? Əsl məsələ qoyunun qarnındakı qara 

quzu dərisində saxlanıb... Bilirsiniz, ən gözəl papaq doğmamış qoyunun qarnındakı qara quzu dərisindən 

düzəldilir... Bütün imperialistlər də qoyunun qarnındakı qara quzu dərisinə göz dikiblər. Əsl məsələ də budur. 

Türk dünyasını birləşdirmək üçün isə, Türk Dünyası Üst Platforması qurulmalı, qarşılıqlı anlaşmalar əldə 

edilməli və türk xalqları arasında milli şüur inkişaf etdirilərək türkçülük gücləndirilməlidir. Bizim dərnəyimizin 

də gördüyü işlərlə türk dünyasında payı olacaq. Bu çərçivədəki fikirlərimizi bütün platformalarda dilə 

gətirəcəyik. Dünyada türkün türkdən başqa dostu yoxdur. Bunu hər kəs bilir. Lakin hər nə qədər düşündüyümüz 

türk dünyası bu “erməni soyqırımı” məsələsinə səssiz qalsalar da, biz hər ölkədə bu haqsızlığa qarşı çıxmalıyıq. 

Biz dərnək olaraq bu qanuna qarşı etiraz bəyanatı ilə çıxış etdik. Bəyanatımızda ermənilərin əsl soyqırımçı 

olduğunu, azərbaycanlılara qarşı törətdiklərini də bildirmişik. Xüsusilə qeyd etdik ki, Fransa ədalətli bir mövqe 

tutmaq istəyirsə, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı gündəliyə çıxarmalıdır.  

 

Asif NƏRİMANLI 

 

“Paritet”.-2012.-14-15 fevral.-№15.-S.9. 
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Xocalı – tarixin qanlı səhifəsi 

 

Xocalı hadisələri bir daha onu göstərdi ki, ermənilər Azərbaycanın təkcə torpaqlarına göz dikmək, 

ərazimizi qəsb etmək yox, xalqımıza qarşı soyqırımı törətmək üçün vəhşi bir yola düşmüşlər. Bu, Xocalı 

hadisələrində özünü açıq-aşkar büruzə verdi. O dəhşətli gecədə Azərbaycan xalqının ürəyinə bir süngü 

taxıldı. O süngü bizi sızıldadır. Bu yara hələ sağalmayıb, bağlanmayıb, bu yara qəlbimizdə həmişə 

olacaqdır. Gecə vaxtı dinc əhaliyə hücum etmək, öldürmək və onlara görünməmiş qəddarlıqla əzab-

əziyyət vermək düşmənlərimizin nə qədər vəhşi olduğunu bir daha sübut edir”. 

Heydər Əliyev. 

 

Yaxın tariximizin faciəli səhifələrindən biri kimi Xocalı soyqırımı xalqımızın qan yaddaşına əbədi həkk 

edilmişdir. Müharibə bəşəriyyətə həmişə ağır bəlalar gətirmiş, insanları dözülməz məhrumiyyətlərə, əzab-

əziyyətə düçar etmişdir. Xocalı soyqırımı ermənilərin xalqımıza qarşı təcavüzü, vəhşiliyi, insana qarşı ən rəzil 

üsullardan istifadə etməsi bəşəriyyət tarixinə daxil olub və olacaqdır. O gecə, o günlər həlak olanlar xalqımızın 

milli azadlıqları yolunda apardıqları mübarizənin qurbanlarıdır, şəhidləridir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 

keçən gecə cəmi bir neçə saat ərzində 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadının, 63 uşağın, 70 qocanın həyatına son 

qoyuldu. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 487 nəfər şikəst olmuş, 1275 nəfər girov götürülmüşdür. 

Xocalıda baş verənlər soyqırımı aktı olsa da, o zaman Azərbaycanda hakimiyyətdə olan qüvvələrin 

məsuliyyətsizliyi və səhlənkarlığı üzündən dünya ictimaiyyəti yetərincə məlumatlandırılmamışdır. Yalnız 

ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda rəhbərliyə qayıdandan sonra erməni millətçilərinin xalqımıza 

qarşı törətdiyi dəhşətli cinayətlərin miqyası, o cümlədən Xocalı soyqırımı barədə həqiqət dünya dövlətlərinə, 

beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırıldı. 1994-cü il martın 1-də ulu öndər Heydər Əliyev Xocalı soyqırımı 

ilə əlaqədar xüsusi fərman imzalamışdır. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə 26 fevral—Xocalı 

Soyqırımı və Milli Matəm Günü elan olunmuş bu barədə bütün beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilmişdir. 

1997-ci il fevralın 25-də “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən fərman imzalanmışdır və fevralın 26-da saat 17:00-da soyqırım 

qurbanları bir dəqiqəlik sükutla yad edilirlər. 

Ümummilli liderimiz hər zaman Xocalı faciəsinə xüsusi həssaslıqla yanaşırdı. Ulu öndər hər il faciənin 

ildönümündə keçirilən matəm tədbirlərində iştirak etmiş, Xocalı soyqırımını kədər hissi ilə xatırlamışdır. Xocalı 

faciəsinin Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olduğunu dəfələrlə bəyan etmiş ulu öndərimiz hadisələrə beynəlxalq 

aləmdə əsl siyasi qiymətin verilməsinin zəruriliyini vurğulamış, bu faciənin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

üçün xüsusi səy göstərmişdir. Faciəni xalqımızın böyük dərdi adlandırmış Heydər Əliyev eyni zamanda 

Azərbaycanımızın əsrlər boyu keçdiyi mübarizə, milli azadlıq yolunu şanlı, uğurlu yol kimi dəyərləndirmişdir. 

Soyqırım tarixi ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürüldükləri dövrdən başlanır. 1813-cü ildə 

“Gülüstan” və 1828-ci ildə “Türkmənçay” müqavilələrinin, həmçinin 1828-1829-cu illərdə baş vermiş Türkiyə-

Rusiya müharibəsindən sonra Ədirnə sülh müqaviləsinin bağlanılması ilə Azərbaycanın tarixi torpaqları 

bölündü. Araz çayı sərhəd olmaqla sahəsi 280 min kvadratkilometrdən çox olan Cənubi Azərbaycan İran 

imperiyası, sahəsi 130 min kvadratkilometrə qədər olan Şimali Azərbaycan isə Rusiya imperiyası tərəfindən 

işğal edildi. Çar Rusiyasının köməyi ilə Şimali Azərbaycanda yerləşdirilən ermənilər yerli sakinlərə qarşı ərazi 

iddialarına başladılar. Nəticədə İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisində və başqa Azərbaycan torpaqlarında 

gəlmə ermənilər yerləşdirildilər. Beləliklə, erməni millətçiləri Rusiyaya arxalanaraq azərbaycanlılara qarşı 

dəfələrlə–1905-1907-ci illərdə, 1918-1920-ci illərdə, 1948-1953-cü illərdə və 1988-1993-cü illərdə kütləvi 

soyqırımı həyata keçirdilər. Təkcə 1904-1905-ci illərdə ermənilər Bakıda, Tiflisdə, İrəvanda, Naxçıvanda, 

Gəncədə, Qarabağda, Zəngəzurda yüz minlərlə dinc azərbaycanlı sakini amansızcasına qırdılar, dəhşətli 

cinayətlər törətdilər. Həmin hadisələr zamanı Zəngəzur, Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl ərazilərində yüzlərlə 

Azərbaycan kəndi tamamilə dağıdıldı. İrəvan və Gəncə quberniyalarında isə 200-dən artıq yaşayış məntəqəsi 

məhv edildi. 

Tarix boyu erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı qanlı cinayətlər, terror aktları, 

soyqırım törədilib. Xocalı faciəsi bunlardan yalnız biridir. 26 fevral 1992-ci ildə Xocalı şəhərində dünyada misli 

görünməyən dəhşətli vəhşilik törədildi. Erməni hərbi birləşmələri bu qədim Azərbaycan şəhərini yerlə-yeksan 

etdilər. Köməksiz mülki əhali xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildi. Südəmər körpələrə, əlsiz-ayaqsız qocalara, 

qadınlara, uşaqlara belə aman verilmədi. Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz 
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qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində tayı-bərabəri olmayan vandalizim aktı kimi tarixə 

yazıldı. 

Bu gün isə Azərbaycan diplomatiyası soyqırım haqqında həqiqətlərin, beynəlxalq ictimaiyyətə 

çatdırılması istiqamətində intensiv iş aparır. Prezident cənab İlham Əliyev Xocalıda baş verənləri erməni 

millətçilərinin iki yüz ildən çox müddətdə xalqımıza qarşı apardığı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin ən 

qanlı səhifələrindən biri kimi səciyyələndirib. Cənab İlham Əliyev demişdir: “Xocalı faciəsi təsadüfi hadisə 

deyildi. Bu, iki yüz ildən artıq müddətdə davakar erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı yürütdüyü 

soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi idi. Bu siyasət erməni diasporunun və lobbisinin 

imkanlarından istifadə edilməklə bütün dövrlərdə hərbi, iqtisadi, ideoloji və mədəni vasitələrlə aparılmışdır. 

Keçən əsrin 80-ci illərinin sonlarında isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları tammiqyaslı hərbi 

münaqişəyə gətirib çıxardı. Zaman-zaman davam etdirilən bu məkrli siyasət nəticəsində azərbaycanlılar əzəli 

torpaqlarından qovuldular, didərgin salındılar, yüz minlərlə insan qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə 

düşdü”. 

Artıq ölkəmizdə son illər Xocalı soyqırımı hadisəsinin bütün dünyada tanınması istiqamətində geniş 

ideoloji-intellektual işlər görülür. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun 

xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi səyi nəticəsində Azərbaycan həqiqətləri, Xocalı faciəsi 

haqqında kitablar, filmlər, sərgilər dünyanın hər yerində nümayiş etdirilib. Heydər Əliyev Fondunun Moskva 

nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq informasiya və təşviqat 

kampaniyası həyata keçirilir. Azərbaycan gənclərinin xüsusilə fəallığı ilə müşayiət olunan kampaniyalar 

dünyanın müxtəlif güşələrində Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlərin yayılmasında, beynəlxalq ictimaiyyətin 

diqqətinin erməni təcavüzkarlığının və ağır nəticələrinə cəlb edilməsində mühüm rol oynayıb. Biz hamılıqla 

dövlətimizin başçısının ətrafında sıx birləşərək doğma azərbaycanımızın qarşısında duran məqsədlərin həyata 

keçməsi, o cümlədən Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilməsi üçün hər cür fədakarlığa hazır olmalıyıq. 20-ci 

ildönümü tamam olan Xocalı soyqırımı qurbanlarının unudulmaz xatirəsi bizi öz mübarizəmizdə daha mətin, 

daha cəsarətli, daha inadkar olmağa ruhlandırır. Erməni daşnaklarının vurduğu ağır yaraları sağaltmaq üçün 

milli birliyimizi, həmrəyliyimizi daha da gücləndirməliyik. 

Məlum olduğu kimi, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev Xocalı soyqırımının iyirminci ildönümü 

haqqında 17 yanvar 2012-ci il tarixdə sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda deyildiyi kimi, qanlı Xocalı qırğınını 

törətməklə Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənara çıxan Ermənistan Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı təcavüzə 

başlamışdı. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı 20 min vətəndaşımız öldürülmüş, 

ölkəmizin ərazisinin 20 faizi işğal edilmişdir. Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX 

əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı 

haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və 

ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi 

qiymətini almalıdır. 

Xocalı naləsi, Xocalı harayı Azərbaycan torpağına vurulan damğadır, şəhidlərin bugünə qədər alınmamış 

qisasıdır. Azərbaycanın işğal altındakı bütün əzəli və əbədi torpaqları səni, məni, onu, bizi, sizi gözləyir, Vətən 

oğulları! Xocalı soyqırımı bəşər tarixinin ən dəhşətli faciəsi kimi heç vaxt yaddaşlardan silinməyəcəkdir. 

Xocalıda tökülən qanlar bu torpağın üstündə açılan çiçəklərin rəngidir. Vaxt gələcək, ermənilər axıtdıqları qana 

görə tarixin ədalət məhkəməsi qarşısında dayanacaqdır. Çünki tarix heç nəyi unutmur. Gəlin biz də Xocalını və 

xocalıları unutmayaq. 

 

Müşfiq CƏFƏROV. 

 

“Respublika“.-2012.-14 fevral.-N 35.-S.6. 
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Sinəsi dağlı, yolları bağlı şəhər 

 

Xocalı! Bu ad çəkiləndə sinələr dağlanır, yollar bağlanır... 

 

Xocalı - bağrı yarılan qız-gəlin! 

 

Xocalı - baxışlarından məsumluq yağan qızcığaz, yaşmaqlı ağbirçək nənə! 

 

Qarabağın qanlı-qadalı illərində daha dəhşətli qırğınlar törədilən, yer üzündən silinən bir isti yurd idi 

Xocalı. Qucağında, qundağında körpəsi  boğulan, yurd-yuvası dağıdılan bir ana idi - fəryadları 

qulaqlardan getməyən, diri-diri tonqallara qalanan balalarına əli yetməyən! 

 

Qarabağdakı yeganə hava limanı da Xocalıda idi. Ermənilərin Xocalıya əsas maraqları da onun bu cür 

strateji mövqeyə malik olması idi. Xocalıdakı qədim tarixə malik abidələr işğala qədər qalmaqda idi. Xocalının 

yaxınlığında bizim e.ə. XIV-VII əsrlərə aid edilən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin abidələri yerləşirdi. Burada 

son bürünc və ilkin dəmir dövrlərinə aid edilən abidələr - daş qutular, kurqanlar və nekropollar tapılıb. Burada 

memarlıq abidələrindən dairəvi qəbr (1356-1357-ci illər) və mavzoley (XIV əsr) vardı. Arxeoloji qazıntılar 

zamanı müxtəlif növ daş, bürünc, sümük bəzək, gildən ev əşyaları  aşkar edilib. Tapılmış muncuq dənələrinin 

birində Assuriya şahı Adadnerarinin (bizim e.ə. 807-788-ci illər) adı yazılmışdı. 

Burada əhali əsasən üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıq və əkinçiliklə məşğul olub. Şəhərdə toxuculuq fabriki, 

2 orta və 2 səkkizillik məktəb fəaliyyət göstərib. Son illər baş vermiş hadisələrlə əlaqədar Fərqanədən 

(Özbəkistan) qaçqın düşmüş  Mesheti türklərindən ibarət 54 ailə, həmçinin Qərbi Azərbaycanla Xankəndidən 

qovulmuş soydaşlarımız da şəhərdə məskunlaşmışdı. 

Sonralar erməni tərəfi "etiraf" etmişdi ki, silahlı daşnak dəstələrinin əsas vəzifəsi Xocalı plastdarmının məhv 

edilməsi, bu məntəqədən keçən Əsgəran-Xankəndi yolunun boşaldılması, hava limanının ələ keçirilməsi idi. 

Bunun üçünsə Xocalı bir gecənin içərisində yerlə yeksan edildi, xocalılılar süngülərə taxıldı... Bütün bu 

dəhşətlərdən dünya xalqlarının xəbəri olsa da, cinayətkarlar cəzalandırılmadı.  Bəşəriyyət hələ də susur, yaxud 

saxta erməni soyqırımından danışılır... 

Azərbaycan xalqının XX əsrdə üzləşdiyi dəhşətli faciələrdən biri olan Xocalı qətliamı Xatın, Xirosima, 

Lidsa, Oradur soyqırımları ilə eyni dərəcədə qəbul edilib. 1991-ci ilin oktyabrından mühasirə şəraitində olan 

Xocalıya əsas nəqliyyat  xətti havadan idi. Sonuncu dəfə vertolyot 1992-ci il yanvarın 28-də bu istiqamətə uçub. 

Şuşa səmalarında həmin vertolyotun ermənilər tərəfindən vurulması nəticəsində 40 nəfərin faciəli şəkildə həlak 

olmasından sonra Xocalı havadan da mühasirəyə alınıb. Şəhərə yanvar ayının 2-dən elektrik enerjisi verilməyib. 

Şəhərin müdafiəsi əsasən yerli özünümüdafiə dəstəsi və Milli Ordunun təlim keçmədən ön cəbhəyə yollanan 

əsgərləri tərəfindən həyata keçirilib. 

Xocalıya hücum fevralın 25-də axşam 366-cı motoatıcı alayın hərbi texnikasının döyüş mövqelərinə çıxması  

və toplardan, tanklardan, "Alazan" tipli "zenit"lərdən açılan 2 saatlıq atəşdən sonra başlanıb. Şəhərə üç 

istiqamətdən hücum edildiyi üçün əhali Əsgəran tərəfə qaçmağa məcbur olub. Amma bu, qurulmuş bir tələ 

olduğundan Naxçıvanik kəndi yaxınlığında dinc əhalinin qarşısı erməni silahlıları tərəfindən kəsilərək 

gülləbarana tutulub. Qarlı dağ aşırımlarında və meşələrdə onlar tamamilə əldən-ayaqdan düşənləri, şaxta 

donduranları, "sağ qalanlar"ı xüsusi qəddarlıqla qətlə yetiriblər. Dörd gün ərzində Ağdama Xocalıda qətlə 

yetirilən 200 azərbaycanlının meyiti gətirildiyi barədə  məlumatlar  verilib, həmin cəsədlərin  amansızcasına 

təhqirə məruz qalması faktları aşkar edilib. 

Fevral ayının 28-də tərkibində yerli jurnalistlərdən olan 2 qrup vertolyotla azərbaycanlıların qətlə 

yetirildikləri yerə çatıb. Oradakı mənzərə hamını dəhşətə gətirib. Düzənlik cəsədlərlə dolu olub. İkinci 

vertolyotun havadan mühafizə olunmasına baxmayaraq, ermənilərin güclü atəşləri altında ancaq 4 cəsədi 

götürmək mümkün olub. Martın 1-də yerli və xarici jurnalistlərin iştirakı ilə hadisə yerində daha acınacaqlı 

faktlar aşkarlanıb. Meyitlərin skalplarının götürülməsi, cəsədlərin qulaq, burun və digər orqanlarının kəsilməsi, 

gözlərinin oyularaq çıxarılması, ətraflarının  kəsilməsi,  çoxsaylı bıçaq və güllə yaraları, ağır texnika ilə 

əzilmələr, yandırılmalar və digər belə vəhşiliklər bir daha ermənilərin vandalizm siyasəti yeritdiyini  

təsdiqləyirdi. 

Həmin qanlı, qırğınlı günlərdə xocalılılar yalnız qətlə yetirilmədilər. Onlardan 1275-i (qoca, qadın və uşaq) 

isə əsir aparılaraq dəhşətli təhqir, zülm və həqarətlərə məruz qalıb, min nəfər isə əlil və şikəst olub. 
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BMT Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə sülh yolu, beynəlxalq norma və prinsiplər 

əsasında həlli, işğal edilmiş ərazilərin azad edilməsi, qaçqın və məcburi  köçkünlərin doğma yurdlarına 

qaytarılması haqqında hələ 1993-cü ildə dalbadal 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələr qəbul edib. Lakin 

Ermənistan nəinki həmin rəsmi qərarlara məhəl qoymadı, üstəlik, Azərbaycanın digər ərazilərini də zəbt edərək 

oradakı insanları məcburi  köçkünə çevirməklə bu çirkin siyasətindən əl çəkməyib, o  yerlərdəki tarixi, dini və 

mədəniyyət abidələrinin izini belə sildi. Bütün bunlar yalnız bir məqsəd daşıyırdı: Azərbaycan torpaqlarında 

ikinci  erməni dövləti yaratmaqla "Böyük Ermənistan" xülyasını reallaşdırmaq. Onlar bunu açıq-aşkar, 

çəkinmədən bəyan ediblər. Təəssüf ki, həmin siyasət 20 ildir davam etməkdə, dünyanın supergücləri isə bu 

"oyunun tamaşaçıları"na çevrilməkdədir. 

Xocalının, daha doğrusu, Azərbaycan torpaqlarının erməni vandallarının təcavüzündən qorunmasında 

vətənpərvərlik nümunəsi göstərən və şəhid olan xocalılılardan on nəfər (9-u ölümündən sonra) Azərbaycanın 

Milli Qəhrəmanı fəxri adına layiq görülüb. 

Ulu öndər Heydər Əliyev 1 mart 1994-cü il tarixdə bu barədə fərman verib. Azərbaycan Respublikasının 

Milli Məclisinin qərarı ilə 26 fevral Xocalı Soyqırımı və Milli Matəm Günü elan olunub, bütün beynəlxalq 

təşkilatlara məlumat verilib. 25 fevral 1997-ci il tarixində  "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut 

dəqiqəsi elan edilməsi haqqında" ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən fərman imzalanıb. 

Hadisələrin şahidlərinin dilə gətirdikləri təkcə dəhşətlərdən deyil, vəhşiliklərdən xəbər verir. Qaradağlı 

sakini, hadisələrin şahidi İlqar Əliyevin dediklərindən: "Ermənilər Qaradağlını tutandan sonra əsir və girov 

götürdükləri kənd sakinlərindən 33 nəfərini vəhşicəsinə öldürdülər. Sonra öldürdükləri qadın və uşaqların 

cəsədlərini kəndin yaxınlığındakı "Bəylik bağı" adlanan yerdə "silos quyusu"na töküb üzərini torpaqladılar. 

Ermənilər kənd sakinlərini güllələyir, hələ ölməmiş adamları isə quyuya doldururdular. Mənimlə birlikdə 

yüzdən artıq Qaradağlı kənd sakini girov götürülmüşdü. Yolda dəhşətli işgəncələrlə qarşılaşdıq. Ermənilər iki 

nəfərin başını toxmaqla yararaq onları əzabla öldürdülər. Bizi əvvəlcə Lingin kəndinə gətirdilər. Orada üç 

nəfəri, Malıbəylidə isə 12 nəfəri güllələdilər. Malıbəylidə hamını maşınlardan töküb piyada Xankəndiyə qədər 

apardılar. Yol boyu ermənilərin təhqirləri ilə qarşılaşırdıq". 

İlqar Əliyev Xankəndidə yerləşən həbsxanada 8 nəfər Qaradağlı sakininin acından öldüyünü bildirib: 

"Ermənilər fevralın 26-da Xocalını işğal edəndə Xankəndidə həbsxanada idim. Həmin gün ermənilər yüzdən 

artıq adamı bu həbsxanaya gətirdilər. Sonra bildim ki, onlar Xocalı sakinləridir və bu şəhər də işğal olunub. 

Səhərisi gün gözümün qabağında 60-a yaxın Xocalı sakininin başını kəsdilər. Onların arasında uşaq və qadınlar 

da var idi". 

Qaradağlı  kənd sakini Oruc Əliyev də şahidi olduğu işgəncə və qətliamlar barədə bunları deyib: "Məni 

fevralın 17-də əsir götürdülər. Yolda qohumlarımın yarısını öldürdülər. Xankəndidəki həbsxanada isə dişlərimi 

zorla çəkdilər". 

O, əsirlikdə olduğu müddətdə ermənilər tərəfindən hər gün döyüldüyünü və işgəncəyə məruz qaldığını da 

dilə gətirib: "Həmin il martın 17-də dəyişdirildim. Ermənilər sağlam azərbaycanlı əsir və girovların daxili 

orqanlarını satırdılar. Bunu əvvəlcədən tanıdığım ermənilər mənə demişdi". 

Xocalı dəhşətləri, qırğınları dünyanın nüfuzlu mətbu orqanlarının o zamankı aparıcı mövzusuna çevrilsə də, 

davam etdirilən ikili siyasət nəticəsində dünya birliyi bu faciəyə ciddi reaksiya vermədi. "Krual 'Eveneman" 

jurnalı (Paris, 25 fevral 1992-ci il) yazır:  "Ermənilər Xocalıya hücum etmişlər. Bütün dünya eybəcər hala 

salınmış meyitlərin şahidi oldu. Azərbaycanlılar çoxlu sayda ölənlər barədə xəbər verirlər". "Sandi Tayms" 

qəzetindən sətirlər (London, 1 mart 1992-ci il): "Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv etmişlər",E"Faynənşl 

Tayms" qəzeti (London), 9 mart 1992-ci il: "Ermənilər Ağdama tərəf gedən dəstəni güllələmişlər. 

Azərbaycanlılar 1200-ə qədər cəsəd saymışlar. Livanlı kinooperator təsdiq etmişdir ki, onun ölkəsinin varlı 

daşnak icması Qarabağa silah və adam göndərir". "Tayms" qəzeti (London), 4 mart 1992-ci il: "Çoxları eybəcər 

hala salınmışdır, körpə qızın ancaq başı qalmışdır". 

O günlərin acı mənzərəsinə Rusiya mətbuatı da  səhifələrində yer ayırdı. "İzvestiya"dan (Moskva, 4 mart 

1992-ci il) oxuyuruq: "Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qadının sifətinin yarısı kəsilmişdi. 

Kişilərin skalpları götürülmüşdü". "İzvestiya" (Moskva), 13 mart 1992-ci il: "Mayor Leonid Kravets: "Mən 

şəxsən təpədə yüzə yaxın meyit gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş 

qadın, uşaq, qocalar görünürdü". 

"Faynənşl Tayms" qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: "General Polyakov bildirmişdir ki, 366-cı alayın 103 

nəfər erməni hərbiçisi Dağlıq Qarabağda qalmışdır". "Le Mond" qəzeti (Paris), 14 mart 1992-ci il: "Ağdamda 

olan xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş qadın və uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları 

çıxardılmış 3 nəfəri görmüşlər. Bu, azərbaycanlıların təbliğatı deyil, reallıqdır". "Valer aktuel" jurnalı (Paris), 14 
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mart 1992-ci il: "Bu "muxtar regionda" erməni silahlı dəstələri Yaxın Şərqdən çıxmışlarla birlikdə müasir 

texnikaya, o cümlədən vertolyotlara malikdirlər. ASALA-nın Suriya və Livanda hərbi düşərgələri və silah 

anbarları vardır. Ermənilər yüzdən artıq müsəlman kəndində qırğınlar törədərək Qarabağdakı azərbaycanlıları 

məhv etmişlər". 

Göründüyü kimi, o dövrdə Fransa mətbuatı  Xocalı qətliamından daha çox yazırdı, nəinki digərləri. 

İngiltərənin "Fant men nyus" teleşirkətinin müxbiri R.Patrik hadisə yerində olub və gördüklərini qısaca belə 

ifadə edib: "Xocalıdakı vəhşiliklərə dünya ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz". 

Bu qətliamı törədənlər isə bununla sanki öyünürmüşlər kimi danışırdılar.  Qarabağ hadisələrinin iştirakçışı, 

erməni ideoloqlarından olan Zori Balayan "Ruhumuzun dirçəlişi" adlı kitabında 1992-ci il  fevralın 26-da 

Xocalıda törətdikləri soyqırımı haqqında belə yazır: "Biz Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 

13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın deyə Xaçatur uşağın 

anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. Daha sonra 13 yaşındakı türkün başından, sinəsindən və qarnından 

dərisini soydum. Saata baxdım, türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum sevincdən 

qürurlandı. Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və bu türklə eyni kökdən olan 

itlərə atdı. Axşam eyni şeyi daha 3 türk uşağına etdik. Mən bir erməni kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. 

Bilirdim ki, hər bir erməni hərəkətlərimizlə fəxr duyacaq". 

Daha bir müəllif  (milliyyətcə erməni),  Livanda məskunlaşmış yazıçı-jurnalist David Xerdiyan Xocalıda 

ermənilərin Azərbaycan türklərinin başına gətirdiyi müsibətləri "Xaç uğrunda" kitabında xatırlayır: "Səhərin 

soyuğunda biz Daşbulaq yaxınlığındakı bataqlıqdan keçmək üçün ölülərdən körpü düzəltməli olduq. Mən 

ölülərin üstündən getmək istəmədim. Bunu görən podpolkovnik Ohanyan mənə işarə etdi ki, qorxmayım. Mən 

ayağımı 9-11 yaşlı qız meyitinin sinəsinə basıb addımlamağa başladım. Mənim ayaqlarım və şalvarım qan 

içində idi. Və mən beləcə 1200 meyitin üstündən keçdim". 

"Martın 2-də "Qaflan" erməni qrupu (meyitləri yandırmaqla məşğul olanlar) türklərin cəsədlərini toplayıb 

ayrı-ayrı hissələrlə Xocalının 1 kilometrliyində yandırdı. Axırıncı yük maşınında mən başından və qollarından 

yaralanmış təxminən on yaşlı bir qız uşağını gördüm. O, yavaş-yavaş nəfəs alırdı. Soyuq, aclıq və ağır 

yaralanmasına baxmayaraq,  hələ də sağ idi. Ölümlə mübarizə aparan bu uşağın gözlərini heç vaxt yaddan 

çıxarmayacam. Sonra Tiqranyan familiyalı bir əsgər onun qulaqlarından tutub artıq üzərinə mazut tökülmüş 

cəsədlərin içərisinə atdı. Daha sonra onları yandırdılar. Tonqaldan sızıltı və imdad səsləri gəlirdi". 

366-cı alay Şuşa və Xocalının, Azərbaycanın kəndlərinin atəşə tutulmasında dəfələrlə iştirak edib. Alaydan 

qaçmış hərbiçilərin ifadələri  də bu faktları sübut edir və hərbi hissənin şəxsi heyətinin mənəvi durumu və 

münasibətləri haqqında təsəvvür yaradır. 366-cı alayın təcili surətdə Xankəndidən çıxarılması da bu alayın 

Xocalı hadisələrində iştirakını sübut edirdi. Hərbi hissənin komanda heyətinin mənəviyyatsızlığı o həddə çatıb 

ki, güya əhalinin müqaviməti ilə rastlaşdıqlarına görə alayın sərbəst çıxarılmasını təmin edə bilməyiblər. Bu 

məqsədlə Gəncədə yerləşən desant diviziyasının qüvvələri cəlb edilməli olub. Ancaq bu qüvvələr gələnədək 

alayın 103 nəfər, əsasən ermənilərdən ibarət olan və qırğında iştirak etmiş hərbiçısi əmrə tabe olmaqdan boyun 

qaçıraraq Qarabağda qalıblar. Alayın komandanlığının cinayət sövdələşməsi nəticəsində hərbi texnikanın bir 

hissəsi, o cümlədən zirehli texnika ermənilərə təhvil verilib. 

Xocalı soyqırımında iştirak etmiş ermənilərin və onların köməkçilərinin hərəkətləri insan haqlarının 

kobudcasına pozulması, beynəlxalq hüquqi aktların - Cenevrə Konvensiyası, Ümumdünya İnsan Haqları 

Bəyannaməsi, vətəndaş və siyasi hüquqlar barədə Beynəlxaq Sazış, Fövqəladə vəziyyətlərdə və hərbi 

münaqişələr zamanı qadınların və uşaqların müdafiəsi Bəyannaməsinə məhəl qoyulmamasıdır. 

 

Məhəmməd NƏRİMANOĞLU. 

 

“Azərbaycan”.-2012.-15 fevral.-N 36.-S.7. 
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Dünyanın eşitmədiyi haray 

 

Xocalı soyqırımı haqqında daha nələri bilirik? 

Soyqırımda İslam faktoru əsas amil olubmu? 

Niyə bir ermənini öldürdüyünə görə Ramil Səfərov zabit kimi ömürlük həbs edilib, bəs Xocalıda 

yüzlərlə azərbaycanlını qətlə yetirən erməni və rus zabitləri niyə azadlıqda gəzirlər? 

Niyə və kimin xatirinə Xocalı şəhərini ermənilər "İvanovka" adlandırır? 20 ildir ki, üst-üstə 

verilən bu cavablı-cavabsız və həlli vacib sualların qarşısında əzab çəkirik... 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı mərhum telejurnalist Çingiz Mustafayevin göz yaşı içində, hıçqırtı ilə 

lentin yaddaşına köçürüb, Xocalı faciəsini əks etdirən kadrları dünyanın çox telekanallarında dönə-dönə 

nümayiş etdirilib. 

Erməni faşistləri və onların xaç qardaşları olan rus hərbçilərinin birlikdə Xocalı camaatının başına 

gətirdiyi müsibətlər - orta əsr vəhşiliyi ilə qətlə yetirilmiş, dərisi soyulmuş, gözləri çıxarılmış, bədənləri dəlmə-

deşik edilmiş meyitlər Azərbaycan xalqına qarşı kütləvi qırğının necə qəddarlıqla həyata keçirildiyindən soraq 

verən görüntülərdi. Uşaqların, qadınların, qocaların təhqir olunmuş cəsədləri cildi sökülmüş qalın bir kitabın 

cığırlara, yollara səpələnən qanlı səhifələrinə bənzəyirdi. Çingiz bu dəhşətli səhnələri lentə alanda da, həyatını 

təhlükə qarşısında qoymuşdu. Hər dəfə Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində o kadrlara baxanda, adamın 

ürəyi ağrıyır. Bəs görəsən, dünya ictimaiyyəti bu dəhşətli ölüm səhnələrini seyr edə-edə, niyə Xocalının harayını 

eşitmədi? 

Xocalı qırğını Amerika konqresi tərəfindən "1992-ci ilin faciəsi" elan olunsa da, niyə beynəlxalq 

məhkəmə cinayətkarları cəzalandırmadı? 

Məgər Ermənistanın müdafiə naziri olduğu vaxt (indiki prezident) Serj Sarkisyanın aşağıdakı ifadələri 

onun 1949 -cu il Cenevrə müqaviləsinə uyğun olaraq Haaqa beynəlxalq cinayət tribunalına cəlb olunması üçün 

lazımı qədər əsas vermirmi? 

Serj Sarkisyanın dediklərindən: "Biz bu barədə susmağa üstünlük veririk. Lakin düşünürəm ki, əsas 

məsələ tamamilə başqa idi. Xocalıya qədər azərbaycanlılar belə fikirləşirdi ki, bizimlə zarafat etmək olar, 

onlar düşünürdü ki, ermənilər mülki əhaliyə qarşı əl qaldırmağa qadir deyil. Biz bu stereotipi sındırmağa 

nail olduq. Nəticədə baş verənlər bəllidir" 

(Tomas de Vaal, "Çernıy sad: Armeniya i Azerbaydjan mejdu mirom j voynoy", Moskva: "Tekst", 

2005.) 

İngilis jurnalistinə müsahibə verən hərbi canı Xocalıya hücum edən birliklərin Sumqayıt və Bakıdan 

qaçan ermənilərdən yaradıldığını söyləyəsə də, burada dinc əhalini qırmağı əvvəlcədən planlaşdırdığını ortaya 

qoyur. Bu gün Xocalı soyqırımından 20 il ötsə də, beynəlxalq təşkilatlar XX əsrin misli görünməmiş bu genosid 

hadisəsinə düzgün nə hüquqi, nə də siyasi qiymət veriblər. Axı, bəşəriyyəti narahat edən terrorçuluq, neofaşizm, 

ekstremizm Azərbaycana qarşı aparılan ədalətsiz müharibənin özəyini təşkil edir. Dünyanın "eşitmədiyi" Xocalı 

harayının elə Bakıda da yüksək postlar tutan o vaxtkı səlahiyyət sahibləri də qulaqardına vuruldu. Hələ faciəyə 

qədərki dövrdə Xocalıdan gələn həyəcanlı xəbərlərə məhəl qoymayan respublikanın hüquq- mühafizə 

orqanlarının, səlahiyyətli şəxslərin laqeydliyi adamı dəhşətə gətirir. Belə həyəcanlı xəbərləri yayan mətbuat 

orqanlarından biri də "Qarabağ" qəzeti idi. 1990-cı ilin ikinci  yarısından faciənin baş verdiyi günə qədər 

"Qarabağ"ın Xocalı harayını əfsus ki, eşidən olmadı. 

"...Avqustun 27-dən 28-nə keçən gecə erməni quldurları Mehdikənd, Bozdağ yüksəkliyi, Kətik 

kəndləri tərəfindən Xocalı şəhərini avtomat, pulemyot və raket atəşinə tutmuşdular..." ("Qarabağ" 

qəzeti, 29 avqust 1991-ci il), "Xocalı təhlükədədir", ("Qarabağ" qəzeti, 12 sentyabr 1991-ci il), "Toplar 

atılır, diksinirikmi?" ("Qarabağ" qəzeti, 4 oktyabr 1991-ci il), "Xocalı mühasirədə qalmışdır. Şəhər dörd 

bir tərəfdən atəşə tutulur" ("Qarabağ" qəzeti, 26 dekabr 1991-ci il). Qəzetin dərc etdiyi bu və başqa 

həyəcanlı xəbər və yazılarda birbaşa Xocalının tam təhlükəsizliyi üçün respublika prezidentinə təcili 

tədbir görmək barədə müraciətlər olunurdu. 

Hələ 1991-ci il dekabrın 27- dən 1992-ci ilin fevralın 25-nə kimi Xocalı şəhər prokuroru Atakişi 

Atakişiyev respublikanın prezidenti Ayaz Mütəllibova, respublikanın baş prokuroru Murad Babayevə 

ünvanladığı təcili teleqramlarda bildirirdi ki, "Xocalı əldən gedir... Xocalı gedərsə DQMV ermənilərin olacaq", 

"Xocalı Azərbaycanın taleyini həll edir". 

Bəli, Xocalı çoxdan mühasirədə idi. Camaatın işığı da kəsilmişdi, çörəyi də yox idi. Xalq yiyəsiz, 

kimsəsiz, başsız halda böyük təhlükədən qorxu çəkildi. 
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Xocalı niyə verildi? Bu xəyanət kimə xeyir verə bilərdi? A. Mütəllibovun komandası xalqı MDB-yə 

boyun əyməyə vadar etmək istəyirdisə, iqtidara can atan bəzi qüvvələr üçün bu, Ayazın özünə sarsıdıcı zərbə 

kimi düşünülmüşdü. Beləliklə, hər iki tərəf tarixi xəyanətin iştirakçısına çevrilirdi. "Xocalı yurdun qeyrət 

qapısıdır, onu yadlar açmamalıdır kimi vaxtında dərc olunmuş ətraflı, həyəcan dolu yazı və müsahibələr 

faciədən 4 il sonra - 1996-cı ildə "Qarabağ" qəzetinin sifarişi ilə nəşr edilmiş "Qarabağda talan var..." kitabında 

öz əksini tapmışdır. 

Xocalı şəhərinin yerlə-yeksan edilməsi Qarabağda elan edilməmiş müharibənin ən qanlı salnaməsi, 

Kərkicahanın, Mahbəylinin, Meşəlinin ardınca tarixdə ötən əsrdə ermənilərin törətdiyi böyük müsibət idi. 

Vaxtilə 1905- 1906-cı, 1917-1918-ci illərdə də azğınlaşmış ermənilər Xocalını qarət edərək yandırmışdılar. 

Strateji araşdırmaçılar çox düzgün qeyd edirlər ki, Xocalı soyqırımına sadəcə 1992-ci ilin 25-26 fevralında baş 

vermiş faciə miqyasında yanaşmaq düzgün deyil... 

"Nə üçün ermənilər dinc əhalini öldürüblər? - sualını bölgə üzrə ekspert S. Kornell belə cavablandırır: 

"Erməni tərəfin iki mühüm hədəfi var idi: birincisi, dinc əhalinin öz torpaqlarını bir daha geri dönməyəcəyi 

şəkildə tərk etməsi, ikincisi, dinc əhalini qorxutmaq yolu ilə Xocalıdan sonrakı ərazilərin işğalını asanlaşdırmaq 

və erməni işğalına qarşı dinc əhalinin müqavimətini qırmaq..." 

Əslində erməni faşizmi bu qeyri - insani hərəkətlə alman faşizmindən də qəddar olduğunu nümayiş 

etdirdi. Almanlar işğal etdiyi ərazilərdən dinc əhalini çıxarmadılar. Nəticədə partizan hərəkatı işğalın sonunu 

yaxınlaşdırdı. Erməni faşistləri görünür, almanların bu "səhvini" təkrar etməməkçün Xocalıda qanlı cinayətə əl 

atdılar. Əgər bu gün işğal olunmuş ərazilərdə azərbaycanlılar yaşasaydı, BMT-siz, ATƏT-siz erməni işğalına 

partizan hərəkatı son qoyacaqdı... 

Bəs görəsən XOCALIDA qanlı cinayətləri törədənlərə Ermənistanda yüksək vəzifə postları tutmağa 

hansı dövlətlər dəstək verir? Məgər Rusiya, Fransa, Amerika Adolf Hitleri və faşist cəlladlarını yəhudiləri 

qırdığına görə dəstəkləyirdi? Görəsən, bəs biz - Azərbaycan niyə az qala "beynəlxalq turist təşkilatına" 

bənzəyən və "həmkarlar ittifaqı" funksiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupunda məhz bu 3 dövlətin 

həmsədr olmasına uzun illərdi dözürük? 

Bir an təsəvvür edək ki, Ermənistan İslam dövlətidir. BMT və ATƏT Qarabağın işğalını bu qədər 

düyünə salacaqdımı? Xocalı faciəsinə göz yumacaqdımı? Əsla!.. Demək, dünya siyasəti bu gün ən çox xristian 

amilinə söykənir. 

ABŞ yeganə dövlətdir ki, terrorçuluq faktlarını pisləyə-pisləyə Dağlıq Qarabağın separatçı qurumunu, 

erməni-daşnak terrorçularını dövlət büdcəsindən maliyyələşdirir. Xaricdən, xüsusilə ABŞ- dan gələn maliyyə 

yardımı Ermənistanın əsas nicat yoludur və bu maliyyə dəstəyi Ermənistana Qafqazın İsraili ləqəbini 

qazandırmışdır. 

Fransa açıq-aşkar ermənipərəst mövqeyini ortaya qoyub. Rusiya isə bilavasitə Xocalı soyqırımının 

birbaşa iştirakçısıdır... 

1992-ci ildə isə Xocalının və ətraf məntəqələrin külünü göyə sovuran rus zabiti İvan Moiseyevin 

batalyonu idi. Bu batalyon ermənilər arasında "İvanın vəhşi batalyonu" kimi məşhurlaşmışdı. Faciənin acı 

nəticələri bunlardır: 623 nəfər şəhid, 1725 nəfər əsir, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 215 uşaq bir valideynini, 25 

uşaq isə hər iki valideynini itirdi. 1000 nəfərdən artıq xocalılı əlil və şikəst oldu. 150 nəfərin taleyi hələ də 

məlum deyil. (Şübhəsiz ki, Xocalıda ermənilər yerləşəndən sonra buranı "İvanı vəşi batalyonunun" şərəfinə 

"İvanovka" adlandırdılar, necə ki, indi Ermənistanda dünyaya gələn uşaqlara türklərin düşməni Sarkozinin adını 

qoyurlar) Hadisədən az müddət əvvəl Paris yaxınlığında gizli təlim düşərgəsi yaratmış, "ASALA" terrorçu 

təşkilatının 26 nəfərlik dəstəsi mayor Aşin Simonyanın başçılığı ilə Xankəndinə gəlmişdir. Onlar 366-cı alayın 

içərisində öz dayaq- larını yaradıb, polkovnik Y. Zarviqarova yerinə yetirəcəyi tapşırıq üçün əvvəlcədən 36 min 

ABŞ dolları vermişdilər. Bu məsələ- dən xəbər tutan 23-cü diviziyanın komandiri Boris Budeykin Zarviqarovun 

zabit şərəfinə xəyanət etdiyinə görə qovulmasını tələb etmişdi. 366-cı alayın hərbi əməliyyatlarda ermənilər 

tərəfinə keçib, azərbaycanlıları qırması, hərbi texnika və sursatı ermənilərə verməsi, əslində siyasi əhəmiyyət 

daşıyırdı. 366-cı motoatıcı alayın (bu alay 2 mart 1992-ci il tarixdə axşam radələrində vertolyotlarla 523 nəfərlik 

şəxsi heyətlə Gürcüstanın Vaziani bölgəsinə aparılmış, 10 martda marşal Şapoşnikovun əmri ilə ləğv edilmişdir) 

hərbi sursatlarının ermənilərə verilməsində general-polkovnik Qromov, general-leytenant Qrekov, general-

leytenant Hakopyan, polkovnik Y.Zarviqarov (ermənilərə kömək etdiyinə görə 24 fevral 1992-ci il tarixdə saat 

21.15-də artıq o, general rütbəsi almışdı), polkovnik O.Kraule, deputat Andropov və başqaları iştirak etmişdilər. 

Nəticədə ermənilər 23 ədəd PDM, 3 ədəd ZSU-23-4, 8 ədəd D-30 və başqa döyüş texnikası əldə etdilər. 

Xocalıya hücum ərəfəsində 366-cı motoatıcı alayın komandiri Y. Zarviqorovun əsgərlər qarşısında 

odlu-alovlu çıxışı rus əsilli heyətin ermənilərə dəstək verməsini qətiləşdirdi. Cani alay komandiri çıxışında 
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Qarabağ müharibəsinin "xristian-müsəlman müharibəsi" olduğunu belə vurğulayırdı: "Dünyanın islam 

ölkələrinin nümayəndələri, hərbi müşavirlər Bakıya (?) yığışıb müzakirə edirlər ki, bizim xaçı necə sındırıb, 

əzsinlər. Xristianlara qarşı bir yürüş var. Bu yürüşdə ya dinimizi, şərəfimizi qorumalıyıq, ya a şərəfsizliyi qəbul 

edib tabe olmalıyıq". 

Beləliklə, alayın hərbi texnika və silahlarının təxminən 85 faizi ermənilərin əlinə keçdi. Xocalının 

alınma planı bir həftə öncə, fevralın 20-də tam hazırlanmışdı. Xocalı hadisəsi ilə bağlı ermənilərin ruslarla 

əlaqələrinə aid sənədlərin bir qismi 1 mart 1992-ci il tarixində Zaqafqaziya hərbi dairəsinin aviasiya komandanı, 

general-mayor S.Lukoşovun əmri ilə yandırılmışdır. Dağlıq Qarabağda 02270 saylı hərbi hissənin əks-kəşfiyyat 

şöbəsinin sabiq rəisi Vladimir Savelyevin "Zabit Puqaçov" imzası ilə BMT-yə, Avropa Şurasına və sair 

orqanlara ünvanladığı "məxfi arayışında belə xatırlamalar öz əksini tapıb: "Ermənilər ruslara məxsus olan "02-

19 MM" nömrəli KAMAZ maşmı ilə ərazidə olan azərbaycanlı meyidləri yığıb Xocalıda tonqal qurdular. Mən 

əsir alınmı$ azərbaycanlıları sıraya düzüb, ermənilərə qoşularaq tək- tək məhv edən və bundan böyük həzz alan 

rütbəli zabitlərin bəzilərinin adlarını tanıtmaq istəyirəm: polkovnik B.Baymukov - arxa cəbhə üzrə alay 

komandirinin müavini, mayor Seyran Ohanyan - 2-ci batalyonun komandiri, mayor Yevqeni Naboki-2-ci 

batalyonun komandiri, Çittiyən - 1-ci batalyonun qərargah rəisi, baş leytenant O.V.Mirxayzarov - rota 

komandiri,  V.N.Qarmoş - tank rotasının komandiri, N.T.Hakopyan - rota komandiri, V.İ.Valilovski - rota 

komandiri, leytenant İ.S.Abraimov - tank əleyhinə batareya komandiri, S.İ.Patkovski - mühəndis istehkam 

rotasının komandiri, leytenant O.V.Balezni - 3-cü tank rotasının komandiri, leytenant Xrinxua - kəşfiyyat 

bölməsinin rəisi, A.V.Samkin - tank bölməsinin komandiri, V.İ.Bondarpriyev - kəşfiyyat rəisinin müavini, 

A.İ.Kulov - radio-kimyəvi bölməsinin rəisi və eləcə də daha 41 nəfər milliyyətcə erməni olan kiçik rütbəli 

şəxslər...". 

Yox, milliyyətcə erməni olanlar təkcə kiçik rütbəli və ya adi şəxslər deyildi. Xankəndi şəhər- daxili işlər 

şöbəsinin rəisi işləmiş Arno Abrmyan, Əsgəran DİŞ rəisi Mavrik Quqasyan, onun müavini Şaqeri Baqseqyan, 

erməni xalq cəbhəsinin sədri Vitali Balasanyan, Xankəndi həbsxanasının rəisi S. Köçəryan və başqa vəzifəli 

şəxslərin adları bu qanlı hadisələrin iştirakçısı kimi müəyyənləşdirilmişdir. 

Ermənistanın indiki prezidenti - dəfələrlə Azərbaycan prezidenti ilə görüşəndə narahatçılıq keçirən S. 

Sarkisyan Xocalı ilə bağlı yuxarıda dedi fikirlərdən aydın olur ki, törədilmiş BƏŞƏRİ FACİƏNİN baş 

rejissorlarından biri də onun özü olmuşdur. Yazımın bu yerində sadə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi öz 

emosionallığımı gizləyə bilmirəm. Siyasət öz yerində - saysız- hesabsız bu görüşlərdə cılız erməni prezidentin 

əlini havada saxlayıb: - Bu əl Xocalıda mənim xalqımın qanına bulaşıb -deməklə əl vermədən protokol qaydası 

üzrə, rəsmi və ya qeyri -rəsmi danışıqlar aparmaq olmazmı görəsən? Bəlkə dünya elə bu zaman bizi başa 

düşəcək? Dünya mətbuatı heyrətlə: "Baxın, görün, dərk edin, dünyadan öz işığını - neftini, qazını əsirgəməyən 

Azərbaycan dövlətinin rəhbəri Ermənistan dövlət başçısının əlini sıxmaqdan niyə imtina etdi? Çünki o əllər 

Xocalıda cinayət törədib! və s. və i... 

Məni narahat edən, daha doğrusu, Məhəmməd ümməti kimi ruhuma əzab verən daha bir- neçə sual var. 

Niyə Xocalı soyqırımına az qala saatlar qalmış İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayəti 

Bakıda peyda oldu? Guya Bakıdan Dağlıq Qarabağa, oradan da İrəvana səfər edib 3 günlük (27 fevraldan 1 

marta kimi) atəşkəsə nail olmalıydı... Əgər İranın Azərbaycana müsəlman dövləti kimi canı yanırdısa, niyə o 

zaman müstəqilliyimizi tanıyan ilk dövlətlərdən biri deyildi? Görəsən iranlı nazirin bu gəlişi 366-cı motoatıcı 

alayın komandiri Y. Zarviqorovun "...islam ölkələrinin nümayəndələri, hərbi müşavirlər Bakıya (?) yığışıb 

müzakirə edirlər ki, bizim xaçı necə sındırıb,  əzsinlər. Xristianlara qarşı bir yürüş var" fikrinə qol-qanad 

vermək məqsədi daşıyırdımı? 

Rus zabiti sanki dünyaya bəyan edirdi ki, müsəlman ölkəsinin XİN rəhbərinin Bakıya gəlişi 

Azərbaycana kömək məqsədi güdür... Elə isə ərazisindən müsəlmanlar qardaşlarını ayağı yalın, başı açıq halda 

qəddarcasına qovub çıxaran Ermənistana İran İslam Respublikası niyə ilk gündən arxa-dayaq durur? Bəlkə bu 

gün elə pik nöqtəsinə çatan erməni-fars dövlətləri arasında dostluğun əsasını da Xocalı qırğını, Azərbaycan 

ərazilərini ermənilər tərəfindən işğalı qoyub? Bu mənim subyektiv fikrim olsa da, zərrə qədər şübhə etmirəm ki, 

bu gün İran İslam Respublikası hətta Fransa prezidenti Sarkozinin müsəlman Türkiyəsinə - türk millətinə qarşı 

sərt qərarından belə xoşlanır, lakin bunu rəsmi şəkildə bəyan etmir... Ən qəribəsi də budur ki, qərb dövlətlərinin 

sanksiyasına baxmayaraq Ermənistan İranla əməkdaşlığı gündən-günə genişləndirir. 

Bəli, ABŞ, Rusiya, Fransa, İran kimi dövlətlərin rəhbərləri SİYASƏT adı altında öz mənfur əməlləri ilə 

təkcə xocalılara yox, bütün bəşəriyyətə qarşı ən amansız qətllərin birbaşa iştirakçısı olan Ermənistan rəhbəri ilə 

görüşüb-öpüşməkdən həzz alırlar. Xocalı hadisəsi Azərbaycan tarixinə xalqımızla bərabər bütün dünyanı 
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qorxudan siyasi aksiya kimi yazıldı. Amma Xocalı SOYQRIMININ məlum müəllifləri hələ də naməlum şəkildə 

(?) öz layiqli cəzalarını almayıblar. 

Bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bu qanlı CİNAYƏT cəzasız qalmamalıdır. 

Ermənilərin təsiri ilə bir əsr öncəni "görüb", qondarma "erməni soyqırımı"nı inkara görə cəza qanunu 

qəbul edən Fransa 20 il əvvəl dünyanın gözü önündə baş verən Xocalı soyqırımı "görməməzliyə" vurur. Ölməz 

Nizami Gəncəvi demişkən: 

 

"İnkarla haqq sözü danmaqmı olar?!" 

 

Tarixi həqiqəti təhrif edən, insan hüquqlarına və azad düşüncəyə zidd olan qərarın Fransa parlamentində 

qəbul olunması təbii haldır. Çünki Fransa özü də bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən qanlı soyqırımlarının 

müəllifidir. Məhz terroru və soyqırımı dövlət siyasəti kimi qəbul edən Fransa Əlcəzairdə milyon yarım 

müsəlmanı, Mərakeşdə, Cibutidə, Tunisdə, Çadda, Qabonda 100 minlərlə dinc əhalini məhv etmişdir. Görünür, 

fransızlarla erməni- daşnak- larının qanlı cinayətlər törətməkdə tərcümeyi-halı birdir. Ancaq bu iki bədbəxt 

millət öz tərcümeyi-hallarından "bixəbərdi"... 

... Biz - Azərbaycan xalqı isə hər il fevralın 26-da Xocalı faciəsində həlak olanların xatirəsini bir 

dəqiqəlik sükutla yad edirik. Təəssüf ki, bu bəşəri faciəyə həsr olunmuş "Vətən harayı" abidə kompleksi 

Bakının gözdən-könüldən iraq bir guşəsində qoyulmuşdur. Yaxşı olardı ki, yeni bir xatirə kompleksi şəhərin 

mərkəzində ucaldılaydı və təkcə biz özümüz deyil, həm də ölkəmizə gələn xarici qonaqlar, beynəlxalq 

təşkilatların nümayəndələri də qanlı Xocalı faciəsinin dəhşətlərindən soraq verən daha monumental və 

möhtəşəm abidə kompleksini görə biləydilər!.. 

Nurəddin ƏDİLOĞLU,  

yazıçı-jurnalist 

 

“Azad Azərbaycan”.-2012.-15 fevral.-№24.-S.4 
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Xocalı faciəsi XIX-XX əsrlərdə ermənilərin  

Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri soyqırımının tərkib hissəsidir 

 

Xalqımızın qəhrəman, igid övladları torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda vuruşaraq şəhid oldular. 

Ancaq bütün bu tarixin içində Xocalı faciəsinin xüsusi yeri var. O da ondan ibarətdir ki, hər bir Xocalı 

sakininin öz torpağına, millətinə, Vətəninə sədaqətliliyinin nümunəsidir. İkinci tərəfdən də Ermənistanın 

millətçi, vəhşi qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı edilən soyqırımdır–vəhşiliyin görünməmiş bir 

təzahürüdür. 

Heydər Əliyev 

 

A zərbaycan xalqına qarşı zaman-zaman törədilmiş 1918-ci ilin mart soyqırımının, eləcə də 1948-1953-cü 

illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi etnik torpaqlarından kütləvi surətdə 

deportasiyasının və Xocalı soyqırımının tarixi nöqteyi-nəzərdən bağlılığı ermənilərin kütləvi surətdə XIX əsrin 

əvvəllərində çar Rusiyası tərəfindən Qarabağ, İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarına kütləvi surətdə köçürülməsi ilə 

əlaqədardır. 

1813-cü ilin oktyabr ayının 12-də Rusiya ilə İran arasında “Gülüstan” müqaviləsinin bağlanması ilə 

Azərbaycanın bölüşdürülməsinin birinci mərhələsi başa çatmışdır. 

İkinci Rusiya-İran müharibəsinin nəticəsi olaraq 1828-ci il fevral ayının 10-da 16 maddədən ibarət 

Türkmənçay kəndində sülh müqaviləsi bağlanmış, müqavilənin şərtlərinə görə İran tərəfi əvvəllər Rusiya 

tərəfindən işğal olunmuş xanlıqlarla yanaşı İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının da Rusiyanın tərkibinə keçməsinə 

razılıq verilirdi. Həmin müqavilənin 15-ci maddəsinə əsasən İrandan Azərbaycan ərazisinə erməni əhalisinin 

köçürülməsi nəzərdə tutulurdu. Bu müqavilə bağlandıqdan sonra ən çox erməni əhalisi İrəvan xanlığına 

köçürülmüşdür. 

Həmin vaxt Qara dənizdə möhkəmlənmək, Bosfor və Dardanel boğazlarını ələ keçirmək vəzifəsini qarşıya 

qoyan Rusiya Türkiyə ilə müharibəyə başlamaq qərarına gəldi. Belə ki, Türkiyənin Qafqazda olan nüfuzu 

Rusiyanın gələcək işğallarına və bu ərazidə möhkəmlənməsinə mane olduğundan Rusiya 1828-ci ilin aprelində 

Türkiyəyə qarşı müharibə elan edərək Qars, Axalsıx, Axalkələk, Ərdəhan və Bəyazidi işğal etdi. Balkan 

cəbhəsində Ədirnəni itirmək təhlükəsi türk dövlətini sülh danışıqlarına başlamağa məcbur etdi. 1829-cu ilin 

sentyabr ayının 12-də Rusiya ilə Türkiyə arasında bağlanmış Ədirnə sülh müqaviləsinə əsasən Osmanlı dövləti 

bütün Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğalını tanıdı. Nəticədə Axalsıxın bir hissəsi Rusiyaya keçdi. Orta 

Şərqdə və Balkanlarda Rusiyanın mövqeyi möhkəmləndi. Eləcə də müqaviləyə əsasən Osmanlı dövlətindən 

Cənubi Qafqaza, həmçinin Şimali Azərbaycana ermənilərin köçürülməsi başlanıldı. 

Şimali Azərbaycanın işğal olunmuş bölgələrinə İran və Türkiyədən ermənilərin köçürülməsi təsadüfi deyildi. 

I Pyotrun 1724-cü ildə verdiyi fərmanda Rusiyanın zəbt etdiyi ərazilərdə ermənilərin məskunlaşdırılması 

nəzərdə tutulmuşdu. I Pyotr tərəfindən əsası qoyulmuş planın həyata keçirilməsinə şərait XIX əsrin 20-30-cu 

illərində yarandı. 

Azərbaycan xalqı artıq 200 ildir ki, terrora, soyqırımlarına, zorakı deportasyalara ən çox məruz qalmış 

xalqlardan biridir. 

Erməni katolikosu Nersesin hazırladığı xüsusi köçürülmə layihəsinin həyata keçirilməsində Rusiyanın 

İrandakı səfiri A.S.Qriboyedov əsas rol oynadı. Yaradılan komissiyaları ermənilərin Azərbaycanın Naxçıvan, 

Qarabağ və İrəvan xanlıqlarına köçürülməsini təşkil edirdilər.1828-1829-cu illərdə Azərbaycana İrandan 40-50 

min, Türkiyədən isə 90 minədək erməni köçürülmüşdür. Qeyri-rəsmi erməni köçkünləri ilə birlikdə onların sayı 

200 mini ötmüşdü. Müharibədən sonrakı 2 il ərzində çar Rusiyası tərəfindən İran və Türkiyədən köçürülmüş 

120 mindən çox erməniyə azərbaycanlılara məxsus torpaqların bir hissəsi və 200 min desyatindən çox xəzinə 

torpağı ayrılmışdır. Köçürülmədən sonra Qarabağın etnik tərkibində ermənilərin sayı artmağa başlamışdır.1911-

ci ildə rus tədqiqatçısı N.Şavrov yazırdı ki, Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min erməninin 1 milyondan 

çoxunu biz (yəni ruslar) köçürmüşük. 

Bütün bunlara baxmayaraq, 1916-cı ildə Qarabağ xanlığının sərhədləri daxilində yaşayan əhalinin 51 faizdən 

çoxu azərbaycanlı olmuşdur. Tarixi həqiqətlər isə bundan ibarətdir ki, ermənilər 1905-ci ildən başlayaraq 

Azərbaycan xalqına qarşı kütləvi soyqırımlar törətmişlər. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti 

Qarabağda daha faciəli şəkil aldı. Lakin 1905-1906-cı illərdə törətdikləri qırğınlar da erməniləri sakitləşdirmədi. 

Onlar I Dünya müharibəsinin doğurduğu tarixi şəraitdən istifadə edərək yenidən “böyük Ermənistan” dövləti 

yaratmağa cəhd göstərdilər. Həmin vaxt uğursuzluğa düçar olan ermənilər əsas qüvvələrini Cənubi Qafqazda 
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cəmləşdirərək və çarizmin himayəsinə sığınaraq azərbaycanlılara qarşı soyqırımlarını davam etdirərək yaranmış 

tarixi şəraitdən istifadə etdilər. Rusiyada baş verən 1917-ci ilin fevral burjua inqilabı nəticəsində çarizmin 

devrilməsi, sonra isə 1917-ci il Oktyabr inqilabı nəticəsində Rusiyada bolşeviklərin hakimiyyəti ələ aldığı tarixi 

dövr ərzində Rusiya ordusunda xidmət edən erməni-daşnak silahlı dəstələri bolşeviklərlə birləşərək 

azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlara başladılar. Bakıda başlanan və bütün Azərbaycanı əhatə edən yeni 

kütləvi soyqırımları xalqımıza çox ağır zərbə vurdu. 1918-ci il mart ayının 31-də azərbaycanlı məhəllələrinə 

bolşevik-erməni hərbi dəstələrinin hücumları başladı. Bakı şəhərində dinc silahsız azərbaycanlılara qanlı divan 

tutuldu. Aprel ayının 3-dək minlərlə azərbaycanlı öldürüldü. Mart soyqırımı nəticəsində Bakıda 12 mindən çox 

azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, Şamaxı, Quba, Kürdəmir, Salyan və Lənkəran qəzalarında azərbaycanlı əhaliyə 

qanlı divan tutulmuş, Şamaxıda daşnaklar 7 mindən artıq azərbaycanlı əhalini qətlə yetirmiş, 72 kənd 

dağıdılmışdır. Quba qəzasında 162 kənd, həmin kəndlərdə olan ictimai binalar yandırılmış, Təzəpir məscidinin 

minarəsi top atəşi ilə dağıdılmışdır. Ümumiyyətlə, bu soyqırım zamanı 50 minə qədər azərbaycanlı qətlə 

yetirilmişdir. 

Tarixi həqiqətdir ki, Ermənistan dövləti məhz Azərbaycan torpaqları hesabına yaradılmışdır. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, erməni daşnakları öz riyakar siyasətlərini bir an belə dayandırmadılar. 

Sovet hakimiyyəti illərində də ermənilər azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasətini davam etdirdilər. SSRİ 

Nazirlər Sovetinin 1947-ci il 23 dekabr tarixli və 1948-ci il 10 mart tarixli qərarları ilə Azərbaycan xalqına qarşı 

növbəti tarixi cinayət aktı qəbul olmuşdur. Bu qərarlar əsasında 1948-1953-cü illərdə yüz əlli mindən çox 

azərbaycanlı Ermənistan SSR ərazisindəki dədə-baba yurdlarından kütləvi sürətdə və zorakılıqla sürgün 

olunmuşdur. 

Xalqımızın qatı düşməni M.Qorbaçovun ulu öndərimiz Heydər Əliyevi ittifaq hökumətində tutduğu yüksək 

vəzifələrdən uzaqlaşdırılması ilə ermənilərin Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları yenidən qızrışdı. 1987-ci ilin 

noyabrında Qorbaçovun komandasına daxil olan erməni akademiki A.Aqanbekyan Parisdə Dağlıq Qarabağ 

barədə sovet rəhbərliyinə təklif verdiyi barədə siyasi bəyanatla çıxış etdi. Bu bəyanatdan sonra əvvəllər gizli 

fəaliyyət göstərən erməni “Qarabağ Komitəsi”, onun Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki separatçı-terrorçu 

təşkilatı “Krunk” (“Durna”) açıq fəaliyyətə başladı. Hadisələr 1988-ci ilin fevralından daha aqressiv məcraya 

yönəldi. Fevral günlərində İrəvanda və Xankəndidə separatçılar və erməni millətçilərinin mitinqlər dalğası 

başladı. 

1988-ci il martın 19-da İrəvanın cənubunda azərbaycanlılara məxsus Mehmandar kəndinin 4 sakini qətlə 

yetirildi. Martın 25-də Ararat rayonunun azərbaycanlı kəndlərində 100-dən çox ev talan edilib yandırıldı, əhalisi 

qovuldu. Mayın ortalarında İrəvan yaxınlığında Azərbaycan kəndlərinə yenidən basqın edildi. XX əsrin 

əvvəllərindən başlayaraq azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə təkrar olunmuş erməni vəşilikləri və soyqırımları 

yenidən tüğyan etməyə başladı. Separatçı erməni terrorçu vəhşiliklərinin baş alıb getdiyi bir dövrdə 

ermənipərəst Sov.İKP MK baş katibi M.S.Qorbaçovun yaranmış vəziyyətin real qiymətləndirilməsində maraqlı 

olmaması aydın şəkildə üzə çıxdı. 

Ə.Vəzirov başda olmaqla Azərbaycan rəhbərliyi öz xalqına xəyanət, təcavüzkara isə güzəşt mövqeyi tuturdu. 

Ermənipərəst Qorbaçov hakimiyyəti SSRİ-nin və Azərbaycan SSR-in konstitusyalarına zidd olaraq daha bir 

addım atdı. SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 1989-cu il yanvar ayının 12-də “Azərbaycan SSR-in Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətində xüsusi idarəçilik formasının tətbiqi haqqında” qərar qəbul etdi. Bu qərar Dağlıq 

Qarabağın Azərbaycandan alınıb Ermənistana verilməsini təmin etməli idi. Lakin Azərbaycan xalqının 

demokratik mübarizəsi nəticəsində noyabrın 28-də xüsusi idarə komitəsi ləğv edildi. Bu dəfə Qorbaçov başda 

olmaqla İttifaq rəhbərliyi Azərbaycana qarşı daha dəhşətli bir cinayətə əl atdı. Sovet dövləti öz vətəndaşları 

qarşısındakı konstitusiya öhdəliklərini pozaraq ən müasir texnika və silahlarla silahlanmış, qoşun kontingenti 

yeritməklə 1990-cı ilin yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Bakıda qanlı qırğın törətdi. Bakı qırğınında erməni 

əsgər və zabitlərindən də geniş istifadə olundu. Lakin 20 Yanvar qırğını Azərbaycan xalqının iradəsini qıra 

bilmədi, əksinə respublikanın istiqlaliyyəti və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəni gücləndirdi. 20 Yanvar 

qırğınının səhərisi günü ulu öndərimiz Heydər Əliyev Moskvadakı Azərbaycan nümayəndəliyinə gəlib, Sovet 

rəhbərliyinin cinayət əməllərini ifşa edən bəyanat verdi. 1991-ci ilin avqustun 30-da Azərbaycan SSR Ali Soveti 

dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında bəyanat qəbul etdi, oktyabrın 18-də isə “dövlət müstəqilliyi 

haqqında konstitusiya aktı” qəbul olundu. Azərbaycan Respublikası noyabrın 26-da Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin statusunu ləğv etdi. 

-1992-ci ilin yanvar-fevral aylarında ermənilərin Dağlıq Qarabağa hücumları fasiləsiz xarakter daşımağa 

başladı. 
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Dağlıq Qarabağda gərginlik artdığı bir şəraitdə strateji əhəmiyyətə malik Xocalının vəziyyəti get-gedə 

pisləşirdi. Dağlıq Qarabağda yeganə hava limanının olduğu Xocalı şəhərində yaşayanlar beş aydan artıq 

müddətdə mühasirə şəraitində idilər. Bu şəhərlə əlaqə yalnız vertalyotlarla təmin olunurdu. Xocalının ələ 

keçirilməsi Əsgəran ilə Xankəndi arasındakı yolun, ümumiyyətlə, Şuşa xaricindəki bütün Dağlıq Qarabağın 

erməni nəzarəti altına keçməsi üçün strateji əhəmiyyət kəsb edirdi. 

Oktyabr ayının 30-dan etibarən şəhərə aparan bütün avtomobil yolları bağlanmışdı. Yeganə nəqliyyat 

vasitəsi kimi Xocalıya sonuncu vertalyot 1992-ci ili yanvar ayının 28-də enmişdir. Şuşa səmasında mülki 

vertalyotun vurulması, 40 nəfər azərbaycanlının həlak olması ilə şəhərlə hava əlaqəsi kəsilmişdi. Şəhərə elektrik 

enerjisi verilmirdi. Xocalılılar ancaq öz qəhrəmanlıqlarını və şəhər müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində yaşayır 

və müdafiə olunurdular. Şəhərin müdafiəsi əsasən avtomat və ov tüfəngləri ilə silahlanmış yerli özünümüdafiə 

dəstəsi, yerli milis qüvvələri və milli ordunun döyüşçülərindən təşkil olunmuşdu. Fevralın ikinci yarısından 

başlayaraq Xocalı hər gün toplardan, ağır texnikadan atəşə məruz qalırdı. 

\Xocalının strateji cəhətdən bu qədər əhəmiyyətə malik olmasına və Xocalı şəhər rəhbərlərinin işğal 

təhlükəsinin yüksək olduğu xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, həmin dövrdə respublika rəhbərliyi Xocalının 

müdafiəsinə lazımi səy göstərmirdi. 

1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə ağır texnika və müasir silahlarla təchiz olunmuş erməni 

quldurları və Rusiyanın 366-cı hərbi alayı Xocalıya hücum edərək bəşər tarixində ən vəhşi qətliamlardan birini 

törətdilər. 26 fevral günü Azərbaycanlılar üçün ən acı günlərdən biri olmaqla yanaşı, eyni zamanda insanlıq 

tarixi üçün də, sözün əsl mənasında qara bir səhifədir. 

25 fevral gecəsi ermənilər ağır hərbi texnika və tanklarla bölgədəki yeganə hava limanını istifadə olunmaz 

hala gətirərək şəhərin digər bölgələrlə əlaqəsini kəsmişdi. Şəhəri müdafiə edən əsgərlər qəhrəmanca şəhid 

olduqdan sonra Xocalı şəhəri işğal edilmiş, silahsız insanlar ermənilər tərəfindən işgəncə verilərək öldürülmüş, 

bütün şəhər yerlə-yeksan edilmişdir. Rəsmi məlumatlara görə, o gecə 613 nəfər şəhid olmuş, 487 nəfər ağır 

yaralanaraq şikəst olmuş, 1275 nəfər dinc sakin–qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək ağılasığmaz zülmə 

məruz qalmışlar. 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyildir. Şəhid olanların 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri isə 

azyaşlı uşaqlar olmuşdur. 8 ailə bütövlükdə məhv edilmiş, 24 uşaq hər iki valideynini, 130 azyaşlı uşaq isə 

valideynlərindən birini itirmişdir. Şəhid olanların yalnız 335 nəfəri dəfn olunmuşdur. 200 nəfərin ayaqları 

soyuqdan qanqrena olmuş 1000 nəfərdən artıq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışlar. Bu cinayətdə 56 

nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Meyitlər üzərində ifadə olunması mümkün olmayan 

təhqiramiz hərəkətlər edilmişdir. Daşnak ideologiyası ilə zəhərlənmiş ermənilər vəhşiliklər törədərək 

azərbaycanlıların gözlərini oyaraq çıxarmış, burunlarını kəsərək, başlarının dərisini soyaraq eynən I Dünya 

müharibəsi zamanında türklərə və azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşilikləri daha qəddarcasına 

təkrarlamışlar. 

Xalqımız ermənilər tərəfindən XX əsrdə zaman-zaman Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırımlarını və 

bu soyqırımlarının tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımını heç vaxt unutmur və unutmayacaqdır. Bu gün Xocalı 

adlı bir şəhər yoxdur. Çünki bu şəhər erməni daşnakları tərəfindən yandırılmış, yer üzündən silinmişdir. Bu 

faciə həm siyasi, həm də beynəlxalq hüquq baxımından soyqırımıdır. Heç şübhəsiz, ermənilərin Xocalıda 

törətdikləri soyqırım 9 dekabr 1948-ci il BMT tərəfindən qəbul edilən “Soyqırım cinayətlərinin cəzalandırılması 

ilə əlaqəli müqaviləsinin 3-cü maddəsində yer alan “Milli etnik”, irqi və ya dini qurupu qismən və tamamən yox 

etmə” soyqırım qavramına tamamilə uyğundur. 

Belə ki, ermənilər tərəfindən 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda yaşayan insanlar 

məhz azərbaycanlı olduqlarına görə erməni vandalları tərəfindən vəhşicəsinə öldürülmüş, körpə uşaqlar 

tonqallara atılaraq yandırılmışdır. Bundan əlavə, ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırım “Cenevrə 

müqaviləsi”nə, “İnsan Haqları Bəyannaməsi”nə, “Vətəndaş və siyasi haqlar mövzusunda Beynəlxalq 

Müqavilə”yə və “Döyüşlər zamanı qadın və uşaqların qorunması bəyamnaməsi”nə qarşı olaraq işlənmiş bir 

cinayətdir. 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə 26 fevral “Xocalı soyqırımı və milli matəm günü” elan 

olunmuş, bu barədə bütün beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilmiş, xalqımızın ümummilli lideri, Heydər 

Əliyev 1 mart 1994-cü ildə bu haqda xüsusi fərman imzalamışdır. 

Ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımından sonra ölkəmizin ərazisinin 

20 faizinin işğal olunması, bir milyona yaxın insanın evsiz-eşiksiz qalması, öz vətənlərində didərgin vəziyyətə 

düşməsi insanlıq tarixində çox az görünən bir haldır. Bütün bunlar dünya ictimayyətinin gözü qarşısında baş 

vermişdir. 
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Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı Xocalıda soyqırım cinayəti törədildikdən sonra himayədarlarının 

dəstəyi ilə 1992-ci ilin may ayının 9-da Şuşa şəhərini, daha sonra isə bütün Dağlıq Qarabağı və ona bitişik 7 

rayonu işğal etmişlər. 

Müharibədə 20 min azərbaycanlı şəhid olmuş, 100 min nəfər yaralanmış, 50 min nəfər əlil olmuşdur. Rəsmi 

məlumata görə, erməni işğalçıları tərəfindən 4.861 nəfər azərbaycanlı, o cümlədən 314 qadın, 58 uşaq və 255 

qoca əsir və girov götürülmüşdür. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından 

sonra ölkəmizdə dövlət quruculuğunun möhkəmləndirilməsi və Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı elan 

edilməmiş Qarabağ müharibəsində əsaslı dönüşün yaradılması məqsədilə təxirəsalınmaz dövlət tədbirləri həyata 

keçirildi, nizami ordu formalaşdırıldı və ermənilər tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının azad 

olunması sahəsində uğurlu döyüş əməliyyatları həyata keçirildi və nəticədə 1994-cü ilin yanvar ayının 5-də 

Füzuli rayonunun 22 kəndi və strateji əhəmiyyətli olan Horadiz qəsəbəsi düşməndən təmizlənərək geri alındı. 

Bunun ardınca Cəbrayıl rayonunun ərazisinin bir hissəsi, Kəlbəcər rayonunda Bozulu, Təkəqaya, Babaşlar, 

Qanlıkənd, Çəpli, Susuzluq, Qasımbinəsi, Yanşaqbinə, Yanşaq, Bağırsaq, Qımışlı, Bağırlı yaşayış məntəqələri 

də düşməndən azad edildi. Düşmən Çiçəkli dağdan və başqa strateji yüksəkliklərdən qovuldu. Kəlbəcər-Laçın 

yolunun tunelə qədərki hissəsi nəzarət altına alındı. 

Atəşkəsdən sonra ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və ordu quruculuğu sahəsində mühüm tədbirlər görüldü. 

Müəyyən etdiyi siyasi xətt Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 

etdirilir. 

Dövlətimizin başçısının bu məsələ ilə bağlı mövqeyi qətidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü toxunulmazdır, 

daha bir erməni dövlətinin mövcud olması mümkün deyildir. Dağlın Qarabağ tarixən Azərbaycan ərazisidir və 

o, ancaq yüksək muxtariyyət statusuna malik ola bilər. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 17 yanvar 2012-ci il tarixli “Xocalı soyqırımının iyirminci ildönümü 

haqqında” sərəncamında deyilir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının, Avropa Parlament 

Assambleyasının və bir sıra beynəlxalq qurumların Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

nizamlanması və problemin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində obyektiv həllini tapmasına dair qətnamə və 

qərarlarına baxmayaraq, bu günə qədər ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar məhz 

Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi üzündən heç bir nəticə verməmişdir. Azərbaycanlılara qarşı erməni 

şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib 

hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə 

çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət 

beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır. 

Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə yönəlmiş tədbirlər nəticəsində Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ probleminin həllində ciddi dönüş yarandığını, Azərbaycanın ədalətli mövqeyini beynəlxalq 

aləmdə getdikcə daha çox müdafiə olunduğunu, işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının geri alınacağı günün 

getdikcə yaxınlaşdığını sübut edir. 

 

Hüseyn Nəbiyev, 

hüquqşünas. 

 “Respublika”.-2012.-16 fevral.-N 37.-S.6. 
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Ürəkləri yandıran Xocalı faciəsi 

 
Məhəmməd Şükürov Xocalı soyqırımının canlı şahidi olub. Taleyi minlərlə xocalının taleyinə bənzəyir. 

Faciə zamanı anası Əntiqə Şükürovanı, əmisi Rəşid Kərimovu itirib. Qardaşları Akif və Vaqif də şəhid 

olublar. Qanlı günlər onun gözü önündə qəlbinin başından keçib. Məcburi köçkün həyatı yaşayır. Xocalı 

təhsil şöbəsinin müdiridir.  Ötən günlər həmişə qəlbini dağlayır. Bu yaxınlarda Xocalı soyqırımının 

iyirminci ildönümü ərəfəsində "Xocalı: Daş yaddaşım, qan yaddaşım" adlı sənədlər toplusunu 

hazırlayaraq nəşr etdirib. Elə bu qeydlər də həmin məcmuədəki faktlar əsasında yaranıb. 

 

Misli görünməmiş faciə 

 

Ermənilərin Xocalıya ilk irimiqyaslı hücumu 1988-ci il sentyabrın 18-də oldu. Həmin gün Xankəndidəki 

nümayişdən çıxan beş minə qədər erməninin bir qismi piyada, bir qismi maşınlarla Xocalıya hücum etdilər. 

Şəhərə azca qalmış hücumdan xəbər tutan xocalılar onun qarşısını aldılar və ermənilərə layiqli cavab verdilər. 

Vəziyyətin getdikcə gərginləşdiyini görən xocalılar könüllü müdafiə dəstələri yaradırdılar. O dövrdə 

Xocalının müdafiə qüvvələrinin ixtiyarında çox az sayda avtomat, bir top, iki "Alazan" tipli raket qurğusu var 

idi. Həmin vaxtlar Xocalının ətrafında, ermənilər yaşayan kəndlərdə - Daşbulaq, Mehdikənd, Ballıca, Pirəməki, 

Noraguğ və Mirzəcanda ermənilərin 515 nəfər canlı qüvvəsi, 3 "Alazan" raketi, 10  zirehli transpartyoru, 3 

PDM-i və bir neçə tankı var idi. 

1992-ci ilin yanvar ayında Paris yaxınlığında məxfi təlim düşərgəsi yaratmış "ASALA" erməni terrorçu 

təşkilatının 26 üzvü mayor Aşin Simonyanın başçılığı ilə Xankəndiyə gəldi. Digər ölkələrdən də terrorçular, 

quldur dəstələri cəlb olunurdu. 

1992-ci il fevral ayının 12-də və 13-də Xocalı qonşu erməni kəndləri tərəfindən atəşə tutuldu və bundan çox 

keçməmiş erməni hərbi qüvvələrinin Xankəndidən Xocalıya tərəf yerdəyişməsi baş verdi. 

Yaxınlaşmaqda olan fəlakət göz qabağında idi. Ölkəmizin o dövrkü səriştəsiz rəhbərləri isə laqeydcəsinə 

susurdular. Şəhər və kəndləri qoruya bilmirlərsə, heç olmasa əhalini xilas etmək lazım idi. Belə gərgin bir 

vaxtda, fevralın 13-də Xocalı İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Elman Məmmədovun səyi ilə Xocalıya sonuncu 

vertolyotlar gəldi. Həmin vertolyotlarla üç yüz nəfər qoca, qadın, uşaq mühasirədən çıxarıldı. Vertolyotlar bir 

çox səbəbdən istənilən vaxtda uça bilmirdi. Ermənilər yanvar-fevral aylarında Xocalı və Şuşaya gələn yeddi 

sərnişin vertolyotunu gülləyə tutmuşdular. 1992-ci il yanvarın 28-də Şuşa şəhəri səmasında içərisində 44 nəfər 

dinc azərbaycanlının olduğu mülki vertolyotun vurulmasından sonra Xocalı ilə hava əlaqəsi də, demək olar, 

tamamilə kəsildi. 

Xocalıya axırıncı dəfə avtomobil 1991-ci il oktyabrın 30-da gedib, noyabrın 1-dən şəhər artıq mühasirə 

vəziyyətində idi. 1992-ci il yanvarın 2-dən şəhərə elektrik enerjisinin verilməsi dayandırıldı. Fevral ayının 19-da 

saat 17.00-da Xocalı hər tərəfdən PDM-lərdən, iriçaplı pulemyot və avtomatlardan bir neçə saat ara verilmədən 

atəşə tutuldu. 

1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə tarixdə ən böyük faciələrdən biri - Xocalı soyqırımı baş 

verdi. Həmin gecə ermənilər üç istiqamətdən Xocalıya hücum etdilər. Genişmiqyaslı hücumda Ermənistan 

Respublikası silahlı qüvvələrinin tabeliyində olan qruplar, muzdlu əsgərlər, özünü "Arsak" xalq azadlıq ordusu 

adlandıran Dağlıq Qarabağın erməni bölmələri və 366-cı sovet hərbi alayı iştirak etmişdi. 

Bu faciəli gecədə dinc əhalidən 613 nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi amansızlıq və 

işgəncə verilməklə öldürülmüş, 76-sı uşaq olmaqla, 487 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmiş, 1275 sakin - 

uşaqlar, qadınlar və qocalar girov götürülərək ağlasığmaz zülmə, təhqirlərə və həqarətə məruz qalmışlar. 

Onlardan 150 nəfər itkin düşmüşdür. Sonradan onlardan - əsir götürülənlərdən yalnız 1165 nəfərini geri almaq 

mümkün olmuşdur. Bu qətliam zamanı 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 224 uşaq bir 

valideynini itirmişdir. Bundan başqa, 230 ailə öz başçısnı itirib. 200 nəfərin ayaqları soyuqdan qanqrena 

olmuşdur. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin, o cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum 

deyil. 

Ermənilərin Xocalıdakı vəhşiliyini əks etdirən çoxsaylı sənədlər göstərir ki, Ermənistan Respublikası silahlı 

qüvvələrinin, onların tabeliyində olan muzdlu əsgərlərin, terrorçu dəstələrin törətdikləri vəhşilik məhz soyqırımı 

aktıdır və bunu o qanlı günlərin şahidləri də açıq-aydın etiraf edirlər. 

  

"Məxfi arayış"dan sətirlər 
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Vladimir Savelyev Rusiya Federasiyası baş hərbi kəşfiyyat idarəsinin polkovniki, o zaman Dağlıq Qarabağda 

hərbi hissənin əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi olub. Qanlı qırğının canlı şahidi olmuş polkovnik deyib: "Mən bütün 

bunları yazmaya bilmərəm. Hər şey gözlərimin önündə baş verib. İnsanların, uşaq və qadınların, hamilə 

gəlinlərin güllədən keçmiş bədənlərini unuda bilmərəm. Qoy azərbaycanlılar məni bağışlasınlar ki, bütün bu 

qanlı və amansız sonluğu olan hadisələr zamanı əlimdən heç nə gəlmədi. Yalnız insanlara əsl həqiqəti söyləyə 

bilərəm. On doqquz səhifəlik məxfi arayışı həm BMT-yə, Avropa Şurasına, həm də Kremlə, Müdafiə 

Nazirliyinə, Baş Kəşfiyyat İdarəsinin generallarına göndərdim. "Oxuyun" - dedim. Biz rusların zabit şərəfi 

görün necə ləkələndi... Bu oyunlara rusları qoşmaqla onları alçaltdılar və zabit şərəfimizə lənət damğası 

vurdular. Mən on addımlıqda güllə yarasından can verən səkkiz-doqquz yaşlı qızcığaza heç cür kömək əlimi 

uzada bilmədim, sözün tam mənasında, sarsılmışdım..." 

Ermənilərin öldürülən azərbaycanlıları dəfnetmə üsulları, ümumiyyətlə, insanlığa yaraşmayan bu alçaq 

hərəkətləri də qəzəb və nifrət doğurur. Bu məsələdən bəhs edərkən V.Savelyev yazır: "Onları yarım metr 

qazılmış çalalara atıb üstünü torpaqlayırdılar. Axşamlar çalaların ətrafında itlərin və çaqqalların səs-küyündən, 

dartışmalarından qulaq tutulurdu, adam vahimələnirdi. Hər yerdən laxtalanmış qan və cəsəd iyi gəlirdi". 

Polkovnik V.Savelyev bu gərgin günlərdə Bakının da biganəliyinə aydınlıq gətirirdi: "Mən Bakı hadisələrini 

də izləyirdim. Hiss olunurdu ki, prezident Ayaz Niyazoviçi aldadıb tora salıblar. O, kələfin ucunu itirmiş, hər 

şeyi nəzarətdən çıxarmış, qarşıdurmanın mərkəzində dayanmış, nüfuzunu itirmiş Ali Baş Komandandır... 

Azərbaycanın hərbi əks-kəşfiyyatına gəlincə, belə bir qurum iflic olmuşdu. Aldığımız məlumata görə, bu 

qurumun əməkdaşları orduda kartof kisələrinin, soğan və ətin... oğurlanıb-oğurlanmaması ilə maraqlanır, əsas 

məsələlərə girişə bilmirdilər. Prezident Xocalıda nəyin baş verməsini dərk etmirdi. Azərbaycan ordusunun Baş 

Qərargahında hamı özünü qərargah rəisi kimi aparırdı. Ümumordu qoşun birləşmələrində isə gərginlik hökm 

sürürdü. Bu qoşun birləşmələrində hər şey Azərbaycan əleyhinə idi. Vəziyyət nəzarətdən çıxmışdı. Zabitlər 

başlarını itirmişdilər... 

Məlumat aldıq ki, Azərbaycanın Prezident Aparatında və güc nazirliklərində ikitirəlik yaranıb. Fikirlər bir-

birini tamamlamır. Hamı siyasi məqsədlər üçün "məqsəd kartından" yapışıb. Bu kartı paylayanlara gəlincə, 

onların bir qismi Azərbaycanın Ali Baş Komandanının, bir qismi də müxalifətin və əslində, nəyə xidmət 

etdiklərini anlamayan savadsız və küt generalların yanını kəsdirmişdilər". 

Ermənilər isə ruslarla birləşib at oynadır, torpaqları zəbt edir, əhalini qəddarcasına qətlə yetirir, şəhər və 

kəndləri talayırdılar. 

 

Ermənilərin özləri etiraf edirlər ki... 

 

Xocalı soyqırımının birbaşa iştirakçısı, türkün qatı düşməni Zori Balayan "Ruhumuzun canlanması" adlı 

bədnam əsərində qanlı cinayət barədə ağızdolusu, fəxrlə danışır: "Biz Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə girərkən 

əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın deyə, 

Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. Sonra onun başından, sinəsindən və qarnından 

dərisini soydum. Saata baxdım, türk uşağı 7 dəqiqə sonra dünyasını dəyişdi. İlk sənətim həkimlik olduğuna görə 

humanist idim, buna görə də türk uşağına etdiyim bu əməllərə görə özümü xoşbəxt sayıram. Amma ruhum 

xalqımın bir faizinin belə qisasını aldığı üçün sevincdən qürurlanırdı. Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının 

cəsədini hissə-hissə doğradı və bu türklə eyni kökdən olan itlərə atdı. Axşam eyni şeyi daha üç türk uşağına 

etdik. Mən bir erməni vətənsevəni kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Xaçatur da çox tərləmişdi, amma mən onun 

və digər əsgərlərimizin gözlərində intiqam və güclü humanizmin mücadiləsini gördüm. Ertəsi gün bir kilsəyə 

gedərək 1915-ci ildə ölənlərimiz və ruhumuzun dünən gördüyümüz çirkabdan təmizlənməsi üçün dua etdik. 

Ancaq biz Xocalını - vətənimizin bir parçasını işğal edən otuz min nəfərlik çirkabdan təmizləməyi bacardıq". 

Livanda məskunlaşmış erməni yazıçı-jurnalist David Xerdiyanın "Xaç uğrunda" kitabında oxuyuruq: 

"Səhərin soyuğunda biz Daşbulaq kəndi yaxınlığındakı bataqlıqdan keçmək üçün ölülərdən körpü düzəltməli 

olduq. Mən ölülərin üstü ilə getmək istəmədim. Bunu görən podpolkovnik Ohanyan mənə işarə etdi ki, 

qorxmayım. Mən ayağımı 9-11 yaşlı qız meyitinin sinəsinə basıb addımlamağa başladım. Mənim ayaqlarım və 

şalvarım qan içində idi. Və mən beləcə 1200 meyitin üstündən keçdim". D.Xerdiyan daha sonra yazır ki, 

"martın 2-də "Qafan" erməni qrupu 2000-ə yaxın monqolun (türklərin) cəsədlərini toplayıb ayrı-ayrı hissələrlə 

Xocalının bir kilometrliyində yandırdı. Axırıncı yük maşınında mən başından və qollarından yaralanmış 

təxminən on yaşlı bir qız uşağını gördüm. O, yavaş-yavaş nəfəs alır. Soyuq, aclıq və ağır yaralanmasına 

baxmayaraq, o, hələ də sağ idi. Ölümlə mübarizə aparan bu uşağın gözlərini mən heç vaxt unuda bilmərəm. 
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Sonra Tiqranyan familiyalı bir əsgər onu qulaqlarından tutub üzərinə mazut tökülmüş cəsədlərin içərisinə atdı. 

Tonqaldan ağlamaq va imdad səsləri gəlirdi..." 

Azərbaycan türklərinə qarşı olan qatı millətçi M.Şahnazaryan "Xocalı işi" adlı yazısında etiraf edir ki, 

"Xocalı faciəsinin əsl genosidi xatırlatmasına heç bir şübhə yeri yoxdur". 

 

Günahsız insanlar qırılır, 

qatillər isə mükafat alırlar. 

 

Xocalı soyqırımı zamanı dinc əhaliyə qarşı daha çox qəddarlıq edənlər,  adam öldürənlər Ermənistanın xarici 

ölkələrdəki havadarları tərəfindən müxtəlif formalarda mükafatlandırılırdı. Bu məsələdən bəhs edən onlarca fakt 

və sənəddən yalnız bir neçəsini göstərmək istəyirik. Zabit İ.Karabelnikovun məlumatında deyilir ki, birinci 

batalyonun qərargah rəisi, mayor A.Çitçiyan 14 nəfərlik Babayevlər ailəsini güllədən keçirib. Bu "şücaətə görə" 

ona 1993-cü ildə Fransa erməni diasporu tərəfindən 150 min dollar və ən böyük "Kilsə mükafatı" verilib. 

Ermənilərin özünümüdafiə dəstəsi adı ilə vuruşan, əslində, "ASALA" terror təşkilatının Xankəndidə 

yaradılmış özəyinin başçısı kimi tanınan İllarion Allahverdiyan 24 nəfər rus zabit və əsgərinə çoxlu pul 

paylamışdı. Məsələn, zabit Yevgeni Qolubyevə üstündə "ASALA" yazılmış 25 qramlıq qızıldan tökülmüş orden 

və beş min ABŞ dolları məbləğində mükafat təntənəli surətdə təqdim edilmişdi. Həmin gün insan qatillərindən 

biri Anastas İvanova 10 min dollar təqdim edilməklə İrəvanda onu gözləyən "Hunday" markalı avtomobilin 

sənədləri verilmişdi. 

366-cı motoatıcı alayının komandiri Yevgeni Zaqviqarova amansız soyqırımı ərəfəsində ilk tanışlıq üçün 36 

min ABŞ dolları "hədiyyə" edilmiş, 1992-ci il fevral ayının 24-də saat 21.15-də, yəni Xocalı soyqırımından bir 

gün əvvəl general rütbəsi verilmişdi. 

Fikir verirsinizmi? Bir anın içində Zaqviqarov dəyərli "hədiyyə" alaraq general oldu. Ermənilər rus qatilini 

kütləvi qırğına belə təhrik etdilər. Fevralın 24-də general rütbəsi alan kimi V.Zaqviqarov zabitlər önündə çıxış 

edərək dedi ki, "regiondakı müharibə torpaq müharibəsi yox, islamın xristianlığa qarşı müharibəsidir. 

Xristianlığa qarşı bir yürüş var. Bu yürüşdə ya dinimizi, şərəfimizi qorumalıyıq, ya da şərəfsizliyi qəbul edib 

tabe olmalıyıq". 

Erməni-sovet qoşunlarının əli ilə törədilmiş Xocalı soyqırımının əsl məğzi, mahiyyəti bax belə idi. 

Bəs dünya niyə susur? 

Bu amansız bəşəri cinayətin ilk qiymətini ümummilli lider Heydər Əliyev verdi. Ulu öndər deyirdi ki, 

"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". Ulu öndər Heydər Əliyevin yolunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev 2012-ci il 

yanvarın 17-də "Xocalı soyqırımının iyirminci ildönümü haqqında sərəncam imzalamışdır. Bu mühüm dövlət 

sənədində deyilir: "Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ 

həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya 

ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın 

əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini 

almalıdır". 

Bu, bütün sivil dünyanın, zamanın tələbidir. 

 

Əhməd İSAYEV. 

 

“Azərbaycan”.-2012.-16 fevral.-N 37.-S.6. 
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Xocalı soyqırımı: insanlığa qarşı qəddarlıq 

 
Vaqif Rüstəmov: "Rafaello kimi sənətkarlar yaşasaydılar, onların şah əsəri tarixin qan yaddaşına 

çevrilən Xocalı faciəsi olardı" 

 

Xalqımızın qan yaddaşına çevrilən Xocalı soyqırımı bəşəriyyətin gözü qarşısında törədilmiş insanlığa 

sığmayan ən qəddar cinayətdir. Dünya ictimaiyyəti, xüsusən Avropa və Asiya xalqları Xatın harayını, Praqada 

Liditse qəddarlığını, Xirosimo və Naqasaki dəhşətlərini, Damanskda külə dönmüş insanları, Bosniyalıların 

kütləvi məhvini və nəhayət, 20 Yanvar Bakı qırğınlarını yaxşı xatırlayır. Ancaq onların heç biri öz qəddarlıq 

miqyasına görə, XX əsrin vəhşi barbarları, erməni vandalizminin və muzdlu rus cəza dəstələrinin törətdikləri 

Xocalı soyqırımına bənzəmir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə törədilən "Xocalı faciəsi" tarixin hər 

hansı bir dövründə baş verən qanlı aksiyalarla müqayisə etmək mümkün deyil. 

Tanınmış tədqiqatçı -tarixçi Vaqif Rüstəmov bildirir ki, soykökü, mənşəyi və dini etiqadları etnoqrafiya 

elmində və dünya ictimaiyyətində şübhə doğuran erməni şovinizmi Rusiya çarizminin mərhəmət və himayəsinə 

sığınaraq cənubi Qafqazda məskunlaşmaq arzusu ilə çirkin niyyətlərini həyata keçirməyə çalışırdılar. Onun 

fikrincə, bu məkrli siyasətdə Rusiya müstəsna rol oynayırdı: "Onların məqsədi Cənubi Qafqazı ələ keçirmək və 

yerlərdə etibarlı tərəfdaşları olan ermənilərdən ibarət etnik dayaqlarını yaratmaq idi. Bu məqsədə nail olmaq 

üçün isə həmişə "erməni kartı"ndan istifadə olunurdu. Ona görə də yenidən "erməni kartı"ndan istifadə edərək 

1918-ci ildə ildə Azərbaycanda "mart soyqırımı"nı keçirdi". 

