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Akko sakinləri Xocalı soyqırımının dəhşətlərindən sarsılıblar 

 
İsrailin şimalında, çoxlu azərbaycanəsilli insanların yaşadığı qədim Akko şəhər bələdiyyəsinin binasında 

səyyar "Justice for Khojaly" fotosərgisinin açılışı keçirilib. Qeyd edək ki, fotosərgi ötən ilin fevralında Tel-Əviv 

Universitetində start götürüb.  

Azİz yanında Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Yeganə Salman tədbirin açılışında bildirib ki, 

1992-ci ilin fevralında Azərbaycan şəhəri Xocalıda baş verən faciəvi qırğını əks etdirən sənədli fotolar, artıq bir 

ildir ki, İsrail sakinlərinə erməni quldur dəstələrinin və silahlı birləşmələrinin içərisində qadınların, uşaqların və 

qocaların olduğu yüzlərlə sakini necə qırdıqları barədə informasiya verir: “İsraillilər çətinliklə inana biliblər ki, 

onlara Xolokost qırğınını xatırladan bu şəkillərdə gördükləri yaxın keçmişə aiddir. Dünya erməni işğalçılarının 

əzəli Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək məqsədilə etnik təmizləmə apardıqları barədə həqiqətləri tam 

bilməlidir. Məhz bu məqsədlə də Azİz – Azərbaycan-İsrail Beynəlxalq Assosiasiyası "Justice for Khojaly" 

kampaniyası çərçivəsində müxtəlif şəhərlərdə fotosənədlərin səyyar sərgisini təşkil edir ki, bu da dünyanın gözü 

qarşısında 20-ci əsrin tarixinə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi düşmüş hadisələri 

canlandırmış olur. Azİz İsrail xalqını və eləcə də dünyanın bütün xalqlarını erməni işğalçılarının cinayətlərini 

mühakimə etməyə və bu cür dünyada görünməmiş cinayətlərin təkrar baş verməsinin qarşısını almağa çağırır.  

Sərginin açılışında çıxış edən Akko şəhərinin meri Şimon Lankri sözügedən dəhşətli qırğınla bağlı öz dərin 

kədərini və hiddətini ifadə edib: “Xocalı sakinlərinin qanlı qırğınına həsr edilmiş bu fotosərgi məni dərindən 

sarsıtdı, mən gördüklərimdən şoka düşdüm”. Mer ümid etdiyini bildirib ki, tezliklə işğal olunmuş Azərbaycan 

torpaqları geri qayıdacaq. Azərbaycanlı qaçqınlar isə öz ocaqlarına geri dönəcəklər. Şimon Lankri 

Azərbaycandan çıxan İsrail sakinlərinin cəmiyyətin ictimai və mədəni həyatındakı rolundan danışıb, əlavə edib 

ki, icmanın inkişaf imkanlarını genişləndirmək məqsədilə şəhərdə Dağ Yəhudiləri İcmasının Mədəniyyət 

Mərkəzinin binası tikilir. Şəhərin Dağ Yəhudiləri İcmasının başçısı Şirin Nexemiya Mixaeli təşkilatçılara öz 

minnətdarlığını bildirib, həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan yəhudiləri öz vətənləri haqqında sevgi və ən xoş 

təəssüratlarını qoruyub saxlayıblar. Çünki onlar əsrlərcə orada sülh və firavanlıqla yaşayıblar. Mixaeli Prezident 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın proqressiv, sülhsevər siyasət yürütdüyünü bildirib və Azərbaycan 

xalqına sülh arzulayıb.  

Sonra çıxış edən “AZİZ”in idarə heyətinin üzvü Arye Qut qeyd edib ki, misli görünməmiş vəhşiliklə 

törədilmiş Xocalı soyqırımı XX əsrin ən qorxunc faciələrindən biridir. Bu fotosərgidə nümayiş olunan sənədli 

şəkillər, dözülməz, dəhşətli səhnələr Azərbaycan xalqının ürəyində sağalmaz bir yara açıb. Azərbaycanın ən 

qədim yaşayış məntəqələrindən biri – Xocalı şəhəri bir gecədə yerlə-yeksan edilərək yandırılıb. Bu faciə bütün 

bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətdir. Artıq tarixi faktdır ki, erməni silahlı qüvvələri və muzdlu dəstələri şəhəri 

və onun ətraflarını tərk etməyə macal tapmamış heç bir xocalıya aman verməyiblər. Erməni silahlı 

birləşmələrinin əməlləri nəticəsində 613 nəfər qətlə yetirilmiş, 487 adam əlil olmuş, 1275 dinc sakin–qocalar, 

uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək görünməmiş işgəncələrə, təhqirlərə məruz qalıblar. 

A. Qut vurğulayıb ki, bu cinayət təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bəşəriyyətə qarşı yönəldilib. Məhz 

buna görə də biz bu sənədli səyyar fotosərgini il ərzində İsrailin müxtəlif şəhərlərində təşkil edəcəyik. Biz hər 

şey etməliyik ki, İsrailin siyasi elitası Xocalı qətliamı ilə bağlı məlumatlansın, İsrail ictimaiyyəti və siyasi elitası 

“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində faciə ilə bağlı dəhşətli faktlar barəsində məlumatlı olsun. 

Azİz-in baş direktoru Lev Spivak isə Heydər Əliyev Fonduna, "Justice for Khojaly" kampaniyasına və Akko 

şəhərinə, eyni zamanda AMİ təşkilatına, “Şolumi” Mədəniyyət Mərkəzinə və digərlərinə təşəkkürlərini çatdırıb.  

Qeyd edək ki, Akko şəhərində "Justice for Khojaly" fotosərgisinin uğurla keçirilməsində AMİ ümumisrail 

gənclər ictimai təşkilatının sədri, Azİz-in idarə heyətinin üzvü, Akkoda absorbsiya bölməsinin rəhbəri Rauf 

Ağalarovun və “Şolumi” Dağ Yəhudilərinin Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Simon-Tovun da böyük xidməti 

olub. Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də tədbir iştirakçılarını beynəlxalq qənnadı firması olan “Natali” qonaq edib. 

 

İlkin Ağayev 

 

“Palitra”.-2014.-15 yanvar.-№ 6.-S.7. 
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Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Parisdə və Londonda  

Xocalı soyqırımı qurbanları anılacaqdır 

 

Bakı, 3 fevral (AzərTAc). Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Parisdə və Londonda 

Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılacaqdır. 

AzərTAc Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, fevralın 24-də Parisdə 

Müqəddəs Rox kilsəsində Xocalını anma konserti keçiriləcəkdir. 

Fevralın 26-da isə Londondakı “St. John’s Smith Square” məkanında Xocalı soyqırımı qurbanlarını 

anma konserti keçiriləcəkdir. 

Bu pulsuz konsertlərdə Nəzrin Rəşidovanın (skripka) və “FeMusa” ansamblının, həmçinin Səbinə 

Rakçeyevanın (skripka), Kinan Azmehin (klarnet) və “Solstis” kvartetinin ifaları dinləniləcəkdir. Musiqiçilər 

Azərbaycan və Qərb klassikasının şah əsərlərini, o cümlədən Pier Tiloyun Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin 

sifarişi ilə bəstələdiyi, klassik musiqi mükafatına (Victoires de la Musique Classique Award) layiq görülən 

əsərlər siyahısına daxil edilmiş “Xocalı 613” əsərini ifa edəcəklər. 

 
AzərTAc 

3 fevral 2014-cü il 
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Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş 20 Yanvar və Xocalı faciələri  

Bişkekdə yayımlanan “Manas” FM radiosunun “Dostluq körpüsü” proqramında 

 

Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfiri Hidayət Orucov Bişkekdə yayımlanan "Manas" FM radiosunun 

Azərbaycan dilində efirə gedən "Dostluq körpüsü" proqramına 20 Yanvar və Xocalı faciələri ilə bağlı canlı 

efirdə geniş müsahibə vermişdir. 