Vaqif Rüstəmovu bir sual çox düşündürür: nə üçün bu qətllər şimali və cənubi Azərbaycanda yaşayan 

soydaşlarımız üzərində tətbiq edilir? Özü də cavabında deyir ki, məqsəd işğalçı müharibələr nəticəsində 

Azərbaycanın ikiyə bölünməsini ört-basdır etmək idi: "Azərbaycan xalqı mart soqırımından sonra öz müstəqil 

dövlətini, Xalq Cümhuriyyətini yarada bildi. Ancaq imperiyada yeni bir cəmiyyətin, bolşevizmin meydana 

gəlməsi yerlərdə xalqların azadlıq ideyalarını hərbi təcavüz yolu ilə boğdular. Sözsüz ki, Cənubi Qafqazda 

qədim dövlətçilik ənənələrini yaşadan Azərbaycanda da öz ideyalarını həyata keçirmək üçün erməni 

militarizminə üstünlük verildi. Dövlətimizin əzəli torpağı olan Qərbi Azərbaycan (İrəvan, Zəngəzur, Göyçə 

mahalları) ərazisində erməni dövləti yaradıldı. Bununla da imperiya Şimali Azərbaycanı 2 hissəyə böldü. 

Soykökü türk mənşəli olan xristianlaşmış Albanlara da "mərhəmət" göstərən imperiya ölkənin içərisində, 

mərkəzində Dağlıq Qarabağ Muxtar respublikasını yaratdı. Bu məkrli siyasətdən bəhrələnən erməni şovinizmi 

Qarabağda separatçılığa, militarizmə üstünlük verərək Qarabağ ermənilərini qorxu altında saxladılar".  

Müsahibimiz bildirir ki, beynəlxalq aləmdə sosializmin iflasa uğraması, sovet dövlətində kataklizmin 

meydana gəlməsinə zəmin yaratdı. Xüsusən sovet imperiyası tərkibində olan xalqların milli məsələlərinə nifrət 

bəsləyən M.S. Qorbaçov ətrafına yığdığı erməni "siyasət"çilərinin ideyalarına üstünlük verərək öz idarəçilik və 

rəhbərlik prinsipini itirdi: "Bununla da Qorbaçov bilərəkdən ermənilərin təhriki ilə Cənubi Qafqazda "Qarabağ 

kartı"nı həyata keçirdi. Ancaq bu məkrli siyasət ittifaqın hər tərəfinə sirayət etdi. Yenidən imperiyanın "məhv 

etmək"dən qorumağa çalışan Qorbaçov Bakıda 20 Yanvar qırğınlarını törətdi". 

Vaqif Rüstəmov qanlı hadisənin ertəsi gün ümummilli lider Heydər Əliyevin Moskvada yerləşən 

mətbuat mərkəzinə gələrək imperiyanın bu əməllərini ifşa etdiyini də xatırladır. Onun sözlərinə görə, bu 

bəyanatdan dərhal sonra vahiməyə düşən Qorbaçov Azərbaycanda baş verən bu qanlı əməliyyatı dayandırdı: 

"İmperiyaya nifrət bəsləyən xalqımız hamılıqla ayağa qalxdı və öz müstəqilliyini yenidən bərpa etdi. Bu dövrdə 

Azərbaycanın rəhbərliyi imperiyaya sadiqlik göstərərək bütün taleyüklü məsələlərə biganə münasibət 

bəsləyirdilər. Nəticədə erməni militarizmi Qarabağda təpədən-dırnağa qədər müasir silahlarla silahlanırdılar. 

Məqsəd Rusiya imperiyasının qayğısından istifadə etməklə Qarabağı Azərbaycandan ayırmağa çalışırdılar. Bu 

ədalətsiz siyasət bəşər mədəniyyətinin qədim yaşayış məskəni kimi dünya elminə məlum olan Xocalı şəhərində 

həyata keçirildi". 

Xocalı faciəsini də məhz 20 Yanvar qırğınlarının davamı kimi dəyərləndirən Vaqif Rüstəmov ermənilər 

bu qırğında muzdlu rus hərbçilərindən ibarət 366-cı motoatıcı alayından da istifadə etdiyini xatırladır: "Bu 

hadisəni əvvəlcədən hiss edən xocalılar dəfələrlə respublika rəhbərliyinə və məmur postlarına bildirsələr də, heç 

bir kömək və imdad görmədilər. Nəticədə qanlı qırğında 613 nəfər amansızlıqla qətlə yetirildi, 487 nəfər 

yaralandı, 1275 nəfər əsr götürüldü və 8 ailə məhv edildi. Yüzlərlə insan itkin düşdü. Qırğını ictimaiyyətdən 

gizlin saxlamağa cəhd edən respublika rəhbərliyi xalqa yanlış məlumatlar verməklə kifayətlənirdilər. Ancaq 

mərhum telejurnalist Çingiz Mustafayev bir neçə könüllülərlə Xocalıya gedərək bu dəhşətli qırğını çəkə bildi". 
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Tədqiqatçı onu da vurğulayır ki, Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici siyasətində Xocalı soyqırımı hər 

an öz aktuallığını itirmir: "Xüsusən Heydər Əliyev fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban Əliyevanın 

dünya təşkilatlarında Xocalı soyqırımının tanınmasında və erməni militarizminə dünya ictimaiyyətinin nifrət 

oyanmasında xidmətləri böyükdür. Ona görə də erməni militarizminə və sələflərinə lənət oxuyan erməni 

gəncləri son vaxtlar istər erməni dövlətində, istərsə də dünya ictimaiyyətində öz kəskin çıxışları ilə ittiham 

edirlər. Onlar erməni diktaturasına lənətlər yağdırmaqla, hakimiyyətdən rədd olmasını tələb edirlər".  

Vaqif Rüstəmov gənclərin ermənilərin bu qanlı cinayətlərinə qarşı çılğınlığını da, Azərbaycan 

həqiqətlərini dünyaya bəyan edilməsindəki rolunun artmasında diasporların da xidmətlərini xüsusi qeyd edir. 

Onun fikrincə, bu taleyüklü məsələdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın fəaliyyət 

kampaniyası dünya gənclərinin diqqətini cəlb edib: "Onun həqiqətlərə və tarixi faktlara əsaslanan çıxışları 

Avropada böyük əks- səda doğurmuşdur. Müdriklər deyir ki, dünyanı gözəllik xilas edəcək. Doğrudanmı bu 

belədir. Əgər ecazkar rəsmləri ilə tanınan Rafaello kimi sənətkarlar bu gün yaşasaydılar onların şah əsəri tarixin 

qan yaddaşına çevrilən Xocalı faciəsinin mənzərəsi olardı. Cəmiyyətin səs-küyünü eşitmək qabiliyyətində 

olmayan İ. Bax kimi bəstəkarlar sağ qalsaydılar onlar öz simfoniyasında Xocalı harayını notlara köçürərdilər. 

Sözsüz ki, hər iki sənət nümunəsi dünya ictimaiyyətini və beynəlxalq təşkilatları heyrətləndirərdi".  

 

Qələndər Xaçınçaylı  

 

“Həftə içi”.-2012.-16 fevral.-№27.-S.7. 
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Erməni məkrinin iç üzü - 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”. 

Heydər Əliyev  

 

Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri olan Xocalı soyqırımı insanlıq tarixinə 

kütləvi terror aktlarından biri olaraq daxil oldu. 200 il ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq 

həyata keçirdiyi etnik təmizləmə, soyqırım siyasətinə məruz qalan Azərbaycan xalqı zaman-zaman tarixi 

torpaqlarından qovularaq, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilərək, acınacaqlı illəri yaşamaq məcburiyyətində 

qaldı.  

Tarixin təkrarlanması nəticəsində erməni qəddarlığı son həddə çatdı. Reallıq üzərində yazılmış tarixdən 

bizə bəllidir ki, azərbaycanlıların tarixi-etnik torpaqlarından qovulması sovet imperiyası dövründə də baş 

vermişdir. Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, 1948-1953-cü illərdə Ermənistandan 150 min azərbaycanlı 

deportasiya olunmuş, Azərbaycanın Kür-Araz düzənliyində yerləşdirilmişdir. 1988-ci ildə isə öz tarixi 

torpaqlarında yaşayan 250 min azərbaycanlı bu ərazidən qovulmuş, bununla da, Ermənistan monoetnik dövlətə 

çevrilmişdir. 

Bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozan və zidd mövqedən çıxış edən Ermənistanın Dağlıq Qarabağı 

özünə birləşdirmək cəhdi Azərbaycanın Xocalı kimi faciələrin yaşamasına gətirib çıxardı. XX əsrin faciəsinə 

çevrilən Xocalı soyqırımı aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin məntiqi nəticəsi olaraq tarixə həkk olundu. 

Bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən 

biridir. Xocalı soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələrinin davamı oldu. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən soyqırım aktı 

zamanı Artsax Milli Azadlıq Ordusunun birləşmələri zirehli texnika - zirehli maşınlar və tanklardan istifadə 

edərək, Xocalıya hücum ediblər. Bu düşünülmüş planının həyata keçirilməsi Xocalıda dinc sakinlərin amansız 

qətli ilə başa çatıb,  şəhər bombardman edilib. Bu qanlı aksiyada Müstəqil Dövlətlər Birliyinin qoşunlarının 

tərkibində olan 366-cı motoatıcı alayı da iştirak edib. Qeyd etmək lazımdır ki, Xocalı faciəsində iştirak edən 

366-cı alay o zaman Xankəndində yerləşirdi. Bu alayın dəfələrlə Azərbaycan kəndlərinin,  Şuşa və Xocalı 

şəhərlərinin atəşə tutulmasında rolu danılmazdır. 366-cı alayın Xankəndidən tələsik çıxması onun Xocalı 

hadisələrində iştirakını açıq-aydın sübuta yetirən fakt olaraq təsdiqini tapıb. “Xocalının işğalına dair istintaq 

materialları”nda göstərilir ki, hücumda mayor Oqanyan Seyran Muşeqoviçin komandanlığı altında 366-cı alayın 

2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandası altında 3-cü batalyonun, 1 saylı batalyonun qərargah rəisi 

Çitçyan Valeriy İsayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və praporşik iştirak edib: “Ermənilər 

sağ qalmış insanlar üzərində tamamilə təhqiredici hərəkətlər həyata keçirmişdilər. 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 soyqırım olduğunu təsdiqləyir”. 

Bəli, 1992-ci il  26 fevral tarixində Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində 

genosid aktı həyata keçirib. Statistik rəqəmlərə əsaslanaraq, deyə bilərik ki, Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər 

öldürülüb, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil olub. 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı 

uşaq, 70 qoca öldürülüb. 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideynlərindən 

birini itirib. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov götürülüb, onların 150-sinin taleyi indi də məlum 

deyil. Bu faktlar erməni vandalizminin kökünü ortaya qoyur, onların nədən qaynaqlandığı haqqında çox 

həqiqətləri üzə çıxarır. Bəşəriyyətin humanizm priniplərindən çıxış etdiyi bir zamanda ermənilər tərəfindən 

törədilən bu aktın məqsədi bütövlükdən humanizmə qarşı bir etirazdır. Qanında, iliyində hissi, milliyyətinin 

kimliyi bəlli olmayan “xalq” bunu yalnız törədə bilərdi ki, ermənilər də məhz bu işə imza atdılar. Bütün 

bunların erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla və ağlasığmaz vəhşiliklə həyata keçirildiyini nəzərə 

alsaq, onda leksionumuzda qeyri-insani hissləri ifadə edə biləcək sözləri işlətsək də, bu, erməni ünvanının tam 

xarakterini aça bilməyəcək. Xocalı soyqırımının xüsusi amansızlıqla törədilməsi həmin dövrdə orada olan və 

Azərbaycanla bağlı olan məlumatları daim diqqətdə saxlayan dünyanın nüfuzlu mətbu orqanlarının əsas 

məqalələrində öz əksini tapırdı. Xocalı faciəsini dəhşətlərini dünyaya yayan mətbuat nümayəndələri erməni 
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məkrinin iç üzünü ortaya qoyarkən reallıqlara söykənirdilər. Rus, gürcü, ingilis, fransız, alman, amerikalı və 

digər ölkələrin vətəndaşı olan jurnalist və publisistləri bu hadisədən dəhşətə gəlirdilər. 2 mart 1992-ci il 

tarixində “Tayms” qəzetində “Qarabağda cənazə təpələri” məqaləsində Anatol Liven yazır ki, biz Dağlıq 

Qarabağın qarla örtülmüş dağlarından aşağı düşərkən, səpələnmiş meyitləri gördük:”Görünür, qaçqınlar 

qaçarkən, onlara atəş açmışdılar. Bu hadisədən sonra jurnalistlər azərbaycanlı operator tərəfindən çəkilmiş 

kadrlara baxdılar. Kadrlarda bizim keçdiyimiz həmin dağların müxtəlif hissələrində onlarla insan cənazələri əks 

etdirilirdi. Mülki vertolyot dağlara enməli və kütləvi qırğınların törədildiyi yerlərdən meyitləri yığmalı idi. 

Mülki vertolyot 4 meyit yığdı. Həmin vaxt azərbaycanlı operatorun çəkdiyi filmdə isə həmin təpələrdə onlarla 

meyit göstərilirdi. Ağdama qayıdan zaman mülki vertolyotun yığdığı cənazələrə baxdıq. İki nəfər yaşlı kişi və 

kiçik bir qız qanına qəltan edilmiş, onların əlləri və ayaqları donmuşdu”.  

“Vaşinqton Post”un 2 mart 1992-ci il tarixində “Erməni basqınları azərilərin ölümü və qaçqın düşməsi 

ilə nəticələnir” məqaləsində Xocalının 10.000 əhalisindən təxminən 1000 nəfəri erməni ordusunun çərşənbə 

axşamı həyata keçirdiyi hücum zamanı qətlə yetirildiyi göstərilir. “Nyu-York Tayms” da “Ermənilərin törətdiyi 

qırğın”  məqaləsində isə Azərbaycanın ermənilərin üstünlük təşkil etdiyi Dağlıq Qarabağ bölgəsində erməni 

hərbçilərinin mülkü vətəndaşlara qarşı törətdiyi soyqırım haqqında bu gün yeni bir sübut əldə olunduğu öz 

əksini tapıb. Qəzet yazır: “Vertolyotla bölgəyə gedən Azərbaycan jurnalistləri və rəsmiləri qayıdan zaman özləri 

ilə üç uşaq meyiti gətirmişlər. Onların başlarının arxa hissəsi tamamilə dağıdılmışdı. Onlar dedi ki, ermənilərin 

atəş açması onlara meyitləri yığmağa imkan vermədi”. 3 mart 1992-ci il tarixində canlı yayımda olan BBS 

müxbiri xəbər vermişdir ki, o, 100-dən çox azərbaycanlı kişi, qadın, uşaq, hətta körpənin çox qısa məsafədən 

başlarından güllə ilə vurulduğunu görüb. Hadisə yerində çəkilmiş şəkil dağlardan çoxlu sayda insan meyitlərinin 

yığılmasını təsdiq edir. Müxbir xəbər verir ki, operator və Qərbdən olan jurnalistlər ermənilərin qırdığı yüzdən 

çox kişi, qadın və uşaq meyitlərini görüblər. Onlar 1 metrdən də az məsafədən başlarından vurulmuşdu. Şəkildə, 

həmçinin, təxminən 10 nəfərin, bunlar əsasən qadınlar və uşaqlar idi, başından güllə ilə öldürüldüyü göstərilir. 

Azərbaycan iddia edir ki, erməni qüvvələri mindən çox mülki insanı qətlə yetiriblər. 

Beləliklə, Xocalı şəhərində ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş etnik təmizlənmə 

siyasəti beynəlxalq hüquqi sənədlərə uyğun olaraq soyqırım kimi təqdim olunur. Bu soyqırımı beynəlxalq 

hüququn prinsiplərinə uyğun olaraq bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. “Xocalı faciəsi beynəlxalq cinayət olaraq 

Ermənistan Respublikasının Azərbaycan xalqına qarşı məqsədyönlü siyasətinin tərkib hissəsidir” başlıqlı sənəd 

dünyanın bir sıra ölkələrinə, eləcə də, beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunub. Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya və 

digər dövlətlərin parlamentlərinə, BMT İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığı, Avropa Şurasının Parlament 

Assambleyasına, ATƏT-in Parlament Assambleyasına, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları 

Bürosu kimi beynəlxalq təşkilatlarına, eləcə də, insan haqları üzrə milli və beynəlxalq təşkilatlara, xarici 

ölkələrdəki Azərbaycan diasporu mərkəzlərinə göndərilib. Ermənistan dövləti beynəlxalq təşkilatların onlara 

ünvanladıqları qətnamələrə məhəl qoymayıb, öz siyasətində çirkin niyyətlərini həyata keçirir. BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan ordusu tərəfindən işğalı ilə bağlı bir neçə 

qətnamələrinə əməl etməyib. 

Erməni silahlı qüvvələrinin Xocalı şəhərinə hücum zamanı dinc sakinlərə qarşı etdikləri hərəkətlər 

Cenevrə konvensiyalarını, həmçinin, BMT-nin Baş Məclisinin qəbul etdiyi İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 

maddələrini kobud şəkildə pozur.  

Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi ardıcıl, prinsipial və qətiyyətli siyasi xətt, konstruktiv mövqeyi 

mövcud problemin sülh və danışıqlar yolu ilə həllini istiqamətinə yönəlib. Bu məqsədlə ardıcıl işlər 

görülməkdədir. Azərbaycan parlamenti Milli Məclis fevralın 26-nı “Xocalı Soyqırımı Günü” elan etdi. Hər il 

fevralın 26-sı axşam saat 5-də Azərbaycan Xocalı qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edir. 

Qaçqına çevrilmiş və Azərbaycanın 48 rayonunda müvəqqəti sığınacaq tapan Xocalı sakinləri Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin ədalətli həllini, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə son qoyulmasını, respublikamızın 

ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını səbirsizliklə gözləyir, dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları haqq və ədaləti 

qorumağa çağırırlar. Xocalı faciəsi haqqında həqiqətin, bu barədə obyektiv informasiyanın dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması və təqsirkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər görülür. Xocalı faciəsi və 

törədilən cinayət davamlı olaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı 

nümayəndəliyi, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresi, Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı  İslam 

Konfransı Təşkilatının Gənclər Forumu ilə birlikdə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq informasiya kampaniyası 

çərçivəsində ermənilərin Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdikləri faciənin ildönümünə həsr edilmiş silsilə 

tədbirlər keçirilir. “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının məqsədi təkcə Xocalı faciəsinin deyil, başqa 

etnik təmizləmələrin də qurbanları üçün ədalətə nail olmaqdır. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən dünyanın 70 
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ölkəsində Xocalı faciəsinə həsr edilmiş tədbirlər keçirilir. Fond konfranslar, xatirə gecələri təşkil edir, kitablar, 

bukletlər dərc edir, DVD-disklər buraxır, filmlər çəkir. Avropa Birliyinin üzvü olan dövlətlərin, demək olar ki, 

hamısında, MDB, Asiya, Cənubi və Şimali Amerika ölkələrində konfranslar, seminarlar, piketlər keçirilir. Bu 

kampaniya sayəsində bir sıra beynəlxalq forumlar Xocalı faciəsini tanımışlar. Bununla bərabər, kampaniyanın 

dövlət və hökumət başçılarına, ATƏT-in Minsk Qrupuna, AŞPA-ya, BMT Baş Katibliyinə, dünya 

parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara ünvanlanmış, bu faciəni soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi 

tanımaq tələbi irəli sürülən petisiya və müraciətlər yayılır. 

Bu dəhşətli cinayətə heç cür haqq qazandırmaq olmaz. Xocalı faciəsinin təşkilatçıları və icraçıları layiq 

olduqları cəzanı almalıdırlar. Xocalının dinc sakinlərinə qarşı törədilmiş, günahsız insanların, o cümlədən, 

uşaqların, qadınların və qocaların həyatına son qoymuş soyqırımı aktı tarixdə ən dəhşətli və qanlı faciə kimi yer 

alıb. Bu faciəyə kimsə biganə qala bilməz. 

 

ZÜMRÜD BAYRAMOVA  

Məqalə Azərbaycan Mətbuat Şurasının “Akkord” Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası ilə birgə 

keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunmaq üçün verilir. 
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Xocalı soyqırımı – insanlığın dramı 

 

 «Xocalı faciəsi iki yüz ildən çox müddətdə erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı apardığı soyqırımı 

siyasətinin qanlı səhifəsidir. Xocalı yarası qəlbimizi həmişə sızladacaq».  

 

Heydər Əliyev 

 

Tariximizin ən qanlı səhifələrdən biri olan Xocalı soyqırımından artıq 20 il keçir. 1992-ci il fevralın 26-da 

erməni silahlı qüvvələri uzun sürən mühasirədən sonra rus hərbi birləşmələrinin birbaşa iştirakı və dəstəyilə 

Xocalı şəhərini yerlə yeksan etdi. Xocalı şəhərinin minlərlə əliyalın mülki əhalisi dişinədək müasir hərbi texnika 

ilə silahlanmış düşmənin qəfil və amansız hücumuna məruz qaldı. 

O gün şəhərin yüzlərlə köməksiz mülki əhalisi amansızlıqla qətlə yetirildi, südəmər körpələrə, əlsiz-ayaqsız 

qocalara, qadınlara, uşaqlara aman verilmədi, yüzlərlə insan erməni hərbçiləri tərəfindən əsir alındı. 

Xocalıdakı o məşum mənzərəni bu gün də təsəvvür etmək belə insanı dəhşətə gətirir. Xocalı sözün tam 

mənasında insanlığa qarşı vəhşətin, erməni barbarlığının qurbanı oldu. Ermənilər xüsusi amansızlıqla hətta kiçik 

uşaqların gözlərini oymuşdular, hamilə qadınların qarınlarını yırtmış və insanların başlarının dərisini soymuş, 

diri-diri torpağa basdırmışdılar. Cəsədlərin bir çoxunu yandırmışdılar… 

Rəsmi məlumatlara görə o gecə 613 insan qətlə yetirilib. 83 uşaq, 106 qadın qəddarlıqla, işgəncələrlə 

öldürülüb. 487 nəfər ağır yaralanıb, 1275 nəfər əsir götürülüb, qalan əhali çətinliklə canını qurtara bilib. Bunlar 

statistikadır. Amma statistika Xocalıda baş verənləri ifadə etməkdə acizdir. Xocalıda törədilmiş qətliam 

amansızlığı, ağlasığmaz qəddarlığı və sadəcə insan qanını donduran qeyri-insani cəza üsulları ilə misli olmayan 

tarixi bir cinayətdir. 

Uzun müddət dörd tərəfdən düşmən əhatəsində taleyin ümidinə buraxılmış xocalılar ailə-ailə, nəsil-nəsil 

qətlə yetirildi. Həmin gün təkcə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı aktı həyata keçirilmədi, həm də insanlığa 

qarşı ən böyük faciələrindən biri törədildi. 

Xocalı soyqırımı erməni faşizminin iç üzünü bir daha açıb ortaya qoydu. Bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş 

bu tarixi cinayət gec-tez sivilizasiyalı dünya tərəfindən məhkum olunmalıdır. Xocalıda misli görünməmiş bu 

vəhşət, soyqırımın təkcə Azərbaycan xalqına qarşı yönəlməsi kontekstində tanıdılmamılıdır. Eyni zamanda bu 

faciənin Yer kürəsinin hər hansı bir guşəsində baş verməsinin qarşısını almaq üçün Xocalı soyqırımı həqiqətləri 

dünya ictimaiyyətinə hərtərəfli çatdırılmalı və humanizm ideallarına sədaqət nümayiş etdirən bütün insanların 

bu faciəyə öz qəti, birmənalı mövqelərini bildirmələri üçün ciddi və məqsədyönlü iş aparılmalıdır. 

Bu gün Azərbaycan dövlətinin və xalqının önündə duran ən başlıca hədəflərindən biri bu qanın yerdə 

qalmaması, Xocalı soyqırımında müqəssir olan hər kəsin öz cinayətkar əməlinə görə insanlıq qarşısında cavab 

verməsinə nail olmaqdır. Hansı ki, keçmiş SSRİ-nin 366-cı alayının şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının da 

cəlb olunduğu bu qətliam video-foto görüntülər, sənədlər, şahid ifadələri, maddi sübutlar və s. bu kimi dəlillərlə 

sübut olunur. 

Beynəlxalq ictimaiyyət anlamalıdır ki, ermənilərin 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda başladığı avantürist 

hərəkət təkcə Xocalı soyqırımına deyil, eyni zamanda Azərbaycan və erməni xalqları arasında 20 ildən artıq 

davam edən qanlı münaqişəyə, Qafqaz bölgəsində etnik konfliktlərə və digər ağır nəticələrə gətirib çıxarıb. 

Beynəlxalq ictimaiyyət təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün dünya üçün böyük təhlükə olan separatçı 

hərəkətlərin qarşı ciddi etiraz 

səsini qaldırmalı və bu məsələdə ikili standartlara yol verməməlidir. 

Soyqırım termininin özü insanlıq və insanlar əleyhinə olan bəşəri bir cinayəti ifadə edir. Hansı dildə 

işlənməsindən asılı olmayaraq cinayətin təfsiri bu əmələ məruz qalmış millətin, etnosun, irqi və ya dini qrupun 

soyunun, kökünün kəsilməsini əks etdirir. Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi Xocalı 

qətliamı da hüquqi nöqteyi-nəzərdən də bir millət olaraq kökümüzün kəsilməsinə yönəlmiş hərəkətdir. 

Elə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1948-ci il tarixli «Soyqırımın Qarşısının Alınması və Cəzalandırılması 

Konvensiyası»na görə soyqırım, «irq, siyasi görüş, din, sosial durum, ya da başqa hər hansı bir fərqli özəllikləri 

ilə digərlərindən ayırd edilən bir topluluq və ya topluluqların üzvlərinin məhv edənlərin maraqları baxımından 

önəmli sayda və sistemli şəkildə yox edilmələridir. Qeyd edək ki, 31 may 1996-cı il tarixli Qanunla Azərbaycan 

Respublikası BMT-nin adı çəkilən Konvensiyasına qoşulmaqla beynəlxalq hüququn müstəqil subyekti olaraq öz 

yurisdiksiyasında baş vermiş soyqırım cinayətini törədənləri həm ölkədaxili, həm də beynəlxalq hüquq 

müstəvisində cəzalandırmasına hüquqi baza yaratmışdır. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statutunun 
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6-cı maddəsinə görə də soyqırım bir millətin, etnik, dini bir qrupun və ya bir irqin hamısının və ya bir bölümünü 

yox etmək məqsədilə həyata keçirilən davranışlardır. 

Azərbaycan dövləti, ictimaiyyəti, diaspor təşkilatları bütün səylərini ona yönəltməlidir ki, beynəlxalq və 

regional tədbirlərdə bu hərəkətlər pislənilsin, müvafiq siyasi-hüquqi qiymətini alsın, soyqırımın günahkarları 

gec-tez öz layiqli cəzalarına çatsınlar. O şəxslər ki, cinayətdə təşkilatçı, təhrikçi və iştirakçı qismində 

Ermənistan Respublikasının həm o vaxtkı, həm də indiki rəhbərliyində ən yüksək səviyyədə təmsil olunurlar və 

birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Soyqırım cinayətində iştirak edənlər hüquq-mühafizə orqanlarına artıq bəllidir və 

Respublika Prokurorluğunda müvafiq cinayət işinin istintaqının nəticələri mövcuddur. Bu hüquqi sənəd 

beynəlxalq səviyyədə soyqırım cinayətkarlarına qarşı tədbirlərin həyata keçirilməsi baxımından ciddi 

əhəmiyyətə malikdir. Bu mənada törədilmiş cinayətin Beynəlxalq Tribunalda mühakiməsinə nail olmalıyıq. 

Soyqırım – insanlığı qarşı törədilən bir cinayətdir və bu cinayətə görə məsuliyyət və cəzalandırma da beynəlxalq 

hüquq müstəvisində həll olunmalı məsələdir. Bu baxımdan bütün ictimai-siyasi tədbirlərlə yanaşı, həm də 

hüquqi müstəvidə fəaliyyət diqqətdən kənarda qalmamalıdır. 

Ölkədə qanunvericilik baxımından bu faciənin beynəlxalq aləmdə tanıdılması və soyqırım aktı kimi qəbul 

olunması üçün baza da mövcuddur. Azərbaycan Milli Məclisi 1994-cü ildə Xocalıda yaşanan qətliamı 

«soyqırım» olaraq qəbul edib. 26 mart 1998-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış «Azərbaycanlıların 

soyqırımı haqqında» Fərmanla ermənilərin 1813-1828-ci illərdən başlayaraq azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 

soyqırım cinayətinə siyasi qiymət verilib. Bu fərman təkcə o dövrün deyil, hətta, bu günün prizmasından ciddi 

bir tarixi sənəddir və bununla Azərbaycan dövləti ermənilərin xalqımıza qarşı 200 ildən bəri törətdiyi bütün 

vəhşiliklərə siyasi-hüquqi münasibətini ortaya qoyur. 

Xocalı faciəsi bütün dünyaya özlərini genosid qurbanları kimi sırımağa çalışan, amma əslində yüz illərdən 

bəri Azərbaycan xalqına, türk millətinə qarşı soyqırımı həyata keçirən, Azərbaycan torpaqları hesabına «Böyük 

Ermənistan» qurmaq xülyasına düşmüş ermənilərin gerçək simasını ortaya qoyur, onları ifşa edir. Xocalı faciəsi 

ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı apardığı uzun müharibənin tərkib hissəsidir. Biz Xocalı soyqırımını 

statistik faciə kimi deyil, insanlığın dramı kimi tanıtmalıyıq. O qətliamın qurbanlarının hər birinin fərd-fərd 

faciəsini dünyaya çatdırmalıyıq. Avropa insanın təsəvvüründə Xocalının gerçək tablosunu bu şəkildə daha aydın 

canlandıra bilərik. Bu baxımdan soyqırımın canlı şahidi olan, zərər çəkmiş, girov götürülmüş, işgəncə verilmiş 

insanların da beynəlxalq konfranslara, tədbirlərə qatılmaları, həqiqətlərin bir də onların dilindən dünyaya 

çatdırılması məqsədəuyğun olardı. 

Eyni zamanda bu faciəni soyqırım aktı kimi tanıtmaq üçün bu sahənin beynəlxalq mütəxəssislərilə, 

hüquqşünaslarla, diplmatlarla, dünyanın aparıcı diaspor təşkilatları ilə görüşmək, işləmək gərəkdir. Aydın 

məsələdir ki, Azərbaycan ilk növbədə dost ölkələrdə bu soyqırımın tanınma coğrafiyasını genişləndirməli, nüfuz 

etdiyi beynəlxalq təşkilatlarda faciəyə hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə nail olmalıdır. Azərbaycan diasporunun 

demək olar ki, mövcud olmadığı və ya çox zəif olduğu Meksika və Pakistan kimi ölkələrin parlamentləri Xocalı 

soyqırımını artıq rəsmən tanıyıblar. Bu məsələdə presedent var. Deməli diaspor qurumlarımızın aktiv fəaliyyət 

göstərdiyi və ya Azərbaycanla strateji əməkdaşlıq içərisində olan digər bir sıra ölkələrdə də bu faciənin rəsmən 

tanınmasına nail ola bilərik. Azərbaycan üçün belə bir qərarın ilk növbədə Türkiyə Böyük Millət Məclisində 

verilməsinin çox böyük önəmi var. Xocalı faciəsinin beynəlxalq səviyyədə tanınması eyni zamanda Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyətinin, xarakterinin açılmasına xidmət göstərmiş olar. 

Azərbaycan təkcə bu faciəyə siyasi qiymət verməklə kifayətlənməməlidir, eyni zamanda soyqırıma məruz 

qalmış şəxslərin statusunun müəyyənləşdirməlməsilə bağlı təkliflər də dəyərləndirilməlidir. Yəni bu faciənin 

Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım aktı elan olunması ilə yanaşı qətlə yetirilmiş insanlara «Soyqırım qurbanları» 

və Xocalıya «Soyqırıma məruz qalmış şəhər» statusu verilməsi təqdirəlayiq hal olardı. Belə bir addımın atılması 

gələcəkdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı maddi və mənəvi ziyanın miqdarının müəyyənləşdirilməsi, Ermənistana 

qarşı beynəlxalq məhkəmə iddiasının qaldırılması baxımından da əhəmiyyət kəsb edir. 

Xocalı faciəsinin dünyaya tanıdılması istiqamətində hər il olduğu kimi bu il də ictimai fəallıq artıb. Xüsusilə 

xarici ölkələrdə, Avropada Xocalı həqiqətlərinin, ermənilərin soyqırım əməllərinin dünyaya tanıdılmasına 

istiqamətlənmiş tədbirlər, aksiyalar xüsusi vurğulanmalıdır. Xatırladaq ki, Xocalı faciəsinin və ermənilərin 

xalqımıza qarşı törətdiyi digər soyqırım cinayətlərinin dünyaya tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondu ciddi 

fəaliyyət göstərir. Fondun səyləri Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya tanıtmağa, ermənilərin saxta «soyqırım» 

iddalarının ifşa olunmasına, onların həqiqi cinayətkar, vandal, soyqırım törədən bir toplum olduqları gerçəyinin 

ortaya qoyulmasına yönəlib. Son illərdə aparılan məqsədyönlü və ardıcıl təbliğat öz təsirini göstərir. Elə bu cür 

təbliğatın nəticəsidir ki, bir sıra ölkələrin parlamentləri, ayrı-ayrı institutları Xocalı həqiqətlərini dərk edir, 

müxtəlif disskusiyalar keçirilir, Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırım aktı ilə bağlı bəyanatlar verilir. 
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İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi 

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2009-cu ildən start verilən «Xocalıya ədalət» kampaniyasının səyləri də artıq 

kifayət qədər müsbət nəticələrini verib. Kampaniyanın ilk ilində Xocalı qətliamının adı İsveçdə yaradılmış və 

virtual aləmdə geniş vüsət almış mükəmməl «Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı» arxiv layihəsinə 

daxil edildi. Kampaniyanın sonrakı illərdə də davam etdirilməsi ictimai aktivliyin yeni səhifəsini açıb. Elə bu 

yaxınlarda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının (İƏT Pİ) 7-ci sessiyası sessiya 

zamanı «Azərbaycan Respublikasına qarşı Ermənistan Respublikasının təcavüzü» adlı ənənəvi olaraq qəbul 

edilən qətnaməyə İslam Konfransı Gənclər Forumunun təşəbbüsü ilə xüsusi bir bənd əlavə edilməsi buna 

misaldır. Bu əlavə ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı Xocalı soyqırımını tanıyır 

və qırğını törədənləri məsuliyyətə cəlb etməyi tələb edir. Məlumat üçün bildirək ki, təşkilat İƏT-ə üzv olan 51 

ölkənin parlamentlərini özündə birləşdirir. İƏT Pİ öz sıralarında dünya parlamentlərinin dörddə birini 

cəmləşdirdiyindən və dünyanın ən böyük parlamentlərarası beynəlxalq qurumlarından olduğu üçün sənədə əlavə 

Xocalı faciəsinin ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı aparılan soyqırım siyasətinin tərkib hissəsi kimi 

beynəlxalq səviyyədə tanınmasında və cinayəti törədənlərin hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində 

yeni mərhələ açacaq. Hal-hazırda faciənin mənəvi və siyasi-hüquqi tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya 

dünyanın 35-dən çox ölkəsində uğurla həyata keçirilir. Bundan başqa İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) 

Gənclər Forumu Xocalı soyqırımı ilə bağlı Beynəlxalq Haaqa Tribunalına müraciət etməyə hazırlaşması da 

təqdirəlayiq haldır. Haaqa Tribunalı Xocalı faciəsinə hüquqi qiymət verilməsi baxımından böyük önəm daşıyır 

və məhkəmənin qərarı bu məsələyə son nöqtəni qoya bilər. Burada qəbul olunan qərar siyasi xarakter daşıyır, 

məhkəmədə təmsil olunan ölkələr və ya onların nümayəndələri siyasi iradəyə tabedirlər. 

  

Cavanşir Həsənli 

 

Yazı Azərbaycan Mətbuat Şurasının «Akkord» Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası ilə birlikdə Qarabağ 

mövzusu və Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirdiyi yazı və publisistik məqalələrin müsabiqəsinə təqdim olunur. 

 

“Xalq Cəbhəsi”.-2012.-17 fevral.-N 29.-S.5. 
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Xocalıdan əvvəlki... «Xocalı» 

 

Qaradağlı faciəsindən 20 il ötür 

 

Qarabağ hadisələrinin ilk günlərindən Xocalı ilə yanaşı ən çox adı hallanan Xocavənd haqqında qısaca 

bunları demək olar: bu rayon Ermənistanın Azərbaycana qarşı elan olunmamış müharibəsi nəticəsində 

itirdiyimiz 12 rayondan biridir. 1992-ci il oktyabrın 2-də erməni quldurları tərəfindən tamamilə işğal 

olunub. Nəticədə 191 sənaye obyekti, 59 mədəni-maarif müəssisəsi, onlarla tarixi abidə dağıdılaraq 

yararsız hala salındı, minlərlə insan öz ev-eşiyindən didərgin düşdü. Belə demək mümkünsə, illərlə 

Qarabağda gizli-gizli altı qalanan, körüklənən qazan axır ki qaynayıb daşdı, ocağını söndürdü, 

insanlarını yandırdı... 

 

Xocavənd rayonundan söhbət düşəndə bu qanlı savaşın əsas qurbanlarından biri - Qaradağlı kəndinin 

faciəsindən danışmamaq mümkünsüzdür. Ermənilərin bu bölgəyə ayaq açdığı vaxtlardan son illərə qədər 

Qaradağlı kəndi hər cür çətinliyə, məhrumiyyətə əzmlə dözmüşdü, heç vaxt sayıqlığını və azadlığını 

itirməmişdi. Qaradağlı kəndi bu torpağa müxtəlif yollarla, müxtəlif bəhanələrlə gətirilib yerləşdirilən yadellilərə 

bu yurdun, bu məmləkətin kimə məxsus olduğunu həmişə  xatırladırdı. Qısası,  Ağdam-Şuşa yolunun üstündəki 

Xocalı Azərbaycan üçün hansı əhəmiyyətə malik idisə, qətiyyətlə demək olar ki, Xocavənd-Şuşa yolunda bir 

qala kimi dayanan Qaradağlı kəndi və onun mübariz sakinləri də belə bir əhəmiyyətə malik idi. Bəlkə həm də 

buna görə ona "ikinci Xocalı" deyirlər... 

Terroru və milli zəmində münaqişə yaratmaq siyasətini özlərinə "mübarizə" metodu seçən erməni 

təşkilatlarının əli ilə Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər hələ 1967-ci ildə 3 azərbaycanlıya böhtan atdılar ki, 

guya onlar gənc bir erməni qızına qarşı nalayiq hərəkət edib, sonra isə onu amansızlıqla öldürüblər. Lakin 

istintaq zamanı azərbaycanlıların təqsirli olmadığı aşkarlansa da, məhkəmə zalının qarşısına toplaşan ermənilər 

etiraz əlaməti olaraq həmin azərbaycanlıları sovet əsgərlərinin əlindən alaraq məhkəmə zalındaca başlarını kəsib 

cəsədlərinə od vuraraq yandırdılar. Bu dəhşətli hadisədə şəhid olan azərbaycanlıların 3-ü də Xocavənd 

rayonunun Qaradağlı kəndindən olan insanlar idi. Bu, terror və ekstremizmə qarşı amansız mübarizə aparması 

ilə həmişə öyünən SSRİ-də ən qanlı, ən faciəli terror aktı kimi yaddaşlarda qalmaqdadır. 

 

Danışan faktlar, sənədlər və insanlar 

 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində təkcə Xocavənd rayonu 145 şəhid verib. Onlardan 13-

ü qadın, 13-ü uşaqdır. 123 nəfər ayrı-ayrı vaxtlarda ermənilər tərəfindən girov götürülüb. Onlardan 57 nəfəri 

müxtəlif işgəncələrə məruz qalaraq öldürülüb. 63 sakin aldığı yaralardan sağlamlığını itirərək əlil olub. 

Erməni kəndlərinin əhatəsində olan Qaradağlı kəndi tarixin müxtəlif dövrlərində ermənilər tərəfindən 

basqılara, təzyiqlərə məruz qalsa da, onun igid övladları silahı əllərindən yerə qoymayıb düşmənə layiqli cavab 

verirdilər. Kənddə ilk qanlı hadisə 24 noyabr 1990-cı ildə törədilir. Xocavənd-Şuşa-Xankəndi yolunun 6-cı 

kilometrliyində Qaradağlı kənd sakini Xandəmir Bəbir oğlu və onunla birlikdə iki qonaq erməni terrorçuları 

tərəfindən vəhşicəsinə öldürülür, sinələrinə güllələrlə xaç şəkli çəkilir. 

46 gün sonra - 9 yanvar 1991-ci ildə həmin yerin yaxınlığında terrorçular UAZ markalı maşını gülləbaran 

edir. Nəticədə Qaradağlı kənd sakini, 4 uşaq atası, 33 yaşlı Soltan Rəşid oğlu Bayramov həlak olur, 4 nəfər 

yaralanır. 

1991-ci il martın 8-də terrorçular tərəfindən kənd sakinləri Zülfüqar Dəmir oğlu Hüseynov və Ələkbər 

Məmməd oğlu Quliyev vəhşicəsinə qətlə yetirilir. 

1991-ci il iyunun 28-də Qaradağlı kəndi 3 saat ərzində dörd tərəfdən atəşə tutulur. Atışma səngidikdə kəndin 

yaxınlığında Vərəndəli deyilən yerdə yenidən atəş səsləri eşidilir. Hadisə yerinə gələnlər dəhşətli qətl 

hadisəsinin şahidi olurlar. Buradakı fermada çalışan 3 kişi və 3 qadın diri-diri yandırılmışdı. Onlar Şirinova 

Qaragöz Habil qızı (8 uşağı var), Hüseynova Səbiqə Mürsəl qızı (2 uşağı var), Hüseynova Məxmər Məcid qızı 

(1 övladı var), Tağıyev Bakir Qaçay oğlu (6 uşaq atası), Məmmədov Tohid Cəlil oğlu (11 uşaq atası) və Şirinov 

İltifat Əjdər oğludur (2 uşaq atası). 

Törətdikləri cinayət əməllərinin cəzasız qaldığını görən erməni terrorçuları 1991-ci il sentyabrın 8-də 

Ağdamdan Qaradağlıya gələn sərnişin avtobusunu atəşə tuturlar. Avtobusdakı 40 sərnişindən 2 gənc oğlan - 

Quliyev Baloğlan Əlaslan oğlu, Quliyev Gündüz Əlqəmə oğlu və  6 qadın - Quliyeva Nazənin Rəşid qızı, 
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Hüseynova Rəşidə Şahmar qızı, Hüseynova Rəxşəndə, Hüseynova Qənirə Həmid qızı, Hüseynova Əsilzəndə 

Bakir qızı və Babayeva Validə Həmid qızı qətlə yetirilir, sərnişinlərin bir qismi yaralanır. Bununla da 

Qaradağlıya gediş-gəliş kəsilir. 

1991-ci il oktyabrın 19-da ermənilər Xocavənd rayonunun inzibati mərkəzi olan Xocavənd şəhərini işğal 

etdilər. Nəticədə 15 nəfər, o cümlədən 3 qadın və bir məktəbli şəhid oldu, 1 nəfər girov götürüldü, 6 nəfər əlil 

oldu. 

1991-ci il oktyabrın 30-da Xocavənd daha iki kəndini - Tuğ və Salakətini itirdi, bu zaman 10 nəfər, o 

cümlədən 2 məktəbli şəhid, 5 nəfər şikəst oldu. 

1992-ci il fevralın 17-də isə Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndi uzun mühasirədən və qanlı döyüşlərdən 

sonra  bütün tarixi ərzində ilk dəfə erməni silahlıları tərəfindən işğal olundu. Kəndin hər 10 sakinindən biri 

şəhid oldu. Ümumiyyətlə, Xocalı faciəsindən bir neçə gün əvvəl - 1992-ci il fevralın 17-də Qaradağlıda 

törədilən soyqırımıda 104 kənd sakini və 15 nəfər xüsusi müdafiə dəstəsinin üzvü əsir götürülərək onlardan 67 

nəfəri erməni cinayətkarları tərəfindən amansızlıqla qətlə yetirildi. 

Öldürülənlərdən 10-u qadın, 8-i uşaq idi. İki ailənin hər birindən 4 nəfər şəhid olmuş, 42 ailə başçısını 

itirmiş, 140-a yaxın uşaq yetim qalmışdır. 

İşğal nəticəsində kənddə 200 ev, 1 mədəniyyət evi, 320 yerlik orta məktəb binası, 25 çarpayılıq xəstəxana 

binası və digər obyektlər dağıdılmışdır. Kəndin 800 nəfərə yaxın sakini məcburi köçkün həyatını yaşamaqdadır. 

 

"...Girovların başını müharibədə ölmüş ermənilərin qəbirləri üstündə kəsirdilər... Ermənilər əsirləri 

diri-diri yandırırdılar..."  

 

Bu sözlər o dəhşətlərin şahidi, 1958-ci il təvəllüdlü, 1992-ci ildə iki ay erməni əsirliyində  min bir müsibət 

görən Qaradağlı sakini İlqar Hüseynova məxsusdur: "Qaradağlı camaatı arasında elə bir ailə yoxdur ki, erməni 

vəhşiliyinin əzablarını hiss etməsin. 1992-ci il fevral ayının 15-də ermənilər Qaradağlını dörd bir yandan atəşə 

tutdular. Evlərin əksəriyyəti alova bürünmüşdü. Atışma iki gün davam etdi. Kənddə qalan 118 nəfərdən 25-i 

həlak olmuşdu. Dörd nəfər isə ağır yaralıydı. Gecə yaralıları da götürüb yola çıxdıq. Aramızda 10 qadın və 2 

uşaq vardı. Ermənilər hamımızı əsir götürdülər. Kişiləri qadınlardan və uşaqlardan ayırıb qəbiristanlığa 

gətirdilər. Dedilər ki, 9 nəfər könüllü aşağı düşsün. Heç kim yerindən tərpənmədi. Bundan qəzəblənən erməni 

quldurları avtomatla maşına atəş açdılar. 10-15 nəfər yerindəcə öldü. Təxminən 20 nəfər isə ağır yaralandı. 

Vəziyyətin ağır olduğunu görən kənd sakinlərindən biri qaçmaq istədi. Onun bu hərəkəti erməniləri daha da 

qəzəbləndirdi. Onlar bizi yenidən atəşə tutdular. Ölənlərin sayı 32 nəfərə çatdı. Sonra bizi Xankəndiyə aparıb iki 

ay həbsxanada saxladılar. 

Həbsxananın pəncərələri yox idi. Hər gün qar yağırdı. Şaxta insanın iliyinə işləyirdi. Girovların hamısını dizə 

qədər suyun içində saxlayırdılar. Bizə üç gündə bir dəfə əl boyda qara çörək verirdilər. Ermənilər bizi gündə, ən 

azı, beş-altı dəfə döyür, müxtəlif işgəncələr verirdilər. Bir neçə nəfər işgəncələrə dözmədiyi üçün elə 

həbsxanadaca dünyasını dəyişdi. Armaturla vurub səkkiz nəfərin qabırğalarını qırmış, ayaqlarını sındırmışdılar. 

İki nəfəri isə divara çırpıb beynini partlatmışdılar. Onlar təkcə kişilərə deyil, qadınlara və uşaqlara da bu cür 

dəhşətli işgəncələr verirdilər.  Mənimlə birlikdə girovluqda olmuş bir neçə nəfər azadlığa çıxandan sonra 

dünyasını dəyişdi". 

 

Bu vəhşilikləri törədən, ermənilərin "milli qəhrəmanı" Monte Melkonyanın anasını... ağladan tapıldı 

 

17 fevral 1992-ci il tarixdə Qaradağlı kəndinin işğalı zamanı ermənilər 118 nəfəri əsir götürüb, 33 nəfəri 

güllələyib, öldürülən və yaralı halda olanları bir yerdə təsərrüfat quyusuna tökərək üzərlərini torpaqlayıblar. 

Əsir götürülənlərdən 68 nəfəri öldürülüb, 50 nəfəri isə böyük çətinliklərlə azad edilib. Əsir götürülənlərdən 10 

nəfəri qadın, 2 nəfəri məktəbli olub. Sonradan azad olunanların 5 nəfəri qadınlar olmaqla, ümumilikdə 18 nəfər 

aldıqları sağalmaz yaralardan vəfat ediblər. Əsirlikdə saxlanılanların bir çoxunun başı kəsilib, diri-diri 

basdırılıb, dişləri çəkilib, ac-susuz saxlanılıb, döyülərək öldürülüb. 

Son olaraq bircə onu demək istərdim: illər keçəcək, biz həmin torpaqlara qayıdacağıq. Xocavənd-Şuşa yolu 

ilə Qradağlıdan keçib gedəcəyimizə də əminik.  Ona da əminik ki, keçdiyimiz yol boyunca başı kəsilən, 

güllələnən, hər cür təhqirə məruz qalan həmvətənlərimizin ruhları və xatirələri həmişə, hər yerdə gəlib bizə 

çatacaq. 
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Bir də nə yaxşı ki az da olsa vaxtında qisas almağı bacaran oğullarımız var - bu gün uşaqlı-böyüklü hamının 

adını əzbər bildiyi İbad Hüseynov kimi. O İbad Hüseynov ki, 1993-cü ilin iyununda erməni terror təşkilatının 

rəhbərlərindən biri Monte Melkonyanın anasını ağladıb başını kəsdi... Kəsiləsi əllər və susdurulası dillər hələ 

çoxdur. 

 

Bəxtiyar QARACA. 

   

“Azərbaycan”.-2012.-17 fevral.-N 38.-S.6. 
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Ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı dəhşətli cinayətdir 

 

İyirmi il bundan əvvəl Azərbaycanın tarixi ərazisi olan Dağlıq Qarabağın Xocalı şəhərində erməni 

millətçiləri tərəfindən etnik təmizləmə siyasətinin ən qanlı səhifəsi yazıldı. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 

26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri, XIX əsrdə İran İslam Respublikasından çar Rusiyasının 

vasitəçiliyi ilə Dağlıq Qarabağa köçürülmüş ermənilərdən ibarət silahlı dəstələr Xankəndində yerləşən 

keçmiş SSRİ ordusunun 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının bilavasitə iştirakı 

ilə azərbaycanlılar yaşayan Xocalı şəhərini yer üzündən silinərək vəhşicəsinə dağıtdılar, sakinlərini isə 

xüsusi amansızlıqla qətlə yetirdilər. 

 

Beləliklə, iki yüz il ərzində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı apardıqları düşmənçilik siyasəti kulminasiya 

nöqtəsinə çatdı. SSRİ-nin süqutundan sonra müstəqillik qazanan Azərbaycan ilk vaxtlar ermənilər tərəfindən 

daha çox təcavüzə məruz qalırdı. Etnik təmizləmə siyasətini dövlət səviyyəsində həyata keçirən Ermənistan 

Respublikası Qərbi Azərbaycandan 250 min soydaşımızı öz doğma yurd-yuvasından qovub didərgin saldı, 

yüzlərlə kənd və qəsəbələr viran edildi, Xocalı faciəsi isə Xatın, Lidisea, Sonqmi faciələri ilə bir sırada bəşər 

tarixinə düşdü. 

Xocalı soyqırımı 613 insanın həyatına son qoydu. Bunun 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i yaşlı idi. 8 ailə 

tamamilə məhv edilmişdi. Erməni vandalizmi nəticəsində 130 uşaq valideynlərindən birini itirmiş, 76 uşaq 

yaralanmışdır. Ümumiyyətlə, Xocalı soyqırımı zamanı 487 nəfər yaralanmış, 1275 nəfər girov götürülmüş, 150 

nəfər itkin düşmüşdür. Bütün bunlardan əlavə, erməni təcavüzü dövlətə və vətəndaşların şəxsi əmlakına 5 

milyard manat dəyərində (o vaxtkı qiymətlərlə) külli miqdarda zərər vurulmuşdur.  

Misal gətirdiyimiz bu rəqəmlər 1988-ci ilin fevral ayında Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətini Ermənistan Respublikasına birləşdirmək haqqında çıxarılan qərarın qanunsuz tələblərinin acı 

sonluğundan xəbər verir. Xocalı soyqırımını yaşamış insanlar istintaq orqanlarına verdikləri ifadələrdə 

ermənilərin ağlasığmaz vəhşiliklərindən danışır, onların azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlərə şahidlik 

edirlər. 1937-ci ildə doğulmuş Narxanım Süleyman qızı Qarayeva ifadəsində bildirir: 

- Oğlum İlham özünümüdafiə postuna gedirdi. 1992-ci il fevralın 25-də İlham qonşumuz Akif Nağıyevlə 

birgə postda idi. Gecə şəhər atəşə tutulanda biz getməyib oğlumuzu gözləyirdik. Gecə böyük oğlum Usubalı 

arvadı və uşaqları ilə gəlib məni, kiçik uşaqlarımı onlarla getməyə vadar etdi, ərim Süleyman isə evdə qaldı. 

Usubalı bizi Qarqar çayı tərəfdən apardı. Başqalarının iziylə meşəyə getdik. Gendərə adlı yerdə bizi gülləyə 

tutdular. Səttar adlı həmyerlimiz ermənilərə əsir düşmüşdü. Onu məcbur edirdilər ki, bizi adımızla haylasın. Əks 

tərəfə qaçıb meşənin dərinliyində gizləndik. Kiçik oğlum Vüqarın ayaqlarını don vurmuşdu (sonralar onun sol 

ayağında 4, sağ ayağında isə 2 barmağını kəsdilər). Hava işıqlaşanda bizi yenidən atəşə tutdular. Hərə bir tərəfə 

qaçdı. Hara qaçdığımızı bilmədən erməni kəndi Dəhraz yaxınlığında əsir düşdük. Məni başqa xocalıların da 

olduğu fermaya saldılar. 

Üç gün yanımıza heç kim gəlmədi. Su, yemək, qızınmaq üçün od vermədilər. Sonra gəlib cavan oğlan və 

qızları apardılar. 13 nəfər qoca kişi və qadın qaldıq. Möhkəm döyüldük. Ermənilər bizi soyundurub üstümüzü 

axtarmağa başladılar. Bu vaxt həm də bizi döyür və əzab verirdilər. Kiminsə ağzında qızıl diş görən kimi 

kəlbətinlə bağırda-bağırda çıxarırdılar. Soyuqdan, don vurmaqdan ayaqlarımız, bədənimiz şişmişdi. Heç nəyə 

yaramadığımız üçün bizi Ağdam istiqamətinə aparıb ölü ermənilərlə dəyişdilər. Bir neçə gün heysiz qaldım, 

yerimdən tərpənə bilmədim. Ailə üzvlərini axtardım. Məsciddə molla ölənlərin siyahısına baxdı. Adları 

çıxmadı. Soraqlaşıb öyrəndim ki, ermənilərlə döyüşdə yaralanan İlham Beyləqandakı hospitaldadır. Meşədə 

yaralanan Vüqar sürünə-sürünə Ağdamın Şelli kəndinə gedib çıxıb, 6 ay Bakıda xəstəxanada yatıb. Usubalı 

ailəsi ilə birilikdə əsir düşüb. Onun 12 yaşlı oğlunu Əsgərana aparıblar, heç bir xəbər yoxdur. Gəlinimin 4 

qardaşını əsir götürdülər. Onlardan da xəbər-ətər yoxdur.  

Yaqub Qədir oğlu Məmmədov: Xocalıdan sonuncu vertolyot 1992-ci il fevralın 13-də qocaları, qadınları və 

uşaqları götürüb uçdu. Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə postdaydım. Gecəyarısına yaxın aləm bir-birinə 

qarışdı. Xankəndindən hücuma keçən 366-cı motoatıcı alayın hərbi texnikaları - tanklar, BTR-lər və başqa atıcı 

maşınları Xocalının üzərinə yeridilər. 

Artıq postda qalmağın əhəmiyyəti olmadığını görüb həmkəndlim Sərvərlə şəhərə doğru qaçdıq. Sərvərin evi 

yanırdı. Ailəsini zirzəmidən çıxarıb qaçırtdıq. Mənim də evim od içindəydi. Hərbi texnikanın arxasınca şəhərə 

soxulan ermənilər camaatın sahibsiz qalan var-dövlətini talamağa başlamışdılar. Qarışıqlıqdan istifadə edib 

Qarqar çayı tərəfə getdim. Qaranlıqda bir dəstə adamla çayı keçib meşəyə girdik. Dörd gün ora-bura vurnuxduq. 
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Yeməyə heç nə tapmadığımız üçün heydən düşmüşdük. Hara gedəcəyimizi bilmirdik. Yarıçılpaq qocalar, qadın 

və uşaqlar qışın sərt soyuğuna tab gətirməyərək bir-bir sıradan çıxırdılar. 

Dəfələrlə erməni postlarına tuş gəldik. Hər dəfə də atəş altında geriyə qaçdıq. Ölənlər, yaralananlar çöllərdə 

qaldı. Ayın 28-də mühasirəyə düşdük. Çıxış yolumuz olmadığından taqətsiz halda qarın içinə yıxıldım. Xeyli 

vaxt tərpənə bilmədim. Gözümü açanda beş nəfər avtomatlı erməninin üzümə baxdığını gördüm. Qolumdakı 

qolbaqlı saatı çıxardılar, qızıldan olmadığı üçün qeyzlənib ağzımı açmağa məcbur etdilər, qızıl dişlərim də yox 

idi. Onda avtomatın qundağı ilə başımdan vurub yerə sərdilər və təpikləməyə başladılar. Hirsləri soyumamışdı. 

Yenə avtomatın qundağıyla diz qapağımı sındırdılar və sol ayağımı qırdılar. Ayağa qalxa bilmədiyimə görə, 

paltarımdan tutaraq qarın üstündə sürükləyib əsirlərə qatdılar. 

Səhər 70 kişini seçib çölə çıxardılar. Mən də onların içindəydim. Hərbi geyimdə olan Janna dedi ki, mən 

Qarqarçayını ayaqlarımı islatmadan keçmişəm, çünki meyitlərin üstü ilə gedirdim. Ona görə də qaçmağa cəhd 

eləməyin, hamınızı güllələyərəm. Sonra bizi KAMAZ-a doldurub Xankəndinə, milis şöbəsinə aparıb kameralara 

saldılar. Bizim kamerada 10 nəfər vardı. Beton döşəmənin üstündə qaldıq. Soyuq adamın iliyinə işləyirdi. 10 

nəfərə gündə bir çörək və bir parç su verirdilər. Gündə dörd dəfə hamımızı vəhşicəsinə döyürdülər. Bir gün 

kameraları gəzib, kimin rus dilini bildiyini soruşdular.Bilənləri ayırıb təkadamlıq kameralara apardılar. Dedilər 

ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətindən nümayəndələr gəlib, bizim saxlanma şəraitimizlə maraqlanırlar. Hər 

şeyin öz qaydasında olduğunu bildirərsiniz, yoxsa... 

Məni kameradan çıxarıb qapısında əli avtomatlı milis dayanmış otağa apardılar. Orada xaricilər vardı. Bir 

qadın və bir kişi ilə yanaşı Zori Balayan da oradaydı. Soruşdular ki, səni döyüblər. Dedim yox. Onda xahiş 

etdilər ki, soyunum. Döyülməkdən bədənimin hər yerinin qapqara olduğnu, ayaqlarımın yaralarını gördülər. 

Ailəmin harada olduğunu soruşdular. Dedim bilmirəm. Nə istədiyimi xəbər aldılar. Xahiş etdim ki, hamımıza 

kömək etsinlər azad olaq. Martın 20-də məni kameradan həyətə çıxardılar. Şöbənin bütün şəxsi heyəti burada 

idi. Cavan bir azərbaycanlı əsirin üstünə təlim görmüş it qısqırtmışdılar və özləri kimi vəhşi heyvanın yazıq 

binəvanı necə parçalamağından həzz alırdılar... 

Hacıyev Qənaət Məhəmmədəli oğlu Xocalı faciəsini ilk anından sonunadək yaşayıb. Gözləri qarşısında 

insanlığa sığışmayan vəhşiliklərin şahidi olub. Soyqırımı ifadəsini də ilk dəfə ermənilərdən eşidib. - Siz 

azərbaycanlıların axırına çıxacağıq - deyən ermənilər xocalılara verdikləri işgəncələrlə bunu bir daha sübuta 

yetiriblər. Həmin dəhşətli anları yaşayan və olmazın işgəncələrə məruz qalan Q.Hacıyev ermənilərin vəhşiliyini 

heç zaman unutmayacağından söz açaraq deyir: 

- 1992-ci ilin yanvar ayının əvvəlində arvadımı və uşaqlarımı Ağdama apardım. Xocalıdakı iki mərtəbəli, 12 

otaqlı daş evimdə hər cür rahatlığım vardı. 2 televizor, 2 soyuducu, əllə toxunan 32 xalça, 5 baş qaramalımız, 60 

baş qoyunumuz, 30 sot torpaq sahəmiz məişət qayğılarımızı xeyli yüngülləşdirmişdi. Bəri başdan deyim ki, 

bütün bu var-dövlət bir gecənin içində ermənilər tərəfindən talan edildi. Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 

evimdə 50-yə yaxın kişi toplaşmışdı. Onların ən kiçiyinin 18, böyüyünün isə 96 yaşı vardı. Mən onların 

ağsaqqalı, könüllülər dəstəsinin komandiri idim. Saat 24 radələrindən başlayaraq şəhəri hər tərəfdən güclü top 

atəşinə tutdular. Sonra tanklarla hücuma keçdilər. Biz Qarqar çayının məcrası ilə Əsgərana tərəf qaçırdıq. 

Qabaqda yolu kəsən ermənilər atəş açdılar. İnsanlar pərən-pərən oldu. Kimisi dağa doğru qaçdı, böyük bir qrup 

isə meşəyə girib, daldalanmaq istədi. Onlardan 12-si donaraq qarın içində qaldı. Ermənilər yaşayan Aranzanit 

kəndinin yaxınlığında mühasirəyə düşdük, 17 nəfəri elə yerindəcə güllələdilər. 

İki gün bizi hansısa bir evdə ac, susuz saxladılar. Sonra saqqallı ermənilər gəlib içərimizdən 20 sağlam kişini 

ayırıb maşınla apardılar. Əl-qolumu bağlayıb avtobazaya gətirdilər. Üzüqoylu maşının kuzovunda uzanmışdım. 

Orada kəndirdən sallanan əl-ayağı kəsilmiş bir cəsəd gördüm. Yanında əliuşaqlı bir qadın qışqıraraq ağlayırdı. 

Yəqin ki, qətlə yetirilən əri idi. Avtobazanın direktoru Armen gəldi. Onu tanıyırdım, məni kuzovdan sürükləyib 

zirzəmiyə apardılar, qollarımı açdılar. Divara mıxlar və şüşə qırıntıları bərkitmişdilər ki, söykənmək olmasın. 

Bir neçə gündən sonra zirzəmiyə Martunidən olan iki azərbaycanlı gətirdilər. Onlardan birinin 15, digərinin isə 

35 yaşı vardı, o ki var döymüşdülər. Bir azdan qara saqqallı beş erməni gəlib zirzəminin qapısını içəridən 

bağladılar. Ermənilərdən biri 15 yaşlı oğlana baxıb dedi: "yaxşı qoyundur". Ayaq üstə güclə dayanan oğlanı 

tutub qollarını yana çəkdilər, gözlərimin qarşısında əvvəlcə bir qolunu, sonra o birisini balta ilə kəsdilər. Döş 

qəfəsini yararaq ürəyini çıxardıb əllərində oynatmağa başladılar və irişə-irişə növbənin mənim olduğunu 

bildirdilər. Ürəyi namərd əlində, cəsədi döşəmədə capalayan bədbəxtə heç bir kömək edə bilmədiyim üçün elə 

bağırdım ki, yer-göy lərzəyə gəldi. Qapı döyüldü, açdılar. İçəriyə girən yekəpər erməni saqqallılara nəsə dedi, 

birlikdə çıxıb getdilər. 

Məni və o biri azərbaycanlını başqa zirzəmiyə köçürdülər. Ölümcül halda döyülən cavan gördüklərindən 

dəhşətə gələrək huşunu itirib yıxıldı və bir daha ayağa qalxmadı. Zirzəmidə dörd qadın və iki uşaq da vardı. 
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Küncdə bir qadın cəsədi uzadılmışdı. Qadınlar söylədilər ki, o binəva hamilə idi, qarnını yarıb uşağı çıxardılar, 

yerinə canlı pişik bağladılar. Qadın can verəndə ermənilər qəhqəhə çəkib gülüşürdülər. 

Doğmalarla görüş həsrəti ilə keçən günlərdə ermənilərin insanlığa sığmayan bir neçə əməli ilə üzləşdim. 

Otağıma saldıqları bir azərbaycanlıya əmr etdilər ki, qızıl dişini özü çıxarsın, yoxsa başını kəsəcəyik. O da 

cavabında dedi ki, nə istəyirsiniz edin, mən dişimi çıxarmayacağam. Bizi üzərinə mıx vurulmuş taxta parçaları 

ilə döyməyə başladılar. Qışqırdıq ki, bizi güllələyin, ancaq əzab verməyin. Cavabları bu oldu ki, sizi döyə-döyə 

öldürəcəyik. Qardaşım oğlunun qayınatası da bizim kamerada idi. Onu aparıb başını kəsdilər. 52 günlük 

əsirlikdən sonra kamerada mənimlə olan ölmüş azərbaycanlını da erməni ölüsü ilə dəyişdilər... 

Şahidlərin ifadələrini oxumaqla qurtaran deyil. Yüzlərlə, minlərlə Xocalı sakini 20 il bundan əvvəl ermənilər 

tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı faktını bütün eybəcərlikləri ilə dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmaq iqtidarındadır. Dünyanın hər yerində ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən 

soyqırımına etiraz edənlərin sayı ildən ilə artmaqdadır. Uzaq Amerika qitəsində Mekska, Asiyada Pakistan, 

Avropada İsveç parlamentlərinin Xocalı soyqırımını tanıması haqqın, ədalətin tanınması kimi 

qiymətləndirilməlidir. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü 

iə "Xocalıya ədalət!" layihəsi çərçivəsində aparılan təbliğat işləri öz gözəl bəhrəsini verir. İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatının 51 ölkəsinin bu yaxınlarda Xocalı soyqırımını insanlığa qarşı törədilən beynəlxalq cinayət kimi 

tanıması böyük hadisədir. 

Fransa vətəndaşı, erməni əsilli Şarl Aznavur Ermənistan rəhbərliyinə ünvanladığı mesajında deyir ki, erməni 

soyqırımı iddiası ilə alver etməyiniz bəsdir. Real həyata qayıtmaq lazımdır. Reallıq isə Ermənistanı hər il tərk 

edən yüz minlərlə soydaşımızın taleyinin necə olacağından ibarətdir. Belə bir açıqlamanın fonunda Fransa 

prezidenti Sarkozinin erməni soyqırımını inkar edənlərin cəzalandırılmasına dair çıxarmaq istədiyi gülünc qərar 

dünya ictimaiyyətinin haqlı narazılığına səbəb olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fransa Senatında 

müzakirə olunan bu qanunu tarixi təhrif edən, demokratiyaya, söz azadlığına zidd olan, yalan və saxta 

məlumatlara əsaslanan təşəbbüs kimi dəyərləndirərək onun qüvvəyə minməyəcəyinə ümidvar olduğunu 

bildirmişdir. 

 

Məqalə Azərbaycan Mətbuat Şurasının “Qarabağ mövzusu və Xocalı soyqırımının mediada təbliğinə 

dəstək” layihəsi çərçivəsində keçirilən müsabiqəyə təqdim olunur. 

 

Telman ƏLİYEV. 

 

“Xalq qəzeti”.-2012.-17 fevral.-N 38.-S.6. 
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Xocalı soyqırımına gedən yol: zaman və zəmin 

 
XX əsrin son onilliyinin ən qanlı faciəsi Xocalı soyqırımına tarixdən və coğrafiyadan gələn yollar 

uzaqlara gedib çıxır. Quzey Azərbaycanın mərkəzi əyaləti Qarabağın aranından yaylağına uzanan yolun 
ortasında yerləşən Xocalı Qafqazda qədim mədəni qaynaq - Xocalı - Gədəbəy mədəniyyətinin ən zəngin 
nişanələrini qoruyub saxlayan ulu bir yurd yeridir.  

 
İrimiqyaslı coğrafi xəritələrə düşməyən bu məntəqənin adı qədim tarixə dair əksər kitablarda çəkilir. 

Ömründə bir dəfə ayağı bu yerə dəyməyən tarixçilər əvvəllər Azərbaycanın Qarabağ yaylasında 3-4 min illik 
mədəni bir tarixin izlərini yaşadan Xocalı adlı yaşayış məskənindən xəbərdar idilər. 25 ildən bəri Qarabağı 
dünyanın ən qaynar nöqtəsinə, qanlı bölgəsinə çevirmiş erməni millətçi-separatçıları isə 1992-ci ilin 25-26 
fevral gecəsində törətdikləri dəhşətli soyqırmı ilə yüz milyonlarla insanın həyəcan, sarsıntı, qəzəb, lənət saçan 
nəzərlərini Xocalı adlı yer üzündən silinmiş, sakinləri məhv edilmiş bir ada, ünvana, vandalizm obyektinə 
çevirdilər. Bircə gecənin içində bir neçə minillik fasiləsiz yaşama, mövcudluğa son qoyuldu. 

Çox təəssüf ki, ilkin informasiya dalğası ilə Yer kürəsinin hər yerindəki normal insanlara dəhşətli ağrı 
yaşadan Xocalı soyqırımı aradan 20 il keçsə də öz adı ilə tanınmır. Dünyanı idarə edən, nizam yaratmalı, ədaləti 
təmin etməli, siyasi-hüquqi güc mərkəzləri hələ də susurlar. İllər ötüb keçsə də, hər şey gün kimi aydın olsa da 
biganəlik, səthi yanaşma davam edir. 

Haqqın gec-tez yerini alacağına, günahsız insanların kütləvi surətdə məhv edilməsinə doğru-düzgün qiymət 
veriləcəyinə inamını itirməyən xalqımız isə dünyadan obyektivlik gözləyir. Bütöv bir şəhərin etnik 
mənsubiyyətinə görə yer üzündən silinməsi beynəlxalq hüquqi qiymətini almırsa, bəşəriyyət XXI əsrdə hara üz 
tutub? 

20 ildir ki, Xocalı soyqırımının necə baş verməsi, bu ağlasığmaz faciənin nələrdən qaynaqlanması, ən yeni 
tarixin bu dəhşətli qətliamına kimlərin və nələrin bais olması ilə bağlı suallara min bir cavab tapılıb. Bu misilsiz 
fəlakətin kökləri zaman, məkan və bu iki amili tarixə çevirən insan fəaliyyəti baxımından uzaqlara və dərinlərə, 
səhvlərə və zəifliklərə gedib çıxır. 

Azərbaycanda tarixin son 3-4 min ilində yalnız yerli xalqın yaşadığı Qarabağ ərazisinə ermənilərin ayağı orta 
əsrlərin sonlarında dəyib. Son 2 min ildə Quzey Azərbaycanda baş verən dini-etnik dəyişmələr və xalqımızın 
etnik-mədəni formalaşması zəminində Qarabağın qıpçaqəsilli, xristian dinli (alban məzhəbi) əhalisi zaman-
zaman artıb-çoxalan müsəlman oğuzların içərisində ərimişdir. Onların bir hissəsi səlcuq və monqol axınlarının 
təsiri ilə Şimali Qafqaza və Qara dəniz boyuna köçüb getmişdir. Qafqaz albanların varisləri olan az sayda 
xristian türklər (xəmsə məliklikləri) isə Nadir şahdan sonrakı mərkəzləşmiş dövlətin zəifləyib parçalanması ilə 
yaranan Qarabağ xanlığının tərkibində "dini ayrı qardaşlar"la əmin-amanlıqda yaşamışlar. 

Tarix boyu Qarabağda erməni izini zərrəbinlə də tapmaq mümkün deyil. Bəs 1988-1994-cü illərdə 1 milyon 
yerli əhalini min bir hiylə və vəhşiliklə dədə-baba yurdundan qovmuş, 20 faiz ərazimizi işğal etmiş, 20 min 
soydaşımızı öldürmüş, 50 min azərbaycanlını əlil və şikəstə çevirmiş, 4500-dək dinc insanı əsirlikdə izsiz-
soraqsız itirmiş "əzabkeş ermənilər" Qərbi Azərbaycanda və Qarabağda necə peyda olmuşlar? Bütün bu 
fəlakətlərin, eləcə də 20 il əvvəl törədilmiş Xocalı faciəsinin bir kökü, bəlkə də, ən ciddi başlanğıcı bax bu 
sualın cavabındadır. 

Tarixən, balkanlardan Yaxın Şərqə köç etmiş, özlərini "haylar" adlandıran ermənilər Kulikiyada 
məskunlaşmışlar. Qərbin "xaç yürüşləri"ndə dindaşlarına yol və xidmət göstərmiş bu başabəla, xain, fitnəkar 
toplum Bizansa yayılmışdır. Türklər Anadoluda möhkəmləndikcə köhnə ağalarını yenilərə satan ermənilər 
Osmanlı imperiyasında möhkəmlənmiş, oradan o tay - bu tay Azərbaycana kök atmışlar. Qriqorian missionerliyi 
ilə Qarabağa nüfuz edən, I Pyotrun səyləri ilə Şirvana yerləşdirilən, Rusiya-Osmanlı və Rusiya-İran 
müharibələrində yeni dindaşlarına bələdçilik etməklə, fitnələr törətməklə rəğbət qazanan ermənilər Şərqi hədəfə 
alan çar imperiyasının regionda dayağına çevrilmişlər. 

Qarabağ və Gəncə, sonra isə Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının qara günləri də bununla başlanmışdır. Rusları 
Qafqaza dəvət edən, onların sıralarında vuruşan, Quzey Azərbaycanın işğalında mühüm rol oynayan ermənilər 
XIX əsrdə Rusiyanın himayəsi ilə Qara dənizdən Xəzər dənizinədək sürətlə yayılıb məskunlaşmışlar. 

Quzey Azərbaycanın işğalından sonra Qarabağa 1828-30-cu illərdə İrandan 40 min, Osmanlıdan isə 90 min 
erməni köçürülmüşdür. Rəsmi statistikaya görə, 1823-cü ildə Qarabağ xanlığı ərazisi əhalinin 78,3 faizi 
müsəlman türklər, 21,7 faizi xristian türklər və son onilliklərdə bura köçmüş ermənilər idi. XIX əsrdə 
imperialist Qərb dairələri Şərqə doğru irəliləyən Rusiyaya, bu regionun aparıcı dövlətləri olan İran və Osmanlı 
imperiyalarına qarşı çevik etnik alət olan ermənilərdən fəal surətdə istifadə etməyə başlamışdır. 

Uydurma və heç bir əsası olmayan "erməni məsələsi" məhz belə meydana çıxmışdır. Tarixi vətənlərini 
itirmiş erməniləri, ilk növbədə, Şərqin güclü dövlətləri olan İran və Osmanlı imperiyaları içərisində təxribatlara 
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yönəltmək, lazım gələndə provoslav Rusiyasının Şərqə irəliləyişində əngələ çevirmək üçün Qərbin aparıcı 
dövlətləri Anadoluda və Qafqazda "erməni buferi" yaratmaq ideyasını ağılsız, xain, fitnəkar erməni elitasına 
sırımağa nail olmuşlar. 

Əslində, özlərinə isti bucaq axtaran, bunu yerli türklərin himayəsində tapmağa məhkum ermənilərin 
bədbəxtliyi də bu cazibədar yalana uymaqla başlamışdır. XIX əsrin sonlarında Anadoluda fitnəkar qiyamlar 
törədən ermənilər II Dünya müharibəsində Rusiya və Antanta cəbhələrinə keçib, vətəni Osmanlı imperiyasına, 
sonradan məskunlaşdığı Azərbaycana qarşı döyüşmüş, müdhiş soyqırımlar, bəşəri cinayətlər törətmişlər. Bu 
tarixi xəyanətdə həlak olmuş, Osmanlı imperiyasının cənub-şərqinə köçürülmüş, axışıb Qafqaza, xüsusən Qərbi 
Azərbaycana və Qarabağa doluşmuş ermənilərin "soyqırıma məruz qalması" barədə cəfəngiyatlar bu obyektiv-
tarixi xronikanın fonunda gülüncdür və bəşəriyyəti ələ salmaq cəhdidir.  

Rusiya və Antantanın silahlandırdığı ermənilər I Dünya müharibəsində xəyanətkar mövqeyinə görə Osmanlı 
ərazisində neytrallaşdıran məqamda yenidən Azərbaycana soxulub kütləvi qətl-qarətlər törətmişlər. Erməni 
elitasının Rusiya imperiyasını yeni əsasda quran bolşeviklərə qoşulmuş qismi isə 1918-ci ildə Bakıda, 
Qarabağda, Şamaxıda, Qubada, Salyanda və s. 30 minədək soydaşımızı məhv etmişdir.  

1918-ci ilin 29 mayında İrəvan şəhərini Azərbaycandan alıb eyni adlı müsəlman quberniyasında Ermənistan 
dövlətini quran, 1920-ci ilin 20 aprelində yerli dönük və səbatsızların əli ilə bolşevik Rusiyasını Azərbaycana 
gətirən daşnak xislətli "sosialistlər" Qarabağın dağlıq hissəsində də heç bir əsas olmadan "muxtar erməni 
vilayəti" yaratdılar. 

Sovet dövründə Stalin rejiminə alçaq xidmətləri ilə nüfuz qazanan erməni bolşevikləri Azərbaycanda açıq-
gizli repressiyalar törətdilər, Qarabağı süni surətdə erməniləşdirdilər. Bütün bunlar zəmanəmizlə Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsini, o cümlədən Xocalı soyqırımını qidalandırır, yaxınlaşdırırdı. 

1998-ci ildə daxili zidiyyətlərin, xarici planların nəticəsi olaraq SSRİ adlı superdövlət süqut dövrünə qədəm 
qoyanda Qərbi və Şərqi Avropa imperialist dairələrinin strateji maraqlarına alət kimi hazırlanmış erməni 
millətçi-separatçıları Quzey Azərbaycana qənim kəsildilər. 1988-ci ilin 13 fevralında Xankəndidə başlayan 
separatçı erməni hərəkatı Azərbaycanın və onun qonşu olduğu türk-müsəlman dövlətlərinin tarixən yol 
verdikləri səhvlərin, ermənilərin Qafqaza yerləşdirilməsinə ciddi əhəmiyyət verməməsinin, daxili-siyasi 
çəkişmələrə uymasının nəticəsində beynəlxalq münaqişəyə çevrildi, məlum faciə, soyqırımı və ərazi itkiləri ilə 
sonuclandı. 

1992-ci ilin 25-26 fevral gecəsində baş vermiş Xocalı faciəsi o vaxtadək siyasi-diplomatik gerçəklikləri 
lazımi qədər nəzərə almayan, müstəqilliyi yenicə qazanan Azərbaycanın taleyində və ən yeni tarixində sarsıntılı 
məqam oldu. 1992-ci ilin şaxtalı fevral gecəsi respublikanın ortasında Rusiyanın hərbi, Qərbin terror-təxribat 
dairələrindən kömək alan Ermənistan işğalçı qüvvələri Azərbaycanın 10 minədək əhalisi olan, Dağlıq Qarabağın 
strateji məntəqəsi Xocalını ciddi hazırlanmış plan əsasında yer üzündən sildi. Müdafiəsiz dinc əhali və qaçıb 
canını qurtarmaq istəyən uşaq, qadın, qoca odlu gülləyə tuş edildi, işgəncə ilə öldürüldü. 

Xocalı soyqırımının rəsmi statistikası 20 ildir ki, dünyaya bəllidir: 
Bütün silah növləri ilə təchiz olunmuş, xaricdən, xüsusən, 366-cı keçmiş sovet alayından kömək almış 

Ermənistan birləşmiş qüvvələri həmin gecə 613 dinc azərbaycanlının - o cümlədən 106 qadının, 63 uşağın, 70 
qocanın həyatına son qoydu. Xocalıda azərbaycanlıları hədəfə almış bu dəhşətli cəza gecəsində 487 nəfər 
yaralandı, 1275 nəfər girov götürülərək ağlagəlməz vəhşiliklərə tuş oldu. Bütün bunlar Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının bəşəri qırğınları cilovlamaq və yox etmək siysətinə meydan oxumaq idi. 

Həmin axşam erməni silahlı qüvvələrinin mühasirəsində qalmış, qanlı divan tutulmuş Xocalı əhalisinə qarşı 
məqsədli, mütəşəkkil hərbi əməliyyatın beynəlxalq hüquqi təfsirdə bircə adı var: etnik mənsubiyyətə görə məhv 
edilmə - soyqırımı. 

Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqına misilsiz bir ağrı yaşatmaqla yanaşı, həm də bizə tarixin son 2-3 əsrində 
yol verilmiş bağışlanılmaz səhvlərin dərslərini də anlatdı. Bu soyqırımı baş verməyə bilərdimi? - Əlbəttə! Bu 
şərtlə ki, bir-birimizlə didişib insanlıq sifətini və tarixi vətənini itirmiş erməniləri içərimizə buraxmaya, 
başımıza çıxarmayaydıq. Həm də kənar düşmənlərimizin fitnə-fəsadlarından vaxtında duyuq düşəydik. 

Ermənilər Azərbaycanın Qərb bölgələrindən, mərkəzi Qarabağ əyalətindən soydaşlarımızı qovub çıxarsa da, 
Qafqazda qan dəryası yaratsa da, silinməz-pozulmaz bir qanuna uyğun olaraq, bu fəlakət dalğalarında özləri 
batmaqdadır. Ayılmış, səhvlərindən dərs almış Azərbaycan dostlarını artırır, hər sahədə güclənir. İşğalçı 
Ermənistan separatçı-əlahiddəliyin məntiqinə uyğun olaraq təklənir, zəifləyir. Bu "zavallı" millətin son tutacağı 
- yalan və hiylələri də əlindən çıxır. Dünya görür ki, heç kəs erməniləri soyqırıma məruz qoymayıb, əksinə, 
onlar türk soyuna qarşı davamlı, çeşidli soyqırımlar törədiblər.  

Xocalı soyqırımı bizim günlərdə bu həqiqətin təkzibedilməz qanlı ekranıdır. Bu ekrana ermənilərin öz əlləri 
ilə yazdıqları vandalizm və soyqırımlar, çox keçməz ki, haqq məhkəməsində onları bu tarixi fəlakətə sürükləmiş 
liderlərə qarşı ittiham aktına çevrilər. 
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Tarix bizi inandırıb: nahaq qan yerdə qalmaz! 
 

Tahir AYDINOĞLU 
Yazı Azərbaycan Mətbuat Şurasının və "Akkord" şirkətinin "Qarabağ mövzusu və Xocalı soyqırımının 

mediada təbliğinə dəstək" layihəsi çərçivəsində keçirdiyi müsabiqəsinə təqdim olunur 
 

“Xalq qəzeti”.-2012.-!9 fevral.-N 39.-S.3. 
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Biz bu soyqırım cinayətini bütün gerçəyi ilə dünyaya çatdıra bilmişikmi? 

 

1992-ci ilin fevralın 26-da Xocalıda törədilən genosid aktının 20 ili yaxınlaşır. Həmin il fevralın 25-dən 

26-a keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri və MDB-nin Xankəndindəki 366-cı moto-atıcı alayı ilə birlikdə 

Xocalıya hücum etdilər. Qeyd edək ki, 366-cı alayın tərkibində 49 nəfər erməni zabit və gizirlərin olması barədə 

müfəssəl məlumatlar var. Həmin gecə silahsız, əli yalın əhaliyə qarşı törədilən amansız qətliam nəticəsində 613 

nəfər şəhid oldu. Öldürülənlərin 63 nəfəri uşaq və yeniyetmə, 106 nəfəri qadın və qız, 70 nəfəri isə ahıl 

adamlardır. Soyqırım nəticəsində 1000 nəfərdən artıq şəhər sakini, onlardan 76 nəfəri yetkinlik yaşına çatmamış 

şəxs olmaqla, azyaşlı qız və oğlanlar müxtəlif dərəcəli güllə yaraları alaraq şikəst oldular. Genosid nəticəsində 8 

ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq validyenlərindən birini itirdi. Şəhid olanların 56 

nəfəri xüsusi amansızlıqla öldürüldü, 1275 nəfər isə əsir və girov götürüldü. 

Həmin vaxt Tomas Qolts adlı amerikalı jurnalist “Azərbaycan xatirələri” adlı kitabında Xocalıda 

öldürülənlər haqqında bunları yazırdı:"Öldürülən qadınların bir neçəsi hamilə, uşaqların 43-ü azyaşlı, biri isə 

ikigünlük körpə idi.  

Yaralıların bəziləri yandırılmaqla, bəziləri isə üstündən hərbi texnika ilə keçməklə öldürülmüşdü". 

 

Fransanın addımı bizi silkələməlidir 

 

Bəs biz necə ötən 20 il ərzində Azərbaycan dövləti, xalqı olaraq bu soyqırım aktını dünyaya tam gerçəyi 

ilə tanıtdıra bilmişikmi? Bu günlərdə Fransada “erməni soyqırım”ının inkarına görə cəzanı nəzərdə tutan 

qanunun qəbulu məsələni yenidən gündəmə gətirdi. Belə bir qanun ilk idi. Amma məsələ burasındadır ki, 

indiyədək Ermənistan olmayan bir hadisəni tamamilə təhrif edilmiş bir formada 19 ölkənin parlamentində 

tanıdıb. Indiyədək onlar Fransa, Italiya, Hollandiya, Argentina, Uruqvay, Çili, Almaniya, Yunanıstan, Yunan 

Kipri, Livan, Polşa, Kanada, Isveçrə, Venesuela, Slovakiya, Vatikan və bir neçə başqa dövlətlərin parlamentində 

bunu tanıtmağa nail olublar. 

Bundan başqa, ABŞ-ın 30 ştatında analoji tanıtmaya nail olublar. Üstəlik, məsələ vaxtaşırı Amerikanın 

gündəminə gətirilir. Istisna deyil ki, onlar bu prosesi yenə davam etdirəcək, Fransada nail olduqlarını başqa 

dövlətlərdə də reallaşdırmağa çalışacaqlar.  

Bəs biz necə Ermənistanı bu soyqırımdan dolayı suçlu kimi qəbul etdirə bilmişikmi? Nəticə ortada 

olduğuqdan cavab da aydındır. Bununla biz indiyədək görülən işlərin üzərinə kölgə salmaq niyyətində də 

deyilik. Ötən 20 ildə kiçik kompakt disklərdə Xocalı ilə bağlı baş vermiş hadisələrin mahiyyəti, törədilmə faktı 

bütün dünyaya çatdırılıb. ANS telekanalının çəkdiyi filmlərin, sənədli lentlərin də böyük əhəmiyyəti var. 

Bundan başqa, Tomas Foksun “Azərbaycan gündəliyi” adlı ingilis dilindəki kitabı da həqiqətləri ortaya 

qoyub. 

İslam Konfransı Təşkilatında ciddi dəstəyə nail olmuşuq.  

İki il öncə İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament Birliyi Konfransının Uqandada təşkil 

edilən sessiyasında Xocalı faciəsinə “Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı” və 

“insanlığa qarşı cinayət” kimi qiymət verildi. 

Pakistan dövlət olaraq Xocalıdakı soyqırımı rəsmən tanıyıb. 

Hollandiyada Xocalı soyqırımına abidə qoyulub.  

Azərbaycan parlamentinin dünya parlamentlərinə müraciəti olub ki, bunu qətliam kimi tanısınlar. 

Amma Xocalı faciəsi Azərbaycanın tarixində elə iz buraxıb ki, bu hadisənin bütün dəqiqliyinədək 

öyrənilməsinə, faciə ilə bağlı istintaq işinin yekunlaşmasına və beynəlxalq məhkəməyə çıxarılmasına ehtiyac 

var. 

Məsələnin çox tərəfləri açıqdır, şahidlər var. Buna görə də əlimizi yanımıza salıb dayanmalıyıq. 

Görüləsi xeyli işlər var. İlk növbədə dövlətin, səfirliklərin, xaricdəki diasporlarımızın hadisəni dünya birliyinə 

gercək adıyla - soyqırım kimi tanıtdırmaq olmalıdı. Çünki bu hadisələrin beynəlxalq hüquq tərəfindən soyqırım 

cinayəti kimi tanınması üçün kifayət qədər əsaslar var.  

 

Fransızlar Xocalıda nələrin şahidi olmuşdu? 

 

Bunun üçün dünyada medianın imkanlarından geniş istifadə etmək gərəkir. 20 il öncə Xocalıda 

soyqırım gözlərilə görən xarici media mənsubları baş verənlərdən dəhşətə gəlmişdi. 
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Bu gün o yazılar və video-kadrların hamısı durur.  

İlk növbədə həmin kadrların yenidən dünya mediasına çıxarılmasına ehtiyac var. Indi təqdim 

etdiklərimiz Xocalıdakı soyqırımdan sonra dünyanın nüfuzlu KIV-lərində yer alan yazıların az bir hissəsidir.  

Gəlin jurnalist Qədir Nəsirovun müxtəlif mənbələrdən topladığı faktlara nəzər salıq: 

Fransalı jurnalist Can-iv Yunet yazırdı: “... Biz Xocalı faciəsinin şahidləri olduq, yüzlərlə həlak olmuş dinc əhali 

cəsədi gördük - qadın, uşaq qoca və Xocalı müdafiəçilərinin meyitləri. Bizə vertolyort verdilər, amma ermənilər 

bizim vertolyotu atəşə tutdular. Dəhşətli mənzərə idi. Mən müharibələr haqqında alman faşistlərinin qəddarlığı 

barədə çox eşitmişəm. Amma 5-6 yaşlı uşaqları, dinc əhalini öldürən ermənilər onları üstələdilər. 

Xəstəxanalarda, vaqonlarda, hətta uşaq bağçaları və məktəblərdə çoxlu yaralılar gördük”. 

“Frant Layn Nyus” telekompaniyasının əməkdaşı Rori Patriks Xocalıda olmuşdu. Efirə gedən süjetdə 

deyilirdi: “Xocalıdakı cinayətkarlığa heç nə ilə haqq haqq qazandırmaq olmaz. Naxçıvanik kəndinin 

yaxınlığında mən onlarla eybəcər hala salınmış meyit gördüm. Bunlar Xocalının müdafiəçiləri deyildilər, bunlar 

həmin Azərbaycan şəhərinin dinc əhalisi-ermənilərin güclü atəşi altından çıxıb Ağdama çatmağa can atan və 

güllələnən uşaqlar, qadınlar, qocalar idi. 

“İzvestiya”nın müxbiri V.Belix Xocalı təəssüratlarından belə bəhs edirdi:"... arabir Ağdama sağ girovlara 

dəyişdirilmiş meyitlər gətirilirdi. Amma gecə vəhşətində belə şey xəyala gətiriləsi deyil: çıxarılmış gözlər, 

sivrilmiş qulaqlar, soyulmuş dərilər, kəsilmiş başlar... Işgəncələrin həddi-hüdudu yoxdur". 

“İzvestiya” bir xəbər də yaymışdı: “Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qoca qadının 

üzünün bir tərəfi kəsilmişdi. Kişilərin baş dəriləri soyulmuşdu” 

Böyük Britaniyanın “Sunday Times” qəzeti həmin ərəfədəki saylarının birində erməni əsgərlərinin 

Xocalıda yüzlərlə ailəni məhv etdiyi yazmışdı. Sonrakı saylarında isə Xocalını belə təsvir etmişdi: “Xocalı 

münasib vaxtlarda tarlaları əkib-becərən minlərlə azərbaycanlı üçün ev idi. Ötən həftə o şəhər yer üzündən 

silindi". 

Fransanın nüfuzlu “Le Mond” qəzeti də hadisəni diqqətdən kənarda qoymamışdı: “Ağdamda olan” xarici 

jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş qadın və uşaqların meyitləri arasında baş dərisi soyulmuş, dırnaqları çıxarılmış 

meyitlər gördülər. Bu, Azərbaycanın təbliğatı deyil, reallıqdır". 

Britaniyanın “Tayms” jurnalı Xocalıda baş verən hadisələrdən bəhs edən məqalədə deyilirdi: “Çoxları 

eybəcər hala salınmışdı, balaca bir qızın isə yalnız başı qalmışdı” 

 

Parlamentin üzərinə mühüm iş düşür 

 

Bu məsələdə Azərbaycan parlamentinin də üzərinə böyük iş düşür. Bu gün Milli Məclisdə ayrı-ayrı 

dövlətlərin parlamentləri ilə dostluq qrupları fəaliyyət göstərir. Onların imkanlarından geniş istifadə 

edilməlidir.  

Türkiyə parlamentində olduğu kimi digər parlamentlərdəki dostlarımızın da öz ölkələrinin qanunvericilərinə 

Xocalı soyqırımını tanımağı nəzərdə tutan layihələr təqdim etmələrinə nail olmaq lazımdır. 

Erməni diasporu özünün əlaqələrindən istifadə edərək, bir sıra dövlətlərin parlamentlərinə qondarma erməni 

soyqırım"ını tanıtmağa çalışır. Bəzilərində qeyd etdiyimiz kimi buna nail olub, bəzilərində isə ruhdan düşmədən 

çalışır. Bəs bunu niyə biz etməyək? ABŞ Konqresində Azərbaycanın dostları qrupu fəaliyyət göstərir.  

Niyə biz əlimizdə kifayət qədər əsaslar olduğu halda Konqresə oxşar layihələr təqdim etmirik? Qoy illərlə 

qəbul etməsinlər, ancaq biz üzərimizə düşəni edək. 

Iki il öncə Türkiyə-Ermənistan protokollarında ermənilərin iddia etdiyi qondarma erməni soyqırımının birgə 

araşdırılması nəzərdə tutulurdu. Zamanında Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri lazımi səviyyədə dünyaya 

çatdıra bilsəydik, şübhəm yoxdur ki, Türkiyə bu məsələnin də birgə araşdırılmasının protokollara daxil etməkdə 

israr edərdi.  

 

Soyqırım abidəsi dövlət protokollarına salınsın 

 

Çox vaxt özümüzə haqq qazandırmaq üçün Xocalı soyqırımının indiyədək dünya tərəfindən tanınmamasını 

ikili standartlarla izah edirik. Bunu inkar etmək olmaz. Təəssüf ki, müasir dünyada hələ də ikili standartlar var. 

Amma bu, bir çox hallarda bizə ancaq bəhanə üçün lazım olur. 

Nəhayət, məni illərdir düşündürən bir məsələylə bağlı təklifimi vermək istərdim. Illərdir Ermənistana gələn 

hər bir dövlət və hökumət başçısı, o cümlədən digər rəsmi şəxslər mövcud protokola uyğun olaraq qondarma 

“soyqırım” abidəsinin ziyarətinə aparılır. Oradakı xatirə kitablarına ayrı-ayrı sənət, siyasət adamları, dövlət 
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başçıları öz fikirlərini, münasibətlərini qeyd edirlər. Beləcə, yalanlarını bütün dünyaya çatdırmış olurlar. Bakıda 

da soyqırım abidəsi mövcuddur. Yaxşı olardı ki, biz də protokol qaydalarımızı dəyişdirək, digər yerlərlə yanaşı 

qonaqlarımızı Bakıdakı Soyqırım Abidəsinə də aparaq.  

Buna ki, ikili standartlar mane olmur. 

Xəyal Babayev 

 

Yazı “Mətbuat Şurası və ”Akkord" Sənaye Tikinti Investisiya Korporosiyasının “Qarabağ mövzusu və Xocalı 

Soyqırımının mediada təbliğinə dəstək” layihəsi çərçivəsində elan etdiyi yazı müsabiqəsinə təqdim edilir. 

 

“Azadlıq”.-2012.-18 fevral.-N 38.-S.14. 
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Bu qan yerdə qalmaz 

 

Biz buna tamamilə əminik 
  

Rəhman İsmayılov Xocalıda anadan olub. Rusiyanın Çita şəhərindəki Politexnik İnstitutunun axşam 
şöbəsində oxuyanda kino birliyində işləyirdi. Qarabağ hadisələri zamanı ata-baba yurduna qayıdıb 
könüllü olaraq Xocalı özünümüdafiə dəstəsinə üzv yazılır. Bir neçə döyüşdə iştirak edir. O qanlı günlərin 
canlı şahididir. Onların nəslindən 9 nəfər şəhid olub. İnqilab İsmayılov Milli Qəhrəman adını alıb. 
R.İsmayılov sonralar İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu və Polis Akademiyasını bitirib. Məcburi köçkün 
həyatını yaşayır. Polis mayorudur. Doğma Xocalının tarixi-taleyi barədə kitabça hazırlayır. Aşağıdakı 
qeydlər də həmin kitabçadan götürülüb. 