Ramiz Məşədihəsənli və Hökümə Xəlilovanın apardıqları bu proqramda Hidayət Orucov bildirmişdir ki, 20 

Yanvar və Xocalı faciələri haqqında əsl həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, bu qanlı qırğınlardan 

zərər çəkən insanların ailələrinin sosial problemlərinin həlli Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Heydər 

Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın 

daim diqqət mərkəzindədir. 

Səfir Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda apardığı mübarizə və 20 Yanvar faciəsinin törədilməsinin 

səbəbləri haqqında geniş məlumat vermiş, keçmiş SSRİ-nin rəhbəri Mixail Qorbaçov başda olmaqla 

soyqırımının törədilməsində əli olan şəxsləri ittiham etmiş, bu faciənin məsuliyyətini bilavasitə onların üzərinə 

qoymuşdur. 

Hidayət Orucov Xocalı qırğını haqqında da ətraflı söhbət açmış, faciənin soyqırımı kimi tanınması 

istiqamətində görülən işlərdən danışmışdır. Səfir "Xocalıya ədalət!" Beynəlxalq kampaniyası haqqında da 

danışmışdır. Bildirmişdir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər 

Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış 

"Xocalıya ədalət!" Beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası geniş vüsət almışdır. Nəticədə Amerika Birləşmiş 

Ştatlarının 10-dan artıq ştatı və dünyanın bir sıra ölkələri Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanımışdır və bu 

istiqamətdə məqsədyönlü iş aparılır. 

Bildirilmişdir ki, fevralın 23-də "Manas FM" radiosunun "Dostluq körpüsü" proqramında bununla bağlı 

xüsusi verilişin hazırlanması da nəzərdə tutulur. 

 

 

Qulu KƏNGƏRLİ, 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Bişkek 

 

“Azərbaycan”.-2014.-5 fevral.-N 24.-S.7. 
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Kanadada Xocalı qurbanları anılıb 

 

" Xocalı soyqırımının 22-ci ildönümü ilə əlaqədar Kanadanın Toronto şəhərində tədbir keçirilib. 

“OLAYLAR”-ın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, Kanada Azərbaycan 

Əməkdaşlıq Assosiasiyası (KAEA) və Azərbaycan Respublikasının Kadadakı Səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 

keçirilən tədbirdə Toronto və Vaterloo Universitetlərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr, eləcə də Torontoda 

yaşayan Azərbaycan icmasının üzvləri də iştirak edib.  

Tədbir zamanı ilk olaraq Torontonun mərkəzi parklarından biri olan Harbour Square Park-da Xocalı 

soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə əkilmiş ağacın ətrafında toplaşıblar. Həmin ağacın qarşısında bərkidilmiş 

memorial lövhədə “Xocalı faciəsinin xatirəsinə” sözləri həkk edilib. Kanada-Azərbaycan Tərəfdaşlıq 

Assosiasiyasının sədri İlham Axundov da Xocalı soyqırımını yad edən abidənin Torontonun mərkəzi 

parklarından birində yaradılmasını böyük uğur kimi qiymətləndirərək bunu Səfirlik və icmanın apardığı ardıcıl 

siyasətin nəticəsi olduğunu qeyd edib. 

 

“İki sahil”.-2014.-5 fevral.-№ 20.-S.11. 
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Parlamentin Xocalı soyqırımına dair qərarı... 

 

 Erməni və rus silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın Xocalı şəhərində qəddarcasına həyata keçirdikləri 

soyqırımın 22-ci ili ərəfəsindəyik. Hər il olduğu kimi çox güman bu il də XX əsrin faciəsi kimi qəbul olunan bu 

hadisənin öz dəqiq hüquqi-siyasi qiymətini alıb-almaması ətrafında müzakirələr başlayacaq. Yola saldığımız 

illərin hər birində belə olub-bu barədə fikir bildirənlərin əksəriyyəti Xocalı soyqırımının hələ də dəqiq qiymətini 

almadığını düşünür və bu mövqelərini əsaslandırmağa çalışırlar. Onların fikrincə, Xocalı soyqırımının dünya 

miqyasında tanıdılması üçün bu haqda xüsusi qanunun qəbulu çox zəruridir. Amma əksini düşünənlər də tapılır. 

Və deyirlər ki, belə bir qanuna ehtiyac yoxdur. Onların qənaətincə, Milli Məclis Xocalı soyqırımına tam hüquqi 

qiymət verib, konkret hadisə ilə bağlı qanun qəbul edilmir. Yəni qanunların əsas funksiyası konkret sahələr üzrə 

fəaliyyətin tənzimlənməsidir.  

 Ancaq hüquqşünaslar başqa fikirdədirlər. Onlar qəti olaraq hesab edirlər ki, faciəyə qəti hüquqi-siyasi 

verilməlidir. Təbii ki, Azərbaycan xalqının yaşadığı ən ağır faciələrdən biri olan Xocalı soyqırımı öz dəqiq 

qiymətini almalıdır. Fikir verin, ermənilər 1915-16-cı illərdə "soyqırım"a məruz qaldıqlarını iddia edərək, öz 

qondarma faciələrini bütün dünyada tanıtdırmaqdan ötrü necə səylər göstərirlər. Bu baxımdan, Azərbaycan da 

Xocalı faciəsinə dəqiq hüquqi-siyasi qiymət verməli və bunun dünyada tanınıb-qəbul edilməsinə çalışmalıdır. 

Üç il bundan əvvəl Türkiyədə olarkən, qardaş ölkənin jurnalistlərilə Xocalı soyqırımı haqda söhbətimiz oldu. 

Onlar bizə irad tutdu ki, siz Türkiyəni qınayırsınız, amma Azərbaycan parlamenti Xocalı hadisələrini hələ də 

soyqırım kimi tanımayıb. Əlbəttə, belə iradlar bizim üçün ürəkağrıdıcıdır. Düzdür, parlamentin bu haqda 

müəyyən qərarları var. Amma etiraf olunmalıdır ki, parlamentin Xocalı faciəsinə dair qərarlarında bir 

natamamlıq özünü göstərir. Bunu da təbii qarşılamaq lazımdır. Yəni o dönəmdə hakimiyyət dəyişikliyi yeni baş 

vermişdi, ölkənin ictimai-siyasi durumu kifayət qədər mürəkkəb idi va s. Lakin artıq vəziyyət tam fərqlidir. Ona 

görə də, Milli Məclisdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı geniş müzakirələr təşkil olunmalı, hadisəyə qəti, hüquqi-

siyasi qiymət verilməlidir. Digər tərəfdənsə, bu hadisələrin səbəbləri haqda danışarkən, "daxildə düşmən 

axtarmaq" tendensiyasından da imtina olunmalıdır. Çünki bizim düşmənimiz bəllidir-bu, ermənilərdir.  

 Xocalı soyqırımına dair qanunun qəbul olunmasına ehtiyac görməyən və tərəddüd edənlərin nəzərinə-bu 

günə qədər dünyanın onlarla ölkəsinin parlamentləri və nüfuzlu beynəlxalq qurumlar səviyyəsində qondarma 

erməni soyqırımını tanıyan hüquqi sənədlər, o cümlədən də, qanun qəbul olunub. Daha dəqiq təsəvvür yaramaq 

üçün həmin xronologiyanı xatırlatmaq yerinə düşər: 

 

 * 1965-ci il aprelin 20-də Uruqvay parlamenti "Erməni soyqırımını anma" gününün təsis olunması haqda 

qərar qəbul edib. 