 
Xocalı soyqırımına hazırlığın tarixi böyük, kökləri çox dərindir. Nankor ermənilərin gözü həmişə bizim 

cənnətməkan torpaqlarımızda olub. Hələ 1915-ci ildə Xocalı tamamilə yandırılmış, əhali isə Ağdamın Tərnöyüt 
və Kəngərli kəndlərinə pənah aparmışdı. 1918-ci ildə xalqımıza qarşı baş qaldıran növbəti soyqırımı əməlləri 
yenə də bu yerlərə çox böyük zərbə vurdu. Azərbaycanlı bacı-qardaşlarına köməyə gələn islam ordusunun səyi 
ilə ermənilərin qanlı əməllərinin qarşısı alındıqdan sonra xocalılılar yenidən öz yurd-yuvalarına qayıtdılar. 
Lakin kəndin əvvəlki yeri darmadağın edildiyindən, el ağsaqqalı Səfiyar bəyin göstərişi ilə İlis və Xocalı 
çaylarının birləşdiyi yerdə indiki Xocalı kəndinin əsası qoyuldu. İllər keçdikcə, bu yeni məkanda Xocalı inkişaf 
edərək öz əvvəlki səviyyəsinə yüksəldi. 

Nankor ermənilərin fitnə-fəsadı isə əsla azalmırdı. Əllərinə fürsət düşən kimi bəd əməllərini işə salırdılar. 
1954-cü ildə A.Mikoyanın SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri təyin edilməsi Qarabağ ermənilərinin 
yenidən fəallaşmasına səbəb oldu. Açıq-aşkar təqib, təhqirlər geniş miqyas aldı. Xankəndidə, Xocalıda, 
Ağdərədə, Xocavənddə azərbaycanlıları döyür, təhqir edir, iş yerlərindən qovurdular. 1967-ci ilin iyununda 
Xocavəndin Kuropatkino kəndində məktəbdən bir erməni uşağı yoxa çıxdı. Bu xəbər ildırım sürəti ilə bütün 
Qarabağa yayıldı. Üç günlük axtarışdan sonra uşağın meyiti həmin kəndin əkin sahəsində tapıldı. Məktəbin 
direktoru Ərşad Məmmədov, həmin sahənin briqadiri isə Ələmşah Mustafayev idi. Bu da azərbaycanlılara divan 
tutmaq üçün ermənilərə yaxşıca fürsət verdi. İki gün sonra Ərşad Məmmədov, Ələmşah Mustafayev və kənd 
sakini Zöhrab Məmmədov həbs edildilər. Onlara qarşı cinayət işi qaldırıldı. Vilayət daxili işlər idarəsinin 
nəzdində olan təcridxanada ermənilər onları elə günə salmışdılar ki, məhkəməyədək yaşayacaqlarına ümid yox 
idi. 

Aradan bir qədər keçəndən sonra gecə Xankəndidə qanlı iğtişaşlar baş verdi. Həmin iğtişaşı Xankəndidə olan 
hərbi hissənin azərbaycanlı zabiti (çox heyf ki, belə bir oğulun adını öyrənə bilmədim) yatırdı. O qanlı gecədə 2 
şəhid verdik. İyulun 3-də Xankəndidə əkin yerində uşaq ölümü ilə bağlı azərbaycanlıların məhkəməsi başlandı. 
Saat 12-də hərbçilərin müşayiəti ilə məhbuslar məhkəmə prosesi keçirilən "Oktyabr" yay kino klubuna gətirildi. 
İki minədək əli baltalı, dəhrəli, bıçaqlı erməni yığışmışdı. Məhkəmənin hakimi erməni olduğundan 
azərbaycanlılar ifadə verməkdən imtina etdilər. Erməni hakim başqası ilə əvəzləndi. Məhkəmənin gedişində 
uşağın ölümündə günahı sübuta yetirilmədiyinidən Z.Məmmədov həbsdən tamamilə azad edildi. Digər iki 
nəfərin işi isə yenidən istintaqa qaytarıldı. Qətlə yetirilən uşağın atası Benik üzünü bura toplaşan ermənilərə 
tutaraq məhbuslardan qisas almağa çağırdı. Ermənilər elə o dəqiqə hər üç azərbaycanlının başlarını kəsdilər. 
Sonra da hər üç cəsədi benzin töküb yandırdılar. 

Sonralar aparılmış istintaq zamanı əsl həqiqət üzə çıxdı, həmin uşağın öz doğma dayısı tərəfindən 
öldürüldüyü sübuta yetirildi. Artıq iş-işdən keçmişdi. Heç bir təqsiri olmayan qeyrətli oğullarımızı itirmişdik. 
Özü də necə qəddarlıqla. Bu acı xəbər bütün Azərbaycanı sarsıtsa da, çox təəssüf ki, ixtiyar sahibləri 
laqeydcəsinə susdular, bir tədbir görülməsi üçün baş qoşan olmadı. 

Ermənilər isə getdikcə fəallaşırdılar. 1988-ci ilin əvvəllərində azərbaycanlılar öz dədə-baba yurdlarından 
deportasiya olunanda onların bir qismi Xocalıya pənah gətirdi. 

Artıq Ağdam-Şuşa magistral yolunda daş müharibəsi gedirdi. Əsasən Xankəndi-Xocalı-Əsgəran yolunda 
gərginlik daha qabarıq şəkildə özünü göstərirdi. Azərbaycanlıların avtomobilləri daşa tutulur, sərnişinlərə 
xəsarət yetirilirdi. İmkan düşən kimi adamları girov götürürdülər. Günahsız insanların qorunması, girovların 
qaytarılması üçün Xocalının igid oğulları hər vasitəyə əl atırdılar. Ona görə də ermənilər Xocalı adlı maneəni 
aradan götürməyə, daha doğrusu, Xocalını məhv etməyə çalışırdılar. 

1988-ci il sentyabr ayının 18-də Xankəndidə keçirilən mitinqdə Xocalıya hücum etməyi qərara aldılar. 
Təxminən 12-13 minə yaxın əli silahlı Xocalıya tərəf üz tutdu. Üç "KRAZ" və bir "KAMaz" markalı yük 
avtomobili qabaqda gəlirdi. Piyada gələnlər ucu itilənmiş dəmirlərlə, od püskürən qurğularla, benzinlə dolu 
butulkalarla sılahlanmışdılar. Bizdə isə cəmi bir neçə ov tüfəngi var idi. Qüvvələrin qeyri-bərabər olmasına 
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baxmayaraq Xocalının o vaxtkı icra başçısı Elman Məmmədovun rəhbərliyi ilə erməni quldurları geriyə 
oturduldu. 

Həmin dövrdə Ermənistandan Xocalı aeroportuna edilən gündəlik reyslərin sayı 25, bəzən isə 30-a çatırdı. 
Onların nə daşıdığı isə hamıya gün kimi aydın olsa da, Bakı bu işin qarşısının alınması üçün heç bir tədbir 
görmürdü. 1990-cı ilin noyabr ayında Xocalı hava limanında milis bölməsinin yaradılması və bölməyə milis 
mayoru Əlif Hacıyevin rəis təyin olunması sayəsində bu reyslərin sayı dəfələrlə azalaraq 5-ə endirildi. 
Moskvanın qəti etirazına baxmayaraq Əlif Hacıyev və onun qorxmaz igidləri (cəmi 20 nəfər idi) sərnişin 
reyslərindən başqa heç bir yük təyyarəsinin Xocalı aeroportuna enməsinə imkan vermədilər. Hətta bir neçə dəfə 
qatı millətçi Z.Balayan gəldiyi reyslə də geriyə - Yerevana qaytarıldı. 

Bütün bunlara baxmayaraq bədnam erməni tufanı hər yanı yandıra-yandıra gəlirdi. Qarabağın Azərbaycan 
kəndləri - Kərkicahan, Meşəli, Cəmilli, Malıbəyli, Quşçular, Daşbulaq, Həsənəbad, Qaradağlı, Tuğ və digər 
yaşayış məntəqələri işğal edilmiş, kütləvi qətllər törədilmişdi. Xocalı tam mühasirəyə alınmışdı. 

1991-ci il sentyabrın 10-da səhər tezdən şəhərimiz Kətik dağından "Alazan" tipli raketlərlə atəşə tutuldu. Bu 
zaman Xocalı ilk şəhidini verdi - Zahid Lətif oğlu Muradov qəhrəmancasına həlak oldu. Bundan sonra avtomat 
səsləri "Qrad" tipli raketlərlə əvəz olundu. Bu hücumun da qarşısı bir təhər alındı. Vəziyyət günü-gündən 
pisləşirdi. Şəhərdə çörək və dərman çatışmırdı. Adamlar göz görə-görə dünyasını dəyişirdilər. Hərdən bir rus 
hərbçiləri tərəfindən vertolyotlardan çörək atılırdı. Camaat palçıqlı çörəkləri yeməyə məcbur idi. 

Kömək yox, silah yox, ərzaq yox, əhali tam sahibsiz qalmışdı. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq Xocalı 
döyüşür, özü-özünü müdafiə edirdi. 

1991-ci ilin oktyabr ayının sonunda ermənilər Əsgəran qalasında böyük bir barrikada qurmaqla Ağdam-Şuşa 
magistral yolu, Şuşa səmasında vertolyot vurulandan sonra isə Xocalı ilə hava yolu da bağlandı. 1992-ci il 
yanvarın 2-də şəhərə verilən elektrik enerjisi, fevralın əvvəllərində isə təbii qaz da kəsildi. 

Fevralın 13-də icra başçısı E.Məmmədov Gəncədə yerləşən hərbi hissədən Xocalıya iri vertolyot gətirməyə 
müvəffəq oldu. Həmin vertolyotla yaşlı insanlar, hamilə qadınlar, yaralılar, uşaqlar və xəstələr - cəmi 260 nəfər 
şəhərdən çıxarıldı. 

Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alaydan 3-ü özbək, 4-ü türkmən olmaqla 7 əsgər erməni zabitlərinin 
onlara qarşı dözülməz rəftarından bezərək fevralın 19-da Xocalıya qaçmışdı. Onlar dedilər ki, bir neçə günə 
ermənilər havadarlarının köməyi ilə  Xocalıya güclü hücum edəcəklər. Bu müdhiş xəbər Bakıya və Ağdama 
lazımi ünvanlara çatdırılsa da, nəticəsi olmadı. Xocalı taleyin ümidinə buraxılmışdı. 

Fevralın 25-də axşam saat 21-30-da şəhərin ətrafında əvvəlcə tank, sonra ağır artilleriyadan atəş səsləri 
eşidilməyə başladı. Güllələr dolu kimi yağırdı. Şəhər od tutub yanmağa başladı. Erməni hərbi birləşmələri 366-
cı alayın köməyi ilə Xocalıya daxil oldu. 

Biz Kətik dağına tərəf çəkilməyə məcbur olduq. Suyu dizdən olan Qar-qar çayını soyunmadan keçdikləri 
üçün çoxunun əli-ayağı donurdu. Əsgəran yaxınlığında tələ qurulmuşdu. Xocalıda isə əsl gülləbaran gedirdi. Bir 
neçə saat ərzində 613 soydaşımız, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi, 
meyitlər üzərində təhqiredici hərəkətlərə yol verildi. Həmin kütləvi qırğın həyata keçirilərkən 8 ailənin həyatına 
son qoyulmuş, 25 uşaq hər iki valideynindən, 130 uşaq isə valideynlərinin birindən məhrum edilmiş, 487 dinc 
Xocalı sakini ağır yaralanmış və 1275 nəfər girov götürülmüşdü. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin taleyi 
indiyədək məlum deyil. 

Səhəri günü Azərbaycan televiziyasının "Xəbərlər" proqramında ermənilərin Xocalıya hücumu zamanı cəmi 
iki nəfərin həlak olması barədə yalan məlumat veriləndə, sözün tam mənasında, sarsıldıq. 

Xocalının harayına səs verən olmadı. Yalnız ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdandan sonra Xocalı 
faciəsi özünün əsl siyasi, hüquqi qiymətini aldı. 

1994-cü il fevralın 24-də xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclisdə Xocalı 
məsələsi müzakirə olundu. Ulu öndərin sərəncamı ilə "Xocalı faciəsi günü" elan edildi. 1995-ci ildə 
soyqırımının ildönümü ərəfəsində Heydər Əliyev  xocalılıları qəbul edərək onları diqqətlə dinlədi, bir çox 
müəmmalı məsələlərə aydınlıq gətirdi. Elə həmin vaxtdan da Azərbaycan dövləti Xocalı soyqırımı haqqında 
həqiqətlərin olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, bütün bunların əsl soyqırımı kimi tanınması və işğal 
olunmuş torpaqların tezliklə azad edilməsi xəttini yeridir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin yolunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin müdrik siyasəti sayəsində 
son vaxtlarda bu sahədə xeyli irəliləyiş duyulur. "Xocalı soyqırımının iyirminci ildönümü haqqında" Prezident 
İlham Əliyevin sərəncamı qanlı faciənin dünya miqyasında hökmən tanınacağına inamımızı artırır. Dövlət 
başçısı qətiyyətlə deyib: "Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin 
parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə 
ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır". 
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Təqdirəlayiq haldır ki, son vaxtlar haqq səsimiz yaxın-uzaq ölkələrdə eşidilir. Xocalı soyqırımı haqqında 
dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində müəyyən tədbirlər görülür. Ermənilərin xalqımıza qarşı olan bu qanlı cinayətini 
əsl soyqırımı faktı kimi etiraf edənlərin miqyası getdikcə genişlənir. 

 
Müdriklər düz deyirlər ki,  nahaq qan yerdə qalmaz, həqiqət öz yerini tutacaqdır. Biz tam əminik ki, misli 

görünməmiş faciə gec-tez əsl qiymətini alacaq, soydaşlarımız tarixi ata-baba yurdlarına qayıdacaqlar. 
  

Rəhman İSMAYILOV, 
Goranboy Rayon Polis Şöbəsində təşkilat-inspeksiya  

qrupunun baş inspektoru, polis mayoru 
 

“Azərbaycan”.-2012.-19 fevral.-N 40.-S.5. 
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Xocalıdan erməni təyyarəsi qalxmamalıdır yaxud  

20 yaşlı faciə yaddaşımızın gözü ilə 

  

Qara siyahı 

  

Dönə-dönə deyilmiş və yazılmış bu faciə haqqında həqiqətləri insanların, xüsusən gənclərin 

diqqətinə çatdırmaqdan yorulmamalıyıq...     

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xankəndidə yerləşdirilmiş 366-cı 

motoatıcı hərbi alayının köməyi ilə Xocalı şəhərinə hücum etdilər. Əvvəlcə şəhər hər tərəfdən mühasirəyə 

alındı, sonra isə artilleriya və ağır hərbi texnikadan güclü atəşə tutuldu. Az vaxt ərzində yanğın baş verdi, şəhər 

tamamilə alova büründü. Şəhərin müdafiəçiləri və yerli əhali başdan-ayağa silahlanmış hərbçilərin və quldur 

dəstələrinin xüsusi qəddarlıqla həyata keçirdikləri amansız hücumuna davam gətirə bilmədilər. Fevralın 26-sı 

səhər saat 5-dək qədim Xocalı yer üzündən silindi, əhalisi dəhşətli soyqırımına məruz qaldı... 

Erməni vəhşiliyi nəticəsində Xocalı əhalisindən 613 nəfər öldürülmüş, 487 nəfər şikəst olmuş, 1275 nəfər 

dinc sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək, ağlasığmaz işgəncələrə, təhqir və həqarətlərə məruz 

qalmışlar. 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyildir. Xocalıda öldürülmüş 613 nəfərdən 106 nəfəri 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 və 

amansızlıqla 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 qəddarlığına görə tarixə düşmüş Xatın, Sonqmi faciələrındən geri 

qalmırdı... 

Onu da xatırlatmalıyıq ki, "qara siyahı" adlandırdığımız bu faktlar Xocalı dəhşətinin tam mənzərəsi deyildir. 

Erməni vəhşiliyinin qurbanı olmuş yüzlərlə insanın taleyi hələ də "rəsmi məlumat"  siyahılarından kənarda 

qalmaqdadır... 

  

Əcnəbi jurnalistlərin şahidliyi 

  

20 il  öncə baş verən o müdhiş faciənin nəticələrini öz gözləri ilə görüb dəhşətə gələnlər arasında çoxlu sayda 

əcnəbi jurnalistlər də var idi. Onların hadisə yerindən ötürdükləri operativ xəbərləri dərc edərək dünya 

ictimaiyyətinə çatdıran mətbuat orqanlarından misallar çəkməyimiz heç də təsadüfi deyil: 

"Krua Eveneman" jurnalı (Paris), 29 fevral 1992-ci il:  "Ermənilər Xocalıya hücum ediblər. Bütün dünya 

eybəcər hala salınmış meyitlərin şahidi oldu. Azərbaycanlılar minlərlə ölənlər barədə xəbər verirlər". 

"Sandi Tayms" qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il: "Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv ediblər". 

"Tayms" qəzeti (London), 4 mart 1992-ci il: "Çoxları eybəcər hala salınıb, körpə qızın ancaq başı qalıb". 

"İzvestiya" (Moskva), 4 mart 1992-ci il: "Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qadının 

sifətinin yarısı kəsilmişdi. Kişilərin skalpları götürülmüşdü". 

"İzvestiya" (Moskva), 13 mart 1992-ci il: mayor Leonid Kravets: "Mən şəxsən təpədə yüzə yaxın meyit 

gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq, qocalar görünürdü". 

"Le Mond" qəzeti (Paris), 14 mart 1992-ci il: "Ağdamda olan xarici jurnalistlər, Xocalıda öldürülən qadın və 

uşaqlar arasında skalpları götürülən, dırnaqları çıxarılan 3 nəfəri görüblər. Bu azərbaycanlıların təbliğatı deyil, 

bu reallıqdır". 

"Valer aktuel" jurnalı (Paris), 14 mart 1992-ci il: "Bu "muxtar regionda" erməni silahlı dəstələri Yaxın 

Şərqdən çıxmışlarla birlikdə müasir texnikaya, o cümlədən vertolyotlara malikdirlər. ASALA-nın Suriya və 

Livanda hərbi düşərgələri və silah anbarları var. Ermənilər yüzdən artıq müsəlman kəndlərində qırğınlar 

törədərək Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv ediblər". 

R.Patrik, İngiltərənin "Fant men nyus" teleşirkətinin jurnalisti (hadisə yerində olub): "Xocalıdakı vəhşiliklərə 

dünya ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz". 

Haşiyə: Misallardan göründüyü kimi, o zaman Xocalı faciəsini ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara, 

bütövlükdə türklərə qarşı soyqırımı aktı olduğunu ilk təsdiqləyənlər arasında Fransanın ziyalıları, mətbuat 

orqanları da az olmamışdır. Elə olan halda Fransa hökumətinin (Senatının) bu gün qondarma "erməni 

soyqırımını" təsdiqləyən rüsvayçı qərarına nə ad vermək olar? Belə unutqanlıq və ikiüzlü siyasət heç kimə, 

xüsusən özünü Avropada demokratiyanın carçısı elan etmiş Fransa kimi dövlətə başucalığı gətirməz! 
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Xocalı aeroportu təslim olmadı 

  

Sovet dönəmində onu "Stepanakert aeroportu" adlandırırdılar. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin paytaxtı 

Stepanakert (Xankəndi) 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 vasitəsi ilə 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 şəkildə silah və təxribat materialları gətirirdilər. Əslində "sülhməramlı missiya" ilə 

Xankəndi yaxınlığında yerləşdirilmış 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 daxil edilən erməni zabitlərinın 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 bərpa 

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 

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...   

Özünü rüşvətə qurşanmış sovet generallarının himayəsi sayəsində yaradılan "Artsax azadlıq ordusunun" 

komandiri elan etmiş general Ohanov 366-cı motoatıcı alayının 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 aeroportunu" da məhv etdilər. Lakin onu ələ keçirə bilmədilər. 

  

"Air-Artsax" uçuşa hazırlaşır 

  

Dağlıq Qarabağdakı separatçı erməni rejimi neçə müddətdir ki, Stepanakert  (Xankəndi) yaxınlığındakı 

İvanyan qəsəbəsində (Xocalı yurdunu belə adlandırıblar) tikilən  yeni aeroportun tezliklə  istifadəyə veriləcəyi 

barədə məlumat yayır. Xankəndidən yayılan açıqlamalarda deyilir ki, aeroportun istifadəyə verilməsinə son 

hazırlıq işləri gedir və tez bir zamanda oradan ilk sərnişin təyyarəsi havaya qalxa bilər. Qeyd edək ki, 

Ermənistan bir neçə ildir ki, erməni diasporunun və xarici havadarlarının  vəsaiti hesabına Qarabağ müharibəsi 

zamanı şəhid olmuş Xocalı aeroportunun yerində yeni təyyarə limanının tikintisinə başlayıb. Erməni 

mənbələrinin xəbərlərinə inansaq, tikinti işləri başa çatıb və hazırda zəruri avadanlıqların quraşdırılması prosesi 

gedir. Lakin ermənilər özləri də etiraf edirlər ki, belə avadanlıqların alınmasında problemlər var. Çox güman ki, 

mülki aviasiya limanları üçün avadanlıq istehsal edən xarici şirkətlər Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində 
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fəaliyyət göstərən qondarma rejimlə əməkdaşlıqdan çəkinirlər. Odur ki,  ermənilər üçüncü tərəf vasitəsilə bu 

avadanlıqları almağa çalışırlar... 

Ötən ilin sentyabr ayında  jurnalistlər qarşısında çıxış edən Ermənistan iqtisadiyyat naziri Tiqran Davtyan 

bildirib ki, "Stepanakert aeroportu" artıq hazırdır və tez bir zamanda (ermənilər bu tarixi adətən "9 may - Qələbə 

günü"nə təyin edirlər-Y.K.) fəaliyyətə başlaya bilər. Onun çıxışında yeni aeroportun sərnişindaşıma gücü 

(sutkada 100 sərnişin), ilk reysin marşrutu (Stepanakert-Yerevan-Stepanakert) və havaya qalxacaq ilk 

təyyarənin markası (50 yerlik "CRJ-200") barədə məlumat yer alıb.     O  da bildirilib ki, bütün bu uçuşları yeni 

yaradılacaq "Air-Artsax" aviaşirkəti həyata keçirəcək... Eyni zamanda, erməni rəsmiləri ümid edirlər ki, 

Azərbaycan bu uçuşlara problem yarada bilməyəcək, çünki "beynəlxalq konvensiyalar sərnişin təyyarələrinin 

vurulmasını qadağan edir". Bu yerdə istər-istəməz bir xalq məsəli yada düşür: "Ac toyuq yuxusunda darı 

görər..."  

Rəsmi Bakı işğal olunmuş Azərbaycan ərazisində yeni aeroportun tikintisinə başlanan vaxtdan xəbərdarlıq 

edərək bildirib ki,  Azərbaycanın icazəsi olmadan belə bir qurğunun yaradılması və istifadə olunması 

yolverilməzdir. AZAL Dövlət Konserni bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq hüquq normalarını dəfələrlə erməni 

separatçı rejiminin diqqətinə çatdırıb. Lakin faydası olmayıb. Belə görünür ki, qeyri-qanuni aeroportun tikilməsi 

və oradan uçuşlar təşkil olunması məsələsi beynəlxalq hüquq müstəvisinə keçir və Azərbaycan hökuməti bu 

mübarizədə qətiyyət nümayiş etdirir. 

Xocalı aeroportu uğrunda birinci mübarizəni vaxtilə mayor Əlif Hacıyev aparıb. 1992-ci ilin fevralında 

Xocalı uğrunda gedən ağır döyüşlər zamanı şəhərin könüllü müdafiəçiləri bu strateji obyektin düşmənin əlinə 

keçməsinə imkan verməmək üçün son patronlarına qədər vuruşublar. Bu döyüşə aeroportun o vaxtkı 

komendantı, mayor Ə.Hacıyev başçılıq edirdi. Fevralın 25-də erməni birləşmələri sovet ordusunun 366-cı alayı 

ilə birlikdə Xocalı üzərinə hücuma keçəndə Ə.Hacıyevin dəstəsi səhər saat 5-ə qədər aeroporta nəzarəti saxlaya 

bilib. Lakin qüvvələr tükənəndə o, aeroportun əsas qurğularının partladılmasını əmr edib. Özü isə həlak olub. 

Aeroport o vaxtdan işləmir və belə görünür ki, ermənilərin onu yenidən diriltmək planları təkcə mülki reyslərlə 

bağlı deyil. Separatçı rejimin "mülki aviasiya limanı" adlandırdıqları bu aeroportdan hərbi məqsədlər üçün 

istifadə etməyəcəyinə heç kim zəmanət verə bilməz... 

Mülki aviareyslərlə bağlı məsələlər 1947-ci ildən qüvvədə olan "Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında 

konvensiya" ilə nizamlanır. Bu, sadə deyimdə  "Çikaqo Konvensiyası" adı ilə tanınır. 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. 

Elə isə Çikaqo Konvensiyası ermənilərin işğal etdikləri ərazidə hava limanı yaratmasına və oradan uçuşlar 

keçirməsinə necə yanaşa bilər? 

Sənəddə deyilir ki, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Komitəsinə üzv ölkələr öz ərazisi üzərindəki hava məkanında 

tam suverenliyə malikdir. İndiki halda BMT Dağlıq Qarabağı Azərbaycan sərhədləri daxilində qəbul edir. 

Deməli, Dağlıq Qarabağ və ona bitişik ərazilər işğal altında olsa da, Azərbaycanın bu ərazilərin üzərindəki hava 

məkanına tam sahiblik hüququ vardır. Başqa sözlə, Azərbaycan özünün hava məkanında bütün uçuşlara nəzarət 

etmək hüququna malikdir. Onun icazəsi olmadan Azərbaycan səmasında heç bir aviauçuş həyata keçirmək 

olmaz! 

Doğrudur, Çikaqo Konvensiyasının müddəalarına  əsasən üzv ölkələr öz üzərlərinə 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 arxayındır və hesab 

edirlər ki, Azərbaycan onun icazəsi olmadan Xankəndidən qalxan mülki təyyarələrə qarşı silah işlədə bilməz. 

Lakin onlar 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 reyslər Ermənistanın mülkiyyəti kimi qeydiyyatdan keçmiş təyyarələrlə həyata keçirilə 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. 

İki il öncə 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 hazırda Xocalı aeroportunun ermənilər tərəfindən 
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işə salınmasına yol verməmək üçün müvafiq beynəlxalq mexanizmlər var, bunlardan biri də Beynəlxalq Mülki 

Aviasiya Komitəsi və onun əsaslandığı Çikaqo Konvensiyasıdır. Həmin beynəlxalq normalar imkan verir ki, 

Azərbaycan öz suveren hava məkanı üzərində onun razılığı olmadan separatçı rejimin uçuşlar təşkil etməsini 

əngəlləsin, lazım gələrsə, silah tətbiq etsin. 

  

Erməni hiyləsinin həddi yoxdur 

  

Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Tiqran Davtyan  xatırlatdığımız mətbuat konfransında olduqca nikbin 

danışıb: "...Yeni aeroportun işə düşməsi hər iki respublikanın (Ermənistan və Dağlıq Qarabağ rejimi nəzərdə 

tutulur-Y.K.) iqtisadiyyatına böyük təkan verəcək, xüsusən turizmin inkişafına və investorların axınına səbəb 

olacaq. Artıq xarici ölkələrin bir sıra turizm şirkətləri ilə razılaşma əldə edilib..."    İşğalçı dövlətin siyasətinə 

qulluq edən məmurun bu cür məsuliyyətsiz bəyanatlar verməsini haradasa başa düşmək olar. Lakin dünyanın o 

tayında yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu telekanallarından birinin asanlıqla erməni tilovuna 

keçməsi təəccüb doğurur. Əslində elə bunun da mayasında erməni fitnə-fəsadı dayandığı bəlli olub. 

Bu ilin əvvəlində ABŞ-ın "ABC" telekanalı özünün "2012-ci ilin səyahət marşrutları" portalında  "Dünyanın 

7 ecazkar guşəsi"  adlı yazı vermişdi. Həmin yazıda ətraflı təsvir olunan "7 möcüzədən" birinin "Artsax 

respublikası" (Dağlıq Qarabağ - Y.K.) olduğu bildirilir, Amerika turistlərinin  bu diyara səyahət etməsi məsləhət 

görülürdü.  Yazı müəllifi diyarın təbii mənzərəsini, dağ yamacında qərar tutan beşulduzlu "Armenia hotelin" 

rahatlığını, hər addımda "burunları qıcıqlandıran kabab ətrini", "baş gicəlləndirən tut arağını"  tərifləyəndən 

sonra onu da deməyi unutmurdu ki, "bu diyara yalnız Ermənistandakı nümayəndəlik vasitəsi ilə gəlmək 

mümkündür"... 

Azərbaycan diasporu nümayəndələrinin işə qarışmasından sonra məsələyə aydınlıq gətirilib. Sən demə, bu 

riyakar yazının müəllifi erməni əsilli jurnalist Oliviya Katrançiyan imiş. Onun yüksək pafoslu çağırışları nəinki 

turizm həvəskarlarını yolundan azdırmaq, həm də ölkənin tanınmış telekanalını yalançılıqda ittiham etmək üçün 

zəmin yaratmaq məqsədi güddüyü təsdiq olunub. "ABC" teleşirkətinin rəhbərləri biləndə ki, O.Katrançiyanın 

yazısında "dünyanın 7 ecazkar turizm guşəsindən biri" adlandırılan "Artsax respublikası"  əslində Azərbaycanın 

ermənilər tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisidir və bu ərazidə terrorçu hərbi rejim hökm sürür, yol 

verdikləri səhvi düzəltməyin sadə üsulunu tapıblar. Adıçəkilən yazını portaldan çıxarıblar. Bundan xəbər tutan 

erməni diasporu bərk qəzəblənərək, "ABC"  telekanalına qarşı kampaniyaya başlayıb...  

  

Qatilin arzusu 

  

Serj Sarkisyan Qarabağ səmasında ölmək istəyir. Hə, söhbət Ermənistanın  indiki prezidenti Serj 

Sarqsyandan (erməni mənbələri onun soyadını belə yazırlar) gedir. O bildirib ki, "Stepanakert aeroportundan 

qalxan ilk təyyarənin sərnişinləri arasında mən də  olacağam". İşğalçı dövlətin başçısı bu sözləri Azərbaycan 

tərəfinin "Beynəlxalq qanunlara zidd olan Stepanakert aeroportundan qalxan istənilən təyyarəni vura bilərik" 

xəbərdarlığından sonra söyləyib. Xatırladaq ki, Dağlıq Qarabağın işğal olunmasında bilavasitə iştirak etmiş, əli 

minlərlə günahsız insanın qanına batmış terrorçu qatilin "Qarabağ səmasında ölmək" arzusu çin ola bilər... 

  

Yusif KƏRİMOV, 

əməkdar jurnalist 

 

“Azərbaycan”.-2012.-18 fevral.-N 39.-S.5. 
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Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü  

dünyanın müxtəlif ölkələrində qeyd olunacaqdır 

 
Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü ilə əlaqədar dünyanın onlarla ölkəsində tədbirlər, soyqırımı 

qurbanlarının anma mərasimləri, sərgi və konfranslar, kütləvi aksiyalar keçiriləcəkdir. 

Rusiya Federasiyasının Moskva, Sankt-Peterburq, Yekaterinburq, Murmansk və digər şəhərlərində 

Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Nümayəndəliyi və Rusiyanın 

Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının təşkilatçılığı ilə anma mərasimləri, dəyirmi masa və konfranslar keçiriləcək, 

Xocalıda dinc əhalinin qətlə yetirilməsini əks etdirən fotosərgilər, sənədli filmlər nümayiş etdiriləcəkdir. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, fevralın 26-da 

Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı tərəfindən Moskvada “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində 

Rusiyanın ayrı-ayrı regionlarında Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirlər təşkil 

olunacaqdır. 

Xocalı faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər Ukrayna, Belarus, Estoniya, Litva, Latviya və 

Kişinyovda da keçiriləcəkdir. İslam Konfransı Gənclər Forumunun və Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin 

təşəbbüsü ilə Ukraynada fevral ayı “Xocalı ayı” elan olunmuşdur. “Xocalı ayı” tədbirlərinə Xarkovda start 

verilmişdir. Xarkov vilayət administrasiyası rəsmilərinin, Azərbaycan diasporunun fəallarının, yerli KİV 

nümayəndələrinin iştirak etdikləri ilk anma mərasimində 20 ilin keçməsinə baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlar 

tərəfindən Xocalı soyqırımına hüquqi siyasi qiymətin verilməməsi tarixi ədalətsizlik kimi qiymətləndirilmişdir. 

Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə fevralın 25-də Kiyev şəhərində Xocalı 

soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş anma mərasimi keçiriləcəkdir. 

Fevralın 26-da Minskdə Belarus Azərbaycan İcmaları Konqresi, fevralın 27-də isə Kişineu şəhərində 

Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş 

tədbirlər keçiriləcək, yerli kütləvi informasiya vasitələrində Xocalı soyqırımı ilə bağlı materiallar dərc 

olunacaqdır. 

Vülnüsdə Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyəti fevralın 24-də, Tallində “Aydan” Estoniya-Azərbaycan 

Mədəniyyət Mərkəzi isə fevralın 25-də Azərbaycan Respublikasının bu ölkədəki səfirliyi ilə birgə Xocalı 

soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anacaqlar. 

Avropanın ayrı-ayrı ölkələrində, o cümlədən Almaniya, Fransa, İtaliya, habelə Danimarka, İsveç, 

Niderland Krallıqlarında, Polşa, Rumıniya, Macarıstan, Finlandiya, Çexiyada keçiriləcək tədbirlərdə bu 

ölkələrin parlamentlərinin, ictimai-siyasi təşkilatlarının, Azərbaycan diasporunun, türk, yəhudi icmalarının 

nümayəndələri iştirak edəcəklər. 

Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Diasporunun Almaniyadakı Mərkəzi 

Şurası tərəfindən fevralın 10-dan başlayaraq Berlin şəhərində “Biz sülh istəyirik” adlı silsilə rəsm 

müsabiqələrinə start verilmişdir. Fevralın 11-də Almaniyanın Hamburq şəhərində Saksen-Anhalt Əyaləti üzrə 

Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr 

olunmuş boks turniri keçirilmiş, yarışı izləyən 600-dən artıq tamaşaçıya Xocalı soyqırımı haqqında məlumat 

verilmişdir. Maqdeburq şəhərində fevralın 17-də Almaniya Sosial Demokrat Partiyasının toplantısında Xocalı 

soyqırımına dair məruzə təqdim olunacaq, fevralın 18-də Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr 

olunmuş avtomobil yürüşü, fevralın 26-da isə alman yazıçısı Rolf Kunşun alman dilində nəşr olunmuş “Xocalı” 

kitabının təqdimat mərasimi keçiriləcəkdir. Fevralın 24-də Berlində Almaniyadakı Azərbaycanlıların 

Əlaqələndirmə Mərkəzinin və Atatürkçü Düşüncə Dərnəyi Berlin-Brandenburq Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə 

Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Qafqazda sülhün qorunması və Türk-Azərbaycan 

münasibətləri” mövzusunda konfransa keçiriləcəkdir. Fevralın 25-də Berlin-Bakı Qalereyası Bakı Pantomima 

teatrı ilə birgə Berlində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş foto və rəsm sərgisi təşkil edəcək, tamaşaçıların 

diqqətinə Xocalı soyqırımından bəhs edən ədəbi-bədii kompozisiya təqdim edəcəkdir. Fevralın 25-də Berlində 

Azərbaycan Evi, Alman-Azərbaycan Həmrəylik Cəmiyyəti, Almaniyadakı Azərbaycanlıların Əlaqələndirmə 

Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü münasibətilə etiraz aksiyası təşkil 

olunacaqdır. Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirlər Almaniyanın Drezden, Kassel, 

Hannover və Mayns şəhərlərində də keçiriləcəkdir. 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında fəaliyyət göstərən Avropa Azərbaycan 

Cəmiyyəti Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü münasibətilə silsilə tədbirlər keçirəcək, o cümlədən fevralın 22-

də Londonda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş rəsm əsərlərindən ibarət sərgi təşkil edəcəkdir. Benilüks 
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Azərbaycanlıları Konqresi fevralın 22-də Amsterdamda azərbaycanlı uşaqların Xocalıya aid əl işləri və 

rəsmlərindən ibarət sərgi, fevralın 23-də Haaqada “Uşaq rəsm sərgisi” təşkil edəcəkdir. 

Fevralın 28-də Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə Belçikanın paytaxtı Brüsseldə 

Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü münasibətilə mitinq keçiriləcəkdir. Brüsseldəki Place Schuman 

meydanında Avropa Komissiyasının önündə saat 13.00-15.00 arasında keçiriləcək “İnsanlıq ayıbı Xocalıya 

ədalət mitinqi”ndə “Hamımız Xocalılıyıq! Hamımız Türkük!” şüarlarının sədaları altında ölkədə fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının, siyasi partiya və ictimai təşkilatların nümayəndələrinin 

iştirakı planlaşdırılmışdır. 

Fevralın 25-də İsveç Krallığının Malmö şəhərində İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə 

Xocalı soyqırımına həsr olunmuş konfrans, fevralın 26-da Stokholm şəhərində Azərbaycan İsveç 

Federasiyasının təşkilatçılığı ilə seminar keçiriləcəkdir. Fevralın 26-da həmçinin Azərbaycan İsveç Federasiyası 

tərəfindən Stokholmda Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş kütləvi etiraz aksiyasının 

keçirilməsi planlaşdırılmışdır. 

Fevralın 26-da Xaricdə Təhsil Alan və Məzun Olmuş Azərbaycanlı Gənclərin Beynəlxalq Forumunun 

(ASAİF) təşkilatçılığı ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında, Misir Ərəb 

Respublikasında, İtaliya, Fransa, Niderland Krallığında, Kanada da Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr 

olunmuş tədbirlər keçiriləcəkdir. 

Fevralın 25-də Danimarkada, Rumıniyada, fevralın 26-da Finlandiya və Macarıstanda Xocalı 

soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimləri keçiriləcəkdir. 

Fevralın 25-də Çexiyanın paytaxtı Praqanın Sülh meydanında “Azər-Çex” Cəmiyyətinin təşkilatçılığı 

ilə “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində kütləvi etiraz aksiyasının keçirilməsi planlaşdırılmışdır. Xocalı 

soyqırımının 20-ci ildönümü münasibətilə Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstanda anım mərasimləri, 

konfrans və sərgilər təşkil olunacaqdır. 

Qazaxıstanın Astana şəhərində Qazaxıstan Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzləri İttifaqının 

təşkilatçılığı ilə fevralın 26-da “Xocalı soyqırımı - XX əsrin dəhşətli faciəsi” mövzusunda konfrans 

keçiriləcəkdir. 

Türkiyənin bir sıra şəhərlərində də Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü münasibətilə tədbirlər 

keçiriləcəkdir. Fevralın 26-da İstanbulun Taksim meydanında Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin, 

Xaricdə Təhsil Alan və Məzun Olmuş Azərbaycanlı Gənclərin Beynəlxalq Forumunun (ASAİF), İstanbul 

Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin, Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının, Azərbaycan və Türkiyə 

qeyri-hökumət təşkilatlarının, KİV-lərin nümayəndələrinin iştirakı ilə “TÜRKİYƏ BUNU TANI, UNUTMA 

XOCALINI” adı altında izdihamlı yürüş-mitinqin keçirilməsi planlaşdırılmışdır. 

Fevralın 26-da Misir Ərəb Respublikasının paytaxtı Qahirədəki Ayn-Şəms Universitetində Qahirə-

Türk Araşdırmalar Mərkəzinin Azərbaycan Respublikasının Misirdəki səfirliyi ilə birgə təşkilatçılığı ilə 

konfrans, Dubayda BƏƏ-də fəaliyyət göstərən “Azərbaycan” Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 

20-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans, Küveytdə “Vətənsevər” Azərbaycan-Küveyt 

Mədəniyyət və Dostluq Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə anım mərasimi keçiriləcəkdir. 

Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü münasibətilə tədbirlər ABŞ-ın Nyu-York, Los-Anceles, San-

Fransisko, Hyuston şəhərlərində də keçiriləcəkdir. 

Amerika-Azərbaycan Şurası, Amerika-Azərbaycan Cəmiyyəti, Azərbaycan-Nyu-York Assosiasiyası, 

Hyuston-Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçiriləcək anım mərasimlərində ABŞ-ın 

azərbaycanlı icması ilə yanaşı, türk, yəhudi və digər icmaların nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. 

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Avstraliya, Yeni Zelandiya, ABŞ, Kanada və Meksikada da 

yad ediləcəkdir. 

Avstraliya-Azərbaycan-Türk Dostluq Birliyi təşkilatı fevralın 26-da Sidney sakinlərinə əvvəlcədən 

istehsal olunmuş üzərində “Xocalı faciəsi - 1992-ci il” yazısı olan köynəklər paylayacaq, Azərbaycan-Yeni 

Zelandiya Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən anım mərasimi keçiriləcəkdir. 

Kanadanın Ottava, London və Kalqari şəhərlərində müvafiq olaraq Kanada-Azərbaycan Təşkilatlar 

Assambleyası, Kanada Azəri-Türk Assosiasiyası, Alberta Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı anım mərasimləri təşkil olunacaqdır. 

Fevralın 26-da Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Meksikada fəaliyyət göstərən Latın 

Amerikasındakı Azərbaycan Assosiasiyası tərəfindən təşkil olunmuş anım mərasimində anılacaqdır. 

 

“İki sahil”.-2012.-18 fevral.-№31.-S. 10. 
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İnsanlığa qarşı yönəlmiş dəhşətli cinayət 

   

Azərbaycan dövləti erməni şovinistlərinin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən 

Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması 

üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Məqsəd tarixi ədalətin bərpasına nail olmaq, 

cinayətkarları ifşa etmək və onları dünya ictimaiyyətinin mühakiməsinə verməkdir. 20 il öncə 

Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Xocalıda baş verənlərlə bağlı həmin dövrdə 

Xocalıda icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işləyən, hazırda Milli Məclisin deputatı olan Elman 

Məmmədovla görüşüb söhbətləşdik. 

 

- Xocalı faciəsindən 20 il ötür. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ən ağır zərbə 

məhz Xocalıya vuruldu, soyqırımı aktı bu şəhərdə həyata keçirildi. Ötən 20 ildə Xocalı yarasının ağrıları 

azalıbmı?  

- Xeyr, Xocalıda 1988-1992-ci  illərdə baş verən hadisələr heç vaxt unudulmayacaq. Çünki bu faciə hər bir 

xocalılının, hər bir azərbaycanlının qanına, canına hopub. 1988-ci ildən 1992-ci ilə qədər olan dövrün hər bir 

anını, saniyəsini yaşamışam. Mənim yaşantılarım bu gün evimin dörd divarına həkk olub. Hər dəfə müxtəlif 

istiqamətlərdə cəbhə bölgəsinə yaxınlaşanda Xocalıdan çıxarkən gəldiyimiz dağlara baxıram və həmin vaxt baş 

verən müdhiş anları yenidən xatırlayıram. Bu elə bir dəhşətli zərbədir ki, günü-gündən insana daha ağır təsir 

edir. Yadına düşəndə ki, 20 ildir Xocalısız qalmısan, çox kədərlənirsən, ağrıyırsan. 

Ermənilər tərəfindən Xocalının işğalının çox ciddi səbəbləri var idi. Əvvəla, Xocalının yerləşdiyi coğrafi 

mövqe ermənilərin strateji maraqlarının həyata keçirilməsində onlara çox gərəkli idi. Bakıdan qərb 

istiqamətində gedəndə Xocalıya qədər Ağdamdır. Ağdamdan şose yolu ilə Xocalıya 16 kilometrlik məsafədir. 

Ancaq bu 16 kilometr arasında 11 kilometr qərb tərəfdə Əsgəran qalasıdır. Əsgəran zolağı boyunca erməni 

kəndləri yerləşir ki,  məkrli duşmənlərimiz burada azərbaycanlılar qarşısında cəbhə xətti yaratmışdılar. 

Xocalıdan 10 kilometr qərbə isə Xankəndi şəhəridir və Xocalının ətrafı yenə də erməni kəndləridir. Qeyd edim 

ki, orada elə bir azərbaycanlı yaşayış məskəni yoxdur ki, iki erməni kəndini keçməmiş ora gedə biləsən. Xocalı 

tamamilə erməni yaşayış məntəqələrinin əhatəsində idi. Bizə ən yaxın olanı isə Şuşanun Malıbəyli və Quşçular 

kəndi idi. Xocalı ilə bu kəndlər arasında olan yaşayış məntəqələrində ermənilər yerləşmişdilər. Digər yaxın kənd 

isə Cəmilli kəndi idi və ora getmək üçün yenə də ən azı iki erməni kəndindən keçməli olurdun. Eyni zamanda, 

Xocalı düşmən kəndləri arxasında yerləşirdi. Düşmən Ağdama hücum etmək istəyərkən arxada olan Xocalı 

özünümüdafiə dəstələrindən qorxurdu. Xocalı Bakı-Ağdam-Laçın-Şuşa magistral yolunun üstündə idi. Dağlıq 

Qarabağda yeganə hava limanı da məhz Xocalıda yerləşirdi. Hava limanı yaşadığım evdən 500 metr aralıdaydı. 

Üstəlik Bakıdan Xankəndiyə gedən dəmir yolu da Xocalıdan keçirdi. Biz Xocalıda elə bir müdafiə sistemi 

yaratmışdıq ki, istədiyimiz vaxt bu yolları bağlayırdıq. Həmin yollar bağlananda Xankəndidən Əsgərana 

avtomobillə 40 kilometrdən çox məsafə qət etmək tələb olunurdu. Xocalı bu strateji mövqeyinə görə düşmənin 

əsas hədəflərindən birinə çevrilmişdi. 

Xocalı işğal edildiyi gecəyə qədər düşmən qüvvələrlə mübarizə apardı. Qeyd edim ki, ermənilərə ilk zərbəni 

də məhz Xocalı vurmuşdu. 1988-ci il sentyabrın 18-i bazar günü idi. Ermənilər Xankəndidəki meydanda mitinq 

keçirirdilər. Mitinqdə qərar vermişdilər ki, Xocalı dağıdılmalı və əhali oradan çıxarılmalıdır. Təxminən 10-12 

min erməni həmin vaxt Xocalının üstünə gəlmişdi. Xocalılılarda həmin vaxt cəmi 20 ov tüfəngi var idi. Dəhrə, 

yaba, balta - kimin əlinə nə keçdi, götürüb özünümüdafiəyə qalxmışdı. O zaman Əsgəranda SSRİ DİN-in daxili 

qoşunlarının bir hissəsi yerləşirdi və bizimlə onlar arasında 5 kilometr məsafə vardı. Ermənilərin hücuma 

keçdiklərindən xəbər tutanda Əsgəranın polis şöbəsinə təcili məlumat verdik ki, bizə kömək edin. Həmin vaxt 

daxili qoşunların əsgərləri yaxın 5 kilomertlik yolla deyil, Xankəndidən keçməklə bizə tərəf gəlmişdilər. Bu da 

iki saatdan çox vaxt aparmışdı. Həmin müddətdə Xocalı əvvəlcə müdafiə olundu, sonra isə hücuma keçdi və 10-

12 min nəfər erməni geri qaçmağa başladı. O vaxt ermənilər qaçanda xeyli itki vermişdilər. Sonradan məlum 

oldu ki, hücumda iştirak edənlərin əksəriyyəti Ermənistanın həbsxanalarından çıxarılmış xüsusi residivist 

dəstələrdir və onlar bir neçə ay hərbi təlim keçiblər. Hamısı boz kostyumda idi. Səhəri gün Zori Balayan bir 

qrup həkimlə gəlib Xocalı hava limanına endi. Həmin vaxt aereport rusların və ermənilərin nəzarətində idi. O 

vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyi isə bizim köməyimizə üç gündən sonra gəldi. Erməni radiosu Zori Balayanın 

dilindən məlumat verdi ki, Xocalıdan 19 meyit aparmışıq. Xocalı ermənilərə ilk zərbəni həmin vaxt vurmuşdu. 

Hadisədən sonra Xocalı ermənilərin qəniminə çevrildi. Azərbaycandan Laçın və Şuşaya gedən yolu, belə demək 

mümkünsə, Xocalı işlədirdi. Yəni o yolun işləməsi xocalılılardan asılı idi. Ermənilər Əsgəranda Ağdam-Şuşa 
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yolunu bağlayan kimi, Xocalı da adekvat addım atırdı. Elə olurdu ki, Yerevana gedən avtobusları üç gün 

buraxmırdıq. Məcbur olurdular bizimlə danışıqlar aparıb yolu açsınlar. 

1992-ci il fevralın 9-da axşam saatlarında vertolyotla Ağdama uçdum və oradan da başqa bir vertolyotla 

Bakıya gəldim. Səhərisi gün Müdafiə Nazirliyinə gedib qərargah rəisi Dadaş Rzayevlə görüşdüm. Onun 

otağında polkovnik Arif Salahov da var idi. Onların iştirakı ilə böyük əməliyyat xəritəsini açdıq. Həmin xəritədə 

mən bütün cığırları belə göstərdim. Bildirdim ki, əlverişli məqam var. Əgər Azərbaycan cəld hərəkət edib 

Ağdamda olan qüvvələrlə Əsgəran zolağını vurub, o qüvvələri gətirib Xocalıda yerləşdirsə, Xankəndi bizim 

olacaq və bununla da Qarabağ məsələsində Azərbaycanın qələbəsi təmin ediləcək! Çünki Xankəndi qalacaq 

ortada. Yüksəklikdən Şuşa, aşağı tərəfdən isə Xocalı hücum edib düşməni məhv edəcək. Əgər geciksək, 

ermənilər Xocalını alıb Xankəndidə olan qüvvələri Əsgəran zolağına keçirəcək, bununla da Qarabağ məsələsi 

onların xeyrinə həllini tapacaq. 

1996-cı ildə ulu öndər Heydər Əliyev xocalılıları qəbul edən zaman mən orada bir saatdan artıq çıxış etdim. 

Çıxışıma cavab olaraq bir həftədən sonra məni rəhbərliyə çağırdılar və qabağıma bir qəzet qoydular. Qəzetin adı 

"Naqornıy Karabax" idi. Bu qəzetdə Levon Məlik Şahnazaryan Moskvada mənim çıxışıma cavab yazmışdı. 

Yazısının başlığı isə belə idi: "Dağlıq Qarabağın xalq azadlıq ordusu Xocalını azad edib". Guya biz "işğal" 

etmişdik və onlar Xocalını azad ediblər. Sonra Şahnazaryan deyir ki, 1992-ci ildə hərbçilərin yığıncağında 

iştirak edib. Orada belə bir məsələ səslənib ki, əgər Azərbaycan bizdən öncə Əsgəranı alıb qüvvələri Xocalıya 

keçirsə, bizi məhv edəcəklər. Ancaq biz əminik ki, Azərbaycan bunu etməyəcək. Çünki bu ölkənin başı hazırda 

hakimiyyət davasına qarışıb. Ona görə biz Azərbaycandan qabaq Xocalını türklərdən azad elədik və 

qüvvələrimizi Əsgərana keçirərək qələbəmizi təmin etdik.                                        

- Xocalı faciəsi həddindən artıq qəddarlıqla törədilib, xüsusi amansızlıq olub. Doğrudur, digər 

kəndlərdə, rayonlarda da qırğınlar baş verib. Amma nədən məhz Xocalıda belə amansızcasına qətliam 

törədildi? 

- Ermənilərlə türklər arasında olan tarixi hadisələrin xronikasına nəzər salsaq, bir daha görərik ki, bütün 

tarixi dönəmlərdə ermənilər türklərə və azərbaycanlılara qarşı həmişə son dərəcə amansız, qəddar olublar. Bu, 

türk toplumuna qarşı yönəlmiş bir faşizmdir! Onlar türkün ölüsündən də qisas alıblar. Əlsiz-ayaqsız insanlara, 

qadına, körpə uşaqlara qarşı amansız olublar. Xocalıda bu qəddarlıq özünü bir daha göstərdi. Bu, ermənilərin 

vəhşi hərbi taktikasıdır. Onlar əhali arasında vahimə, qorxu yaratmaq üçün bu cür qəddar üsullara əl atırdılar. 

Mən anamın cəsədini qırğın yerindən 20 gündən sonra çıxartdım. Axırıncı 36 şəhidin cəsədi meşədən hadisədən 

xeyli sonra - mart ayının 16-da çıxarıldı. Meyitlər tanınmaz halda idi. Anamın meyitini zorla tanıya bildim. 

Gecə əynində olan paltarları yadımda qalmasaydı, bəlkə heç meyiti tanımayacaqdım. İlkin görüntülərdə 

insanların hansı vəziyyətə salındığının kadrları da var. Bir gündən sonra belə ölmüş insanların cəsədləri 

üzərində vandalizm aktı törədilib. Meyitlərin başının dərisini soymaq, gözünü çıxarmaq, qulaq-burnunu kəsmək, 

bir-birinin üstünə yığaraq yandırmaqdan belə çəkinməyiblər. Yaralılara ölənə qədər olmazın zülm veriblər, 

çaydan keçmək üçün meyitlərdən "körpü" düzəldiblər. Hələ ölməmiş uşağı meyitlərin üstünə ataraq od vurub 

yandırıblar. Bunu orada iştirak etmiş Xeyriyan adlı Livan ermənisi xatirələrində yazır. Bunlar hamısı erməni 

yazıçılarının yazdıqları kitablarda da öz əksini tapıb. 

"Böyük Ermənistan" ideyasının əsas ideoloqlarından biri olan Zori Balayanın Xocalı soyqırımında birbaşa 

iştirakını təsdiqləyən faktlar mövcuddur. Zori Balayan 1996-cı ildə dərc olunmuş "Ruhumuzun canlanması" adlı 

kitabında Xocalıda baş verən soyqırımı barədə qeyd edir: "Biz Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə girərkən 

əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın deyə 

Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. Daha sonra bu uşağın başından, sinəsindən və 

qarnından dərisini soydum. Saata baxdım, türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum 

xalqımın bir faizinin belə qisasını aldığı üçün sevincindən qürurlanırdı. Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının 

cəsədini hissə-hissə doğradı və bu şeyi daha 3 türk uşağına etdik. Mən bir erməni vətənsevər kimi öz vəzifəmi 

yerinə yetirdim". 

Onların Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri Roma kilsəsi də alqışlamış və bunu xaçın qələbəsi kimi təqdim 

etmişdi. 

- Qeyd etdiniz ki, yolları bağlayırdıq və Xankəndidən Əsgərana gediş-gəliş çətinləşirdi. Bunu hansı 

qüvvələrin vasitəsilə həyata keçirirdiniz və Xocalının müdafiəsi necə qurulmuşdu? 

- Xocalının müdafiəsində yerli əhalidən başqa Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gəlmiş 21 nəfərdən 

ibarət döyüşçü də var idi. Bu dəstəyə ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adını almış leytenant 

Aqil Quliyev rəhbərlik edirdi.  Həmin 21 nəfərin də 5 nəfəri müəyyən səbəblərə görə yanvar ayında Xocalını 

tərk etdi. Bu dəstədə 12 nəfər sonadək mübarizə apararaq başda Aqil Quliyev olmaqla qəhrəmanlıqla şəhid 
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oldular. Onlardan 4-ü isə sağ qaldı. Digər müdafiəçilərə gəldikdə isə, onlar - 817 saylı Xocalı ərazi 

özünümüdafiə taboru idi. Bu taborun xocalılılardan ibarət 200-dək döyüşçüsü vardı. Ancaq onların 1 nəfəri də 

hərbçi deyildi. Bu taboru da silah-sursatla tam təmin edə bilməmişdik. Taborda olan ən ağır atıcı silahımız 2 

dənə 12,7 çaplı DŞK pulemyotu, 4 əl pulemyotu, 2 əl qumbaraatanı idi. Qalanları isə avtomat, tapança və ov 

tüfəngi ilə silahlanmışdı. Xocalının müdafiəsində hava limanının 25 nəfərdən ibarət polisi, 50 nəfər isə Xocalı 

polisi də var idi. Ümumilikdə 300 nəfərə yaxın döyüşçü Xocalını müdafiə edirdi. Mən o zaman 5 nəfərdən 

ibarət gizli bir komitə yaratmışdım (1988-ci il - E.M.). Gizli ona görə ki, həmin vaxt hələ sovet hökuməti, DTK 

var idi. Onun adını Xocalını Müdafiə Komitəsi qoymuşdum. İndi o 5 nəfərdən 3-ü sağdır. 

Yavər Əzimov və Ələsgər Novruzov vəfat ediblər. Sağ qalanlar isə Xocalının həkimi, hazırda Daxili İşlər 

Nazirliyinin pansionatının rəisi polkovnik Eldəniz Allahverdiyev, Xocalı Təhsil Şöbəsinin müdiri Murad 

Şükürov və bir də mənəm. Biz o vaxt fikirləşib Xocalıda müdafiə sistemi qurmuşduq. Şəhəri dairəvi şəkildə, hər 

tərəfdən müdafiə edirdik. 32 müdafiə postu qurulmuşdu. 

Xocalıda vəziyyətin gündən-günə pisləşdiyini gördüyümdən Müdafiə Nazirliyinə dayanmadan müraciət 

edirdim ki, heç olmasa bizə bircə nəfər hərbi təhsili olan mütəxəssis göndərin. Amma göndərmirdilər. Xocalı 

300 nəfərlə müdafiə olunurdu.               

- Xocalıya qarşı əməliyyat necə hazırlandı, qüvvələr nisbəti necə idi, orada kimlər iştirak edirdi və 

hansı silahlardan istifadə olunurdu?  

- Xocalıda olan öz qüvvələrimizi qeyd etdim. Bizə qarşı olan düşmən qüvvələri isə dəfələrlə güclü idi. Bu 

istintaq marerialları ilə də tam təsdiqini tapıb. Rus hərbi jurnalisti olan Viktoriya İveleva Xocalıya hücum 

ərəfəsində və hücum zamanı orada olub. O, xatirələrində yazır ki, Xocalıya hücumda mən də iştirak edirdim və 

hücumu belə qiymətləndirir: "Ön sırada 366-cı motoatıcı alayın bütün hərbi texnikası gəlirdi. Hərbi texnikanın 

ardınca alayın canlı qüvvəsi, üçüncü sırada isə erməni cəza dəstələri gəlirdi. Biz də - jurnalistlər, həkimlər 

onlardan arxada gəlirdik". 

Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu həmin dövrdə bir sıra ölkələrin aparıcı kütləvi informasiya 

vasitələrinin nümayəndələri də təsdiqləmişlər. Bu baxımdan faciə baş verən gün Xankəndidə ezamiyyətdə 

olmuş Fransanın "Libardion" qəzetinin əməkdaşı  Jül  Gen Vaynerin  qeydləri xüsusi maraq doğurur. Xocalı 

soyqırımını qorxulu yuxuya bənzədən Vayner jurnalistika ilə məşğul olduğu 25 il ərzində müharibələrin getdiyi 

çoxlu müxtəlif ölkələrdə olduğunu, lakin Xocalı şəhərindəki kimi dəhşətli və tükürpədici mənzərələrlə 

rastlaşmadığını yazmışdır. Jurnalist "Libardion" qəzetində çap etdirdiyi  "Erməni terrorizminin canlı şahidi 

oldum" sərlövhəli yazıda  Xocalıda baş verənlərin qabaqcadan cızılan senari olduğunu açıq bəyan etmişdir. 

Onun fikrincə, bunda məqsəd bütövlükdə bəşəriyyətin gözünü qorxutmaq olmuş, erməni terrorizmi dünyanı 

məhz bu yolla "ram etməyə" çalışmışdır. Fransalı müxbir Xocalı qətliamında iştirak edən erməni terror 

dəstələrinin necə amansızlıq etdiklərinin canlı şahidi olduğunu yazmışdır. Mənfur Sovet ordusunun 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 

göstərmişdir: "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 qərargahında 58 azərbaycanlı qətlə yetirildi. Onların çoxu qadın və uşaqlar idi. 

Cəsədlərin gömüldüyü quyuların yanından keçmək mümkün deyildi. Çünki oradan dəhşətli dərəcədə meyit iyi 

gəlir, itlərin, çaqqalların səsləri eşidilirdi", - deyə müşahidələrini obyektiv şəkildə qeydə almış fransalı jurnalist 

Xocalıya hücum ərəfəsində Ermənistanın hakimiyyət orqanları rəhbərlərinin 366-cı motoatıcı alayın 

qərargahında olduğunu da vurğulamışdır. 

"Xocalının işğalına dair istintaq materialları"nda göstərilir ki, hücumda mayor Ohanyan Seyran Muşeqoviçin 

komandanlığı altında 366-cı alayın 2-ci batalyonu, Üevgeni Nabokixinin komandası altında 3-cü batalyonun, 1 

saylı batalyonun qərargah rəisi Çitçyan Valeriysayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və gizir 

iştirak etmişdir. Bundan əlavə, hər erməni kəndinin özünün müdafiə dəstəsi, qondarma "Dağlıq Qarabağ 

respublikası" adlandırılan qurumun özünün ordusu və Ermənistandan gələn ordu da  iştirak edirdi.   

Xocalıya hücum planı hərbin bütün qaydalarına əsaslanaraq hazırlanmışdı. Bir məlumata görə, bu plan 366-

cı alayın qərargahında işlənib, ancaq sonrakı dəqiq məlumat belədir ki, plan hazırlanaraq qərargaha göndərilib. 

Planın Tbilisidə yerləşən 4-cü ordunun qərargahında hazırlandığı bildirilir. 366-cı alayın komandiri polkovnik-

leytenant Zarviqarova həmin gecə - hücum başlamamışdan bir saat əvvəl zəng edərək təbrik ediblər ki, sən artıq 

generalsan. Bildirilib ki, general rütbəsini ona görə veririk ki, Xocalıya hücumu uğurla başa çatdırasan. Bunu 

həmin dövrdə orada olan rus polkovniki Savelyev də xatirələrində yazıb. Məsələ burasındadır ki, fevralın 25-də 

səhər tezdən Zaqafqaziya hərbi dairəsi üzrə "komanda ¹ 1" elan olunub. Yəni "1 nömrəli hazırlıq komandası" 
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verilib və Azərbaycan ərazisində bütün rus hərbi hissələrində qulluq edənlərin ailələrini (kənarda yaşayanları) 

gətirib təhlükəsizlik baxımından hərbi hissənin ərazisinə yerləşdiriblər. Bu ondan xəbər verir ki, artıq Moskva 

bilirdi ki, Xocalıya hücum olacaq və plan təsdiq edilib. Hücuma gəldikdə isə, Sovet ordusuna məxsus bütün 

texnika 366-cı motoatıcı alayda var idi. Reaktiv qurğulardan tutmuş bütün ağır və yüngül texnika həmin gecə 

Xocalıya hücuma keçmişdi. Böyük bir hərbi arsenal əliyalın Xocalının üstünə gəlmişdi. 

- Deyirsiniz ki, 366-cı motoatıcı alayın bütün silahlı texnikası və əlavə qüvvələr Xocalı ətrafına 

yığılmışdı. Bəs siz həmin günü hücum olacağını bilirdinizmi? 

 - Bütövlükdə Xocalıya nə vaxtsa hücum olacağını bilirdik, amma konkret həmin günü yox. Həmin gün 

axşam yuxarı postdan məlumat gəldi ki, bizə tərəf hərbi texnika irəliləyir. Aqil Quliyevin postu şose yolunun 

üstündə idi. İlk döyüş orada başladı. Tanklar postu darmadağın etdilər. Milli Qəhrəmanın dəstəsi orada 

qəhrəmancasına döyüşərək həlak oldu. Onda mən komanda verdim ki, nə qədər ehtiyatda olan qüvvə varsa, 

hamı səngərlərə yığışsın. Bu mühasirə halqası iki saatdan çox davam etdi. Hücumu saniyəsinə qədər 

dəqiqləşdirmişdilər. Saat 23.00 radələrində bütün silah növlərindən necə atəş başladısa, yer-göy lərzəyə gəldi. 

İnsan qışğırığı qulaq batırırdı. Xocalı bu cür qüvvənin qarşısında aciz idi. Təxminən gecə saat 3 radələrinə qədər 

müqavimət göstərdik. Ondan sonra əhali şəhəri tərk etməyə başladı. Xocalı şəhərini öncə texnika göyə sovurdu, 

arxasınca isə canlı qüvvə insanlara divan tutdu. 

- Siz hadisələrin qaynağında idiniz. Ermənilər Xocalını yerlə yeksan edib sonra həmin mövqeyi ələ 

alaraq Dağlıq Qarabağı tam işğal etmək niyyətində idilər. Bununla əlaqədar o vaxtkı respublika 

rəhbərliyinə, eləcə də müvafiq qurumlara məlumat verirdinizmi və nədən köməyinizə kimsə gəlmədi, 

əlavə qüvvə göndərilmədi? 

- Bu məsələlər 1988-ci ilin fevralında başlamışdı. Bu müddət ərzində Xocalı dəfələrlə mühasirədə qaldı, 

blokada şəraitində yaşadı. 1991-ci ilin noyabrında isə Xocalının yolu birdəfəlik bağlandı. Oktyabrın 30-dan 

noyabrın 1-nə keçən gecə Bakıdan Ağdama gedəndə məni saxladılar ki, o tərəfə keçmə. Əsgəranda bir maşın 

vurublar və yenə pusquda dayanıblar. Sizi də vuracaqlar. Amma mən maşını sürərək keçib getdim. Gecə idi. 

Əsgəranın içərisində yavaş-yavaş maşınla irəliləyirdik. Birdən gördüm ki, yuxarı tərəfdən traktor üstümüzə 

gəlir. Mən cəld tərpənib maşını səki ilə sürdüm və əllərindən birtəhər qurtulduq. Traktorla qabağımızı kəsib bizi 

tutmaq istədilər. Qalanı zorla keçdik. Həmin gündən Xocalının Azərbaycanla olan maşın yolu əlaqəsi kəsildi. 

Respublika rəhbərliyinin bizə köməyi sıfır dərəcəsində idi. Xocalı 3-4 gün mühasirədə qalsaydı, deyərdik ki, 

xəbər tutmayıblar. Amma bu mühasirə 4 ay davam etdi. 1991-ci il noyabrın 1-dən 1992-ci il fevralın 25-nə 

qədər. Mən deputat deyildim. Amma gəlirdim, zorla Ali Sovetin iclas zalına daxil olurdum. Neçə dəfə çıxış 

etmişəm. Hətta bəzilərini təhqir də etmişəm, yalvarmışam. Xocalı camaatı adından Prezident Aparatına, Ali 

Sovetə, Müdafiə Nazirliyinə müraciətlər etmişəm, teleqramlar vurmuşam. Yalvarırdıq, xahiş edirdik ki, 

yolumuzu açın, kömək göndərin. O vaxt Bakıda vəzifə uğrunda qızğın mübarizə gedirdi. Mən Ali Sovetə 

gəldim və deputatlara müraciət etdim ki, Xocalıda insanlar qırılır, şəhəri məhv edəcəklər. Prezident Ayaz 

Mütəllibov da iclasda idi. Sual verdim ki, zalda əyləşənlərdən kimsə Dağlıq Qarabağda olan yaşayış 

məntəqələrinin birinin müdafiə imkanlarının nə dərəcədə olduğunu söyləyə bilərmi? Bir adam söz demədi. 

"Demblok"dan Rəhim Qazıyev ayağa qalxıb dedi ki, mən bilirəm. Dedim, otur aşağı, sən də heç nə bilmirsən! 

Dağlıq Qarabağda vəziyyətin ağır olduğunu bildirsəm də, respublika rəhbərliyi konkret addım atmaq əvəzinə 

susmağı üstün tutdu. Ona görə də bu cür hadisələr baş verdi. 

- Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyinin sizə qarşı mövqeyi bəlli idi. Xocalıya faktiki olaraq kömək 

göstərmirdilər. Xocalının işğalına dair istintaq materiallarında da göstərilir ki, MTN Xocalıda yaranmış 

gərgin durumla bağlı fevralın 14 və 16-da Müdafiə Nazirliyinə müraciət göndərib. Belə bir halda 

soyqırımının miqyasını azaltmaq üçün konkret nə iş görmək olardı? 

- Öz vətəninin, anasının qədrini bilən insan torpağın başının üstünü təhlükə alanda qaçmamalıdır. O, 

torpağını qorumalı, döyüşməli və orada da ölməlidir! Bizim bəxtimiz gətirdi ki, ölmədik! Təhlükəni ilk gündən 

görürdük. Ancaq o vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinə arxayın idik. Hər gün telefonla neçə dəfələrlə söz verirdilər 

ki, möhkəm dayanın, gəlirik, yolu açırıq. Bunlar istintaq materiallarında da əksini tapıb. Biz sübut etmişik və 

üzərində də durmuşuq ki, bizə söz verənlər kimlər olub. Fevralın 24-ü günü də söz verdilər ki, möhkəm durun, 

sabah gəlib çayımızı Xocalıda içəcəyik. Respublika rəhbərliyindən bir nəfər  də demədi ki, başınızın çarəsini 

qılın, əhalini şəhərdən çıxarın. Biz özbaşına, respublika rəhbərliyinin xüsusi qərarı olmadan insanları köçürə 

bilməzdik. Əhalinin qırğından xilas olması üçün tədbirlər görmək mümkün idi. Ancaq bizə kömək gəlmirdi. 

Mən icazə vermişdim ki, kimin xəstəsi varsa, şəhərdən çıxarsın. Əhalinin bir qismi şəhərdən çıxmışdı. Axırıncı 

dəfə fevral ayının 13-də Ağdamdan Gəncənin hava limanına getdim. Abbas Abbasov, Eldar Həsənov, Dadaş 

Rzayev orada idilər. Dadaş Rzayev məni qucaqladı və dedi ki, hər şey danışılıb. Bir-iki günə hərbi texnika ilə 
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Əsgəranda olan erməni qüvvələrini vuracağıq və qüvvələri keçirəcəyik Xocalıya. Sonradan isə məlum oldu ki, 

həmin gün Dadaş Rzayevin Goranboya yerdəyişməsi ilə bağlı əmr veriblər. İki hərbi təyyarəni Xocalıya 

göndərdim. Onun ardınca isə Mİ-26 təyyarəsi ilə Xocalıya getdim. Qadın və uşaqları çıxarmağa başladıq. 

Adamlar həmin təyyarədə üst-üstə yığılmışdılar. İki dəfəyə 300-dək qadın və uşaq çıxardıq. Xocalıdan gizli 

yolla böyük insan kütləsini çıxarmaq mümkün deyildi. Ələ keçə bilərdilər. Həmin qırğının miqyasını azaltmaq 

isə mümkün idi. Birinci, Əsgəran zolağı Azərbaycan ordusu tərəfindən vurulub dağıdılmalı idi. Ağdamdakı 3 

minə yaxın hərbi qüvvə Xocalıdan bütün mülki əhalini çıxara bilərdi. Digər bir yol o idi ki, ölkə rəhbəri 

Gəncəyə gedib rus hərbçilərinə yalvarmalı idi ki, vertolyotlarla heç olmasa mülki vətəndaşları oradan 

çıxarsınlar. Amma bu da baş vermədi. Qeyd edim ki, qadınların çoxu çıxmaq istəmirdi. Çünki onlar əlində silah 

səngərdə olan döyüşçülərin anaları, həyat yoldaşları idi! Uşaqlara dedim ki, mənim də anamı, yoldaşımı gətirin 

vertolyotla yola salaq. Heç biri gəlmədi. Anam dedi ki, oğlum, mən səndən çox yaşamışam, canım sənin 

canından əziz deyil ki! Bəs mən gedim, burada sənə kim yemək bişirsin, sizə kim baxsın?! Qonşu qadınlar da 

dedilər ki, biz sizdən artıq deyilik, balalarımız burada qırılacaq, biz də çıxıb gedəcəyik?! Heç ana da övladını 

atıb gedərmi? 

Xocalılılar doğma şəhərləri üçün əllərindən gələni etdilər. Axır məqama qədər nəyə qadir idiksə, onu da 

etdik. Amma bizə kömək edən, yol göstərən olmadı, dadımıza çatan tapılmadı. Bizi aldadıb orada saxlamağın, 

qırğına verməyin məqsədi nə idi, - bunu bilmirəm. Mərkəzdə hakimiyyət davası gedirdi, Xocalı isə taleyin 

ümidinə buraxılmışdı. 

- Ölkəmizin milli maraqları tələb edir ki, tarixi faktları, şahid ifadələri, video və fotoçəkilişləri olan 

Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi dünyada tanıdılması istiqamətində görülən işlərin miqyasını daha da 

artıraq. Bu istiqamətdə daha nə etmək tələb olunur? 

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də  "Xocalı soyqırımı 

günü haqqında" xüsusi qərar qəbul etmiş, sənəddə hadisənin başvermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə 

açıqlanmışdır. Ümummilli liderin "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. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti Xocalı faciəsini soyqırımı kimi dəyərləndirərkən 9 dekabr 1948-ci ildə 

BMT Baş Assambleyası tərəfindən 260 A saylı qətnamə ilə qəbul edilən "Soyqırımının qarşısının alınması və 

ona görə cəza" haqqında Konvensiyanı, keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının IV 

maddəsini, Ruanda üzrə Beynəlxalq Tribunalın Nizamnaməsinin I maddəsini, Beynəlxalq Cinayət 

Məhkəməsinin statusunu, həmçinin "Xocalı soyqırımı günü haqqında" Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin 24 fevral 1994-cü il tarixli qərarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycanlıların 

soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il fərmanını və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü 

maddəsini əldə əsas tutur. Xocalı soyqırımı ilə bağlı Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin 103-cü 

(soyqırımı) və əhalini deportasiya etmə və ya məcburi köçürmə (107) maddələri ilə cinayət işinin istintaqı 

aparılır. İstintaq zamanı 280-ə yaxın erməni və rus millətindən olan şəxslərin təqsirləndirilən şəxs qismində 

məsuliyyətə cəlb olunması barədə qərarlar çıxarılmış, barələrində həbs-qətimkan tədbiri seçilmiş və axtarışları 

ilə əlaqədar müvafiq sənədlər İnterpolun Azərbaycan Milli Bürosuna göndərilmişdir. 

Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün hər il hökumət səviyyəsində müəyyən tədbirlər 

həyata keçirilir. Eyni zamanda, Milli Məclisin dünya parlamentlərinə müraciətində soyqırımı aktının real 

mahiyyəti, onun soyqırımı kimi tanıdılmasını şərtləndirən amillər konkret faktlar əsasında əksini tapır. Xocalı 

faciəsi ilə bağlı Milli Məclis 75 müraciət, bəyanat və qərar qəbul edib. Bu baxımdan faciənin 15 illiyi ilə bağlı 

Milli Məclisin 2007-ci il 27 fevral tarixdə qəbul etdiyi bəyanatda deyilir: "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 məqsədi ilə 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 

çatdırılmalıdırlar. 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, 
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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". 

Xocalı soyqırımını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün indiyədək görülmüş işlər daha da genişləndirilməli, 

bu sahədə virtual məkanın - internetin hüdudsuz imkanlarından geniş istifadə olunmalıdır. Eyni zamanda 

səfirliklərimiz və diaspor təşkilatlarımız birgə işləməli, faciə ilə bağlı həqiqətlərin yerləşdikləri ölkələrin 

ictimaiyyətinə çatdırılması üçün fəallıq göstərməlidirlər. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 

Milli Məclisin deputatı, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın 

xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Fond bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı 

haqqında faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Fondun dəstəyi və 

təşkilatçılığı ilə məktəblilər arasında keçirilən "Xocalı uşaqların gözü ilə" rəsm müsabiqəsinin, əl işlərinin, 

fotoşəkillərin dünyanın qabaqcıl ölkələrində keçirilən sərgisi beynəlxalq ictimaiyyətdə XX əsrin ən böyük 

faciəsi haqqında dolğun təsəvvürlər formalaşdırmışdır. 

Dünyanın 56 ölkəsinin üzv olduğu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Parlament Assambleyasının VI 

sessiyasında Xocalı faciəsi insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirilib. İƏT-in Xocalı hadisələrini insanlığa 

qarşı cinayət kimi qiymətləndirməsindən hüquqi əsas kimi istifadə edib bu ölkələrin parlamentlərində 

müzakirələrin keçirilməsinə və soyqırımı kimi tanıdılmasına nail olmaq üçün hərtərəfli fəaliyyət göstərilməlidir. 

Diaspor təşkilatlarının gücündən maksimum istifadə edilməli və onların fəaliyyətləri uzlaşdırılmalıdır.  

2010-cu il fevralın 25-də Massaçusets ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalıda qırğın törədlilməsi faktının 

tanınması haqqında qətnamə qəbul etmişdir. ABŞ-ın və Kanadanın bir sıra ştatları və şəhərləri, o cümlədən 

Kaliforniya ştatı Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyan qətnamə və proklamasiyalar qəbul etmişlər. 

ABŞ-ın Texas ştatı Ermənistan tərəfindən Xocalıda çox ağır cinayətlər törədilməsi faktını tanımışdır. Bu ştatın 

Nümayəndələr Palatası tərəfindən qəbul edilmiş 535 nömrəli qətnamədə Azərbaycanın bu şəhərinin erməni 

işğalından qaçaraq yaxa qurtarmağa çalışan dinc sakinlərinin Ermənistan silahlı qüvvələri və Sovet ordusunun 

hissələri tərəfindən qırğına məruz qalması pislənilir. Meksika və Pakistanın da parlamentləri Xocalı soyqırımını 

tanıyıb. Ermənilərin Xocalıda törətdikləri dəhşətli soyqırımı aktı zaman keçdikcə öz həqiqi qiymətini alır. Hər il 

olduğu kimi, bu il də qardaş Türkiyə Böyük Millət Məclisində faciə ilə bağlı dinləmələrin keçirilməsi nəzərdə 

tutulub. Qardaş ölkənin parlamentində ermənilərin insanlığa qarşı yönəlmiş bu soyqırımı cinayəti 

pisləniləcəkdir. Ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı aktı ilə bağlı dünyanın bir sıra ölkələrində də anım 

mərasimlərinin keçirilməsi və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinin bu məsələyə yönəldilməsi nəzərdə tutulub.  

Bu istiqamətdə aparılan işlər öz nəticələrini verir. Qeyd edim ki, 2002-ci ildə cənab İlham Əliyevin 

rəhbərliyi altında Azərbaycan nümayəndə heyəti Avropa Şurasında olarkən məsələ ilə bağlı mən də çıxış etdim. 

Sədr Xorvatiyadan idi. Ona şəkilləri göstərib izahat verirdim. O da gördü ki, qətlə yetirilənlər mülki əhali olub. 

Çıxışımı bitirdim və o, ayağa qalxaraq əlini ürəyinin üstünə qoyub cənab İlham Əliyev qarşısında baş əydi və 

başsağlığı verdi. Artıq bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın haqq səsini eşidir. 

Xocalı şəhərində törədilmiş vəhşiliyin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması üçün hər bir azərbaycanlı 

da üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməlidir. Soyqırımı günü diaspor təşkilatları nüfuzlu Avropa 

ölkələrində mitinqlər, nümayişlər təşkil edərək, həmin ölkələrin ictimaiyyətinin diqqətini bu məsələyə cəlb 

edərək faciəni törədənlər barədə geniş məlumatlar verirlər. Aparılan məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində Xocalıda 

törədilmiş soyqırımı aktı barədə beynəlxalq ictimaiyyət geniş məlumatlandırılır. 

  

Elnur HACIALIYEV, 

Rəşad BAXŞƏLİYEV, 

 

“Azərbaycan”.-2012.-21 fevral.-N 41.-S.4-5. 
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20 yaşlı Xocalı sakini Fransa və Ermənistan prezidentlərinə  

açıq məktub ünvanlayıb 

 

Xocalı sakini, 20 yaşlı Zərifə Quliyeva Fransa Prezidenti Nikola Sarkozi və Ermənistan prezidenti 

Serj Sarkisyana məktub ünvanlayıb. 

 

“Bu məktubu sizə yazan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən, indi kabusa çevrilmiş Xocalı şəhərindən 

olan azərbaycanlı Zərifə Quliyevadır. 

Xocalı adı yəqin ki, Sizə tanışdır. Özü də təkcə ona görə yox ki, Siz özünüz tarixən Azərbaycan şəhəri, 

sovet dövründə Azərbaycan SSR-in tərkibinə Stepanakert adı ilə daxil olmuş Xankəndidə doğulmusunuz. Həm 

də ona görə yox ki, Xocalı elə özünüzün dediyiniz kimi, “sizin torpaq olmayan” tarixi Ağdam şəhərinin 

yaxınlığında yerləşir. 

Yeri gəlmişkən, Sizin dəfələrlə, o cümlədən 2009-cu ildə Yerevanda, Azərbaycan və Ermənistan 

ziyalılarının nümayəndələri ilə görüşdə söylədiyiniz bu fikir Ağdamın adının dəyişdirilərək Akne 

adlandırılmasına mane ola bilməmişdir. 

Əminəm ki, bir fakt da Sizə məlumdur: 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistanın işğalçı silahlı dəstələri 

tərəfindən Azərbaycanın bu yaşayış məntəqəsində törədilmiş dəhşətli cinayət nəticəsində 613 adam öldürülmüş, 

1275 nəfərdən çox əsir götürülmüş, 150 adam itkin düşmüş, 487 nəfər şikəst edilmiş və əlil olmuşdur. 

Əgər Siz insanlığa qarşı törədilmiş bu cinayəti səciyyələndirən sözlər seçməkdə çətinlik çəkirsinizsə, 

deyə bilərəm ki, Xocalı Çexiyanın İkinci Dünya müharibəsi illərində alman faşistləri tərəfindən praktiki olaraq 

yer üzündən silinmiş Liditse şəhəri ilə qardaşlaşmışdır. 

Sizə onu da xatırlatmaq istərdim ki, “Human Rights Watch” beynəlxalq hüquq-müdafiə təşkilatı 

Xocalıda törədilmiş faciəni “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə ən böyük qırğın” 

adlandırmışdır. Bu təşkilat bildirmişdir ki, erməni silahlı dəstələri mülki şəxslərin həlak olmasına görə birbaşa 

məsuliyyət daşıyırlar. 

Bu dəhşətli cinayətin, dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı bu soyqırımının törədildiyi vaxtdan artıq 20 il 

keçir. Əslən Xocalıdan olan mən - Zərifə Quliyevanın yaşı da bu qədərdir. 

Xocalıda mənim azyaşlı qardaşım, nənəm, dayılarım, əmilərim öldürülmüş, ümumiyyətlə, bizim ailə 22 

nəfər üzvünü itirmişdir. Bizi anamız böyütmüş, tərbiyə etmişdir. Həyatda ən böyük keyfiyyəti – Vətənə 

məhəbbəti və insan həyatının dəyərini anlamaq keyfiyyətini bizə o aşılamışdır. 

Bizə bu dəyərləri aşılamış qadının bədənində 4 güllə yarası və erməni silahlılarının əməllərinin 

nəticələrini ona hər gün xatırladan qəlpələr vardır. Bu qəlpələr Xocalı dəhşətlərini hər an xatırlamağa məcbur 

edir. Belə qəlpələri Xocalı sakinlərinin hər biri qəlbində gəzdirir. O qəlpələr həmin faciəni unutmağa imkan 

vermir. Bu faciənin təqsirkarları Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı soyqırımı törətmiş erməni silahlılarıdır. 

Mən özüm barədə danışdım. Sizin barədə də bilirəm. Məsələn, mənə məlumdur ki, Sizin iki qızınız var: 

Anuş və Satenik. Onlar gələcəyin analarıdır. İndi isə özünüz cavab verin və qızlarınızdan soruşun: erməni 

faşistlərin Xocalıda məhv etdikləri 106 qadının və 63 uşağın təqsiri nə idi?! 

Bu suala özünüz cavab verin və qızlarınızdan soruşun – onlar özlərinin doğmalarından və yaxınlarından 

kiməsə belə dəhşətli faciəni arzulayardılarmı?! 

Mən britaniyalı jurnalist Tomas de Vaalın “Qarabağ – Qara bağ” kitabını oxumuşam. Orada belə bir 

epizod var: “Sarkisyan baş vermiş hadisələr barədə daha səmimi və daha sərt fikir söylədi: 

“Lakin mənim fikrimcə əsas məsələ tamam başqa idi. Xocalı hadisələrinə qədər azərbaycanlılar 

düşünürdülər ki, bizimlə zarafat etmək olar, onlar fikirləşirdilər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıra bilməzlər. 

Biz bu stereotipi qırmağa nail olduq”. 

Siz bu kitabı oxumaq üçün qızlarınıza vermisinizmi, cənab Sarkisyan? Düşünmürəm ki, onlar ermənilər 

arasında da bütün dinlərdə və dünyanın bütün xalqlarında ehtiram bəslənilən humanizm, insansevərlik, 

başqasının dərdinə acımaq kimi keyfiyyətlərə malik adamlar olmasına azərbaycanlıların inamını qırmaq üçün 

atalarının dinc qadınların, uşaqların və qocaların öldürülməsini yaxşı bir fürsət kimi qiymətləndirməsinə 

sevinsinlər. 

Tomas de Vaalın həmin kitabında daha bir məqam var: “Ermənilərin hərbi sərkərdəsi Serj Sarkisyandan 

Xocalının tutulması barədə danışmasını xahiş edəndə, o, ehtiyatla belə cavab vermişdir: “Biz bu barədə bərkdən 

danışmamağı üstün tuturuq”. 
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Xocalıda dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı soyqırımı törədildiyi vaxtdan 20 il keçir. Cənab Sarkisyan, 

mənə belə gəlir ki, bu dəhşətli cinayət haqqında ucadan danışmağın vaxtıdır. 

Əgər məhz Siz Xocalı soyqırımına ədalətli qiymət versəydiniz, bu cinayətin törədilməsində erməni 

silahlılarının təqsirini etiraf etsəydiniz, daha düzgün olardı. Mən Sizdən öz xalqınızın törətdiyi cinayətlərə görə 

dərin peşmançılıq əlaməti kimi, 1970-ci il dekabrın 7-də Varşava gettosunda, vaxtilə yəhudilərin Treblinka və 

Osvensim ölüm düşərgələrinə yola salındığı yerdə nasizm qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidə qarşısında 

diz çökmüş AFR kansleri Villi Brandtın hərəkətini təkrarlamağınızı xahiş etmirəm. 

Mən yalnız onu xahiş edirəm ki, Siz Xocalıda Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı soyqırımı 

törədilməsində erməni tərəfin təqsirini etiraf edəsiniz. Bu addım Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin tənzimlənməsində tamamilə yeni bir səhifə ola bilər. Bu addım bizim ölkələr və xalqlar arasında 

20 il bundan əvvəl Xocalıda soyqırımı törədənlərin atəş açdığı etimad mühitini bərpa edə bilər. 

Mən buna da əminəm ki, dünya ictimaiyyəti Xocalıda Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı törədilmiş 

soyqırımına ədalətli qiymət verəcəkdir. Həmçinin ona da əminəm ki, münaqişələr əbədi olmur və qonşu xalqlar 

gec-tez sülh və qarşılıqlı etimad şəraitində yaşayacaqlar. Bunun Sizin iştirakınızla, yaxud Sizsiz baş verməsi isə 

yalnız Sizdən asılıdır. 

Siz tarixdə öz xalqının əvvəlki səhvlərinə görə təqsirini etiraf etməyə cəsarəti çatmış, ədalətin 

təntənəsinə və xalqlarımız arasında sülhün bərqərar olmasına kömək etmiş bir siyasətçi kimi, yaxud cinayəti 

cinayət adlandırmağa qorxaraq yalnız şəxsi mənafelərini üstün tutmuş, daha dəqiq desək, bu barədə fikrini 

ucadan söyləməməyi üstün tutmuş  bir siyasətçi kimi qalmaq məsələsini yalnız Siz özünüz həll edə bilərsiniz”. 

 

Fransa prezidenti Nikola Sarkoziyə yazılan məktubda isə yazılır: 

 

“Sizə bu məktubu yazan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən, viranə şəhər Xocalıdan olan azərbaycanlı 

Zərifə Quliyevadır. Mənim 20 yaşım var. Ötən əsrin ən dəhşətli faciələrindən birinin – Xocalı şəhərində dinc 

azərbaycanlı əhaliyə qarşı soyqırımının törədilməsindən elə bu qədər vaxt keçir. Xocalı adı Sizə tanışdırmı? 

1992-ci il fevralın 26-da Azərbaycanın bu qədim yaşayış məntəqəsində işğalçı erməni silahlı dəstələri 

tərəfindən törədilmiş dəhşətli cinayət nəticəsində 613 nəfər öldürülmüş, 1275 adam əsir götürülmüş, 150 nəfər 

itkin düşmüş, 487 adam qəddarlıqla şikəst edilmişdir. Bu insanların yeganə “təqsiri” onların azərbaycanlı olması 

idi. Siz deyin, əgər bu, SOYQIRIMI deyildirsə, onda SOYQIRIMI nəyə deyilir? 

Əgər Siz bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu cinayəti xarakterizə edən sözlər seçməkdə çətinlik çəkirsinizsə, 

Sizə deyə bilərəm ki, Xocalı İkinci Dünya müharibəsi illərində alman faşistləri tərəfindən praktiki olaraq yerlə-

yeksan edilmiş Çexiyanın Liditse şəhəri ilə qardaşlaşmışdır. Bu, son dərəcə ibrətamiz faktdır: bəşəriyyətə qarşı 

cinayətlərin dəhşətləri ilə üzləşmiş iki şəhər qardaşlaşmışdır. 

Mən bilirəm ki, Siz xoşbəxt ər və xoşbəxt atasınız. Sizin gözəl xanımınız Karla Bruni 2011-ci il 

oktyabrın 19-da Sizə Cüliya adlı bir qız bəxş etmişdir. Mən bu balaca qızın sağlam və xoşbəxt böyüməsini 

Allahdan arzu edirəm. Bunun üçün onun hər cür imkanı vardır. Sizdən isə bunu nəzərə almağınızı xahiş edirəm 

ki, erməni faşistlər tərəfindən Xocalıda məhv edilmiş insanlar arasında 106 qadın və 63 uşaq olmuşdur. 

Səmimiyyətimə inanın ki, ağlım kəsəndən bir suala cavab tapa bilmirəm: 

Görəsən, qaniçən cəlladların əli ilə qətlə yetirilmək dəhşətlidir, yoxsa, Xocalıda həlak olmuş və 

həmişəlik orada qalmış atamı daha heç vaxt qaytara bilməyəcəyimi başa düşərək yaşamaq?! Zənnimcə, Siz bir 

ata olaraq, uşağın atasız böyüməsinin, onun həyatda öz dayağını, valideynlərindən birini itirməsinin nə demək 

olduğunu təsəvvür edə bilərsiniz. Xocalıda mənim atamla bərabər, azyaşlı qardaşımı, nənəmi, əmilərini və 

dayılarımı da öldürmüşlər. Ümumiyyətlə, bizim ailə o dəhşətli gecədə 22 nəfər itirmişdir. 

Bizi anamız böyütmüşdür. O, bizi tərbiyə etmiş, bizə həyatda ən vacib keyfiyyətlər aşılamışdır. Biz 

Xocalını heç vaxt unutmayacağıq, çünki o dəhşətli gecədə anamın aldığı 4 güllə yarası və indiyə qədər 

bədənində gəzdirdiyi qəlpələr daim özünü hiss etdirir. Bu qəlpələr anamın ömrünü qısaldır, Xocalı dəhşətlərini 

hər gün xatırlamağa məcbur edir. Biz – Xocalı sakinlərinin hər birinin qəlbində bu cür qəlpə yaraları vardır. 

Cənab Prezident, məncə, bunu da bilmək Sizin üçün maraqlı olar ki, azərbaycanlı jurnalist Çingiz 

Mustafayevlə bərabər, Xocalı faciəsi törədilən yerdə olmuş rusiyalı telereportyor Yuri Romanov özünün “Mən 

müharibəni çəkirəm” adlı kitabında dinc sakinlərin həlak olduğu yerə gəldikləri anı belə xatırlayır: “Mən 

helikopterin illüminatorundan baxıram və oradan gördüyüm, ağlasığmaz dərəcədə dəhşətli mənzərə, sözün 

həqiqi mənasında məni sarsıdır. 
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Qar topalarının, qışdan qalmış sırsıraların əridiyi dağ yamacının kölgə yerindəki saralmış otun üzərində 

insan cəsədləri sərilmişdir. Böyük bir ərazidə qadınların, qocaların, qarıların, südəmər körpədən başlamış 

yeniyetməyə qədər müxtəlif yaşlı oğlan və qızların cəsədləri səpələnmişdir. 

Meyitlər arasında iki fiqur insanın qəlbini parçalayır. Bunlardan biri nənə, digəri balaca qızcığazdır. Ağ 

saçlı, başı açıq nənə əynində göy rəngli gödəkcə olan balaca qızcığazın yanında üzü üstə uzanmışdır. Nədənsə, 

onların ayaqlarını tikanlı məftillə bağlamışlar. Nənənin əlləri də bağlıdır. 

Hər ikisi başından güllə ilə vurulmuşdur. Təxminən 4 yaşı olan qızcığaz həyatının son anında əllərini 

artıq öldürülmüş nənəsinə tərəf uzatmışdır. Bu səhnədən o qədər sarsıldım ki, kamera da dərhal yadıma 

düşmədi...”. 

Cənab Sarkozi, çox istərdim ki, Siz bu xatirələri oxuyandan sonra mən Sizin gözlərinizə baxım. 

Əminəm ki, mən o gözlərdə başqasının dərdinə şərik olmağı bacaran mərd insanın göz yaşlarını və ürək ağrısını 

görərdim. Buna görə də ümid edirəm ki, Siz Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımına layiqli və 

ədalətli qiymət verə biləcəksiniz. 

İnanmaq istərdim ki, Siz və başçılıq etdiyiniz “Xalq hərəkatı uğrunda ittifaq” partiyası Xocalıda 

törədilmiş soyqırımının tanınması haqqında qanuna Fransa Senatında baxılması barədə təşəbbüs qaldıracaqsınız. 

Bununla Siz Azərbaycanda haqqınızda yaranmış fikri dəyişdirər və Sizin Fransadakı erməni diasporundan və 

erməni lobbisindən birbaşa asılı olmağınız barədə deyilənləri təkzib edərsiniz. 

Xüsusən Siz 1915-ci ildə Osmanlı imperiyasında baş vermiş hadisələri ermənilərə qarşı soyqırımı hesab 

etməyən hər kəsin həbs edilməsi və cərimələnməsi barədə qanun layihəsinin qəbul edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış 

edəndən sonra Azərbaycan xalqında Sizin haqqınızda bu cür fikir yaranmışdır. 

Prezidentlər vəzifəyə gəlirlər və gedirlər, amma siyasətçilərin adları onların hərəkətləri sayəsində 

tarixdə qalır. Xocalıda dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı soyqırımının təqsirkarlarına Fransa Senatı tərəfindən 

ədalətli qiymət verilməsi barədə şəxsi təşəbbüsünüz Sizin adınızın Azərbaycan-Fransa münasibətləri tarixində 

qalması üçün gözəl bir fürsət olar. 

Belə bir addım atmağın Sizin üçün nə qədər çətin olacağını başa düşürəm. Lakin Sizə bunu bildirməyi 

özümə rəva görürəm ki, “Human Rights Watch” beynəlxalq hüquq-müdafiə təşkilatı Xocalı faciəsini 

“Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə ən böyük qırğın” adlandırmışdır. Bu təşkilatın 

fikrincə, erməni silahlı dəstələri mülki şəxslərin öldürülməsinə görə birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. 

Zaman sürətlə keçir. Tamamilə mümkündür ki, mənim öz doğma torpağımı görmək imkanından 

məhrum halda yaşadığım 20 ildən sonra, Xocalıda soyqırımının törədilməsindən 20 il sonra insanlığa qarşı bu 

cinayət bütün dünyada tanınacaqdır. Beləliklə, indi seçim Sizindir. Tarixdə ədalətin zəfər çalmasına kömək 

etmiş siyasətçi kimi, yoxsa, cinayəti cinayət adlandırmağa qorxaraq yalnız öz şəxsi mənafelərini üstün tutmuş 

bir adam kimi qalmaq məsələsini Siz və yalnız Siz həll edə bilərsiniz”. 