 * 1965-ci il iyulun 15-də Helsinkidə təşkil olunmuş Sülh Tərəfdarlarının Konqresində qondarma erməni 

soyqırımı pislənilib. 

 * 1975-ci il aprelin 24-də Cənubi Kiprin Hümayəndələr Palatası "erməni soyqırımını anma" gününün təsis 

olunması haqda qətnamə çıxarıb. 

 * 1982-ci il aprelin 29-da Cənubi Kiprin Hümayəndələr Palatası "erməni soyqırımı"nın tanınmasına qərar 

verib.  

 * 1983-cü il avqustun 10-da Ümumdünya Kilsələr Şurası "erməni soyqırımı"nı pisləyib. 

 * 1984-cü il aprelin 16-da Xalqların Daimi Tribunalının xüsusi sessiyasında "erməni soyqırımı"nı pisləyən 

qətnamə qəbul edilib. 

 * 1985-ci il aprelin 23-də Argentina Milli Konqresi "erməni soyqırımı"nı pisləyən qərar qəbul edib.  

 * 1985-ci il iyulun 2-də BMT-nin azlıqların müdafiəsi Alt Komitəsi "erməni qırğını"nı "soyqırım" kimi 

tanıyıb. 

 * 1987-ci il iyunun 18-də Avropa Parlamenti "erməni soyqırımı"nın pislənilməsi haqda xüsusi qətnamə 

qəbul edib. Həmin sənəd 28 fevral 2002 və 24 aprel 2004-cü illərdə təkrar qəbul olunub.  

 * 1988-ci il noyabrın 22-də Ermənistan SSR Ali Soveti "erməni soyqırımı"nı pisləyən qanun qəbul edib. 

 * 1990-cı il aprelin 19-da Cənubi Kipr parlamenti "erməni soyqırımı"nı pisləyən xüsusi qətnamə qəbul edib 

və aprelin 24-nü "erməni soyqırımı" qurbanlarının milli anım günü" elan edib. 

 * 1995-ci il aprelin 14-də Rusiyanın Dövlət Duması 1915-22-ci illərdə "baş vermiş" "erməni qırğınları"nın 

təşkilatçılarını pisləyən qətnamə çıxarıb, bu olaydan məyus olduqlarını bildirib və 24 apreli "erməni soyqırımı 

qurbanları"nın anım günü kimi tanıyıb. 
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 * 1996-cı il aprelin 23-də Kanada parlamentinin Hümayəndələr Palatası hər il aprelin 20-27-ni "erməni 

soyqırımı qurbanlarının anım günü" kimi tanınması haqda qərar çıxarıb.  

 * 1996-cı il aprelin 25-də Yunanıstan parlamenti "erməni soyqırımının anım günü haqqında" qanun qəbul 

edib. 

 * 1997-ci il aprelin 17-də Avstraliyanın Yeni Cənubi Uels ştatının parlamenti "erməni soyqırımı"nı pisləyən 

qərar çıxarıb və aprelin 24-nü "erməni soyqırımı" qurbanlarının anım günü kimi tanıyıb". 

 * 1998-ci il martın 26-da Belçika Senatı "erməni soyqırımı"nın tanınması haqda qətnamə qəbul edib. 

 * 1998-ci il aprelin 24-də Avropa Şurasının parlament məclisi "erməni soyqırımı"nı XX əsrin "ilk 

soyqırımı" kimi tanıyıb. 

 * 2000-ci il martın 29-da İsveç Parlamenti "erməni soyıqırımı"nı tanıyan qətnamə qəbul edib. 

 * 2000-ci il noyabrın 10-da Vatikan "1915-ci il erməni soyqırımı"nın "XX əsrin digər dəhşətlərinin 

başlanğıcı" olması haqda bəyanat yayıb. 

 * 2000-ci il noyabrın 17-də İtaliya parlamentinin aşağı palatası "erməni soyqırımı" haqda qətnamə çıxarıb. 