 

 “İki sahil”.-2012.-21 fevral.-№32.-S. 14. 
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Xocalı faciəsi beynəlxalq hüquq normalarına görə soyqırımı və  

insanlığa qarşı cinayət sayılır 

 

Azərbaycanın çağdaş tarixində unudulması mümkün olmayan, bütövlükdə xalqın təhtəlşüuruna dərin 

iz salaraq onu daim milli özünüdərk ruhunda kökləyən faciəli hadisələr var ki, əsrlər ötsə də heç zaman 

qan yaddaşımızdan silinməyəcəkdir. Ermənilərin faşist xislətini, gerçək mahiyyətini çılpaqlığı ilə açan 

Xocalı soyqırımı da məhz belə dəhşətli hadisələrdəndir. 20 il öncə - 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən 

gecə belə amansız cinayətə rəvac vermiş erməni cəlladları dünyanın əzazil, qəddar və qaniçən insanları 

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 insanlıq əleyhinə törədilmiş qəddar 

cinayətdir. Hüquqi baxımdan yanaşdıqda aydın görünür ki, erməni silahlı birləşmələrinin çirkin niyyəti 

Xocalı şəhərindəki azərbaycanlıları məhz milli-dini zəmində son nəfərədək qətlə yetirmək olub. 

Ermənilər hətta beynəlxalq hüquq normalarına görə də ən təhlükəli sayılan soyqırımı cinayətinə 

məqsədli şəkildə əl atmış, misli görünməmiş qətliam törətmişlər. 

Azərbaycan Respublikasının hərbi prokuroru, ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyev qəzetimizə 

müsahibəsində Xocalı soyqırımının istintaqı barədə geniş məlumat vermişdir. 

 

- Cənab general, ermənilər azərbaycanlılara qarşı əsrlər boyu dəfələrlə kütləvi qırğınlar törətməklə 

etnik təmizləmə siyasəti aparmışlar.  Bu siyasətin başlanğıcı nə vaxta təsadüf edir və bunun kökündə 

nələr dayanır? 

- Əvvəla onu qeyd edim ki, başqa dövlətlərin ərazilərinə göz dikən erməni ideoloqları millətçiliyi və 

şovinizmi, qonşu xalqlara nifrət ideologiyasını rəhbər tutaraq son iki əsrdə siyasi və hətta terrorçu təşkilatlar 

yaratmış, erməni diasporunun və lobbisinin imkanlarını bu məqsədlərə səfərbər etmişlər. Hələ 1828-ci ildə 

Türkmənçay müqaviləsi bağlandıqdan sonra ermənilərin İran və Türkiyədən Dağlıq Qarabağa və digər 

Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsinə başlanılmışdır. 

XIX əsrin sonlarından etibarən çar Rusiyasının və digər dövlətlərin gizli və açıq himayəsindən istifadə edən 

erməni millətçiləri "Böyük Ermənistan" yaratmaq xülyasına düşmüş, ələ keçirmək istədikləri əraziləri yerli 

sakinlərdən təmizləmək niyyəti ilə müxtəlif dövrlərdə Şərqi Anadoluda və Cənubi Qafqazda soyqırımı və terror 

aktları törədərək, 2 milyona qədər günahsız türkü və azərbaycanlını vəhşicəsinə qətlə yetirmişlər. 1905-1907-ci 

illərdə, habelə 1918-1920-ci illərdə İrəvanda, Zəngibasarda, Vedidə, Naxçıvanda, Bakıda, Gəncədə, Şamaxıda, 

Qubada, Lənkəranda, Qarabağda, Muğanda və Azərbaycanın digər yerlərində, habelə Tiflisdə yerli azərbaycanlı 

əhali faktiki olaraq soyqırımına məruz qalmışdır. 

Sovetlər dönəmində, yəni 1921-1992-ci illərdə Azərbaycan torpaqlarında yaradılmış Ermənistanda yaşayan 

azərbaycanlı əhalinin hüquqları ermənilər tərəfindən kobudcasına pozulmuş, onların ana dilində təhsil 

almalarına əngəllər törədilmiş, onlara qarşı repressiyalar həyata keçirilmişdir. Azərbaycan kəndlərinin tarixi 

adları dəyişdirilmiş, qədim toponimlərin müasir adlarla misli görünməyən əvəzolunma prosesi baş vermişdir. 

Xalqımıza və ölkəmizə qarşı siyasi və hərbi təcavüz həyata keçirmək üçün ideoloji zəmin yaratmaq 

məqsədilə bizim mənəviyyatımıza, milli qurürumuza və mənliyimizə, ləyaqətimizə qarşı məkrli, hiyləgər xislətli 

erməni ideoloqları tərəfindən geniş miqyaslı böhtan kampaniyaları aparılmışdır. 

Erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı cinayətlərinin cəzasız qalması, bu cinayətlərə heç bir 

siyasi-hüquqi qiymət verilməməsi sovet hakimiyyəti dövründə xalqımıza qarşı düşmənçilik siyasətinin daha da 

genişlənməsinə rəvac vermişdır. SSRİ rəhbərliyinin köməyi ilə Ermənistan SSR-in hakim dairələri 1948-1953-

cü illərdə əzəli türk torpaqları olan İrəvandan, Göyçədən, Vedidən, Zəngəzurdan, Dərələyəzdən və başqa 

yerlərdən yüz minlərlə azərbaycanlının deportasiya edilməsinə nail olmuşlar. 

Ermənilərin sovet rejimindən bəhrələnərək həyata keçirdikləri antiazərbaycan təbliğatı ötən əsrin 80-ci 

illərinin sonunda daha da güclənmişdir. Bu məqsədlə ilk növbədə Qorbaçov - erməni millətçiləri birliyi 

arzularının həyata keçməsinə imkan verməyən insanın, xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin 1987-ci ildə 

SSRİ rəhbərliyindən istefasına nail oldular. 

 

1988-ci ildə keçmiş SSRİ mərkəzi hökumətinin, xüsusən də onun başında duran avantürist - xəyanətkarlığın 

simvoluna çevrilmiş Mixail Qarbaçovun ermənipərəst siyasətindən istifadə edən erməni millətçiləri Ermənistan 

ərazisində etnik təmizləməni başa çatdırmaq niyyəti ilə azərbaycanlıların yaşadıqları rayon və kəndlərə 
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basqınlar etməyə, azərbaycanlıları doğma torpaqlarından qovaraq "türksüz Ermənistan" siyasətini planlı şəkildə 

həyata keçirməyə başlamışlar. Ermənistan hökuməti, bədnam "Qarabağ" və "Krunk" komitələri, Eçmiədzin 

kilsəsinin nümayəndələri SSRİ rəhbərliyinin himayəsi ilə azərbaycanlıların qovulması prosesində minlərlə qanlı 

aksiyalar törətmişlər. Etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistanın 185 yaşayış məntəqəsi boşaldılmış, 250 mindən 

artıq azərbaycanlı, 18 min müsəlman kürd ev-eşiyindən zorla qovulmuşdur. Minlərlə şəxs qəddarlıqla döyülüb 

işgəncə verilməklə qətlə yetirilmiş, qaçıb canlarını qurtarmağa çalışan yüzlərlə soydaşımız güllələnmiş, 

yandırılmış, əzab və işgəncələrə dözməyərək ölmüşdür. Digər bir qismi suda boğulmaqla, asılmaqla, elektrik 

cərəyanına verilməklə, başları kəsilməklə qətlə yetirilmişlər. 

Respublikaya o vaxt başçılıq edən Əbdürrəhman Vəzirovun qətiyyətsizliyi, vəzifəni itirmək qorxusundan 

millətin sonrakı taleyinə təsir edən bu cinayətkar hərəkətlərə biganə münasibət bəsləməsi, siyasi iradə ortaya 

qoymaq qabiliyyətində olmaması xalqın böyük faciələrlə üzləşməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Ermənistan ərazisinin azərbaycanlılardan təmizlənməsini başa çatdırdıqdan sonra Azərbaycanın əzəli torpağı 

olan Dağlıq Qarabağı Ermənistana ilhaq etmək üçün 1988-ci ildən başlayaraq Ermənistanın Silahlı Qüvvələri və 

Dağlıq Qarabağdakı qanunsuz erməni silahlı birləşmələri ilə birlikdə keçmiş sovet ordusunun hərbi 

qurumlarının yaxından köməyi ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisində azərbaycanlılar yaşayan rayon və 

kəndləri işğal etmək məqsədi ilə fəal döyüş əməliyyatlarına başlamışlar. 1988-ci ilin fevral-mart aylarında 

Əsgəranda, o cümlədən Dağlıq Qarabağın digər ərazilərində azğınlaşmış erməni yaraqlıları tərəfindən 

azərbaycanlıların vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi və 100-dən artıq evin qarət edilib yandırılması; 1990-ci ilin mart 

ayının 23-dən 24-nə keçən gecə Qazax rayonunun Bağanis-Ayrım kəndinin dağıdılması, bir ailənin diri-diri 

ocaqda yandırılması; 1988-1991-ci illərdə Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbə sakini Georgi Sarkisyanın 

ermənilərdən ibarət mütəşəkkil cinayətkar qruplar yaradaraq azərbaycanlıların evlərinə mütəmadi silahlı 

basqınlar etməsi; 28 avqust 1991-ci il tarixdə erməni silahlılarının Şuşa rayonunun Malıbəyli və Quşçular 

kəndlərini ağır artilleriya silahlarından, zirehli texnikalardan atəşə tutmaları və nəticədə hər iki kənd sakinlərinin 

bir qisminin öldürülməsi; 22 dekabr 1991-ci il tarixdə erməni silahlı dəstələrinin Əsgəran rayonunun 

azərbaycanlılar yaşayan Meşəli kəndinə silahlı basqın edərək 25 nəfər dinc sakini qətlə yetirməsi, 40-dan artıq 

yaşayış evini yandırıb, kənd sakinlərinin əmlaklarını və mal-qarasını talan etməsi; 8 mart 1991-ci il tarixdə 

Xocavənd rayonunun Qaradağlı kənd sakinlərinin erməni silahlıları tərəfindən öldürülməsi; 15-17 fevral 1992-ci 

il tarixlərində həmin kənddə əsir götürülmüş 116 nəfər silahsız dinc əhalinin 67 nəfərinin amansızlıqla qətlə 

yetirilməsi və digər dəhşətli cinayətlərə prinsipial siyasi və hüquqi qiymətin verilməməsi, qabaqlayıcı tədbirlərin 

görülməməsi Xocalı soyqırımına zəmin yaratmış oldu. 25 fevral 1992-ci il tarixdə isə erməni silahlı dəstələri 

SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 366-cı motoatıcı alayının komandir və şəxsi heyəti ilə birlikdə Xocalı şəhərinə 

hücum edərək dinc əhalini kütləvi surətdə, xüsusi amansızlıqla və işgəncə verməklə öldürmüş, külli miqdarda 

dövlət əmlakını, xüsusi mülkiyyətdə olmuş əmlakı məhv etmiş, çoxsaylı dinc əhaliyə divan tutaraq onları girov 

götürmüşdür. Erməni təcavüzkarları işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycanın mədəni-tarixi irsini təşkil edən 

obyektləri xüsusi qəddarlıqla məhv etmişlər. Ələ keçirdikləri ərazilərdə onlar vandalizm aktları törədərək, tarixi 

və arxeoloji abidələri, muzey və rəsm qalereyalarını qarət edərək yandırmış, məbəd və məscidləri təhqir 

etmişlər. 

Ermənistanın apardığı təcavüzkar müharibə və törədilən zorakılıq nəticəsində 10 minlərlə Azərbaycan 

vətəndaşı şəhid olmuş, 50 mindən artıq həmvətənimiz yaralanmış və əlil olmuş, 900 yaşayış məntəqəsi, 100 min 

yaşayış binası, 600-dən artıq təhsil və 250 tibb müəssisəsi, yüzlərlə sənaye, kənd təsərrüfatı müəssisələri, zavod, 

fabrik dağıdılmış, respublika ərazisinin 20 faizini təşkil edən 17 min kv.km-dən artığı işğal olunmuş və 1 

milyona qədər azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. 

O vaxtkı ölkə rəhbərliyini təmsil edən vəzifəli şəxslər qorxaqlıq və qətiyyətsizlik nümayiş etdirərək XX 

əsrdə bəşəriyyəti heyrətə salan bu müdhiş cinayət barədə ilk günlərdə xalqa məlumat verməkdən belə 

çəkinmişdir. Sonrakı hakimiyyət dövründə isə bu insanlıq əleyhinə cinayətə lazımi siyasi və hüquqi qiymət 

verilməsi üçün heç bir tədbir görülməmişdir. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə 

respublikada hakimiyyətə qayıdışından sonra erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı törədilmiş terror və 

soyqırımı cinayətləri barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, həmin cinayətlərə düzgün siyasi və 

hüquqi qiymət verilməsi üçün məqsədyönlü işlər aparılmışdır. 

 

Ulu öndərin 26 mart 1998-ci il tarixdə imzaladığı "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" fərmanla 

azərbaycanlılara qarşı müxtəlif illərdə mütəmadi olaraq törədilmiş soyqırımı cinayətlərinə, o cümlədən Xocalı 

soyqırımına ilk dəfə siyasi qiymət verilmişdir. 
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- Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin törətdikləri ağır 

cinayətlərlə bağlı həmin dövrdə ayrı-ayrı cinayət işləri başlanılmışdır. Bildiyimizə görə, hal-hazırda 

həmin cinayət işləri bir icraatda birləşdirilməklə, hərbi prokurorluqda istintaq edilir. Bu barədə 

oxucularımıza ətraflı məlumat verərdiniz. 

- Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, erməni qəsbkarları zaman-zaman xalqımıza qarşı ağır cinayətlər törətmişlər. 

Prokurorluq və digər 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, azərbaycanlılara 

qarşı 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 başlayaraq istintaq aparmışlar. Xalqımıza 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 edilməsi, habelə 

beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə pozulması faktları ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar qarşısında 

müvafiq vəsatətlər qaldırılması məqsədi ilə 18 dekabr 2003-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası baş 

prokurorunun, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik nazirlərinin əmri ilə birgə istintaq-əməliyyat qrupu 

yaradılmışdır. Qeyd edilən cinayətlər üzrə müxtəlif vaxtlarda icraatı dayandırılmış cinayət işləri üzrə icraat 

təzələnməklə, istintaq aparılması həmin qrupa həvalə edilmişdir. Respublika baş prokuroru, I dərəcəli dövlət 

ədliyyə müşaviri Zakir Qaralovun 2005-ci il 5 may tarixli qərarına əsasən cinayət işinə prosessual rəhbərliyin 

həyata keçirilməsi respublika hərbi prokuroruna həvalə edilmişdir. 

Həmin cinayət işlərinin ibtidai istintaqının Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrə, beynəlxalq hüquq normalarına və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin, Cinayət 

Prosessual Məcəllənin tələblərinə uyğun həyata keçirilməsini, işlərin hərtərəfli, tam və obyektiv aparılmasını, 

səmərəliliyini, operativliyini təmin etmək məqsədi ilə müəyyən işlər görülmüş, vahid istintaq-əməliyyat planı 

hazırlanaraq təsdiq edilmişdir. Həmin planda törədilmiş hər bir hadisə üzrə araşdırılmalı xüsusatlar, həyata 

keçirilməli istintaq hərəkətləri öz əksini tapmışdır. Cinayət təqibi üzrə toplanmış materialların həcminin 

böyüklüyü, şübhəli, təqsirləndirilən və zərərçəkmiş şəxslərin, həmçinin araşdırılmalı olan xüsusatların sayının 

çoxluğu, eyni zamanda, həmin cinayətlərin törədilmə üsul və vasitələri, xarakteri nəzərə alınaraq icraatı 

təzələnmiş işlər üzrə soyqırımı, işgəncə və terrorçuluqdan ibarət olmaqla üç əsas istiqamət 

müəyyənləşdirilmişdir. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən Dağlıq Qarabağ və işğal olunmuş digər 

ərazilərdə törədilən cinayət əməlləri 1 oktyabr 2000-ci il tarixdə qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikası 

Cinayət Məcəlləsinin 16-cı fəslində nəzərdə tutulmuş sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərə aid edilmişdir. Yeri 

gəlmişkən qeyd etmək istərdim ki, cinayət işinin istintaqı hərbi prokurorluq orqanlarında son dövrlərdə keçirilən 

islahatlardan sonra daha da sürətlənmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 27 

sentyabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun fəaliyyətinin 

müasirləşdirilməsinə dair 2009-2011-ci illər üçün Dövlət Proqramı"na müvafiq olaraq respublikanın baş 

prokuroru Zakir Qaralovun 30 mart 2009-cu il tarixli əmrinə əsasən Respublika Hərbi Prokurorluğunun Ağır 

Cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsinin tərkibində Xüsusi istintaq şöbəsi yaradılmış, yuxarıda göstərilən 

cinayət işinin istintaqı həmin şöbəyə həvalə edilmişdir. Bundan sonra beynəlxalq hüquq normalarına uyğun 

soyqırımı, deportasiya, işgəncə və digər epizodlar üzrə hərtərəfli istintaq hərəkətləri aparılmış, nəticədə 1 yanvar 

2012-ci il tarixədək sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətləri törətmiş 239 nəfər, o cümlədən soyqırımı 

epizodları: Xocalı üzrə 39 nəfər, Qaradağlı üzrə 6 nəfər, Bağanıs-Ayrım üzrə 18 nəfər, Meşəli üzrə 6 nəfər, 

Kərgicahan üzrə 47 nəfər, işgəncə faktı üzrə 35  nəfər, terrorçuluq faktı üzrə 3 nəfər, digər epizodlar üzrə 85 

nəfər, habelə banditizm, qəsdən adam öldürmə, qanunsuz silah saxlama və s. cinayət törətmiş 48 nəfər, 

bütövlükdə isə cəmi 287 nəfər barəsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə qərarı çıxarılmışdır. Məhkəmə 

qərarına əsasən barələrində həbs-qətimkan tədbiri seçilmiş və axtarışa verilməsi ilə əlaqədar müvafiq sənədlərin 

əməliyyat-axtarış  orqanlarına göndərilməsi təmin edilmişdir. 

- 1988-ci ildən başlamış Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixində ən müdhiş 

hadisələrdən biri Xocalıda baş vermiş soyqırımı oldu. Baş vermiş bu hadisələrlə bağlı həmin illərdən 

sonra hüquq-mühafizə orqanları bu istiqamətdə nə kimi işlər görmüşdür? 

 

- Bu hadisə XX əsrin ən dəhşətli və qəddar cinayətlərindən biridir. Xocalı faciəsi tarixdə bizə məlum olan 

Babiyar, Xatın, Liditse, Sonqimı, Srebrenitsa faciələri ilə eyni səviyyədə durur. Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın 



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 

 

117 
 

bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən 

etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsıdir. 

Konkret olaraq Xocalı şəhərində törədilmiş soyqırımı cinayəti ilə əlaqədar mühüm faktlar müəyyən olunub. 

İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, 25 fevral 1992-ci il tarixdə, saat 22 radələrində Ermənistandan Azərbaycan 

Respublikası ərazisinə qanunsuz keçirilmiş silahlı qüvvələr, 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 keçmişlər. Hücumda 366-cı alayın komandiri 

Zarviqorov Yuri Yuryeviç 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 etmişlər. Eyni zamanda, hücum zamanı 90-dan çox tank, piyadaların döyüş maşını, top, D-30 

qaubitsası və digər müasir hərbi texnikadan istifadə olunmuşdur. Hücumdan əvvəl şəhər şiddətli artilleriya 

atəşinə tutulmuş, sonra çoxsaylı ağır tanklar, PDM və zirehli transportyorlar şəhərə daxil olmuş, dinc əhali 

xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Bu zaman azğınlaşmış erməni quldurları mülki əhaliyə, o cümlədən 

qadınlara, uşaqlara, qocalara aman vermədən müxtəlif çaplı odlu silahlardan atəş açmış, tank, PDM və digər 

texnikanın altına salaraq əzməklə qətlə yetirmişlər. İstintaqla müəyyən olunmuşdur ki, qanunsuz erməni silahlı 

qüvvələri mühasirədən çıxıb qaçmağa müvəffəq olmuş azərbaycanlıları milli mənsubiyyətlərinə görə yollarda, 

Kətik meşəsində, Naxçıvanik yolunda, Qaraqaya ətrafında, Dəhraz kəndi yaxınlığında, Şelli istiqamətində, 

Əsgəran asfalt yolunun 86-cı kilometrliyində və digər ərazilərdə amansızlıqla qətlə yetirmişlər. Əsir 

götürülənlərdən 18 nəfəri Əsgəran rayon Daxili İşlər Şöbəsində işgəncə verilməklə öldürülmüşdür. Hücum 

zamanı dinc əhaliyə qarşı ağlasığmaz vəhşiliklər törədilmiş, dözülməz işgəncələr verilmiş, insanların başlarının 

dərisi soyulmuş, müxtəlif əzaları kəsilmiş, gözləri çıxarılmışdır. Qadınların qarınları yarılmış, adamlar diri-diri 

torpağa basdırılmış və ya yandırılmış, meyitlər zorakılığa məruz qalmışdır. Xocalıda mülki əhalinin düşünülmüş 

şəkildə qətlə yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan biri də budur ki, həmin gün əhalinin qaçıb canını 

qurtarmaq istəyən xeyli hissəsi ərazidən çıxış yollarında əvvəlcədən xüsusi hazırlanmış pusqularda 

güllələnmişlər. 

Xocalı faciəsi ilə bağlı həmin şəhərin 5379 nəfər əhalisi deportasiyaya məruz qalmış, 613 nəfər, o cümlədən 

63 nəfər azyaşlı uşaq, 106 nəfər qadın vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, 8 ailə bütünlüklə məhv edilmiş, 487 nəfər 

müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almış, 1275 nəfər əsir və girov götürülmüşdür. Girov götürülənlərdən 150 

nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyildir. 

Hazırda cinayət işinin Xocalı soyqırımı epizodu üzrə 3000 nəfərə qədər şəxs şahid və zərərçəkmiş şəxs 

qismində dindirilmiş, 2000 nəfərə yaxın şəxs zərərçəkmiş şəxs qismində tanınmış, 800-dən artıq müxtəlif 

ekspertizalar keçirilmişdir. Xocalı şəhərinin işğalı ilə əlaqədar dövlət mülkiyyətinə və vətəndaşların xüsusi 

mülkiyyətinə dəymiş maddi ziyan müəyyən olunmuş, əşyaların maddi sübut kimi tanınması təmin edilmiş, 

habelə baxış, götürmə və s. zəruri istintaq hərəkətləri aparılmışdır. Nəticədə 39 nəfərin (onlardan 18 nəfər 366-cı 

alayın hərbi qulluqçuları, 8 nəfər Xankəndi və Əskəran Daxili İşlər Şöbəsinin əməkdaşları, 5 nəfər digər vəzifəli 

şəxslərdir) və 8 nəfər mülki vətəndaşın  Xocalı soyqırımında iştirakı tam sübuta yetirilmişdir. Onların 

Azərbaycan Respublikası CM-nin soyqırımına görə məsuliyyət nəzərdə tutan 103-cü maddəsi, habelə sülh və  

insanlıq əleyhinə, müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan CM-nin 107 (deportasiya), 113 

(işgəncə), 115.4 (müharibə qanunlarını və adətlərini pozma), 116.0.17-ci (silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq 

humanitar hüquq normalarını pozma) maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi barədə qərar 

çıxarılmışdır. Hazırda Xocalı soyqırımının törədilməsində iştirak etmiş şəxslərin barəsində sübutların 

toplanması, onların şəxsiyyətləri barədə tam anket məlumatlarının əldə edilməsi istiqamətində zəruri istintaq-

əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. 

Cinayət işi üzrə kompleks məhkəmə tikinti-texniki və əmtəəşünaslıq ekspertizaları keçirilmiş və müəyyən 

edilmişdir ki, 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 vurulmuşdur. İş üzrə 

istintaq tədbirləri davam etdirilir. 

- Soyqırımı cinayəti respublikamızın cinayət qanunvericiliyinə Xocalı faciəsindən sonra daxil edilib. 

Bəziləri belə halı, yəni qanunun geriyə qüvvəsini düzgün hesab etmirlər. Belə mövqenin nə dərəcədə 

hüquqi əsası var? 
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- Soyqırımı cinayətinə zaman məhdudiyyəti tətbiq olunmur. Milli qanunvericilikdə bu cinayətin sonradan 

təsbit edilməsi bu məsələdə heç bir maneə yaratmır. Törədildiyi zaman beynəlxalq hüquqa görə cinayət sayılan 

əməlin milli hüquq sistemində retroaktiv təqibi məqbul sayılır. 

Azərbaycan hökuməti Xocalı faciəsini soyqırımı kimi dəyərləndirərkən 9 dekabr 1948-ci ildə BMT Baş 

Assambleyası tərəfindən 260 saylı qətnamə ilə qəbul edilən "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və ona 

görə cəza" haqqında Konvensiyanı, keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının IV maddəsini, 

Ruanda üzrə Beynəlxalq Tribunalın Nizamnaməsinin I maddəsini, həmçinin "Xocalı soyqırımı günü haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 24 fevral 1994-cü il tarixli qərarını, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il fərmanını və Azərbaycan Respublikası 

Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsini əldə əsas tutur. 

Bu məsələdə Erməni silahlı birləşmələri tərəfindən Dağlıq Qarabağ və işğal olunmuş digər ərazilərdə 

törədilən cinayət əməllərinin 2000-ci ildə qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikası CM-nin 16-cı fəslində 

nəzərdə tutulmuş sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərə aid olması, habelə Azərbaycan Respublikasında sülh və 

insanlıq əleyhinə cinayətlərə, soyqırımı və müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan mövcud 

cinayət qanunvericiliyi normalarının tətbiqi, "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" 

Konvensiyanın və "Mülki və siyasi hüquqlar haqqında" Beynəlxalq Paktın müvafiq müddəalarına 

uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qəbul edilən Beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən edən qanunun 

qüvvəsinin geriyə şamil olunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 12 may 2006-cı il tarixli Konstitusiya 

Qanunu əsas götürülmüşdür. Həmçinin sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər törətmiş şəxslərə cinayət 

məsuliyyətinə cəlb etmə müddətinin tətbiq edilməməsi barədə Azərbaycan Respublikası CM-nin 75.5-ci 

maddəsində təsbit olunmuş müddəaları, bundan başqa, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 151-ci 

maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ-hüquqi aktlar ilə 

(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar istisna olmaqla) Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin beynəlxalq 

müqavilələrin tətbiq edilməli olması nəzərə alınaraq, istintaq zamanı Azərbaycan Respublikasının 31 may 1996-

cı il tarixli qanun ilə tərəfdar çıxdığı 9 dekabr 1948-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən 260 saylı qətnamə 

ilə qəbul edilən "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəza" haqqında Konvensiyası, BMT Baş 

Məclisinin 239 saylı 26 noyabr 1968-ci il tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş və 11 noyabr 1970-ci il tarixdə 

qüvvəyə minmiş "Müddətin hərbi cinayətlərə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə tətbiq edilməməsi haqqında" 

Konvensiyasına istinad olunur. Bu sırada BMT Baş Məclisinin 39/46 saylı 10 dekabr 1984-cü il tarixli 

qətnaməsi ilə qəbul edilmiş "İşgəncələrə və digər qəddar, insanlıqdan kənar, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və 

cəza növləri əleyhinə" Konvensiyası, "Müharibə zamanı mülki əhalinin müdafiəsi haqqında" 12 avqust 1949-cu 

il tarixli Cenevrə Konvensiyası, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunun 6-cı maddəsi, Azərbaycan 

Respublikasının 25 dekabr 2001-ci il tarixdən qoşulduğu "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi 

haqqında" 1950-ci il Konvensiyasının, "Hərbi əsirlər ilə rəftara dair 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə 

Konvensiyası"nın, Azərbaycan Respublikasının 22 iyul 1992-ci il tarixdə qoşulduğu BMT-nin Baş 

Assambleyasının "Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Paktın" müddəaları əsas götürülmüşdür. 

Qeyd olunanlara əsasən Xocalıda törədilən əməl beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq olaraq sülh və insanlıq 

əleyhinə cinayətlərə aiddir. 

Birmənalı olaraq deyə bilərik ki, Xocalı sakinləri olan azərbaycanlılara qarşı törədilmiş bütün əməllər 

beynəlxalq normativ aktlara uyğun olaraq soyqırımı kimi qiymətləndirilir və beynəlxalq hüquq prinsiplərinə 

görə insanlığa qarşı cinayət sayılır. 

- Ermənilər Xocalıda törədilən soyqırımı ilə bağlı göstərilən kadrların Kosovodan götürüldüyü barədə 

cəfəng informasiya yayırlar. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? İstintaq bu barədə araşdırma aparıbmı? 

- İstintaq orqanı öz fəaliyyətində real faktlara və mötəbər dəlillərə, sübutlara əsaslanır. Xocalıya silahlı 

hücum zamanı öz canlarını qurtarmaq məqsədilə Xocalını məcburən tərk edib Ağdam rayonu istiqamətində 

qaçmağa cəhd edərkən Əsgəran rayonunun Naxçıvanik kəndinə gedən yolla Ağdamın Şelli kəndi arasındakı 

ərazidə erməni silahlıları tərəfindən təqib edilərək  odlu silahlardan açılan atəşlərlə öldürülən dinc sakinlərin 

videokadrları vardır. Bu görüntülərlə yanaşı, cinayət işinin materiallarına Ağdam məscidinə gətirilmiş 

meyitlərin də fotoşəkilləri əlavə olunmuşdur. 

Meyitlərin tanınması ilə bağlı 400-dən artıq istintaq hərəkəti keçirilmiş və həmin meyitlər öz qohumları və 

yaxınları tərəfindən tanınaraq şəxsiyyətləri dəqiqləşdirilmiş, bununla əlaqədar Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinə 

verilmiş   sorğulara alınmış müvafiq cavablarla həmin şəxslərin Xocalıda qeydiyyatda olmaları təsdiq 

edilmişdir. Həmçinin erməni silahlıları tərəfindən qətlə yetirilmiş həmin şəxslərin bir çoxunun sağlığında 
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çəkilmiş fotoşəkillər onların qohumlarından əldə edilərək cinayət işinin materiallarına əlavə edilmişdir. İstintaq 

materiallarına əlavə edilmiş həmin fotoşəkillərin  və kadrların ən sadə üsulla müqayisəsi də Xocalı soyqırımı 

zamanı qətlə yetirilmiş azərbaycanlıların Kosovada serblər tərəfindən öldürülənlərlə tamamilə başqa-başqa 

adamlar olduğunu bir daha sübut edir. 

Bundan başqa, Xocalı soyqırımı 1992-ci ildə törədilib və həmin vaxtda da çəkilmiş fotoşəkillər, video 

görüntülər dəfələrlə nümayiş etdirilib. Kosovo hadisələri isə bundan çox sonra baş vermişdir. On illər sonra 

törədilmiş qətliamın kadrları əvvəlcədən necə nümayiş etdirilə bilərdi ki?! Elə buradan da erməni ideoloqlarının 

saxtakarlığı bir daha üzə çıxır. 

- Cənab general, Xocalı ilə bağlı aparılan istintaqı digər cinayət işlərinin istintaqından fərqləndirən 

əsas xüsusiyyətlər hansılardır? 

- Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyəm ki, bu qəbildən olan cinayətlərin istintaq təcrübəsi bizdə olmamışdır. Ona 

görə də istintaq-əməliyyat qrupunun üzvləri bu işlərin istintaqı gedişində çoxsaylı xüsusi ədəbiyyat oxumuşlar. 

Digər tərəfdən, nəzərə almaq lazımdır ki, bu cinayət işi istintaq xüsusiyyətinə, spesifikliyinə, mürəkkəbliyinə və 

həcminə görə digər cinayət işlərindən fərqlənir. 

Belə ki, cinayətin törədilməsindən xeyli vaxt keçib. Məlum obyektiv və subyektiv səbəblərdən ilkin istintaq 

hərəkətləri, xüsusilə hadisə yerlərinin, meyitlərin müayinəsi və başqa istintaq hərəkətlərinin yerinə yetirilməsi 

bəzən qeyri-mümkün olmuş, bəzən də bu hərəkətlər lazımi keyfiyyətlə aparılmamışdır. Araşdırılmalı hallar üzrə 

dindiriləcək şəxslərin böyük qismi ölkə xaricində və ya işğal altında olan ərazilərdə - Ermənistanda və Dağlıq 

Qarabağda himayə olunur. Bu səbəbdən də həmin ərazilərlə bağlı istintaq aparmaq mümkün deyil. Bundan 

başqa, bir sıra zəruri sənədlər işğal vaxtı məhv edilmişdir. Digər obyektiv çətinliklər də mövcuddur. Ancaq bu 

fərqlərə və çətinliklərə baxmayaraq, cinayət törətmiş şəxsin milliyyətindən asılı olmayaraq, istintaqın tamlığı və 

obyektivliyi mütləq gözlənir. Məqsəd heç də cinayət törətmiş şəxsin erməni olmasını deyil, cinayət törətmiş 

şəxsin əməlini sübut etməkdir. Qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Respublikası digər dövlətlərlə öz 

münasibətlərini beynəlxalq normaların tələblərinə ciddi surətdə əməl etməklə qurduğundan Dağlıq Qarabağ və 

işğal olunmuş digər ərazilərdə  soyqırımı, habelə sülh və insanlıq əleyhinə  başqa ağır və xüsusilə ağır cinayətlər 

törətmiş şəxslərə münasibətdə beynəlxalq hüquqa əsaslanan normaların və milli qanunvericiliyin tələblərinə 

ciddi riayət edilməsinə xüsusi diqqət yetiririk. 

- Fransa Senatı qondarma erməni soyqırımını inkar edənlərin cəzalandırılmasını nəzərdə tutan qanun 

layihəsini təsdiqləməklə bəşəri dəyərlərə - söz və ifadə, düşüncə azadlığına xəyanət etməklə yanaşı, həm 

də islam dünyasına, xüsusi olaraq türk dünyasına bir qərəz nümayiş etdirdi. Sizin fikrinizcə, Fransa 

Senatının bu absurd və heç bir əsasa söykənməyən qərarı nə kimi nəticələr verə bilər? 

- Fransa Senatının qəbul etdiyi qanun hüquq normalarından tamamilə uzaqdır və siyasi motivlidir, 

beynəlxalq hüququn ədalətli məhkəmə araşdırması prinsipini kobud şəkildə pozur, insanları öz fikirlərinə və 

duyğularına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyin mümkünlüyünə yol açan ən mürtəce və dünya təcrübəsinə 

uyğun gəlməyən bir praktikaya rəvac vermiş olur. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bu gün bir neçə ölkənin 

parlamenti 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasının ərazilərində, guya ermənilərin kütləvi şəkildə soyqırımına məruz 

qalması barədə bəyanatlar, qərarlar və s. qəbul etmişdir. Bundan əlavə, hətta İsveçrədə "erməni soyqırımı"nı 

inkara görə cinayət məsuliyyəti müəyyən edən qanun qəbul olunmuşdur. Qəribə burasıdır ki, yaşadığımız 

dövrdə, hal-hazırda da faciənin yüzlərlə canlı şahidlərinin həyatda olduqları bir vaxtda, video çəkilişlərin, o 

cümlədən xarici ölkələrin media mənsubları tərəfindən çəkilmiş fotolar, video görüntülərin mövcud olduğu 

halda,  Xocalı, Qaradağlı və başqa şəhər və kəndlərdə azərbaycanlıların erməni faşistləri tərəfindən soyqırımına 

məruz qalmaları görməməzliyə vurulur, amma 100 il bundan əvvəl törədilməsi iddia olunan və heç bir tutarlı 

dəlillərə söykənməyən məsələyə belə canfəşanlıqla qərəzli münasibət bildirilir. Məsələnin hüquqi tərəfi bir yana 

qalsın, əslində Türkiyədə erməni qırğını faktının olmaması nəinki müasir dövrümüzün tədqiqatçıları, bilavasitə I 

Dünya müharibəsindən sonra araşdırma aparmış nüfuzlu tədqiqatçılar tərəfindən də tamamilə təsdiq 

olunmuşdur. 

Çoxlarına məlum olmayan belə bir faktı nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, I Dünya müharibəsinin qalibləri 

tərəfindən, konkret olaraq Böyük Britaniya Krallığı Baş Prokurorluğu tərəfindən ermənilərin sərsəm iddiaları ilə 

bağlı, erməni qırğınını törətdikləri iddia olunan 100-dən çox türk haqqında bir sıra dövlətlərin ərazisində 

araşdırma aparılmışdır. Qafqazda, İraqda, Misirdə və digər yerlərdə 2 il ərzində aparılmış bu araşdırmaların 

nəticəsi olaraq Krallığın Baş Prokurorluğu "Ermənilərin qətlə yetirilmələri ilə bağlı hüquqi baxımdan heç bir 

keçərli dəlil tapılmamışdır" qərarına gəlmiş və məsələnin hətta hüquq məhkəməsində araşdırılmasına yer 

olmadığı" barədə rəy verməklə, "Osmanlı torpaqlarında ermənilərin qətl edilməsilə bağlı cinayət işi 

başlanmasına əsas olmadığını" 29 iyun 1921-ci il tarixdə İngiltərə hökumətinə bildirilmişdir.  Böyük Britaniya 
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Krallığı Baş Prokurorluğunun bu qərarı əslində "Erməni soyqırımı olmamışdır" demək üçün əsas verən sanballı 

bir sənəddir və ermənilərin iddialarını darmadağın edir. Paradoks ondadır ki, 1915-ci ildə məlum toqquşmalar 

zamanı əslində ermənilər tərəfindən daha çox türklər öldürülmüşdür. Lakin bu məsələyə ikili standartlar 

mövqeyindən yanaşılmaqdadır. 

Belə ikili standartların olmasını ingilis tarixçisi Andrey Manqo özünün "Sultandan Atatürkə - Türkiyə" 

əsərində olduqca yığcam və obyektiv şəkildə şərh edərək göstərir ki, 1915-ci il olaylarında qəti dəqiq rəqəmlərə 

görə ermənilərə nisbətən daha çox müsəlman (türk və kürd) Anadoluda can vermişdir. Fəqət yalnız ermənilərin 

çəkdikləri sıxıntılar yetərincə qeydə alınmışdır. ABŞ Osmanlı İmperiyasına qarşı savaşa girmədiyi üçün həmin 

bölgədə amerikan misyonerlər və konsoloslar, eləcə də alman əsgərlər və mülki şəxslər də ermənilərə qarşı olan 

hadisələrə şahidlik etdilər. Ancaq müsəlman əhalisinin yaşadığı sıxıntılar, onlara qarşı törədilən hadisələr qərb 

müşahidəçiləri tərəfindən görməzliyə vurulmuşdur. 

İnsanlara qarşı törədilən vəhşiliklərə, soyqırımına təqsirkarın və zərərçəkənin kimliyinə, onun müsəlman, 

xristian və ya başqa inanc sahibi olduğuna görə deyil, törədilmiş cinayətə görə qiymət verilməlidir. Orta əsrlər 

dövrünün kriteriyaları çoxdan keçib, indi XXI əsrdir. Çox təəssüf ki, özünü demokratiyanın beşiyi hesab edən 

Fransa kimi ölkələrdə bu təkzibedilməz həqiqətlər bəzən qəsdən qulaqardına vurulur. 

- Ümumiyyətlə, xalqımıza qarşı törədilən soyqırımılarının tanıdılması  istiqamətində biz daha nələr 

etməliyik ki, bu faciələri dünyaya çatdıraq? 

- Erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş faciələri, o cümlədən 

Xocalı soyqırımını ört-basdır etmək və unutdurmaq, qondarma "erməni soyqırımı"nı qəbul etdirmək üçün 

beynəlxalq miqyasda apardıqları təbliğat kampaniyasının qarşısının alınması sahəsində göstərilən səylərin 

artırılması indiki dövrün ən aktual vəzifələrindən biridir. Bu sahədə hər bir azərbaycanlının üzərinə böyük 

məsuliyyət düşür. 

Öz haqlarımızı qətiyyətlə müdafiə etməli, haqlarımızı pozanları isə cəzalandırmalıyıq. Bunun mümkünlüyü 

haqqında yox, vacibliyi haqqında düşünməliyik və ardıcıl olaraq bu məqsədlərə doğru getməliyik! Yolun uzun 

və çox çətin olacağı bizi ruhdan salmamalıdır. 

Amma gərəkdir ki, haqlı olmaqla yanaşı, inandırmağı da bacaraq. Hər kəs nə istədiyimizi və istədiyimizə 

nail olmaq üçün necə çalışacağımızı aydın anlamalıdır. 

Sübutların toplanmasında və dəyərləndirilməsində xeyli çətinliklər ola bilər və var. Amma problem bunda da 

deyil! Başqalarını inandırmağı bacarmaq lazımdır! 

Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılması istiqamətində möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl 

və sistemli tədbirlər həyata keçirilir. Hər il Prezident Administrasiyası tərəfindən müvafiq tədbirlər proqramı 

təsdiqlənir və icra edilir. Xocalı soyqırımının, insanlığa və Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu vəhşi 

cinayətin ifşa olunması, onu törədənlərin cəzalandırılması Azərbaycan dövlətinin indiyə qədər yürütdüyü daxili-

xarici siyasətin əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. Faciənin 20-ci ildönümü münasibətilə cənab Prezident 

İlham Əliyev 17 yanvar 2012-ci il tarixdə xüsusi sərancam imzalayıb. Sərəncamda faciənin 20-ci ildönümünün 

qeyd olunması, Xocalı faciəsinin bütünlüklə dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, dünya ictimaiyyətində bu 

faciəyə ədalətli münasibətin formalaşdırılması, dünya parlamentlərində bu qətliamın pislənməsi və yaxud 

mümkün olan yerlərdə faciənin soyqırımı kimi tanıdılması Azərbaycanın xarici və daxili siyasətinin prioritet 

istiqaməti olaraq vurğulanır. 

Prezident Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyev də xüsusi sərəncam imzalayıb. Həmin 

sərəncam daxili və xarici mexanizmləri işə salmaq, Prezident İlham Əliyevin sərəncamından irəli gələn 

məsələləri həll etmək məqsədi daşıyır. Bu işlər başlanıb və davam edir. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq hüququn normaları, ədalət 

Azərbaycanın tərəfindədir və bunu dünya ictimaiyyəti də birmənalı dərk edir. Beynəlxalq birliyin tamhüquqlu 

üzvü olan Azərbaycan hələlik münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün səylərin davam etdirilməsini zəruri saysa da, 

ərazi bütövlüyünün pozulması ilə uzun müddət barışmaq niyyətində deyildir! 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu istiqamətdə artıq bir fəallıq, tərpəniş hiss olunmaqdadır. İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatının Xocalı soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi xüsusi qətnamə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı 

faciəsini "İnsanlığa qarşı cinayət" kimi tanıdan bir sənəddir. 51 ölkənin qəbul etdiyi qətnamədə Xocalı faciəsinə 

"erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı" və "insanlığa qarşı cinayət" kimi qiymət 

verilmişdir. Bundan başqa, Pakistan və Meksika parlamentləri Xocalı soyqırımını tanımışdır. Bu il qardaş 

Türkiyə Respublikasında Xocalı soyqırımına müvafiq qiymət verilməsi, erməni işğalçılarının törətdikləri 

soyqırımı barədə dünya ictimaiyyətinə haqq səsimizin bir daha çatdırılması məqsədilə kütləvi izdihamlı 

tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Bütün bunlar  möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
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yürütdüyü xarici siyasətin mühüm  uğuru kimi qiymətləndirilməlidir. Bu sahədə Heydər Əliyev Fondu və onun 

prezidenti, ölkəmizin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın ciddi səyləri və xidmətlərini xüsusi dəyərləndirmək 

lazımdır. Bütün bu tədbirlərin mühüm əhəmiyyəti vardır və bu işi bir daha sistemli və ardıcıl aparmalıyıq. Bu, 

hər kəsin vətəndaş borcu, insanlıq mövqeyidir! Mən qəti şəkildə əminəm ki, Xocalı soyqırımı kimi cinayət 

cəzasız qalmayacaq! Xocalı faciəsinin dünyada əsl hüquqi və siyasi qiymət alması, onun ideoloqlarının, 

təşkilatçılarının və icraçılarının layiqincə cəzalandırılmasına nail olunacaqdır! 

 

Elnur HACIALIYEV. 

“Azərbaycan”.-2012.-22 fevral.-N 42.-S.4-5. 

  



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 

 

122 
 

Xocalı soyqırımı – insanlığa və bəşəriyyətə qarşı cinayət 

 

“XX əsrdə ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə təcavüz edilib, soyqırımı 

törədilibdir. Onlardan ən dəhşətlisi Xocalıda baş vermişdir. Bu faciə bütün Azərbaycan xalqını sarsıtmış, 

xocalılara ağır mənəvi zərbə olmuşdur. Ancaq xocalılar hətta genosid günündə belə özünü əsl qəhrəman kimi 

aparmış, son damla qanlarına qədər qeyri-bərabər döyüşdə igidliklə vuruşmuş və bu şəhərin ölməzlik tarixini 

yaratmışlar...”  

Heydər Əliyev 

 

  Azərbaycan xalqı 200 il ərzində müxtəlif hegomon dövlətlərin himayəsini görən erməni millətçi-

şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırım siyasətinə məruz qalıb. Ermənilər öz havadarlarının 

dəstəyi ilə xalqımıza qarşı dəfələrlə qanlı cinayətlər törədiblər.  

Bu cinayətlərin sırasına 1905-1907-ci illərin qanlı hadisələrini, 1918-ci ilin mart soyqırımını, 1937-ci 

ilin repressiyalarını aid etmək olar. Müxtəlif zamanlarda törədilən bu hadisələr zamanı dinindən, dilindən, 

irqindən və milliyyətindən asılı olmayaraq, on minlərlə azərbaycanlı günahsız yerə qətlə yetirilib. 

Azərbaycanlıların öz tarixi-etnik torpaqlarından qovulması prosesi sovet dövründə daha geniş vüsət alıb. 1948-

1953-cü illərdə Ermənistandan 150 min azərbaycanlı deportasiya olunaraq, Azərbaycanın Kür-Araz 

düzənliyində yerləşdirilib. 1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min azərbaycanlı bu ərazidən 

qovulub ki, bununla da Ermənistan monoetnik dövlətə çevrilib. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan 

hadisələr, erməni ideoloqlarının “dənizdən-dənizə böyük Ermənistan adlı sərsəm ideyasını reallaşdırmaq cəhdi 

kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərlə günahsız insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi 

torpaqlarından didərgin düşməsi ilə də nəticələnib. Ermənistan dövləti işğalçılıq siyasətini həyata keçirən 

zaman, hətta insanlara qarşı ən ağır işgəncə və vəhşiliklər tətbiq etməkdən belə çəkinməyib. Xatın, Liditsa, 

Oradur, Xirosima, Sonqmi kimi dəhşətli faciələrlə bir sırada dayanan Xocalı soyqırımı da aqressiv və cinayətkar 

erməni siyasəti nəticəsində törədilib. “Böyük Ermənistan yaratmaq xülyasına qapılan mənfur qonşularımız 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Xankəndi (Stepanakert) şəhərindəki keçmiş sovet ordusunun 366-cı 

alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək, bu yaşayış məntəqəsinin əhalisinə amansız divan tutublar. 

Hadisələrin gedişatını bir qədər aydın izləsək görərik ki, Xocalının işğalı xüsusi plan əsasında həyata 

keçirilib. Belə ki, 1991-ci ilin oktyabr ayından bu şəhər ermənilər tərəfindən blokadada saxlanılırdı. Həmin ayın 

30-dan Azərbaycanla avtomobil əlaqəsi kəsilən Xocalının yeganə nəqliyyat əlaqəsi hava xətti ilə mümkün olub. 

Şuşa şəhərinin səmasında mülki vertolyotun vurulması və nəticədə 40 nəfərin həlak olması hadisəsindən sonra 

bu əlaqə də kəsilib. Beləliklə, 1992-ci il yanvarın 28-də sonuncu vertolyotu qəbul edən Xocalı tam mühasirə 

şəraitində yaşayıb. Bundan istifadə edən erməni silahlı dəstələri fevral ayının ikinci yarısından başlayaraq, 

şəhəri toplardan, ağır zirehli texnikalardan atəşə tutmağa başlayıblar. Yalnız milis və milli ordumuzun 

döyüşçülərindən, əli silah tuta bilən şəhər sakinlərindən təşkil olunmuş yerli özünümüdafiə dəstəsi son ana 

qədər düşmənə müqavimət göstəriblər. 

Ermənilərin Xocalıya hücum etməsinin başlıca səbəbi şəhərin strateji mövqeyi olub. Çünki 7 mindən 

artıq əhalisi olan bu yaşayış məntəqəsi Xankəndindən 10 kilometr Cənub-Şərqdə, Qarabağ dağının silsiləsində 

və Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşməklə böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Əgər 

Qarabağdakı yeganə aeroportun da burada yerləşdiyini nəzərə alsaq, Xocalını ələ keçirmək üçün ermənilərin o 

dövrdə necə canfəşanlıq etdiklərini daha aydın təsəvvür etmək olar. Sonralar ermənilər özləri də etiraf ediblər 

ki, şəhərə hücum zamanı başlıca məqsəd Xocalı platsdarmının məhv edilməsi, həmçinin bu məntəqədən keçən 

Əsgəran-Xankəndi yolunun boşaldılması və azərbaycanlıların nəzarətində olan aeroportun ələ keçirilməsi olub. 

Xocalıya hücum fevralın 25-də, axşam saat 23:00-da 366-cı alayın hərbi texnikasının döyüş 

mövqelərinə çıxarılması ilə başlanıb. Əvvəlcə şəhər toplardan, tanklardan, “Alazan” tipli raketlərdən iki saat 

ərzində aramsız atəşə tutulub. Xocalıda yanğınlar baş verib və fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində şəhər tam 

alova bürünüb. Hücum üç istiqamətdə aparıldığından şəhərdəki 2500-ə yaxın əhali Əsgəran istiqamətində 

qaçmağa məcbur olub. Tezliklə müəyyən edilib ki, bu da ermənilərin növbəti düşünülmüş hiyləsidir. Çünki 

Naxçevanik kəndi yaxınlığında çaşqın, əliyalın, dinc əhalinin qarşısı erməni silahlı dəstələri tərəfindən kəsilərək 

gülləbaran edilib. Qarlı aşırımlarda və meşələrdə zəifləmiş, taqətdən düşmüş insanların çox hissəsi də məhz 

Əsgəran-Naxçivanik arasındakı ərazidə erməni qəsbkarları tərəfindən xüsusi qəddarlıqla məhv edilib. 

Həmin günlərdə Azərbaycan hərbiçiləri Xocalı sakinlərinin köməyinə çata bilməyib və hətta sonradan 

cəsədlərin götürülməsi də mümkün olmayıb. Bu müddətdə isə ermənilərin ağ geyimli xüsusi qrupları meşələrdə 
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gizlənmiş sağ qalan insanların axtarışını apararaq, onları əsir götürüb və çoxsaylı işgəncələrə məruz qoyublar. 

Yalnız fevralın 28-də, tərkibində yerli jurnalistlərin də iştirak etdiyi qrup iki vertolyotla Xocalı sakinlərinin qətlə 

yetirildikləri əraziyə gedə biliblər. İkinci vertolyotun havadan mühafizəsinə baxmayaraq, həmin gün ermənilərin 

güclü atəşi altında yalnız 4 cəsədi götürmək mümkün olub. 

Qocalara, uşaqlara, qadınlara belə rəhm edilməyən bu qanlı faciənin törədilməsində ermənilərlə bərabər, 

366-cı motoatıcı alayın şəxsi heyəti də yaxından iştirak edib. Həmçinin alayın komandanlığının cinayət 

sövdələşməsi və məsuliyyətsizliyi nəticəsində hərbi texnikanın bir hissəsi, o cümlədən zirehli texnika ermənilərə 

təhvil verilib ki, bu da erməni qaniçənləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı növbəti cinayətlərin törədilməsinə, 

separatçılıq hərəkatlarının davam etdirilməsinə rəvac verib. 

XX əsrin ən qanlı faciəsinin törədilməsində Azərbaycanın o dövrdəki rəhbərliyinin məsuliyyətsizliyi də 

önəmli rol oynayıb. Ölkənin o zamankı rəhbərliyi respublikanın ərazi bütövlüyünün, vətəndaşların 

təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi Qarabağda, o cümlədən də Xocalıda baş verən hadisələrin qarşısının alınması 

üçün zəruri tədbirlər görməyib. Ən acınacaqlı hal ondan ibarət olub ki, qanlı faciə baş verəndən sonra rəsmi 

orqanlar xalqın qəzəbindən qorxaraq erməni vandallarının törətdiyi qətliamı, vəhşiliyi gizlətməyə çalışıblar. 

Xocalı faciəsinin soyqırımı faktı kimi açıqlanmaması və bununla bağlı dünya ictimaiyyətinə heç bir məlumatın 

verilməməsi isə sonradan daha ağır nəticələrə gətirib çıxarıb. 

Həqiqətdə isə vəziyyət doğrudan da acınacaqlı idi; dinc əhaliyə qarşı həyata keçirilən qətliam 

nəticəsində ümumilikdə 613 nəfər həlak olmuşdu ki, onlardan da 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri 

qoca və ahıl sakinlər idi. 487 nəfər yaralıdan isə 76 nəfərini uşaqlar təşkil edirdi. Həmçinin, faciə zamanı 8 ailə 

tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərdən birini itirmişdi. Əhalinin 1275 

nəfəri ermənilər tərəfindən əsir götürülmüşdü. 150 nəfər Xocalı sakinindən isə bu günə kimi də xəbər tutmaq 

mümkün deyil. 

Bütün bunlara baxmayaraq, çox təəssüflər olsun ki, Ermənistanın dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında 

həyata keçirdiyi təcavüzkar siyasətə, xüsusən də Xocalıda törətdiyi qanlı faciəyə vaxtı ilə heç bir hüquqi-siyasi 

qiymət verilməyib, qətliamın icraçıları heç bir məsuliyyətə cəlb olunmayıblar. Halbuki, təkcə Xocalı soyqırımı 

barədə 366-cı motoatıcı alayın əsgəri Viktoriya İvlevanın, hərbi təyyarəçi, mayor Leonid Kravtsevin şahid kimi 

söylədikləri, eləcə də Xocalı faciəsinin iştirakçısı, erməni yazıçıları Zori Balayan və David Xeyriyanın 

kitablarındakı qeydlər faciənin səbəbkarlarının cəzalandırılması üçün tutarlı faktlardır. Ümumiyyətlə “Xocalının 

işğalına dair istintaq materiallarından” da aydın olub ki, hücumda mayor Ohanyan Seyran Muşeqoviçin 

komandanlığı altında 366-cı alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandası altında 3-cü batalyon, 1 

saylı batalyonun qərargah rəisi Çitçyan Valeriy İsayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit, gizir 

və əsgər  iştirak edib. 

Erməni qaniçənlərinin Azərbaycan xalqının məhv edilməsinə yönəldilmiş soyqırımı və işğalçılıq 

siyasətinin davamı olan Xocalı faciəsinə siyasi qiymət vermək mərhum Prezident Heydər Əliyevin yenidən 

hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün olub. İlk növbədə Xocalı faciəsi ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı 

həyata keçirdiyi soyqırımı aktı kimi təsbit olunaraq, bu faciənin dünyaya tanıdılması istiqamətində tədbirlər 

həyata keçirilib. H. Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 1994-cü il fevralın 24-də 

“Xocalı soyqırımı günü haqqında xüsusi qərar qəbul edib. Sənəddə hadisənin baş vermə səbəbləri, günahkarlar 

təfsilatı ilə açıqlanıb. Eyni zamanda, Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, 

erməni qəsbkarlarının beynəlxalq müstəvidə ifşası mühüm vəzifələr kimi önə çəkilib.1996-cı il fevralın 24-də 

xocalılarla görüşən Prezident Heydər Əliyev Xocalı faciəsinin xalqımızın qəhrəmanlıq tarixində xüsusi yeri 

olduğunu vurğulayıb: “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”. 

Mərhum Prezident 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 xatirəsi yad edilir. Xalqımızın 1990-cı ilin 

yanvarından sonra bir daha öz milli kimliyini, düşmənə qarşı mübarizə əzmini, qətiyyətini, döyüş ruhunu 

nümayiş etdirdiyi həmin məqam bu gün dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən də ehtiramla anılır. Bəşəriyyətə 
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qarşı ən dəhşətli cinayətlərdən olan Xocalı soyqırımının, eləcə də xalqımızın üzləşdiyi digər faciələrin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində dövlət səviyyəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 

Son olaraq qeyd edək ki, Xocalı soyqırımını törətməklə erməni millətçiləri xalqımızı qorxutmaq, 

vahimə yaratmaq, onun mübarizə əzmini qırmaq, azərbaycanlıları torpaqların işğalı faktı ilə barışmağa məcbur 

etmək kimi məkrli məqsədlər güdüblər. Lakin qanımız bahasına olsa da hiyləgər və amansız düşmən məqsədinə 

çata bilməyib. Xalqımızın vətənpərvər oğul və qızları, həmçinin Xocalının müdafiəçiləri qəddar düşmənlə 

mübarizədə əyilməyiblər. Onlar qəhrəmanlıqla vuruşaraq Vətənə sədaqət nümunəsi göstəriblər.  

 

Kərəm HƏSƏNOV,   

“Şərq qapısı” qəzetinin müxbiri  

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 

Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim edilir. 

 

“Palitra”.-2012.-22 fevral.-№21.-S. 7. 
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“Hamımız Xocalılıyıq! Hamımız Türkük!” 

 

Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü münasibəti ilə dünyanın onlarla ölkəsində tədbirlər, soyqırımı 

qurbanlarının anım mərasimləri, sərgi və konfranslar, kütləvi aksiyalar keçiriləcək. Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Rusiya Federasiyasının Moskva, Sankt-Peterburq, Yekaterinburq, 

Murmansk 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. Həmin tədbirlərdə Xocalıda dinc əhalinin qətlə yetirilməsini əks etdirən 

fotosərgilər, sənədli filmlər nümayiş olunacaq. Fevralın 26-da Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı 

tərəfindən Moskvada “Xocalıya Ədalət” kampaniyası çərçivəsində Rusiyanın ayrı-ayrı regionlarında Xocalı 

soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirlərin təşkili planlaşdırılıb. 

Xocalı faciəsinin ildönümü münasibəti ilə tədbirlər Ukrayna, Belarus, Estoniya, Litva,  Latviya və 

Kişinyovda da baş tutacaq. İslam Konfransı Gənclər Forumunun və Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin 

təşəbbüsü ilə Ukraynada fevral ayı “Xocalı ayı” elan olunub. Ukraynada elan olunan “Xocalı ayı” tədbirlərinə 

Xarkovda artıq start verilib. Xarkov vilayət administrasiyası rəsmilərinin, Azərbaycan diasporunun fəallarının, 

yerli KİV nümayəndələrinin iştirak etdikləri “Xocalı ayı” çərçivəsində ilk anma mərasimində 20 ilin keçməsinə 

baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymətin verilməməsi tarixi 

ədalətsizlik kimi qiymətləndirilib. Fevralın 26-da Minskdə Belarus Azərbaycan İcmaları Konqresi, fevralın 27-

də isə Kişineu şəhərində Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlər təşkil olunacaq. Yerli kütləvi informasiya vasitələrində Xocalı soyqırımı ilə 

bağlı materiallar dərc olunacaq. Fevralın 24-də Vilnüsdə Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyəti, fevralın 25-də 

Tallində “Aydan” Estoniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının bu ölkədəki səfirliyi 

ilə birgə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anacaq. Avropanın ayrı-ayrı ölkələrində, o cümlədən, 

Almaniya, Fransa, İtaliya, Danimarka, İsveç, Niderland Krallıqları, Polşa, Rumıniya, Macarıstan, Finlandiya və 

Çexiyada keçiriləcək tədbirlərdə bu ölkələrdəki Azərbaycan diasporu ilə yanaşı, türk, yəhudi icmalarının, eləcə 

də, adıçəkilən ölkələrin ictimai-siyasi təşkilatlarının, həmçinin, parlamentlərinin nümayəndələrinin qatılacağı 

gözlənilir.  

 
ALMANİYA 

Xatırladaq ki, Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü münasibəti ilə Azərbaycan Diasporunun 

Almaniyadakı Mərkəzi Şurası tərəfindən fevralın 10-dan başlayaraq Berlin şəhərində “Biz sülh istəyirik” adlı 

silsilə rəsm müsabiqələrinə start verilib. Almaniyanın Hamburq şəhərində Saksen-Anhalt Əyaləti üzrə Alman-

Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş 

boks turniri keçirilib. Komitənin məlumatına istinadən, yarışı izləyən 600-dən artıq tamaşaçıya Xocalı soyqırımı 

haqqında məlumat verilib. Maqdeburq şəhərində Almaniya Sosial-Demokrat Partiyasının toplantısında Xocalı 

soyqırımına dair məruzə təqdim olunub. Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş avtomobil 

yürüşü də diqqətlə qarşılanıb. Alman yazıçısı Rolf Kunşun alman dilində nəşr olunmuş “Xocalı” kitabının 

təqdimat mərasimi isə fevral ayının 26-da keçiriləcək. Fevralın 24-də Berlində Almaniyadakı Azərbaycanlıların 

Koordinasiya Mərkəzinin və Atatürkçü Düşüncə Dərnəyi Berlin-Brandenburq Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə 

Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Qafqazda sülhün qorunması və Türk-Azərbaycan 

münasibətləri mövzusunda konfransı təşkil olunacaq. Fevralın 25-də Berlin-Bakı Qalereyası Bakı Pantomima 

teatrı ilə birgə Berlində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş foto və rəsm sərgisi təşkil edəcək, tamaşaçılar Xocalı 

soyqırımından bəhs edən ədəbi-bədii kompozisiyaya tamaşa edəcəklər. Fevralın 25-də Berlində Azərbaycan 

Evi, Alman-Azərbaycan Həmrəylik Cəmiyyəti, Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzinin birgə 

təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü münasibətilə etiraz aksiyası baş tutacaq. Xocalı 

soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirlər Almaniyanın Drezden, Kassel, Hannover və Mayns 

şəhərlərində də keçiriləcək.  

 
BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞI 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında fəaliyyət göstərən Avropa Azərbaycan 

Cəmiyyəti Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü münasibətilə silsilə tədbirlər keçirəcək, o cümlədən, fevralın 22-

də Londonda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş rəsm əsərlərindən ibarət sərgi təşkil edəcək. Benilüks 

Azərbaycanlıları Konqresi tərəfindən fevralın 22-də Amsterdamda azərbaycanlı uşaqların Xocalıya aid əl işləri 

və rəsmlərindən ibarət sərgi, fevralın 23-də Haaqada “Uşaq rəsm sərgisi adı altında diqqətə çatdırılacaq. 
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Fevralın 28-də Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Xocalı 

soyqırımının 20-ci ildönümü münasibətilə mitinq keçiriləcək. Brüsseldəki Place Schuman meydanında Avropa 

Komissiyasının önündə saat 13.00-15.00 arasında keçiriləcək “İnsanlıq ayıbı Xocalıya ədalət mitinqi”ndə 

“Hamımız Xocalılıyıq! Hamımız Türkük!” şüarlarının sədaları altında ölkədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan və 

türk diaspor təşkilatlarının, siyasi partiya və ictimai təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı planlaşdırılıb. 

Fevralın 25-də İsveç Krallığının Malmö şəhərində İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə Xocalı 

soyqırımına həsr olunmuş konfrans, fevralın 26-da Stokholm şəhərində Azərbaycan Federasiyası İsveçin 

təşkilatçılığı ilə seminar keçiriləcəkdir. Fevralın 26-da, həmçinin, Azərbaycan Federasiyası İsveç tərəfindən 

Stokholmda Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr olunan kütləvi etiraz aksiyasının keçirilməsi 

planlaşdırılıb. Fevralın 26-da Xaricdə Təhsil Alan və Məzun Olmuş Azərbaycanlı Gənclərin Beynəlxalq 

Forumunun təşkilatçılığı ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında, Misir Ərəb 

Respublikasında, İtaliya, Fransa, Niderland Krallığında, Kanada da Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr 

olunmuş tədbirlər keçiriləcək. Fevralın 25-də Danimarkada, Rumıniyada, fevralın 26-da Finlandiyada və 

Macarıstanda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr edilən anım mərasimləri keçiriləcək. Fevralın 25-də 

Çexiyanın paytaxtı Praqanın Sülh meydanında “Azər-Çex” Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə “Xocalıya ədalət” 

kampaniyası çərçivəsində kütləvi etiraz aksiyasının keçirilməsi planlaşdırılıb.  

 
TÜRKİYƏ 

Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü münasibətilə tədbirlər Türkiyənin bir sıra şəhərlərində keçiriləcək. 

Fevralın 26-da İstanbulun Taksim meydanında Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin, Xaricdə Təhsil 

Alan və Məzun Olmuş Azərbaycanlı Gənclərin Beynəlxalq Forumunun, İstanbul Türkiyə-Azərbaycan 

Dərnəyinin, Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının, Azərbaycan və Türkiyə qeyri-hökumət 

təşkilatlarının, KİV-lərin nümayəndələrinin iştirakı ilə “TÜRKİYƏ, BUNU TANI, UNUTMA XOCALINI” adı 

altında izdihamlı yürüş-mitinqin keçirilməsi planlaşdırılıb.   

 

NƏZAKƏT ƏLƏDDİNQIZI 

 

“Səs”.-2012.-22 fevral.-№33.-S. 6. 
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Türkiyə parlamenti: «Xocalıda baş verənlər insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir» 

 

Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümüylə əlaqədar Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici Əlaqələr 

Komissiyasında xüsusi müzakirələr keçirilib. «Anadolu» İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, 

müzakirələrin nəticəsi kimi komitənin müvafiq bəyanatı yekdilliklə qəbul edilib. Sənəddə Ermənistanın 

törətdiyi Xocalı soyqırımının bəşər tarixinin qara səhifəsi olduğu bildirilib: «Xocalıda baş verənlər bəşər 

tarixi üçün böyük ayıb, beynəlxalq hüquqa görə, insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir. Qardaş Türkiyə 

olaraq, Azərbaycan türklərinə qarşı törədilmiş bu soyqırımının ağrılarını hər zaman ürəyimizdə hiss edir 

və bu soyqırımını pisləyirik. Türkiyə bu insani və vicdani dəyərləri heçə sayaraq törədilmiş Xocalı 

soyqırımının öyrənilməsi və o dəhşətli qırğını həyata keçirənlərin ədalət qarşısında cavab vermələri 

yönündə apardığı mübarizədə Azərbaycana dəstək verməyə davam edəcək». 

 

Yeri gəlmişkən, Milli Məclisi isə fevralın 24-də keçiriləcək xüsusi plenar iclasında Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

dünya dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara, müxtəlif ölkə səfirliklərinə müraciət qəbul edəcək. Bunu Milli 

Məclisin deputatı Musa Quliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatının ofisində Xocalı soyqırımının 

20-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə bildirib. Deputat bildirib ki, xalqımız üçün böyük faciəyə çevrilən 

Xocalı soyqırımı Azərbaycanın tarixinə qarşı törədilmiş soyqırımıdır və erməni vandalizminin bariz nümunəsi 

və sübutudur: «Azərbaycan dünya ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlərin çatdırılmasında böyük 

işlər görmüş, o cümlədən beynəlxalq məhkəmələrə və müxtəlif ölkələrin parlamentlərinə müvafiq müraciətlər 

və sənədlər göndərmişdir. Biz bu istiqamətdəki səylərimizi daha da gücləndirməliyik». 

Türkiyədə «Hepimiz Hocalılıyız» adlı yürüş-aksiyasına hazırlıqlar başa çatmaq üzrədir. Artıq İstanbulda 

Xocalı soyqırımı və bununla bağlı 26 fevral saat 14:00-da başlayacaq yürüşdən bəhs edən 550 bilbord 

quraşdarılıb. Millət vəkili Ceyhun Osmanlı bildirib ki, aksiyanın baş tutacağı şəhərdə son hazırlıq prosesləri 

aparılır. Belə ki, quraşdırılan bilbordlardan başqa, bütün mərkəzi xətlərdə işləyən metro, avtobus, metrobus 

dayanacaqlarında və daxilində posterlər asılıb. Radiolarda isə İbrahim Sadrinin səsləndirdiyi Xocalı anonsu 

yayımlanır. Televiziyalar günlərdir məsələni gündəmdə saxlayır. Bütün böyük şəhərlərdə konfranslar təşkil 

olunur. Azərbaycanlı tələbələr tərəfindən mərkəzi meydanlarda çap materialları paylanır. Türkiyənin 35 

şəhərindən Xocalı yürüşünə gəlmək üçün avtobuslar ayrılıb. 

Qeyd edək ki, Türkiyənin Ceyhan bələdiyyəsi artıq Xocalı soyqırımını rəsmən tanıdığını bəyan edib. Millət 

vəkili Qənirə Paşayeva Adanada, Ceyhanda Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə bağlı keçirilən konfransda 

çıxışı zamanı Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyan Ceyhan bələdiyyəsinə təşəkkür edib. Millət vəkili Ceyhan 

bələdiyyəsinin bu qərarının Türkiyənin bütün digər bələdiyyələri tərəfindən də qəbul ediləcəyinə inandığını 

bildirdi. Qənirə Paşayeva Xocalı soyqırımının yalnız azərbaycanlılara qarşı deyil, insanlığa qarşı edilmiş bir 

cinayət olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, harada doğulmasından və harada yaşamasından asılı olmayaraq hər 

bir türk insanı Xocalı soyqırımı, Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu soyqırımı törədənlərin öz 

layiqli cəzasını alması üçün çalışmalıdır: «Xocalı soyqırımı, Dağlıq Qarabağ problemi bütün türk dünyasının 

problemidir». 

Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları isə Xocalı soyqırımı və erməni terroru ilə bağlı yeni həqiqətləri 

ictimaiyyətə açıqlayıb. Hərbi Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə dair İdarəsində Xüsusi təhqiqat şöbəsinin rəisi 

Mehman Poladov bəyan edib ki, erməni silahlı qruplaşmaları 1994-cü ildə Ermənistan və Azərbaycan arasında 

atəşkəs əldə olunanadək işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında 373 terror aktı törədiblər. Onun sözlərinə görə, 

bu terror aktları təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, insanlığa qarşı törədilmiş cinayətlərdir. Bu terror 

aktlarının əksəriyyəti dinc vətəndaşlara qarşı törədilib. Poladov bildirib ki, Dağlıq Qarabağ uğrunda müharibə 

nəticəsində 20 000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, təqribən 50 000 insan yaralanıb. 

Hərbi prokuror, ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyev də Xocalı şəhərində törədilmiş soyqırımı cinayəti 

ilə əlaqədar mühüm faktların müəyyən olunduğunu bildirib. Hərbi prokurorun sözlərinə görə, istintaqla 

müəyyən edilib ki, 25 fevral 1992-ci il tarixdə, saat 22:00 radələrində Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə 

qanunsuz keçirilmiş silahlı qüvvələr, Dağlıq Qarabağın millətçi ermənilərindən təşkil olunmuş qanunsuz silahlı 

birləşmələri, keçmiş SSRİ Müdafiə Nazirliyinin 366-cı motoatıcı alayının komandir heyəti və hərbi texnikası ilə 

birgə Xocalı şəhərinə hücuma keçib. Hücumda 366-cı alayın komandiri Zarviqorov Yuri Yuryeviç və mayor 

Ohanyan Seyran Muşeqoviçin komandanlığı altında alayın 2-ci batalyonu, Nabokix Yevgeni Aleksandroviçin 

komandanlığı altında 3-cü batalyonu, eləcə də 1-ci batalyonun qərargah rəisi Çitçiyan Valeriy İsaakoviç, habelə 

alayda xidmət edən 50-dən çox erməni və digər millətlərdən olan zabit və gizirlər iştirak ediblər. Eyni zamanda, 
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hücum zamanı 90-dan çox tank, piyadaların döyüş maşını, top, D-30 qaubitsası və digər müasir hərbi 

texnikadan istifadə olunub. Hücumdan əvvəl 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 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 olan 

azərbaycanlıları milli mənsubiyyətlərinə görə yollarda, Kətik meşəsində, Naxçıvanik yolunda, Qaraqaya 

ətrafında, Dəhraz kəndi yaxınlığında, Şelli istiqamətində, Əsgəran asfalt yolunun 86-cı kilometrliyində və digər 

ərazilərdə amansızlıqla qətlə yetiriblər. Əsir götürülənlərdən 18 nəfəri Əsgəran rayon Daxili İşlər Şöbəsində 

işgəncə verilməklə öldürülüb. 

Hücum zamanı dinc əhaliyə qarşı ağlasığmaz vəhşiliklər törədilib, dözülməz işgəncələr verilib, insanların 

başlarının dərisi soyulub, müxtəlif əzaları kəsilib, gözləri çıxarılıb. Qadınların qarınları yarılıb, adamlar diri-diri 

torpağa basdırılıb və ya yandırılıb, meyitlər zorakılığa məruz qalıb. Xocalıda mülki əhalinin düşünülmüş şəkildə 

qətlə yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan biri də budur ki, həmin gün əhalinin qaçıb canını qurtarmaq 

istəyən xeyli hissəsi ərazidən çıxış yollarında əvvəlcədən xüsusi hazırlanmış pusqularda güllələniblər. Xocalı 

faciəsilə bağlı 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, 1 275 nəfər əsir və girov götürülüb. Girov götürülənlərdən 150 nəfərinin, o cümlədən 68 

qadın və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyil. Hərbi prokurorun sözlərinə görə, hazırda cinayət işinin 

Xocalı soyqırımı epizodu üzrə 3 min nəfərə qədər şəxs şahid və zərərçəkmiş şəxs qismində dindirilib, 2 min 

nəfərə yaxın şəxs zərərçəkmiş şəxs qismində tanınıb, 800-dən artıq müxtəlif ekspertizalar keçirilib. Xocalı 

şəhərinin işğalı ilə əlaqədar dövlət mülkiyyətinə və vətəndaşların xüsusi mülkiyyətinə dəymiş maddi ziyan 

müəyyən olunub, əşyaların maddi sübut kimi tanınması təmin edilib, baxış, götürmə və s. zəruri istintaq 

hərəkətləri aparılıb. Nəticədə 39 nəfərin (onlardan 18 nəfər 366-cı alayın hərbi qulluqçuları, 8 nəfər Xankəndi 

və Əsgəran Daxili İşlər Şöbəsinin əməkdaşları, 5 nəfər digər vəzifəli şəxslərdir) və 8 nəfər mülki vətəndaşın 

Xocalı soyqırımında iştirakı tam sübuta yetirilib. Onların Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 

soyqırımına görə məsuliyyət nəzərdə tutan 103-cü maddəsi, habelə sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə 

cinayətlərinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan CM-nin 107 (deportasiya), 113 (işgəncə), 115.4 (müharibə 

qanunlarını və adətlərini pozma), 116.0.17-ci (silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını 

pozma) maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi barədə qərar çıxarılıb. Xanlar Vəliyev bildirib 

ki, hazırda Xocalı soyqırımının törədilməsində iştirak etmiş şəxslərin barəsində sübutların toplanması, onların 

şəxsiyyətləri barədə tam anket məlumatlarının əldə edilməsi istiqamətində zəruri istintaq-əməliyyat tədbirləri 

davam etdirilir. Cinayət işi üzrə keçirilmiş kompleks məhkəmə tikinti-texniki və əmtəəşünaslıq ekspertizaları 

keçirilib və müəyyən edilib ki, 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 dollardan artıq ziyan vurulub. 

O əlavə edib ki, Hərbi Prokurorluq iş üzrə istintaq tədbirlərini davam etdirir. 

 

Cahangir. 

 

“Xalq Cəbhəsi”.-2012.-23 fevral.-N 33.-S.5. 
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Xocalı soyqırımının insanlara vurduğu ziyanlarla bağlı  

yeni faktlar açıqlandı 

 

QƏTLİAMDA GİROV GÖTÜRÜLƏN 150 NƏFƏRİN, O CÜMLƏDƏN 68 QADIN VƏ  

26 UŞAĞIN TALEYİ BU GÜNƏDƏK MƏLUM DEYİL 

 

İstintaq ermənilərin Xocalıda törətdiyi qətliamla bağlı 3000 nəfərə qədər şəxsi şahid və zərərçəkmiş 

şəxs qismində dindirib, 2000 nəfərə yaxın şəxsi isə zərərçəkmiş şəxs qismində tanıyıb. APA-nın məlumatına 

görə, bu barədə Respublika Hərbi Prokurorluğunun Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin Xüsusi 

istintaq şöbəsinin rəisi, ədliyyə polkovnik-leytenantı Mehman Poladov bu gün keçirilən brifinqdə məlumat 

verib. Onun sözlərinə görə, aparılmış istintaqla müəyyən edilib ki, 25 fevral 1992-ci il tarixində, saat 22 

radələrində Ermənistandan Azərbaycan Respublikası ərazisinə qanunsuz keçirilmiş silahlı qüvvələr, Dağlıq 

Qarabağın millətçi ermənilərindən təşkil olunmuş qanunsuz silahlı birləşmələri, 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 Yuryeviç 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 ediblər.  

Eyni zamanda, hücum zamanı 90-dan çox tank, piyadaların döyüş maşını, top, D-30 qaubitsası və digər 

müasir hərbi texnikadan istifadə olunub. Hücumdan əvvəl 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 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, Kətik meşəsində, Naxçıvanik yolunda, Qaraqaya 

ətrafında, Dəhraz kəndi yaxınlığında, Şelli istiqamətində, Əsgəran asfalt yolunun 86-cı kilometrliyində və digər 

ərazilərdə amansızlıqla qətlə yetiriliblər. Əsir götürülənlərdən 18 nəfəri Əsgəran rayon Daxili İşlər Şöbəsində 

işgəncə verilməklə öldürülüb. Hücum zamanı dinc əhaliyə qarşı ağlasığmaz vəhşiliklər törədilib, dözülməz 

işgəncələr verilib, insanların başlarının dərisi soyulub, müxtəlif əzaları kəsilib, gözləri çıxarılıb. Qadınların 

qarınları yarılıb, adamlar diri-diri torpağa basdırılıb və ya yandırılıb, meyitlər zorakılığa məruz qalıb. Xocalıda 

mülki əhalinin düşünülmüş şəkildə qətlə yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan biri də budur ki, həmin 

gün əhalinin qaçıb canını qurtarmaq istəyən xeyli hissəsi ərazidən çıxış yollarında əvvəlcədən xüsusi 

hazırlanmış pusqularda güllələniblər. 

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. 

M. Poladov qeyd edib ki, cinayət işinin Xocalı soyqırımı epizodu üzrə 3000 nəfərə qədər şəxs şahid və 

zərərçəkmiş şəxs qismində dindirilib, 2000 nəfərə yaxın şəxs zərərçəkmiş şəxs qismində tanınıb, 800-dən artıq 

müxtəlif ekspertizalar keçirilib. Xocalı şəhərinin işğalı ilə əlaqədar dövlət mülkiyyətinə və vətəndaşların xüsusi 

mülkiyyətinə dəymiş maddi ziyan müəyyən olunub, əşyaların maddi sübut kimi tanınması təmin edilib, habelə 

baxış, götürmə və s. zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb. Nəticədə 39 nəfərin (onlardan 18 nəfər 366-cı alayın 

hərbi qulluqçuları, 8 nəfər Xankəndi və Əskəran Daxili İşlər Şöbəsinin əməkdaşları, 5 nəfər digər vəzifəli 

şəxslərdir) və 8 nəfər mülki vətəndaşın Xocalı soyqırımında iştirakı tam sübuta yetirilib. Onların Azərbaycan 

Respublikası Cinayət Məcəlləsinin soyqırıma görə məsuliyyət nəzərdə tutan 103-cü maddəsi, habelə sülh və 

insanlıq əleyhinə, müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan CM-nin 107 (deportasiya), 113 

(işgəncə), 115.4 (müharibə qanunlarını və adətlərini pozma), 116.0.17-ci (silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq 

humanitar hüquq normalarını pozma) maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi barədə qərar 

çıxarılıb. 366-cı alayın hərbi qulluqçularının və digər şəxslərin Xocalı soyqırımında iştirakı tam sübuta yetirilib, 

onların Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin soyqırımına görə məsuliyyəti nəzərdə tutan CM-in 107-

ci (əhalini deportasiya etmə və ya köçürtmə), 113-cü (işgəncə), 115.4-cü (müharibə qanunlarını və adətlərini 

pozma), 116.0.17-ci (zorlama, cinsi köləlik, məcburi fahişəlik, məcburi sterilizasiya, məcburi hamiləlik, habelə 
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cinsi zorakılıqla əlaqədar başqa hərəkətlər etmə) maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayəti etməkdə təqsirləndirilən 

şəxs kimi cəlb olunmaları barədə qərarlar çıxarılıb. Hazırda Xocalı soyqırımının törədilməsində iştirak etmiş 

şəxslərin barəsində sübutların toplanması, onların şəxsiyyətləri barədə tam anket məlumatlarının əldə edilməsi 

istiqamətində zəruri istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. 

Cinayət işi üzrə keçirilmiş kompleks məhkəmə tikinti-texniki və əmtəəşünaslıq ekspertizaları keçirilmiş 

və müəyyən edilmişdir ki, 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. 

Təbdirdə o da bildirilib ki, ötən əsrin 80-ci illərin ikinci yarısında təcavüzkar erməni millətçilərinin 

Azərbaycan Respublikasına qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürməsi və qondarma Dağlıq Qarabağ probleminin 

ortaya atılması azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qırğını və əsrlər boyu yaşadığı tarixi ərazilərdən deportasiyası, 

şəhər və kəndlərimizin, maddi-mədəniyyət abidələrimizin dağıdılması, milli genefondumuzun məhvinə 

yönəlmiş digər qəsdlərlə nəticələnib. 1991-1992-ci illərdə Xocalıda və digər yaşayış məntəqələrində soyqırım 

törədilib, Şuşa şəhəri və başqa çoxsaylı yaşayış məntəqələri işğal edilib, bununla da həmin ərazilərdə etnik 

təmizləmə əməliyyatları həyata keçirilib. Eyni zamanda, dövlət terrorizmi və genosid siyasəti yeridən 

Ermənistan və işğal olunmuş ərazilərdəki separatçı rejim tərəfindən 1994-cü ilədək çoxsaylı insan tələfatı ilə 

nəticələnən 373 terror aktı törədilib. Təcavüzkar müharibə nəticəsində 20 min nəfər soydaşımız şəhid olub, 50 

min nəfərdən artıq vətəndaşımız yaralanıb və əlil olub, minlərlə yaşayış məntəqəsi və yaşayış binası, təhsil və 

tibb müəssisəsi, iqtisadi obyektlər dağıdılıb, ərazilərimizin 20 faizinin işğalı nəticəsində bir milyondan çox 

soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb.  

M. Poladov qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərində, həmçinin 

Ermənistanda saxlanılan azərbaycanlı əsir və girovlara dözülməz işgəncələr verilərək, onların bir qismi 

öldürülüb və şikəst edilib. Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu ağır cinayətlərin istintaq edilməsinin və 

onlara hüquqi qiymət verilməsi, həmin cinayətlərin təşkili və törədilməsində iştirak etmiş təqsirkar şəxslərin 

müəyyənləşdirilib mövcud qanunvericiliyə əsasən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması məqsədi ilə 2003-cü il 

dekabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik nazirlərinin əmri 

ilə birgə istintaq-əməliyyat qrupu yaradılıb. Baş prokurorun 2005-ci il 5 may tarixli qərarına əsasən cinayət 

işlərinə prosessual rəhbərliyin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası hərbi prokuroruna həvalə edilib. 

Sülh və insanlıq əleyhinə törədilmiş başqa ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin hərtərəfli, tam və obyektiv 

araşdırılmasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun 2009-cu il 30 mart tarixli 

əmri ilə Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin 

Xüsusi istintaq şöbəsi yaradılıb. Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu tərəfindən bu qəbildən olan 

işlərin icraatı təzələnməklə istintaqın başa çatdırılması, həmin cinayətlərin təşkili və törədilməsində iştirak etmiş 

şəxslərin müəyyənləşdirilib mövcud qanunvericiliyə əsasən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, beynəlxalq 

hüquq normalarının kobud şəkildə pozulması faktları barəsində beynəlxalq təşkilatlar qarşısında müvafiq 

vəsatətlər qaldırılması ilə əlaqədar zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində təxirəsalınmaz istintaq 

işləri aparılır. 

 
“525-ci qəzet”.-2012.-23 fevral.-№32.-S. 1,4. 
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Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı cinayətdir 

 
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı yüzilliklər boyu törətdikləri dəhşətli soyqırım faktları kifayət qədərdir. Bu 

qətliamların bünövrəsi ermənilərin çar Rusiyası tərəfindən 1813-1828-ci illərdən başlayaraq Azərbaycan 
ərazisinə kütləvi surətdə köçürülməsindən sonra qoyulub. Ən yeni tarixdə isə azərbaycanlıların sonuncu 
soyqırımı 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda törədilib. Lakin ermənilər törətdikləri terroru, 
kütləvi qırğınları, etnik təmizləmələri, guya “azadlıq uğrunda əzilən, məzlum erməni” xalqının mübarizəsi kimi 
qələmə verməyə çalışırlar. Buna səbəb də yazdıqları yalançı tarixlərini bütün dünyaya doğru kimi təqdim 
etməklə mifik “Böyük Ermənistan dövləti”ni yaratmaqdır. Ermənilər öz ideyalarını reallaşdırmaq məqsədilə 
yaşadıqları ölkədə yerli rəsmi dairələri, siyasi qüvvələri, ictimayyəti inandırmaq üçün ali hakimiyyət orqanından 
tutmuş, ən aşağı qurumlaradək nümayəndələrini yerləşdirir, müxtəlif təyinatlı təşkilatları, lobbiləri, diasporları 
vasitəsilə çoxşaxəli informatik mübarizə aparırlar. Bu təbliğatın fonunda onlar paralel olaraq terror və soyqırımı 
həyata keçirirlər. Təsəvvür edin ki, ABŞ və yaxud Fransa orta və ya ali məktəbində dərs deyən erməni 
“pedaqoqu, ya da professorun” təbliğatı ilə yetişmiş fransız, italyan və başqa məzunların şüuru hansı yöndə 
formalaşacaq. Biz bu gün bu “təbliğatın” acı nəticələrini artıq görürük. 20 dövlət qondarma “erməni 
soyqırımını” tanıyıb, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə ikili standartlarla yanaşılır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2012-ci il yanvarın 17-də “Xocalı soyqırımının iyirminci ildönümü 
haqqında” verdiyi sərəncamda deyilir: “Azərbaycan xalqının tarixinə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən 
gecə Xocalı faciəsi kimi daxil olmuşdur. Ermənistan silahlı qüvvələri bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd 
olaraq, keçmiş sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin iştirakı 
ilə yatan şəhərə hücum edərək azərbaycanlılara qarşı soyqırım aktı törətmişlər. Bu hərbi təcavüz zamanı Xocalı 
ağır hərbi texnikadan şiddətli atəşlər nəticəsində darmadağın edilmiş, dinc sakinlərə amansızcasına divan 
tutulmuşdur. Bir neçə saat ərzində 613 soydaşımız, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi 
qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, meyitlər üzərində təhqiredici hərəkətlərə yol verilmişdir. Həmin kütləvi qırğın 
həyata keçirilərkən 8 ailənin həyatına son qoyulmuş, 25 uşaq hər iki valideynindən, 130 uşaq isə valideynlərinin 
birindən məhrum edilmiş, 487 dinc Xocalı sakini ağır yaralanmış və 1275 nəfər girov götürülmüşdür. Girov 
götürülənlərdən 150 nəfərinin taleyi indiyədək məlum deyil… Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist 
dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan 
Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, 
Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq 
miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır”. 

Ermənilərin yalan təbliğatlarına və bəşəri cinayətlərinə göz yumulmasına yardım edən amillərdən biri də 
onların yaşadıqları dövlətlərdə müəyyən nüfuzlu insanların maraqlarının, rəsmi və siyasi dairələrin 
mənafelərinin ödənilməsinə verdikləri vədlərdir. Tarixə nəzər salaq. Nizami Məhərrəmov “Daşnaksütyun və 
Azərbaycanın taleyi” kitabında yazır ki, 1947-ci ilin iyununda Tehranda hökumətin razılığı ilə daşnaklar 14-cü 
konqreslərini keçirirlər. Konqresin stenoqramında deyilir ki, I Dünya müharibəsində olduğu kimi, II Dünya 
müharibəsindən sonra da ermənilər dünyanın əsas siyasi qüvvələrindən–xüsusilə Sovet İttifaqı, Böyük Britaniya 
və Amerikadan “erməni məsələsini” həll etmədiklərinə görə narazı idilər. Gələcək fəaliyyət üçün qərara alınır 
ki, aparıcı dövlətlərdə hakim dairələrlə, siyasi cərəyanlarla, Sosialist İnternasionalı və xüsusən üç demokratik 
dövlət–Böyük Britaniya, ABŞ və Fransanın əsas qüvvələri ilə iş aparıb, bu üç dövlətin ümumi rəyini “vahid, 
müstəqil və azad Ermənistan” yaradılmasına yönəltmək məqsədilə proqramlaşdırılmış, ardıcıl iş görülməlidir 
(Bakı-1995, cəh. 6-9). Göründüyü kimi, erməni təşkilatları məskunlaşdıqları ölkələrin siyasi, iqtisadi və ictimai 
dairələri ilə sıx əlaqədə fəaliyyət göstərərək, onların fərdlərinin və qruplarının maraq və mənafelərini ödəməklə 
terror və soyqırımları reallaşdıra biliblər. İndi isə ABŞ-ın Vaşinqton şəhərində 1987-ci ildə nəşr olunmuş 
“Erməni soyqırımı: mif və reallıq” kitabından ermənilərin aparıcı dövlətlərdən və bu gün ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərindən olan Fransada fəaliyyətindən bir nümunə. 1980-ci ilin ortalarında Fransanın Antoni 
şəhərinin meri olan, üç türk diplomatına qəsd etmiş erməni terroristini məhkəmədə müdafiə edən vəkil Patrik 
Devecyan deyir ki, türklər bu hərəkətə terrorizm adı verirlər, mən isə müqavimət deyirəm. Mən inanıram ki, 
dünyadakı ermənilərin əksəriyyəti belə düşünür. Fransızlar başa düşürlər və genosidin əleyhinədirlər. Onların 
işğal və buna qarşı müqavimət təcrübələri vardır. Ermənilər yaşadıqları dövlətlərdə göründüyü kimi, öz 
məqsədlərinə uyğun həm psixoloji, həm də maddi və s. yönümdən fəaliyyətlərini qururlar. Diqqət edin, məgər 
faşist Almaniyasının Fransanı işğalı ilə heç vaxt mövcud olmamış erməni dövlətinin mövcudluğunu və 
Türkiyədə erməni üsyanlarını, separatizmi, törətdikləri qırğınları türklərin adına çıxararaq, eyniləşdirmək 
olarmı? Bəs bu eyniləşdirmə nə üçündür? Məsələ də, bax, elə bundadır. Ermənilər son nəticəyə görə birinci 
addım atırlar. Bu cür riya və yalan tarix onların terror, etnik təmizləmə və genosid siyasəti yürütmələrinə haqq 
qazandırmaları üçün lazımdır. Bu yalana, qondarma erməni soyqırımına inanan Qərb ictimayyəti susur, təbii ki, 
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bunların yalan olduğunu bilən, lakin bu iddiada öz mənafeləri olan bəzi ölkələrin rəsmi və siyasi qüvvələri isə 
ermənilərə hər cür şərait yaradır və onlara “azadlıq mücahidləri” adını verirlər. Buna görə də tarixi həqiqətlər, 
bütün sənəd və sübutlar dünyaya təqdim olunmalı, ermənilərin məkrli niyyət və məqsədləri, bütün yalanları, 
mifik tarixləri tam çılpaqlığı ilə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır. Amerika tarixçisi Castin Makkarti 
yuxarıda adını çəkdiyimiz kitabda deyir ki, erməni terrorizmi yalan tarixin mövcudluğu nəticəsində mümkün 
olub. Ona qarşı yeganə mübarizə yolu da həqiqətlər vasitəsilə bu yalanı ifşa etmək, həqiqi tarixi öyrənməkdir. 
C.Makkarti çox maraqlı məqama toxunur. O deyir ki, Türkiyənin Anadolu vilayətində …, 2,5 milyon nəfər 
müsəlman ölüb. Əgər ermənilərin iddiaları doğrudursa, təbii bir sual yaranır: bu necə soyqırımdır ki, “qatillər” 
“qurbanlardan” 4 dəfədən artıq həlak olub (səh. 85-94). 

Tarixçi əsərin adını ona görə belə adlandırıb ki, yalançı tarixin, mifik “böyük Ermənistan”ın səbəb olduğu 
terror, kütləvi qırğınlar şüurlara və insan psixologiyasına güclü təsir edən zəhər, həmin yalançı tarixin təqdiq 
edilərək güzgü kimi reallığın özlərinə və bütün dünya rəsmilərinə, siyasətçilərinə və ictimaiyyətə göstərilməsi 
isə zəhər əleyhinə ən təsirli vasitə kimidir. Beləliklə, soyqırım nədir? 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 7-ci bölməsinin 16-cı fəsli sülh və insanlıq əleyhinə 
cinayətlərdən bəhs edir. Fəslin ayrı-ayrı maddələrində soyqırım, soyqırımın törədilməsinə təhrik etmə, əhalini 
məhvetmə maddələri əvvəlki CM-də qeyd edilməmişdi. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 31 may 
1996-cı il tarixli qanunu ilə “Soyqırımın qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” 9 dekabr 1948-ci il 
BMT Konvensiyasının müddəalarını qəbul edərək, onun ölkəmizdə tətbiqini təmin etmişdir. Beləliklə, CM-in 
103-cü maddəsi soyqırım cinayətindən bəhs edir və bildirilir ki, bu cinayət bəşəriyyətə və insanlığa qarşıdır. 
Soyqırım barədə belə anlayış verir: “Hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupu bir qrup kimi bütövlükdə və ya 
qismən məhv etmək məqsədi ilə qrup üzvlərini öldürmə, qrup üzvlərinin sağlamlığına ağır zərərvurma və ya 
onların əqli qabilliyətinə ciddi zərər vurma, qrupun bütövlükdə və ya qismən fiziki məhvinə yönəlmiş yaşayış 
şəraiti yaratma, qrup daxilində doğumların qarşısını almağa yönəldilmiş tədbirləri həyata keçirmə, bir qrupa 
mənsub olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirmə”. Soyqırım cinayətinin subyekti 16 yaşına çatmış anlaqlı həm 
vəzifəli, həm də vəzifəli olmayan fiziki şəxslər ola bilər. Bu da özlüyündə başqa cinayətlərin subyektlərinə görə 
fərqlənir. Belə ki, qanunverici vəzifə cinayətləri ilə əlaqədar xüsusi bölüm ayrılmış və orada vəzifəli şəxslərin 
törətdikləri cinayətlərdən bəhs edilmişdir. Bu cinayətin obyekti hər hansı milli, irqi və ya dini qrupların normal 
həyat və fəaliyyətində özünü göstərir. Belə ki, soyqırım cinayəti sülh və insanlıq əleyhinə cinayət olduğu üçün 
bu cinayəti hüquqşünas A.N.Traynin xalqların tərəqqisinə və sülh şəraitində yaşamasına qəsd kimi, digər 
hüquqşünas alim V.A.Vasilenko isə müəyyən dövlətlərin varlığını təhdid edən, müasir beynəlxalq hüququn əsas 
prinsiplərinin pozulması kimi qiymətləndirir. Soyqırım cinayəti maddi-formal tərkibli cinayətdir. Belə ki, CM-
də soyqırım cinayətinə aid sadalanan hərəkətlərdən hər hansı birinin baş verməsi anından cinayət başa çatmış 
hesab olunur. Bu cinayət subyektiv cəhətdən birbaşa qəsdlə xarakterizə olunur. Belə ki, onu törətmiş vəzifəli və 
ya vəzifəsiz, 16 yaşına çatmış hər hansı bir anlaqlı şəxs bu cinayətin ictimai təhlükəli olduğunu qabaqcadan dərk 
edir və onların törədilməsini arzu edir. Biz bunu faktiki olaraq Xocalı soyqırımını törədənlərin istər rəsmi, 
istərsə də qeyri-rəsmi iştirakçılarının dövri, istərsə də qeyri-dövri nəşrlərində, çıxışlarında və s. görürük. Erməni 
terrorçuları və soyqırım törədənləri öz hərəkətlərini şüurlu etdiklərini bəyan edirlər. 

Bu soyqırım cinayətinin törədilməsində ən fəal iştirak edənlərdən biri də vaxtilə Azərbaycana qarşı yeni 
ərazi iddiaları irəli sürən, tarixi yalan və qondarma “erməni soyqırımı” məzmunlu “Ocaq” kitabı ilə “şöhrət” 
qazanmış mənfur erməni irqçisi, barbarı və vandalı türk dünyasının qatı düşməni Zori Balayandır. O, 1996-cı 
ildə yazmış olduğu və Moskvada çap etdirdiyi “Voskreseniye” (“Dirilmə”) kitabında heyvandan da qat-qat aşağı 
xislətini (heç bir yırtıcı heyvan Yaradanın onun üçün yaratdığı ruzidən başqasına nəfsini salmaz, qədərindən 
artıq da yeməz) bir daha ortalığa qoyur: “Biz Xaçaturla zirzəmiyə girdikdə artıq bizim əsgərlər uşağı aynanın 
çərçivəsinə mıxlamışdılar. O, çox səs-küy salmasın deyə Xaçatur onun öldürülmüş anasının döşünü kəsdi və 
uşağın ağzına dürtdü. Sonra mən onun skalpını (başın tükü ilə birlikdə dərisi) çıxardım, sinəsinin və qarnının 
dərisini soydum. O, yeddi dəqiqədən sonra qanaxmadan öldü. Xaçatur onu doğradı və … itlərə atdı. Axşam biz 
eyni şeyi daha üç türk uşağı ilə etdik. Mən erməni patriot və vətəndaş borcumu yerinə yetirdim. Səhəri günü biz 
kilsəyə gedib 1915-ci ildə ölənlərin ruhuna dua oxuduq və dünən etdiklərimizə görə bağışlanmağımızı dilədik… 
Amma biz XOCALINI—bizim vətənimizin bir hissəsini zəbt etmiş digər 30 minlik murdarlardan təmizlədik”. 

Diqqət edin, bu, ermənilərin sevimli yazıçısıdır, onlara mənəvi dərs verəndir. Bir xalqın, dövlətin tanınmış 
yazıçısı belə qansız, soyqırımın azarkeşi olanda ondan dərs alan, ibrət götürən sıravi oxucuları, vətəndaşları 
hansı psixoloji durumda olar? Görün, qondarma “Erməni genosidi”nin tanınması, Fransa senatının hətta bu 
uydurma soyqırımı kriminallaşdırması həm Türkiyə, həm də Azərbaycandakı ermənilərin törətdikləri 
qətliamlarına haqq qazandırmaları bəşəri cinayət, insanlığa qarşı deyilmi? Genosidin tanınması və 
kriminallaşdırılması ermənilərə buna görə lazımdır. Azərbaycanda və başqa ölkələrdə törətdikləri terrorlara, 
qırğınlara bəraət almaq, mifik “Böyük Ermənistan” uğrunda mübarizənin yeni mərhələsinə keçmək üçün. Buna 
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görə də hazırkı mərhələdə müxtəlif, ən güclü dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların dəstəyini qazanmaq uğrunda 
mübarizə aparırlar. 

Bunları oxuduqca ermənilərin vandalizmi özləri üçün adi bir hərəkət, vətənpərvərlik, vətəndaşlıq borcu 
adlandırmasına, qondarma “ erməni soyqırımını” tanıyanların bu barbarlığa səs vermələrinə heyrət edirsən, 
sarsılırsan. Allahın dünyaya gətirdiyi məsum körpələri diri-diri öldürən, yırtıcı heyvan xislətindən də aşağı 
mənliyə malik ermənilərin hərəkətlərinə dünyanın susması, hətta araşdırılmadan qondarma “Erməni 
genosidi”nin tanınması bizi haqq-ədalət uğrunda üsyana səsləyir. Necə ola bilər ki, erməni “qəhrəmanlığına” 
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırıma göz yumulur? Axı, ermənilərin Xocalı şəhərində törətdikləri soyqırımı 
Xatın, Lidisa, Oradır və s. soyqırım kimi insanlıq əleyhinə tarixə düşmüş qanlı olaydır. 

İndi isə ermənilərin daha bir “milli qəhrəmanı”, müsəlman dünyasının ən böyük qaniçənlərindən olan 
Andranik Ozanyanın xisləti barədə. Türkiyənin Trabzon vilayətində anadan olub, 1891-ci ildə “Qnçak” 
partiyasına qoşulan Ozanyan İstanbulda “Lodos” mehmanxanasında içib iki yunan gənci ilə səhərədək 
“sevişib”. Onu bu “təmsilçiliyinə” görə partiyadan qovurlar. Partiya üzvləri Ozanyanı “mademuazel Andranik” 
adlandırırlar. 1895-ci ildə Qarsdan Samsuna gələn Andranik burada Axbur Serob adlı erməninin qiyamçı 
dəstəsinə qoşulur və elə ilk gecədə də özü kimi olan Serobla eşq macərasıyla məşğul olur. Hətta tarixi faktlar 
göstərir ki, onların eşq macəralarını görmüş 4 nəfər gözətçi ermənini belə Andranik öldürür. Əsrlər boyu 
kürdlərlə türklərin qardaş olmalarını göstərən faktlar çoxdur. Çox təəssüf ki, bu xalqları da bir-birinə qarşı 
qoymağa çalışan qüvvələr vardır. Onlardan biri olan erməni şovinistləridir. Belə ki, 1900-cü ildə kürd Ağa 
Bşare Xəlil erməni qiyamçılarının Sasunda olan başçısı Serobu tələyə salıb məhv edir. Osmanlı Türkiyəsinin 
sultanı Əbdülhəmid də bu əmələ görə Xəlil ağaya orden verir. Serobun öldürülməsindən sonra Andranikin 3-4 
gün ağladığı deyilir. Hətta bu barədə ermənilərin xüsusi dastanları da vardır. Serobun öldürülməsindən 8 ay 
sonra Andranik başının dəstəsi ilə Xəlil ağanın kəndinə soxulur və Ağanın özünü və 17 mühafizəçisini öldürür. 
Andranik 1907-ci ildə Daşnaksütyuna üzv olur, burada da öz şakərindən əl çəkə bilmir. 1908-ci ilin yayında içib 
qadın paltarında mehmanxanada oynayaraq partiyanı biabır etdikdən sonra Ozanyanı buradan da qovurlar. Bu 
hadisədən xeyli keçsə də, mehmanxanadakı ermənilər onun”Ahh, içim yanır, onu söndürən tapılarmı?!” 
deməsini ikrahla xatırlayırdılar. Hətta İstanbul daşnaklarının liderlərindən olan Masis Tovçiyan bu hadisədən 
söz düşəndə deyirdi: “Beləsinin üzünə tüpürmək belə istəmirəm. Andranik Ozanyan çox əxlaqsız, sürtük bir 
insandır. Uşaqbazlığını, kişilərlə yatağa girib ehtirasını qadın olmaq istəyi ilə söndürməyini gizlətməyən 
dəyyusdur.” 

Andranikin yerli müsəlmanlara qarşı qəddarlığı, qaniçənliyi və etnik təmizləmədə xüsusi fəallığını, törətdiyi 
kütləvi qırğınları Türkiyənin əleyhdarları diqqətlə izləyirdilər. 1912-ci ildə Bolqar çarı ona polkovnik rütbəsi 
verir. 1914-cü ildə Andranik etnik təmizləmədə xüsusi fəallığına görə yenidən Daşnaksütyunun sıralarına bərpa 
olunur. Tarixi faktlar göstərir ki o, heç bir vaxt Osmanlı Türkiyəsində zabit olmamışdır. “Paşa” sözünü də elə bu 
“mavi” xislətini türk ordusuna ləkə yaxmaq üçün qoşmuşlar. 1915-ci ildə Rusiya çarı II Nikolayın fərmanı ilə 
Andranikə Georgi Xaçı və general rütbəsi verilmişdir.Bu qaniçənin sağ qulağını türk Səlim kəsmiş, lakin çox 
təəssüf ki, sağ buraxmış və o, daha geniş qırğınlar törətmişdir. 

1918-ci ildə erməni-daşnak, rus bolşevik qüvvələri Azərbaycanın bir çox yerlərində, eləcə də Bakı, Şamaxı, 
Qubada və başqa yerlərdə azərbaycanlılara qarşı soyqırım törətmiş, yüz minlərlə qocanı, qadını, uşağı qanlarına 
qəltan edərək öldürmüşlər. Vaxtilə Şərqdə ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu 
soyqırım ilə əlaqədar müvafiq istintaq hərəkətləri apararaq materiallar toplamış, lakin 1920-ci ilin 28 aprelində 
Azərbaycan ərazisi sovetlər tərəfindən yenidən işğal edildikdən sonra həmin materiallar arxivə göndərilmişdir. 
Ona görə ki, qeyd edilən soyqırımı törədən şəxslər və onların işğalçı bolşevik havadarları hakimiyyətə 
gəlmişdilər. Son zamanlar Quba şəhərində tapılmış məzarlıqda minlərlə yerli sakinlərin meyitlərinin qalıqları 
aşkar edilmişdir. Bu hadisənin də 1918-ci ildə erməni -bolşevik qüvvələri tərəfindən törədilmiş cinayət olması 
bir daha öz təsdiqini tapmışdır. Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə həmin məzarlığın 
muzeyə çevrilməsi üçün Prezident fondundan müvafiq miqdarda vəsait ayrılmışdır. 

Soyqırım cinayəti beynəlxalq cinayət olub, fövqəladə xarakter daşıyaraq daha geniş, əhatəlidir. Bu cinayətin 
nəticəsinə görə bir ayrıca dövlətin məsuliyyətindən başqa fərdi şəxslərin də cinayət məsuliyyəti vardır. Yuxarıda 
qeyd edildiyi kimi ayrı-ayrı erməni millətçiləri, eləcə də əzəli Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan dövləti 
yaratmış beynəlxalq siyasi qüvvələr və ölkələr azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım cinayətlərində iştirakçı 
sayılırlar. Bu gün dünyada erməni soyqırımını tanıyan 20 dövlət vardır. Bu dövlətlər vaxtında tarixi həqiqətləri 
araşdırsaydılar, qondarma “erməni soyqırımına” məsuliyyətlə, ədalət mövqeyindən yanaşsaydılar, nə 1990-cı il 
20 Yanvar hadisəsi, nə 1990-cı il 27 martda Qazax rayonunun Bağanis-Ayrım kəndində və başqa yerlərdə 
törədilmiş, nə də ki, 1992-ci il 26 fevralda Xocalı soyqırımı cinayəti baş verməzdi. Dövlət arxivlərində minlərlə 
rəsmi sənədlər var ki, əgər onlar araşdırılsaydı və beynəlxalq hüquqa əsasən nəticə çıxarılsaydı ermənilərin 
özlərinin soyqırımı törətdiyi aşkar olunardı. Xocalı soyqırımı adi qətllərdən, cinayətlərdən deyildir. Ermənilərin 
törətdiyi etnik təmizləmə və qətliamlar həm dövlət, həm də xalqa qarşı yönəlmiş bəşəri cinayətdir. 
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Konvensiyanın 3-cü maddəsində dövlətin cinayət məsuliyyətinin elementi haqqında məsələ özünə yer 
tapmışdır. Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər təsadüfən törədilə bilməz. Bu cinayətləri təşkil edən və həyata 
keçirən, təhrik edən şəxslər isə bir qayda olaraq idaəretmə mexanizmində ali rəhbər , məsul postlar tutur və öz 
fəaliyyətlərinin məcmusu ilə dövlətin iradəsini ifadə edir, onun siyasətini formalaşdırırlar. 4-cü maddədə “3-cü 
maddədə sadalanmış əməllərdən hər hansı birini törətmiş şəxs konstitusiya ilə məsul rəhbər, rəsmi və ya fərdi 
şəxs olmasından asılı olmayaraq cəzalandırılmalıdır” hökmü təsbit olunmuşdur. Törətdikləri cinayətə görə 
həmin şəxslərin fəaliyyətləri dövlətin təqsirini inkar etmir, əksinə onu bu və ya başqa şəkildə təsdiqləyir. 
Tarixdə olmuş cinayətlərə görə alman faşizminin Avropada törətdiyi əməllər Nürnberq (1945) tribunalda, 
keçmiş Yuqoslaviya ərazisində olan Bosniya münaqişəsi zamanı (1992-1995) kiçik Srebrenisada serb qoşunları 
tərəfindən 7800 nəfər kişi və oğlan uşağının öldürülməsi 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 827-ci 
qətnaməsi ilə Haaqada Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Tribunalda, 1994-cü ildə Ruandada Tutsi xalqının 800 min 
əhalisinin məhvi ilə bağlı 1998-ci ildə Tanzaniyanın Aruşa şəhərində Beynəlxalq Hərbi Tribunalda həmin 
qırğınlar soyqırım kimi ittiham edilmişdir. Beynəlxalq tribunalların qərara aldığı kimi, dövlətin məsuliyyəti 
törətdikləri hərəkətlərə görə fərdi cinayət məsuliyyətindən azad etmir. Xocalı şəhərinə hücum əməliyyatına 366-
cı alayın zabitləri Seyran Ohanyan (içğal edilmiş Dağlıq Qarabağda Ermənistanın yaratdığı oyuncaq qurumun 
“müdafiə naziri”), Yevgeni Nabokix, Valeri Citcyan və başqaları rəhbərlik etmişlər. Soyqırımın törədilməsində 
indiki Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan və keçmiş prezident Robert Köçəryan və hazırda işğalçı 
respublikada vəzifədə olan onlarca şəxs birbaşa məsuldurlar. 

Xocalı və digər soyqırımları xalqımızın qan yaddaşıdır. 1997-ci ilin fevral ayının 25-də ümummilli lider 
Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən hər il respublika ərazisində fevralın 26-da saat 17:00-da Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. Sərəncamda deyilir ki, “ 1992-ci il fevral 
ayının 26da Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan xalqına qarşı misli görünməmiş Xocalı soyqırımı 
törətmişlər. Bu kütləvi və amansız qırğın aktı erməni qəsbkarlarının Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, ərazi 
bütövlüyünü hədəfə almış məqsədyönlü irticaçı siyasətinin növbəti qanlı səhifəsi olmaqla, təkcə Azərbaycan 
xalqına deyil, bütün insanlığa qarşı cinayətdir və bəşər tarixində qara ləkə kimi qalacaqdır”. Ümummilli lider 
1998-ci il martın 26-da imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fərmanla hər il 1918-ci il martın 31-i 
Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi elan olundu. 

Beləliklə, erməni vandallarına, terrorçularına və soyqırımı yürüdənlərə qarşı ən təsirli mübarizə üsulundan 
biri tarixi həqiqətləri üzə çıxarmaq, bu dəlil və sübutları bütün dünyaya geniş səviyyədə çatdırmaqdır. 
Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandıqdan, 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra 
dövlət səviyyəsində əsas mərhələ kimi ermənilərə qarşı mübarizənin bu yolunu seçdi. Ulu öndərin siyasi varisi 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu prosesi daha da genişləndirməyə, təsirliyini artırmağa nail oldu. Ötən 
ilin sonlarında Meksika parlamenti Xocalı soyqırımını tanıdı. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Parlament İttifaqı 
konfransı sənəd və dəlillərə əsasən 2012-ci ilin əvvəlində Xocalı soyqırımı barədə qətnamə qəbul etdi: 
“Konfransa üzv ölkələrin parlamentlərini 1992-ci fevralın 26-da Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dinc 
azərbaycanlı əhaliyə qarşı həyata keçirilən və soyqırım xarakteri daşıyan kütləvi qırğım tanımağa çağırır və 
Xocalı qırğınını törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir.” Bu qətnamə beynəlxalq səviyyədə xocalı 
soyqırımına ilk dəfə hüquqi-siyasi qiymət verir. Ermənistanın işğalı, erməni terrorçularının əməlləri beynəlxalq 
qanunlara əsasən soyqırım xarakterlidir və cinayətkarlar cəzasız qalmamalıdırlar. 
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Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə dünyanın 100-dən artıq nöqtəsində  

Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılır 

 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə  Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü bu il dünyanın 100-dən artıq 

nöqtəsində qeyd olunur. fonddan AzərTAc-a bildirmişlər ki, soyqırımına həsr olunmuş silsilə tədbirlər 

fondun təmin etdiyi təbliğat materialları əsasında səfirlik, konsulluq, diplomatik nümayəndəliklər və 

diaspor təşkilatlarının xətti ilə qeyd olunacaqdır. 

 

Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya  çatdırılmasında səmərəli 

ideoloji vasitəyə çevrilən bu təbliğat materialları artıq bir çox xarici  ölkələrdə yayılmışdır. 2005-ci ildən 

başlayaraq Vaşinqton, Nyu-York, Varşava, London, Pekin, Haaqa, Dubay, Kiyev, Moskva, Berlin, Strasburq, 

Brüssel, Buxarest, Cenevrə, Ankara, İstanbul, Praqa, Paris, Roma, Tbilisi, Sarayevo və başqa şəhərlərdə 

soyqırımına həsr olunmuş anma mərasimlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Mərasimlərdə fondun hazırladığı "Xocalı soyqırımı" filmi, ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri əks etdirən  

fotoşəkillər və müxtəlif illərdə xarici ölkələrin nüfuzlu nəşrlərində faciə haqqında dərc olunmuş materiallar 

təqdim ediləcəkdir. Tədbirlər çərçivəsində həmçinin Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ümumtəhsil məktəbləri və 

uşaq evlərində keçirilmiş "Xocalı uşaqların gözü ilə" mövzusunda rəsm müsabiqəsinin seçmələrindən ibarət 

ekspozisiyalar da nümayiş olunacaqdır. 

Anma mərasimlərində fondun hazırladığı və beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlanmış "Qarabağ həqiqətləri" 

toplusunun və "Azərbaycana qarşı müharibə: mədəni irsin hədəfə alınması" kitabının yayımı da nəzərdə tutulur. 

"Qarabağ həqiqətləri" bukletlər toplusunda Qarabağın tarixi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin başlanması, Xocalı soyqırımı, erməni təcavüzünün nəticələri, erməni terror təşkilatlarının 

ölkəmizə qarşı fəaliyyəti  haqqında ətraflı məlumat verilir. 2005-ci ildən başlayaraq Azərbaycan, rus, ingilis, 

alman, macar, fransız və digər dillərdə nəşr olunan "Qarabağ həqiqətləri"  bukleti bu il də beynəlxalq 

ictimaiyyətə təqdim olunacaqdır. 

Nəfis şəkildə tərtib edilmiş və yüksək poliqrafik səviyyədə çap olunmuş bukletlər fotoşəkillərlə zəngindir. 

Bukletlərdə Azərbaycanın xəritəsi verilmiş və Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərimiz göstərilmişdir. 

Həmçinin bukletlərdə münaqişə nəticəsində dəymiş ziyan, erməni terrorizmi, işğalın qurbanları və başqa 

məlumatlar da verilmişdir. 

İngilis dilində  "Azərbaycana qarşı müharibə: mədəni irsin hədəfə alınması" kitabında isə oxuculara  milli-

tarixi abidələrimizə qarşı ermənilərin törətdikləri vandalizm aktları barədə ətraflı məlumat verilir. 

Tədbirlər çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Avropa şəhərlərindən birində Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksinin açılışı mərasimi də keçiriləcəkdir. 

Qeyd edək ki, dünya ictimaiyyətinə  Xocalı faciəsi barədə obyektiv və düzgün informasiya çatdırmağa, 

ictimai rəyi formalaşdırmağa yönələn belə tədbirlərə müxtəlif qurumların, diplomatik korpusların  

nümayəndələri, şəhər sakinləri, eləcə də xarici KİV təmsilçiləri də dəvət olunurlar. 

 

“Azərbaycan”.-2012.-24 fevral.-N 44.-S.3. 
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Xocalı soyqırımı - yeni tarixin dəhşətli cinayəti 

 

Qəddarlığına və vəhşiliyinə görə insanlığa qarşı ən dəhşətli kütləvi qırğın hadisələrindən biri kimi 

tarixə düşmüş Xocalı soyqırımının törədilməsindən 20 il keçir. 1992-ci ilin o müdhiş fevral gecəsi 

Ermənistan silahlı birləşmələri Sovet İttifaqı ordusundan qalmış 366-cı alayın köməyi və birbaşa iştirakı 

ilə Xocalı sakinlərinə qarşı dəhşətli soyqırımı aktı törətmiş və misli görünməmiş vəhşiliklər etmişlər. Bu 

gün bəşər tarixində XX əsrin və ümumən yeni əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri kimi yer alan Xocalı 

soyqırımı zamanı yüzlərlə dinc, silahsız insana, yalnız azərbaycanlı olduqlarına görə, amansız divan 

tutulmuş, 613 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. Onların 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i isə ahıl adam idi. 

8 ailə bütövlükdə qətlə yetirilərək məhv edilmişdir. 1000 nəfərdən artıq dinc sakin, o cümlədən 76 nəfər 

uşaq yaralanaraq şikəst olmuşdur. Girov götürülən 1275 nəfər amansız işgəncələrə və qəddarlığa məruz 

qalmışdır. 150 nəfərin aqibətindən isə hələ də xəbər yoxdur. Dövlətə və vətəndaşlara külli miqdarda - 5 

milyard manat dəyərində ziyan vurulmuşdur.  

 

Tarixi araşdırmalar və mənbələr göstərir ki, Xocalı faciəsi XX əsrin sonlarında baş verən bir müharibənin və 

ya bir gecənin hadisəsi deyil. Azərbaycanlılar 100 ildən artıqdır ki, erməni separatçılarının davamlı etnik 

təmizləmə, soyqırım siyasətinə məruz qalmış, tarixi yurd yerlərindən, doğma torpaqlarından qovulmuş, qaçqına 

və məcburi köçkünə çevrilmişlər. Bir çox dövlətlərin dəstəyinə söykənən erməni şovinist-terrorçu dəstələrinin 

1905-1907, 1918-1920 və 1948-1953-cü illərdə törətdikləri qanlı terror aktları nəticəsində minlərlə günahsız 

azərbaycanlının qanı tökülmüş, bir çox nəsillərin soyu yer üzündən silinmişdir. Nəhayət, Sovet İttifaqının 

süqutu ərəfəsində - 1988-ci ildə erməni şovinistlərinin canavar xisləti özünü yenə büruzə verdi və dağılmaqda 

olan imperiyanın separatçıların bu siyasətini dəstəkləyən rəhbərinin yürütdüyü qərəzli və məkrli siyasətin 

nəticəsi olaraq, 1988-ci ildən 1989-cu ilədək 500 mindən çox azərbaycanlı Ermənistandan deportasiya edildi. 

Bununla da ermənilər uzun müddətdən bəri planlaşdırdıqları və heç bir beynəlxalq hüquq normasına sığmayan 

etnik təmizləmə siyasətini başa çatdıraraq, əzəli Azərbaycan torpaqlarında bir nəfər də olsun azərbaycanlı 

saxlamamışlar. 

Onlar özlərinin bu çirkin niyyətlərini gerçəkləşdirmək üçün xüsusi amansızlıqları ilə seçilən terrorçu 

təşkilatlarından məharətlə istifadə etmişlər. Elmi araşdırmalar beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi olan erməni 

terrorunun da tarixinin 100 ildən artıq olduğunu göstərirlər. Belə ki, "Böyük Ermənistan" dövlətinin 

yaradılmasını qarşılarına məqsəd qoymuş radikal erməni təşkilatları - 1887-ci ildə yaradılmış "Armenakan", 

sonradan "Hnçak" və "Daşnaksütyun" partiyaları bu planı həyata keçirmək üçün siyasi terror aksiyalarından 

geniş istifadə edilməsini proqram sənədlərində başlıca vasitə kimi öndə tutaraq, onların həyata keçirilməsinə 

məqam gözləmişlər. 

Nəhayət, Ermənistan dövlətinin və erməni diasporunun maliyyə və təşkilati yardımı ilə dünyanın müxtəlif 

ölkələrində fəaliyyət göstərən erməni terrorçu təşkilatlarının Azərbaycana qarşı apardıqları terror müharibəsi 

1980-ci illərdən müntəzəm xarakter almağa başlamışdır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və onun 

ətrafındakı 7 rayonun işğalı zamanı kütləvi vahimə yaratmaq, çoxlu insan tələfatına nail olmaq məqsədi ilə 

Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərdən xeyli uzaqlarda, dinc azərbaycanlı 

əhalisinin yaşadığı məntəqələrdə terror aktları təşkil etmiş, nəticədə minlərlə günahsız insan həlak olmuşdur. 

16 sentyabr 1989-cu il çoxlu insan tələfatı ilə nəticələnən "Tbilisi-Bakı", 18 fevral 1990-cı ildə Yevlax-Laçın 

yolunun 105-ci kilometrliyində "Şuşa-Bakı", 11 iyul 1990-cı ildə "Tərtər-Kəlbəcər", 10 avqust 1990-cı ildə 

"Tbilisi-Ağdam" marşrutları ilə hərəkət edən, 30 noyabr 1990-cı ildə Xankəndi aeroportu yaxınlığında sərnişin 

avtobuslarının partladılması, 9 yanvar 1991-ci ildə "Molodyoj Azerbaydjana" qəzetinin müxbiri Salatın 

Əsgərova və 3 hərbi qulluqçunun olduğu avtomobilə qarşı terror aktının nəticəsində 4 nəfərin qətlə yetirilməsi, 

30 may 1991-ci ildə Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının Xasavyurd stansiyası yaxınlığında, 31 iyul 

1991-ci ildə Dağıstan Respublikasının Temirtau stansiyası yaxınlığında "Moskva-Bakı" sərnişin qatarlarının 

partladılması, 8 yanvar 1992-ci ildə Türkmənistandan "Krasnovodsk-Bakı" marşurutu ilə hərəkət edən dəniz 

bərəsində törədilən terror aktı, 28 yanvar 1992-ci ildə "Ağdam-Şuşa" marşrutu ilə uçan Mİ-8 mülki 

vertolyotunun Şuşa şəhəri yaxınlığında vurulması, 1992-ci ilin yanvarında Kərkicahan qəsəbəsinin və 1992-ci 

ilin fevralında Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinin yerlə-yeksan edilməsi, azərbaycanlıların qətliamı və bir 

çox digər terror aktları Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasətinin yeni və daha amansız 

dalğasının açıq təzahürü idi. 
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Bütün bunlardan aydın görünür ki, ermənilər daha böyük və amansız bir soyqırıma -Xocalı qətliamına da 

böyük hazırlıq görmüş və vəhşi niyyətlərini reallaşdırmaqla Azərbaycan əhalisinin iradəsini qırmağı və Dağlıq 

Qarabağ müharibəsində psixoloji üstünlüyü ələ almağı planlaşdırmışlar. Elə bu səbəbdən də erməni terrorçu 

dəstələrinin vəhşi xislətlərinə xas olaraq, qəddarlıqla törətdikləri bu qətliama və insan ağlına sığmayan 

vəhşiliklərə ad tapmaq mümkün deyil. 

Qarabağ hadisələrinin iştirakçışı, ermənilərin ən çox sevdiyi ideoloqlarından biri yazıçı Zori Balayan 

"Ruhumuzun dirçəlişi" adlı kitabında 1992-ci ilin 26 fevralında Xocalıda törətdikləri bu vəhşilikləri xəstə 

ruhuna xas bir "şövqlə" belə təsvir edir: 

"Biz Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə 

mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın deyə, Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına 

soxdu. Daha sonra 13 yaşındakı türkün başından, sinəsindən və qarnından dərisini soydum. Saata baxdım, türk 

uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum sevincdən qürurlandı. Xaçatur daha sonra ölmüş 

türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və bu türklə eyni kökdən olan itlərə atdı. Axşam eyni şeyi daha 3 türk 

uşağına etdik. Mən bir erməni kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Bilirdim ki, hər bir erməni hərəkətlərimizlə 

fəxr duyacaq". 

Daha bir erməni müəllif, hazırda Livanda məskunlaşmış yazıçı-jurnalist David Xerdiyan Xocalıda 

ermənilərin Azərbaycan türklərinin başına gətirdikləri müsibətləri "Xaç uğrunda" əsərində fəxrlə xatırlayaraq, 

kitabının 19-76-cı səhifələrində yazır: 

"Səhərin soyuğunda biz Daşbulaq yaxınlığındakı bataqlıqdan keçmək üçün ölülərdən körpü düzəltməli 

olduq. Mən ölülərin üstünə getmək istəmədim. Bunu görən podpolkovnik Ohanyan mənə işarə etdi ki, 

qorxmayım. Mən ayağımı 9-11 yaşlı qız meyidinin sinəsinə basıb addımlamağa başladım. Mənim ayaqlarım və 

şalvarım qan içində idi. Və mən beləcə 1200 meyidin üstündən keçdim". 

"Martın 2-də "Qaflan" erməni qrupu (meyitləri yandırmaqla məşğul olurdu) 2000-ə yaxın alçaq monqolun 

(türklərin) cəsədini toplayıb ayrı-ayrı hissələrlə Xocalının 1 kilometrliyində yandırdı. Axırıncı yük maşınında 

mən başından və qollarından yaralanmış təxminən 10 yaşlı bir qız uşağını gördüm. Diqqətlə baxanda gördüm ki, 

o yavaş-yavaş nəfəs alır. Soyuq, aclıq və ağır yaralanmasına baxmayaraq, o hələ də sağ idi. Ölümlə mübarizə 

aparan bu uşağın gözlərini mən heç vaxt yaddan çıxarmayacam. Sonra Tiqranyan familiyalı bir əsgər onun 

qulaqlarından tutub artıq üzərinə mazut tökülmüş cəsədlərin içərisinə atdı. Daha sonra onları yandırdılar. 

Tonqaldan ağlamaq və imdad səsləri gəlirdi". 

Bəşəriyyətin vicdanı bununla barışa bilərmi?! İnsan ağlı bunu dərk edə bilərmi?! İnsan xislətinə və 

mənəviyyatına qətiyyən uyuşmayan bu vəhşiliklərin, özünü bütün dünyaya "yazıq" və "soyqırıma" məruz 

qalmış bir millət kimi təqdim edən bir etnosun xarakterində necə yer aldığını aydınlaşdırmağa məncə ehtiyac 

qalmır. İnsan əxlaqını və mənəviyyatını rüsvay edən belə vəhşiliyi qürurla qələmə alan və bütün əxlaqı 

dəyərlərin üstündən xətt çəkən bu "yazarları" fəxrlə öz ideoloqu hesab edən xalqın insanlıq adına nəyə haqqı 

çatır, görəsən? Faşizmin vəhşiliklərini əks etdirən Xolokostun kinoxronikasına baxıb iflic olan amerikalı 

avtomobil sənayeçisi Henri Ford, Xocalı qətliamının gerçəkliklərinin şahidi olsa buna tab gətirə bilərdimi?! 

Həmin dövrdə bütün bu amansızlıqların şahidi olmuş dünyanın bir çox mətbuat orqanları erməni 

vəhşiliklərinə biganə qalmayaraq onların bu amansız cinayətini bütün dünyaya bəyan edirdilər. 

Newsweek, 16 mart, 1992-ci il: "Qırğının xarici görünüşü" məqaləsində yazır: 

"Ötən həftə Azərbaycan yenidən məzarlığa çevrilmişdir: cəsədlər məscidin arxasında meyitxana kimi 

uzanırdı. Bunlar erməni hərbi birləşmələrinin 25-26 fevralda ələ keçirdikləri Dağlıq Qarabağın kiçik Xocalı 

yaşayış məntəqəsində qətlə yetirdikləri sadə azərbaycanlı kişilərin, qadınların və uşaqların meyitləri idi. Bir 

çoxları qaçmağa çalışarkən yaxından atılan güllə ilə öldürülmüş, bəzilərinin üzləri qəddarcasına əzilmiş, 

digərlərinin isə başının dərisi çıxarılmışdır. Şəhidlərin ailələri göz yaşı axıdırlar".  

"BBC Morninq News", 3 mart, 1992-ci il. Reportyorun dedikləri. 

"Hadisə yerində olan BBC reportyoru yaxın məsafədən başlarından vurulan güllə ilə öldürülmüş 100-dən 

çox azərbaycanlı kişinin, qadının və uşağın, hətta körpələrin meyitini gördüyünü bildirir. 

Təpələrin yamaclarından yığılan insan cəsədləri dəhşətli mənzərədir. Reportyor bildirir ki, videooperatorlar 

və Qərb jurnalistləri ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmiş 100-dən çox kişi, qadın, uşaq meyiti görüblər. 

Ermənilər onları bir metr məsafədən başlarından güllələyib. Çəkilişlərdə həmçinin başlarından güllələnmiş 

təxminən 10 meyit (əsasən qadın və uşaq) görünür. Azərbaycan tərəfi erməni qüvvələrinin 1000-dən çox mülki 

vətəndaşı qətlə yetirdiklərini bildirir". 

Bəşər tarixi müxtəlif vəhşiliklərin şahidi olub və onların təsviri həqiqətən adamı sarsıdır. Ermənilərin 

törətdiyi Xocalı cinayəti isə bilavasitə azərbaycanlılara qarşı yönəlib. Onlar birbaşa erməni ideoloqlarının 
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"Böyük Ermənistan" xülyasından qaynaqlanan Qarabağ müharibəsinin fonunda törədilib. Bu zaman 

azərbaycanlı əhalinin kütləvi şəkildə qırılması ilə bərabər onların ağla sığmayan qəddarlıqla, işgəncə və əzabla 

qətlə yetirilməsi isə insan düşüncəsini sarsıdır. Bu cinayət hərbi cinayətlərdən fərqli olaraq, həm də bir millətin 

soyqırımına yönəlmişdir. Məhz bunu nəzərə alaraq Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev deyirdi: "Bu 

amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu"... 

Ancaq erməni terrorçularının bu cinayəti Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi dövründə xalqımıza vurulmuş 

ən ağır zərbə olsa da, xocalılar bu faciəni mərdliklə, qəhrəmanlıqla qarşılamış, öz yurd yerlərin, ailələrini son 

nəfəsədək, qəhrəmancasına müdafiə edərək şəhid olmuşlar. Xocalının qəhrəman müdafiəçiləri təpədən-dırnağa 

qədər müasir silahlarla təchiz olunmuş düşmən qarşısında əyilməmiş, qəhrəmanlıq və rəşadət nümunələri 

göstərmişlər. Onların qeyri-bərabər döyüşdə igidliklə vuruşaraq əsl fədakarlıq və vətənpərvərlik nümunəsi 

göstərmələri, düşməni öz məkrli niyyətlərinə çata bilmədiyindən, daha da qəzəbləndirmiş və onlar dinc əhaliyə 

divan tutmağa başlamışlar. 

Ulu öndər Heydər Əliyev Xocalı faciəsinin həm də xalqımızın qəhrəmanlıq tarixində xüsusi yeri olduğunu 

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..." 

9 dekabr 1948-ci ildə BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və 

cəzalandırılması" haqqında Konvensiyaya əsasən, "genosid beynəlxalq hüquq normalarını pozan və Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının ruhuna və məqsədlərinə zidd olan cinayətdir və dünya sivilizasiyası ona görə onu ittiham 

edir ki, bütün tarix boyu genosid insanlığa böyük tələfat gətirib və bəşəriyyəti bu murdar bədbəxtlikdən 

qurtarmaq üçün beynəlxalq əməkdaşlığın zəruriliyinə əmin olaraq aşağıda göstərilənlərə razılıq verirlər".  

Konvensiyanın birinci maddəsində göstərilir ki, "razılığa gələn tərəflər təsdiq edirlər ki, genosid-onun sülh 

və ya müharibə vaxtı törədilməsindən asılı olmayaraq, beynəlxalq hüquq normalarını pozan cinayətdir və onlar 

buna qarşı xəbərdaredici tədbirlər görməyi və onun törədilməsinə görə cəzalandırmağı öhdələrinə götürürlər".  

İkinci maddədə isə soyqırımın mahiyyəti açıqlanaraq qeyd olunur ki, "bu Konvensiya genosidi aşağıdakı 

kimi tanıyır, hər hansı bir milləti, etnik, irqi və ya dini qrupu tamam və ya qismən məhv etmək məramı ilə 

törədilən hərəkət". 

Buradan tam aydın görünür ki, beynəlxalq səviyyədə insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasını özündə 

ehtiva edən, bəşəriyyətin, insanlığın hüquqlarının nizamlanmasında əsas istinad mərkəzi sayılan və 

Azərbaycanın da qoşulduğu "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması" haqqında 

Konvensiyaya əsasən, azərbaycanlılara qarşı Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən törədilmiş Xocalı 

soyqırımı bəşəri cinayətdir. Bu soyqırım, Konvensiyada göstərildiyi kimi, bir millətin dil, din, məzhəb və milli 

fərqləri ilə əlaqədar olaraq məqsədli şəkildə məhv edilməsi prosesidir. Lakin dünya birliyi hələ də buna susur. 

20 ildən artıqdır ki, dünyanın gözü qarşısında bir millətin insan haqları tapdanır, ona qarşı soyqırım həyata 

keçirilir, torpaqları işğal altında qalır, ancaq özünü demokratiyanın beşiyi, insan hüquq və azadlıqlarının 

müdafiəçisi sayan Fransa kimi bir ölkə, guya 100 il bundan əvvəl baş vermiş, ancaq yetərincə sübut və dəlili 

olmayan qondarma erməni soyqırımını təkzib edən vətəndaşlarının cinayətdə suçlanacağı haqqında qanun qəbul 

edir. Beynəlxalq siyasətin bu ikili standartı olacaqdısa, Azərbaycana, Türkiyəyə bir cür münasibət, Ermənistana 

bir başqa cür münasibət göstəriləcəkdisə onda bu beynəlxalq əməkdaşlıq paktlarının, konvensiyaların, 

protokolların və sair sənədlərin imzalanmasına nə ehtiyac var idi?!  

Doğrudur, biz Ermənistan silahlı birləşmələrinin törətdiyi bu və bir çox digər qanlı olayların beynəlxalq 

ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması, Xocalı qətliamının soyqırım kimi tanıdılmasında təbliğat işinə yalnız ulu 

öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra başladıq. Bu faciəni xalqımızın böyük dərdi, kədəri, 

qəmi adlandırmış ümummilli liderimiz qətiyyətlə hadisələrə beynəlxalq aləmdə siyasi qiymət verilməsinin 

zərurliyini bildirirdi. Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev onun başladığı bu işin yeni minillikdə daha 

geniş kompaniyaya çevrilməsi üçün bir çox tədbirləri həyat keçirdi.  

Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama obyektiv 

qiymət verilməsi istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun son bir neçə ildə gördüyü işləri isə xüsusi minnətdarlıq 

hissi ilə qeyd etmək lazımdır. Məhz fondun gərgin fəaliyyəti nəticəsində, əvvəlki illərdən fərqli olaraq, indi 

dünya ölkələri erməni qəsbkarlarının törətdiyi insanlığa sığmayan Xocalı soyqırımı haqqında daha dolğun 

məlumatlandırılır. Bir sıra dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar, eyni zamanda, nüfuzlu qurumlar bəşəriyyətə qarşı 

yönəldilmiş bu cinayətin əsl mahiyyətini anlayaraq qətliamı kəskin şəkildə pisləyir. 

 

Allahverdi MAHMUDOV, 
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“Xalq qəzeti”.-2012.-24 fevral.-N 44.-S.5. 

Xocalı soyqırımına beynəlxalq səviyyədə siyasi qiymət verilməlidir 

 

Bu fikir Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü ilə əlaqədar keçirilmiş 

konfransda səslənmişdir. Şəhidlərin ruhuna dualar oxunmuşdur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri 

Allahşükür Paşazadə çıxış edərək bildirmişdir ki, Xocalı soyqırımı XX əsrdə Azərbaycan xalqının başına 

gələn dəhşətli faciələrdən biridir. 

 

1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 

ermənilərdən ibarət silahlı dəstələri keçmiş SSRİ ordusunun 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyəti və 

texnikasının köməyi ilə Xocalı şəhərinə soxularaq onun dinc əhalisini gülləbaran etmişlər.  

Həmin gecə 613 dinc vətəndaş, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 ahıl qətlə yetirilmişdir. Dəhşətli 

vəhşiliklər Xocalı əhalisinin başına yalnız azərbaycanlı olduqları üçün gətirilmişdir. Onların hamısı xüsusi 

amansızlıqla, işgəncələrlə qətlə yetirilmişlər. 

Həmin gecə şəhid olan xocalılıların xatirəsi əbədi yaşayacaqdır.  Allahşükür Paşazadə Xocalı muzeyinin 

açılmasını təklif etmişdir ki, gələcək nəsillər bu dəhşətli hadisələri heç zaman yaddan çıxarmasınlar. 

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov çıxışında bildirmişdir ki, Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Xocalı faciəsinə hüququ qiymət vermişdir. Azərbaycan Milli 

Məclisinin qərarı ilə fevralın 26-sı Xocalı Faciəsi Günü elan olunmuş, ermənilərin təcavüzkar siyasəti barədə 

dünya ictimaiyyətinə həqiqətlərin çatdırılması istiqamətində işlər başlanmışdır. İslam Konfransı Təşkilatı 

Gənclər Forumunun sədri Elşad İsgəndərov, Rus Pravoslav Kilsəsi Bakı və Azərbaycan yeparxiyasının 

nümayəndəsi Konstantin Ata, Azərbaycandakı Dağ Yəhudiləri İcmasının başçısı Semyon İxiilov, Xocalı 

faciəsinin şahidi, Xocalı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahmar Usubov, Milli Məclisin deputatları 

çıxışlarında Xocalı faciəsi barədə həqiqətlərin dünya xalqlarına çatdırılmasının və bu hadisəyə beynəlxalq 

səviyyədə siyasi qiymət verilməsinin vacibliyini vurğulamışlar. 

Konfrans iştirakçıları dünya xalqlarına, dövlət başçılarına, parlamentlərə və beynəlxalq təşkilatlara müraciət 

qəbul etmişlər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə, Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və 

Azərbaycan Yeparxiyasının  yepiskopu Aleksandr İşein, Azərbaycandakı Dağ Yəhudiləri İcmasının sədri 

Semyon İxiilov, Roma Katolik Kilsəsinin Azərbaycandakı ordinarisi Vladimir Feketenin imzaladıqları müraciəti 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Dini-Elmi Şurasının sədri, akademik Vasim Məmmədəliyev oxumuşdur. 

Müraciətdə deyilir ki, bəşəriyyət insanlığa qarşı cinayətləri daim nifrətlə damğalamış, insan sifətini itirmiş 

qatillərin əməllərini hər zaman lənətləmişdir. 1992-ci il fevralın 26-da Xocalının 10 mindən artıq dinc, silahsız, 

müdafiəsiz əhalisi erməni quldurlarının basqınına məruz qalmışdır. Acı həqiqət ondan ibarətdir ki, qatillərin heç 

biri cəzasını almamış, erməni ekstremistlərinə qarşı heç bir beynəlxalq sanksiya tətbiq edilməmişdir. Xocalıda 

törədilən məqsədyönlü soyqırımı aktı bütün bu vəhşiliklərin kulminasiya nöqtəsi olmuşdur. Təəccüb doğuran 

haldır ki, ermənilər saxta "erməni soyqırımının qurbanları"na mərhəmət yaratmağa çalışırlar. 

Din xadimləri dünya xalqlarına, dövlət başçılarına, parlamentlərə və beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək 

onları ədalətli mövqe tutmağa, Xocalı qətliamına siyasi qiymət verməyə çağırmışlar. 

 

“Xalq qəzeti”.-2012.-24 fevral.-N 44.-S.3. 
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Xocalıda törədilən soyqırım bəşəriyyətə qarşı xəyanətdir 

 

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı işğalçılıq və soyqırım siyasəti XX əsrdə bir neçə dəfə baş verib. Və 

həmişə də erməni hiyləsi, erməni bicliyi özünü göstərib, ikiüzlü, yaltaq, mənfur ermənilər ah-nalə 

qopararaq haqqı nahaqqa boğdura biliblər. Eyni zamanda erməni terror təşkilatları 1986-1993-cü illərdə 

də Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı çoxlu terror əməli törətmişlər. 

1986-cı ilin ortalarında Bakıda 106 nömrəli avtobus partladılmış, bir nəfər ölmüş, bir neçə nəfər 

yaralanmış, 1989-cu il avqustun 10-da Tbilisi-Ağdam, həmin il sentyabrın 16-da Tbilisi-Bakı, 1990-cı il 

fevralın 18-də Şuşa-Bakı reysləri ilə işləyən avtobuslar partladıldı. Üç avtobusun partladılması 

nəticəsində 40 nəfər həlak olmuş, 74 nəfər yaralanmışdır. 

 

1990-cı ildən 1992-ci ilə qədər Moskva-Bakı marşrutunda hərəkət edən 6 qatar partladılmış, 64 nəfər ölmüş, 

220 nəfər yaralanmışdır. 1992-ci il yanvarın 8-də Krasnovodskdan Bakıya gələn bərədə törədilmiş partlayış 

nəticəsində 23 nəfər həlak olmuş, 86 nəfər yaralanmışdır. 1994-cü il martın 19-da Bakı metrosunda törədilən 

partlayış nəticəsində onlarca adam həlak olmuş, 80 nəfərə yaxın yaralanmışdır. 

Bundan başqa, ayrı-ayrı illərdə törədilmiş digər terror hadisələrinin qısa xronologiyasına nəzər salaq. 1988-ci 

il martın 10-da Yerevan ətrafında 10 nəfər azərbaycanlı ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Elə 

həmin gün Zəngibasarın Mehmandar kəndində ermənilər 5 nəfər azərbaycanlını öldürdü. 25 mart. Vedibasarda 

el ağsaqqalı Seyid Ağabala ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirildi. 11 dekabr. Ermənistan zəlzələsinə 

köməyə göndərilən (?!) 78 nəfər Azərbaycan oğlu ermənilər tərəfindən vurularaq partladılan təyyarədə həlak 

oldu. Yalnız bir nəfər möcüzə nəticəsində sağ qala bildi. Dekabrda Quqarkdakı 70 nəfər azərbaycanlı ermənilər 

tərəfindən kütləvi şəkildə qətlə yetirildi. Təkcə 1988-ci ildə Ermənistanda 186 nəfər azərbaycanlı ermənilər 

tərəfindən görünməmiş vəhşilik, qəddarlıq və amansızlıqla öldürüldü. Və həmin qədim Azərbaycan torpaqları 

azərbaycanlılardan zorla alındı… Yüz minlərlə insan yurdsuz-yuvasız qaldı… 

1989-cu il avqustun 6-da Əsgəran rayonunun Meşəli kəndində bir nəfər, noyabrın 17-də Hadrut rayonunun 

Tuğ kəndində Teyyub Süleymanov, noyabrın 28-də Qubadlı ərazisində 2 nəfər azərbaycanlı qətlə yetirildi. 

Noyabrda Ermənistanda qalmış 30 nəfər azərbaycanlı kütləvi şəkildə məhv edildi. 1990-cı il yanvarın 12-də 

ermənilər Todana hücum etdilər və 4 nəfər azərbaycanlı öldürüldü. Həmin gün Xanlar rayonunun Quşçu 

kəndinə basqın edən ermənilər onlarca azərbaycanlının həyatına son qoydular. 

Yanvarın 14-də 5 nəfər qətlə yetirildi. Yanvarın 15-də Todan kəndində 2 nəfər, Kərkicahanda üç nəfər 

öldürüldü. Yanvarın 16-da Xanlar rayonunun Şəfəq kəndində 1 nəfər, Laçın rayonunun Hacılar kəndində bir 

nəfər azərbaycanlı öldürüldü. Yanvarın 1-20-si. Naxçıvanın Sədərək rayonunda faciə törədildi. 10 nəfər 

azərbaycanlı xüsusi qəddarlıqla öldürüldü. Həlak olanlar arasında 4 və 6 yaşlı körpələr də var idi. Mart ayında 

Qazax rayonunda 1 nəfər, Bağanis Ayrım kəndində isə Dadaş Əliyevin 5 nəfər ailə üzvü vəhşicəsinə öldürüldü. 

Martın 29-da Babək rayonunun Gərməçatax kəndində 1 nəfər öldürüldü. Aprel ayında ermənilər Gürcüstanda 

yaşayan azərbaycanlılardan 2 nəfəri, iyulda 1 nəfəri, avqust ayında isə 1 nəfəri öldürdülər. Mayın 19-da 

Naxçıvanın Yayçı kəndində 1 nəfər azərbaycanlı vəhşiliklə qətlə yetirildi. İyunun 11-də Xankəndində bir nəfər 

azərbaycanlı öldürüldü. Həmin gün Kəlbəcərdə də bir nəfər qətlə yetirildi. İyunun 21-də Laçın rayonunun 

Köhnəkənd kəndində 2 qardaş xüsusi qəddarlıqla öldürüldü. İyulun 21-də Mardakert-Kəlbəcər yolunda sərnişin 

avtobusu gülləbaran edildi. 3 nəfər həlak oldu, onlarla azərbaycanlı yaralandı. Avqustun 17-21-də Qazax 

rayonunda üç nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Sentyabrın 8-də Laçın rayonunda 2 nəfər yurddaşımız 

vəhşicəsinə öldürüldü. Ağdam rayonuna pənah gətirmiş qaçqın Mehbalı Əliyev sentyabrın 13-də öldürüldü. 

Oktyabrın 21-də Laçın rayonunda 1 nəfər azərbaycanlı qətlə yetirildi. Noyabrın 3-də Laçın rayonunun Zabux 

kəndində 3 nəfər azərbaycanlı öldürüldü. Həmin gün Laçın rayonunun Zabux kəndində iki soydaşımız 

vəhşiliklə qətlə yetirildi. Noyabrın 24-də Martuni rayonunun Qaradağlı kəndində 3 nəfər azərbaycanlı 

öldürüldü. Noyabrın 30-da Xanlar rayonunun Matunaşen kəndində 5 nəfər azərbaycanlı polis işçisi qətlə 

yetirildi. Dekabrın 14-də Ağdərə rayonunda bir nəfər azərbaycanlı öldürüldü. Dekabrın 15-də Əsgəran 

rayonunun Cəmilli kəndində üç nəfər qəddarlıqla qətlə yetirildi. Dekabrın 17-də Şərur rayonunda 2 nəfər 

öldürüldü. Erməni terrorunun qurbanı olmuş yurddaşlarımızın tam siyahısını vermək mümkün deyil. Ona görə 

ki, onlarca azərbaycanlı oğurlanmış, itkin düşmüşdür. Bu adamların taleyi haqqında heç nə bəlli deyil. 

1991-ci il oktyabrın 29-da saat 15 radələrində Xocalıdan Yevlaxa uçan “AN-2” təyyarəsi Əsgəran rayonu 

ərazisində ermənilər tərəfindən vurulmuş, bütün heyət həlak olmuşdur. Təyyarəni və meyitləri yandırmışlar. 

Erməni terrorunun qurbanları aşağıdakılardır: 
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1. Hamlet Rəcəbov 

2. Ceyhun Bəşirov 

3. Yuris Misirov 

4. Əhmədağa Baxşiyev 

5. Azad Sadıqov 

6. Hikmət Muradov 

7. Əsəd Əsədov 

20 noyabr 1991-ci il erməni əsgərləri və rus muzdluları keçmiş Martuni rayonunun Qarakənd kəndi üzərində 

hərbi vertolyotu raket qurğusu ilə vurmuş və sonra onu partladaraq yandırmışlar. Azərbaycanın dövlət və 

hökumət rəhbərlərinin, jurnalistlərin və hərbçilərin uçduğu vertolyot erməni terrorunun qurbanı olmuşdur. Qanlı 

faciə və beynəlxalq miqyaslı sui-qəsd törədən ermənilərin vəhşiliyi Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri, 

Azərinform və respublika televiziyası tərəfindən ilk günlər ört-basdır edilirdi. Bütün dünyaya bildirildi ki, guya 

“vertolyot dumana düşmüş və dağa dəyərək partlamışdır”. 

Bundan da böyük nankorluq, xalqın taleyinə biganəlik olardımı?! Axı xalqın say-seçmə oğullarını qanına 

qəltan edən erməni-rus terrorunu gizlətməklə o zamankı rəhbərlər Azərbaycan xalqını daha böyük fəlakətlərə və 

qırğınlara düçar etdilər. 

Beynəlxalq miqyaslı erməni terroru nəticəsində dövlət katibi Tofiq İsmayılov, baş prokuroru İsmət Qayıbov, 

daxili işlər naziri Məhəmməd Əsədov, baş nazirin müavini Zülfü Hacıyev, nazir müavini Qurban Namazəliyev, 

nazir müavini Vaqif Cəfərov, xalq deputatı Vəli Məmmədov, Prezident aparatının şöbə müdiri Osman 

Mirzəyev, jurnalist Alı Mustafayev, operator Fəxrəddin Şahbazov, operator Arif Hüseynzadə və başqaları qətlə 

yetirildi. 

Ermənilər tərəfindən xalqın sinəsinə çəkilmiş bu övlad dağının qisası, intiqamı yerdə qaldı. 

Yanvarın 28-də (1992-ci il) Ağdamdan Şuşaya uçan sərnişin vertolyotu Xankəndi ərazisində ermənilər 

tərəfindən vurulmuşdur. Vertolyotu yerə endirmək mümkün olmamış, bütün sərnişinlər həlak olmuşdur. Erməni 

terroru nəticəsində 47 nəfər (qadınlar, uşaqlar, qocalar), o cümlədən bütöv bir ailə qətlə yetirilmişdir. 

Ermənistanın və dünya erməni lobbisinin, eləcə də onların himayədarlarının Azərbaycana qarşı apardığı 

müharibə hələ başa çatmayıb. Uduzsaq da, yandırılan, dağıdılan, tar-mar edilən yurd yerlərinin harayını, 

öldürülən, ömürlük şikəst edilən soydaşlarımızın ah-naləsini eşidə bilmirdik. Və elə bu səbəbdən də erməni 

işğalı o dövrdə Qarabağı Azərbaycandan qopardı… 

Fevralın 11-də (1992-ci il) erməni-rus qoşunu tərəfindən Malıbəyli və Quşçular kəndləri tamamilə 

yandırılmış, hər iki kənddən 13 nəfər girov götürülmüşdür. 50 nəfərdən artıq adam həlak olmuşdur. 

Şahidlər danışır ki, son üç gün ərzində Malıbəyli kəndi erməni silahlı qüvvələri və rus muzdlu dəstələri 

tərəfindən aramsız olaraq güclü şəkildə atəşə tutulurdu. Kəndin özünümüdafiə qüvvələri hücumların qarşısını 

kəsə bilsələr də döyüş sursatı tükənirdi… 

Malıbəyli beş aydan artıq mühasirədə qalmışdı. Kənd əhalisinin təhlükəsizliyini və Qarabağın ən qədim 

yaşayış məskəninin müdafiəsini 5-6 avtomat silahla qoruya bilirdilər. Qarabağda ermənilər yenidən faciə 

törədib, vəhşiliklərini, qaniçən olduqlarını göstərdilər. Fevralın 11-də səhər tezdən hərbi texnika və döyüş 

maşınları kəndi dörd tərəfdən mühasirəyə alaraq hücuma keçdi. Kənddə qadınların, uşaqların, qocaların 

harayından qulaq tutulurdu. Mərmilərin qurultusu, güllə yağışı, vahiməli texnika kəndin müdafiəçilərini geri 

çəkilməyə məcbur etdi. Ermənilər kəndə soxulub evlərə od vurmağa başladılar. Qarşılarına çıxan əlsiz-ayaqsız 

qocaları qəddarlıqla qətlə yetirdilər… 

Malıbəyli od-alov içərisində, qan gölündə döyüşürdü. Düşmən addım-addım irəliləyirdi. Kəndin 

müdafiəçiləri qadınları, uşaqları, qocaları yaxınlıqdakı Quşçular kəndinə tərəf aparır, irəli cuman vəhşi 

ermənilərlə əlbəyaxa döyüşür, tələfat verərək geri çəkilirdilər. Qanlı döyüşlərdən, ölümün caynağından xilas 

olmuş kənd sakini döyüşçü Yaşar Kərimov: 

— Ermənilərin hücuma keçəcəyini hər an gözləyirdik. Bu barədə bütün orqanlara, Bakıya məlumat 

vermişdik. Lakin bizim köməyimizə çatan olmadı. Özünümüdafiə qüvvələrinin hesabına kənddən əhalini 

Quşçulara gətirə bildik. 15 nəfərdən artıq adam həlak oldu. Xeyli yaralı varıydı. Kəndimiz artıq alova 

bürünmüşdü. Atların kişnərtisi, qadınların harayı Malıbəyli zülmünün necə amansız olduğunu bir daha bəyan 

edirdi. 

Quşçular kənd sakini Surxay Quliyev bu faciəni belə xatırlayır: 

— Ermənilər Malıbəyli ilə bərabər bizim kəndə də hücuma keçmişdilər. Gülləmiz tükənirdi. Əhalinin bir 

qismi meşələrə, qayalıqlara, yarğanlara qaça bilmişdi. Yerdə qalanları mühasirədən çıxarmaq üçün kürək-kürəyə 

verərək atışa-atışa adamlarımızı meşəyə tərəf aparırdıq. O qədər güllə atmışdım ki, avtomat silahım əlimi 
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yandırırdı. Meşə yolu ilə irəliləyirdik. Ermənilər yaşayan Harov kəndi yaxınlığında yenidən mühasirəyə düşdük. 

Düşmən hər tərəfdən bizi atəşə tutmuşdu. Çox çətinliklə mühasirəni yara bildik. Qaş qaralanda Ağdam 

rayonunun Abdal-Gülablı kəndinə çatdıq. 

Surxay danışa bilmədi. Dəhşəti və ölümü gözləri ilə görmüş bu insan qəhərini boğa bilmədi. Ermənilər qaça 

bilməyən kənd sakinlərini əsir tutmuş, kənddə salınmış yeni qəsəbəni tar-mar etmiş, 10 min başdan çox 

qaramalı və qoyun-quzunu sürüb aparmışdılar. Hər iki kənddən 4 min nəfərdən çox adam dədə-baba 

yurdlarından didərgin düşdü… 

Bəli, o gün qayaların sinəsi al qana boyandı. Torpaq qeyrəti “çəkənlərin” öz əlilə düşmənlərin güdazına 

verilmiş Malıbəyli, Quşçular kəndlərinin tüstüsü göylərə bülənd oldu. Namərd düşmənin nə qocaya yazığı gəldi, 

nə də uşağa. Yer-göy ağladı o gün. Kimsəsiz, köməksiz kənd camaatı düşmən pəncəsində pərən-pərən düşdü 

Qarlı-çovğunlu gündə aşırımları, gədikləri iməkləyə-iməkləyə, sürünə-sürünə körpələr, qadınlar Abdal-

Gülablıya sarı qaçırdılar. Amma namərd gülləsi qadın-uşağı Harov kəndinin yaxınlığında yenidən qarşıladı. Ata 

oğuldan, ana körpəsindən ayrı düşdü o gün! Həyəcandan, mərmilərin gurultusundan başını itirmiş bir ana 3 

aylıq körpəsini beşiyindən götürə bilmədi. Namusunu düşmən əlindən xilas etmək üçün qaçırdı. Amma görəsən 

özü-özündən necə qaça biləcəkdi?! Bu dəhşətə dözə biləcəkmi?! Görəsən bu günahı kimin boynuna yazacaq 

Allah? Ermənilərinmi, namusunu övladından üstün tutan ananınmı?! 

Yoxsa hər şeyə biganə qalmış o vaxtkı rəhbərlərinmi?! 

Xocalı sakinləri nicat gözləyirdilər 

Qarabağ hadisələrinin ilk günlərindən qeydlər apardığım dəftərin solmuş vərəqlərini çevirdikcə xəyanət 

yüklü hadisələr gözlərim qarşısında bir daha canlanır. Çox təəssüf ki, yumruq kimi birləşməli olan əllərimiz 

şilləyə çevrilib öz üzümüzə dəydi… 

1988-1991-ci illər ərzində Qarabağ çox ziddiyyətli, mürəkkəb dövrünü yaşayırdı. Ermənilər silaha sarılır, 

terrora qurşanır, yurd yerlərimizi yandırır, dinc əhalini qırır, güllələyir, didərgin salırdı. Azərbaycanın o vaxtkı 

rəhbərləri isə Moskvadan kömək istəyir, qayda-qanun tələb edirdilər. Daha soruşan yox idi ki, hansı qayda-

qanunu istəyirsiniz? Aydın həqiqət başa düşülmürdü ki, düşmənə yalnız öz silahı ilə cavab vermək lazımdır. 

Orada isə hər şey tərsinə idi. 1990-cı ilin iyul ayında Azərbaycanın o vaxtkı prezidenti A.Mütəllibov bir göstəriş 

vermişdi: “Azərbaycanlı və erməni kəndləri arasında barışıq müqaviləsi bağlansın”. Boş və mənasız göstərişi 

əldə dəstavuz vedən ziyalıların çoxu, əmək qabaqcılları televiziya ekranlarından, qəzet səhifələrindən, radio 

dalğalarından ermənilərə deyirdilər: “Əgər bir gün də azərbaycanlılar ermənilər kimi qoşun düzəltsələr, onda nə 

baş verə bilər? Bizcə, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Xankəndidə nəşr olunan “Sovetski Karabax” qəzeti isə 10 iyul 

1990-cı il tarixli sayında yazırdı: Artsax iqtisadi suverenlik qazandı” və bu münasibətlə ermənilər Moskvanın 

dağlıq Qarabağdakı hakimi-mütləqi, Azərbaycandan SSRİ Ali Sovetinə deputat seçilmiş A.Volskinin 

xidmətlərini xüsusi qeyd etdilər. Məgər Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri, bu iqtisadi suverenliyi görmürdü? 

Əksinə, onlar ermənilərin iqtisadi suverenlik əldə etmələri üçün lazım olan bütün sənədlərə qol da çəkmişdilər. 

Əvəzində isə respublikada əsassız dedi-qodular, qarayaxmalar baş alıb gedirdi. 

Bundan başqa, 1991-ci ilin sentyabr ayında Rusiya prezidenti B.Yeltsin, Qazaxıstan prezidenti 

N.Nazarbayev və A.Mütəllimov Xankəndiyə gəlmişdilər. Həmin vaxt bu sətirlərin müəllifi də Xocalı 

aeroportunda idi. Aeroport bayramsayağı bəzədilmiş, hər tərəfdə Rusiyanın, Qazaxıstanın, Ermənistanın 

bayraqları asılmışdı. Azərbaycanın bayrağı gözə dəymirdi. Yüzlərlə erməni aeroportu mühasirəyə almışdı. 

Erməni qızları düz-çörək, şərbətlə V.Yeltsin, N.Nazarbayevi yüksək səviyyədə qarşıladılar. Azərbaycanın o 

vaxtkı rəhbəri A.Mütəllimov isə bir kənarda büzüşüb qalmışdı. Ermənilər Xankəndidəki danışıqlara da onu 

buraxmadılar. Və azərbaycanlı jurnalistlər döyülərək təhqirə məruz qaldılar. Bir türk jurnalistini isə ermənilər 

girov götürdü. Həmin vaxt Xankəndidə fəaliyyət göstərən respublika təşkilat komitəsi, şəxsən V.Polyaniçko 

belə bir rüsvayçı səhnə düzəltmişdi. Məqsəd isə tamamilə aydın idi. Bu səfərdən sonra, yəni 1991-ci ilin 

sentyabrından 1992-ci il fevralın 25-nə qədər ermənilər Dağlıq Qarabağdakı bütün Azərbaycan kəndlərini oda 

qalayaraq boşaltdılar. Fikir verin, cəmi beş aya Qarabağın dağlıq hissəsindəki dədə-baba yurdlarından, İmarət-

Qərvənddən, Kərkicahandan, Cəmillidən, Meşəlidən, Malıbəylidən, Quşçulardan, Kosalardan, Nəbilərdən, 

Xocalıdan və başqa kəndlərdən qovulan dinc əhalinin harayını respublikanın o vaxtkı rəhbərləri eşitmədilər. 

Daha doğrusu, heç bu həvəsdə olmadılar da. 

Yaxud respublika təşkilat komitəsi Xankəndidə erməni və Azərbaycan rayonları rəhbərlərinin tez-tez 

iclaslarını keçirirdi. V.Polyaniçko həmişə ilk sözü azərbaycanlılara verirdi. Ayrı-ayrı kəndlərin, rayonların 

nümayəndələri çıxış edirdilər. Viktor Petroviç isə çox dəqiqliklə soruşurdu ki, hansı işləri görmüsünüz? Həmin 

adamlar da başlayırdı ki, filan kənddə, filan yerdə səngərlər qazmışıq, üç avtomat əldə etmişik, filan yerdə post 

qurmuşuq, filan yerdə bir top quraşdırmışıq və s. Bəli, azərbaycanlıların “dostu” adamları qəsdən danışdırırdı ki, 
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həmin məlumatlar aşkarlansın. Bəs ermənilər öz çıxışlarında nə deyirdi: biz mühasirədəyik, ərzaq çatmır, 

azərbaycanlılar bizi qırıb-çatır, silah-sursatımız yoxdur. Azərbaycan dövləti bizi müdafiə edə bilmir. Onlarla bir 

yerdə yaşaya bilmərik və s. və i.a. 

Həmin iclasların birindən sonra olmuş hadisəni olduğu kimi sizə çatdırıram”Aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə 

saat 3 radələrində Əsgəran rayonunun Daşbulaq kəndindən 10 nəfər erməni Xocalı şəhərinə basqın etmişdi. 

Basqın zamanı ermənilər raketlərdən, qumbaraatanlardan istifadə etmişlər. Nəticədə xeyli ev dağılmış, bir neçə 

evə isə od vurulmuşdur. İnsan tələfatı var” (1991-ci il). Bəli, bu da həmin iclasların azərbaycanlılara dəyən 

xeyri. 

Qarqar çayının sağ və sol sahilləri boyunca yerləşmiş Xocalı elə bir strateji əhəmiyyətə malik idi ki, 

ermənilərin hava və quru yolları buradan keçirdi. 

Xocalı erməni kəndlərinin əhatəsində qalsa da, Əsgəranla Xankəndi arasında məğrur dayanmaqdaydı. 

Xocalıya görə ermənilər çox əl-qol aça bilmirdilər. Dinc əhali isə bütün məhrumiyyətlərə dözürdü. 

Xocalı 1991-ci ilin əvvəllərindən hər tərəfdən mühasirəyə alınmışdı. Yollar tamam kəsilmişdi, ümid qalmışdı 

hava yoluna. Onu da ermənilər hər vaxt atəşə tuta bilirdilər. Bir neçə vertolyot və “AN-2” təyyarəsi ermənilər 

tərəfindən vurularaq məhv edilmişdi. Həmin illər ərzində Azərbaycan hökuməti tərəfindən Xocalının müdafiəsi 

üçün heç bir iş görülməmişdi. Və bütün rəhbərlər də bilirdi ki, Xocalı mühasirədə qalıb. Fevralın 25-də isə 

Xocalının ölüm hökmü oxundu. Keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayı və erməni hərbi birləşmələri Xocalıya 

divan tutdu. Əsl soyqırım törədildi: 613 nəfər həlak oldu, 1275 nəfər əsir düşdü, 8 ailə büsbütün məhv edildi, 

200 nəfərdən artıq insan müxtəlif dərəcəli əlil oldu. Faciənin miqyası böyük və dəhşətli idi. Ağdam 

istiqamətində düzlər, dərələr, dağlar günahsız insanların meyitləri ilə dolu idi. Körpədən tutmuş qocaya qədər 

hamısı süngülərdən keçirilmişdi. 

O vaxt hamını bir sual düşündürürdü: Xocalını xilas etmək mümkün idimi? Bu sualın üstündə isə baş 

sındırmaq lazım deyil. Sadə bir cavabı var, bəli, mümkün idi. Sadə, dinc əhalinin taleyi üzərində hakimiyyət 

uğrunda gedən oyunlar qurulmasaydı. Xocalını xilas etmək mümkün idi. Fevralın 26-sı gününü yaxşı 

xatırlayıram. Soyuq, bir qış günü idi. Şelli dağından ölümün, qəsdin, tələnin pəncəsindən qurtulan uşaqları, 

qadınları, qocaları qarşılayıb xəstəxanaya yola salırdıq. Yaralı olan bu insanlar bir-birindən, ana baladan, ata 

oğuldan, qardaş bacıdan ayrı düşmüşdü. Onları ovundurmaq mümkün deyildi. Həmin vaxt Ağdam 

özünümüdafiə dəstələri ermənilərə qarşı döyüşərək qan bahasına meyitləri düzlərdən, meşələrdən toplayırdı. 

Xocalı sakinlərini danışdırır, onların necə qurtulduqlarını soruşurduq. Bu adamlar öz müsibətlərini, faciələrini 

göz yaşları içrəsində danışsalar da, söhbətlərinin sonunda deyirdilər: 

—Bizim bu sözlərimizi bütün Azərbaycana çatdırın. Respublika rəhbərlərini lənətləyirik. Onlar satqın və 

namərddirlər. Ona görə də Heydər Əliyev Azərbaycana gəlməlidir. Gəlsin, bu xalqı qırğından, müsibətdən, 

zülmdən xilas etsin. Nicatımız yalnız onadır! 1992-ci ilin qarlı-çovğunlu fevral günündə soyqırımın dəhşətini 

gözləri ilə görmüş insanlar elə o vaxtdan Heydər Əliyevə arxalanırdılar, ondan imdad, kömək gözləyirdilər. Onu 

da qeyd edim ki, həmin vaxt Heydər Əliyevin adını belə çəkmək onlara baha başa gələ bilərdi. Lakin bu çarəsiz, 

aldadılmış, təhqir edilmiş insanlar tələb edirdilər. Sadə adamlar böyük bir həqiqəti başa düşürdülər. Çox təəssüf 

ki, respublikanın o vaxtkı rəhbərləri, deputatlar, ziyalıların böyük əksəriyyəti bu aydın həqiqəti başa düşmək 

istəmirdilər. Məhz elə buna görə də Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini itirdi. Yaxşı yadımdadır, fevralın 27-də 

Ağdamın mərkəzi meydanında mitinq keçirilirdi. Dövlət, hökumət rəhbərlərinə etimadsızlıq göstərildi və həmin 

mitinqdə Xocalıdan bir qadın çıxış edərək dedi ki, biz respublikanın vətəndaşlığından imtina edirik. Əgər 

Heydər Əliyev Azərbaycana qayıtsa, biz bu fikrimizdən daşına bilərik. Mən Heydər Əliyevi tələb edirəm! Bu 

vaxt bütün mitinq iştirakçıları “Heydər Əliyev” deyərək qışqırmağa başladılar. Bu, insanlar haray çəkərək, 

haqq-ədalət tələb edirdilər. Mitinq təşkilatçıları belə olacağını gözləmədikləri üçün tez-tələsik aradan çıxdılar. 

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımının üstündən uzun illər keçir. Hələ də bu 

qanlı faciənin üstü açılmayan, gizli qalmış məqamları çoxdur. Bir çox suallara hələ də cavab tapılmayıb. Hələ 

yüzlərlə insanın taleyindən heç bir soraq yoxdur. 

1988-ci ilin fevral ayından Xankəndidə ermənilərin mitinqləri başlandı. Mitinqlərdə ermənilər müxtəlif 

tələblər irəli sürürdülər. Bu tələblərin içərisində isə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi daha çox səslənirdi. Buna 

baxmayaraq, Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi bu mitinqlərin sosial-iqtisadi, mədəni tələblərlə bağlı olduğunu 

bildirir, həqiqəti ört-basdır edirdilər. Keçmiş sovet hökuməti isə Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi problemlərinin 

həll edilməsi ilə bağlı qərar qəbul etməklə kifayətlənirdi. Qərarın mürəkkəbi qurumamış Azərbaycanın var-

dövləti Xankəndiyə daşınmağa başlandı. Ermənilərə də elə bu lazım idi… 

1988-1991-ci illər ərzində Dağlıq Qarabağ ətrafında çox ziddiyyətli, mürəkkəb vəziyyət yaranmışdı. Öz 

dədə-baba yurdları olan Qərbi Azərbaycandan zorla, vəhşiliklə qovulan azərbaycanlıların harayını eşidən yox 
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idi. Ermənilər isə kütləvi şəkildə silahlanır, vilayətdə yaşayan azərbaycanlılara divan tutur, yurd-yuvalarından 

didərgin salırdılar. Dağlıq Qarabağda vaxtilə azərbaycanlılar 78 kənddə yaşayıblar. Hadisələr başlayandan 

sonra məlum oldu ki, orada cəmi beş-on Azərbaycan kəndi qalıb. Hələ hadisələrə qədər erməni-daşnaklar 230-a 

yaxın azərbaycanlı evini yandırmış, 200-dən artıq evi isə zəbt etmişdilər. 

Unutqanlıq isə həmişə yeni faciələrə yol açır. O vaxt İrəvanda nəşr olunan “Kommunist” qəzeti belə bir 

informasiya dərc etmişdi ki, erməni özünümüdafiə şurasının sədri A.Arutunyan və həmin şuranın üzvü 

A.Mkrtıçyan Şuşa şəhərinə və Verdazor kəndinə səfərdən sonra geri qayıdaraq Dağlıq Qarabağdakı bütün 

erməniləri səfərbərliyə səsləyiblər. Və təbii ki, bu çağırış cavabsız qalmadı. Erməni daşnak-könüllülərinin 

Qarabağa axını başlandı və Azərbaycanın bu regionu qaynar zonaya çevrildi. 

Xocalı strateji hədəf kimi 

7 minə yaxın əhalisi olan Xocalı Xankəndidən 10 km cənub-şərqdə, Qarabağ dağının silsiləsində və Ağdam-

Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşir. Qarabağdakı yeganə aeroport da Xocalıdadır. Ermənilərin 

Xocalıya əsas maraqları da buranın bu cür strateji mövqeyə malik olması ilə əlaqədar idi. 

Xocalı azərbaycanlıların tarixən məskunlaşdığı yerdir və qədim tarixi abidələr indiyə qədər qalmaqdadır. 

Xocalının yaxınlığında bizim e.ə. XIV-VII əsrlərə aid edilən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin abidələri yerləşir. 

Burada son bürünc və ilkin dəmir dövrlərinə aid edilən dəfn abidələri — daş qutular, kurqanlar və nekropollar 

tapılmışdı. Həmçinin burada arxitektur badilər-dairəvi qəbr (1356-1357-ci illər) və mavzoley (XIV əsr) vardır. 

Arxeoloji qazıntılar zamanı müxtəlif növ daş, bürünc, sümük bəzək əşyaları, gildən ev əşyaları və s. tapılmışdır. 

Tapılmış muncuq dənələrindən birində Assuriya şahı Adadnerarinin (bizim e.ə. 807-807-ci illər) adı yazılmışdır. 

Əhali əsasən üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıq və əkinçiliklə məşğul olmuşdur. Şəhərdə toxuculuq fabriki, 2 

orta məktəb və 2 natamam orta məktəb var idi. 

Xocalı 1991-ci ilin oktyabrından blokadada idi. Oktyabrın 30-dan etibarən şəhərə aparan bütün avtomobil 

yolları bağlanmış, yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot qalmışdı. 

Xocalıya sonuncu vertolyot 1992-ci il yanvar ayının 28-də endi. Şuşa səmasında mülki vertolyotun 

vurulması, vertolyotun içindəki 4 nəfər azərbaycanlının həlak olmasıyla şəhərlə hava əlaqəsi də kəsildi. 

Yanvarın 2-dən şəhərə elektrik enerjisi də verilmirdi. Xocalılılar ancaq öz qəhrəmanlıqları və şəhər 

müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində yaşayır və müdafiə olunurdular. Şəhərin müdafiəsi əsasən avtomat və ov 

tüfəngləri ilə silahlanmış yerli özünümüdafiə dəstəsi, yerli milis qüvvələri və Milli Ordunun döyüşçülərindən 

təşkil olunmuşdu. 

Fevralın ikinci yarısından başlayaraq Xocalı erməni silahlı dəstələrinin mühasirəsinə alınmışdı və hər gün 

toplardan, ağır texnikadan atəşlərə, erməni dəstələrinin həmlələrinə məruz qalırdı. 

Xocalıya hücuma hazırlıq fevralın 25-də axşam 366-cı alayın hərbi texnikasının döyüş mövqelərinə çıxması 

ilə başlanmışdı. Şəhərə hücum toplardan, tanklardan, “Alazan” tipli zenit toplardan 2 saatlıq atəşdən sonra 

başlandı. Xocalıya üç istiqamətdən hücum aparıldığından əhali Əsgəran istiqamətində qaçmağa məcbur 

olmuşdu. Tezliklə aydın olmuşdur ki, bu məkrli hiylə imiş. Naxçevanik kəndi yaxınlığında əhalinin qarşısı 

erməni silahlı dəstələri tərəfindən kəsilmiş və onlar gülləbarana tutulmuşlar. Qarlı aşırımlarda və meşələrdə 

zəifləmiş, taqətdən düşmüş insanların çox hissəsi məhz Əsgəran-Naxçevanik düzündə erməni silahlı dəstələri 

tərəfindən xüsusi qəddarlıqla məhv edilmişdir. 

Bu hadisələr regiona İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayətinin vasitəçilik missiyası 

ilə səfəri günlərinə təsadüf etmişdir. O, fevralın 25-də Azərbaycanın hakimiyyət rəhbərləri ilə görüşmüş və 

fevralın 27-də Qarabağa, sonra isə Ermənistana səfər planlaşdırırdı. Bununla əlaqədar olaraq tərəflərin razılığı 

ilə fevralın 27-dən martın 1-dək üçgünlük atəşkəs elan edilmişdir. Ermənilər ona məhəl qoymadılar və vədlərinə 

xilaf çıxdılar. 

Oxşar vəziyyət fevralın 12-də Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Şurasının missiyasının vəziyyətlə 

tanışlıq və münaqişənin tənzimlənməsi məsələlərinin təhlili məqsədilə Qarabağa gəldiyi zamanda baş vermişdi. 

Missiya sonra Yerevana və Bakıya səfər etməli idi. Məhz fevralın 12-də erməni silahlı dəstələri tərəfindən 

Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndləri qarət edilmiş, yandırılmışdır, təkcə Malıbəylidə 50 nəfər öldürülmüş, 

yaralanmış və əsir götürülmüşdür. 

Həmin günlərdə Azərbaycan qüvvələri Xocalı sakinlərinin köməyinə çata bilmədi, hətta meyitlərin 

götürülməsi belə mümkün olmadı. Bu zaman isə ermənilər vertolyotlarla, ağ geyimli xüsusi qruplarla meşələrdə 

gizlənmiş insanların axtarışını aparır, aşkar edilənləri əsir götürür, işgəncələrə məruz qoyurdular. 

Fevralın 28-də tərkibində yerli jurnalistlərin də olduğu qrup 2 vertolyotla azərbaycanlıların həlak olduqları 

yerə çata bildilər. Gördükləri mənzərə hamını dəhşətə gətirdi–düzənlik cəsədlərlə dolu idi. İkinci vertolyotun 

havadan mühafizəsinə baxmayaraq, ermənilərin güclü atəşi altında ancaq 4 meyidi götürmək mümkün oldu. 
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Martın 1-də yerli və xarici jurnalistlərin iştirakı ilə hadisə yerində daha da dəhşətli vəziyyət müşahidə 

olunmuşdur. Meyitlərin skalplarının götürülməsi, qulaqlarının və digər orqanlarının kəsilməsi, gözlərinin 

çıxardılması, çoxsaylı bıçaq və güllə yaraları, ağır texnika ilə əzilmələr, yandırılma halları aşkar edilmişdir. 

Xocalı soyqırımına dair dünya mətbuatından bəzi məqamlara diqqət yetirək. 

“Krua Leveneman” jurnalı (Paris), 25 fevral 1992-ci il: Ermənilər Xocalıya hücum etmişlər. Bütün 

dünya eybəcər hala salınmış meyitlərin şahidi oldu. Azərbaycanlılar çoxlu sayda ölənlər barədə xəbər 

verirlər. 

“Sandi Tayms” qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il: Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv etmişlər. 

“Faynenşl Tayms” qəzeti (London), 9 mart 1992-ci il: Ermənilər Ağdama tərəf gedən dəstəni 

güllələmişlər. Azərbaycanlılar 1200-ə qədər cəsəd saymışlar. 

Livanlı kinooperator təsdiq etmişdir ki, onun ölkəsinin varlı daşnak icması Qarabağa silah və adam 

göndərir. 

“Tayms” qəzeti (london), 4 mart 1992-ci il: Çoxları eybəcər hala salınmışdır, körpə qızın ancaq başı 

qalmışdır. 

“İzvestiya” (Moskva), 4 mart 1992-ci il: Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qadının 

sifətinin yarısı kəsilmişdir. Kişilərin skalpları götürülmüşdür. 

“Faynenşl Tayms” qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: General Polyakov bildirmişdir ki, 366-cı alayın 

103 nəfər erməni hərbçisi Dağlıq Qarabağda qalmışdır. 

“Le Mond” qəzeti (Paris), 14 mart 1992-ci il: Ağdamda olan xarici jurnalistləri, Xocalıda öldürülmüş 

qadın və uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxardılmış 3 nəfəri görmüşlər. Bu 

azərbaycanlıların təbliğatı deyil, bu reallıqdır. 

“İzvestiya” (Moskva), 13 mart 1992-ci il: Mayor Leonid Kravets: Mən şəxsən təpədə yüzə yaxın meyit 

gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq, qocalar 

görünürdü. 

“Valer aktual” jurnalı (Paris), 14 mart 1992-ci il: Bu muxtar regionda erməni silahlı dəstələri Yaxın 

Şərqdən çıxmışlarla birlikdə müasir texnikaya, o cümlədən vertolyotlara malikdirlər. ASALA-nın Suriya 

və Livanda hərbi düşərgələri və silah anbarları vardır. Ermənilər yüzdən artıq müsəlman kəndlərində 

qırğınlar törədərək Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv etmişlər. 

R.Patrik, İngiltərənin “Fant mey nyus” teleşirkətinin jurnalisti (hadisə yerində olmuşdur): Xocalıdakı 

vəhşiliklərə dünya ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz. 

Xocalı sakini Kamil Hüseynov isə o dəhşətli günləri belə xatırlayır: 

—Ermənilər Xocalıya girəndən sonra hər tərəfi oda qalayır, qarşılarına çıxan azərbaycanlıları sorğu-sualsız 

güllələyirdilər. Fevralın 26-da gecə saat 10-11 radələrində meşə ilə Abdal-Gülablı tərəfə yol aldıq. Qocalarda, 

uşaqlarda, qadınlarda taqət qalmamışdı. Vahimə, soyuq və aclıq bizi heydən salmışdı. Şərqiyyə adlı qadın və bir 

əsgər gözlərimin qarşısında keçindi. Ermənilər yaşayan Dəhraz kəndi yaxınlığında mühasirəyə düşdük və bu 

zaman 5-6 nəfər həlak oldu. İki gün bizi Dəhrazda saxladılar. Girov götürülən 12 nəfər cavanı bir qədər aralıda 

güllələdilər. 35 gün erməni əsirliyində ən dəhşətli, işgəncəli anlar yaşadıqdan sonra Qırmızı Xaç tərəfindən 

əsirlikdən azad olundum. 

Erməni vəhşiliyinin iç üzü budur! Türk və azərbaycanlı qanına susayan erməni daşnaklarının törətdikləri 

soyqırım, bu dəhşətli faciə Xocalının salamat qalan sakinlərinin gözləri qarşısında baş verib. 

Şəfiqə Həsənova sağ qaldığına möcüzə kimi baxır: 

— Fevralın 25-də kişilərin hamısı postda idi. Evimizdəki təklülə tüfəngə patron qoyub elə pal-paltarlı yerimə 

uzandım. Gecə saat 11 olardı. Atışma başladı. Tez qalxıb qardaşım uşağı Rəcəbi də götürüb posta tərəf qaçdım. 

Postdan bir qədər aralıda çökək var idi. Camaat bura yığışmışdı. Qərara gəldilər ki, meşəyə tərəf gedək. Çayı 

keçəndə ermənilər bizi atəşə tutdular, hamı pərən-pərən düşdü. Anam Növrəstə, qardaşımın həyat yoldaşı 

Mehriban, onun uşaqları Rəcəb, Şəbnəm və Məhzərdən aralı düşdüm, —deyir və göz yaşlarını saxlaya bilmir… 

…Doğmalarımı həmişəlik itirdim. Soyuq bıçaq kimi kəsirdi. Ayaqlarımızı şaxta vurmuşdu. Üst 

paltarlarımızı cıraraq ayaqlarımıza sarısaq da xeyri olmadı. 

Ermənilər gülləni üstümüzə yağış kimi yağdırırdılar. Ölənlərin, yaralananların sayını itirmişdik. Bu müsibətə 

dözmək mümkün deyildi… 

Həmin gün gecədən xeyli keçmiş Xocalıdakı vəziyyətə dair rəsmi məlumat televiziya və radio ilə oxundu. 

Belə məlumat verildi ki, hadisələr zamanı guya iki nəfər azərbaycanlı öldürülüb. Bax bu zaman Xocalı 

soyqırımını dünyaya çatdırmağa çox ciddi maneçilik törədildi. Əhali arasında çaşqınlıq yarandı. Bəlkə də bütün 
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bunlar qəsdən edilirdi. Çünki qarşıda hələ Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli 

rayonlarının işğalı dayanmışdı! 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunda Xocalı soyqırımını araşdıran istintaq 

qrupu yaradılmışdır. Həmin istintaq qrupları ayrı-ayrı vaxtlarda, daha doğrusu 1992-ci ildən sonrakı dövrlərdə 

100 cilddən artıq istintaq materialları toplamışlar. İstintaq zamanı 3000 nəfərdən artıq Xocalı sakini və digər 

şahidlər dindirilmişdir. Göründüyü kimi, cinayət işi tam sübuta yetirilmişdir. Təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyət 

və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri Ermənistanın törətdiyi Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymətin 

verilməməsinə göz yumurlar. Bu heç bir məntiqə və demokratiyaya sığmır. Cinayətkar cəzasız qalmamalıdır. 

Sağ qalmış Xocalı sakinləri ümid edirlər ki, Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarının hüquqlarını qoruyacaq və 

cinayətkarların cəzalandırılması üçün bütün lazımi tədbirləri həyata keçirəcəkdir. 

Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verən və bu barədə dünyanın ən yüksək tribunalarından danışan ulu 

öndərimiz Heydər Əliyev Xocalı sakinləri ilə görüşündə demişdir: “…biz toplaşıb Xocalı faciəsinin 

cavabını verək, şəhidlərin qanının yerdə qalmaması gününü görək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

təmin edək. Müstəqil Azərbaycanın hüdudlarını tamamilə bərpa edək. İnanıram ki, Azərbaycan xalqı bu 

qüdrətə malikdir”. 

Bir daha yada salaq! 

Xocalı faciəsi zamanı böyük bir yaşayış məntəqəsi yer üzündən silinib, azərbaycanlılara qarşı amansız 

soyqırımı törədilib: 613 nəfər qətlə yetirilib, 1275 nəfər əsir götürülüb, 200 nəfərdən artıq insan müxtəlif 

dərəcəli əlilə çevrilib. Ermənilər buna görə cavab verməlidirlər. Əgər bunu da edə bilməsək, gələcək nəsillər 

bizi heç vaxt bağışlamayacaqdır! 

 

Salman ALIOĞLU. 

 

“Respublika”.-2012.-26 fevral.-N 46.-S.7. 
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Heydər Əliyev Fondunun Türkiyə təmsilçiliyi Bursa şəhərində Xocalı soyqırımının  

20-ci ildönümü ilə bağlı yürüş keçirmişdir 

 

Ankara, 25 fevral (AzərTAc). Heydər Əliyev Fondunun Türkiyə təmsilçiliyi Bursa şəhərində Xocalı 

soyqırımının 20-ci ildönümü ilə bağlı izdihamlı yürüş keçirmişdir. 

Təmsilçilikdən AzərTAc-a bildirmişlər ki, fevralın 25-də Bursanın mərkəzi meydanında keçirilən yürüşdə 

Bursa sakinləri, azərbaycanlı tələbələr və şəhərin qonaqları iştirak etmişlər. Yürüş iştirakçıları əllərində 

Azərbaycan və Türkiyənin dövlət bayraqları tutmuş, “Hamımız xocalılıyıq” şüarları səsləndirmişlər. Şəhərin 

qeyri-hökumət təşkilatları mərkəzi prospektlərdən birinə “Xocalı” adı verilməsi haqqında bələdiyyəyə müraciəti 

də dilə gətirmişlər. 

Bursa yürüşü Heydər Əliyev Fondunun Türkiyə təmsilçiliyinin Atatürkün abidəsi önündə oxunan mətbuat 

açıqlaması ilə başa çatmışdır. 

Bursa sakinləri meydanda qurulmuş və Xocalı soyqırımı dəhşətlərini əks etdirən stendlərlə də tanış olmuşlar. 

Tədbirdə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində imzalar da toplanmışdır. 

 

“Respublika”.-2012.-26 fevral.-N 46.-S.5. 
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Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə  

yenidən qurulan "Dostluq parkı" və Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış  

abidə açılmışdır 

 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva mərasimdə iştirak etmişdir 

 

Fevralın 24-də Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü 

ilə yenidən qurulan "Dostluq parkı"nın və Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin 

açılışı olmuşdur. 

 

Açılış mərasimində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva iştirak etmişdir. 

Əvvəlcə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın Bosniya və Herseqovinanın 

Rəyasət Heyətinin üzvü Bakir İzetbeqoviç və qızı Yasmina İzetbeqoviç ilə görüşü olmuşdur. 

Görüşdə Sarayevoda "Dostluq parkı"nın açılışına görə təşəkkür bildirildi, bu tədbirin iki xalq arasında 

əlaqələrin genişləndirilməsinə xidmət etdiyi vurğulandı. Gələcək əməkdaşlığın müzakirə olunduğu görüşdə 

Heydər Əliyev Fondunun Bosniya və Herseqovinada həyata keçirdiyi humanitar layihələrin əhəmiyyəti xüsusi 

qeyd edildi.  

Sonra Bosniya və Herseqovinanın rəsmi şəxslərinin, ictimai-siyasi xadimlərinin, mədəniyyət işçilərinin, 

ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə Sarayevoda yenidən qurulan "Dostluq parkı"nın açılışı oldu. 

Dobrinya çayının sahilində yerləşən və əvvəllər baxımsız ərazi olan bu park indi Sarayevonun ən gözəl 

istirahət məkanlarından birinə çevrilmişdir. Ötən ilin noyabrında başlanılan yenidənqurma işləri bir hektara 

yaxın ərazidə aparılmışdır. Parkda müasir və orijinal memarlıq quruluşundan istifadə edilmiş, yaşıllıqlar 

salınmış, burada Sarayevo sakinlərinin istirahəti üçün müxtəlif pavilyonlar qurulmuş, hər cür şərait 

yaradılmışdır.  

Qeyd edək ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin hələ Azərbaycan rəhbərliyinin birinci dövründə - 1972-ci 

ildə Bakı ilə Sarayevo şəhərləri qardaşlaşmışdır.  

Bu cür gözəl bir parkın Sarayevoda salınmasının əsas səbəbi isə Bosniya və Herseqovinanın Avropanın 

mərkəzində yerləşməsidir. Digər bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Balkanlarda gedən müharibə 1995-ci ildə 

məhz bu parkın salındığı ərazidə başa çatmışdır. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, "Xocalıya ədalət" kampaniyasının təşəbbüskarı Leyla xanım 

Əliyeva Bosniya və Herseqovinada 1992-1995-ci illər müharibəsinin və 1992-ci ilin fevralında Azərbaycanın 

Xocalı şəhərində törədilmiş soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksinin açılışında iştirak 

etdi. 

Heykəltəraş Natiq Əliyevin müəllifi olduğu abidə iki dərdli ananın - yaşlı və cavan qadının obrazını əks 

etdirir. "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü, Azərbaycan 

Respublikasının maliyyə dəstəyi, Sarayevonun Novi Qrad bələdiyyəsinin və Azərbaycanın Bosniya və 

Herseqovinadakı diplomatik nümayəndəliyinin dəstəyi ilə reallaşan bu layihə Xocalı soyqırımının 20-ci 

ildönümü ərəfəsində faciənin əsl mahiyyəti ilə bağlı həqiqətlərin təbliğinə xidmət edən mühüm hadisədir.  

Mərasimdə çıxış edən Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Bakir İzetbeqoviç xalqlarımızın 

tarixi münasibətlərindən danışdı. Hər iki ölkədə paytaxt şəhərlərinin adlarına küçələrin olduğunu diqqətə 

çatdıran B.İzetbeqoviç bildirdi ki, Leyla xanım Əliyevanın bu təşəbbüsü dostluq əlaqələrini daha da 

gücləndirəcəkdir. "Bu abidə Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovinanın ağır günlərinin rəmzidir", - deyən 

B.İzetbeqoviç Heydər Əliyev Fondunun Bosniya və Herseqovinada gördüyü işləri yüksək qiymətləndirdi və öz 

xalqı adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi. 

Bosniya və Herseqovinanın nəqliyyat və rabitə naziri Damir Haciç ölkələrimiz arasında diplomatik 

münasibətlərin qurulması tarixindən danışdı, Azərbaycanın inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin xidmətlərini 

vurğuladı. Xocalı faciəsi ilə bağlı onlarda kifayət qədər dolğun məlumatların olduğunu deyən D.Haciç bu 

layihəyə görə Azərbaycan dövlətinə və xalqına təşəkkürünü bildirdi. 

Mərasimdə çıxış edən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva Bosniya və 

Herseqovinanın rəhbərliyinə, o cümlədən Azərbaycan xalqının kədərini bölüşən bu ölkənin xalqına 

minnətdarlığını bildirdi. Leyla xanım Əliyeva 20 il əvvəl ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı nəticəsində 

613 dinc sakinin qətlə yetirildiyini diqqətə çatdırdı.  
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Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva dedi: "Xocalıda baş verənlərin ağrısı bu 

günədək hiss olunur. Əfsuslar olsun ki, bu, dünyanın digər hissələri üçün də acınacaqlı nəticələr vermişdir. 

Azərbaycan coğrafi baxımdan Avropa ilə Asiya arasında yerləşir və insanlığa qarşı bu cinayət XX əsrin 

sonlarında, düz Avropanın kəndarında törədilmişdir. Bu dəhşətli qətliam zamanı Xocalının 613 dinc sakini qətlə 

yetirilmişdir". 

"Heydər Əliyev Fondu və "Xocalıya ədalət" kampaniyası Xocalı həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur", - deyən Leyla xanım Əliyeva bildirdi ki, hazırda bu kampaniya 

dünyanın 50 ölkəsində həyata keçirilir və onun fəallarının yorulmaz əməyinin nəticəsi olaraq İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatının Parlament İttifaqı Xocalıda törədilmiş vəhşilikləri soyqırımı kimi tanımışdır. Bundan əlavə, Xocalı 

dəhşətləri Meksika və Pakistan parlamentləri tərəfindən də soyqırımı kimi qəbul olunmuşdur.  

Leyla xanım Əliyeva kampaniya çərçivəsində Xocalı soyqırımına dair kitab, buklet, disklərin hazırlandığını, 

dünyanın hər yerində müxtəlif tədbirlərin həyata keçirildiyini bildirdi. 

Leyla xanım Əliyeva dedi: "Bu gün etdiklərimizin heç biri Xocalı soyqırımının yaralarını sağalda bilməz. 

Bizim edə biləcəyimiz yalnız həmin dəhşətli tarixi yad etmək və qətliam zamanı öldürülən və ya ömürlük əlil 

olan uşaq, qadın və kişiləri unutmamaqdır".  

Sonra Srebrenitsa və Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi.  

Sarayevonun meri Aliya Behmen çıxış edərək ölkələrimizin əməkdaşlıq əlaqələrinin iqtisadi, mədəni və 

humanitar sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini dedi. Mer bu parkın salınması və burada abidənin ucaldılması ilə 

bağlı Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirdi.  

Daha sonra A.Behmen Bakı ilə Sarayevo arasında əlaqələrin inkişafına göstərdiyi dəstəyə, o cümlədən park 

ilə bağlı layihənin reallaşmasına görə təşəkkürnaməni Leyla xanım Əliyevaya təqdim etdi. 

Bosniya və Herseqovina-Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının sədri Cenita Özgüner çox qısa bir vaxtda 

Azərbaycan tərəfindən ölkəsində mühüm layihələrin reallaşdırdığını vurğuladı. "Bu abidə hər iki ölkənin tarixini 

əks etdirir", - deyən C.Özgüner ermənilərin tarixi saxtalaşdırmağa çalışdığını, bununla da dünya ictimaiyyətini 

çaşdırmağa cəhd etdiyini bildirdi.  

Bosniya və Herseqovinanın İslam Cəmiyyətinin baş müftisi Mustafa Tseriç isə ədalətsizliyə və haqsızlığa 

qarşı mübarizə mükafatını, o cümlədən kimsəsizlərə əl tutmağa görə təşəkkürnaməni Leyla xanım Əliyevaya 

təqdim etdi.  