 * 2001-ci il yanvarın 18-də Fransa Milli Məclisi və Senatı birgə olaraq, "erməni soyqırımı"nın tanınması 

haqqında" qanun qəbul edib.  

 * 2001-ci il dekabrın 10-da İsveçrənin Cenevrə Kantonunun Dövlət Şurası "erməni soyqırımı"nın tanınması 

haqda bəyannamə qəbul edib. 

 * 2003-cü il dekabrın 15-də İsveçrə Milli Məclisi "erməni soyqırımı"nı tanıyıb. 

 * 2004-cü il aprelin 21-də Kanada parlamenti "erməni soyqırımı"nın tanınmasına qərar verib. 

 * 2004-cü il noyabrın 30-da Slovakiya, 2004-cü il dekabrın 21-də Hollandiya parlamentinin aşağı palatası, 

2005-ci ilin aprelində Polşa Seymi, daha sonra Venesuela parlamenti, Almaniya Bundestaqı Argentina 

parlamenti, Baskoniya parlamenti (İspaniya), Çili Senatı, ABŞ-ın 42 ştatının qanunvericilik orqanları "erməni 

soyqırımı"nı tanıyan və pisləyən qərar qəbul edib. 

 * 2005-ci il aprelin 24-də Belçika Senatı "erməni soyqırımı"nın inkarına görə məhkəmə məsuliyyəti haqda 

qərar çıxarıb. Bunun ardınca, Fransada "erməni soyqırımı"nın inkarına görə cinayət məsuliyyətinin nəzərdə 

tutan qanun təsdiqlənib.  

 Göründüyü kimi, Ermənistan da daxil olmaqla, bir neçə ölkənin parlamentində "erməni soyqırımı" ilə bağlı 

məhz qanun hazırlanıb və qəbul olunub. Bəs Xocalı soyqırımı haqda qanunun qəbuluna mane olan nədir və 

kimlərdir? 

 

Arzu Şirinova 

 

“Xalq Cəbhəsi”.-2014.-8 fevral.-N 23.-S.8. 
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 “Alman Parlament Cəmiyyəti”ndə Xocalı soyqırımının ildönümü münasibətilə  

simpozium keçirilmişdir 

 

 Xocalı soyqırımının 22-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycan Respublikasının AFR-dəki səfirliyi və 

“Alman-Azərbaycan Forumu”nun birgə təşkilatçılığı və ARDNŞ-in Almaniya nümayəndəliyinin dəstəyi 

ilə Berlində, “Alman Parlament Cəmiyyəti”ndə “Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və sabitlik. Almaniya-

Azərbaycan əməkdaşlığının perspektivləri” adlı simpozium keçirilmişdir. 

 

Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyindən APA-ya verilən məlumata görə, AFR hökuməti, Bundestaq, 

Almaniyanın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni dairələri, Berlindəki diplomatik missiyalar, Almaniyadakı 

Azərbaycan diasporu və mətbuat nümayəndələrinin qatıldığı tədbirdə Azərbaycan Respublikasının AFR-dəki 

səfiri Pərviz Şahbazov 22 il əvvəl Xocalıda azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətin təfərrüatları haqqında 

danışmışdır. Səfir daha sonra Cənubi Qafqaz regionunun lideri olan Azərbaycanın Avropa İttifaqı və AFR-lə 

tərəfdaşlığının daim dərinləşdiyi barədə ətraflı məlumat vermiş, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 

regionda sülhə böyük təhlükə olmaqla yanaşı, regionun inkişafı və Avropa İttifaqı ilə münasibətləri üçün 

maneələr yaratdığını vurğulayan P.Şahbazov Ermənistanın ölkəmizə təcavüzünün ağır nəticələrindən bəhs 

etmiş, Azərbaycanın münaqişənin sülh yolu ilə və ədalətli həllinə çalışdığını diqqətə çatdırmışdır. 