"Dostluq parkı"nın ən mühüm elementlərindən biri də burada eyni adlı körpünün inşasıdır. Heydər Əliyev 

Fondunun təşəbbüsü, Azərbaycan dövlətinin maliyyə dəstəyi ilə tikilən körpü "Dostluq parkı" ilə üzbəüz 

yerləşən Dobrinya Təhsil Kompleksində oxuyan gənclər üçün böyük hədiyyədir. Bu körpü vasitəsilə onlar parka 

gəlib istirahət edə və Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətləri daha yaxından öyrənə bilərlər. Körpünün dizaynında 

Azərbaycanın və Bosniya-Herseqovinanın milli ornamentlərindən istifadə olunmuşdur. 

Sonra tədbir Dobrinya Təhsil Kompleksində davam etmişdir. 

Leyla xanım Əliyeva burada 1992-1995-ci illərdə Bosniya və Herseqovinada gedən qanlı hadisələrdə həlak 

olan ən gənc müharibə qurbanının xatirəsinə qoyulan lövhəyə baxdı. 

Burada təşkil olunmuş görüşdə kompleksin Humanitar Təmayüllü Gimnaziyasının direktoru Sabina Miskin 

təhsil ocağı haqqında ətraflı məlumat verdi, Leyla xanım Əliyevaya bu təhsil ocağına gəldiyinə görə 

təşəkkürlərini bildirdi.  

İdman Təmayüllü Gimnaziyanın direktoru Seyad Şenderoviç isə Xocalı soyqırımını bəşəriyyətə qarşı cinayət 

adlandırdı.  

Novi Qrad rayonunun meri Aner Şuman ölkələrimizin dostluq əlaqələrinin möhkəm bağlarla birləşdiyini 

bildirdi. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva təhsil ocağında çıxış edərək 1990-cı illərin 

faciəli hadisələrindən sonra Sarayevonun dirçəlməsindən və yenidən Balkanların mirvarisinə çevrilməsindən şad 

olduğunu vurğuladı.  

Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti, həyata keçirdiyi layihələr barədə danışan Leyla xanım Əliyeva indiyə 

qədər fondun xətti ilə Azərbaycanda 400 məktəbin tikildiyini, mədəniyyət və səhiyyə sahəsində mühüm 

layihələrin reallaşdığını, Talassemiya Mərkəzinin inşa edildiyini, bütün dünyanı əhatə edən Ətraf Mühitin 

Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Dialoq Təşəbbüsünə (İDEA) start verildiyini bildirdi. Leyla xanım Əliyeva onu da 

vurğuladı ki, hazırda Heydər Əliyev Fondunun əsas məqsədlərindən biri dünya ictimaiyyətini Xocalı soyqırımı 

haqqında daha çox məlumatlandırmaqdır.  

Leyla xanım Əliyeva dedi: "1992-ci il fevralın 26-da erməni hərbi birləşmələrinin Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalı şəhərinə hücumu zamanı 613 dinc sakin qətlə yetirildi. Onların arasında 
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106 qadın, 63 uşaq və 70 ahıl insan da vardır. Bu qətliam həmişə Azərbaycan xalqının ürəyində bir iz kimi 

qalacaq və biz bu dəhşətli soyqırımının qurbanlarını heç vaxt unutmayacağıq".  

Daha sonra Leyla xanım Əliyeva gəncləri və ictimaiyyət nümayəndələrini maraqlandıran sualları 

cavablandırdı.  

Xocalı soyqırımı barədə ətraflı məlumat verən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım 

Əliyeva fondun bu faciə ilə bağlı layihələr həyata keçirdiyini, "Xocalıya ədalət" kampaniyasının bir çox ölkələri 

əhatə etdiyini, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının Xocalı soyqırımını tanıdığını vurğuladı. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində respublikamızın üzləşdiyi problemlərdən 

danışan Leyla xanım Əliyeva ölkəmiz, onun siyasi, iqtisadi uğurları, Heydər Əliyev Fondunun gələcək planları, 

"Baku" jurnalının fəaliyyəti, bu il Bakıda keçiriləcək "Eurovision" beynəlxalq mahnı müsabiqəsinə hazırlıqla 

bağlı da ətraflı məlumat verdi.  

Sonra təhsil kompleksinin şagirdləri ədəbi-bədii kompozisiya ilə çıxış etdilər. 

Görüşün iştirakçıları Leyla xanım Əliyevadan Srebrenitsa faciəsində yaxınlarını itirən analar adından parkda 

abidənin ucaldılmasına görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını 

çatdırmağı xahiş etdilər.  

Yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən geniş işıqlandırılan bu tədbirlər çərçivəsində 

Dobrinya Təhsil Kompleksində Xocalı soyqırımını əks etdirən fotolardan ibarət sərgi də təşkil olunmuşdur. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

“Xalq qəzeti”.-2012.-26 fevral.-N 46.-S.2. 
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Dünya Xocalı həqiqətlərinin etiraf etməyə başlayır 

 

İnsanlığa və bəşəriyyətə qarşı ən qanlı cinayətlərdən olan Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümüdür. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə xüsusi qəddarlıqla törədilmiş Xocalı soyqırımı erməni şovinist 

millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı iki əsrdən artıq müddətdə həyata keçirdiyi etnik təmizləmə və 

soyqırım siyasətinin davamı, ən qanlı səhifələrindən biridir. Xocalı soyqırımı Ermənistanın Dağlıq 

Qarabağı işğal etmək məqsədi ilə apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc azərbaycanlı əhaliyə 

qarşı törədilmiş qətliamların miqyasca ən dəhşətlisidir. 

 

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 soyqırım aktını törətmişlər. Cəmi 

bir neçə saat ərzində 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca milli mənşəyinə görə 

qəddarcasına, dözülməz işgəncələr verilməklə öldürülmüş, 487 nəfərə ağır xəsarət yetirilmiş, 1275 sakin — 

köməksiz qocalar, uşaqlar, qadınlar girov götürülərək zülm, təhqir və həqarətə məruz qoyulmuşlar. Erməni 

qəsbkarları azərbaycanlıları qətlə yetirmək üçün hətta faşistlərin belə istifadə etmədikləri ən qəddar, tükürpədici 

üsullardan istifadə etmişlər. 

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 digər atıcı silahlardan gülləbaran edilməsi faktı bunu bir daha təsdiqləyir. Bütün bunlar ermənilərin 

20 il öncə Xocalı şəhərində törətdikləri qeyri-insani hərəkətlərinin kökündə məhz genosid (soyqırım) 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. Erməni silahlı birləşmələrinin çirkin 

niyyəti Xocalı şəhərindəki azərbaycanlıları məhz milli-dini zəmində son nəfərədək qətlə yetirmək olmuşdur. 

Ermənilər beynəlxalq humanitar hüquqda yolverilməz sayılan soyqırım cinayətinə məqsədli şəkildə, bilərəkdən 

əl atmış, misli görünməmiş qətliam törətmişlər. 

Beynəlxalq hüquq normaları Xocalı faciəsinin soyqırım cinayəti kimi tövsifi üçün kifayət qədər ciddi əsaslar 

verir. Ümumiyyətlə, ilk dəfə olaraq Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsində beynəlxalq cinayətlərin 

nədən ibarət olduğu göstərilmişdir. Orada soyqırım cinayəti insanlıq əleyhinə olan cinayətlər kateqoriyasına aid 

edilmişdir. BMT-nin “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” 1948-ci il 9 

dekabr tarixli Konvensiyasında isə soyqırım cinayətinin mahiyyəti tam olaraq əksini tapmışdır. Beynəlxalq 

hüquqa görə soyqırım sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməl olmaqla, müharibə cinayəti sayılır. Soyqırım 

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. Bu hallardan hər hansı birinin mövcudluğu hadisənin soyqırım kimi 

qiymətləndirilməsi üçün kifayət edir. Bu meyarlar baxımından Xocalı faciəsi soyqırım cinayəti kimi 

qiymətləndirilməlidir. 

Soyqırım — beynəlxalq hüququn qəbul edilmiş ümumi pirinsip və normalarının, habelə insan hüquq və 

azadlıqlarının kobud surətdə pozulmasıdır. Soyqırımın 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 beynəlxalq nizamlama 

qanunauyğunluqlarının əsaslarının sarsılmasına gətirib 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 subyekti hesab 

olunur və bütün insanlar qanun qarşısında bərabərdir və qanunlarla eyni dərəcədə müdafiə olunurlar”. 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı aparılmış istintaqla müəyyən edilmişdir ki, bu əməldə Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Baş Məclisinin “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” 1948-ci il 

9 dekabr tarixli konvensiyasında və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsində nəzərdə 
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tutulmuş soyqırım cinayətinin tərkibi vardır. Cinayət işi öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Xocalı soyqırımını 

həyata keçirən Ermənistanın hərbi birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı silahlı separatçı birləşmələr və Xankəndidə 

yerləşən keçmiş SSRİ-nin 366-cı alayının hərbçiləri tərəfindən dünya dövlətlərinin qəbul etdiyi beynəlxalq 

hüquq normalarına riayət edilməmişdir. Konkret olaraq 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 konvensiyalarında nəzərdə tutulan tələblər 

kobud şəkildə pozulmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsində soyqırım cinayəti “Hər hansı milli, etnik, 

irqi və ya dini qrupu, bir qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədilə qrup üzvlərini öldürmə, 

qrup üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər vurma və ya onların əqli qabiliyyətinə ciddi zərər vurma, qrupun 

bütövlükdə və ya qismən fiziki məhvinə yönəlmiş yaşayış şəraiti yaratma, qrup daxilində doğumların qarşısını 

almağa yönəlmiş tədbirləri həyata keçirmə, bir qrupa mənsub olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirmə” kimi 

qəbul olunur. 

70 il tərkibində yaşamalı olduğumuz imperiya bədnam qonşularımızın 1905-1906 və 1918-1920-ci illərdə 

azərbaycanlılara qarşı törətdikləri dəhşətli qətliamları, soyqırımları unutdurma siyasəti yeritdi. 1948-1953-cü 

illərdə 200 minədək azərbaycanlının Ermənistandan müxtəlif bəhanələrlə deportasiya edilməsi, fiziki-mənəvi 

məhrumiyyətlərə məruz qalması, yurd-yuvasını itirməsi kimi acı həyat reallıqları da yaddaşımıza əbədi həkk 

olunmadı. Bütün bunlar azmış kimi, imperiya rəhbərliyinin dəstəyi ilə tarixi Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsi 

Ermənistana verildi. Saxta “beynəlmiləlçilik” ideologiyasının diktə etdiyi unutqanlıq mərəzi 80-ci illərin 

ortalarında Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının yenidən baş qaldırmasına gətirib çıxardı. 

Xalqımız tarixi unutqanlığın dəşhətli nəticələrini taleyində yaşamalı olub. Zaman-zaman məkrli qonşularımız 

olan ermənilərin türklərə və azərbaycanlılara qarşı ərazi iddiaları, terror və soyqırım siyasətini unutmağımız 

bizlərə baha başa gəlib. Məhz bu tarixi unutqanlıq üzündən də XX əsrin əvvəllərində baş vermiş hadisəni əsrin 

sonunda yenidən yaşamalı olduq. Etiraf etməliyik ki, 20-ci ildönümü ilə bağlı anım tədbirləri keçirdiyimiz 

Xocalı soyqırımı müəyyən mənada tarixi unutqanlığımız nəticəsində baş verdi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 

keçən gecə Xocalıda törədilmiş amansız qətliam isə nəinki türk dünyasına, bütövlükdə bəşəriyyətin mütərəqqi 

dəyərlərinə, insanlığa və beynəlxalq hüquq normalarına qarşı yönəlmiş dəhşətli genosid aktı idi. Lakin nə yaxşı 

ki erməni vandallarının insanlığa və bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bu dəhşətli cinayətindən sonra yaddaşımızı bir 

daha silkələdik və unutqanlığa “yox” deyə bildik. 

Bir çox tarixi faciələrimiz kimi, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində sistemli və ardıcıl iş 

məhz ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli istəyi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün 

oldu. Məhz ulu öndərin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına ilk dəfə olaraq düzgün siyasi-hüquqi qiymət verildi. 

Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də “Xocalı soyqırımı günü haqqında” qərar qəbul etdi. Sənəddə hadisənin 

başvermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə açıqlandı. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya tanıdılması, Ermənistanın 

sovet hərbi dairələrinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin beynəlxalq miqyasda ifşası 

istiqamətində xeyli iş görüldü, xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc olundu. Xocalı genosidi müxtəlif 

təşkilatlarda gündəmə gətirildi, bununla bağlı bir çox internet saytları yaradıldı. Ulu öndərin “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. 

Bu siyasəti davam etdirən Prezident İlham Əliyev ilk gündən “Biz müdafiədə deyil, hücumda olmalıyıq” – 

deyərək bədnam erməni lobbisinə qarşı effektiv əks-hücumun təşkilini mühüm vəzifələrdən biri kimi 

müəyyənləşdirmişdir. Dövlət başçısı Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına 

müraciətində bildirmişdir: “Xocalı soyqırımını törətməkdə düşmənin məqsədi Azərbaycan xalqını sarsıtmaq, 

suverenlik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədən çəkindirmək və torpaqlarımızı zorla ələ keçirmək olsa da, 

bu ağır faciə xalqımızı daha da mətinləşdirmiş, qəhrəman oğul və qızlarımızı müqəddəs Vətən və milli 

dövlətçiliyimiz naminə qətiyyətli və mütəşəkkil mübarizəyə səfərbər etmişdir. Bu ümummilli hüzn günündə bir 

daha Xocalı faciəsinin günahsız qurbanlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad edir, bütün şəhidlərimizə Allahdan 

rəhmət diləyirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirənlər gec-tez ədalət məhkəməsi 

qarşısında cavab verərək layiqli cəzalarını alacaq, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaqdır”. 

Bu gün Xocalı soyqırımı ilə bağlı dövlətin gördüyü işlər göz qabağındadır. Lakin tarixi həqiqətlərimizin 

dünyaya çatdırılmasında məsuliyyəti tam olaraq dövlətin üzərinə qoymaq, şübhəsiz, düzgün olmazdı. Bu gün 

siyasi mövqeyindən, ictimai mənşəyindən, sosial mənsubiyyətindən, cinsindən asılı olmayaraq hər bir 

azərbaycanlı özünü bu ruhda kökləməli, xüsusən də Xocalı soyqırımını dünyaya tanıtmaq üçün əlindən gələni 
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əsirgəməməlidir. Bunu, ilk növbədə, hər bir azərbaycanlının vicdan səsi, vətəndaşlıq məsuliyyəti tələb edir. Belə 

bir taleyüklü məsələdə gözləmə mövqeyi tutmaq, şübhəsiz, əleyhimizə işləyən bir məsələdir. 

Xocalı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması zərurəti həm də onunla şərtlənir ki, bədnam 

qonşularımız son illərə qədər bizi bu sahədə üstələmişlər. Təəssüflə vurğulamaq lazımdır ki, uydurduqları 

yalanlara sanki özləri də inanmış kimi görünən ermənilər bu gün də kompakt yaşadıqları bütün dövlətlərdə 

“soyqırıma məruz qalmış millət” olduqlarını iddia edir, saxta təbliğatlarının real nəticələr verməsi üçün dəridən-

qabıqdan çıxırlar. Halbuki ötən əsrin əvvəllərində havadarlarının himayəsinə sığınaraq onlardan hər cür dəstək 

alan ermənilər özləri qonşu xalqların tarixi əraziləri hesabına dövlət qurmaq üçün azərbaycanlılara və türklərə 

qarşı misli görünməmiş soyqırım və terror aktları törətmişlər. Hazırda dünyanın bir çox ölkələrinin arxivlərində 

qorunub saxlanan tarixi sənədlərdə ermənilərin hələ o zamandan qonşu xalqlara qarşı aşkar ərazi iddiaları ilə 

çıxış etmələri, onları kütləvi qırğınlara məruz qoymaları tam təsdiqini tapmışdır. Həmin tarixi sənədlər 1915-ci 

ilin aprelində Şərqi Anadoluda 1 milyon 500 min erməninin guya türklər tərəfindən qətlə yetirilməsi iddiasının 

cəfəngiyyat olduğuna şübhə yeri qoymur. Lakin həyasızlıqla əsassız təbliğat aparan erməni ideoloqları 

qondarma “soyqırım iddialarını” son 60 il ərzində 20-dən artıq dövlətə qəbul etdirə bilmişlər. 

Fransanın bir müddət əvvəl erməni soyqırımını tanımayanların 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi 

və ya 45 min avro məbləğində cəzalandırılması ilə bağlı qondarma, insan hüquq və azadlıqlarına zidd qanun 

qəbul etməsi erməni fitnəkarlığının stimullaşdırılmasına yönəlmiş daha bir absurd addımdır. Faktiki olaraq 

Avropanın aparıcı dövlətlərindən biri öz ərazisində insan hüquq və azadlıqlarını kobud şəkildə pozan bir qanun 

qəbul etməklə, demokratik ideallara, beynəlxalq hüquq normalarına aşkar hörmətsizlik göstərmişdir. 

Fransanın baş verməyən, absurd hadisə ilə bağlı qəti hökm verdiyi halda, Xocalı faciəsinə göz yumması 

rəsmi Parisin ikili standartlara yol verdiyini tamamilə təsdiqləyir. Halbuki 1915-ci ildən fərqli olaraq bu 

hadisələr müasir dünyanın gözü qarşısında baş vermiş, foto və audio vasitələrlə sənədləşdirilmiş, bütün ölkələrə 

yayılmışdır. Xocalıda soyqırım aktının baş verdiyini istintaq materialları da tam təsdiqləmişdir. İstintaqla 

müəyyən edilmişdir ki, 25 fevral 1992-ci il tarixdə saat 22 radələrində Ermənistandan Azərbaycan Respublikası 

ərazisinə qanunsuz keçirilmiş silahlı qüvvələr, habelə Dağlıq Qarabağın millətçi ermənilərindən təşkil olunmuş 

hərbi birləşmələr keçmiş SSRİ Müdafiə Nazirliyinin 366-cı motoatıcı alayının komandir heyəti və hərbi 

texnikası ilə birgə Xocalı şəhərinə hücuma keçmişdir. Hücumda 366-cı alayın komandiri Zaviqarov 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 praporşiklər iştirak 

etmişlər. Eyni zamanda hücum zamanı 90-dan çox tank, piyadaların döyüş maşınları, toplar, D-30 qaubitsası və 

digər müasir hərbi texnikadan istifadə olunmuşdur. 

366-cı alayın hərbi qulluqçuları və digər şəxslərin Xocalı soyqırımında iştirakı tam sübuta yetirilmiş, onların 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin soyqırıma görə məsuliyyəti nəzərdə tutan 103-cü maddəsi, 

habelə CM-in 107-ci (əhalini deportasiya etmə və ya köçürtmə), 113-cü (işgəncə), 115.4-cü (müharibə 

qanunlarını və adətlərini pozma), 116.0.17-ci (zorlama, cinsi köləlik, məcburi fahişəlik, məcburi sterilizasiya, 

məcburi hamiləlik, habelə cinsi zorakılıqla əlaqədar başqa hərəkətlər etmə) maddələri ilə nəzərdə tutulan 

cinayəti etməkdə təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb olunmaları barədə qərarlar çıxarılmışdır. Həmin şəxslər 

barəsində məhkəmələr tərəfindən həbs qətiimkan tədbiri seçilmiş və beynəlxalq axtarışların həyata keçirilməsi 

üçün müvafiq sənədlər İnterpolun Azərbaycan Respublikası Milli Bürosuna göndərilmişdir. 

Xocalıda baş verənlərin soyqırım olduğunu həmin dövrdə bir sıra ölkələrin aparıcı kütləvi informasiya 

vasitələrinin nümayəndələri də təsdiqləmişlər. Bu baxımdan 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 

çoxlu müxtəlif ölkələrdə olduğunu, lakin Xocalı şəhərindəki kimi dəhşətli və tükürpədici mənzərələrlə 

rastlaşmadığını yazmışdır. Jurnalist “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. Fransalı müxbir Xocalı qətliamında iştirak edən erməni terror 

dəstələrinin necə amansızlıq etdiklərinin canlı şahidi olduğunu yazmışdır. Mənfur sovet ordusunun 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 

göstərmişdir. “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 
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neçə saat əvvəl 366-cı alayın qərargahında 58 azərbaycanlı qətlə yetirildi. Onların çoxu qadın və uşaqlar idi. 

Cəsədlərin gömüldüyü quyuların yanından keçmək mümkün deyildi. Çünki oradan dəhşətli dərəcədə meyit iyi 

gəlir, itlərin, çaqqalların səsləri eşidilirdi” — deyə müşahidələrini obyektiv şəkildə qeydə almış fransalı jurnalist 

Xocalıya hücum ərəfəsində Ermənistanın hakimiyyət orqanları rəhbərlərinin 366-cı motoatıcı alayın 

qərargahında olduğunu da vurğulamışdır. 

“Böyük Ermənistan” ideyasının əsas ideoloqlarından biri olan Zori Balayanın Xocalı soyqırımında birbaşa 

iştirakını təsdiqləyən faktlar mövcuddur. Zori Balayan 1996-cı ildə dərc olunmuş “Ruhumuzun canlanması” adlı 

kitabında (260-262-ci səh.) Xocalıda baş verən soyqırım barədə qeyd edir: “Biz Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə 

girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın 

deyə, Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. Daha sonra bu uşağın başından, sinəsindən 

və qarnından dərisini soydum. Saata baxdım türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum 

xalqımın bir faizinin belə qisasını aldığı üçün sevincindən qürurlanırdı. Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının 

cəsədini hissə-hissə doğradı və bu şeyi daha 3 türk uşağına etdik “Mən bir erməni vətənsevər kimi öz vəzifəmi 

yerinə yetirdim”. 

Bu faktlar, canlı şahid ifadələri, foto və videomateriallardan istifadə edən Azərbaycan bütün dünyada Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı geniş təbliğat aparmaq imkanlarını genişləndirir. Əlbəttə, bu istiqamətdə indiyədək görülmüş 

işlər daha da genişləndirilməli, kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları bu işə ciddi dəstək 

verməlidirlər. Bunun üçün virtual məkanın — internetin hüdudsuz imkanlarından geniş istifadə olunmalı, eyni 

zamanda səfirliklər, diaspor təşkilatları birgə işləməli, faciə ilə bağlı həqiqətlərin yerləşdikləri ölkələrin 

ictimaiyyətinə çatdırılması üçün fəallıq göstərməlidirlər. Türk və Azərbaycan diasporlarının, kütləvi 

informasiya vasitələrinin bu istiqamətdə birgə fəaliyyətini də yeni dövrün siyasi reallıqları tələb edir. Qardaş 

Türkiyənin dünya miqyasında tanınan, ingilis dilində nəşr olunan nüfuzlu mətbuat orqanları var. Həmin 

qəzetlərdə, həmçinin geniş auditoriyaya malik telekanallarda Xocalı soyqırımı ilə bağlı müntəzəm məlumatların 

yerləşdirilməsi son dərəcə zəruridir. Bundan başqa, xaricdəki türk və Azərbaycan diasporları Xocalı soyqırımı 

ilə bağlı əyani vəsaitlərdən istifadə edərək geniş təbliğat aparmaq imkanlarına malikdirlər. 

Bu baxımdan dövlət başçısının tapşırıq və tövsiyələri əsasında son illər Xocalı faciəsinin dünya ölkələrində 

tanıdılması, erməni qəsbkarlarının ifşası istiqamətində sistemli iş aparılır. Hər il Prezident Administrasiyası 

tərəfindən xüsusi tədbirlər proqramı təsdiqlənir və icra edilir. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondunun 

xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazım gəlir. Fond bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı 

haqda faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsində xalqımızın üzləşdiyi faciələri əks etdirən filmlərin, fotosənədlərin, kitabların və digər kütləvi 

nəşrlərin yayılması bu baxımdan mühüm əhəmiyyətə malikdir. Fondun dəstəyi ilə 2006-cı ildə Azərbaycan, 

fransız, alman, ərəb, ingilis və rus dillərində hazırlanmış “Qarabağ həqiqətləri” bukletlər toplusu və onların CD, 

DVD variantlarının bir sıra ölkələrdə yayılması işğala məruz qalmış ölkəmizin üzləşdiyi fəlakətləri əks etdirən 

ən böyük təbliğat işlərindən biri olmuşdur. 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə nəşr edilən “Qarabağın tarixi haqqında məlumat”, “Qarabağ münaqişəsinin 

başlanması”, “Xocalı soyqırımı”, “Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünün nəticələri”, “Erməni terror 

təşkilatlarının Azərbaycana qarşı fəaliyyəti” kitabçalarının elektron variantları Xocalı soyqırımının 20-ci 

ildönümündə təşkilatın təşəbbüsü ilə xarici ölkələrin diplomatik korpuslarına, beynəlxalq təşkilatlara, kütləvi 

informasiya vasitələrinə, tanınmış ictimai-siyasi xadimlərə göndərilmişdır. Zəngin faktlar və fotosənədlərə 

istinadla aparılan bu təbliğat kampaniyası yüz minlərlə avropalıya Qarabağ həqiqətləri, Xocalı soyqırımı, 

Ermənistanın ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi təcavüzkar işğalçılıq siyasəti haqqında əsl həqiqətləri çatdırmışdır. 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının gənclər forumu ilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasına start 

verilməsi də fondun Moskva filialının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Tunisdə İSESCO-nun Baş Assambleyasının 10-cu 

sessiyasında imzalanmış protokol “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumat təşviqat kampaniyasına dəstək 

verilməsi və dünya miqyasında təhsil, elm və mədəniyyət sahələrində birgə tədbirlərin həyata keçirilməsini 

nəzərdə tutur. Aksiyanın əsas məqsədi beynəlxalq birliyi Xocalı faciəsi haqda ədalətli məlumatlandırmaqdır. 

2010-cu il dekabrın 15-də Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumu və 

“Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyi Leyla xanım 

Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təşviqat kampaniyasının online 

fəaliyyətlərinin təqdimatına həsr olunmuş tanıtma tədbiri keçiriblər. 10 dekabr İnsan Hüquqları Günü həftəsinə 

həsr olunmuş tədbir çərçivəsində “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının yeni internet saytı ictimaiyyətə təqdim 

edilib, kampaniyanın “Facebook”, “Twitter” və “Youtube” kimi sosial şəbəkələrdəki fəaliyyəti barədə məlumat 

verilmişdir. 
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Həyata keçirilən bu və digər tədbirlər tədricən müsbət nəticələrini göstərir. Xocalı soyqırımının son aylarda 

Pakistan və Meksika parlamentləri tərəfindən soyqırım kimi tanınması, habelə bu qətliamla bağlı bir sıra 

dövlətlərin parlamentlərində dinləmələrin keçirilməsi deyilənlərin təsdiqidir. Bu günlərdə Türkiyə Böyük Millət 

Məclisinin Xarici Əlaqələr Komissiyası Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yaymışdır. Bəyanatda deyilir: 

“Xocalıda baş verənlər insanlığa qarşı cinayətdir. Türk milləti Azərbaycan türklərinə qarşı törədilmiş bu 

qətliamın acılarını ürəyində hiss edir və bu qətliamı qınayır. Bu qətliamın qurbanlarının çəkdikləri acıların bütün 

dünya xalqları tərəfindən hiss edilməsi lazımdır. Türkiyə ən təməl insan haqları və vicdan dəyərləri yox sayan 

belə bir hüquqazidd hərəkətlərin öyrənilməsi və günahkarların ədalət qarşısında cavab verməsi istiqamətində 

Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dəstəkləməyə davam edəcəkdir”. 

Fikrimizcə, Xocalı soyqırımının İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərdə, eləcə də türkdilli 

dövlətlərdə tanıdılması istiqamətində aparılan işlər daha da gücləndirilməlidir. Çünki Xocalı soyqırımı, ilk 

növbədə, türk dünyasının faciəsidir. Bu səbəbdən də təkcə Azərbaycan deyil, həm də qardaş Türkiyə, habelə 

türkdilli ölkələr bu sahədə fəal iş aparmalıdırlar. Xüsusən də hər iki ölkənin qanunverici orqanlarının bu sahədə 

fəal iş aparmasının vaxtı çatmışdır. 

Etiraf etməliyik ki, indiyə qədər türkdilli dövlətlərdə Xocalıda baş verənlərin soyqırım kimi tanınmaması 

bizim bu sahədə yetərincə səmərəli iş aparmadığımızın nəticəsidir. Təəssüf ki, İrəvanda qondarma “erməni 

soyqırımı” abidəsinin önünə əklil qoyan bəzi türkdilli dövlətlərin rəhbərlərinə Xocalı faciəsini soyqırım kimi 

tanıtdıra bilməmişik. Ona görə də məsələni belə qoymalıyıq ki, ermənilərin saxta iddiaları təkcə Azərbaycan və 

Türkiyənin deyil, bütövlükdə türkdilli dövlətlərin maraqlarına qarşı yönəlib! 

Şübhəsiz, Azərbaycan haqlı təbliğatında bədnam ermənilərin istifadə etdikləri iyrənc vasitələri qəbul etmir. 

İrəvandan fərqli olaraq rəsmi Bakı yalnız sübuta yetirə biləcəyi məsələ ətrafında hökm verir və təbliğatını aparır. 

Bu mənada, söhbət Xocalı soyqırımının tanınmamasına görə cinayət məsuliyyəti yaradan hansısa qanunun 

qəbulundan da getmir. Bununla bağlı cəmiyyətdə müəyyən təkliflər səslənsə də, Azərbaycan Fransa kimi 

mürtəce qanun qəbul etmək niyyətindən uzaqdır. Söhbət, əslində konkret fakt və sübutlarla təsdiqlənmiş, sübuta 

xüsusi ehtiyacı olmayan soyqırım faktının tanınmasından gedir. Şahid ifadələri, istintaq materialları və 

beynəlxalq hüquq normaları Xocalıda baş verənlərin soyqırım olduğuna şübhə yeri qoymur. Unutmayaq ki, ötən 

əsrin əvvəllərindən fərqli olaraq Xocalı faciəsi müasir dünyanın gözü qarşısında baş vermişdir. Dünyanın ən 

müxtəlif nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri hələ 1992-ci ildə faciə ilə bağlı geniş reportajlar vermiş, 

məlumatlar yaymışdılar. Ən müxtəlif ölkələrdən gələn jurnalistlər Xocalı dəhşətlərini öz gözləri ilə görmüş, 

sənədləşdirmiş, eyni zamanda sarsıldıqlarını gizlətməmişdilər. 

Bir məqamı da xüsusi vurğulamaq istərdik ki, dünyanın tərəqqipərvər dövlətlərinin bu məsələdə susması, 

ikili standartlarla yanaşması mənfi presedentlərin formalaşmasına gətirib çıxarar. Nədənsə unudulur ki, 20 il 

əvvəl Xocalıda yaşananlar bu gün başqa millətlərin başına gətirilə bilər. Faktiki olaraq Qarabağ müharibəsi də 

başa çatmamışdır. Ona görə də soyqırım törətmiş Ermənistana qarşı yeni beynəlxalq cinayət məhkəməsinin 

yaradılması təklifləri də biganəliklə qarşılanmamalıdır. 

Bəli, təəssüf ki, insan hüquqlarının kütləvi və kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnmiş Xocalı soyqırımına 

hələ də beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymət verilməmiş, terrorçu, işğalçı əməllərə qarşı qəti tədbirlər 

görülməmişdir. Halbuki ümumbəşəri dəyərlərə, beynəlxalq hüquqi normalara əsasən düşünmək və qərar qəbul 

etməyin zamanı çoxdan çatmışdır. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləməli, 

işğalçı Ermənistana qarşı sərt sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Amma son illərdə bir çox dünya dövlətləri Xocalı 

həqiqətlərini qəbul etməyə başlamışlar. Bu onu göstərir ki, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması bir neçə 

ilin işi deyildir. Bu istiqamətdə hələ uzun illər ərzində fəal iş aparmaq lazımdır. İnanırıq ki, dövlət başçısı İlham 

Əliyevin hücum diplomatiyası nəticəsində biz öz həqiqətlərimizi dünyaya qəbul etdirə biləcəyik. 

Hər bir azərbaycanlı bu sahədə üzərinə düşən vəzifəni də unutmamalıdır. 

 

Rafael CƏBRAYILOV, 

Milli Məclisin deputatı 

 

“Respublika”.-2012.-25 fevral.-N 45.-S.6. 
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Ermənistan respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Seyran Ohanyan  

hərbi cinayətkardır 

 

Hörmətli Teymur müəllim! 

Erməni faşizmi tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımının 20-ci il dönümü yaxınlaşır. Mən o zaman 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Mətbuat xidmətinin rəisi kimi, dinc Xocalı əhalisinin qırılmasını bilavasitə 

həyata keçirən cinayətkar 366-cı motoatıcı alayda xidmətdə olan, lakin bu qanlı əməliyyatda iştirakdan 

imtina edib Xankəndidən qaçan, lakin Azərbaycan Ordusu tərəfindən əsir götürülən, rus, özbək, tacik, 

türkmən və digər millətlərdən olan bir çox əsgərlərlə söhbət etmişəm. Onlar yaşlarına uyğun səmimiyyət 

və göz yaşlaryıla Xocalıda körpələrin, uşaqların, qocaların, qadınların və digər Azərbaycan 

vətəndaşlarının başına erməni və rus-sovet əsgər və zabitləri tərəfindən gətirilən müsibətləri titrəyə-

titrəyə danışmışlar. Onlar danışırdılar ki, erməni, rus-sovet əsgər və zabitləri bu faciələri hələ Xocalıya 

qədər Qarabağın Kərkicahan, Malıbəyli, Meşəli, Cəmilli və digər yaşayış məntəqələrində törətmişdilər. 

1992-ci ilin aprelində isə mənə bir zabitlə Xocalı soyqırımı haqqında ətraflı danışmaq nəsib oldu. 

Bu zabit kapitan Tuşov Sergey Daniloviç idi. O, 1965-ci il martın 22-də Azərbaycan Respublikası 

Cəlilabad rayonu—Prişib (indiki Göytəpə) qəsəbəsində anadan olub. Orta məktəbi Prişib qəsəbəsində 

bitirdikdən sonra, 1982-1986-cı illərdə Bakı Ali Umumqoşun Komandirləri məktəbində oxuyub və bitirib. 

1988-ci il iyunun 17-dən 1992-ci il martın 10-na qədər 366-cı motoatıcı alayda xidmət edib. Alayda 

sonuncu vəzifəsi: I motoatıcı taborun qərargah rəisinin müavini olub. 

Hörmətli Teymur müəllim! 

Sizə təqdim etdiyim bu məqalə bütünlüklə Xocalı faciəsinin şahidi olan kapitan S.Tuşovun dediyi 

faktlar əsasında yazılmışdır. O, 366-cı alayın qərargahında xidmət edən zabit kimi, alay komandanlığının 

planlaşdırdığı bütün əməliyyatlardan xəbərdar olmuşdur. 

Xocalı soyqırımına aid bu məqaləni çap etməyinizi sizdən xahiş edirəm. 

 

Ramiz Duyğun, 

hərbi jurnalist, 

istefada olan polkovnik. 

 

Piyadaların döyüş maşınlarında (PDM-lərdə) yerləşdirilən SSRİ Silahlı qüvvələrinin 366-cı motoatıcı alayı 

Gəncə şəhərindən Xankəndiyə 1985-ci ildə köçürülmüşdür. 1991-ci ilin yazında podpolkovnik Yuri Yuryeviç 

Zarviqorov alayın komandiri təyin edilmişdir. Sümüyünə, iliyinə qədər ermənipərəst şəxs olan Zarviqorovun 

təyin edilməsilə alayın şəxsi heyətinin qara günləri başlamışdır. Alayda bütün işlər özbaşına getmiş, kim nə 

istəyir onu da etmişdir. Bu vəziyyətdən ermənilər məharətlə istifadə etmiş və alayda bütün hökmranlığı öz 

əllərinə almışlar. 

1992-ci ilin sentyabr ayında Şuşadan alayın ərazisinə bir “Alazan” raketi düşür. Bu, şuşalıların Xankəndidən 

endirilən zərbəyə cavabı idi. 

1991-ci ilin oktyabrında Moskvadan bir general aviasiya marşalı Y.İ.Şapoşnikovun yazılı əmrini gətirir. 

Əmrdə deyilirdi: “Atəşə atəşlə cavab verməli!”. Bundan sonra alay qərargahının planına əsasən növbətçi qrup 

təyin edilməyə başlanır. Qrup hər gün atəş mövqeyinə çıxır və ardıcıl şəkildə Şuşaya və azərbaycanlılar yaşayan 

digər kəndlərə zərbələr endirirlər. Hər gecə növbətçiliyə piyadanın 6 ədəd döyüş maşını çıxır. Alayın şəxsi 

heyətinin 75-80 faizini erməni millətindən olan əsgərlər və digər hərbi qulluqçular təşkil edirdilər. Onlar silah, 

hərbi sursat, yanacaq-yağlama materialları, əşya və ərzaq, tibbi anbarların, yeməkxananın rəisləri vəzifəsində 

xidmət edirdilər. Bir sözlə, alayda maddi təminatın bütün sahələrinə ermənilər rəhbərlik edirdilər. 

Zabit heyətindən isə səkkiz nəfər erməni idi. Alayda erməni zabitlərinin lideri olan mayor Seyran Ohanyan 

2-ci motoatıcı taborun komandiri idi. Alayda daşnak ab-havası, qisasçılıq psixologiyası, azərbaycanlılara nifrət 

və intiqam əhval-ruhiyyəsi hökm sürürdü. 

Alayda erməni banditləri və silahlıları ilə açıq şəkildə silah-sursat və hərbi texnika alveri gedirdi. Zabit 

heyəti sərxoşluqdan ayılmırdı. 

1992-ci ilin fevralın 23-də alay komandiri podpolkovnik Y.Y.Zarviqorov son cinayətə əl atır. O, alay 

taborlarını erməni kəndlərində yerləşdirmək qərarını qəbul edir. Birinci tabor Çanaxçı kəndində, üçüncü tabor 

Xocalının lap yaxınlığında olan Ballıca kəndində yerləşdirilmişdir. Bu faktlar göstərir ki, 366-cı motoatıcı 
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alayın komandanlığı artıq Xocalının dinc və silahsız əhalisini məhv etmək əmrini almış və ona intensiv hazırlıq 

gedir. 

Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə komandiri mayor Yevgeni Nabokix olan üçüncü mototatıcı tabor Xocalı 

əhalisinin qırılmasında bilavasitə iştirak etmişdir. Mayor Seyran Ohanyan isə Xocalıda, faciənin lap mərkəzində 

uşaqların, qadınların və qocaların qırılmasına rəhbərlik etmiş və təşkilati işlərlə məşğul olmuşdur. O, gələcək 

karyerasını qurmaq üçün xüsusi canfəşanlıq etmiş, Xankəndi və Ermənistan rəhbərliyi qarşısında əldən-ayaqdan 

getmiş və xüsusi fəallıq göstərmişdir… 

Xocalı faciəsinin nəticələri məlumdur. Bu faciə bu gün ikinci dünya müharibəsində alman faşistlərinin 

Belarusun Xatın, Çexoslovakiyanın Liditse, Polşanın Oradur və amerikalıların, Vyetnamın Sonqmi kəndlərində 

törətdikləri vəhşilikləri öz amansızlığına görə kölgədə qoyur… 

Xocalı soyqırımı 20-ci əsrin ən dəhşətli hadisəsi və bəşər tarixindəki qətliamların heç biri ilə müqayisə 

olunmayan insan təfəkkürünün qəbul edə bilmədiyi inkvizisiya nümunəsidir. 

Fevralın 29-dan sonra ermənilər 366-cı motoatıcı alayda rəhbərliyi tam şəkildə öz əllərinə aldılar. Mayor 

Seyran Ohanyanın komandir olduğu ikinci motoatıcı tabor öz şəxsi heyəti, bütün hərbi texnikası və silah-sursatı 

ilə könüllü şəkildə erməni silahlı qüvvələrinin tərəfinə keçmişdir. 

Martın 2-də 366-cı motoatıcı alayın şəxsi heyətinin erməni olmayan bir qismi helikopterlərlə Gürcüstan 

Respublikasının Vaziani şəhərinə aparılmışdır. 366-cı motoatıcı alayın erməni millətindən olan bütün şəxsi 

heyəti, zirehli texnikası, konkret olaraq, 100-dən çox piyadaların döyüş maşını (PDM), 10-dan artıq tankı və 

bütün silah-sursatı Ermənistan silahlı qüvvələrinə verilmişdir. Ermənistan silahlı qüvvələri ona bağışlanan bu 

hərbi zirehli texnika və silah-sursatdan sonradan Azərbaycan torpaqlarının işğalı üçün həyata keçirilən 

əməliyyatlarda fəal surətdə istifadə etmişdir. 

366-cı motoatıcı alay 1992-ci il martın 10-da Müstəqil Dövlətlər Birliyi Silahlı Qüvvələrinin Baş komandanı 

aviasiya marşalı Y.İ.Şapoşnikovun əmri ilə buraxılmış və onun qalan əmlakı və şəxsi heyəti, qeyd edildiyi kimi, 

Gürcüstanın Vaziani şəhərinə aparılmışdır. 

Alay komandiri podpolkovnik Y.Y.Zarviqorov da öz təsərrüfatı ilə birlikdə Vaziani şəhərinə getmişdir. 

Lakin komandir martın 16-da, yəni 6 gündən sonra yenidən Xankəndiyə qayıtmışdır. 

Nə üçün? Biz inanırıq ki, o, erməni faşistlərinin muzdlu nökəri kimi, təcrübəli zabit olaraq, Dağlıq və Aran 

Qarabağın yaşayış məntəqələrinin, Şuşanın, Laçının, Füzulinin, Cəbrayılın, Ağdamın, Qubadlının və Zəngilanın 

işğalında Ermənistan silahlı qüvvələrinin tərkibində xidmət etmişdir. 

Xocalı faciəsi bəşər tarixinin ən qanlı faciəsidir deyənlər yanılmırlar. 

Alman faşizminin törətdiyi ikinci dünya müharibəsində iştirak edən və milyonlarla günahsız insanın məhv 

edilməsinə bais olan əksər faşist generalları Nürnberq prosesində ədalət məhkəməsinin qarşısında dayandılar və 

cəzalandırıldılar. Bəs nə üçün Xocalı soyqırımını törədən faşist Ermənistanının siyasi rəhbərliyi və bu 

soyqırımını həyata keçirən hərbi cinayətkarlar — Ermənistanın müdafiə naziri general-polkovnik Seyran 

Ohanyan, MDB Silahlı Qüvvələrinin 366-cı motoatıcı alayının komandiri Yuri Zarviqorov, bu faciənin 

törədilməsində iştirak edən digər rus və erməni zabitləri bu vaxta qədər beynəlxalq ədalət məhkəməsinin və 

beynəlxalq hərbi tribunalın qarşısında dayanmamışlar? Unudulmamalıdır ki, erməni faşizminin ideoloji 

əsaslarını təşkil edən daşnakizm alman faşizminin ulu babasıdır. Daşnakizm XIX əsrin sonlarında, konkret 

olaraq (1890-cı ildə daşnakların “Qnçak” və 1895-ci ildə “Daşnaküstun” partiyaları) yaradılmışdır. Faşizm 

ideologiyası isə Avropada XX əsrin 30-cu illərində yaradılmışdır. Əsas mübarizə üsulları milli şovinizm, terror, 

separatizm və ekstremizm olan daşnakizm nə qədər yaşayırsa, bəşəriyyət o qədər də faşizm təhlükəsi ilə üz-üzə 

dayanacaqdır. Xocalı soyqırımı daşnakların Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi axırıncı faciədir. Lakin bu 

axırıncı olmaya da bilər. Ona görə də, xocalılıların və daşnakizmin qurbanı olan yüz minlərlə türkün və 

azərbaycanlının ruhu bütün tərəqqipərvər bəşəriyyəti dünya üçün ən təhlükəli fəlakət olan daşnakizm ilə fəal 

mübarizəyə çağırır. 

Əks təqdirdə, daşnakizm bəşəriyyətin başına 3-cü dünya müharibəsi fəlakətini gətirəcəkdir 
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Xocalıda törədilmiş faciə beynəlxalq səviyyədə hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır 

   

Tarixi həqiqətdir ki, XIX əsrin əvvəllərinədək ermənilər Azərbaycan ərazisində yaşamamışdılar. 1992-

ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni daşnakları tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımı Azərbaycan 

xalqına qarşı zaman-zaman həyata keçirilmiş faciələrin, 1918-ci ilin mart soyqırımının, eləcə də 1948-

1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi etnik torpaqlarından kütləvi 

surətdə deportasiyasının davamıdır. Bu yerlər azərbaycanlıların tarixi torpaqlarıdır. Ermənilərin XIX 

əsrin əvvəllərində Qarabağ, İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarına kütləvi surətdə köçürülməsi isə sənədlərlə 

təsdiqini tapmış faktdır. 

 

Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qarşı iddiaları onların "böyük 

Ermənistan" yaratmaq xülyalarına  yönəlmiş strateji planlar idi. M.S.Qorbaçovun Sov.İKP MK-nın 1985-ci ilin 

mart plenumunda baş katib seçilməsi onların əl-qolunu açdı. Ermənilər  bədnam ənənələrinə sadiq qalaraq  

əlverişli şərait yaranan kimi Azərbaycan xalqına qarşı hazırlanmış soyqırımı siyasətinin növbəti planının 

reallaşdırılması uğrunda yenidən fəallaşdılar. 

Bu dəfə sovet rəhbərliyinin silahlı erməni separatçılarını, terrorçularını himayə və müdafiə etdikləri daha tez 

aşkara çıxdı. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə bağlı məxfi planı həyata keçirmək üçün M.S.Qorbaçov ilk 

addım olaraq ümummilli lider, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevi Siyasi Bürodan 

uzaqlaşdırdı. 1987-ci ilin noyabrında Qorbaçovun komandasına daxil olan akademik A.Aqanbekyan Parisdə 

Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi barədə sovet rəhbərliyinə təklif verdiyi, yenidənqurma və 

demokratiya şəraitində bu problemin həllini tapacağına ümid etməsi barədə siyasi bəyanatla çıxış etdi. Bu 

bəyanatdan sonra əvvəllər gizli fəaliyyət göstərən erməni "Qarabağ komitəsi", onun Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətindəki separatçı-terrorçu təşkilatı - "Krunk" ("Durna") açıq fəaliyyətə keçərək "Miatsum" ("Birləşmə") 

hərəkatını genişləndirdilər. Bu hərəkat Ermənistanın, Moskva rəhbərliyinin, SSRİ və dünya ermənilərinin 

potensialına arxalanırdı. Hadisələr 1988-ci ilin fevralından daha aqressiv məcraya yönəldi. Fevral günlərində 

İrəvanda və Xankəndidə separatçılar mitinqlərə başladılar. 

Sov.İKP MK və sovet hökuməti tərəfindən separatçılara dəstək verilməsi məkrli düşmənləri Xocalı 

soyqırımına aparan yolda daha da ruhlandırdı. Həmin dövrdə Azərbaycan xalqının milli mənafeyini müdafiə 

etmək iqtidarında olmayan Ə.Vəzirov başda olmaqla Azərbaycan rəhbərliyi öz xalqına xəyanət, təcavüzkarlara 

isə güzəşt mövqeyi tuturdu. Nəhəyət, bu mövqedən istifadə edən ermənipərəst Qorbaçov hakimiyyəti 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycan SSR-in tərkibindən 

çıxarılması istiqamətində SSRİ-nin və Azərbaycan SSR-in konstitusiyalarına zidd olaraq daha bir addım atdı. 

SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 1989-cu il yanvar ayının 12-də "Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində xüsusi idarəçilik formasının tətbiqi haqqında" qərar qəbul etdi. Qərarın qəbul edilməsində məqsəd 

bu idi ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaradılmış Xüsusi İdarə Komitəsi muxtar vilayətin 

Azərbaycandan alınıb Ermənistana verilməsini təmin etməli idi. Lakin Azərbaycan xalqının demokratik 

mübarizəsi nəticəsində noyabrın 28-də Xüsusi İdarə Komitəsi ləğv edildi. 

Dağlıq Qarabağda gərginliyin artdığı bir şəraitdə strateji əhəmiyyətə malik olan Xocalıda vəziyyət daha da 

ağırlaşdı. Dağlıq Qarabağda yeganə hava limanının olduğu Xocalı şəhərində yaşayan əhali mühasirəyə alındı. 

Bu şəhərlə əlaqə yalnız vertolyotlarla təmin olunurdu. Xocalının ermənilər tərəfindən ələ keçirilməsi Əsgəran ilə 

Xankəndi arasındakı yolun, ümumiyyətlə, bütün Dağlıq Qarabağın erməni nəzarəti altına alınması demək idi və 

bu, ermənilər üçün strateji əhəmiyyət kəsb edirdi. 

Oktyabr ayının 30-dan etibarən şəhərə gedən bütün avtomobil yolları bağlanmışdı. Yeganə nəqliyyat vasitəsi 

kimi Xocalıya sonuncu vertolyot 1992-ci il yanvar ayının 28-də enmişdi. Şuşa səmasında mülki vertolyotun 

vurulması, içərisindəki 40 nəfər azərbaycanlının həlak olması ilə şəhərlə hava əlaqəsi kəsilmişdi. Xocalılılar 

ancaq öz qəhrəmanlıqları və şəhər müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində yaşayır və müdafiə olunurdular. 

Şəhərin müdafiəsi əsasən avtomat və ov tüfəngləri ilə silahlanmış yerli özünümüdafiə dəstəsi, yerli milis 

qüvvələri tərəfindən təşkil olunmuşdu. Fevralın ikinci yarısından başlayaraq Xocalı erməni silahlı dəstələri 

tərəfindən mühasirəyə alınmışdı və hər gün toplardan, ağır texnikadan atəşə tutulur, erməni dəstələrinin 

həmlələrinə məruz qalırdı.   

Xocalının strateji cəhətdən bu qədər əhəmiyyətə malik olmasına və Xocalı şəhər rəhbərliyinin işğal 

təhlükəsinin yüksək olduğu xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, həmin dövrdə Ayaz Mütəllibov Xocalının 

müdafiəsinə və mühasirədən qurtarmasına lazımi səy göstərmirdi. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 
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Müdafiə Nazirliyinə 14 və 16 fevral tarixlərində verdiyi məlumatlarda Xocalıda yaranmış vəziyyətin həqiqətən 

ağır olduğu bildirilirdi. 

25 fevral gecəsi 366-cı alay ağır hərbi texnika və tanklarla bölgədəki yeganə hava limanını istifadə olunmaz 

hala gətirərək şəhərin digər bölgələrlə əlaqəsini kəsmişdi. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə 

Xocalı ətrafında yaranmış ağır vəziyyətdən istifadə edən erməni quldurları və Sovet ordusunun 366-cı alayı 

hücuma keçərək bəşər tarixində ən vəhşi qətliamlardan birini törətdilər. 26 fevral günü azərbaycanlılar üçün ən 

acı günlərdən biri olmaqla yanaşı, eyni zamanda insanlıq tarixi üçün də, sözün əsl mənasında, qara bir səhifədir. 

Şəhəri müdafiə edən əsgərlər qəhrəmancasına şəhid olduqdan sonra Xocalı işğal edilmiş, silahsız 

azərbaycanlılar öz evlərində ermənilər tərəfindən işgəncə verilərək öldürülmüş, bütün şəhər yerlə-yeksan 

edilmişdi. Rəsmi məlumatlara görə, o gecə 613 nəfər şəhid olmuş, 487 nəfər ağır yaralanaraq şikəst olmuş, 1275 

nəfər dinc sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar girov götürülərək ağlasığmaz erməni zülmünə məruz qalmışlar. 150 

nəfərin taleyi hələ də məlum deyildir. Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə 

yetirilmişdir. Meyitlər üzərində sözlə ifadəsi mümkün olmayan təhqiramiz hərəkətlər edilmişdir. Daşnak 

ideologiyası ilə zəhərlənmiş ermənilər vəhşiliklər törədərək azərbaycanlıların gözlərini oyaraq çıxarmış, 

burunlarını kəsmiş, başlarının dərisini soymuşlar. Azərbaycanlı olmaqdan başqa bir günahı olmayan bu insanlar 

işgəncə verilərək şəhid edilmişlər. 

Bu gün Xocalı adlı şəhər yoxdur. Çünki 26 fevral 1992-ci ildə Xocalıda yaşayan insanlar, soyqırımına məruz 

qalmış bu şəhər erməni daşnakları tərəfindən yandırılmış, yer üzündən silinmişdir. Ermənilərin Xocalıda 

törətdikləri soyqırımı 9 dekabr 1948-ci il BMT tərəfindən qəbul edilən "Soyqırımı cinayətlərinin 

cəzalandırılması ilə əlaqəli müqavilə"sinin 3-cü maddəsində yer alan "Milli etnik, irqi və ya dini qrupu qismən 

və tamamən yoxetmə" soyqırımı qavramına tamamilə uyğundur. 

Bundan əlavə, ermənilərin Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımı "Cenevrə müqaviləsi"nə, 

"Beynəlxalq İnsan Hüquqları Bəyannaməsi"nə, "Vətəndaş və siyasi hüquqları mövzusunda Beynəlxalq 

Müqavilə"yə və "Döyüşlər zamanı qadın və uşaqların qorunması Bəyannaməsi"nə qarşı işlənmiş bir cinayətdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra xalqımızın bu ağır faciəsinə 

siyasi, hüquqi qiymət verildi. Eyni zamanda Azərbaycanda dövlət quruculuğunun möhkəmləndirilməsi və 

Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı elan edilməmiş Qarabağ müharibəsində əsaslı dönüşün yaradılması 

məqsədilə təxirəsalınmaz dövlət tədbirləri həyata keçirildi, özbaşınalığa son qoyuldu, nizami ordu 

formalaşdırıldı. 

Prezident İlham Əliyevin 17 yanvar 2012-ci il tarixli "Xocalı soyqırımının iyirminci ildönümü haqqında" 

sərəncamında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin mövqeyi bir daha vurğulanaraq 

göstərilmişdir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının, Avropa Parlament Assambleyasının və 

bir sıra beynəlxalq qurumların Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına və 

problemin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində obyektiv həllini tapmasına dair qətnamə və qərarlarına 

baxmayaraq, bu günə qədər ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində  aparılan danışıqlar heç bir nəticə verməmişdir. 

Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi etnik 

təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici 

ölkələrin parlamentlərinə bir daha geniş şəkildə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın 

əleyhinə yönəldilmiş bu ağır hərbi cinayət beynəlxalq səviyyədə öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır. 

  

Hüseyn NƏBİYEV, 

hüquqşünas  
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Xocalı faciəsi XX əsrdə insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biridir 

 

Bu fikir Milli Məclisin Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş xüsusi iclasında səslənmişdir 

 

Fevralın 24-də Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Milli Məclisin xüsusi iclası keçirilmişdir.  

Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə əlaqədar parlament binasının foyesində sərgi təşkil olunmuşdur. 

Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli 

Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva, deputatlar və iclasa dəvət olunmuş qonaqlar sərgidə Xocalı 

soyqırımının dünyada tanıdılması, bu faciəyə hüquqi-siyasi qiymətin verilməsi ilə bağlı Azərbaycan 

Prezidentinin imzaladığı sərəncamlar, Milli Məclisin qəbul etdiyi qərar və bəyanatlar, Baş Prokurorluğun 

məlumatları, fotomateriallar, eləcə də kitab, jurnal və broşürlərlə tanış olmuşlar. 

Sərgidə nümayiş etdirilən Azərbaycan Prezidenti Administrasiyası ilə AzərTAc-ın birgə layihəsi əsasında 

hazırlanmış, Azərbaycan dili ilə yanaşı, 5 dilə (ingilis, rus, fransız, alman və ərəb dilləri) tərcümə olunmuş 

"Xocalı. XX əsrin soyqırımı" kitabı da maraqla qarşılanmışdır.  

Sonra iclas öz işinə başlamışdır. 

Əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunmuşdur. 

Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov çıxış edərək Xocalı faciəsinin XX əsrdə insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır 

cinayətlərdən biri olduğunu qeyd etmişdir.  

Bildirilmişdir ki, Xocalı faciəsi Cənubi Qafqazda və Şərqi Anadoluda həyata keçirilən qəsbkarlıq, soyqırımı 

və etnik təmizləmə siyasətinin yeni qanlı səhifəsi olmuşdur. Bu siyasətin 100 ildən artıq tarixi vardır. Onun 

təşkilatçıları bölgədə öz maraqlarını həyata keçirməyə çalışan bəzi kənar qüvvələr, icraçıları isə erməni 

millətçiləridir. 

Təəssüf ki, müəyyən dövrə qədər erməni millətçiləri havadarlarının dəstəyindən istifadə edərək, öz 

niyyətlərinə nail ola bilmişlər. Ötən əsrdə 2 milyona yaxın günahsız azərbaycanlı və türk qətlə yetirilmişdir. 

Qədim Azərbaycan torpaqlarında erməni dövlətinin qurulması üçün əraziləri boşaltmaq məqsədilə 1920-ci 

ilədək yarım milyona qədər azərbaycanlı bugünkü Ermənistan ərazisindəki doğma yurdlarından qovulmuşdur. 

Etnik təmizləmə sonrakı dövrlərdə də davam etmişdir. 1948-1953-cü illərdə yüz minlərlə azərbaycanlı 

Ermənistandan deportasiya edilmişdir.  1988-1993-cü illərdə isə 1 milyon azərbaycanlı Ermənistandan və 

Dağlıq Qarabağdan qovulub didərgin salınmışdır. 

Azərbaycan ərazisinin 20 faizi, yəni Dağlıq Qarabağ bölgəsi və onun ətrafındakı yeddi rayon - Laçın, 

Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonları 20 ilə yaxındır ki, işğal altındadır. İşğalçılıq 

müharibəsinin gedişində azərbaycanlılara qarşı bir neçə soyqırımı cinayəti törədilmişdir. 

Xocalı soyqırımından əvvəl Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların  yaşadıqları bir sıra kəndlərdə əhalinin 

böyük bir hissəsi xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Xocalı soyqırımı öz miqyasına görə bu cinayətlərin ən 

dəhşətlisidir. Bu, insanlığa qarşı cinayətdir. 

Müstəqil Azərbaycan dövləti ulu öndər Heydər Əliyev yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Xocalı 

faciəsinə siyasi-hüquqi qiymət vermişdir. Milli Məclisin müvafiq qərarına əsasən 26 fevral Xocalı soyqırımı 

günü elan edilmiş və bu barədə beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilmişdir.  Bununla yanaşı, XX əsrdə erməni 

millətçilərinin vəhşiliyinin qurbanı olmuş günahsız insanların xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq Prezidentin 

fərmanı ilə 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edilmişdir. 

Biz əminik ki, dövlətimizin ərazi bütövlüyü təmin ediləcək, Xocalı soyqırımının da, digər cinayətlərin də 

bütün iştirakçıları layiqli cəzalarını alacaqlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlətimiz 

dinamik inkişaf edir və onun hərbi qüdrəti gündən-günə  artır. Bu gün Azərbaycan bölgənin lider dövlətidir. 

Ermənistan heç bir sahədə özünü Azərbaycanla müqayisə edə bilməz. Eyni zamanda, işğalçı dövlətə göstərilən 

təzyiq də güclənməkdədir. Beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətləri  Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. 

Bütün bunlar sülh danışıqlarında Azərbaycanın mövqelərini daha da möhkəmləndirir. 

Parlamentin sədri demişdir ki, Azərbaycan problemin sülh yolu ilə həll edilməsinə çalışır. Amma Prezident 

İlham Əliyevin söylədiyi kimi, sülh danışıqları nəticə verməsə, Azərbaycan dövləti başqa vasitələrə əl atmalı 

olacaqdır. Bax, o zaman Ermənistan bu gün ona təklif edilən şərtlərə razı olmadığı üçün çox böyük peşmançılıq 

keçirəcəkdir. İlk növbədə, bu vəziyyəti Ermənistan özü başa düşməlidir.   

Sonra iclasda Milli Məclisin mətbuat xidmətinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı hazırladığı qısametrajlı "Xocalı" 

sənədli filmi nümayiş olunmuşdur. 

Daha sonra Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov məruzə ilə çıxış etmişdir. 
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Bildirilmişdir ki, Azərbaycanın müasir tarixinin ən kədərli və faciəli səhifələrindən biri kimi 26 fevral 

gününü hər il xalqımız dərin hüznlə qeyd edir. Faciənin üstündən 20 il keçsə də, onun vurduğu yaralar bu gün 

də sızlayır və heç zaman unudulmayacaqdır.   

Dinc əhalinin vəhşicəsinə kütləvi qırğını insanlığa qarşı ən ağır cinayətlərdən biri olmaqla, XX əsrin Xatın, 

Liditse, Babi Yar kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır. Xocalı soyqırımı Azərbaycan Respublikasının 

Dağlıq Qarabağ bölgəsini zəbt etmək məqsədilə Ermənistanın apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc 

azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin ən dəhşətlisidir. 

Dağlıq Qarabağda Şuşadan sonra azərbaycanlıların yaşadıqları ikinci böyük şəhər olan Xocalı Ermənistan 

hərbi birləşmələrinin növbəti hədəfi idi. Şəhərdə 7 min nəfərədək adam yaşayırdı. Ermənistandakı ata-baba 

torpaqlarından zorla qovulmuş azərbaycanlıların bir hissəsi və 1989-cu ildə Fərqanədən didərgin salınmış 

məhsəti türklərinin 54 ailəsi də burada məskunlaşmışdı. 

Xocalı şəhərinin yer üzündən silinməsi və əhalisinin kütləvi surətdə qətlə yetirilməsi planı qabaqcadan 

hazırlanmışdı. Ermənistan hərbi birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı erməni terrorçu dəstələri və keçmiş sovet 

ordusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayının iştirak ilə 1992-ci il fevralın 25-dən 

26-na keçən gecə Xocalıya hücum etmişlər. 

Heç bir hərbi zərurət olmadan şəhər bir neçə saatın içərisində yerlə yeksan edilmiş, Xocalı sakini olan 613 

nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın işgəncə ilə öldürülmüşdür. 

8 ailə bütünlüklə məhv edilmiş, 487 nəfər şikəst olmuş, 1275 sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar girov 

götürülərək ağlasığmaz təhqirlərə, zülmə və həqarətə məruz qalmışlar. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin, o 

cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyi bugünədək məlum deyildir. 

Mühasirədən çıxıb xilas olmağa çalışan dinc sakinləri yollarda, meşələrdə pusqu quran erməni hərbçiləri 

xüsusi amansızlıqla qətlə yetirmişlər. Azğınlaşmış cəlladlar insanların başlarının dərisini soymuş, müxtəlif 

əzalarını kəsmiş, körpə uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarınlarını yarmış, adamları diri-diri 

torpağa basdırmış və ya yandırmış, cəsədlərin bir qismini minalamışlar. 

Xocalı şəhərinə hücum əməliyyatına 366-cı alayın ikinci taqımının komandiri Seyran Ohanyan, üçüncü 

taqımının komandiri Yevgeni Nabokix, birinci taborun qərargah rəisi Valeri Çitçyan rəhbərlik etmişlər. 

Əməliyyata alayın 90-dan çox tankı, piyada döyüş maşını və digər hərbi texnikası cəlb edilmişdir. Dinc əhaliyə 

qarşı soyqırımı cinayətlərində alayın hərbi qulluqçularından Slavik Arutyunyan, Andrey İşxanyan, Sergey 

Beqlaryan, Movses Akopyan, Qriqori Kisebekyan, Vaçik Mirzoyan, Vaçaqan Ayriyan, Aleksandr Ayrapetyan 

və başqaları, erməni silahlı birləşmələrinin üzvlərindən Karo Petrosyan, Vitali Balasanyan, Seyran Tumasyan, 

Valerik Qriqoryan və digərləri fəal iştirak etmişlər. Dinc əhaliyə qəddarcasına divan tutanlar arasında Xankəndi 

şəhər daxili işlər şöbəsinin rəisi işləmiş Armo Abramyanın, Əsgəran rayon daxili işlər şöbəsinin rəisi işləmiş 

Mavrik Qukasyanın, onun müavini Şagen Barseqyanın, Dağlıq Qarabağda erməni xalq cəbhəsinin sədri olmuş 

Vitali Balasanyanın, Xankəndi şəhər həbsxanasının rəisi işləmiş Serjik Koçaryanın və başqa şəxslərin də olduğu 

müəyyən edilmişdir. Bu gün cinayətkarlardan 30 nəfərinin adı Azərbaycanın istintaq orqanlarına məlumdur. 

Xocalı şəhərində hərbi əməliyyatdan sonra 366-cı alayın cinayətdə iştirakının izlərini itirmək üçün alay 

tələm-tələsik Dağlıq Qarabağdan çıxarılıb Gürcüstana aparılmış, bu zaman hərbi texnikanın böyük bir hissəsi - 9 

tank, 

4 zirehli transportyor, 70 piyada döyüş maşını, 4 "Strela-10" raket qurğusu, 8 top, 57 minaatan və digər silah-

sursat erməni birləşmələrinə təhvil verilmiş və azərbaycanlı əhaliyə qarşı sonrakı cinayət əməllərində istifadə 

edilmişdir.  

Bununla yanaşı, bəzi xarici dövlətlərdən böyük miqdarda hərbi yardım alan Ermənistan Xocalı faciəsindən 

sonra tezliklə özünə gələ bilməyən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin işğalını qısa müddətdə başa 

çatdırmış və ətraf rayonların zəbt edilməsi planlarının icrasına başlamışdır. Xocalı şəhərində törədilmiş müdhiş 

cinayətlərin xarakteri və miqyası bu soyqırımı aktının BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) 

saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" 

Konvensiyada ifadə olunmuş tərifə tam uyğun gəldiyini sübut edir. Qabaqcadan planlaşdırılmış bu kütləvi və 

amansız qırğın aktı həmin ərazidə yaşayan insanları məhz azərbaycanlı olduqlarına görə tamamilə məhv etmək 

niyyəti ilə törədilmişdir. Yanan şəhərdən qaçıb xilas olmaq istəyən insanlara aman verilməmiş, uşaqlar və 

qadınlar, xüsusən hamilə qadınlar vəhşicəsinə qətlə yetirilmişlər. 

Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin son yüz ildən artıq dövrdə türklərə və azərbaycanlılara, digər qonşu 

xalqlara qarşı həyata keçirdikləri soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin yeni mərhələsini təşkil etmişdir. 

Bütövlükdə XX əsrin əvvəllərindən etibarən "böyük Ermənistan" xülyasını həyata keçirmək üçün erməni 

millətçiləri azərbaycanlılar yaşayan on minlərlə kvadrat-kilometrlik ərazini zorla boşaltmış, həmin ərazidən 1,5 
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milyondan çox azərbaycanlını qovmuşlar. Bu zaman dinc əhaliyə qarşı kütləvi terror aktları və qırğınlar 

törədilmişdir. 

Erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı cinayətlərinin cəzasız qalması, bu cinayətlərə heç bir 

siyasi-hüquqi qiymət verilməməsi sovet hakimiyyəti dövründə də xalqımıza qarşı düşmənçilik siyasəti 

yeridilməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Rəsmi Moskvanın dəstəyinə arxalanan erməni millətçiləri Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddialarını davam 

etdirsələr də, 1970-ci illərdə və 1980-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan rəhbərliyinin qətiyyətli mövqeyi bu cür 

cəhdlərin qarşısını almağa imkan vermişdir. 1987-ci ildə Heydər Əliyev SSRİ rəhbərliyində yüksək vəzifələrdən 

uzaqlaşdırıldıqdan sonra erməni millətçiləri Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasətini açıq şəkildə davam 

etdirmək üçün fürsət tapmışlar. 

1988-ci ildə keçmiş SSRİ mərkəzi hökumətinin, şəxsən Mixail Qorbaçovun ermənipərəst siyasətindən 

istifadə edən erməni millətçiləri Ermənistan ərazisində etnik təmizləmə aparmaq niyyəti ilə azərbaycanlıların 

elliklə yaşadıqları rayon və kəndlərə silahlı basqınlar etməyə, azərbaycanlıları ata-baba yurdlarından qovmağa 

başlamışlar. Qısa müddət ərzində Ermənistandan 250 minə yaxın azərbaycanlı kriminal ünsürlərlə əlbir olan 

hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri və silahlı quldurlar tərəfindən qovulub qaçqın salınmışdır. Bu zaman 

yüzlərlə azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. 

Ermənistan ərazisinin azərbaycanlılardan təmizlənməsini başa çatdırdıqdan sonra Azərbaycanın əzəli torpağı 

olan Dağlıq Qarabağı Ermənistana ilhaq etmək üçün fəal döyüş əməliyyatlarına başlanmışdır. Nəticədə 

Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20 faizi, yəni Dağlıq Qarabağ bölgəsi və onun ətrafındakı daha yeddi rayon 

işğal olunmuş, 18 mindən çox azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, 20 mindən çox dinc sakin yaralanmış, 50 mindən 

çox adam əlil olmuş,  4 mindən çox adam əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüşdür. 877 şəhər, kənd və qəsəbə 

qarət edilmiş, dağıdılmış və yandırılmışdır. Ermənistan ərazisindən və Azərbaycanın işğal edilmiş bölgəsindən 

qovulub didərgin salınmış azərbaycanlıların sayı 1 milyondan çoxdur. 

Təəssüf ki, ayrı-ayrı dövlətlərin parlamentləri Xocalı faciəsi kimi real soyqırımını görməməzliyə qoyaraq, 

yalançı erməni təbliğatının təsiri  altında, yaxud siyasi konyunktura mülahizələri ilə "erməni soyqırımı" 

əfsanəsini müzakirə mövzusuna çevirir, hətta bu barədə əsassız və ədalətsiz aktlar qəbul edirlər.   

Davakar erməni millətçiliyinə qarşı dövlət səviyyəsində mütəşəkkil müqavimət Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra qurulmuşdur. "Azərbaycanlıların soyqırımı 

haqqında" ulu öndərin 1998-ci il 26 mart tarixli fərmanı tarixi həqiqətlərin üzə çıxmasına və öz yerini tutmasına 

təkan vermişdir. Bu mühüm sənəddə tariximizdə ilk dəfə olaraq azərbaycanlılara qarşı törədilmiş kütləvi 

qırğınların - soyqırımlarının rəsmən adı çəkilmiş, xalqımıza qarşı aparılmış etnik düşmənçilik siyasətinin kökləri 

açılmışdır. 

"Böyük Ermənistan" xülyasını həyata keçirməyin əsas yolunu tarix boyu bu ərazilərin yerli sakinləri olmuş 

xalqların, o cümlədən azərbaycanlıların məhv edilməsində, köçürülməsində, onların tarix və mədəniyyət 

abidələrinin dağıdılmasında, yer adlarının dəyişdirilməsində görmüş davakar erməni millətçilərinin mənfur 

fəaliyyətinə siyasi qiymət verilmişdir. Fərmana əsasən 31 mart günü son yüz ildən artıq dövrdə davakar erməni 

millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdikləri vəhşiliklərin qurbanı olmuş günahsız insanların xatirəsinə ehtiram 

əlaməti olaraq azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev azərbaycanlıların soyqırımı ilə əlaqədar dəfələrlə xalqa müraciət etmiş, 

Xocalı  faciəsini insanlığa qarşı ən qəddar və amansız kütləvi terror hadisələrindən biri kimi qiymətləndirmişdir. 

Dövlət başçısının sərəncamı ilə bu il Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü qeyd edilir.  

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bu məsələ ilə əlaqədar xüsusi bəyanatlar və müraciətlər qəbul 

etmiş, beynəlxalq təşkilatlardan, dünya ölkələrinin parlamentlərindən və hökumətlərindən XIX-XX əsrlərdə 

erməni millətçiliyinin və onun havadarlarının azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımı cinayətlərini 

tanımağı, gələcəkdə bu cür cinayətlərin cəzasız qalmasının qarşısını almaqdan ötrü təsirli beynəlxalq hüquq 

mexanizmlərinin yaradılması işini tezliklə başa çatdırmağı, azərbaycanlılara qarşı yeni soyqırımı cinayətlərinə 

yol verilməməsi üçün Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla ədalətli həllinə kömək 

göstərməyi xahiş etmişdir. Milli Məclisin müvafiq qərarına əsasən 26 fevral Xocalı soyqırımı günü elan edilmiş 

və bu barədə beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilmişdir.  

Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması üçün görülən işlərin artıq ilkin nəticələri vardır. İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının, Meksika və Pakistan parlamentlərinin müvafiq qərarlarında 

Xocalıda törədilmiş kütləvi qətllərin soyqırımı aktı olduğu təsdiq edilmişdir.  
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Xocalı şəhidlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün dövlət tərəfindən bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Bakı 

şəhərində, ölkəmizin digər şəhər və rayonlarında Xocalı qurbanlarına abidələr ucaldılmış, Xocalı faciəsi 

haqqında məlumatlar orta məktəb proqramlarına daxil edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının gündən-günə inkişaf edib möhkəmlənməsi və hərbi qüdrətini artırması Xocalı 

soyqırımı kimi faciələrin bir daha baş verməməsi üçün ən etibarlı təminatdır. Bu gün Azərbaycanın hərbi sahəyə 

ayırdığı xərclər Ermənistanın bütün dövlət büdcəsinə bərabərdir. Ermənistan nə hərbi sahədə, nə də digər 

sahələrdə Azərbaycanla müqayisə edilə bilməz. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin etmək, davakar erməni 

millətçiliyi təhlükəsinə birdəfəlik son qoymaq üçün dövlətimizin bütün imkanları vardır.  Lakin biz bu 

problemin sülh yolu ilə nizama salınmasına çalışırıq. İnanırıq ki, sülh danışıqlarının potensialı hələ 

tükənməmişdir. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi məqsədi ilə beynəlxalq səylər barədə 

məlumat verən natiq bildirmişdir ki, 1993-cü ildə BMT-nin  Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 

dair qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələrdə Azərbaycan Respublikasının suverenliyini, ərazi 

bütövlüyünü və sərhədlərinin toxunulmazlığını birmənalı şəkildə təsdiqləmiş və Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

işğal etdikləri Azərbaycan ərazisindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb etmişdir. Bu qətnamələr 

münaqişənin nizama salınmasının hüquqi bazasının ayrılmaz hissəsini təşkil etmişdir. 

2005-ci il yanvarın 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasının iclasında Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair məruzə dinlənilmiş və AŞ PA-nın münaqişəyə dair mövqeyini 

əks etdirən qətnamə və problemin həlli istiqamətində təşkilatın həyata keçirə biləcəyi tədbirlərə dair Avropa 

Şurasının Nazirlər Komitəsinə ünvanlanmış tövsiyə qəbul edilmişdir. 

2010-cu il mayın 20-də Avropa Parlamenti "Cənubi Qafqaz üzrə Avropa İttifaqı strategiyasına ehtiyac" adlı 

qətnamə qəbul etmişdir. Həmin il aprelin 7-də qəbul edilmiş "Avropa Qonşuluq Siyasəti - Şərq ölçüsünün 

icmalı" adlı qətnamədə isə Avropa Parlamenti qaçqın və köçkünlərin bütün hüquqlarının, o cümlədən öz 

torpaqlarına qayıtmaq hüququnun qeyd-şərtsiz şəkildə təmin edilməsinin vacibliyini vurğulamışdır. 

Bir fikir xüsusi vurğulanmışdır ki, Azərbaycan öz ərazisinin bir hissəsində suverenliyinin qəsb edilməsinə, 

əzəli torpaqlarının quldurcasına zəbt edilməsinə və qoparılmasına heç zaman razı olmayacaq və mövcud 

imkanların hamısından istifadə edərək ərazi bütövlüyünün bərpasına nail olacaqdır. Ermənistan da gec-tez bunu 

anlayacaq, tarix boyu heç zaman ona məxsus olmamış Azərbaycan torpaqlarını xoşluqla, ya da zor gücünə geri 

qaytaracaqdır. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş soyqırımı 

cinayətlərinin ideoloqları, təşkilatçıları və icraçıları öz cəzalarına çatacaqlar.    

Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olmuşdur. Deputatlardan Əli Əhmədov, Siyavuş Novruzov, Fəzail İbrahimli, 

Tahir Rzayev, Elmira Axundova, Məlahət İbrahimqızı, Aydın Mirzəzadə, Mübariz Qurbanlı, Vahid Əhmədov, 

Gülər Əhmədova, Sahibə Qafarova, Kamilə Əliyeva, Azay Quliyev, Novruzəli Aslanov, Əhliman Əmiraslanov, 

Leyla Abdullayeva, Xanhüseyn Kazımlı və başqaları çıxış edərək XX əsrin ən dəhşətli faciəsi - Xocalı 

soyqırımının dünyada tanıdılması, bu soyqırımını törədənlərin ədalət mühakiməsi qarşısında oturdulması və 

layiqli cəzalarını almaları üçün birgə səylərin artırılması, eləcə də qondarma "erməni soyqırımı"nı tanıyan və 

bununla əlaqədar xüsusi qanun və qərar qəbul edən dövlətlərə layiqli cavab verilməsi ilə bağlı fikirlərini 

bölüşmüş, rəy və təkliflər irəli sürmüşlər. 

Çıxışlarda qeyd olunmuşdur ki, Xocalı soyqırımının səbəbkarları ilə bağlı Azərbaycan məhkəmələri konkret 

adlar çəkərək onlar barəsində qərar qəbul etməlidirlər. Bununla bağlı beynəlxalq ictimaiyyət 

məlumatlandırılmalı və hüquqi presedent yaradılmalıdır. Bildirilmişdir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında ədalətli mövqe tutduğunu nümayiş etdirmək üçün ATƏT-in Minsk 

qrupu da Xocalı soyqırımına qiymət verməlidir. Həmçinin Beynəlxalq Xocalı Fondunun yaradılması, eləcə də 

Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasında Azərbaycan yazıçıları ilə yanaşı, xarici 

müəlliflərin də yazılarının sayının artırılmasının əhəmiyyəti çıxışlarda xüsusi vurğulanmışdır. 

Çıxışlarda Xocalı soyqırımı ilə bağlı çap olunmuş kitab, açıqca, bröşür və digər məlumatların 

əhəmiyyətindən də danışılmışdır. Bildirilmişdir ki, bu cür nəşrlər Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılmasında, 

beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılmasında və təbliğat işlərində çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Müzakirələrdə ümumilikdə 40-dan çox deputat çıxış etmişdir. 

Sonda Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı qəbul 

olunmuşdur. 

  

“Azərbaycan”.-2012.-25 fevral.-N 45.-S.1-2. 
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Xocalı soyqırımı - Əsrin faciəsi 

 
Erməni diaspor təşkilatlarının ianələrinin girovuna çevrilən siyasətçilər 100 il bundan əvvəl baş verdiyi 

iddia edilən uydurma “erməni soyqırımı” yalanlarını araşdırmaqdansa, cəmi 20 il öncə baş vermiş və bəzi 
şahidlərinin həyatda olduğu, haqqında minlərlə dəlil və fakt olan əsl soyqırımını tanısın ki, dünya bu kimi 
bəlalarla bir daha üzləşməsin 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Xocalı şəhərində 
XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri törədildi. Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ dövründən Xankəndi 
şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə bu şəhəri yerlə-yeksan 
etdi və azərbaycanlılara qarşı etnik soyqırımı həyata keçirdilər. Statistik faktlar da deməyə əsas verir ki, 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi faciə, sözün əsl mənasında, soyqırımı idi. Belə 
ki, 2500 Xocalı sakinindən 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla, 613 nəfər qətlə yetirildi, 8 ailə tamamilə 
məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. Ümumiyyətlə, düşmən 
gülləsi ilə yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq olub. 1275 xocalılı əsir, 150 nəfər isə itkin düşüb. Dövlətin və 
əhalinin əmlakına 1992-ci il 1 aprel tarixinə olan qiymətlərlə 5 milyard rubl məbləğində ziyan vurulub. 

Əlbəttə ki, Xocalının strateji hədəf seçilməsi və şəhər sakinlərinə qarşı soyqırımının həyata keçirilməsi 
təsadüfi deyildi. Bu baxımdan, bir neçə məsələyə nəzər yetirmək məqsədəmüvafiqdir. 

İlk növbədə, o da qeyd edilməlidir ki, Xocalı coğrafi mövqeyinə görə olduqca mühüm strateji əhəmiyyət 
kəsb edirdi. Belə ki, 7000 əhalisi olan Xocalı Xankəndindən 10 kilometr cənub-şərqdə, Qarabağ dağının 
silsiləsində və Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşir. Şəhərinin strateji önəmini artıran 
növbəti amil isə budur ki, Qarabağdakı yeganə aeroport da Xocalıda yerləşir. Məhz bu, Ermənistanın Xocalıya 
etdiyi təcavüzünü şərtləndirən geostrateji amil qismində çıxış edirdi. 

Digər tərəfdən, Xocalının işğalında həmin ərəfədə Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş qüvvələrin də rolu 
az olmadı. Belə ki, həmin ərəfədə ölkəyə rəhbərlik edən irrasional təfəkkürlü qüvvələrin sərgilədikləri mövqe 
nəticəsində, Azərbaycan müxtəlif xarici imperialist güclərin ideoloji mübarizə və siyasi qarşıdurma meydanına 
çevrildi. Bunun fonunda ölkəmizdə sosial, siyasi, iqtisadi, hüquqi və ideoloji sahələrdə xaos və deviasiyalarla 
müşayiət edilən dərin böhran halları baş verdi. Siyasi sahədə xaos və kataklizmlərlə müşayiət edilən antaqonist 
proseslərin kəskinləşməsi, separatçılıq meyillərinin və “mərkəzdənqaçma” tendensiyalarının sürətlənməsi, 
subyektlərarası münasibətlərin sürüşkən müstəvidə dərin ziddiyyətlərlə təzahür olunması, sosial sahədə 
asimmetrik təbəqələşmə və qeyri-paritet münasibətlər sisteminin formalaşması, dezinteqrasiyanın kəskin 
xarakter alması, ideoloji sahədə eksses aktlarının baş verməsi, qarşıdurma və dağıdıcı mübarizələrin güclənməsi, 
iqtisadi sahədə tənəzzül meyillərinin, hüquqi sahədə isə nihilizmin hökmranlıq etməsi ölkəni, sözün əsl 
mənasında, xaos və kataklizmlər meydanına çevirdi. Bütün bunların fonunda ölkəni imperialist güclərin 
neomüstəmləkəsinə çevirən səriştəsiz qüvvələrin siyasi “məharət”ləri sayəsində yaranan bu durum Xocalı 
soyqırımını şərtləndirən növbəti amil qismində çıxış etdi. Sirr deyil ki, həmin ərəfədə bəhs edilən qüvvələrin 
diqqət mərkəzində nəyin bahasına olursa-olsun hakimiyyəti əldə saxlamaq dururdu. Məhz buna görə də, 
xalqımız ard-arda ciddi bəlalarla qarşılaşdı... 

Amma Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi ilə-1993-
cü ildən sonra Xocalı soyqırımına hüquqi qiymətin verilməsi, onun dünya ictimaiyyətinə tanıdılması yönündə 
sistemli və ardıcıl işlər görüldü. Ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımını təkcə Azərbaycan xalqına 
deyil, eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tarixi cinayət kimi qiymətləndirdi. Öncə 1994-cü ildə Ulu 
öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan parlamenti-Milli Məclis 26 fevralı Xocalı soyqırımı günü kimi 
qəbul etdi. Bunun ardınca isə sistematik surətdə mühüm təşəbbüslər irəli sürüldü və bir sıra qərarlar qəbul 
edildi. Belə ki, 25 fevral 1997-ci il tarixində Ümummilli lider Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsini yad etmək məqsədi ilə imzaladığı “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan 
edilməsi haqqında” Sərəncamına əsasən, hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da Azərbaycan Respublikası 
ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan edilib. 
Həmçinin, 1998-ci ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin müvafiq sərəncamında Xocalı faciəsi soyqırım kimi adlanıb. 
2002-ci ildə isə Milli Məclisdə soyqırımın 10 illiyi qətnaməsində 1992-ci ilin 26 fevralında baş verənlər 
soyqırım kimi tanınıb. 

Eyni zamanda, Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətə müvafiq surətdə atılan 
addımlar Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində də olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb 
etdi. Belə ki, hər il bu faciənin ildönümü ölkəmizdə, dünyanın müxtəlif dövlətlərində yaşayan soydaşlarımız və 
digər dost xalqların nümayəndələri tərəfindən qeyd olundu, həmçinin, bir çox ölkələrin nüfuzlu qəzetlərində 
faciəyə həsr olunmuş məqalələr çap olundu, televiziya və radio kanallarında verilişlər yayımlandı. 
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Ümumiyyətlə, Ümummilli lider hər il faciənin ildönümündə Xocalı soyqırımı ilə bağlı xalqa müraciət 
edib, faciənin bütün azərbaycanlıların qan yaddaşına çevrildiyini vurğulayıb. Ulu öndər Heydər Əliyev Xocalı 
soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində deyib: “Xocalı faciəsi iki yüz ildən çox 
müddətdə davakar erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı aparılan etnik təmizləmə və soyqırımı 
siyasətinin qanlı səhifəsidir. Müxtəlif vaxtlarda fərqli şəkildə, xüsusi incəliklə yeridilən bu mənfur siyasət və 
düşmənçilik heç zaman dayanmamış, gah açıq qarşıdurma və qanlı toqquşmalar şəklini almış, gah da dövrün 
tələblərinə uyğun ideoloji forma ilə pərdələnmişdir”. 

Xocalı faciəsinin beynəlxalq hüquq normalarına əsasən qiymətləndirilməsi... 
Ümumiyyətlə, Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ dövründən Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı 

motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etməsi və 
azərbaycanlılara qarşı etnik soyqırımının həyata keçirilməsi beynəlxalq hüquq normalarına əsasən qəbul edilmiş 
konvensiyalara müvafiq surətdə cinayət tərkibli akt kimi dəyərləndirilir. Belə ki, Xocalının zəbt olunması üzrə 
həyata keçirilmiş hərbi əməliyyat zamanı şəhərin dinc əhalisinə qarşı kütləvi zorakılıq törədilib ki, bu da 
konkret olaraq hərbi cinayət kimi xarakterizə olunur. Həmçinin, azad dəhliz barədə məlumat Xocalının 
əhalisinin çoxuna çatdırılmayıb ki, bu da müvafiq konvensiyalara ziddir. 

Konkret olaraq, Xocalıya hücum zamanı erməni silahlı dəstələrinin dinc əhaliyə qarşı hərəkətləri Cenevrə 
konvensiyasına, həmçinin, Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin aşağıdakı maddələrinə kobud qaydada 
ziddir: 

Maddə 2. Hər bir şəxs dilindən, dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq bu Bəyannamədə təsbit olunmuş 
bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır;  

Maddə 3. Hər kəsin yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır;  
Maddə 5. İnsan ləyaqətini alçaldan, insanlıqdan kənar və qəddar hərəkətlər qadağandır;  
Maddə 9. Özbaşına həbslər, saxlanılmalar və ya qovulmalar qadağandır;  
Maddə 17. Hər bir insanın əmlaka malik olma hüququ vardır və insanın əmlakdan özbaşına məhrum 

edilməsi qadağandır; 
Həmçinin, Ermənistan silahlı dəstlərinin hərəkətləri fövqəladə vəziyyətlərdə və hərbi münaqişələr zamanı 

qadınların və uşaqların müdafiəsi Bəyannaməsinə də tam ziddir.  
Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması, bu şəhərin sakinlərinə qarşı törədilən erməni vəhşilikləri 

haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılması məqsədilə tədbirlər Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 
dövrdə də davam etdirilir. Dövlət başçısı hər il Xocalı faciəsi qurbanlarını anma mərasimlərində, müxtəlif rayon 
və qəsəbələrdə soyqırımı abidələrinin açılışında iştirak edir. Bu, Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciələrə 
ən yüksək səviyyədə verilən qiymətin göstəricisidir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan ictimaiyyəti və hökuməti 
xalqımızın başına gətirilən soyqırımı faciəsini unutmur, ölkədə böyüyən yeni nəsil bu tarixi faciə ilə bağlı 
həqiqətləri dərindən mənimsəyir. Millətin, xalqın tarixinə yalnız keçmiş kimi baxmaq həmin xalqın və ölkənin 
gələcək mövcudluğunu təhlükə altına almaq deməkdir. Müdriklər tərəfindən əbəs yerə “keçmişini unudanın 
gələcəyi olmaz” deyilməyib. Bu baxımdan, Azərbaycan tarixinin yaxın və uzaq keçmişinə aid hər bir səhifəsi 
xalqın yaddaşında iz buraxan, milli təfəkkürün formalaşmasına təsir göstərən mühüm təcrübə kimi çıxış edir. 
Xüsusən də, ərazilərimizin 20 faizinin düşmən tapdağı altında olduğu, bir milyondan artıq soydaşımızın qaçqın 
və məcburi köçkün həyatı yaşadığı bir dövrdə keçmişi tanımaq və tanıtdırmaq ölkənin bu günü və gələcəyi üçün 
daha böyük əhəmiyyət daşıyır. Məhz bu istiqamətdə həyata keçirilən dövlət siyasəti də tarixin yaddaşlarda 
möhkəmləndirilməsinə, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada təbliğinə yönəlib. 

Xocalı genosidinin yaddaşlarda daha da möhkəmləndirilməsi məqsədilə, hər il ölkə daxilində çoxsaylı 
kütləvi tədbirlərin keçirilməsi, uşaqlar və gənclər arasında bununla bağlı layihələrin, müsabiqələrin təşkil 
olunması böyük əhəmiyyətə malikdir. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan xalqına qarşı törədilən vəhşiliklərlə 
bağlı tarixi həqiqətlərin ölkə daxilində və ölkədən kənarda tanıdılması məqsədilə görülən işlər dövlətin həyata 
keçirdiyi siyasətin mühüm tərkib hissəsidir. Bu baxımdan, Azərbaycan hər il olduğu kimi, bu il də Xocalı 
soyqırımını yad edir. 

Bildiyimiz kimi, hər il olduğu kimi, bu il də Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının ildönümü 
münasibətilə Sərəncam imzalayıb. Faciənin iyirminci ildönümü ərəfəsində, yəni, yanvarın 17-də imzalanan 
Sərəncamda Azərbaycan xalqının tarixinə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecənin Xocalı faciəsi kimi 
daxil olduğu qeyd edilir: “Ermənistan silahlı qüvvələri bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq, keçmiş 
Sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin iştirakı ilə yatan şəhərə 
hücum edərək azərbaycanlılara qarşı soyqırım aktını törətmişlər”. 

Sərəncamda qeyd olunur ki, qanlı Xocalı qırğınını törətməklə Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənara 
çıxan Ermənistan ordusu Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı təcavüzə başladı: “Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi zamanı 20 min vətəndaşımız öldürüldü, 50 min nəfərdən çox adam yaralandı və əlil oldu, 
ölkəmizin ərazisinin 20 faizi işğal edildi. Xalqımız misli görünməyən humanitar fəlakətlə üz-üzə qaldı”. 
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Sərəncamda xüsusi olaraq vurğulanır ki, azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX 
əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı 
haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və 
ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi 
qiymətini almalıdır. Dövlət başçısının Sərəncamında Prezident Administrasiyasına Xocalı soyqırımının 
iyirminci ildönümü ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanaraq həyata keçirilməsi tapşırılıb. 

Dünyanın əksər ölkələrində Xocalı qurbanları yad edilir 
Xocalı soyqırımı ilə bağlı hər il olduğu kimi, bu il də beynəlxalq miqyasda tədbirlər keçirilir. 

Ümumiyyətlə, Xocalı soyqırımı və digər faciəli günlərlə bağlı tədbirlər, müxtəlif səpkili aksiyalar ölkədə və 
ölkədən kənarda təkcə faciənin baş verdiyi tarix ərəfəsində deyil, bütövlükdə il ərzində reallaşdırılır. Bu işdə 
müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən, xaricdə yaşayan soydaşlarımız yaxından iştirak edir, dövlətin 
siyasətinə dəstək olmaqla yanaşı, hər bir kəs üzərinə düşən vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirir. 

Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində görülən işlər çərçivəsində Heydər Əliyev 
Fondunun fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Fondun son bir neçə ildə həyata keçirdiyi “Xocalıya ədalət” 
kampaniyası öz miqyasına və təsir dairəsinə görə diqqətəlayiqdir. Fondun Rusiya Federasiyasındakı 
nümayəndəliyinin başçısı, İƏT Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş Koordinatoru Leyla 
xanım Əliyeva 2008-ci il may ayının 8-də irəli sürülən “Xocalıya ədalət” şüarı altında beynəlxalq kampaniya 57 
ölkədə mövcud olan aparıcı gənclər hərəkatlarını birləşdirən bir qurum olaraq, Azərbaycan gənclərinin 
təşəbbüsü ilə yaradılmış İƏT GF-nin fəaliyyətində xüsusi yerə malikdir. Xalqımızın ən ağrılı problemi olan 
Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində görülən işlər içərisində “Xocalıya 
ədalət” kampaniyasının rolu danılmazdır. Bu kampaniya təkcə İƏT ölkələrini əhatə etmir, Avropa məkanında, 
ABŞ-da, Rusiyada da bu deviz altında genişmiqyaslı tədbirlər keçirilir. Bu kampaniyanın tərkib hissəsi kimi 
yaradılan “justiceforkhojaly.org” internet saytı məkandan, zamandan asılı olmayaraq hər bir kəsin Qarabağ 
münaqişəsi və Xocalı soyqırımı həqiqətlərindən xəbərdar olmasına imkan verir. 

Ümumiyyətlə, son illərdə Azərbaycan gənclərinin fərdi qaydada və qruplar halında internet portallarında, 
sosial şəbəkələrdə Xocalı həqiqətlərinin təbliği ilə bağlı daha fəal və genişmiqyaslı iş aparması tendensiyası 
müşahidə olunur. Bu məsələ ilə bağlı üzərinə düşən məsuliyyəti dərk edən hər bir azərbaycanlı harada 
yaşamasından asılı olmayaraq, bu işdə əlindən gələni etməyə çalışır. 

Meksika və Pakistan Senatı Xocalıda baş verənləri “soyqırımı” kimi tanıyıb 
Sevindirici haldır ki, görülən işlər öz nəticələrini verməkdədir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, 2010-

cu il fevralın 25-də ABŞ-ın Massaçusets ştatı, 2011-ci ilin iyununda Texas ştatı, ötən ilin noyabr və dekabr 
aylarında parlamentin yuxarı və aşağı palatalarının qəbul etdiyi qətnamələrlə Meksika, bu ilin fevral ayının 1-də 
isə Pakistan Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. Bu və digər faktlar beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycan 
həqiqətlərinə verdiyi qiymətin göstəricisidir. Müxtəlif dövlət və ştatların Xocalı soyqırımını tarixi gerçəklik 
kimi tanıması Azərbaycanın dövlət və ictimai qurumlar səviyyəsində illərlə bu istiqamətdə apardığı davamlı 
fəaliyyətin nəticəsidir. Bu o deməkdir ki, artıq beynəlxalq ictimaiyyət ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı 
törətdiyi soyqırım və digər vəhşiliklərlə bağlı daha yaxşı məlumatlanıb. Beynəlxalq ictimaiyyətin həqiqətləri 
bilməsi isə tarixi təhrif edən yalan məlumatların sürətlə yayılmasının və möhkəmlənməsinin qarşısını alır. 

Sözsüz ki, qazanılan uğurlar, Azərbaycanın bu sahədə artan fəallığı, ölkəmizin informasiya 
müharibəsində erməni diasporunun və lobbisinin fəaliyyətini geridə qoyması işğalçı ölkə rəhbərliyinin təşviş və 
narahatlığını da artırmaqdadır. Çünki Ermənistan tərəfinin ümidlərinə baxmayaraq, işğaldan keçən illər ərzində 
Azərbaycan xalqı tarixi həqiqətləri nəinki unutmur, əksinə, Qarabağsız böyüyən yeni nəsil torpaqlarımızın azad 
olması uğrunda hər bir sahədə - siyasi, ideoloji, hərbi sferalarda əlindən gələni etmək üçün daha böyük səy 
göstərir. Bütün bunlar təbliğat maşınını işə salaraq yalan dolu informasiyaları bütün dünyaya yaymaqla, özünü 
məzlum xalq kimi təqdim etməyə çalışan ermənilərin planlarını alt-üst edir. Çünki Azərbaycanın məqsədyönlü 
və həqiqətə söykənən təbliğat strategiyası əsl soyqırımının nədən ibarət olduğunu və kimin soyqırıma məruz 
qaldığını tarixi faktlar əsasında açıq şəkildə ortaya qoyur. Bu gün dünyanın bəzi ölkələrində erməni 
yalanlarının, erməni diaspor təşkilatlarının ianələrinin girovuna çevrilən siyasətçilər isə 100 il bundan əvvəl baş 
verdiyi iddia edilən uydurma “erməni soyqırımı” yalanlarını araşdırmaqdansa, cəmi 20 il öncə baş vermiş və 
hələ də bəzi şahidlərinin həyatda olduğu, haqqında minlərlə dəlil və fakt olan əsl soyqırımını tanısın ki, dünya 
bu kimi bəlalarla bir daha rastlaşmasın.  

“Yeni Azərbaycan”ın Analitik Qrupu 
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Azərbaycan xalqı erməni faşistlərinin törətdikləri Xocalı soyqırımını  

heç vaxt unutmayacaq 

 

Bakıda 85 mindən çox insanın iştirak etdiyi ümumxalq yürüşü bunu bir daha sübut etdi 

  

Azərbaycanın XX əsr tarixinin ən faciəli səhifələrindən biri olan Xocalı soyqırımının 20 ili tamam oldu. 

Fevralın 26-da bu qanlı qırğının 20 illiyi ilə əlaqədar Bakıda 85 mindən çox insanın iştirak etdiyi ümumxalq 

yürüşü keçirilmişdir. 

Paytaxtın Azadlıq meydanına toplaşan insanlar əllərində "Dünya Xocalı soyqırımını tanımalıdır!", "Xocalıya 

ədalət!", " Xocalını unutmayın!", "Xocalı soyqırımı - 20 il!", "Rədd olsun erməni faşizmi!" şüarları yazılmış 

plakatlar tutmuşdular. Yürüş iştirakçıları səhər tezdən paytaxtın baş meydanından Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının xatirəsinə Bakının Xətai rayonunun ərazisində ucaldılmış abidəyə doğru hərəkətə başladılar.  

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək və erməni faşistləri tərəfindən insanlığa qarşı 

törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədi daşıyan bu izdihamlı 

yürüş bir daha sübut etdi ki, xalqımız tarixinə qanla yazılmış bu faciəni unutmayacaqdır. 

Yürüş iştirakçısı, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sədri Umud Rəhimoğlu deyir: "Xocalı 

soyqırımından 20 il ötür. Ancaq onun ağrı-acıları qəlbimizdə yaşayır. Mən bu yürüşə gələn insanların kədərli 

çöhrələrinə baxanda bir daha yəqin etdim ki, ermənilərin Xocalının dinc sakinlərinə qanlı divan tutmalarının 

dəhşətləri yaddaşlardan silinməmişdir və silinməyəcəkdir. Bir gecədə məhv edilmiş Xocalı şəhərinin adı indi 

Xatın, Liditse və Sonqmi ilə qoşa çəkilir. Bugünkü yürüşün məqsədi də Xocalı soyqırımı həqiqətlərini bir daha 

dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Bu yürüş həm də Azərbaycan xalqının sıx birliyini, şəhidlərinin xatirəsinə 

ehtiramını, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün əlindən gələni etmək əzmini nümayiş etdirir".  

Son iki əsrdə erməni millətçiləri tarixi Azərbaycan torpaqları hesabına mifik "böyük Ermənistan" ideyasını 

gerçəkləşdirmək məqsədilə dəfələrlə xalqımıza qarşı terror, kütləvi qırğın, deportasiya və etnik təmizləmə kimi 

bəşəri cinayətlər törətmişlər. Xocalı faciəsi isə 200 ilə yaxın bir müddətdə erməni millətçilərinin və onların 

havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı apardığı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı 

səhifəsi olmuşdur. Bu dəhşətli soyqırımı dünyanın gözü qarşısında baş vermiş, qəddarlığı və amansızlığı ilə 

fərqlənmişdir. Bu ağır cinayətə görə siyasi-hüquqi məsuliyyət isə birbaşa Ermənistanın o zamankı və indiki 

rəhbərliyinin, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin üzərinə düşür. 

Ümumxalq yürüşünün iştirakçısı, Xocalı sakini Vaqif Vəliyev  həmin dəhşətli anları xatırlayaraq deyir: 

"Ermənilər əslində Xocalıya qədər Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların kütləvi şəkildə məhv edilməsinə 

başlamışdılar. Fevralın 12-də erməni silahlı dəstələri tərəfindən Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndlərində baş 

verən qarət və qırğınlar da bunu təsdiqləyir. Təkcə Malıbəyli kəndində 50 nəfər öldürüldü, onlarla insan 

yaralandı və girov götürüldü. Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində isə 80 nəfər ermənilər tərəfindən qətlə 

yetirildi. Bütün bunlar Xocalıya aparan yolun başlanğıcı idi. Qaradağlı faciəsini ikinci Xocalı soyqırımı da 

adlandırmaq olar. 

Ermənilər Xocalıya gecə hücum etdilər. Biz evlərimizi tərk edərək yaxınlıqdakı dəmir yolu tərəfə üz tutduq. 

Burada tuneldə gizləndik. Erməni faşistlər hər tərəfi oda qaladığından burada gizlənməyimiz mümkünsüz idi. 

Məcbur olub Ağdam istiqamətində yola çıxdıq. Naxçıvanik kəndi yaxınlığında, açıqlıq ərazidə ermənilər 

tərəfindən gülləbarana tuş gəldik.  

Qaranlıq müdhiş gecədə çöllərə, meşələrə üz tutan Xocalı sakinləri müsibətlərlə qarşılaşdılar. Çarəsiz ana öz 

qucağında 6 aylıq körpəsini boğdu. Qız-gəlinlərimiz girov götürüldü. 

Azğınlaşmış erməni cinayətkarları azərbaycanlıları xüsusi amansızlıqla, işgəncə verərək öldürürdülər. 

Ermənilər mühasirədən çıxıb qaçmağa müvəffəq olmuş xocalılıları yollarda, keçidlərdə, meşələrdə pusqu 

quraraq tutur, görünməmiş vəhşiliklə qətlə yetirirdilər. 

Bu gün bu izdihamı görəndə bir daha yəqin etdim ki, qisas yerdə qalmayacaq və ermənilər layiqli cəzalarını 

alacaqlar". 

Xocalı soyqırımı erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycana hərbi təcavüzünün kulminasiya nöqtəsi idi. 

Aylarla mühasirədə saxlanılan bu şəhər erməni faşistləri və onların havadarları  tərəfindən bir gecənin içində 

yerlə yeksan edildi. Bu qanlı aksiya zamanı dinc əhaliyə amansızlıqla divan tutuldu, 613 nəfər qətlə yetirildi, 

meyitlər təhqir olundu, 1275 nəfər girov götürüldü. 150 nəfərin isə taleyi hələ də məlum deyildir. Qətlə 

yetirilənlərin 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri ahıl və qoca idi. Hərbi təcavüz nəticəsində 8 ailə 

tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. Soyqırımı zamanı 
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56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürüldü, insanlar diri-diri yandırıldı, başlarının dərisi soyuldu, bədən əzaları 

kəsildi, gözləri çıxarıldı, hamilə qadınların qarnı süngü ilə yarıldı. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıya hücumunu şəhərin coğrafi mövqeyi şərtləndirirdi. Xocalı Dağlıq 

Qarabağda Şuşadan sonra azərbaycanlıların ikinci böyük yaşayış məntəqəsi idi. Xocalıya 1990-cı ildə şəhər 

statusu verilmişdi. 1991-ci ilin statistikasına görə şəhərdə 7 min nəfər əhali yaşayırdı. Xocalı Xankəndidən 10 

kilometr cənub-şərqdə, Qarabağ dağ silsiləsində və Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşir. 

Dağlıq Qarabağda yeganə hava limanı da Xocalıdadır. 

Xocalı azərbaycanlıların tarixən məskunlaşdığı ərazidir və qədim tarixi abidələr indiyə qədər qalmaqdadır. 

Şəhərin yaxınlığında bizim e.ə. XIV-VII əsrlərə aid edilən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin abidələri yerləşir. 

Burada son tunc və ilkin dəmir dövrlərinə aid dəfn abidələri - daş qutular, kurqanlar və nekropollar tapılmışdır. 

Həmçinin burada memarlıq abidələri - dairəvi qəbir (1356-1357-ci illər) və mavzoley (XIV əsr) vardır. 

Arxeoloji qazıntılar zamanı müxtəlif növ daş, bürünc, sümük bəzək əşyaları, gildən ev əşyaları və s. tapılmışdır. 

Şəhərdə   toxuculuq  fabriki,  2 orta və 2 natamam orta məktəb var idi. 

Son illərdə baş vermiş hadisələrlə əlaqədar Fərqanədən (Özbəkistan) qaçqın düşmüş 54 məshəti türkü ailəsi, 

həmçinin Ermənistandan və Xankəndidən qovulmuş azərbaycanlıların bəziləri şəhərdə məskunlaşmışdılar. 

Sonralar erməni tərəfi etiraf etmişdir ki, onların əsas vəzifəsi Xocalı platsdarmının məhv edilməsi, bu 

məntəqədən keçən Əsgəran-Xankəndi yolunun boşaldılması, azərbaycanlıların nəzarətində olan hava limanının 

ələ keçirilməsi idi. 

Ümumxalq yürüşünün daha bir iştirakçısı "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun əməkdaşı, 

sənətşünas Şahin Verdiyev deyir: "Bütün bunlar sübut edir ki, Xocalıda törədilən vəhşiliklər əvvəlcədən 

planlaşdırılmış soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi olmuşdur. Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddətdə 

erməni faşistlər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və 

soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir. Miqyasına və dəhşətlərinə görə dünya tarixində bənzəri az 

olan Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni cəlladlar uzağa hesablanmış məqsəd güdürdülər. Məqsəd Dağlıq 

Qarabağı və digər Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək, xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda 

mübarizə əzmini qırmaq idi. Lakin mənfur düşmən niyyətinə çata bilmədi". 

Miqyasına və dəhşətlərinə görə Xocalı qırğını təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, insanlıq əleyhinə 

törədilmiş soyqırımıdır. Bu faciənin soyqırımı olduğunu BMT-nin Soyqırımı Cinayətlərinin Qarşısının Alınması 

və Cəzalandırılması haqqında Konvensiyasının, Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin, Vətəndaş və 

Siyasi Hüquqlar barədə Beynəlxalq Sazişin, Fövqəladə Vəziyyətlərdə və Hərbi Münaqişələr Zamanı Qadınların 

və Uşaqların Müdafiəsi Bəyannaməsinin, Yuqoslaviya Beynəlxalq Cinayət Tribunalı Nizamnaməsinin, Ruanda 

Beynəlxalq Cinayət Tribunalı Nizamnaməsinin, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 1998-ci il 26 mart tarixli fərmanının 

müddəaları təsdiq edir. 

Azərbaycan dövləti və hökuməti, Heydər Əliyev Fondu və digər qeyri-hökumət təşkilatları, diaspor 

qurumları Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə daha geniş coğrafiyada çatdırılması, onun 

soyqırımı aktı kimi tanıdılması istiqamətində mühüm addımlar atırlar. Bu istiqamətdə fəaliyyətin oriyentirlərini 

də ulu öndərimiz Heydər Əliyev yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra müəyyənləşdirmişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə Milli Məclisin Xocalı soyqırımının müzakirəsinə 

həsr olunmuş xüsusi iclası keçirilmiş, hər il fevralın 26-nın "Xocalılıların soyqırımı günü" kimi qeyd olunması 

barədə qərar qəbul edilmişdir. Prezident Heydər Əliyev 1997-ci il fevralın 25-də hər il fevralın 26-sı saat 17:00-

da Azərbaycanın bütün ərazisində "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq sükut 

dəqiqəsi elan edilməsi haqqında", 1998-ci il martın 26-da "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" fərmanlar 

imzalamış, 2007-ci ildə Milli Məclis Xocalı soyqırımının 15 illiyi ilə əlaqədar geniş qərar qəbul etmiş, Prezident 

İlham Əliyev "Xocalı soyqırımının iyirminci ildönümü haqqında" 2012-ci il yanvarın 17-də sərəncam vermişdir. 

Xocalı faciəsinin beynəlxalq səviyyədə soyqırımı kimi tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun vitse-

prezidenti, İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım 

Əliyeva tərəfindən 2009-cu ildə irəli sürülmüş "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasının mühüm rolu 

olmuşdur. Hazırda dünyanın 100-dən çox nöqtəsində uğurla həyata keçirilən bu kampaniya çərçivəsində görülən 

işlərin nəticəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan 56 ölkənin parlament nümayəndə heyəti bu il 

yanvarın 31-də Xocalı faciəsini beynəlxalq səviyyədə soyqırımı kimi tanımışdır. Pakistan və Meksikanın 

parlamentlərində bu qətliamın soyqırımı aktı kimi tanınması barədə qətnamə qəbul edilmişdir. ABŞ-ın və 

Kanadanın bir sıra ştatları və şəhərləri Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyan qətnamə və 

proklamasiyalar qəbul etmişlər. 2010-ci il fevralın 25-də ABŞ-ın Massaçusets ştatının nümayəndələr palatası 
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Xocalıda qırğın törədilməsi faktının tanınması haqqında qətnamə qəbul etmişdir. Bu günlərdə isə Amerikanın 

Texas ştatı Ermənistan tərəfindən Xocalıda çox ağır cinayətlər törədilməsi faktını tanımışdır. Bu ştatın 

nümayəndələr palatası tərəfindən qəbul edilən 535 nömrəli qətnamədə Azərbaycanın bu şəhərinin erməni 

işğalından qaçaraq yaxa qurtarmağa çalışan dinc sakinlərinin Ermənistan silahlı qüvvələri və keçmiş sovet 

ordusunun 366-cı alayının hərbi qulluqçuları tərəfindən qırğına məruz qalması pislənilir. Qətnamədə qeyd edilir 

ki, "Human Rights Watch" təşkilatı bu aksiyanı hərbi əməliyyatlar zonasında dinc sakinlərə münasibət haqqında 

konvensiyanın pozulmasından ibarət cinayət kimi tanımışdır. 

Xocalı faciəsinin günahsız qurbanlarının əziz xatirəsinin ümumxalq yürüşü ilə yad edilməsi onu göstərir ki, 

ermənilərin həyata keçirdiyi bu dəhşətli qətliam xalqımızın yaddaşından heç vaxt silinməyəcək, bu cinayəti 

törədənlər gec-tez ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verərək layiqli cəzalarını alacaq, şəhidlərimizin qanı 

yerdə qalmayacaq. 

Bu fikri deməyə əsas verən kifayət qədər ciddi amillər vardır. Azərbaycanın torpaqları işğal olunub, bir 

milyondan çox soydaşımız qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib. Nüfuzlu beynəlxalq qurumlar Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünü tanıyır. Həm bu amil, həm də Azərbaycanın regionun qüdrətli dövlətinə çevrilməsi deməyə 

əsas verir ki, ölkəmiz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində həllinə 

nail olacaqdır. 

Belə güclü yəqinliyi şərtləndirən ən böyük amillər - xalqımızın vətənpərvərliyi, döyüşkən ruhu, torpağa 

məhəbbəti, həmçinin  dövlətimizin başçısının uğurlu siyasəti və qətiyyətli mövqeyidir. Xocalı soyqırımının 20 

illiyi ilə əlaqədar keçirilən ümumxalq yürüşündə soydaşlarımızın nümayiş etdirdikləri həmrəylik də məhz bu 

amildən qaynaqlanır. Bu izdiham bir daha təsdiqləyir ki, işğal altında qalan torpaqlarımızı mütləq azad 

edəcəyik! Bu gün Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində məskunlaşan xocalılılar da bu inamla yaşayır və doğma 

şəhərlərinə qayıdacaqları günün uzaqda olmadığına inanırlar. 

  

“Azərbaycan”.-2012.-28 fevral.-N 47.-S.4. 
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Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü dünya mətbuatında 

 

Dünyanın nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə bağlı geniş 

məqalələr dərc etmiş, reportajlar yaymışdır. 

ABŞ-ın "New York Times" və "Washington Post" qəzetlərinin 25 fevral tarixli nömrələrində bütöv bir səhifə 

Xocalı soyqırımına həsr olunmuşdur. Bu ölkənin ən çox izləyici auditoriyası olan CNN, CNBC telekanallarında 

da Xocalı soyqırımına həsr olunmuş reportajlar yayımlanmışdır. Bütün bu materiallarda 20 il əvvəl ermənilər 

tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində dinc əhaliyə qarşı törədilmiş kütləvi cinayət barədə məlumat verilir. 

Bildirilir ki, insan hüquqlarına dair Beynəlxalq "Human Rights Watch" təşkilatı bu faciəni bəşər tarixinin ən 

dəhşətli soyqırımı adlandırmışdır. Materiallarda Ermənistanın Azərbaycanın Xocalı şəhərində qətliam 

törətdiyini etiraf etməsi xüsusi vurğulanır. 

Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar fevralın 26-da Bakıda 85 mindən çox insanın iştirakı ilə 

keçirilmiş ümumxalq yürüşü də dünyanın əksər nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin diqqət mərkəzində 

olmuşdur. ABŞ-ın "Washington Post", "New York Times", "Sun Sentinel", "Boston Globe" və digər nüfuzlu 

qəzetləri ümumxalq yürüşü ilə bağlı məqalələr dərc etmişdir. Məqalələrdə bildirilir ki, Xocalı faciəsi 

qurbanlarının xatirəsini yad etmək məqsədi ilə keçirilən və ön sırasında Prezident İlham Əliyevin olduğu 

yürüşdə on minlərlə insan iştirak etmişdir. 

ABŞ-ın "Associated Press", "Reuters" agentliklərinin də saytlarında Xocalı soyqırımı, eləcə də faciənin 20 

illiyi ilə bağlı keçirilən tədbirlər barədə yazılar yerləşdirilmişdir. Yazılarda bildirilir ki, 20 il əvvəl Xocalıda 

qadınlar, uşaqlar, yaşlılar da daxil olmaqla 613 nəfər dinc sakin qətlə yetirilmişdir.  

Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə əlaqədar Bakıda və İstanbulun Taksim meydanında keçirilmiş izdihamlı 

yürüşlərlə bağlı "Euronews" telekanalı reportaj yaymışdır. 

Türkiyənin "Hürriyet" qəzeti də Bakıda keçirilən ümumxalq yürüşü ilə bağlı geniş məqalə dərc etmişdir. 

Məqalədə qeyd edilir ki, əllərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı şəkillərin və digər faktların əks olunduğu plakatlar 

tutan on minlərlə insan faciənin təqsirkarlarının cəzalandırılması, bu soyqırımına beynəlxalq səviyyədə siyasi-

hüquqi qiymət verilməsi ilə bağlı çağırışlar səsləndirmişlər. 

Türkiyənin "CNN türk" televiziya kanalının "Əyrisi - doğrusu" proqramında da XX əsrin ən dəhşətli 

faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımından bəhs olunmuşdur. 

Fransanın "France 24" telekanalı da Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə bağlı reportaj yaymışdır. Reportajda 

Xocalıda 613 dinc sakinin erməni silahlı birləşmələri tərəfindən qətlə yetirildiyi, hazırda Azərbaycanda bir 

milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün yaşadığı vurğulanmışdır.   

Almaniyanın nüfuzlu "Die Welt" qəzetinin 25 fevral tarixli nömrəsində Xocalı faciəsi və bütövlükdə Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi haqqında "Püskürən vulkana bənzəyən emosiyalar" sərlövhəli məqalə dərc edilmişdir. 

Məqalədə 20 il bundan əvvəl yüzlərlə azərbaycanlının Xocalıda qətlə yetirildiyi vurğulanmışdır. 

Rusiyanın "Argumenti nedeli" qəzetində "Xocalının 20 ili: mərhəmət qıtlığı və yaddaş siyasəti" sərlövhəli 

məqalə dərc olunmuşdur. Məqalədə bildirilir ki, erməni silahlı dəstələrinin keçmiş sovet ordusunun 366-cı 

motoatıcı alayının köməyi ilə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıya hücum etməsi, 613 dinc 

sakinin həyatına son qoyması Azərbaycan tarixinin ən faciəli hadisələrindən biri olmaqla amansız hərbi 

cinayətdir. 

Rusiyanın "Rossiya 24" telekanalında Bakıda keçirilmiş izdihamlı ümumxalq yürüşü haqqında reportaj 

yayımlanmışdır. Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatların da yer aldığı reportajda ön sırada Prezident İlham 

Əliyev olmaqla on minlərlə insanın faciə qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etdiyi qeyd edilir.  

"Exo Moskvı" radiostansiyasının saytında "Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü və ya Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir?" sərlövhəli məqalə yerləşdirilmişdir. Məqalənin 

müəllifi Xocalı qırğını haqqında ətraflı bəhs edir, Moskvada azərbaycanlılara Ermənistan səfirliyi qarşısında 

mitinq keçirməyə icazə verilməməsinin səbəblərini başa düşmədiyini qeyd edir. 

Rusiyanın "Nezavisimaya qazeta" nəşrində Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə bağlı geniş məqalə dərc 

olunmuşdur. Məqalədə bildirilir ki, Xocalı hadisələrindən 20 il keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı 

erməni silahlı qüvvələrinin törətdiyi bu soyqırımını unutmur. Qeyd edilir ki, bu faciəni unutmaq mümkün 

deyildir. Çünki ermənilər nə qadınlara, nə uşaqlara, nə də yaşlılara rəhm etməmiş, hətta meyitləri də təhqir 

etmişlər. 
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Macarıstanın "Nepszava" qəzetində Xocalı soyqırımından bəhs edən "Qarabağ cəhənnəminin 20-ci 

ildönümü" sərlövhəli məqalə dərc olunmuşdur. Məqalənin müəllifi Xocalı faciəsinin tarixi, dinc sakinlərin 

erməni silahlı qüvvələri tərəfindən qətlə yetirilməsi haqqında yazır. 

Pakistanın geniş oxucu kütləsinə malik, urdu və ingilis dillərində nəşr olunan "Daily İttehad" qəzetinin də 

baş səhifəsi bütünlüklə Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümünə həsr edilmişdir. 

"Xocalı soyqırımı 20 il - erməni vəhşiliyinin zirvəsi" sərlövhəli yazıda bu qətliamı ətraflı təsvir edən şəkillər 

də yer almışdır. Bu qəzetin 27 fevral nömrəsi bütövlükdə Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümünə həsr olunmuşdur. 

Qəzetin ana səhifəsində "Xocalı - 20 il. Xocalı soyqırımını törədənlər ədalət məhkəməsi qarşısında cavab 

verəcək və layiqli cəzalarını alacaqlar. İlham Əliyev" başlıqlı xüsusi reportaj dərc edilmişdir.  

AzərTAc-ın fevralın 26-da Azərbaycan, ingilis, rus, fransız, ərəb və alman dillərində hazırladığı "Xocalı 

soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Bakıda ümumxalq yürüşü keçirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev yürüşdə iştirak etmişdir" sərlövhəli geniş reportajı fotoşəkillərlə birlikdə Asiya və Sakit Okean Ölkələri 

İnformasiya Agentlikləri Təşkilatının (OANA), Türkdilli Xəbər Agentlikləri Birliyinin (TKA), Qara dəniz 

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin Milli İnformasiya Agentlikləri Assosiasiyasının 

(BSANNA) saytlarında yer almışdır. Reportajda bildirilir ki, 85 mindən çox insanın iştirak etdiyi ümumxalq 

yürüşü Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək və erməni faşistləri tərəfindən insanlığa qarşı 

törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədi daşıyır. 

Türkiyənin İstanbul şəhərinin Taksim meydanında keçirilən izdihamlı yürüş-mitinq barədə AzərTAc-ın 

xüsusi müxbirlərinin hazırladığı material da həmin beynəlxalq xəbər qurumlarının elektron resurslarında 

verilmişdir.  

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyət göstərən "Xocalıya 

ədalət!" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində keçirilən tədbirlər barədə AzərTAc-ın informasiyalarından həmin 

beynəlxalq qurumların üzvü olan ölkələrin xəbər agentliklərinin internet səhifələrində geniş istifadə 

olunmuşdur.  

Pakistanın "Daily Times" qəzetinin 27 fevral tarixli nömrəsində "Azərbaycan Dağlıq Qarabağ şəhidlərini yad 

edir" sərlövhəli məqalə dərc edilmişdir. Məqalədə fevralın 26-da Bakıda keçirilmiş ümumxalq yürüşü və 

İstanbulun Taksim meydanında təşkil olunmuş nümayişdən geniş məlumat verilmişdir. 

Liviyanın aparıcı KİV-lərində də Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirilən tədbirlər geniş işıqlandırılmışdır. 

Fevralın 25-də "Qurina Əl-Cədidə" həftəlik qəzetinin internet səhifəsində "Dəhşətli Xocalı qətliamının acılı 

anımı və onun insanlığa qarşı təhlükələri" başlıqlı məqalə yerləşdirilmişdir. Fevralın 26-da "Libya" dövlət 

televiziyasında ərəb dilində səsləndirilmiş "Məhv edilmiş şəhər" sənədli filmi nümayiş etdirilmişdir. 

AzərTAc-ın Tehrandakı xüsusi müxbirinin "Xocalı soyqırımı - XX əsrin ən dəhşətli bəşəri faciəsi" sərlövhəli 

məqaləsi İranda fəaliyyət göstərən "Azərbaycan Cümhuriyyəti" veb-saytında Azərbaycan, rus və fars dillərində 

yerləşdirilmişdir. 

Müəllif Avropa ölkələrinin bir sıra nüfuzlu mətbuat və informasiya orqanlarında Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

yayılan məlumatları tədqiq etmişdir. Həmin informasiyaların hər birində Xocalı soyqırımının dəhşətlərindən 

bəhs edən faktlar oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır. 

Tehran Universitetinin Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəsmi saytı Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə 

bağlı dünya ölkələrində keçirilmiş anma mərasimləri haqqında ümumiləşdirilmiş məlumat yaymışdır. 

Məlumatda erməni faşistlərinin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımının dəhşətli fəsad və 

sarsıntıları farsdilli oxuculara çatdırılır, faciənin ildönümü ilə əlaqədar dünyanın əksər ölkələrini əhatə edən 

tədbirlər haqqında məlumat verilir. 

Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar materiallara Meksika, Küveyt, İspaniya, İtaliya, Böyük 

Britaniya və digər ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrində də geniş yer verilmişdir. 

 

 “Azərbaycan”.-2012.-28 fevral.-N 47.-S.3. 
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Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar İstanbulun Taksim meydanında  

izdihamlı yürüş-mitinq keçirilmişdir 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 26-da Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Türkiyənin 

İstanbul şəhərinin tarixi Taksim meydanında izdihamlı yürüş-mitinq keçirilmişdir. 

Qardaş ölkədə 175 mindən çox insan 20 il bundan əvvəl erməni faşistləri tərəfindən törədilmiş Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı Azərbaycanın haqq işinə dəstək vermək üçün İstanbulun mərkəzinə - Taksim meydanına 

toplaşmışdır. Türkiyə hələ bu cür izdihamlı yürüş-mitinq yaşamamışdı. "Bir millət, iki dövlət - Xocalıya 

ədalət!" şüarı altında Türkiyə vaxtı ilə saat 14.00-da İstanbulun Qalatasaray liseyinin önündən başlayan aksiya 

Taksim meydanına istiqamət götürdü. 

Əllərində Azərbaycan və Türkiyə ilə yanaşı, bir çox ölkələrin dövlət bayraqlarını, Xocalıda qətliam 

törədənləri və onları dəstəkləyənləri, indiyədək Xocalı soyqırımına lazımi siyasi-hüquqi qiymət verməyən, 

Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalına göz yuman beynəlxalq təşkilatları qınayan ifadələr 

yazılmış plakatlar tutan insanlar "Biz hamımız xocalılıyıq", "Xocalıya ədalət!", "Bir millət, iki dövlət", "Erməni 

yalanlarına son!", "Qarabağ bizimdir, bizim də olacaq!", "Erməni cavab verəcəkdir", "Qəlbimizdə Xocalı", 

"Azərbaycan xalqı tək deyil!" və s. şüarları səsləndirirdilər. Bu möhtəşəm aksiyanın əsas məqsədi 20 ildir susan 

beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə dəhşətli cinayətin əsil həqiqətlərini çatdırmaqdır. Azərbaycanın, xocalılıların 

dərdinə şərik olmağa gələn on minlərlə insanın bir amalı vardır: Yer üzündə Xocalı faciəsi kimi cinayətlər 

təkrarlanmasın! Xocalı qətliamını törədən cinayətkarlar cəzasız qalmasın! Dünyanın sülhsevər insanları, sivil 

dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq ictimaiyyət bu acı həqiqəti bilməli, insanlığa qarşı 

törədilən bu cinayət öz hüquqi qiymətini almalıdır. 

Bu yürüş onu nümayiş etdirmişdir ki, artıq yalan və saxtakarlıq üzərində qurulmuş erməni təbliğat maşınının 

iç üzü ifşa olunur və dünya ictimaiyyəti Xocalı həqiqətlərini qəbul etməyə başlayır. Xocalı faciəsinin soyqırımı 

olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrində əks olunur. 

Dünyanın 56 ölkəsinin üzv olduğu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasının VI sessiyasında 

Xocalı faciəsi insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirilmiş və üzv dövlətlər həmin faciəyə siyasi-hüquqi 

qiymət verilməsinə çağırılmışdır. Pakistan və Meksikanın parlamentləri tərəfindən bu qətliamın soyqırımı aktı 

kimi tanınması barədə qətnamələr qəbul olunmuşdur. ABŞ-ın və Kanadanın bir sıra ştatları və şəhərləri Dağlıq 

Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyan qətnamə və proklamasiyalar qəbul etmişdir. 

Yürüşün təşkilatçıları Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anma təşkilatı, dərnəklər, Türkiyədə fəaliyyət 

göstərən müxtəlif xalqların diasporları, qardaş ölkənin təhsil ocaqlarıdır. 

Aksiyada iştirak edən Milli Məclisin deputatları da AzərTAc ilə fikirlərini bölüşmüşlər. 

Milli Məclisin deputatı Mübariz Qurbanlı Taksim meydanında keçirilən yürüş-mitinqi şərh edərək demişdir: 

"İstanbul dünyanın ən böyük şəhərlərindən biridir. Düşünürəm ki, burada səslənən fikirlər dünyanın bütün 

ölkələrində, beynəlxalq təşkilatlarda əks-səda doğuracaq və Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymətin 

verilməsi istiqamətində atılan ən mühüm addımlardan biri olacaqdır. Bütövlükdə bu tədbirlər silsilə olaraq 

davam edəcəkdir. Əminəm ki, "Xocalıya ədalət!" istiqamətində atdığımız bu addımlar öz müsbət nəticəsini 

verəcəkdir". 

Deputat Qənirə Paşayeva isə demişdir: "Biz gələcək nəslə, bütün dünyaya çatdırırıq ki, bu soyqırımının 

unudulmasına heç vaxt imkan verməyəcəyik. Bu soyqırımını türk xalqının problemi kimi qəbul edirik və birlik 

nümayiş etdiririk. Türk xalqı da bunun üçün əlindən gələni edəcəkdir". 

Deputat Jalə Əliyeva vurğulamışdır: "Yerli əhalinin də dediyinə görə son dövrlərdə İstanbulda belə bir 

izdiham olmamışdır. Bu gün bütün dünya, Taksim meydanında baş verənləri izləyən hər bir insan Azərbaycanın 

haqq səsini eşidir. Buradan bizləri eşidən hər kəs bir daha bilsin ki, Azərbaycanın Prezidenti, Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevin dediyi kimi, bölgədə ikinci Ermənistan Respublikası qurula bilməz. Azərbaycan bir qarış 

torpağını belə güzəştə getməyəcəkdir. Bu mübarizə "Xocalıya ədalət!"zəfər çalanadək davam etdiriləcəkdir". 

"Bu yürüş xarici və beynəlxalq təşkilatların, bəzi dövlətlərin siyasi rəhbərlərinin yatmış vicdanlarının 

oyanmasına səbəb olacaqdır. Çünki Türkiyənin bütün KİV-lərində bu yürüş haqqında, Xocalı soyqırımı barədə 

məlumatlar verilir. Bizim də məqsədimiz odur ki, Xocalı soyqırımı aktı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 

tanınsın və hüquqi qiymətini alsın. Beynəlxalq hüququn normalarına və prinsiplərinə istinad edərək burada 

soyqırımının baş verməsi qəbul olunsun", - deyə deputat Çingiz Qənizadə bildirmişdir. 

Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanı regionda sabitliyin 

əsas təminatçısına çevirmişdir. Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan dövlət kimi Türkiyə bütün sahələrdə 
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ölkəmiz ilə səmərəli əməkdaşlıq qurmuşdur. Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetləri sırasında qardaş 

ölkənin xüsusi yeri vardır. Müstəqilliyimizi bərpa etdiyimiz son 20 ildə bütün sahələrdə hər iki ölkənin eyni 

mövqedən çıxış etməsi, 2010-cu ildə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının yaradılması 

Azərbaycanın xarici siyasətinin uğurlu nəticələri sırasında mühüm yerini qoruyub saxlayır. Ən əsası isə 

Türkiyənin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı nümayiş etdirdiyi qətiyyətli mövqe 

heç nə ilə əvəz olunmayacaq milli dəyər kimi xalqlarımızın bir-birinə olan hörmətindən, "Bir millət, iki dövlət!" 

prinsipindən qaynaqlanır. 

Yürüş Taksim meydanında izdihamlı mitinqlə davam etmişdir. On minlərlə insan Xocalı faciəsinin 20-ci 

ildönümündə bir daha Azərbaycanın dərdinə şərik olduqlarını bildirmişdir. Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi 

bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. 

Mitinqdə Türkiyənin və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndirilmişdir. 

Xocalı faciəsinin 20 illiyi günündə keçirilən bu möhtəşəm aksiyada vətənpərvərlik mahnıları 

səsləndirilmişdir. Ermənilərin özününküləşdirməyə cəhd göstərdiyi milli "Sarı gəlin" mahnısı da ifa edilmişdir. 

Səmaya qara şarlar buraxılmışdır. 

Tədbirdə çıxış edən Türkiyənin daxili işlər naziri İdris Naim Şahin bu gün ölkəsində fərqli bir günün 

yaşandığını bildirərək demişdir: "Bizim utanc gətirəcək tariximiz yoxdur. Türk xalqının yumruğu olarsa, haqq-

ədalət mütləq öz yerini tapacaqdır. Azərbaycanın ağrısı, bizim ağrımız, Azərbaycanda axıdılan qan bizim 

qanımızdır. Var olsun türk xalqının birliyi". 

Xocalı soyqırımı zamanı anasından başqa bütün qohumlarını itirmiş, bu faciə ilə eyni yaşda olan Zərifə 

Quliyeva İstanbula "Xocalıya ədalət!" deyib gəldiyini söyləmişdir. Bu gənc Fransa və Ermənistan prezidentləri 

Nikola Sarkozi və Serj Sarkisyana ünvanladığı məktubda da onları Xocalı soyqırımını tanımağa çağırmışdır. 

Digər çıxış edənlər də dünya ictimaiyyətini Xocalı soyqırımına ədalətli qiymət verməyə çağırmışlar. 

Vurğulanmışdır ki, Taksimdə toplaşan on minlərlə insan ədalət tələb edir. Bu cür aksiyanın həm Avropa, həm 

də Asiya qitələrində yerləşən İstanbulda keçirilməsi bir çox məqamlar ilə əlamətdardır. Bu yürüş ədalətə çağırış 

olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının bariz nümunəsidir. 

Azərbaycan xalqının dərdinə şərik olmağa gələn qardaş ölkənin nümayəndələri də AzərTAc-ın müxbiri ilə 

söhbətində fikirlərini bölüşmüşlər. 

"Xocalı şəhərində həyata keçirilən soyqırımı aktını, dünyada misli görünməmiş faciə və insanlığın məhvinə 

yönəlmiş vandalizmdir", - deyən İstanbulun valisi Hüseyin Avni Mutlu bu cinayətləri törədənlərin tezliklə 

cinayətə cəlb olunacaqlarından, işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarının qeyd-şərtsiz azad ediləcəyindən 

əminlik ifadə etmişdir. 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Mehmet Mus isə demişdir: "Erməni faşistlərinin Xocalıda törətdikləri 

misli görünməmiş vəhşiliklər hər bir türk vətəndaşının ürəyini ağrıdır. Bu hadisə heç zaman yaddaşlardan 

silinməyəcəkdir. Xocalı soyqırımı şahidlərin gözü ilə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalı, gələcək nəsillərə 

ötürülməlidir. Ermənilər azərbaycanlı qardaşlarımızı, bacılarımızı insanlığa sığmayan vəhşiliklə qətlə 

yetirmişlər. Bu çox böyük bir faciədir. İnşallah bu soyqırımını bütün dünya tanıyacaqdır və ermənilərin iç üzü 

üzə çıxacaqdır".  

Yürüş-mitinqin sonunda mətbuata açıqlama oxunmuşdur. Açıqlamada bütün dünya ölkələrindən XX əsrin ən 

dəhşətli cinayəti olan Xocalı qətliamının soyqırımı kimi tanınması, bu vandalizm aktını törədənlərin 

cəzalandırılması tələb olunur.  

Fevralın 26-da İstanbulun tarixi Taksim meydanındakı izdiham bir daha sübut etmişdir ki, erməni 

faşistlərinin Xocalıda törətdikləri soyqırımı təkcə azərbaycanlılara deyil, bütün bəşəriyyətə yönəlmiş bir 

cinayətdir. Bu cinayəti törədənlərin cəzalandırılması üçün bütün sülhsevər insanların həmrəyliyi vacibdir. 

İstanbulda ədalət uğrunda keçirilən aksiyada Azərbaycanın və Türkiyənin deputatları, hər iki ölkənin dövlət 

və hökumət, diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların, QHT-lərin nümayəndələri, qardaş ölkənin 35 

şəhərindən təmsilçilər, Fransa, İngiltərə, Ukrayna, Qırğızıstan, Türkmənistan və digər ölkələrdən qonaqlar, yerli 

və xarici KİV-lərin nümayəndələri iştirak etmişlər. 

 

Albina ATLIXANOVA  

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

İstanbul 

 

“Xalq qəzeti”.-2012.-28 fevral.-N 47.-S.5. 
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Əsrin faciəsi 

 
Tarixinin müxtəlif dönəmlərində ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz qalan Azərbaycan xalqı 

növbəti belə faciə ilə 1992-ci ilin qarlı qışında Xocalıda üzləşdi. Sovetlər imperiyasının süqutu ilə yaranan 
mürəkkəb tarixi və ictimai-siyasi şəraitdə dövlət müstəqilliyini yenicə qazanan Azərbaycanın üzləşdiyi 
ərazi itkisi ilə yanaşı, əsrin ən dəhşətli faciələrindən birini yaşaması ölkənin yeni tarixinə qara hərflərlə 
yazıldı. 
 

Faciəyə gedən yolun başlanğıcı 
 
 Xocalı, eləcə də ondan əvvəl xalqımıza qarşı dəfələrlə törədilən soyqırımların ötən əsrin sonlarına qədər öz 

hüquqi-siyasi qiymətini almaması illər boyu Azərbaycanın üzləşdiyi ən böyük ədalətsizliklərdən biri olub. Bu 
ədalətsizliyin aradan qaldırılması üçün illər uzunu heç bir addım atılmayıb. Yalnız ümummilli lider Heydər 
Əliyevin xalqın istəyi və təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra yaşanan faciələr, o cümlədən 
Xocalı soyqırımı haqda daha təfsilatlı araşdırmalar aparılıb. Eyni zamanda bu hadisələrə hüquqi-siyasi qiymətin 
verilməsi prosesi başlanıb. Dünyaya xalqımızın üzləşdiyi fəlakətlər barədə ətraflı, fakt və sübutlarla zəngin olan 
məlumatlar çatdırılıb. Elə XX əsrin ən dəhşətli hadisələrindən olan Xocalı faciəsinin də həm bir soyqırımı 
olaraq təsbit edilməsi, həm də bu barədə həqiqətlərin dünyaya çatdırılması məhz ulu öndər Heydər Əliyevin 
sayəsində mümkün olub. 

Tarixin ironiyası isə ondan ibarətdir ki, ötən əsrin sonlarında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlanması ilə 
Azərbaycan xalqının üzləşdiyi yeni faciələr, yaşadığı soyqırımıları elə Heydər Əliyevin hakimiyyətdən 
uzaqlaşdırılmasından sonra baş verdi. Həmin vaxta qədər keçmiş SSRİ rəhbərliyinin hərtərəfli dəstəyini alan 
ermənilərin Azərbaycana qarşı məkrli planlarının reallaşmasının qarşısını məhz ulu öndər Heydər Əliyev alırdı. 
Ermənilər və onların himayədarları yaxşı başa düşürdülər ki, Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu müddətdə 
Azərbaycana qarşı heç bir iddialarını reallaşdıra bilməyəcəklər. 

Artıq sübut olunmuşdur ki, ölkəmizin ermənilər tərəfindən ərazi bütövlüyünə qəsd planı əvvəlcədən 
hazırlanmışdı. SSRİ-yə rəhbərlik edən M.Qorbaçovun yanında və Kremldə mərkəzi rəhbərlikdə yer alan 
ermənilər tərəfindən müdafiə olunan planın reallaşması üçün ciddi işlər görülürdü. Lakin planın praktik 
mərhələyə keçməsi Azərbaycan xalqının böyük oğlunun SSRİ-də mühüm rəhbər postlardan birində yer aldığı 
müddət ərzində mümkünsüz idi və bu həqiqətlə ermənilər, onların himayədarları da birmənalı şəkildə barışırdı. 
Bu səbəbdən ermənilərin təhriki və diktəsi ilə hərəkət edən M.Qorbaçov ilk növbədə Heydər Əliyevin tutduğu 
vəzifədən uzaqlaşdırılmasına çalışırdı və təəssüf ki, istəyinə də nail oldu. Heydər Əliyevin hakimiyyətdən 
uzaqlaşdırılmasının əsas səbəblərindən biri SSRİ siyasi rəhbərliyini ələ almış erməni lobbisinin təsir və 
təzyiqləri idisə, digər önəmli səbəb Qorbaçovun subyektiv hisslərin əsiri olması, ondan daha yaxşı idarəçilik 
qabiliyyətinə, səriştəyə malik bir şəxsin Kremldə işləməsini həzm edə bilməməsi idi. 

Azərbaycanın böyük oğlunun Siyasi Bürodan uzaqlaşdırılmasından cəmi 15 gün sonra M.Qorbaçovun xeyir-
duası ilə ermənilər Azərbaycana qarşı qəsd planlarının icrasına başladılar. 1987-ci ilin noyabrında 
M.Qorbaçovun məsləhətçisi olan qatı şovinist A.Aqanbekyanın Parisdə "Humanite" qəzetindəki bəyanatında 
bildirilirdi ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb Ermənistana verilməsinə dair artıq 
Moskvanın razılığı var. Bütün bunları xatırlayan Heydər Əliyev qeyd edirdi: "Siyasi Bürodan istefa verdikdən 
15 gün sonra Qarabağ məsələsi ortaya çıxdı. Qorbaçovun ən yaxın adamı, iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri, 
milliyyətcə erməni olan professor Aqanbekyan Parisdə keçirdiyi bir mətbuat konfransında "Dağlıq Qarabağ 
Ermənistana verilməlidir" - demiş, bu məsələ ilə əlaqədar Qorbaçovu da qızışdırmışdır. Moskvanın Qarabağ 
əməliyyatı mənim Siyasi Bürodan getməyimdən 15 gün sonra həyata keçirilməyə başladı. Deməli, bu plan hələ 
əvvəlcədən hazırlanmış, lakin tətbiq olunmasına mən ciddi maneə imişəm". 

SSRİ rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsinə dair razılığının olduğu 1988-ci ilin 
əvvəllərində M.Qorbaçovun Silva Kaputikyan başda olmaqla bir qrup şovinist erməni ilə görüşü zamanı da üzə 
çıxdı. Bunun ardınca Xankəndidə, Yerevanda antiazərbaycan və antitürk ruhlu mitinqlər genişləndi. Bundan 
sonra erməni "Qarabağ Komitəsi", onun Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki separatçı-terrorçu təşkilatı 
"Krunk" gizli fəaliyyətlərinə son qoyaraq açıq şəkildə niyyətlərini bəyan etməyə, Azərbaycana qarşı ərazi 
iddiaları səsləndirməyə başladı. Bunun nəticəsi olaraq ermənilər tərəfindən "Miatsum" adlanan hərəkat da 
formalaşdırıldı. 

O dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər artıq özünü qabarıq formada və aydın şəkildə büruzə verən 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözümü istiqamətində hansısa praktik addımların atılmasında acizlik nümayiş 
etdirirdi. Yalnız Kremlin göstərişləri əsasında atılan addımlar Azərbaycan ərazilərinin qəsb olunması prosesini 
sürətləndirirdi. Qarabağ məsələsinin ortaya çıxması isə elə ilk dövrlərdə Moskvada olan Heydər Əliyevi ciddi 
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narahat edirdi. Bu səbəbdən Qorbaçovla, onunla mümkün olmadıqda Siyasi Büronun digər üzvləri Liqaçovla, 
Çebrikovla, Kryuçkovla görüşüb problemin həllinə çalışırdı. Qarabağın əzəli Azərbaycan torpağı olmasına dair 
əlindəki sənəd və sübutları da Kreml rəhbərliyinə təqdim etmək istəyən Heydər Əliyevə rəsmi Kremlin cavabı 
belə oldu: "Biz Qarabağda erməni-azərbaycanlı münaqişəsi ilə bağlı problemi özümüz həll edəcəyik". 

Belə vəziyyət Azərbaycan rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyi, təslimçilik mövqeyi ölkəmizin əzəli və tarixi ərazisi 
olan Dağlıq Qarabağda Ermənistanın mövqeyinin daha da güclənməsinə gətirib çıxarırdı. Erməni 
separatçılarının bu yerlərdə mövqelərinin güclənməsi və ona qarşı rəhbərlik səviyyəsində ciddi tədbirlərin 
görülməməsi isə ölkə ərazilərinin itirilməsinə, yaşanacaq faciələrə, o cümlədən Xocalı soyqırımına gedən yolun 
başlanğıcını qoyurdu. 

SSRİ rəhbərliyi Dağlıq Qarabağın tədricən Azərbaycandan ayrılması üçün müvafiq addımlar atmağa başladı. 
1988-ci ilin fevralında Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yalnız erməni deputatlarının iştirakı ilə keçirilən 
növbədənkənar sessiyası vilayətin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılaraq Ermənistanın inzibati-ərazi bölgüsünə 
daxil edilməsi barədə qərar qəbul etdi. Azərbaycan SSR Ali Soveti Konstitusiyaya zidd olan qərarı rədd 
etdikdən sonra Ermənistanın millətçi rəhbərləri "Daşnaksütyun" partiyasının "Türksüz Ermənistan" proqramını 
həyata keçirməyə başladılar. Bu isə tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaranan indiki Ermənistan ərazisində olan 
on minlərlə azərbaycanlıya qarşı böyük qəddarlıqlarla müşayiət olunan etnik təmizləməyə rəvac verilməsi 
demək idi. 

Elə həmin dövrdə ermənilərin Dağlıq Qarabağda da separatçı fəaliyyəti genişlənirdi. Ölkə rəhbərliyindən heç 
bir kömək görməyən azərbaycanlılar isə yaşadıqları ərazilərin müdafiəsi məqsədilə özləri fəaliyyətə başladılar. 
Ermənilərin qəsbkarlıq niyyəti bir çox yaşayış məntəqələri kimi, Xocalını da özünümüdafiəsini gücləndirməyə 
vadar etdi. 1988-ci il fevralın 12-də Xocalı rəhbərliyi Əsgəranda keçirilən yığıncağa dəvət olundu. Yığıncaqda 
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibi V.Konovalovun, şöbə müdiri M.Əsədovun 
iştirakına baxmayaraq, ermənilər Ermənistana birləşmək istədiklərini açıq şəkildə bəyan etdilər. Xocalının sabiq 
icra başçısı Elman Məmmədov bildirir ki, həmin yığıncaqdan çıxıb Xocalıya gəldikdən sonra ağsaqqallar və 
ziyalılarla təcili görüş keçirərək vəziyyəti müzakirə etdik. Elə həmin gündən Xocalının və ətraf kəndlərin 
müdafiəsi üçün Müdafiə Komitəsi yaradıldı. Xocalının müdafiəsi məqsədilə müdafiə postları formalaşdırıldı. Bu 
postlara çıxan dəstələrin isə silahları yalnız ov tüfənglərindən ibarət idi. Ermənilərin Xocalı və bütövlükdə 
Dağlıq Qarabağ üçün yaratdığı təhlükə ilə bağlı Bakıya, Moskvaya saysız-hesabsız teleqramlar vurulsa da, 
nəticə görünmürdü. 

Belə bir vaxtda Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti getdikcə ağırlaşırdı. Ermənistanda 
repressiyaya məruz qalan və tarixi ata-baba yurdlarndan qovulan soydaşlarımız Azərbaycana pənah gətirərək 
ölkənin müxtəlif yerlərində, o cümlədən Xocalıda məskunlaşdılar. Onlara Xocalı rəhbərliyi tərəfindən torpaq 
sahəsinin ayrılmasını isə nə Əsgəran, nə də Xankəndi qəbul edir və bu qərarı özbaşınalıq kimi 
qiymətləndirirdilər. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilk günlərindən etibarən Xocalı bu problemin ağırlıqlarını öz üzərində hiss 
edirdi. Ermənistandan qovulmuş soydaşlarımızın və Fərqanədən olan Ahıska türklərinin böyük bir dəstəsi məhz 
Xocalıya pənah gətirmişdi. 1500 Ermənistan qaçqını və 495 Ahıska türkü Xocalıda məskunlaşmış, onlara torpaq 
sahəsi ayrılmış, evlər tikilmişdi. Bu dövrdə, ümumiyyətlə, Xocalıda tikinti-quruculuq işləri geniş vüsət alırdı. 
Belə ki, 1988-ci ilin oktyabrında Azərbaycan hökuməti tərəfindən Xocalının sosial inkişafına dair xüsusi qərar 
qəbul edilmişdi. Bu qərarla əlaqədar ölkənin müxtəlif rayonları Xocalıya və bütövlükdə Qarabağa kömək 
göstərirdi. Azərbaycanın rayonlarından Xocalıya tikinti materialı daşınır, işçi qüvvəsi gəlirdi. Xocalı sürətlə 
tikilir, genişlənir və gözəl bir şəhərə çevrilirdi. 

Ancaq təəssüf ki, bu dövrdə Kremlin xeyir-duası ilə Ermənistanda olduğu kimi, Dağlıq Qarabağdan da 
azərbaycanlıların sıxışdırılıb çıxarılması prosesinə start verilmişdi. Təkcə Xankəndidən 18 min azərbaycanlı 
qovuldu. Xankəndini tərk etməyə məcbur qalan azərbaycanlıların bir qismi yenə də pənah yeri kimi Xocalıya üz 
tutdu. Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi hadisələrə fəal müdaxilə etmək əvəzinə Kremldən gələn əmrlər əsasında 
hərəkət edir, xalqın taleyinə biganə yanaşmağa üstünlük verirdilər. 

 
Xocalıya ilk böyük hücum 
 
Belə bir vaxtda Dağlıq Qarabağda yaşanan qarşıdurmanın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də yollarda "daş 

müharibəsi"nin getməsi idi. Bu, əsas etibarı ilə Xankəndi-Xocalı-Əsgəran arasında özünü göstərirdi. Həmin 
istiqamətdə keçən yoldan azərbaycanlılara məxsus avtomobilləri ermənilər daşa tutur, onları əzir, sahiblərinə 
müxtəlif xəsarətlər yetirirdi. Bunun əvəzi isə daha çox Əsgərandan Xankəndiyə və ya əks istiqamətdə hərəkət 
edən və beləliklə Xocalıdan keçmək məcburiyyətində qalan ermənilərə məxsus avtomobillərdən çıxılırdı. Elə bu 
səbəbdən ermənilər Xocalı maneəsinin mümkün qədər tez neytrallaşdırılmasına çalışır və kiçik bir həmlə ilə 
Xocalını məhv edəcəklərinə inanırdılar. Elə bu fikirlə 1988-ci il sentyabrın 18-də Xankəndidə keçirilən nümayiş 
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meydanından 12 minə qədər erməni 10 kilometrlik bir məsafəni piyada qət edərək Xocalıya tərəf üz tutdu. 
Ermənilərdən irəlidə isə 4 "Kraz" və "KaMAZ" markalı yük avtomobilləri gəlirdi. O da məlum oldu ki, 
ermənilərin arasında xüsusi təlim keçmiş döyüşçülər də var. Bundan başqa, ermənilər benzin doldurulmuş 
butulkalarla, ucu itilənmiş dəmirlərlə silahlanmışdılar. Lakin bunlar Xocalı sakinlərini qorxutmadı. Əksinə, 
Xocalıya iki kilometr qalmış ermənilərə qarşı az bir qüvvə ilə həmləyə keçən xocalılılar erməniləri geri 
oturtdular. Sonradan isə məlum oldu ki, həmin vaxt ermənilər arasında yaşanan qarmaqarışıqlıq nəticəsində 
onlardan 27-si ölmüş, 100-dən çoxu isə yaralanmışdı. Hadisənin səhərisi günü Zori Balayan "YAK-140" 
təyyarəsilə 12 nəfər həkimlə birlikdə Ermənistandan Xankəndiyə gəldi. Yalnız sentyabrın 21-də Bakıdan 
Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi Xocalıya nümayəndə heyəti göndərdi. Lakin bu nümayəndələr daha çox 
ermənilərin əzişdirilməsinə görə öz iradlarını bildirirdi. Hadisədən az sonra mərkəzdən gələn istintaq qrupu baş 
verənlərə görə bir neçə Xocalı sakininin həbsinə dair qərar çıxardı. Elə bundan sonra yollarda və digər 
məntəqələrdə keşik çəkən sovet ordu qüvvələri erməniləri Xocalı sakinlərindən müdafiə etməyə daha çox diqqət 
yetirdi. 

Bu dövrdə artıq "daş müharibəsi" intensivləşir və odlu silahlardan daha geniş istifadə olunurdu. Həmin 
dövrdə Yerevandan Xocalı aeroportuna edilən gündəlik reyslərin sayı 30-a çatırdı. Bu təyyarələr vasitəsilə 
ermənilər Xankəndiyə hərbi sursat daşıyırdılar. Ancaq sonradan Xocalı polisinin fədakar əməyi sayəsində 
Ermənistandan gələn reyslərin sayı 4-ə qədər azaldı. Hətta Moskvanın bu məsələyə qəti etirazını bildirməsinə 
baxmayaraq, Xocalı polisi inadından dönmədi və sərnişin reyslərindən başqa heç bir yük təyyarəsinin Xocalı 
aeroportuna enməsinə yol vermədi. 

Beləliklə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fonunda ermənilərin əsas hədəflərindən biri olaraq Xocalını seçməsi 
heç də təsadüfi deyildi. Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda əsas məqsədi bir tərəfdən Qarabağın dağlıq 
hissəsində azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən 
ümumiyyətlə, Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək idi. Öz miqyasına və dəhşətlərinə görə dünya tarixində 
analoqu olmayan Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni şovinistləri və ideoloqları həm də daha uzağa 
hesablanmış məqsəd güdürdülər. Onların əsas niyyəti Dağlıq Qarabağı və digər Azərbaycan torpaqlarını ələ 
keçirmək, xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini qırmaq idi. Bununla da ermənilər 
sovet ordusunun 366-cı alayının köməyilə tarixdə ən qanlı səhifələrdən birinin yazılmasına nail ola bildilər. 
Beləliklə, ötən əsrdə Xocalı daha bir faciə yaşamış oldu. Həmin faciədən əvvəl də Xocalı öz tarixində bir neçə 
dəfə erməni təcavüzünə məruz qalmış, soyqırımılarına uğramışdı. Təkcə XX əsrin əvvəllərində 1905, 1906, 
1917 və 1918-ci illərdə də Xocalı dörd dəfə erməni təcavüzünə məruz qalmış, yandırılmış, talan edilmiş, 
dağıdılmış, fəqət ayağa qalxaraq düşməndən qisasını almış, yenidən bərpa olunmuş və yaşamışdı. Amma tarix 
Xocalını daha bir qanlı faciə ilə sınağa çəkməyə hazırlaşırmış. 

Ermənilərin niyyətini yaxşı bilən Xocalı sakinləri müəyyən müdafiə tədbirləri görürdülər. Düşmən isə yaxşı 
anlayırdı ki, Xocalının ələ keçirilməsi Qarabağ münaqişəsinin sonrakı taleyində həlledici rol oynayan əsas 
məqamlar sırasındadır.  Ermənilərin diqqətini Xocalıya cəlb edən önəmli səbəblərdən biri onun geostrateji 
mövqeyi idi. 7000 əhalisi olan Xocalı Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, dağ silsiləsində, Ağdam-Şuşa, 
Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşir. Qarabağdakı yeganə hava limanı da məhz Xocalıda idi. 
Ermənilərin əsas istəklərindən biri məhz buradakı hava limanı vasitəsilə Ermənistanla daha rahat əlaqə 
yaradılmasına nail olmaq idi. Dağlıq Qarabağda hələ A.Volskinin hakimiyyəti dövründən Xocalı aeroportuna 
gündə 20-30 təyyarə enib-qalxırdı. Onların əsas yükü silah və xarici ölkələrdən köməyə gələn könüllü və 
muzdlu əsgərlər idi. Dünyanın hər yerindən Dağlıq Qarabağ ermənilərinə kömək etmək üçün erməni könüllüləri 
daşınırdı. 1990-cı ilin noyabrında Əlif Hacıyev Xocalı təyyarə limanında Xətt Daxili İşlər Bölməsinin rəisi və 
Xocalı aeroportunun komendantı təyin olundu. Bu, ermənilərin silah daşımasının qarşısını müəyyən qədər aldı. 
Lakin yollarda qətl və təxribat hadisələri davam edirdi. 

1991-ci ilin sonlarında SSRİ-nin dağılması ilə keçmiş sovet məkanında yeni geosiyasi şərait yarandı. 
Ermənistan, faktiki olaraq, Azərbaycana qarşı açıq və ədalətsiz müharibəyə başladı. Ermənistanın hərbi 
birləşmələri Azərbaycanın sərhədlərini pozub Qarabağa daxil oldular və Dağlıq Qarabağın erməni separatçıları-
terrorçuları ilə birləşərək Azərbaycan torpaqlarının işğalına başladılar. Moskvadan və xaricdəki erməni 
diasporundan verilən dəstək, o vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinin yarıtmaz siyasəti nəticəsində lazımi 
müqavimətlə üzləşməyən ermənilər 1991-ci ilin oktyabrında Tuğ və Səlakətin kəndlərini işğal etdi. Bunun 
ardınca Xocavənd kəndi də işğalçıların nəzarəti altına keçdi. 

Bu dövrdə Xocalı yenə də ermənilərin işğal siyasətinin daha sürətlə genişlənməsinə mane olurdu. Belə ki, 
ermənilər azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə hücum edəndə Xankəndinə və ermənilərin məskunlaşdığı digər 
yerlərə Xocalıdan müqavimət göstərilir və düşmənin öz niyyətini həyata keçirməsinə maneələr yaradılırdı. 
Lakin 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 
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zəbt edə bildilər. Elə həmin ilin fevralında Malıbəyli və Quşçular kəndləri hücuma məruz qaldı. Xankəndidə 
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. 

Artıq 1992-ci il fevralın 18-də Xocalı istiqamətində olan yaşayış məntəqələri azərbaycanlılardan 
təmizlənmiş, yüksək mövqelər ermənilər tərəfindən tutulmuşdu. İndi ermənilər üçün əsas hədəf Xocalı idi. 
Xocalıda isə vəziyyət getdikcə ağırlaşırdı. Şəhər 1991-cı ilin oktyabrından blokadada idi. Oktyabrın 30-dan 
etibarən şəhərə gələn bütün avtomobil yolları bağlanmış, yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot qalmışdı. Belə 
vəziyyət şəhərə özünümüdafiə üçün silah, ərzaq və digər zəruri məhsulların çatdırılmasında ciddi problemlər 
yaradırdı. Ermənilərin hücumları isə ara vermirdi. 1991-ci il sentyabr ayının 24-də Ağdamdan Xocalıya fəhlə 
gətirən avtobus Əsgəranda daşqalaq edildi, sürücü və sərnişinlər ağır yaralandılar. Bundan iki gün sonra isə 
Xocalı polis şöbəsinin iki əməkdaşı maşında atəşə tutulub qətlə yetirildi. Ətraf erməni kəndlərindən hər gecə 
Xocalı "Alazan" və "Kristall" raket qurğularından atəşə tutulurdu. Noyabr ayından isə Xocalının Ağdama və 
Şuşaya çıxış yolları tamamilə bağlandı. 
 

Bəşəriyyət tarixinə qanla yazılan gün 
 
Həmin dövrdə Dağlıq Qarabağda erməni separatçıları da fəaliyyətini genişləndirirdi. Bunun nəticəsində 

1991-ci ilin sentyabrında "Dağlıq Qarabağ respublikası" adlanan oyuncaq dövlət yaradıldığı bildirildi. Həmin 
ilin noyabr ayının 26-da Azərbaycan Ali Soveti Dağlıq Qarabağın muxtar vilayət statusunun ləğv olunduğunu 
bəyan etdi. 

Proseslərin gedişi mövcud durumu daha da çətinləşdirirdi. Təcrid vəziyyətinə düşmüş Xocalıya sonuncu 
vertolyot 1992-ci il yanvar ayının 28-də endi. Şuşa səmasında mülki vertolyotun vurulması, vertolyotun içindəki 
40 nəfər azərbaycanlının həlak olmasıyla şəhərlə hava əlaqəsi də kəsildi. Yanvarın 2-dən Xocalıya elektrik 
enerjisi də verilmirdi. Xocalılılar ancaq öz qəhrəmanlıqları və şəhər müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində 
yaşayır və müdafiə olunurdular. Şəhərin müdafiəsi əsasən avtomat və ov tüfəngləri ilə silahlanmış yerli 
özünümüdafiə dəstəsindən, yerli milis qüvvələrindən və Milli Ordunun döyüşçülərindən təşkil olunmuşdu. 

Fevralın ikinci yarısından başlayaraq erməni silahlı dəstələrinin mühasirəsinə alınmış Xocalı hər gün 
toplardan, ağır texnikadan atəşlərə, erməni dəstələrinin həmlələrinə məruz qalırdı. Şəhəri əhatə edən Daşbulaq, 
Mehdikənd, Ballıca, Həsənabad, Pirəməki, Noraguh və Mirzəcan kəndlərinə avtomat və pulemyotlarla 
silahlanmış yüzlərlə erməni yaraqlısı, "Alazan" raket qurğuları, PDM, ZTR və tanklar cəmlənmişdi. Qüvvələrin 
əsas hissəsi isə Xankəndidə və Əsgəranda əmrə hazır dayanmışdı. Həmin dövrdə şəhərdə hələ 3 min nəfər yerli 
əhali olsa da, Xocalıya vertolyot da göndərilmirdi. Ermənilər istər canlı qüvvə, istərsə də hərbi texnika və silah 
cəhətdən xocalılılardan müqayisəedilməz dərəcədə üstün idilər. Buna rəğmən ölkə rəhbərliyi şəhərin xilası 
istiqamətində heç bir addım atmırdı. 

Halbuki düşmənin Xocalını yeni əsas hədəf kimi seçməsi və buraya hücuma hazırlaşması barədə o vaxtkı 
Azərbaycan rəhbərliyinə lazımi məlumatlar verilmişdi. Baş verənlərdən mərkəzi hakimiyyət tam məlumatlı idi. 
Lakin hər hansı qabaqlayıcı tədbir görülmədi. Həmin vaxtlar hakimiyyətə gəlmək istəyən AXC də bir tərəfdən 
hakimiyyəti iflic vəziyyətinə salmışdı. İqtidardakı qüvvə isə hakimiyyətini qoruyub saxlamaq istəyirdi. Bakıda 
hakimiyyət davası getdiyindən təkcə Xocalı yox, bütün Qarabağ taleyin ümidinə buraxılmışdı. Belə vəziyyət 
erməniləri daha da şirnikləndirir, Xocalını ələ keçirmək planlarının tez həyata keçrilməsi üçün onlara bir stimul 
verirdi. 

 
Yaranan vəziyyətdən maksimum dərəcədə faydalanmağa çalışan ermənilər Xocalını daha tez ələ keçirməyə 

səy göstərirdilər. 1992-ci il fevralın 25-də saat 22 radələrində Ermənistandan Azərbaycan Respublikası 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 keçdilər. 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 
edirdilər. Eyni zamanda, hücum zamanı 90-dan çox tank, piyadaların döyüş maşını, top, D-30 qaubitsası və 
digər müasir hərbi texnikadan istifadə olundu. 

Hücumdan əvvəl şəhər şiddətli artilleriya atəşinə tutuldu. Güclü artilleriya atəşi şəhərdə olan müdafiə 
postlarını və müdafiə nöqtələrini sıradan çıxardı. Şəhəri artilleriya atəşinə tutduqdan sonra gecə saat 1-dən 
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başlayaraq 4-ə qədər piyadaların şəhərə daxil olması davam etdi. Şəhərdə axırıncı müqavimət məntəqəsi səhər 
saat 7-də susduruldu. Bu işdə yenə də 366-cı alayın texnikasından geniş istifadə olundu. 

Beləliklə, ermənilər çoxsaylı ağır tanklar, PDM və zirehli transportyorların müşayiəti ilə Xocalını ələ 
keçirdilər. Onlar şəhərə daxil olduqdan sonra dinc əhalini xüsusi amansızlıqla qətlə yetirməyə başladılar. Bu 
zaman azğınlaşmış düşmən mülki əhaliyə, o cümlədən qadınlara, uşaqlara, qocalara aman vermədən, qarşılarına 
çıxan insanlara müxtəlif çaplı odlu silahlardan atəş açır, tank, PDM və digər texnikanın altına salaraq əzməklə 
qətlə yetirirdilər. Qanunsuz erməni silahlı qüvvələri mühasirədən çıxıb qaçmağa müvəffəq olmuş 
azərbaycanlıları milli mənsubiyyətlərinə görə yollarda, keçidlərdə, meşələrdə təqib edərək vəhşicəsinə 
öldürürdülər. Azğınlaşmış erməni hərbçiləri əsir və girov götürdükləri azərbaycanlıları xüsusi amansızlıqla, 
işgəncə verərək qətlə yetirirdilər. Mühasirədən çıxıb qaçmağa müvəffəq olan sakinlər təqib edilərək Kətik 
meşəsində, Naxçıvanik yolunda, Qaraqaya ətrafında, Dəhraz kəndi yaxınlığında, Şelli istiqamətində, Əsgəran 
asfalt yolunun 86-cı kilometrliyində və digər ərazilərdə amansızlıqla öldürüldü. Əsir götürülənlərdən 18 nəfəri 
Əsgəran Rayon Daxili İşlər Şöbəsində işgəncə verilməklə qətlə yetirilmişdilər. 

Hücum zamanı dinc əhaliyə qarşı ağlasığmaz vəhşiliklər törədilir, dözülməz işgəncələr verilir, insanların 
başlarının dərisi soyulur, müxtəlif əzaları kəsilir, gözləri çıxarılırdı. Qadınların qarınları yarılır, adamlar diri-diri 
torpağa basdırılır və ya yandırılır, meyitlər eybəcər hala salınırdı. Xocalıda mülki əhalinin düşünülmüş şəkildə 
qətlə yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan biri də budur ki, həmin gün əhalinin qaçıb qurtarmaq istəyən 
xeyli hissəsi ərazidən çıxış yollarında əvvəlcədən xüsusi hazırlanmış pusqularda güllələnmişdir. 

Faciənin törədilməsinə xeyir-dua verənlər sırasında Ermənistanın sabiq prezidentləri Levon Ter-Petrosyan, 
Robert Koçaryan və işğalçı ölkənin indiki dövlət başçısı Serj Sarkisyan da yer alır. Hələ 1992-ci ildə erməni 
ordusuna müraciətində Levon Ter-Petrosyan deyirdi: "Siz ermənilər düşməni öldürərkən ürəyiyumşaqlıq 
göstərməməlisiniz. Dağlıq Qarabağda azərbaycanlı deyilənləri qırıb qurtarana və orada öz sivilizasiyamızı 
bərqərar edənə qədər sizin düşmənə yazığınız gəlməməlidir". Dağlıq Qarabağ separatçılarına rəhbərlik edən 
Robert Koçaryan da eyni mövqenin sahibi idi.  Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə 1992-ci ildə Xocalı 
soyqırımını törədən qüvvələrin komandanlarından olub, bu qüvvələri təşkilatlandıraraq yüzlərlə insanın ölüm 
əmrini verib və beləliklə, soyqırımında birbaşa iştirak edib. Bu mənada Sarkisyanın Tomas de Vaalın "Qara 
bağ" kitabında yer alan aşağıdakı fikirləri də çox şey deyir: "Xocalıya qədər azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, 
bizimlə zarafat etmək olar, onlar elə fikirləşirdilər ki, ermənilər dinc əhaliyə əl qaldırmazlar. Biz o stereotipi 
sındırdıq". 

Faciə baş verən gün əsasən qadınlar, uşaqlar və qocalardan ibarət dəstə Qaraqaya tərəfə üz tutaraq Əsgəranın 
qarşısında, meşədə gizlənmişdi. Adamlar gecə şaxtalı havada səhərə qədər dayanıb gözlədikdən sonra dan yeri 
ağaran zaman meşədən çıxıb Ağdama tərəf hərəkət etmək istəyəndə pusquda dayanan ermənilərin güllələrinə 
tuş gəldilər. Təlaş və vahimə içərisində qaçan adamların bir dəstəsi  böyük çətinliklə Dəhraz kəndinə gəlib çıxsa 
da, burada yenə silahlı ermənilər tərəfindən kütləvi şəkildə qətlə yetirildilər, əsir götürüldülər. Kətik meşəsinə 
qaçanlardan da xeyli insan qətlə yetirildi. Silahsız insanlara qarşı kütləvi qətllər törədən, soyqırımı həyata 
keçirən ermənilər ən vəhşi üsullardan, işgəncə metodlarından istifadə edirdilər. Bununla kifayətlənməyərək 
öldürülmüş insanların meyitlərinin başına da min bir oyun açdılar. 

Baş verənləri Xocalı sakinləri belə xatırlayır: 
Camal Heydərov: "Qaraqaya deyilən yerin yaxınlığındakı fermanın 2 kilometrliyində eybəcər hala salınmış 

xeyli azərbaycanlı meyiti var idi. Qətlə yetirilmiş uşaqların sinəsini yarıb ürəklərini parçalamış, əksər meyitlər 
isə tikə-tikə doğranmışdılar". Şahin Heydərov Naxçıvanik kəndi yaxınlığında 80-ə yaxın meyit görmuşdur. 
Meyitlər qorxulu vəziyyətə salınmış, başları kəsilmişdi. Cəlil  Hümbətovun gözu qarşısında ermənilər həyat 
yoldaşı Firuzə, oğlu Muğan, qızı Simuzər və gəlini Südabəni güllələmişdilər. 

Kübra Paşayeva Kətik meşəsinə girəndə ermənilərin mühasirəsinə düşmüşdü. Gizləndiyi kolluqdan həyat 
yoldaşı Şura Paşayevin, oğlu Elşadın güllələnməsinin şahidi olmuşdur. Xocalı işğal edilən zaman Xəzəngül 
Əmirovanın ailəsini erməni silahlıları bütünlüklə girov götürmüşlər. Ermənilər Xəzəngülün anası Rayanı, 7 
yaşlı bacısı Yeganəni və xalası Göycəni güllələyib, atası Təvəkkül Əmirovu isə benzin tökərək yandırmışlar. 
Zoya Əliyeva 150 nəfərə qədər adamla 3 gün meşədə qalıb. Meşədə Zoyanın yanında Dünya Əhmədova və 
onun bacısı Gülxar donub ölmüşlər. Səidə Kərimovanın qızı Nəzakəti, yanında olan Tapdığı, Səadəti, İradəni 
işgəncə ilə qətlə yetirmişlər. Səriyyə Talıbova isə belə bir dəhşətli hadisənin şahidi olmuşdur: "Bizi erməni 
qəbiristanlığına gətirdilər... Burada erməni döyüşçüsünün qəbri üstündə 4 Məhsəti türkünü və 3 azərbaycanlını 
qurban kəsdilər... Sonra valideynlərinin gözü qarşısında uşaqlarına işgəncə verdilər və öldürdülər. Az sonra 
Milli Ordunun formasında 2 azərbaycanlı gətirdilər, ucu iti dəmirlə onların gözlərini çıxartdılar". Faciə baş 
verən zaman 11 yaşı olan Ramil Həsənov xatırlayır ki, dostlarım Elçin və Elgizin meşədə necə öldüklərini 
yadımdan çıxara bilmirəm, onların ayaqları donmuşdu, bizimlə qaça bilmirdilər, lal-dinməz qarın üstündə 
uzanmışdılar və yavaş-yavaş gözlərini yumurdular.  
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Həmin dövrdə Xocalıdan Ağdama gətirilmiş 181 meyit (130 kişi, 51 qadın, 13 uşaq) məhkəmə-tibbi 
ekspertizadan keçirilmişdir. Nəticədə müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfər güllə, 20 nəfər qəlpə, 10 nəfər küt 
alətlərlə öldürülüb, meyitlərin əksəriyyətinin baş dəriləri soyulub, burunları, qulaqları və digər orqanları kəsilib. 

Törədilən vəhşilikləri sonradan ermənilər özləri də açıq etiraf edirdilər. Qarabağ hadisələrinin iştirakçışı, 
ermənilərin ən çox sevdiyi ideoloqlarından olan yazıçı Zori Balayan "Ruhumuzun dirçəlişi" adlı kitabında 
Xocalıda törətdikləri soyqırımı haqqında yazır: "Biz Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 13 
yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın deyə Xaçatur uşağın 
anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. Daha sonra 13 yaşındakı türkün başından, sinəsindən və qarnından 
dərisini soydum. Saata baxdım, türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum sevincdən 
qürurlandı. Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və bu türklə eyni kökdən olan 
itlərə atdı. Axşam eyni şeyi daha 3 türk uşağına etdik. Mən bir erməni kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. 
Bilirdim ki, hər bir erməni hərəkətlərimizlə fəxr duyacaq". 

Erməni yazıçı-jurnalisti David Xerdiyan da Xocalıda ermənilərin azərbaycanlıların  başına gətirdikləri 
müsibətləri "Xaç uğrunda" kitabında fəxrlə xatırlayır: "Səhərin soyuğunda biz Daşbulaq yaxınlığındakı 
bataqlıqdan keçmək üçün ölülərdən körpü düzəltməli olduq. Mən ölülərin üstündə getmək istəmədim. Bunu 
görən podpolkovnik Ohanyan mənə işarə etdi ki, qorxmayım. Mən ayağımı 9-11 yaşlı qız meyitinin sinəsinə 
basıb addımlamağa başladım. Mənim ayaqlarım və şalvarım qan içində idiEMartın 2-də "Qaflan" erməni qrupu 
türklərin cəsədlərini toplayıb ayrı-ayrı hissələrlə Xocalının 1 kilometrliyində yandırdı. Axırıncı yük maşınında 
mən başından və qollarından yaralanmış təxminən 10 yaşlı bir qız uşağını gördüm. Diqqətlə baxanda gördüm ki, 
o, yavaş-yavaş nəfəs alır. Soyuğa, aclığa və ağır yaralanmasına baxmayaraq, o hələ də sağ idi. Ölümlə mübarizə 
aparan bu uşağın gözlərini mən heç vaxt yaddan çıxarmayacam. Sonra Tiqranyan familiyalı bir əsgər onun 
qulaqlarından tutub artıq üzərinə mazut tökülmüş cəsədlərin içərisinə atdı. Daha sonra onları yandırdılar. 
Tonqaldan ağlamaq və imdad səsləri gəlirdi". 

Baş verən bu dəhşət haqqında dünya mediasında aşağıdakı fikirlər yer almışdı: "Krua l'Eveneman" jurnalı 
(Paris): "Ermənilər Xocalıya hücum etmişlər. Bütün dünya eybəcər hala salınmış meyitlərin şahidi oldu. 
Azərbaycanlılar çoxlu sayda ölənlər barədə xəbər verirlər". 

"Sandi Tayms qəzeti" (London), 1 mart 1992-ci il: "Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv etmişlər". 
"Faynənşl Tayms" qəzeti (London), 9 mart 1992-ci il: "Ermənilər Ağdama tərəf gedən dəstəni güllələmişlər. 

Azərbaycanlılar 1200-ə qədər cəsəd saymışlar. Livanlı kinooperator təsdiq etmişdir ki, onun ölkəsinin varlı 
daşnak icması Qarabağa silah və adam göndərir". 

"Tayms" qəzeti (London), 4 mart 1992-ci il: "Çoxları eybəcər hala salınmışdır, körpə qızın ancaq başı 
qalmışdır". 

"İzvestiya" (Moskva), 4 mart 1992-ci il: "Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qadının 
sifətinin yarısı kəsilmişdir. Kişilərin skalpları götürülmüşdür". 

"Faynənşl Tayms" qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: "General Polyakov bildirmişdir ki, 366-cı alayın 103 
nəfər erməni hərbçisi Dağlıq Qarabağda qalmışdır". 

 
"Le Mond" qəzeti (Paris), 14 mart 1992-ci il: "Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş qadın 

və uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxarılmış 3 nəfəri görmüşlər. Bu, azərbaycanlıların təbliğatı 
deyil, bu, reallıqdır". 

"İzvestiya" (Moskva), 13 mart 1992-ci il: "Mayor Leonid Kravets:" "Mən şəxsən təpədə yüzə yaxın meyit 
gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq, qocalar görünürdü". 

"Valer aktuel" jurnalı (Paris), 14 mart 1992-ci il: "Bu "muxtar region"da erməni silahlı dəstələri Yaxın 
Şərqdən çıxmışlarla birlikdə müasir texnikaya, o cümlədən vertolyotlara malikdirlər. ASALA-nın Suriya və 
Livanda hərbi düşərgələri və silah anbarları vardır. Ermənilər yüzdən artıq müsəlman kəndlərində qırğınlar 
törədərək Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv etmişlər". 
 

Ümummilli lider Xocalı soyqırımının siyasi-hüquqi qiymətini verdi 
 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda baş verənlər Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədilik 
həkk olundu. Lakin xalq Xocalı kədəri, hüznü yaşadığı vaxtda faciənin ağırlığı o zamankı Azərbaycan 
hakimiyyəti tərəfindən lazımi şəkildə qiymətləndirilmədi. O vaxtkı dövlət başçısı Ayaz Mütəllibov və rəhbərliyi 
təmsil edən digər vəzifəli şəxslər qorxaqlıq və qətiyyətsizlik nümayiş etdirərək, XX əsrdə bəşəriyyəti heyrətə 
salan bu müdhiş cinayət barədə ilk günlərdə xalqa məlumat verməkdən belə çəkindilər. Sonralar - AXC-
Müsavat iqtidarı dövründə də  insanlıq əleyhinə yönələn cinayətə lazimi siyasi və hüquqi qiymət verilməsi üçün 
heç bir tədbir görülmədi. 
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Yaşanan bu mənzərə belə bir həqiqəti də aydın göstərdi ki, ölkədaxili hakimiyyət mübarizələri dövlət üçün 
nə qədər təhlükəli və fəlakətli xarakter daşıyır. O zaman həm Azərbaycanın rəsmi rəhbərliyi, həm də ölkədə 
vəziyyətə təsir etmək imkanı olan siyasi qüvvələr xalqın taleyinə tam biganəlik nümayiş etdirdilər. Dövlət 
rəhbərliyi bu dəhşətli cinayət haqqında dünya ictimaiyyətinə tam və operativ məlumat vermək üçün heç bir 
addım atmadı, müxalifət isə qanlı faciədən xalqın narazılıq dalğası üzərində hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə 
istifadə etdi. 

Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi özünün əsl siyasi-
hüquqi qiymətini aldı, soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə 
çatdırılması üçün təsirli tədbirlər görüldü. Beləliklə, erməni şovinist millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı 
törətdiyi cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, faciənin soyqırımı kimi 
tanınması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyətə start verildi. 

Bu siyasət indi Azərbaycan dövləti tərəfindən davam etdirilir. Burada əsas məqsəd tarixi ədalətin bərpasına 
nail olmaq, soyqırımı cinayətkarlarını dünya ictimaiyyətinin mühakiməsinə verməkdir. Sözügedən siyasətin 
əsası isə məhz ulu öndər tərəfindən qoyulub. Belə ki, Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də 
Milli Məclis "Xocalı Soyqırımı Günü haqqında" qərar qəbul edib, BMT-yə, dünya dövlətlərinə bu qətliamın 
gerçək mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə 
çağırıb. Qəbul edilmiş qərara əsasən 1992-ci il fevralın 26-da erməni təcavüzkarları tərəfindən törədilmiş, 
Azərbaycan xalqının milli faciələrindən və bəşər tarixinin qanlı səhifələrindən biri olan Xocalı hadisələri hər il 
fevralın 26-da Xocalı Soyqırımı Günü kimi qeyd olunur. Bununla ulu öndərin sayəsində Xocalı soyqırımının 
dünyaya tanıdılması istiqamətində xeyli iş görüldü. 

Ümummilli lider hər il faciənin ildönümündə Xocalı soyqırımı ilə bağlı xalqa müraciət edirdi. Ulu öndər 
Heydər Əliyev bu müraciətlərdə faciənin səbəblərinə, nəticələrinə də xüsusi olaraq toxunurdu. Belə 
müraciətlərinin birində ümummilli lider qeyd edirdi: "...1992-ci ilin o qanlı fevral gecəsində ən müasir texnika 
ilə silahlanmış Ermənistan hərbi birləşmələri keçmiş Sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının köməyi və 
bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini yerlə yeksan edərək yüzlərlə köməksiz, günahsız, dinc 
əhaliyə divan tutmuş, uşaqlara, qadınlara və qocalara belə aman verməmişlər. XX əsrdə ermənilər tərəfindən 
Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə təcavüz edilib, soyqırımı törədilibdir. Onlardan ən dəhşətlisi Xocalıda baş 
vermişdir. Bu faciə bütün Azərbaycan xalqını sarsıtmış, xocalılılara ağır mənəvi zərbə olmuşdur. Ancaq 
xocalılılar hətta genosid günündə belə özünü əsl qəhrəman kimi aparmış, son damla qanlarına qədər qeyri-
bərabər döyüşdə igidliklə vuruşmuş və bu şəhərin ölməzlik tarixini yaratmışlar. 

Xocalı faciəsinin baş verməsində Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi, hakimiyyət orqanları böyük məsuliyyət 
daşıyırlar. Uzun müddət mühasirə şəraitində, güclü düşmənlə üzbəüz, mərdliklə vuruşan yerli əhalidən fərqli 
olaraq, hər bir vətəndaşın müdafiəsini təmin etməyə borclu olan respublika rəhbərliyi o zaman tam 
fəaliyyətsizlik və xalqın taleyinə biganəlik göstərmiş, əsas diqqəti hakimiyyət uğrunda mübarizəyə yönəltmişdir. 
Ən acınacaqlısı odur ki, sonralar da Xocalı hadisələrindən erməni terrorçularının vəhşi əməllərinin mahiyyətini 
ifşa etmək istiqamətində deyil, siyasi çəkişmələrdə istifadə olunmuşdur. 

Xocalıda misli görünməmiş qəddarlıqla, vəhşiliklə törədilmiş dinc əhalinin qırğınının dünyanın hər hansı 
guşəsində baş verməsinin qarşısını almaq üçün Xocalı həqiqətləri, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının 
ədalətsizcəsinə cəlb olunduğu Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinin bütün məşəqqətləri dünya ictimaiyyətinə 
hərtərəfli çatdırılmalı, onların qəti, birmənalı mövqelərini bildirmələri üçün ciddi və məqsədyönlü iş 
aparılmalıdır. 

Heç şübhə yoxdur ki, Azərbaycan dövlətinin bütün sülhsevər addımları, təşəbbüsləri, xüsusilə son illər 
ərzində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli 
istiqamətində apardığı məqsədyönlü siyasət işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunmasına, dövlətimizin ərazi 
bütövlüyünün bərpa olunmasına, soydaşlarımızın, o cümlədən qəhrəman xocalılıların öz doğma yurduna 
qayıdacağına böyük ümid verir..." 

Ümummilli liderin "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında" 1997-
ci il fevralın 25-də imzaladığı sərəncamla hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da ölkəmizdə Xocalı soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü 
uğrunda canlarından keçən qəhrəmanların, Xocalıda qətlə yetirilmiş yüzlərlə həmvətənimizin xatirəsini daim 
əziz tutur, onları ehtiramla yad edir. 

Ulu öndərin 26 mart 1998-ci il tarixdə imzaladığı "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" fərmanla 
azərbaycanlılara qarşı müxtəlif illərdə mütəmadi olaraq törədilmiş soyqırımı cinayətlərinə, o cümlədən Xocalı 
soyqırımına ilk dəfə siyasi qiymət verildi. Fərmanda haqlı olaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırılır ki, 
Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən bütün faciələri torpaqlarının zəbti ilə müşayiət olunaraq, ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı düşünülüb, planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini 
təşkil edib. 
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Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü dünya mətbuatında... 

 

Dünyanın nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə bağlı geniş 

məqalələr dərc edib, reportajlar yayıb.  

ABŞ-ın “New York Times” və “Washington Post” qəzetlərinin 25 fevral tarixli nömrələrində bütöv bir 

səhifə Xocalı soyqırımına həsr olunub. Bu ölkənin ən çox izləyici auditoriyası olan CNN, CNBC 

telekanallarında da Xocalı soyqırımına həsr olunmuş reportajlar yayımlanıb. Bütün bu materiallarda 20 il əvvəl 

ermənilər tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində dinc əhaliyə qarşı törədilmiş kütləvi cinayət barədə 

məlumat verilib. Bildirilib ki, insan hüquqlarına dair Beynəlxalq “Human Rights Watch” təşkilatı bu faciəni 

bəşər tarixinin ən dəhşətli soyqırımı adlandırıb. Materiallarda Ermənistanın Azərbaycanın Xocalı şəhərində 

qətliam törətdiyini etiraf etməsi xüsusi vurğulanır. 

Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar fevralın 26-da Bakıda 85 mindən çox insanın iştirakı ilə 

keçirilmiş ümumxalq yürüşü də dünyanın əksər nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin diqqət mərkəzində 

olub. ABŞ-ın “Washington Post”, “New York Times”, “Sun Sentinel”, “Boston Globe” və digər nüfuzlu 

qəzetləri ümumxalq yürüşü ilə bağlı məqalələr dərc edib. Məqalələrdə bildirilir ki, Xocalı faciəsi qurbanlarının 

xatirəsini yad etmək məqsədi ilə keçirilən və ön sırasında Prezident İlham Əliyevin olduğu yürüşdə onminlərlə 

insan iştirak edib. 

ABŞ-ın “Associated Press”, “Reuters” agentliklərinin də saytlarında Xocalı soyqırımı, eləcə də, faciənin 

20 illiyi ilə bağlı keçirilən tədbirlər barədə yazılar yerləşdirilib. Yazılarda bildirilir ki, 20 il əvvəl Xocalıda 

qadınlar, uşaqlar, yaşlılar da daxil olmaqla, 613 nəfər dinc sakin qətlə yetirilib.  

Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə əlaqədar Bakıda və İstanbulun Taksim meydanında keçirilmiş izdihamlı 

yürüşlərlə bağlı “Euronews” telekanalı reportaj yayıb.  

Türkiyənin “Hürriyet” qəzeti də Bakıda keçirilən ümumxalq yürüşü ilə bağlı geniş məqalə dərc edib. 

Məqalədə qeyd edilir ki, əllərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı şəkillərin və digər faktların əks olunduğu plakatlar 

tutan onminlərlə insan faciənin təqsirkarlarının cəzalandırılması, bu soyqırımına beynəlxalq səviyyədə siyasi-

hüquqi qiymət verilməsi ilə bağlı çağırışlar səsləndirib. 

“Hürriyet” qəzeti yazır ki, Ermənistanın Xocalıda həyata keçirdiyi faciəvi qətliamla bağlı İstanbulun 

Taksim meydanında kütləvi etiraz aksiyası keçirilib. Ölkə vətəndaşlarının müxtəlif qeyri-hökumət 

təşkilatlarının, siyasi partiya nümayəndələrinin iştirak etdiyi aksiyada “Bir millət, iki dövlət”, “Xocalıya ədalət” 

kimi şüarlar səsləndirilib. Ondan öncə isə, Azərbaycan və Türkiyənin himnləri oxunub, faciə qurbanlarının 

xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb.   

Daxili işlər naziri İdris Naim Şahin deyib: “Türk milləti olaraq nə Qazaxıstanda, nə Azərbaycanda, nə 

Türkiyədə, nə Balkanlarda, nə də ki, dünyanın heç bir yerində utanılacaq bir tariximiz yoxdur. Türk milləti hər 

zaman ədalətin təmsilçisi və simvolu olmuşdur. Eyni zamanda, türk milləti birlik və bərabərliyin simvoludur”. 

Ardınca “Qarabağ türkdür, türk qalacaq” şüarı səsləndirilib. İştirakçılar qeyd ediblər ki, dünya 

ictimaiyyəti bilməlidir ki, ermənilər soyqırımına uğramış yox, soyqırımı törətmiş xalqdır. 

Antalya şəhərində də Xocalı soyqırımına etiraz aksiyası keçirilib. Türk mədəniyyəti və Avrasiya 

araşdırma platformu üzvlərinin iştirak etdiyi aksiyada “Ya Qarabağ ya ölüm, bitsin artıq bu zülüm” şüarı 

səsləndirilib. 

Türkiyənin “CNN türk” televiziya kanalının “Əyrisi - doğrusu” proqramında da XX əsrin ən dəhşətli 

faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımından bəhs olunub. 

Fransanın “France 24” telekanalı da Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə bağlı reportaj yayıb. Reportajda 

Xocalıda 613 dinc sakinin erməni silahlı birləşmələri tərəfindən qətlə yetirildiyi, hazırda Azərbaycanda bir 

milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün yaşadığı vurğulanıb. 

Almaniyanın nüfuzlu “Die Welt” qəzetinin 25 fevral tarixli nömrəsində Xocalı faciəsi və bütövlükdə 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında kifayət qədər obyektiv məlumat verən məqalə dərc olunub.  

Həmin məqalə aşağıdakı sözlərlə başlayır: “20 il bundan əvvəl yüzlərlə azərbaycanlı Xocalıda, bu 

günədək cansız qalmış ərazidə qətlə yetirilmişdir”. 

Məqalənin əvvəlində hazırda vahiməli görünüşə malik olan Xocalı şəhərindən 1992-ci il fevralın 26-da 

ermənilər tərəfindən həyata keçirilən etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bütün azərbaycanlı əhalinin 

qovulduğu və Ermənistan silahlı qüvvələrinin təqibindən yaxa qurtarmağa məcbur olmuş əhalinin bir hissəsinin 

qaçarkən qətlə yetirildiyi bildirilir. 
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Daha sonra Dağlıq Qarabağın bugünkü vəziyyəti haqqında məlumat verilir. Müəllif bildirir ki, qondarma 

“Dağlıq Qarabağ Respublikası” heç bir dövlət və beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınmayıb. Burada yaşayan 

erməni əhalisi isə qeyri-müəyyən şəraitdən əziyyət çəkir. Çünki Azərbaycanın işğal olunmuş bu ərazisinin 

dünyaya yeganə çıxış yolu olan Ermənistanın özündə də iqtisadi vəziyyət ağırdır. 

Buna baxmayaraq, Dağlıq Qarabağda və Ermənistanda Azərbaycanın adını çəkəndə emosiyalar püskürən 

vulkan kimi qızışır. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında imzalanmış atəşkəsdən 18 il keçsə də, düşmənçiliyin 

soyumasının heç bir izi görünmür. 

Məqalədə deyilir ki, münaqişə iqtisadi cəhətdən Avropaya da ziyan vurur. Dağlıq Qarabağın beynəlxalq 

hüquqla tanınmasını tələb edən Ermənistan Rusiyaya söykənməklə özünü regional iqtisadi əməkdaşlıqdan 

məhrum edir: “Dağlıq Qarabağda cəbhənin təmas xəttinə getməyə dərhal icazə vermədilər. Erməni tərəfi cəbhə 

bölgəsində erməni snayperlərinin saxlanmasını Azərbaycan tərəfinin “snayperlərinə reaksiya” kimi təqdim edir. 

Bununla belə, müəllif qeyd edir ki, bir neçə il bundan əvvəl doqquz yaşlı azərbaycanlı uşağın snayper gülləsi ilə 

qətlə yetirilməsi erməni tərəfinin snayperlərlə bağlı izahatına heç cür uyğun gəlmir”. 

Nəşr, həmçinin, Xocalıda baş verənləri də diqqət mərkəzində saxlayıb. Məqalədə deyilir ki, Xocalıda 

özünün zirvə nöqtəsinə çatan nifrət hissləri azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindən və özünün tarixi torpağı 

olan Dağlıq Qarabağdan qovulması ilə başlayır. Vəziyyət Sovet tanklarının 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıya 

daxil olması və 150 nəfər mülki əhalinin öldürülməsindən sonra daha da gərginləşir. Ermənilər tərəfindən etnik 

təmizləmə aksiyalarına məruz qalmış azərbaycanlıların sayı milyonu keçir. “Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı 

əhalisi üçün dramatik zirvə nöqtəsi 1992-ci il fevralın 26-da yaşanır. Həmin gün onlar meşələrdən keçən dəhliz 

vasitəsilə yaxınlaşan erməni silahlılarından qaçmağa çalışırdılar. Azərbaycanlı qaçqınlar can atdıqları yerə 

çatmağa az qalmış qəflətən erməni yaraqlıları tərəfindən gülləbaran olundular. Yüzlərlə insan həlak oldu” - 

deyə, müəllif bildirir.  

Məqalədə deyilir ki, erməni tərəfi bu məsələdə günahı azərbaycanlıların üzərinə atmağa çalışır. Ermənilər 

Xocalı soyqırımı qurbanlarının əksəriyyətinin arxadan deyil, qarşı tərəfdən güllələndiyini iddia edirlər. Lakin 

bu, əsaslı arqument deyil. Çünki Rusiyada fəaliyyət göstərən “Memorial” insan hüquqları təşkilatı faciənin 

şahidlərinin dediklərinə əsaslanaraq qətliamın erməni qüvvələri tərəfindən törədildiyini elan etmişdir. Bundan 

əlavə, soyqırımı törədildiyi əraziyə meyitləri götürmək üçün azərbaycanlılar bir neçə gün erməni qüvvələri 

tərəfindən buraxılıb.  

Daha sonra müəllif 2010-cu ildə xocalılıların yaşadığı bir qaçqın düşərgəsində olması haqqında danışır. 

“Onlar yaşadıqları dəhşətləri elə təsvir edirdilər ki, sanki bu hadisələr dünən baş vermişdi. Tezliklə əsəbləri 

dözməyən tərcüməçi də ruhdan düşür. Acı hıçqırıq və göz yaşları bu insanların kədərini tərcüməsiz də başa 

düşməyə kifayət edir. Jestlər sözlərdən daha çox şey bildirir - kəsilmiş boğazların, şikəst edilmiş bədən 

üzvlərinin jestləri...”. 

Ermənilərin çoxu Xocalıdan qovduqları azərbaycanlıların evlərinə bu gün də köçmək istəmirlər. Bu 

şəhərin siması olmasa da, hekayəsi vardır.  

Sonda müəllif qeyd edir ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin kökləri 1915-ci il hadisələrinə gedib 

çıxır. Azərbaycanın o zaman müstəqil olmamasına və bu hadisələrdə heç bir günahının olmamasına 

baxmayaraq, ermənilər azərbaycanlıları düşmən gözündə görürlər. Müəllifin gəldiyi qənaət belədir: “Bizim 

erməni həmsöhbətlərimizin inkar cəhdlərinə baxmayaraq, deməli, söhbət etnik təmizləmədən gedir”. 

Məqalənin sonunda deyilir ki, ermənilərin uzun müddət vətənləri olmamışdır. İndi öz dövlətləri olduğu 

halda, Dağlıq Qarabağa da əl atırlar. Dünyaya isə bunu öz müqəddəratını təyinetmə arqumenti ilə təqdim edirlər. 

Beynəlxalq hüququn başqa şey deməsini isə onlar inkar edirlər.  

Rusiyanın “Rossiya 24” telekanalında Bakıda keçirilmiş izdihamlı ümumxalq yürüşü haqqında reportaj 

yayımlanıb. Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatların da yer aldığı reportajda ön sırada Prezident İlham Əliyev 

olmaqla, onminlərlə insanın faciə qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etdiyi qeyd edilir.  

“Exo Moskvı” radiostansiyasının saytında “Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü və ya Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir?” sərlövhəli məqalə yerləşdirilib. Məqalənin 

müəllifi Xocalı qırğını haqqında ətraflı bəhs edir, Moskvada azərbaycanlılara Ermənistan səfirliyi qarşısında 

mitinq keçirməyə icazə verilməməsinin səbəblərini başa düşmədiyini qeyd edir.  