Daha sonra çıxış edən Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsində status-kvonun qəbuledilməz olduğunu və bunun dəyişilməsi üçün beynəlxalq səylərin 

artırılmalı olduğunu vurğulamışdır. O, qeyd etmişdir ki, Avropa İttifaqı özünün etibarlı tərəfdaşı olan 

Azərbaycanın yerləşdiyi regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə daha böyük diqqət yetirməlidir. 

Çünki, işğala son qoyulması regional inkişaf və inteqrasiya proseslərinə təkan verərdi. 

 “Alman-Azərbaycan Forumu”nun sədr müavini, AFR Bundestaqının keçmiş deputatı Helqa Daub Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin indiyədək həll olunmaması nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal 

altında qalması və bir milyonadək azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşamasını, azərbaycanlı 

mülki əhalinin qətlə yetirildiyi, Xocalı faciəsinin Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərində dərin iz 

buraxdığını diqqətə çatdırmışdır. 

Xocalı hadisələrini insanlığın faciəsi adlandıran AFR İqtisadi Əməkdaşlıq Nazirliyinin dövlət katibi Kristian 

Şmit  Almaniyanın münaqişələrin nizamlanması üçün münaqişə tərəfləri arasında qarşılıqlı etimadın 

yaradılmasına diqqət verdiyini vurğulamışdır. 

Tədbirin ikinci hissəsində isveçrəli jurnalist Andre Vidmerin “Unudulmuş münaqişə. Dağlıq Qarabağ 

müharibəsindən 20 il sonra” başlıqlı kitabının təqdimatı keçirilmişdir. Alman publisisti Rixard Kislerin 

aparıcılığı ilə keçən təqdimat mərasimində müəllif A.Vidmer Ermənistanın təcavüzünün yaratdığı fəsadlar, işğal 

altındakı torpaqlardakı vəziyyət və azərbaycanlı əhalinin qaçqın və məcburi köçkün həyatı haqqında 

təəssüratlarını bölüşmüş və münaqişə zonasından çəkdiyi şəkilləri nümayiş etdirmişdir. 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-14 fevral.-N 32.-S.5. 
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Romada Xocalı soyqırımı ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilmişdir 

 

Fevralın 12-də Romada İnsan Hüquqları üzrə İtaliya Helsinki Komitəsi (İHİHK) və İnsan Hüquqları 

üzrə İtaliya Liqası (İHİL) tərəfindən Xocalı soyqırımı ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. 

 

Konfransın moderatoru, İHİHK-nın baş katibi Antonio Stanqo Xocalı soyqırımı haqqında danışmış, hərbi 

münaqişələr zamanı dinc sakinlərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı müzakirələr aparılmasının əhəmiyyətini 

vurğulamışdır. Bu vəziyyətdən çıxış yollarını tapmağın vacibliyi bildirilmişdir. 

İHİL-in prezidenti, professor Alfredo Arpaia çıxış edərək demişdir ki, uzun illərdir davam edən və hələ də 

həllini tapmayan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Cənubi Qafqaz regionu üçün böyük 

təhlükədir. Ermənistan tərəfi BMT Təhlükəsizlik Şurasının və Baş Məclisinin bu ölkənin silahlı qüvvələrinin 

işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılmasını tələb edən qətnamələrinə və qərarlarına məhəl 

qoymur. Problemin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həlli istiqamətində göstərilən səylər hələ 

də nəticə verməmişdir. 

Alfredo Arpaia beynəlxalq birlik tərəfindən biganə yanaşılan bu münaqişənin həllinə daha çox diqqət 

ayrılmasının vacibliyini vurğulamışdır. Bildirmişdir ki, münaqişə nəticəsində öz doğma yurdlarından didərgin 

düşmüş azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının bərpa edilməsi olduqca önəmlidir. 