Rusiyanın “Nezavisimaya qazeta” nəşrində Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə bağlı geniş məqalə 

dərc olunub. Məqalədə bildirilir ki, Xocalı hadisələrindən 20 il keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı 

erməni silahlı qüvvələrinin törətdiyi bu soyqırımını unutmur. Qeyd edilir ki, bu faciəni unutmaq mümkün deyil. 

Çünki ermənilər nə qadınlara, nə uşaqlara, nə də yaşlılara rəhm etməyib, hətta meyitləri də təhqir ediblər.  
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Macarıstanın “Nepszava” qəzetində Xocalı soyqırımından bəhs edən “Qarabağ cəhənnəminin 20-ci 

ildönümü” sərlövhəli məqalə dərc olunub. Məqalənin müəllifi Xocalı faciəsinin tarixi, dinc sakinlərin erməni 

silahlı qüvvələri tərəfindən qətlə yetirilməsi haqqında yazır. 

Pakistanın geniş oxucu kütləsinə malik, urdu və ingilis dillərində nəşr edilən “Daily İttehad” qəzetinin 27 

fevral nömrəsi Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümünə həsr olunub. Qəzetin ana səhifəsində “Xocalı - 20 il. Xocalı 

soyqırımını törədənlər ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verəcək və layiqli cəzalarını alacaqlar. İlham Əliyev” 

başlıqlı xüsusi reportaj dərc edilib. 

“Pakistan və Meksika parlamentləri Xocalı soyqırımını tanıyan qətnamələr qəbul etmişlər” sözləri ilə 

başlayan reportajda Prezident İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan 

xalqına müraciətinin tam mətni və fevralın 26-da Bakıda keçirilmiş ümumxalq yürüşü haqqında geniş məlumat 

verilib, hadisəni təsvir edən fotoşəkillər yerləşdirilib.  

Yazıda bildirilir ki, 85 mindən çox insanın qatıldığı ümumxalq yürüşü Xocalı faciəsi qurbanlarının 

xatirəsini ehtiramla yad etmək və erməni caniləri tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən 

dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədi daşıyır. Qeyd edilib ki, ön sırasında Prezident İlham 

Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın olduğu izdihamlı yürüşün iştirakçıları əllərində qanlı qırğının 

günahsız qurbanlarının - xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş uşaqların, qadınların və qocaların portretlərini, baş 

vermiş hadisələrin dəhşətli səhnələrini əks etdirən fotoşəkilləri, faciənin təqsirkarlarından cavab tələb etmək, 

onları cəzalandırmaq çağırışları, bu soyqırımına beynəlxalq səviyyədə obyektiv siyasi-hüquqi qiymət vermək 

barədə çağırışlar yazılmış transparantlar tutmuşdular.  

Qəzetdə ümumxalq yürüşünün Xocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin apardığı genişmiqyaslı 

işin kulminasiya nöqtəsi olmaqla yanaşı, xalqımızın birliyini, şəhidlərin xatirəsinə ehtiramını, işğal altındakı 

torpaqların azad olunması üçün qətiyyətini nümayiş etdirdiyi vurğulanıb.  

Yürüşün sonunda Prezident İlham Əliyevin Xocalı soyqırımı abidəsinin önünə əklil qoyması, faciə 

qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etməsi reportajda əksini tapıb.  

Pakistanın ən böyük tirajlı və nüfuzlu “Daily Times” qəzetinin 2012-ci il 27 fevral tarixli nömrəsində də 

“Azərbaycan Dağlıq Qarabağ şəhidlərini yad edir” sərlövhəli məqalə dərc edilib. Məqalədə fevralın 26-da 

Bakıda keçirilmiş ümumxalq yürüşü və İstanbulun Taksim meydanında təşkil olunmuş nümayişdən geniş 

məlumat verilib. Məqalədə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, həmçinin, Xocalı şəhərində 20 

il əvvəl baş vermiş soyqırımın təfsilatları əks olunub. Bundan əlavə, yazıda Azərbaycan-Türkiyə strateji 

tərəfdaşlığından bəhs edilib, iki qardaş xalqın Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınması 

istiqamətində apardıqları birgə işlərdən danışılıb. 

Fevralın 25-də “Qurina Əl-Cədidə” həftəlik qəzetinin internet səhifəsində “Dəhşətli Xocalı qətliamının 

acılı anımı və onun insanlığa qarşı təhlükələri” başlıqlı məqalə yerləşdirilib. Fevralın 26-da “Libya” dövlət 

televiziyasında ərəb dilində səsləndirilmiş “Məhv edilmiş şəhər” sənədli filmi nümayiş etdirilib. 

Avropanın nüfuzlu mətbuat vasitələrindən biri olan “EU Reporter” elektron jurnalında və internet 

səhifəsində Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr edilmiş “Xocalıya ədalət!” başlıqlı məqalə dərc edilib. 

Britaniyalı jurnalist Kolin Stivens tərəfindən yazılmış məqalədə Xocalı faciəsi, eləcə də, Dialoq və 

Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi 

Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının fəaliyyəti 

barədə məlumat verilir. Məqalədə bu kampaniyadan gənclərin gözlədiyi məqamlar haqqında söhbət açılır. 

Müəllif Srebrenitsada baş verən hadisələrin Haaqa Beynəlxalq Cinayət Tribunalı tərəfindən soyqırımı 

kimi tanındığını qeyd edərək, Azərbaycan xalqının Xocalı faciəsinə beynəlxalq ictimaiyyətin siyasi qiymət 

verməsini gözlədiyini vurğulayır. K.Stivens qeyd edir ki, 20 ildən sonra Avropa öz dəyərlərinə riayət edərək, 

Xocalı faciəsinə də eyni qiyməti verməlidir. 

Məqalənin sonunda müəllif bildirir ki, insan faciələrinə yanaşma seçilən deyil, vahid olmalıdır. 

Bundan əlavə, səfirlik Liviyanın aparıcı KİV-lərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatların geniş 

işıqlandırılmasını təmin edib. Fevralın 25-də “Qurina Əl-Cədidə” həftəlik qəzetinin internet səhifəsində 

“Dəhşətli Xocalı qətliamının acılı anımı və onun insanlığa qarşı təhlükələri” başlıqlı məqalə yerləşdirilib. 

Habelə fevralın 26-da “Libya” dövlət televiziyasında ərəb dilində səsləndirilmiş “Məhv edilmiş şəhər” sənədli 

filmi nümayiş etdirilib. “Əl-Vatan Libya” elektron qəzetində də Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatın dərc 

olunması nəzərdə tutulub. 
 

“Yeni Azərbaycan”.-2012.-29 fevral.-№38.-S.3. 
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Xocalı soyqırımı və qadın hüquqları 

 

1988-ci ildən başlamış Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin kulminasiya nöqtəsi 

Xocalı soyqırımı oldu. Bu hadisə XX əsrin ən dəhşətli və qəddar qətliamlarından biri hesab edilə bilər. 

Xocalı faciəsi tarixdə bizə məlum olan soyqırımı aktları ilə eyni səviyyədə durur. Ulu öndərimiz Heydər 

Əliyev demişdir: "Xalqımızın qəhrəman, igid övladları torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda vuruşaraq 

şəhid oldular. Ancaq bütün bu tarixin içində Xocalı faciəsinin xüsusi yeri var. Bu da ondan ibarətdir ki, 

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". 

 

Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı 

müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir. Öz miqyasına və 

dəhşətlərinə görə dünya tarixində analoqu olmayan Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni şovinistləri və 

ideoloqları məkirli məqsəd güdürdülər. Məqsəd Dağlıq Qarabağı və digər Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək, 

xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini qırmaq idi. Ancaq mənfur düşmən öz 

niyyətinə çata bilmədi. Doğrudur, faciə bütün Azərbaycan xalqını sarsıtmış, Xocalı sakinlərinə sağalmaz 

yaralar, mənəvi zərbələr vurmuşdur. Lakin xocalılar hətta amansız soyqırımı günündə də özlərini əsl qəhrəman 

kimi aparmış, erməni-sovet hərbi birləşmələrinə qarşı qeyri-bərabər döyüşdə igidliklə müqavimət göstərmiş, 

düşmən qarşısında əyilməmiş, xalqımızın mübarizə tarixinə şərəfli səhifələr yazmışlar. 

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 deyildir. Şəhid olanların 106 nəfəri qadın, 63 

nəfəri isə azyaşlı uşaqlar olmuşlar, şikəstlərin 76 nəfəri yetkinlik yaşına çatmamış oğlan və qızlardır. 8 ailə 

bütövlükdə məhv edilmiş, 24 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirmişdi. Şəhid 

olanların yalnız 335 nəfəri dəfn olunmuşdur. 200 nəfərin ayaqları soyuqdan qanqrena olmuş, 1000 nəfərdən 

artıq şəhər sakini müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almışdılar. 

Erməni quldurları 56 nəfəri xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla qətlə yetirmişlər. Onlar diri-diri yandırılmış, 

başları kəsilmiş, dəriləri soyulmuş, körpə uşaqların gözləri çıxarılmış, süngü ilə hamilə qadınların qarınları 

yarılmışdı. Meyitlər üzərində deyilməsi mümkün olmayan təhqiramiz hərəkətlər edilmişdir. Həyatdan məhrum 

edilmiş bu insanların yeganə günahı azərbaycanlı olmaları idi.  

İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyyanamənin 2-ci maddəsində qeyd edilir ki, hər bir şəxs irqindən, 

dərisinin rəngindən, cinsindən, dilindən, dinindən, siyasi əqidəsindən, milli və sosial mənşəyindən, əmlak, sosial 

mövqe və digər vəziyyətindən asılı olmayaraq, bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır. Lakin yuxarıda 

göstərilənlər insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasının adi halı deyildi. Əsrin əvvəllərindən başlayaraq 

planauyğun surətdə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı siyasəti idi. 

Səriyyə Talıbova adlı şahid qadın göstərmişdir ki, daşnaklar erməni döyüşçüsünün qəbri üstündə 4 nəfər 

axıska türkünün və 3 azərbaycanlının başını kəsdilər. Valideynlərinin gözləri qarşısında uşaqlara ağır işgəncə 

verərək onları öldürdülər. 

Xocalıdan olan digər şahid - Sənubər Ələkbərova Naxçıvanik kəndində qadın, uşaq və qoca meyitlərindən 

yaranmış təpəni heç vaxt unutmayacağını bildirir. Həmin kənddə ermənilərin qurduğu pusquya düşdükdən sonra 

onun əri, iki qızı - Sevinc və Hicran öldürülmüş, özü isə yaralanmışdır. Orada 200 nəfər azərbaycanlı girov 

götürülmüşdür. 

Cəmil Məmmədov da girov düşmüş azərbaycanlılardan olmuşdur. Onun dırnaqları çıxarılmış, sifətinə təpiklə 

ağır xəsarət yetirilmiş, nəvəsi zorla ondan alınıb harasa aparılmış, anası və qızı itkin düşmüşdür. İnsan 

Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannaməyə görə, uşaqların zorla bir qrupdan alınıb başqa bir qrupa verilməsi 

soyqırımı cinayətinin obyektiv cəhətini təşkil edən əlamətlərdəndir. 

Xocalı soyqırımı hadisəsindən sonra cinayətin baş verdiyi yerdə olmuş fransız jurnalisti Can Yunet demişdir: 

"Mən müharibələr haqqında, alman faşistlərinin qəddarlığı haqqında çox eşitmişəm. Ancaq ermənilər 5-6 yaşlı 

uşaqları, mülki əhalini öldürməklə onları ötüb keçiblər". 

"İzvestiya" qəzetinin müxbiri V. Bulıx göstərmişdir ki, Xocalı hadisələri zamanı gözləri oyulmuş, qulaqları 

kəsilmiş, sümükləri çıxarılmış, başları kəsilmiş meyitlərin, o cümlədən qadın meyitlərinin şahidi olmuşdur. 
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Moskva "Memorial" Hüquq-Mühafizə Mərkəzinin Xocalı şəhərinin işğalı zamanı insan hüquqlarının kütləvi 

pozulması faktları barədə məlumatında göstərilir: "Qaçanlar ermənilərin pusqusuna düşmüş və gülləbaran 

edilmişlər. Dörd gün ərzində Ağdama 200 meyit gətirilmiş, onlarca meyitdə təhqirə məruz qalma əlamətləri 

olmuşdur. Dörd meyitin başının dərisinin soyulduğu və bir meyitin başının kəsildiyi qeydə alınmışdır. 

Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) dövlət məhkəmə-tibbi ekspertizasından 

keçirilmişdir. Ekspertlərin rəyi ilə müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin 

ölümünə qəlpə yaraları səbəb olmuşdur. 10 nəfər isə küt alətlə vurulmaqla öldürülmüşdür". 

Soyqırımının hüquqi məzmunu BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə 

qəbul edilmiş "Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" Konvensiya ilə müəyyən 

olunmuşdur. Konvensiyada göstərilir ki, soyqırımı hər hansı milli, etnik, irqi, yaxud dini qrupu tam və ya 

qismən məhv etmək məqsədilə törədilən aşağıdakı hərəkətlərdən ibarətdir: 

- bu cür qrup üzvlərinin öldürülməsi; 

- belə qrup üzvlərinə ağır bədən xəsarəti, yaxud əqli pozğunluq yetirilməsi; 

- hər hansı bir 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. 

Aparılmış tədqiqatlar onu deməyə əsas verir ki, Xocalı soyqırımı nəticəsində insan hüquqları, o cümlədən 

qadın hüquqları kobud şəkildə pozulmuşdur. Belə ki, şəhid olanların 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri isə azyaşlı 

uşaqlar olmuşlar, şikəstlərin 76 nəfəri yetkinlik yaşına çatmamış oğlan və qızlardır.  

Bu cinayətdə 56 nəfər, o cümlədən qadınlar xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Onlar diri-

diri yandırılmış, başları kəsilmiş, dəriləri soyulmuş, hamilə qadınların qarınları süngü ilə yırtılmışdır. Qadınların 

gözləri oyulmuş, qulaqları kəsilmiş, sümükləri çıxarılmış, başları kəsilmişdir. Göründüyü kimi, "İnsan 

Hüquqları Haqqında Ümumi Bəyannamənin 2-ci maddəsində öz əksini tapmış qadın hüquqları kobud şəkildə 

pozulmuşdur. 

Xocalıya hücum zamanı erməni silahlı dəstələrinin dinc əhaliyə, o cümlədən qadın və uşaqlara qarşı 

hərəkətləri Cenevrə Konvensiyasına, həmçinin İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin (BMT-nin Baş 

Assambleyası 10.12.1948-ci ildə qəbul etmişdir) aşağıdakı maddələrinə kobud qaydada ziddir: 

- Hər bir şəxs dilindən, dinindən, milliyyətindən və digər səbəbdən, fərq qoyulmadan bu bəyannamədə təsbit 

olunmuş bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır. 

- Hər kəsin yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır. 

- İnsan ləyaqətini alçaldan, insanlıqdan kənar və qəddar hərəkətlər qadağandır. 

- Özbaşına həbslər, saxlanılmalar və ya qovulmalar qadağandır. 

- Hər bir insanın əmlaka malik olma hüququ vardır və insanın əmlakdan özbaşına məhrum edilməsi 

qadağandır. 

Bütün bunlar onu sübut edir ki, Xocalı soyqırımını törədənlər, günahsız insanların ölümünə bais olanlar 

ədalət məhkəməsindən canlarını qurtara bilməyəcəklər. 

 

Habil QURBANOV,  

AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və  

Hüquq İnstitutunun Dövlət və hüquq  

nəzəriyyəsi, mülki hüquq və mülki  

proses şöbəsinin müdiri, hüquq  

elmləri doktoru, professor 

 

“Xalq qəzeti”.-2012.-1 mart.-N 49.-S.4. 
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Xocalı soyqırımı-insanlığa və bəşəriyyətə qarşı cinayət 

 

"…Siz erməniləri səkkiz yaşında pak və məsum bir qız kimi təsəvvür edirsiniz. Bu fikirdə çox 

yanılırsınız. Halbuki ermənilər öz davşranışları ilə nə qədər qan tökən bir xalq olduqlarını qeyd-şərtsiz isbat 

ediblər". Azərbaycan, türk dünyası üçün yadda saxlanması vacib olan bu fikirləri Lord Kerzon hələ 1920-ci ilin 

martında deyib. Erməni terrorçuları azərbaycanlılara, ümumiyyətlə, türk dünyasına qarşı hər zaman qəddar 

mövqe nümayiş etdiriblər. Ermənilərin törətdiklərinə nəzər salanda ancaq bir düşüncə formalaşır. Onların nə 

vicdanı var, nə də Tanrıdan qorxusu. 

 

Beləsindən nə desən gözləmək olar. Ermənilər millətimizə məxsus qədim torpaqlara göz dikib və 

zamanla fürsət yaxalayan kimi bu torpaqların əzəli sakinlərini yox etməyə çalışıblar. Nəinki insanlığa, ağıla 

sığmayan vəhşiliklərə əl atıblar. Tarixdə erməni vəhşilikləri nəticəsində türklərin başına gətirilən çox hadisələr 

var. 1918-1920-ci illərdə erməni daşnakları tərəfindən azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş soyqırımı yalnız 

Azərbaycanın deyil, bütün dünya tarixinin ən faciəli tarixi hadisələrindən biridir. Hazırda yaşamaqda 

olduğumuz mart ayında bu qırğınların növbəti ildönümü qeyd olunacaq. Belə ki, 1918-ci ilin mart-aprelində 

Bakı, Şamaxı, Quba, Muğan və Lənkəranda ermənilər 50 min azərbaycanlını qətlə yetirib, 10 minlərlə insanı öz 

torpaqlarından qovub. Təkcə Bakıda 30 minə yaxın azərbaycanlı xüsusi qəddarlıqla öldürülüb. Şamaxıda 58 

kənd dağıdılıb, 7 min nəfər (1653 qadın, 965 uşaq) qətlə yetirilib. Quba ərazisində 122, Qarabağın Dağlıq 

hissəsində 150, Zəngəzurda 115, İrəvan quberniyasında 211, Qars əyalətində 92 kənd yerlə-yeksan olunub, əhali 

üzərində yaş və cinsə məhəl qoymadan qətliam həyata keçirilib. Təkcə 1918-1920-ci illər deyil, 1905, 1915, 

daha sonralar 1948-1953-cü illərdə də azərbaycanlılar öz tarixi etnik torpaqlarından qovulub, minlərlə insan 

fiziki məhvə məruz qalıb.  

Ermənilər-erməni cinayətkarları Türkiyədə də minlərlə insanın qətlini həyata keçirib. Arxiv 

materiallarına əsasən, 1894-cü ilin fevralında təkcə Qars və Ərdahanda 30 min türk öldürülüb. May-iyun 

aylarında Vanda 15 min türk qətlə yetirilib. 1918-ci ilin yanvarında Qətranlıda 1400 uşaq ermənilər tərəfindən 

diri-diri yandırılıb. Castin Makkarti "Ocmanlı İmperiyasında və müasir Türkiyədə ermənilər (1912-1926-cı 

illər)" kitabında göstərir ki, o dövrdə əksəriyyəti türk olan 2,5 milyon Anadolu müsəlmanı həlak olub. Həmin 

insanlardan isə yalnız 300 mini döyüş əməliyyatlarında həlak olmuşdu. Qalan dinc insanlar isə ermənilər 

tərəfindən öldürülmüşdü. Ermənilər dinc əhali ilə yanaşı, məqsədli olaraq Azərbaycan-türk diplomatlarını da 

müxtəlif vaxtlarda və dünyanaın müxtəlif ölklərində qətlə yetiriblər. Bu günlərdə 20 ili tamam olan, yalnız 

Azərbaycanın tarixində deyil, ümumən bəşər tarixində insanlığa qarşı çevrilmiş, dinc əhalinin ən qəddar 

üsullarla qətlə yetirilməsi ilə müşayiət edilən əsl genosid-Xocalı soyqırımı əsas insan hüquqlarının və 

müharibələrin aparılması üzrə elementar qaydaların Ermənistan tərəfindən kobudcasına pozulduğunu dünyaya 

bəyan etdi. Bir daha ermənilərin iç üzünü açdı. Yazının əvvəlində qeyd etdiyim hadisələri yalnız kitablardan, 

tarixdən öyrənə biləriksə, Xocalı hadisələrinin müasirinə çevrildik. Xocalıya hücumun təşkil olunduğu gün dinc 

əhalinin şəhəri tərk etməsi üçün bütün imkanlar məhdudlaşdırılıb, çıxmaq üçün dəhliz verilməyib, nəticədə isə 

xilas olmaq istəyənlər amansızcasına məhv edilib. Xocalıda 613 nəfər qətlə yetirilib. Onlardan 63-u uşaq, 106-sı 

qadın, 70 nəfəri isə qoca insanlar olub. Bu da ermənilərin yenə də dinc əhalini öldürməsi ilə bağlı faktlar. 

Ermənilər Xocalını məhv etməklə, həm də bu məkanda mövcud olan qədim tariximizin izlərini itirmək istədilər. 

Tarixçilərimiz bu fikirdədir ki, Xocalı faciəsi Dağlıq Qarabağ hadisələrinin yox, hələ 1905-ci ildə baş verən 

hadisələrin davamı idi. Erməni cinayətlərinin növbəti bir qanlı halqası olan Xocalı faciəsini 1905-ci ildən 

başlayan və 1918-ci ildə daha da qanlı şəkil alan hadisələrdən fərqləndirən yalnız o idi ki, bu hadisə müasir 

dövrdə-insan haqlarının qorunduğu, cinayət törədənlərin beynəlxalq səviyyədə cəzalandırıldığı bir zamanda baş 

vermişdi. Amma bəşər tarixinin ən qanlı səhifələrindən olan Xocalı soyqırımından 20 il ötsə də, bu hadisəni 

törədənlər öz cəzasını almayıb. Ermənistan beynəlxalq təşkilatların çağırışlarına baxmayaraq, zəbt etdiyi Dağlıq 

Qarabağ və ətraf yeddi rayon daxil olmaqla Azərbaycanın əzəli torpaqlarının 20 faizini bu günədək azad 

etməyib. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 20 mindən çox soydaşımız həlak olub, 50 mindən artıq adam 

yaralanıb, əlil və şikəst olub, bir çox Azərbaycan hərbçisi əsir düşüb, dinc əhali girov götürülüb, bir milyon 

azərbaycanlı ağır qaçqın və öz vətənində məcburi köçkün həyatı yaşamağa məhkum edilib. Hərbi təcavüz 

nəticəsində 5 mindən artıq Azərbaycan vətəndaşı, o cümlədən, 55 uşaq, 326 qadın, 409 qoca itkin düşüb. Qeyd 

edək ki, Xocalı faciəsi zamanı dinc əhalinin kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsi faktı bir sıra beynəlxalq 

komissiyalar tərəfindən müəyyənləşdirilib.  
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Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni silahlı birləşmələrinin keçmiş sovet ordusunun Xankəndindəki 

366-cı motoatıcı alayı ilə birgə törətdiyi cinayəti istər Qarabağ müharibəsi, istərsə də dünya müharibələri 

tarixində dəhşətli nəticələrinə görə analoqu olmayan hadisədir. Xocalı soyqırımı zamanı yol verilən cinayət 

əməlləri qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə görə insanların məhv edilməsi niyyəti ilə törədilib. 

Beynəlxalq, həmçinin dövlətdaxili hüquqa əsasən, bu məhz genosiddir və həmin vəhşilik, vandalizm aktı 

insanlığa qarşı törədilən qatı cinayət kimi öz layiqli qiymətini almalıdır. 

Bütün Azərbaycan bu fikirdədir ki, uzun illərdən bəri Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı 

məqsədyönlü təcavüz və genosid siyasətinə və bunun nəticəsində baş verən beynəlxalq hüquq pozuntularına, o 

cümlədən Xocalı faciəsinə beynəlxalq birlik tərəfindən ayrı-seçkilik olmadan, ədalətli qaydada, ümumi 

beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə müvafiq olaraq hüquqi qiymət verilməli, soyqırımı aktı tanınmalı, 

cinayətkarlar cəzalandırılmalıdır. Ermənistanda vaxtilə yaşayan azərbaycanlılar öz doğma yurdlarından dəfələrlə 

kütləvi şəkildə deportasiya olunub. Buna görə də hazırda Ermənistanda bir azərbaycanlı belə qalmayıb, 

Azərbaycanda, əsasən Bakıda 50 minədək erməni yaşayır. Atəşkəs əldə olunub, amma bu gün də Azərbaycan 

tərəfindən itkilər var. Hətta onların arasında uşaqlar da var.  

Xocalı cinayətkarları hələ ki, cəzalarını almasa da, hazırda Xocalı faciəsi beynəlxalq səviyyədə, bir sıra 

dövlətlərin parlamentlərində müzakirəyə çıxarılır, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Ermənistan 

təcavüzkar dövlət kimi tanınır. "Heydər Əliyev Fondu və fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tərəfindən təşkil 

olunan "Xocalıya ədalət" kampaniyası Xocalı həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmağı qarşısına məqsəd 

qoyub. Hazırda bu kampaniya dünyanın 50 ölkəsində həyata keçirilir və onun fəallarının yorulmaz əməyinin 

nəticəsi olaraq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament İttifaqı Xocalıda törədilmiş vəhşilikləri soyqırımı kimi 

tanıyıb. Bundan əlavə, Xocalı dəhşətləri Meksika və Pakistan parlamentləri tərəfindən də soyqırımı kimi qəbul 

olunub. Kampaniya çərçivəsində Xocalı soyqırımına dair kitab, buklet, disklər hazırlanır, dünyanın hər yerində 

müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. 

Leyla Əliyeva qatıldığı tədbirlərdən birində bildirib ki: "Bu gün etdiklərimizin heç biri Xocalı 

soyqırımının yaralarını sağalda bilməz. Bizim edə biləcəyimiz yalnız həmin dəhşətli tarixi yad etmək və qətliam 

zamanı öldürülən və ya ömürlük əlil olan uşaq, qadın və kişiləri unutmamaqdır". Fondun vitse-prezidenti 

bildirib ki, Xocalıda baş verənlərin ağrısı bugünədək hiss olunur: "Əfsuslar olsun ki, bu, dünyanın digər 

hissələri üçün də acınacaqlı nəticələr vermişdir. Azərbaycan coğrafi baxımdan Avropa ilə Asiya arasında 

yerləşir və insanlığa qarşı bu cinayət XX əsrin sonlarında, düz Avropanın kandarında törədilmişdir. Bu dəhşətli 

qətliam zamanı Xocalının 613 dinc sakini qətlə yetirilmişdir". Hazırda cinayətkarların öz layiq olduqları 

cəzalarını almaları üçün millət vəkillərimiz, qeyri-hökumət təşkilatları, diasporalar yorulmadan fəaliyyətdədir. 

Belə ki, bütün Azərbaycan xalqının, dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər artıq öz bəhrəsini verməyə başlayıb. 

"Yeni Azərbaycan" qəzetinin baş redaktoru Hikmət Babayevin fikrincə, torpaqlarımızın işğalı, insanlarımızın 

qırğınlara məruz qalması faktı xalqımızda psixoloji problemlərə, mənəvi deqredasiyaya yol açır. Erməni 

cinayətkarlarının cəzasız qalması isə bu vəziyyətin aradan qalxmasına mane olur. Cəmiyyətimizdə məğlub 

psixologiyasının formalaşdığını bildirən Hikmət müəllim bunun aradan qaldırılmasının vacib olduğunu bildirdi. 

O, bu fikirlərini faciənin ildönümündən əvvəl bildirmişdi. Faciənin 20-ci ilində dövlət başçısının rəhbərliyi ilə 

yüzlərlə insanımızın qatıldığı Xocalı faciəsi ilə bağlı yürüş insanların gözündə ümid işığı yandırdı. Məğlubluq 

sindiromu yox olmuşdu. Eləcə də Türkiyədə keçirilən möhtəşəm aksiya dünya mətbuatında haqlı olaraq yer 

aldı. Dünya Azərbaycanın və onun dostlarının bu faciənin günahkarlarının cəzasını alması üçün əlbir olduğunu 

və haqlı mübarizəmizdən əl çəkməyəcəyimizin şahidi oldu. Haqq mübarizəmizdə Yaradanın yanımızda 

olacağına, dövlətimizin, eləcə də birləşməyi və intiqamını almağı bacardığını dəfələrlə sübut etmiş xalqımızın 

cinayətkarlara layiq olduğu cəzanı verəcəyinə inanırıq.  

 

Nahid Canbaxışlı 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına  

Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün  

 

“Həftə içi”.-2012.-3-5 mart.-№38.-S.7. 
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"The Washington Times": Azərbaycan Xocalı qətliamını unutmur 

 

ABŞ-ın "The Washington Times" qəzetinin 6 aprel tarixli nömrəsində Xocalı soyqırımının 20-ci 

ildönümü ilə bağlı "Azərbaycan Xocalı qətliamını unutmur" sərlövhəli məqalə dərc olunmuşdur.  

  

Soyqırımı ilə bağlı şəkillərin də yer aldığı məqalədə müəllif Eric Layman bildirir ki, 1988-1994-cü illərdə 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisində baş vermiş müharibə zamanı Ermənistanın və keçmiş SSRİ-nin hərbi 

birləşmələri Xocalı şəhərində qadınlar və uşaqlar da daxil olmaqla, yüzlərlə etnik azərbaycanlını qətlə 

yetirmişlər. Ermənistan hərbçiləri Xocalını tərk etməyən yüzlərlə mülki vətəndaşı qətlə iki gün ərzində 

yetirmişlər.  

Müəllif yazır ki, bu il 20 illiyi qeyd olunan faciənin baş verdiyi fevral ayında Azərbaycanda iqtidarın və 

müxalifətin çiyin-çiyinə dayandığı tədbirlər və yürüşlər keçirilmişdir.  

Məqalədə qeyd edilir ki, Amerika inqilabının tarixi amerikalı tələbələrə öyrədildiyi kimi, Xocalı faciəsinin 

tarixi də Azərbaycanda tələbə və şagirdlərə öyrədilir.  

Məqalədə faciənin şahidlərinin fikirlərinə də yer verilir. Əlli yaşlı Əlövsət Qasımov deyir: "Bu, mənim üçün 

20 ildir davam edən qorxulu yuxudur və bu ağrı hələ də məndə qalıb". 

Müəllif bildirir ki, bu faciədən sağ çıxmış insanlar və onların övladları Xocalıya qayıtmaq arzusu ilə 

yaşayırlar.  

Xocalıda şəhid olmuş qardaşının şəklini göstərən 42 yaşlı məktəb direktoru Fiqurə Rüstəmova deyir: "Mən 

Xocalıya qayıtmaq istəyirəm. Mən istəyirəm ki, öləndə qardaşımın və valideynlərimin yanında dəfn olunum". 

Xocalının digər sakini Əkbər Həsənov isə deyir: "Burada həyatımız pis keçmir, ancaq biz öz doğma 

torpağımıza qayıtmaq istəyirik".  

Qanlı qırğın zamanı yaralanmış sürücü Rafael İsmayılov belə deyir: "Mənim üçün əsas məsələ öz ata-baba 

yurduma qayıtmaqdır. Mən müharibənin əleyhinəyəm, lakin torpaqlarımızı güc yolu ilə geri qaytarmaq lazım 

gələrsə, mən hətta zədəli ayağımla sürücülük edə bilərəm". 

Məqalədə deyilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələnin həlli istiqamətində işləri davam etdirdiyini bəyan 

edir. 

Müəllif ölkəmizdə gedən inkişaf proseslərinə də diqqəti cəlb edir. Bildirilir ki, Azərbaycan iqtisadi baxımdan 

dünyanın ən sürətlə inkişaf edən ölkələrindən biridir. Ötən səkkiz ildə ölkədə ümumi daxili məhsul üç dəfə 

artmışdır. Xarici borc ümumi daxili məhsulun 6 faizini təşkil edir. Adambaşına düşən milli gəlirə görə 

Azərbaycan regionun ən zəngin ölkəsidir. 

 

“Xalq qəzeti”.-2012.-8 aprel.-N 75.-S.2. 
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“Xocalı soyqırımını törədənlər beynəlxalq məhkəmədə cavab verməlidir” 

 

Gənclik illərini Xocalıda keçirən, Qarabağ müharibəsinin, eləcə də ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 

törətdiyi soyqırımın şahidi olan və bu faktı qələmi ilə dünyaya çatdırmaq istəyənlərdən biri də Şamil 

Sabiroğludur. Onunla baş vermiş gerçəkliklərin çatdırılmasında ərsəyə gətirdiyi “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” 

İctimai Birliyinin rəhbəri, “Ana harayı” qəzetinin baş redaktoru, müharibə veteranı olaraq həmsöhbət olduq. 

 

–Şamil müəllim, öncə təşkilatınızın yaranma səbəbləri barədə məlumat verərdiniz. 

–Birliyin yaradılmasının təşəbbüskarlarından biri “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyinə Beynəlxalq 

Dəstək Cəmiyyəti”nin rəhbəri Tofiq Əlizadədir. Bu qurumu yaratmaqda bir səbəb var. Mən, Xocalı soyqırımı 

baş verən gündən onun ağır nəticələrinin aradan qaldırılmasına qədər proseslərdə iştirak etmişəm və bunları 

qələmə alıb bir sıra mətbu orqanda işıqlandırmışam. Tofiq müəllim bunu görürdü və təklif etdi ki, bir ictimai 

təşkilat yaradıb, bu işlə professional şəkildə məşğul olum. 2007-ci il sentyabrın 27-də təşkilatın təsis yığıncağını 

keçirdik. Həmin il noyabrın 16-da “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyi dövlət qeydiyyatına alındı. 

– Bu müddətdə sizə maliyyə yardımı göstərən donor təşkilatlar olubmu? 

–2007-ci ilədək respublikamızda fəaliyyət göstərən QHT-lər çox acınacaqlı durumdaydılar. Prezident 

İlham Əliyevin müvafiq Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası yaradıldı. Həmin vaxt təşkilatımız yeni təsis olunmuşdu. Bizə ilk maliyyə 

yardımını ayıran da məhz QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası olub. Qeyd edim ki, mən, Şuranın sədri Azay 

Quliyevlə Respublika Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının, Milli QHT Forumunun formalaşması prosesində 

yaxından iştirak etmişəm. Hazırladığımız layihələrin aktuallığını, təşkilatın və onun rəhbərinin dövlətimizə 

sədaqətini nəzərə alan Şura üzvləri 3 layihəmizin maliyyələşdirilməsi barədə qərar qəbul etdilər. Azərbaycan 

Mətbuat Şurası ilə birgə həyata keçirdiyimiz “Qarabağ” mövzusunun və Xocalı soyqırımının mediada təbliğinə 

dəstək” layihəsi də bu qəbildəndir. “Azersun Holdinq”in maliyyə dəstəyilə həyata keçirilən bu layihə KİV 

əməkdaşları, o cümlədən ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən çox maraqla qarşılandı. 

– Soyqırımın dünya dövlətləri tərəfindən tanınması üçün hansı addımların atılmasını daha vacib 

hesab edirsiniz? 

– Dövlət başçısı tərəfindən QHT-lərə dəstək göstərilir. Lakin maliyyə vəsaitinin azlığı ucbatından 

qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq qeyri-mümkündür. Məsələn, 2009-cu il fevralın 4-də Hollandiyada 

fəaliyyət göstərən “Türklərin Soyqırımlarını Araşdırma” Vəqfi ilə birgə 18 maddədən ibarət “Ermənistanın 

Qarabağ Türk Soyqırımı” adlı layihəni imzalamışıq. Bu layihəyə əsasən, Avropanın hüquq mərkəzi olan 

Haaqada Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünə həsr edilən Beynəlxalq İctimai Məhkəmənin 

keçirilməsini planlaşdırırıq. Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsi bu layihəni bəyənib. 

Müvafiq işlər görülməsi üçün Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə tapşırılıb. Təəssüflər olsun ki, lazımi 

miqdarda maliyyə vəsaiti olmadığından layihənin icrası ləngiyir. Bizə elə gəlir ki, Heydər Əliyev Fondunun 

timsalında bu cür böyük layihələrin maliyyələşməsinə imkanlı idarə və müəssisələr, xeyriyyəçi insanlar kömək 

göstərməlidir. Mən özüm Xocalı soyqırımının canlı şahidiyəm. Ötən 20 il ərzində erməni vəhşiliyinin şahidi 

olan, əsir və girovluq həyatı yaşayan insanların çoxu dünyalarını dəyişib. İstəyirik ki, sağ qalanlardan 

videomüsahibələr alaq. Amma təkcə arzu etməklə iş bitmir. Layihənin icrasına 5-6 min manat pul ayrılır. 

Çalışırıq ki, layihədə nəzərdə tutulanlar həyata keçirilsin. Bəs, bu layihəni icra edənlərin ailə-uşaqları, ən 

azından Birliyin rəhbəri, kompüter operatoru və mühasib də müəyyən miqdarda maliyyə vəsaiti almalı deyil? 

Bütün problemlər də buradan başlayır. Təşkilatın daimi ofisi yoxdur. Daimi yeri olmayan ictimai birlik ofis 

kirayələməyə məcburdur. Bəs, kirayə haqqını hansı pulla ödəmək? Ötən 4 il müddətində dəfələrlə müraciət 

etməyimizə baxmayaraq, təşkilatımıza Bakı şəhərində 5-6 otaqlı ofis ayrılmır. 

–Xocalı soyqırımı baş verərkən hansı hadisələrin şahidi olmusunuz? 

–1989-cu ildən 1995-ci ilə kimi qaynar nöqtələrdə fəaliyyət göstərərkən salamat qaldığıma görə 

Allahıma duaçıyam. Soyqırım zamanı xocalıların çoxu öz başının hayındaydı. Rusiyaya məxsus 366-cı alayın 

hərbi texnikası və canlı qüvvəsi olmasaydı, erməni daşnaqları bu cür vəhşiliyi törədə bilməzdilər. 88 yaşlı 

Allahverdi Quliyev, 83 yaşlı Savalan Abbasov, el ağsaqqalı Zəkara dayı..... vəhşicəsinə qətlə yetirildilər. 20 il 

Xocalı şəhər 8 illik məktəbinə rəhbərlik etmiş Cəfər Cəfərovun baba-nənəsini Qərbi Azərbaycanda–indiki 

Ermənistanda öldürən erməni terrorçuları, məlum soyqırım zamanı onun ata-anasını öldürdülər, özü isə 

ermənilər tərəfindən girov götürülüb. 8 yaşlı qızı Xəzəngül Əmirovanın gözləri önündə atası Təvəkkülü diri-diri 

yandırdılar. Bu cür faktlar o qədərdir ki... Xocalının qəhrəman övladlarının, habelə, Ağdam camaatının, orada 
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fəaliyyət göstərən tibb işçilərinin köməyi sayəsində itkilərin sayı xeyli azaldı. Ağdam mərkəzi rayon 

xəstəxanasına gətirilən yaralılar operativ surətdə qəbul olunurdu, şöbələrdə yerləşdirilir, ağır vəziyyətdə olanlar 

respublikanın əksər şəfa ocaqlarına göndərilirdi. O zaman burada səhiyyə xidmətinin təşkili üçün bütün 

məsuliyyəti səhiyyə nazirinin o zamankı müavini Rahim Hüseynov öz üzərinə götürmüşdü. Hələ soyqırım baş 

verməmişdən on gün öncə, fevralın 17-də Ağdama hərbi sanitar qatar gətirilmişdi. Biz elə düşünürdük ki, 

Əsgəran–Şuşa yolu açılacaq və biz Xocalıya gedəcəyik. Bu məqsədlə də sanitar qatar Ağdama gətirilmişdi. 

Təəssüflər olsun ki, fevralın 25-dən 26-na keçən gecəyədək Əsgəran yolunun açılması üçün hazırlanan 

əməliyyat baş tutmadı. Mərkəzi rayon xəstəxanasının baş həkimi Taryel Eyvazov başda olmaqla, bütün işçilər 

yuxusuz gecələr hesabına yaralıların şəfa tapmaları üçün var qüvvələrilə çalışırdılar. Fevralın 28-də Ağdam 

rayonunun mərkəzi erməni-rus hərbi birləşmələri tərəfindən “Qrad”, “Kristal” tipli raket qurğularından və top 

mərmilərindən şiddətli atəşə tutuldu. Atılan mərmilərdən ikisi xəstəxananın ərazisinə düşmüşdü. Mən, Rahim 

müəllimin üst-başının qanlı-palçıqlı olduğunu gördüm. O, xərəkdə yaralıların daşınmasına kömək edirdi. Elə 

bildim, yaralanıb. Az sonra məlum oldu ki, yaralıları palatalara yerləşdirərkən üst-başı qana bulaşıb. Məhz 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində tibb işçisi kimi müstəsna xidmətlərinə görə Rahim 

Məmmədhüseyn oğlu Hüseynov “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyinin Xüsusi Diplomuna və Fəxri 

Üzv adına layiq görülüb.  

–Birliyin nəzdində gənclərdən ibarət yaradılan “Haray” teatrı fəaliyyətini necə qurub? 

–Azərbaycanda 1500-dən çox QHT fəaliyyət göstərir. İlk ictimai təşkilatdır ki, tərkibində peşəkar teatr 

yaradılır. Bu təklifin müəllifi təşkilatımızın üzvü, istedadlı rejissor Kəmaləddin Məmmədli, onu dəstəkləyənsə 

özüm olmuşam. Bakı Humanitar Kollecinin tələbələri və sabiq müəllimlərindən ibarət kollektiv hələ ki, ictimai 

əsaslarla çalışır. Hazırladığımız “Xocalını unutma!” adlı ədəbi-bədii kompozisiya tamaşaçıların hədsiz marağına 

səbəb olub. Düzdür teatr kollektivi hər birimizə əzizi olan İmran müəllimin vəfatından sarsıntı keçirdi, lakin 

hamı bilir ki, həyat davam edir. Bu gözəl insanın xatirəsini yaşatmaq üçün adına Diplom təsis etmək 

niyyətindəyik. Qeyd edim ki, hələlik teatra rəhbərliyi peşəkar rejissor Samir Güləliyev öz üzərinə götürüb. 

–Təşkilatınızın İnternet səhifəsi varmı? 

–Saytı 1 ildən çoxdur ki yaratmışıq. Lakin maliyyə imkansızlığı ucbatından istifadəyə verməmişik. Bu 

yaxınlarda onun təqdimatını keçirmək niyyətindəyik. Sayt 3 dildə–Azərbaycan, ingilis və rus dillərində fəaliyyət 

göstərəcək. 

–Xocalı soyqırımı ilə bağlı Almaniyaya səfərinizin əsas məqsədi nədi?  

– Qeyd edim ki, bu səfər QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının layihəsi çərçivəsində həyata keçirilmişdi. 

Səfərə ictimai birliyin sədr müavini, şair-tərcüməçi, Xocalı soyqırımı zamanı atasını, bacısını və digər 

doğmalarını itirmiş Yusif Savalan, eləcə də, Nəzarət-Təftiş Komissiyasını üzvü Qardaşxan Abbaszadə ilə birgə 

getmişdik. Göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Pərviz Şahbazova, habelə, 

səfirliyin digər məsul əməkdaşlarına rəhbərlik etdiyim Birliyin fəalları adından öz minnətdarlığımı bildirirəm. 

Berlindəki kitabxanalardan birinin qarşısında Xocalı soyqırımının qurbanlarına abidə ucaldılıb. Həmin abidəni 

ziyarət etdik. Almaniya hökumətinin keçmiş sözçüsü, Azərbaycanın Baden-Vattemberq əyalətindəki fəxri 

konsulu cənab Otto Hauzerlə və digər alman ziyalıları ilə tanış olduq. O.Hauzer etiraf etdi ki, çox ölkələri gəzib, 

sonda Azərbaycanı seçib. Bu diyarın insanları çox səmimi, sözlərində dürüstdürlər. Mən Almaniyadakı 

Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzinin icraçı direktoru, milliyyətcə azərbaycanlı Samira-Patzer İsmailova 

çox böyük köməklik göstərdi. Berlində altı min nəfər soydaşımız yaşasa da, cəmi 80-100 insan 4 gün ardıcıl 

keçirilən tədbirlərdə aktiv iştirak edirdi. Bizim başımıza gələnlər ermənilərin və ya onların havadarlarının 

başlarına gəlsəydi, dünyaya car çəkib hər yerdə biabır etmiş, lazımi miqdarda təzminat almışdılar. Bizsə, ötən 

20 ildə Xocalı soyqırımının əsl hüquqi qiymətinin verilməsinə nail olmamışıq. Çox istərdim ki, xarici ölkələrdə 

fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının nümayəndələri, habelə, bütün həmvətənlərimiz dövlətimizin 

mənafeyini və ümumi maraqlarımızı daim nəzərə alsınlar. Unutmasınlar ki, Vətəndə onların yolunu həsrətlə 

gözləyənlər var. Siyasi baxışlarından, dini etiqadlarından asılı olmayaraq, bütün Azərbaycan vətəndaşları, 

ictimaiyyət “Öncə Vətən!”” devizini önə çəksinlər. Yalnız bu zaman ərazi bütövlüyümüz təmin olunacaq, 

şəhidlərin ruhu şad olacaq. 

Bəxtiyar MƏMMƏDLİ 

 

“525-ci qəzet”.-2012.-11 aprel.-№60.-S.4. 
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Berlində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş «Pozulmuş sülh» cizgi filminin  

təqdimatı olmuşdur 

 

Azərbaycan Respublikasının Almaniyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə Almaniyadakı Azərbaycanlıların 

Əlaqələndirmə Mərkəzində (AAƏM) Xocalı faciəsinə həsr olunmuş "Pozulmuş sülh" cizgi filmi təqdim 

edilmişdir.  Təqdimat Berlində yaşayan həmvətənimiz rəssam və rejissor Məsud Pənahinin yaradıcılığına həsr 

olunmuş "Sənətin sevincli-kədərli səhnələri" adlı tədbir çərçivəsində keçirilmişdir. 

AAƏM-in icraçı direktoru Samira Patzer-İsmailova tədbirin animasiya sənətinə həsr edildiyini bildirmiş və 

qonaqlara Azərbaycanda animasiya sənətinin inkişafı barədə məlumat vermişdir.  

Səfirliyin birinci müşaviri Rizvan Nəbiyev Azərbaycanın mədəniyyəti və incəsənəti haqqında qonaqlara 

məlumat vermişdir. O, Azərbaycan incəsənəti haqqında alman mətbuatında demək olar ki, heç bir məlumat 

verilmədiyini, əksinə, Azərbaycana qarşı qərəzli və birtərəfli yazıların sayının çoxaldığını təəssüflə qeyd 

etmişdir. Məsud Pənahinin yaradıcılığından danışan diplomat hər bir ölkənin tanıdılmasında mədəniyyətin, 

incəsənətin əsas vasitə olduğunu vurğulamış, mədəniyyət işçilərinin bu işdə dəstəklənməsinin vacibliyini 

vurğulamışdır. 

Samira Patzer-İsmailova filmin yaranma tarixindən, Məsud Pənahinin təşəbbüsü və yaradıcı fəallığından, 

Azərbaycan Respublikası Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin və AAƏM-in bu sənət əsərinin ərsəyə 

gəlməsində rolundan danışmışdır. Filmin Azərbaycan səfirliyinin dəstəyi ilə ilk dəfə Berlində, Xocalı 

soyqırımının 20 illiyinə həsr edilmiş "Xocalı həftəsi" çərçivəsində nümayiş etdirildiyini bildirmişdir. 

Filmin rejissoru Məsud Pənahi film üzərində aparılan işlərdən danışmışdır. Daha sonra "Pozulmuş sülh" 

cizgi filmi nümayiş etdirilmişdir. 

Tədbirdə rejissorun "Qız qalası" və onun şagirdlərinin çəkdiyi "İki cəngavər" cizgi filmləri nümayiş 

olunmuşdur. 

Tədbir iştirakçılarına Məsud Pənahinin yaradıcılığında əsas rol oynayan "Tıq-tıq xanım" cizgi filmi haqqında 

sənədli film təqdim edilmiş və rejissor bu film haqqında qonaqlara geniş məlumat vermişdir. 

Filmin nümayişindən sonra rejissor tədbir iştirakçılarının suallarını cavablandırmışdır. 

Tədbirdə Alman ictimaiyyətinin nümayəndələri, Almaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətlərinin 

üzvləri, diaspor təmsilçiləri, azərbaycanlı tələbə və gənclər iştirak etmişlər. 

 

Vüqar SEYİDOV. 

 

“Azərbaycan”.-2012.-25 aprel.-N 89.-S.6. 
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Litva Seyminin 21 üzvü Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü ilə əlaqədar  

Avropa Parlamentinə müraciət etmişdir 

 

Azərbaycanın Litvadakı səfirliyindən APA-ya verilən məlumata görə, müraciəti imzalayanlar 

arasında Seym üzvləri Emanuelis Zingeris, Egidiyus Vareykis, Arunas Valinskas və digərləri var.  

 

Müraciəti imzalayanlar faciə ilə bağlı Azərbaycan xalqının üzüntüləri ilə həmrəy olduqlarını, Yuqoslaviya 

dövlətinin ərazisində müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərin əməllərinin siyasi və hüquqi baxımdan 

dəyərləndirilməsindən fərqli olaraq, Xocalı faciəsinin təqsirkarlarının indiyə qədər cəzalandırılmamasından 

təəssüfləndiklərini ifadə etmişlər.  

Litva Seyminin üzvləri Avropa parlamentarlarının diqqətini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə cəlb edərək 

Avropa Parlamentinin 20 may 2010-cu ildə qəbul etdiyi 2216 saylı Qətnaməsini mühüm sənəd kimi qəbul 

etdiklərini, bu sənəddə erməni təcavüzkarların hərəkətlərinə verilmiş mənəvi və siyasi dəyərləndirmələrə 

tərəfdar olduqlarını və sənəddə təsbit olunmuş prinsipial müddəaların dərhal yerinə yetirilməsini 

dəstəklədiklərini vurğulamışlar.  

Seym üzvləri faciəyə Avropa Parlamenti tərəfindən siyasi qiymət veriləcəyinə, bu qanlı faciənin Avropa 

tarixi yaddaşının tərkib hissəsi kimi qəbul ediləcəyinə inandıqlarını bəyan etmişlər.  

Litva parlamentarları Avropa Parlamentinin 2216 saylı Qətnaməsinin tələblərinin ciddi şəkildə yerinə 

yetiriləcəyinə və bu yolla tarixi ədalətin bərpa olunacağına ümidvar olduqlarını bildirmişlər 

 

“Xalq qəzeti”.-2012.-25 aprel.-N 89.-S.5. 
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Xocalı soyqırımının baiskarlarına müasir Avropada yer yoxdur 

 

Yaxşı və pis siyasətçilər haqqında danışmaq olar, lakin Xocalı soyqırımının baiskarlarına müasir 

Avropada yer yoxdur 

 

Bu sözləri "Eurovision-2001" musiqi müsabiqəsinin qalibi, Estoniya vətəndaşı Tanel Padar mayın 25-də 

"Hilton" otelində keçirdiyi mətbuat konfransında demişdir.  

Estoniyalı qonaq bu günlərdə Pirşağı qəsəbəsində Xocalıdan olan məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 

düşərgədə olması, orada faciə şahidləri ilə görüşü haqqında da məlumat vermişdir.  

Tanel Padar xocalılılara qarşı törədilmiş vəhşiliklərə baxmayaraq, dünya ictimaiyyətinin bu məsələ ilə bağlı 

tutduğu mövqeni, indiyə qədər faciəyə beynəlxalq aləmdə hüquqi və siyasi qiymət verilmədiyinə görə təəssüf 

etdiyini bildirmişdir. Qonaq demişdir: "Bu faciəni törədənlər layiqli cəzalarını almayınca, məcburi köçkünlər öz 

torpaqlarına qayıtmayınca ədalətin bərpa olunmasından söhbət gedə bilməz". 

Tanel Padar "Eurovision" festivalı ilə bağlı Bakıya gəlmiş jurnalistlərdən Xocalı həqiqətlərini yaymağa, 

dünya ictimaiyyətini bu faciəni soyqırımı aktı kimi tanımağa çağırmışdır. 

O, Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş 

əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüskarı olduğu "Xocalıya ədalət" kampaniyasının fəaliyyətini 

yüksək qiymətləndirmiş və "Ədalət alovunu yandır" şüarı altında Estoniyada kampaniyanın işini 

gücləndirəcəyinə hazır olduğunu bildirmişdir. 

Tanel Padar və onu müşayiət edən qrupun üzvləri ABŞ Prezidenti, BMT-nin baş katibi, Avropa Şurası 

Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin deputatlarına ünvanlanmış və Xocalı faciəsini insanlığa qarşı 

cinayət kimi tanımağa və günahkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün səy göstərməyə çağıran kampaniyanın 

petisiyasını imzalamışlar. 

Sonda estoniyalı müğənni carı ilin iyununda Azərbaycanda Xocalıdan olan məcburi köçkünlər üçün xeyriyyə 

konserti ilə çıxış edəcəyinə söz vermişdir. 

Ölkəmizlə bağlı təəssüratlarını bölüşən estoniyalı müğənni Azərbaycan və Estoniya arasında münasibətlərin 

hər zaman yüksək səviyyədə olduğunu bildirmişdir. O demişdir: "XX əsrin əvvəllərində Estoniyada böhran 

olduğu zaman bir çox həmvətənlərim Azərbaycana gəlmiş və neft sənayesində işləmişlər. Biz bu yaxşılığı heç 

vaxt unutmarıq".  

Tanel Padar Bakının gözəlliyinin, şəhərdə tikilən yeni möhtəşəm binaların, eləcə də tarixi abidələrin onu 

valeh etdiyini bildirmiş, Şərq və Qərb elementlərini özündə əks etdirən Azərbaycan mədəniyyətinə yüksək dəyər 

verdiyini vurğulamışdır. "Eurovision-2012" mahnı müsabiqəsinin yüksək səviyyədə təşkil edildiyini deyən 

qonaq "Baku Crystal Hall"ın onun gördüyü ən möhtəşəm komplekslərdən biri olduğunu bildirmişdir.  

Müğənni Azərbaycan xalqının yüksək qonaqpərvərliyinin və səmimiyyətinin onda dərin təəssürat yaratdığını 

qeyd etmişdir. 

 

“Xalq qəzeti”.-2012.-26 may.-N 115.-S.4. 
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Fransadakı ermənilərin Xocalı soyqırımı xofu 

 

Dünya ictimaiyyətinə özlərini bəşəriyyətin “sülhsevər və ən humanist xalqı” kimi qələmə vermək üçün 

dəridən-qabıqdan çıxan ermənilər Fransada nəşr etdirdikləri mətbu orqanlarında Xocalı hadisələrindən söhbət 

açarkən “faciə” sözünü işlətməkdən çəkinir, 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən dəhşətli gecədə baş 

vermiş vəhşiliyi “Xocalı uğrunda gedən döyüşlər” tək beynəlxalq aləmə çatdırmağa səy göstərirlər. 
Fransada məskunlaşmış ermənilər 1855-ci ildən başlayaraq güclü erməni lobbisinin vəsaiti hesabına 

onlarla adda qəzet, jurnal və bülletenlər buraxmağa başlamışlar. Onların bir çoxu sonralar öz nəşrini 

dayandırmışdır. Hazırda işıq üzü görən “ACAM”, “Frans-Armeni”, “Hayistan”, “Armenizer”, “UMAF”, 

“Azadmaqazin”, “Ermənistan xəbərləri”, “Parev” və digər mətbu orqanları illər boyu Türkiyəyə və Azərbaycana 

qara yaxmaqla məşğul olmuş və bu gün də onu davam etdirirlər. 

Fransa Ermənilərinin Əlaqələndirmə Şurasının və əsası XIX əsrin sonlarında Fransada qoyulmuş 

“Daşnaksütyun” partiyasının ideyalarına xidmət edən bu mətbu orqanlarının əksəriyyəti müasir silahlarla 

silahlanmış erməni hərbi birləşmələrinin rus alayının köməyi sayəsində Xocalıda törətdikləri faciəyə başqa don 

geyindirərək fransız ictimaiyyətini aldatmağa səy göstərir. 

Parisdə güclü erməni lobbisinin vəsaiti hesabına gündəlik nəşr edilən “Ermənistan xəbərləri” (“Les 

Nouvelles d’Armenie”) jurnalının nömrələrində Xocalı faciəsi ilə bağlı dərc olunmuş yazıların müəllifi 

hadisələri başqa səmtə yönəltməyə səy göstərir. Belə ki, həmin yazılarda Azərbaycan dövlətinin bundan 

azərbaycanlılarda ermənilərə qarşı nifrət hissini gücləndirmə və erməniləri dünya ictimaiyyətinin gözündən 

salma vasitəsi kimi istifadə etməsinə dair gülünc ideyalar əks olunur. Başqa bir yazıda isə 7 minlik əhalisi olan 

Xocalıda törədilmiş qırğının qəsdən ermənilərin üzərinə yıxıldığı kimi uydurma fikir söyləyərək fransız 

oxucularını çaşdırmağa səy göstərirlər. 

“Frans-Armeni” mətbu orqanı isə bir qədər irəli gedərək, “Sumqayıt hadisələrini” tez-tez yada salır, 

azərbaycanlılar tərəfindən onlarla erməninin qətlə yetirilməsini Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 

yaranmasına səbəb kimi göstərir. Beləliklə daha bir tarixi saxtakarlığa yol verilir, hadisənin əsl mahiyyəti 

olduğu kimi oxucuya çatdırılmır. 

Yazının müəllifi tarixə müraciət edib araşdırmalar aparmaq əvəzinə hadisə barədə ermənilərin 

uydurduğu faktlara əsaslanmaqla özünə asan yol seçmişdir. O, nədənsə ermənilərin bu hadisəyə illər boyu 

hazırlaşdıqlarını, 1905-1907 və 1918-ci illərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı, 1948, 

1953 və 1988-ci illərdə tarixən Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsi olmuş indiki Ermənistandan ermənilərin 

apardığı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində yüz minlərlə azərbaycanlının öz ata-baba yurdlarından deportasiya 

edilməsi faktlarının üzərindən sükutla keçmişdir. 

Sumqayıt hadisələrinin ermənilərin Azərbaycana qarşı düşünülmüş şəkildə apardıqları mənfur siyasətin 

təzahürü olmasını, hadisə zamanı bir neçə erməninin öldürülməsində məhz öz həmvətənlərinin əli olmasına dair 

təkzibolunmaz faktların artıq üzə çıxmasını bu jurnalistə xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Belə yerdə xalqımızın bir 

atalar sözü yada düşür: Utanmasan oynamağa nə var. 

Başqa bir erməni mətbu orqanında dərc olunmuş yazıda Xocalı faciəsi ilə bağlı faktlar gizlədilmiş, 

“Xocalı uğrunda getmiş döyüşlərdə” hərbçilərlə birlikdə 200 nəfərin həlak olduğu qeyd edilmişdir. Doğrunu 

yalan, yalanı isə doğru kimi qələmə verməklə dünya ictimaiyyətini aldatmağa vərdiş etmiş ata-babalarının yolu 

ilə gedən erməni mənşəli fransız jurnalisti Xocalı faciəsi ilə bağlı Azərbaycan mətbuatına deyil, elə yaşadıqları 

ölkənin  həmin dövrdə faciədən bəhs etmiş qəzetlərinə nəzər yetirsəydi yaxşı olardı. “Le Monde”, “Le Fiqaro”, 

“Valör aktuel” və digər fransız qəzetlərində XIX əsrdən indiyə qədər ölkəmizin fasiləsiz olaraq erməni 

vəhşiliklərinə məruz qaldığı diqqətə çəkilmiş, faciə zamanı 613 nəfər günahsız xocalılının, o cümlədən 106 

qadının və 54 uşağın qətlə yetirildiyi, mindən artıq adamın əsir götürüldüyü və 150 nəfərin itkin düşdüyü qeyd 

edilmişdir. 

İftira və böhtana əl atmış bu jurnalist ASALA erməni terrorçu təşkilatının fəal üzvlərindən Vazgen 

Sisyanın onlarla azərbaycanlını vəhşicəsinə qətlə yetirdiyindən öyünməsini, fəxr etməsini, əli günahsız 

insanların qanına batmış bu caninin Xocalı faciəsində həmvətənindən heç də geri qalmamış Ermənistanın 

keçmiş prezidenti Pobert Koçaryan tərəfindən “milli qəhrəman” adı verilməsini, törətdikləri cinayətlərin izini 

itirmək üçün öldürülmüş azərbaycanlıların meyitlərini bir yerə toplayaraq yandırmalarını, gözlərini qan tutmuş, 

vəhşiliyə hərisləmiş ermənilərin hətta meyitlər arasında sağ qalmış uşaqlara belə aman verməyərək tonqala atıb 

həyatlarına son qoymalarını nə üçün xatırlatmır. 
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Xocalı faciəsinin erməniləri qorxuya salması əbəs deyildir. Bir tərəfdən tarixi faktlara əsaslanan 

Azərbaycan diplomatiyasının Ermənistan diplomatiyasını üstələməsi, digər tərəfdən isə Xocalı faciəsinin olduğu 

kimi dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində ölkəmizin apardığı siyasət Fransada yaşayan ermənilərdə 

əməlli-başlı xof yaradıbdır. 

Əslində ermənilərdə Xocalı faciəsinin qorxusu bir neçə il bundan əvvəl Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 

Azərbaycan həqiqətlərini, Xocalı faciəsini bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədilə müxtəlif dillərdə 

çap olunmuş kitab, broşür və digər vəsaitlərin müxtəlif ölkələrə yayılması, məşhur dünya kitabxanalarında 

yerləşdirilməsi, fondun dəstəyi ilə ölkəmizin hüdudlarından kənarda keçirilmiş tədbirlərlə başlamışdır. 2007-ci 

ilin fevral ayının sonlarında Parisdə ermənilərin keçirdikləri mitinqdə Azərbaycan təbliğatının getdikcə 

güclənməsini, tələbələrimizin Xocalı faciəsini dolğun və düzgün şəkildə fransızlara çatdırmaq üçün geniş 

fəaliyyət göstərmələrini, bu barədə vərəqələr yaymalarından narahat olduqlarını etiraf etmələri onların kürkünə 

əməlli-başlı birə düşməsindən xəbər vermişdir. Hətta onlar açıq-açığına Azərbaycan təbliğatına qarşı mübarizə 

etmək barədə çağırışlar səsləndirməkdən belə çəkinməmişlər. 

Nəhayət faciəyə siyasi qiymət verilməsi və soyqırımı kimi tanınması üçün Azərbaycan dövlətinin 

beynəlxalq məhkəməyə müraciət etməsinə hazırlaşması ermənilərin qorxusunu bir qədər də artırmışdır. 

Xalqımız əmindir ki, beynəlxalq ictimaiyyət arasında Xocalı faciəsi ilə bağlı haqq-ədalət beynəlxalq 

ictimaiyyət tərəfindən öz siyasi qiymətini alacaq, əlləri yüzlərlə xocalılının qanına bulaşmış qatillər isə layiqli 

cəzalarına çatacaqlar. 

Əsgər Əliyev (Paris) 

 

“İki sahil”.-2012.-28 iyul.-№136.-S. 14. 
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Fərhad BƏDƏLBƏYLİ: "Xocalı" matəm musiqisi təkcə Azərbaycanda deyil,  

bütün dünyada soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ithaf olunmuşdur 

 

"Xocalı" matəm musiqisi gələcəkdə dünyanın bir çox ölkələrində səsləndiriləcəkdir. Vacib deyil ki, bu əsər 

bütöv bir orkestrlə ifa edilsin. Bunu məhdud musiqi alətləri ilə də, istənilən yerdə ifa etmək mümkündür.  

AzərTAc xəbər verir ki, bu sözləri festivalın bədii rəhbərlərindən biri, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 

Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli avqustun 2-də Qəbələ şəhərində keçirilən mətbuat 

konfransında demişdir.  

Fərhad Bədəlbəyli bu matəm musiqisinin təkcə ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri Xocalı faciəsinin 

deyil, bütün dünyada soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ithaf olunduğunu bildirmişdir. Əsərdə musiqinin dili ilə 

soyqırımı cinayətkarlarının cəzalandırılması tələb olunur.  

F.Bədəlbəyli ermənilər tərəfindən törədilmiş Xocalı faciəsi barədə bütün dünya xalqlarının 

məlumatlandırılması üçün Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə elan 

olunmuş "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində MDB, Avropa ölkələrində, ABŞ-da və digər 

ölkələrdə böyük tədbirlərin həyata keçirildiyini xarici ölkə musiqiçilərinin və jurnalistlərin diqqətinə 

çatdırmışdır. F.Bədəlbəyli demişdir: "Mən özüm qarabağlıyam, Şuşada anadan olmuşam. Lakin ermənilər 

həmin torpaqları işğal etdiyi üçün mən indi öz doğma şəhərimə gedə bilmirəm. Çox təəssüf ki, bəzi dövlətlər 

bölgədə sülhün bərqərar olunmasına deyil, hələ də milli ədavəti qızışdırmağa çalışırlar. Biz musiqiçilər bunun 

əleyhinəyik, müharibəyə, göz yaşlarına son qoyulmasını istəyirik" 

 

“Xalq qəzeti”.-2012.-3 avqust.-N 171.-S.3. 
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Meksikanın paytaxtında Tlakskoake-Xocalı meydanı istifadəyə verilmişdir 

 

Meydanda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılmışdır 

Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 22-də Mexiko şəhərinin Tarixi Mərkəz rayonu ərazisində Tlakskoake-

Xocalı meydanının və burada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılış mərasimi 

keçirilmişdir. 

Təntənəli açılış mərasimində Meksikada rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini 

Əli Həsənovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. 

Qeyd edək ki, Tlakskoake-Xocalı meydanının yerləşdiyi Tarixi Mərkəz rayonu UNESCO-nun qeyri-maddi 

mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir. 

Tlakskoake-Xocalı meydanında Azərbaycan hökuməti tərəfindən təmir-bərpa və abadlıq işləri aparılmışdır.  

Azərbaycanın Meksikadakı səfiri İlqar Muxtarov mərasimdə çıxış edərək iki il bundan əvvəl Mexiko 

şəhərinin Tarixi Mərkəz rayonunda Tlakskoake-Xocalı meydanının təmir-bərpa işlərinin və burada Azərbaycan 

xalqının tarixində ən dəhşətli faciələrdən biri olan Xocalı soyqırımına həsr edilmiş abidənin ucaldılması ilə bağlı 

layihənin uğurla başa çatdığını bildirmişdir. Diplomat həmçinin meydanın ərazisindəki orta əsrlərə aid tarixi 

kilsənin də təmir olunduğunu və bu məbədə kilsə zənglərinin hədiyyə edildiyini diqqətə çatdırmışdır. 

Xocalıda erməni vandalların törətdikləri vəhşiliklər haqqında ətraflı məlumat verən İ.Muxtarov qeyd 

etmişdir ki, bu soyqırımının beynəlxalq miqyasda tanınması prosesində 2011-ci ildə Meksika Senatı və 

Deputatlar Palatasında Xocalı soyqırımı və Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü məsələsi müzakirə 

edilmiş və müvafiq qətnamələr qəbul olunmuşdur. 

Mexikonun şəhərsalma və inkişaf naziri Felipe Leal, Tarixi Mərkəz rayonunun, habelə Meksika Katolik 

Kilsəsinin rəhbər nümayəndələri çıxış edərək Azərbaycan hökumətinə şəhərin rəhbərliyi və sakinləri adından 

minnətdarlıqlarını bildirmişlər. Onlar da Xocalı soyqırımı barədə iştirakçılara məlumat verərək Azərbaycan 

torpaqlarının tezliklə işğaldan azad ediləcəyinə, cinayətkarların cəzalarına çatacaqlarına əmin olduqlarını 

vurğulamışlar. 

Nazir F.Leal meydanın və buradakı abidənin Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın dinc 

əhalisinə qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımına həsr olunduğunu bildirərək Mexiko şəhər hökumətinin bu 

addımının Azərbaycan ilə daha sıx əməkdaşlıq etmək niyyətinin göstəricisi olduğunu söyləmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və xalqımızın salamlarını mərasim iştirakçılarına çatdıran Baş nazirin 

müavini Əli Həsənov qeyd etmişdir ki, Azərbaycan və Meksika xalqları son iki əsrdə keçdikləri tarixi yolu, 

müstəqillik əldə etmək uğrunda apardıqları mübarizəni, qədim adət-ənənələrini, mədəniyyətlərini və bir çox 

digər ümumi dəyərlərini bölüşürlər. Bu isə öz növbəsində ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq 

münasibətlərinin inkişafına zəmin yaradır. 

Əli Həsənov ölkəmizin Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüzə məruz qaldığını və bunun nəticəsində 

Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal olunduğunu, bir milyon azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkünə 

çevrildiyini söyləmişdir.  

Ermənilər tərəfindən Xocalıda törədilmiş soyqırımı barədə mərasim iştirakçılarına məlumat verən Əli 

Həsənov vurğulamışdır ki, faciə zamanı yüzlərlə insan, o cümlədən qoca, uşaq və qadınlar amansızcasına qətlə 

yetirilmişlər. Bu, insanlığa qarşı böyük bir  cinayətdir və heç vaxt Azərbaycan xalqının yaddaşından 

silinməyəcəkdir. 

Əli Həsənov qeyd etmişdir ki, Xocalı faciəsinə həsr olunmuş bu abidənin Azərbaycandan çox uzaqlarda - 

Meksika torpağında ucaldılması, Mexiko şəhərinin tarixi mərkəzində yer ayrılması,  Meksika xalqının ədalətli, 

sülhsevər və demokratik bir cəmiyyət olduğunun bariz nümunəsidir. Biz bu ehtirama görə Mexiko şəhərinin 

rəhbərliyinə minnətdarlığımızı bildiririk. 

Ötən il Meksika Konqresində Xocalı faciəsi ilə bağlı məsələnin müzakirə edilməsi və Deputatlar Palatası 

tərəfindən bu cinayətin soyqırımı kimi tanınmasına toxunan Əli Həsənov öz demokratikliyini və ədalət 

prinsiplərinə sədaqətini nümayiş etdirmiş Meksika Konqresinin üzvlərinə dərin hörmət və ehtiramını 

çatdırmışdır. 

Sonda Əli Həsənov məmnunluqla qeyd etmişdir ki, bu meydan Mexiko şəhərinin sakinlərinin istirahət və 

Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad etmə yerinə çevriləcəkdir. 

Daha sonra tədbirdə Mexiko şəhərinin meri Marselo Ebrard çıxış edərək bildirmişdir ki, Tlakskoake-Xocalı 

meydanının şəhərin Tarixi Mərkəz rayonu ərazisində, bir çox digər ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli tarixi 
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abidələr və muzeylərlə bir arada yerləşməsi, buranın gələcəkdə şəhərin sakinləri və qonaqlarının sevimli gəzinti 

yerinə çevriləcəyinə zəmin yaradır. 

Tlakskoake-Xocalı meydanının Mexikonun ən möhtəşəm istirahət məkanı olduğunu qeyd edən mer 

M.Ebrard demişdir ki, şəhərdə ilk dəfə olaraq burada 20 metr hündürlüyündə proqramlaşdırılmış musiqili və 

rəngli fontan qurğusu yaradılmışdır. M.Ebrard bildirmişdir ki, bu meydan ölkələrimiz arasında qarşılıqlı hörmət, 

gələcəkdə daha sıx və geniş əməkdaşlıq yaratmaq niyyətlərindən xəbər verir. 

Təntənəli açılış mərasimindən sonra Tlakskoake-Xocalı meydanında Mexiko şəhərinin simfonik orkestri 

tərəfindən Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr edilmiş konsert verilmişdir. 

 

Şəfəq Akifqızı, 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

 

“Azərbaycan”.-2012.-25 avqust.-N 188.-S.2. 
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Mexikonun ən qədim kilsələrindən birində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə 

dini ayin həsr edilib 

 

Tlakskoake kilsəsinin rəhbəri: 20 il öncə Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz baş verib, soyqırımı törədilib 

Meksikanın paytaxtı Mexikonun Tlakskoake-Xocalı meydanının ərazisində fəaliyyət göstərən XVI 

əsrə aid tarixi Tlakskoake katolik kilsəsində avqustun 26-da Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad 

edilib.  

Azərbaycanın Meksika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyinin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata 

görə, meydanın bir ilə yaxın müddətdə davam edən təmir-bərpa işləri və Xocalı soyqırımına həsr edilmiş 

abidənin açılışından sonra kilsədə avqustun 26-da ilk dəfə bazar günü ibadəti keçirilib. Katolik kilsəsinin 

təşəbbüsü ilə, ilk dini ayin rəsmi olaraq Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr edilib.  

Dini ayin zamanı kilsə rəhbəri Eduardo Lozano öncə Xocalı soyqırımı barədə məlumat verib. O, Azərbaycan 

xalqının əsasən müsəlman olduğunu, lakin eyni zamanda bütün dinlərin nümayəndələrinə hörmətlə yanaşdığını 

qeyd edərək, 20 il öncə Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün baş verdiyini, bunun nəticəsi olaraq, günahsız mülki 

insanların kütləvi şəkildə qırılması ilə bir soyqırımın törədildiyini söyləyib. Dini və etiqadından asılı olmayaraq, 

bütün dünyada yaşayan insanların qardaş olduğunu qeyd edən kilsə rəhbəri, Xocalıda baş verən soyqırımın və 

bu kimi bütün cinayətlərin yolverilməz olduğunu, nəticədə Tanrının sülh və ədalət ideyalarının qalib gələcəyinin 

qaçılmazlığını söyləyib. E. Lozano Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin, əslində ədalət 

və sülhün simvolu olduğunu və hər zaman bu faciə qurbanlarının Mexiko şəhərinin sakinləri tərəfindən 

məhəbbətlə anılacağını söyləyib. 

Dini ayinin davamı olaraq, Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə və dünyada sülh naminə dualar oxunub.  

Qeyd edək ki, 2012-ci il 22 avqust tarixində Mexiko şəhərinin nüfuzlu Tarixi Mərkəz rayonunda Xocalı 

soyqırımına həsr edilmiş abidə və Tlakskoake-Xocalı Meydanının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. 

 

“Xalq qəzeti”.-2012.-28 avqust.-N 190.-S.4. 
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"Xocalı, insanlığın faciəsidir" 

 

Sevan Nişanyan: "Axmaqlıq bir millətə məxsus problem deyil" 

 

Sevan Nişanyan erməni əsilli Türkiyə vətəndaşıdır və Türkiyədə tanınmış yazarlardan biridir.  

Öldürülən erməni jurnalist Hrant Dinkin baş redaktoru olduğu "Agos" qəzetində və "Tərəf" qəzetlərində 

yazır. Şəxsən mənim özümə bir erməni əsilli yazarın dünya görüşü, yaşantıları, fikirləri çox maraqlı idi. Onunla 

virtual tanışlığımız təxminən iki il əvvəl baş tutub. Erməni millətçiliyinə, erməni iddialarına özünəməxsus 

yanaşması var. Hər zaman maraqlı söhbətləri ilə seçilən erməni əsilli yazar Sevan Nişanyanla virtual məkanda 

maraqlı bir söhbətimiz çox olub. Oxuyacağınız bu müsahibə isə bizim uzunmüddətli yazışmalarımızın cəmidir. 

Onunla hər şeydən, şeirdən, fəlsəfədən, mətbəxdən danışmaq mümkündür. Amma biz uydurma "erməni 

soyqırımı"ndan, Qarabağ savaşından, Xocalı qətliamından, şəxsi həyatından, dünya görüşündən, Türkiyədəki 

"açılımlar"dan və bir çox digər mətləblərdən danışmışıq. 

Bir erməni yazarın fikirləri ilə tanış olmaq mənim üçün də maraqlı oldu. 

- Azərbaycan oxucularına özünüzü necə təqdim edərdiniz?  

- Müxtəlif mövzularda kitablar yazan, araşdırmalar aparan Türkiyə vətəndaşıyam. Modern Türkcənin ilk 

etimoloji lüğətini, "Sözlərin Soyağacı" kitabının müəllifiyəm. Eyni zamanda Atatürk və kemalizm haqqında 

sistemli tənqidi əsər olan "Yanlış Cümhuriyyət" əsəri ilə çox populyarlaşdım. Kitablarımdan əlavə Türkiyədə 

alternativ, insani boyutlu turizmin inkişafı üçün xeyli əmək sərf eləmişəm. 

- "Adını unudan ölkə" adlı əsərinizdə Türkiyədə dəyişdirilən yer adları ilə bağlı tənqidi fikirləriniz 

yer alır. Ermənistan Azərbaycan türklərini Qərbi Azərbaycandan deportasiya etdikdən və Qarabağ 

işğalından sonra bizə məxsus yer adlarını dəyişməklə məşğuldur. Buna münasibətiniz necədir?  

- Mən buna da qarşıyam. Bildirmək istəyirəm ki, axmaqlıq bir millətə məxsus problem deyil. 

- Ermənilərin Qarabağı işğal etməsinə, günahsız insanları yurd-yuvasından didərgin salmasına, 

erməni zülmünə bir erməni əsilli qəzetçi kimi necə baxırsınız?  

- Müharibənin və zülmün hər çeşidinə qarşı çıxmalıyıq. Bu bizim insani vəzifəmizdir. Mən bu hadisələrə 

lap əvvəldən narazıyam. Ancaq Qarabağ məsələsində sadəcə Ermənistanı günahkar görmək yanlış yanaşmadır. 

Qarabağ sorunu təməli Stalin tərəfindən qoyulmuş, Andropov və Qorbaçov dönəmində fitili yandırılmış 

bombadır. 

- Xaçatur Abovyan və digər erməni ziyalıları türk dilinin erməni mədəniyyətinə qarışdığını 

deyirlər. Xaçatur Abovyan nə qədər türk düşməni olsa da onun yazdığı "Ermənistan yaraları" 

romanında 1000-dən artıq türk sözü işlənir. Sizcə türk dilinin erməni mədəniyyətinə təsiri varmı?  

- Erməni mədəniyyətinə türk dilinin təsiri danılmazdır. Ermənilər bir toplum olaraq 1000 ildən artıq 

türklərin hakimiyyəti altında yaşayıblar. Erməni mədəniyyətinin türk mədəniyyətindən qidalanması, 

təsirlənməsi normaldır. Türklərin hakimiyyəti altında yaşayan ermənilərin çoxusu türkcə-ermənicə, yəni ikidilli 

danışıb. Erməni hərfləri ilə, ancaq türkcə yazılmış böyük bir erməni ədəbiyyatı var. İlk türkcə romanı 1850-ci 

ildə əslən erməni olan Vartanyan Paşa yazmışdır. 

- Türkiyə gündəmindən danışaq. Türkiyənin "Star" qəzetində yazdığınız bir yazıda iddia edirsiniz 

ki, köklü dəyişik olmasa "Kürd açılımı" mənasızdır. Türkiyə hökumətinin "açılımlar"la bağlı siyasətini 

necə şərh edə bilərsiniz?  

- Türkiyə hökuməti "açılımlara" çox qorxaq yanaşır. "Kürd məsələsi" ilə bağlı təcili olaraq radikal 

addımlar atılmalıdır. Məncə hökumət bu mövzuda çox gecikir. Eyni zamanda Ermənistanla münasibətlərdə də, 

hökumətimizin çox cəsur addımlar atmasını gözləyirəm. 

- Türkiyədə "erməni soyqırımı" olmasını qəbul edirsinizmi? İllərdir "ermənilər soyqırımı" 

haqqında iddialar irəli sürən ermənilərin 1993-cü ilin 26 fevralında Xocalıdakı cinayətlərinə necə qiymət 

verirsiniz?  

- 1915-ci ildə Türkiyədə gerçəkləşən erməni soyqırımını çox cahil və fanatik adamlar inkar etməkdədir. 

Osmanlının təməl ünsürlərindən olan, Osmanlı əhalisinin 15 %-ini təşkil edən bir toplum, 1915-ci ildən, 1923-

cü ilə qədər aparılan səhv siyasət nəticəsində yox edilmişdir. Ancaq adi insani duyğulardan məhrum olan 

insanlar bu hadisəni inkar edib kiçildə bilər. Amma bu hadisələri Türkiyənin adına yazmaq cahillikdir. 

Xocalıda erməni ordusunun həyata keçirdiyi qətliam olduqca böyük bir faciədir. Bu həm də insanlıq adına 

da çox böyük bir cinayətdir. Ancaq 1915-1923-cü illərdə Türkiyədə 2 milyonluq tarixi bir ulusun yox edilməsi 

ilə heç cür müqayisə oluna bilməz. Xocalı, insanlığın faciəsidir. 
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- Türkiyədə məşhur yazar və araşdırmaçı olaraq tanınırsınız. Eyni zamanda müəyyən nüfuz 

dairəniz və bilgiləriniz var. Sizcə Qarabağ probleminin çözümü necə gerçəkləşə bilər?  

- Bu problemin həll olunmasının bir yolu var. Düşünürəm ki, əgər Rusiya istəsə bu problem tez bir 

zamanda həll olunar. 

- Sizin sevdiyiniz, ilgiləndiyiniz bir Azərbaycan türkü ola bilərmi? Alim, şair, filosof, jurnalist....  

- Mən sevdiyim insanları irqinə və millətinə görə ayırmıram. Yazar, alim, şair olaraq, sevgili olaraq hər 

millətdən olan insanları sevdim və sevə bilərəm. Türklərlə ermənilər arasında mədəni və insani olaraq heç bir 

fərq görə bilmirəm. 

- Azərbaycana gəlmək istərdinizmi? Uzun illər ermənililər bizimlə bir məişəti paylaşıb, eyni 

quruluşda yaşamışıq. Əvvəlki yaşam tərzinə qayıtmaq mümkündürmü?  

- Əvvəllər ermənilərlə Azərbaycan türkləri daha mehriban idi. Ancaq o mehribanlığın yenidən bərpa 

oluna bilməsi bir az müşküldür. Mən 1990-cı ildə bir dəfə Azərbaycana gəlib bir həftə qalmışam. İnsanlardan 

çox gözəl münasibət, dostluq, mehribançılıq görmüşəm. Məni evində qonaq edənlər də olub. Yaddaqalan 

söhbətlərimiz olub. Yenidən Azərbaycana gəlməyi çox istərdim. 20 ildə nələrin dəyişməsini görmək çox 

maraqlı olardı. 

- Nə üçün erməni ədəbiyyatının vəziyyəti bu qədər acınacaqlıdır?  

- Mən bu suala cavab vermək istəməzdim. 

- Azərbaycan oxucularına hansı erməni yazarının əsərlərini oxumağı tövsiyyə edərdiniz?  

- Heç birini. Çünki mən də oxumuram. 

- Eşitdiyimə görə həbsxana həyatı da yaşamısınız və həbsxanada sizə "Gavur Hoca" ləqəbi veriblər. 

Bu barədə danışardınız...  

- Məhbus həyatı yaşadığım kamerada psixoloji problemləri olan bir yoldaş var idi. Ona əsəbləşdim və 

əgər düzgün qiymətləndirə bilsə həbsxananın məhrumiyyət yox, istəsə bir nemət ola biləcəyini başa saldım. O 

da məndən ona ərəb dilini öyrətməyimi istədi. Bir ay müddətində ona ərəbcə oxumağı və yazmağı öyrətdim. 

Daha sonra camidən gələn bir hocadan "Qurani-Kərim" tilavətini (düzgün oxunuşunu) öyrəndi. Mənə hələ də 

çox böyük sayğıyla yanaşır və tez-tez ziyarətimə gəlir. Həbsdə olduğum müddətdə etimoloji lüğət üzərində 

işləyirdim. Qalın-qalın Osmanlıca, ərəbcə, farsca, latınca lüğətlərlə işlədiyimi görüb mənə "Gavur Hoca" 

ləqəbini verdilər. Saqqalım da qurşağıma qədər uzanmışdı. Həqiqətən köhnə hocalara bənzəyirdim. 

- Hansı dili çox sevirsiniz? Bildiyiniz dillər haqqında danışardınız...  

- Bütün dillər gözəldir. Amma daha yaxşı bildiyim, ədəbiyyatını, tarixini, ləhcələrini, nüanslarını bildiyim 

dillər mənə daha gözəl gəlir. Ən yaxşı bildiyim Türk və İngilis dilləridir. Ən sevdiyim dillər də bunlardır. 

Klassik və modern erməni dilini, fransız və alman dillərini də yaxşı bilirəm, bu dillərdə də danışıram. Ərəb dili, 

fars dili, latın dili, köhnə və modern yunandili, ispan dili və italyan dili haqqında da yüksək səviyyədə bilgim 

var. 

- Türkiyədə müəllim və yazar kimi yaşamaq çətin deyil ki? Yaşamınız, həyat şəraitiniz necədir?  

- Yazar olaraq yaşamaq dünyanın heç bir yerində, xüsusilə Türkiyədə asan deyil. Yaşaya bilərsiniz ancaq 

özgürlüyünüzü və cəsarətinizi qoruya bilməzsiniz. Mən eyni zamanda Türkiyənin Ege bölgəsində köhnə daş 

evlərdən bir şəbəkə yaradaraq otel yaratmışam. Yaşamımı burdan gələn gəlir əsasında qururam. 

 

Cəlil Cavanşir 

 

“Ədalət”.-2012.-31 oktyabr.-№196.-S.5. 
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Xocalı soyqırımının tanıdılmasında diaspor təşkilatlarının rolu 

 

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman həyata keçirdikləri soyqırımlar, eləcə də 1992-ci il, 

fevralın 26-da baş vermiş Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində müxtəlif ölkələrdə 

fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirirlər. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya 

nümayəndəliyinin rəhbəri, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının sədri Leyla xanım Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə start götürən “Xocalıya ədalət” kampaniyası bu baxımdan xüsusi vurğulanmalıdır. Sözügedən 

kampaniyaya start verilən andan dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının bu istiqamətdəki fəaliyyəti və keçirdikləri tədbirlər Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılmasında 

mühüm rol oynayır. Ötən müddət ərzində diaspor təşkilatlarımız fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə Xocalı 

soyqırımının dünyada tanıdılması üçün müxtəlif tədbirlər təşkil ediblər. 

Belə tədbirlərdən biri Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində keçirilib. “Xocalıya ədalət” 

kampaniyası çərçivəsində baş tutan konfrans Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi, Heydər Əliyev Fondunun 

Rusiyadakı nümayəndəliyi, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresi, Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı, 

islam Konfransı Təşkilatının Gənclər Forumu ilə birlikdə təşkil olunub. “Prezident-hotel” mehmanxana 

kompleksinin “Bolşoy Petrovski” zalında keçirilmiş konfransda Xocalı faciəsi haqqında həqiqətin, bu barədə 

obyektiv informasiyanın dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına və təqsirkarların məsuliyyətə cəlb edilməsinə 

yönəlmiş “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində görülmüş işlər müzakirə edilib. 

Kampaniyanın təşəbbüsçüsü, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının sədri, Heydər Əliyev Fondu-

nun vitse-prezidenti, islam Konfransı Təşkilatının Gənclər Forumunun baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyeva 

çıxışında bildirib ki, Xocalının dinc sakinlərinə qarşı törədilmiş, günahsız insanların, о cümlədən uşaqların, 

qadınların və qocaların həyatına son qoymuş soyqırımı aktı yaddaşımızda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin tarixində ən dəhşətli və qanlı faciə kimi həmişəlik qalacaqdır. Leyla Əliyeva deyib ki, 

Xocalıda törədilmiş cinayətin icraçıları və sifarişçilərinin indiyə qədər layiqli cəza almaması dəhşətli 

haqsızlıqdır. 

Leyla Əliyeva qeyd edib ki, kampaniyanın məqsədi Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi, qaçqınların və məcburi köçkünlərin düşdüyü ağır vəziyyət haqqında bütün həqiqəti dünya birliyinə 

çatdırmaqdır. Leyla Əliyeva bildirmişdir ki, 2008-ci ildə başlanmış “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası 

çərçivəsində bütün dünyada yüzlərlə aksiya keçirilir. Avropa ittifaqının üzvü olan dövlətlərin demək olar ki, 

hamısında, MDB, Asiya, Cənubi və Şimali Amerika ölkələrində konfranslar, seminarlar, piketlər keçirilir: “Bu 

kampaniya sayəsində bir sıra beynəlxalq forumlar Xocalı faciəsini tanımışlar. Bir ay bundan əvvəl Fondun və 

İKT Gənclər Forumunun təşəbbüsü ilə 31 öl- kənin deputatları Xocalı faciəsini insanlığa qarşı cinayət kimi 

tanımışlar. Bu gün dünyanın 20 ölkəsində aparıcı universitetlər arasında gənclərin fleşmobları keçirilir. Bununla 

bərabər, keçən il bizim kampaniyanın yeni mərhələsi - dövlət və hökumət başçılarına, ATƏT-in Minsk qrupuna, 

AŞPA-ya, BMT Baş Katibliyinə, dünya parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara ünvanlanmış, bu faciəni 

soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanımaq tələbi irəli sürülən petisiya və müraciətlər yayılması 

mərhələsi başlanmışdır”. 

Amerikаnın Azərbaycan Сəmiууəti (ASA), Azərbаусаn-Amerika Şurası L(AAC} və yenicə əsası 

qoyulmuş Pax Turcica İnstitutunun (PTİ) dəstəyi ilə ABŞ Konqresinə və mətbuatına məktub- ların avtomatik 

göndərilməsini təmin edən yeni sistem istifadəyə verilib. Yeni sistem ABŞ-ın azərbaycanlı və türk icmalarına 

məktublarını konqresmenlərə, senatorlara və federal və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, həmçinin yerli 

qəzetlərə 30 saniyədən də az müddətə göndərməyə imkan verir. Yeni Pax Turcica sistemi vasitəsi ilə ilk məktub 

göndərmə kampaniyası Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr olunub. Kampaniyanın məktubu konqresmen və 

senatorları faciənin ildönümü ərəfəsində Konqresin hər iki palatasının iclaslarında soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsinin yad edil- məsinə çağırır. Kampaniyanın başlanmasından ötən iki gün ərzində azərbaycanlı və türk 

icmalarının nümayəndələri 400-dən artıq məktub göndəriblər. Çexiya Respublikasının Azərbaycan diasporu 

Brno şəhərində “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr olunmuş 

tədbirlər keçirib. Tədbirlərdən biri Brno şəhərinin Masarik Universitetinin dil və ədəbiyyat fakültəsində, digəri 

Brno şəhərinin Texniki Akademiyasında baş tutub. Azərbaycan Respublikası Diasporla İş Üzrə Dövlət 

Komitəsinin, Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, və QHT-ın dəstəyi və İsmayıl 

Ağayevin təşəbbüsü ilə keçirilən tədbirlərdə Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin Avropa nümayəndəliyi, şura 

üzvləri, о cümlədən Azər Kərimov, Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin İspaniya nümayəndəliyinin üzvü iştirak 

ediblər. Xocalı soyqırımının il- dönümünə həsr olunmuş bu anım mərasimlərində iştirakçılara Azərbaycan 



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 

 

205 
 

Respublikası Milli Təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudovun baş redaktorluğu ilə çap olunmuş “Erməni terroru” 

və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə işıq üzü görmüş Xocalı soyqırımına dair kitablar paylanıb. 

Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Alman 

Bundestaqına, Alman dövlət və qeyri-dövlət idarələrinə, fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların fraksiyalarına, 

siyasi fondlar, mətbuat vasitələrinə və Almaniyanın digər diaspor təşkilatlarına bu dəhşətli faciənin həqiqətlərini 

açıqlayan məlumat məktubları göndərib. 120-yə qədər təşkilata ünvanlanmış bu məktublarda 

Xocalı soyqırımının müasir dövrdə bəşəriyyətə, insanlığa qarşı yönəldilmiş ən qanlı cinayətlərdən biri 

olduğu qeyd edilmiş, erməni işğalçıları tərəfindən Xocalının dinc sakinlərinin vəhşicəsinə qətlə yetirildiyi bəyan 

edilib. Məktub Xocalıya Ədalət kampaniyasının fəaliyyətini və məlumatlandırıcı mahiyyətini vurğulamış və bu 

kampaniyanı təqdim etmişdir. Sülh və əmin-amanlığın yalnız Xocalı faciəsinin Soyqırımı kimi tanınması 

nəticəsində mümkünlüyü bildirilmişdir. 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Cəmiyyəti Xocalı soyqırımının ildönümünə 

həsr olunmuş anım tədbiri keçirib. Tədbirə dəvət olunan müxtəlif xalqların nümayəndələrinə- ərəblərə, türklərə, 

Avropa və digər xalqların diasporlarının təmsilçilərinin diqqətinə Xocalı şəhərində törədilmiş vəhşiliklərin 

erməni qəsbkarlarının son iki əsrdə Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin tərkib 

hissəsi olduğu çatdırılıb. Cəmiyyətin sədri Samir İmanov öz çıxışında bildirib ki, 1992-ci il fevral ayının 25-26-

da erməni silahlı birləşmələri Xankəndində yerləşən Rusiyaya məxsus 366-cı alayın köməyi ilə azərbaycanlılar 

yaşayan Xocalı şəhərinə hücum edərək dinc əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla müşaiyət olunan genosid aktı 

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. 150 

nəfər itkin düşüb. Qətlə yetirilənlərin 83-ü uşaq, 106-sı qadın, 70 nəfəri isə qoca olub. 70 ailənin bütün üzvləri 

qətliama məruz qalıb. Soyqırım zamanı 487 Xocalı sakini yaralanıb. 366-cı alay Xankəndidən çıxarıldıqdan 

sonra bu hərbi hissəyə məxsus olan silahlı texnikanın mühüm hissəsi erməni separatçılarına verilib. Samir İma-

nov qeyd edib 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. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Parlamentinin 1994-cü il fevralın 24-də 

keçirilən iclasında Xocalıda törədilmiş vəhşiliklərə soyqırım statusu verilib və hər il fevralın 26-nın hüzn günü 

kimi qeyd edilməsi qərara alınıb. Sonra qonaqlara ermənilərin Qarabağda törətdikləri vandallıqlardan, 

qırğınlardan bəhs edən sənədli film təqdim olunub. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nüfuzlu “Al-Bayan” 

qəzetində Xocalı soyqırımına dair məqalə dərc edilib. “Azərbaycan Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini 

yad edir” başlıqlı məqalədə Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü münasibəti ilə BƏƏ-dəki Azərbaycan 

diasporunun Türkiyə, ərəb və digər millətlərin icmalarının iştirakı ilə keçirdiyi simpoziumdan bəhs olunur. 

Məqalədə ermənilərin 366-cı sovet alayının dəstəyi və iştirakı ilə Xocalıda soyqırımı törətdikləri və bunun 

nəticəsində 613 dinc sakinin qətlə yetirildiyi, 487 nəfərin yaralandığı, 1275 nəfərin isə əsir götürüldüyü qeyd 

olunur. 

Estoniyanın paytaxtı Tallin şəhərinin “Lindakivi” mədəniyyət mərkəzində Azərbaycan icması və 

Azərbaycanın Estoniyadakı səfirliyi ilə birgə Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi 

keçirilib. Anım mərasimində Estoniya parlamentinin vitse spikeri Keyt Pentus, parlamentin üzvləri Eldar 

Əfəndiyev (Azərbaycan-Eston qrupunun rəhbəri), Evelin Sepp, Avropa parlamentinin üzvü Kristina Oyland, 

Estoniya televiziyası və (Posti Mees) qəzetinin nümayəndələri, qeyri hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri iştirak 

ediblər. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən törədilmiş soyqırımı haqqında məlumatlar elektron slaydlar vasitəsilə tədbir iştirakçılarına təqdim 

edilib. Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni millətçilərinin əməlləri barədə Estoniya ictimaiyyətinə 

Azərbaycanın Estoniyadakı səfirliyi tərəfindən müvafiq məlumat verilib. 

Avropa Azərbaycanlıları Kongresi (AAK) və Almaniyadakı Rayn-Mayn Türk Toplumunun (TGRM) 

birgə təşkilatçılığı ilə Frankfurtdakı Türk Kültür Mərkəzində “Sağalmayan yara: Xocalı soyqırımı və Qafqazda 

barışın gələcəyi” mövzusuna həsr edilmiş tədbir təşkil edilib. Tədbirdə Xocalı soyqırımı qurbanları ya- da 

salınıb, erməni vəhşiliklərini əks etdirən film göstərilib və “Dünya bu haqsızlıqlara nə zamana qədər susacaq?” 

sualı ətrafında müzakirələr aparılıb. Rayn-Mayn Toplumunun sədri, cənab Şener Sargut tədbiri giriş sözü ilə 

açaraq, Xocalı soyqırımının dəhşətləri haqqında tədbir iştirakçılarına məlumat verib, Türk- Azərbaycan 

birliyinin bu hadisənin Alman ictimaiyyətinə çatdırılmasında önəmli rol oynadığını vurğulanıb. iştirakçılarına 

çatdırıblar. 
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