Senator Roberto Mura Xocalı soyqırımının 22-ci ildönümü ərəfəsində belə bir tədbirin keçirilməsinin 

əhəmiyyətindən danışmışdır. Vurğulamışdır ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 613 dinc sakin 

vəhşicəsinə öldürülmüş, 1255 nəfər girov götürülmüşdür. Girovların 150 nəfərinin aqibəti hələ də məlum 

deyildir. Bu, bəşəriyyətə qarşı ağır cinayət və soyqırımıdır. Dünyanın bir çox aparıcı xəbər agentlikləri və 

qəzetləri Xocalı faciəsini qəddarlığa görə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən dəhşətli cinayətlərdən biri olduğunu 

yayımlamışlar. 

R.Muro bildirmişdir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası işğalçı qoşunların Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz 

çıxarılması haqqında dörd qətnamə qəbul etsə də Ermənistan bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın tələblərinə məhəl 

qoymamaqdadır.  

Rasizm və dözümsüzlük əleyhinə Avropa komissiyasının üzvü, İtaliyanın sabiq baş prokuroru, professor 

Vitaliano Esposito 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda baş verənlərin bütün bəşəriyyət üçün 

böyük faciə olduğunu demişdir. Qeyd etmişdir ki, Xocalıda yüzlərlə insanın hüquqları vəhşicəsinə pozulmuşdur. 

Bu cür faciəli hadisələrə son qoymaq üçün beynəlxalq birlik əsaslı həll yolu tapmalıdır. Humanitar hüquq 

insanlara qarşı törədilən istənilən qəddarlığı rədd edir. 

Qeyd edilmişdir ki, Xocalı soyqırımını törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq beynəlxalq məhkəmə 

qarşısında cavab verməlidirlər. 

Roma Apellyasiya Məhkəməsinin prokuroru Antonio Marini konfransın Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, 

o cümlədən Xocalı soyqırımı ilə bağlı İtaliya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması baxımından önəmli bir tədbir 

olduğunu vurğulamışdır. Qeyd etmişdir ki, erməni silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən Xocalı qətliamı 

bəşəriyyətə və insanlığa qarşı görünməmiş cinayətdir.   

Sonra Xocalı soyqırımından bəhs edən videoçarx nümayiş olunmuşdur. 

Tədbirdə İtaliya-Azərbaycan Assosiasiyasının sədri xanım Paola Kasaqrande, Tor Verqata Universitetinin 

beynəlxalq hüquq üzrə professoru Fiammetta Borgia, Udin Universitetinin müasir tarix üzrə professoru, 

“İRENE” sülh tədqiqat mərkəzinin direktoru, professor Fulvio Salimbeni, “İl Sole 24 Ore” qəzetinin əməkdaşı 

Roberto Bongiorni, senator Marko Perduka, La Sapienza Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, 

Şərqi Avropa tarixi üzrə tədqiqatçı Antonello Biagini, həmin universitetin professoru Daniel Pommier çıxış 

edərək Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirilən bu cür tədbirlərin beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması 

baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildirmişlər. Natiqlər Xocalı faciəsinin dünya ölkələri tərəfindən 

soyqırımı kimi tanınması istiqamətində görülən işlərin vacibliyini vurğulamışlar. 

Tədbir çərçivəsində Hamburqda fəaliyyət göstərən Bundesver Akademiyasının tədqiqatçısı, professor 

Yohannes Raunun müəllifi olduğu “Azərbaycan tarixində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” kitabının təqdimatı da 

keçirilmişdir. Y.Rau diqqətə çatdırmışdır ki, kitabda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

tarixi kökləri, səbəbləri və nəticələri barədə faktlara əsaslanan dolğun məlumatlar yer almışdır. Nəşr Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı təcavüzünü, etnik təmizləmə siyasətini və münaqişə ilə bağlı həqiqətləri 

əks etdirir. 
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Konfransda İtaliyanın akademik, təhsil və işgüzar dairələrinin təmsilçiləri, Romada akkreditə olunmuş 

diplomatik korpusun, KİV-lərin nümayəndələri, bu ölkənin müxtəlif tədqiqat mərkəzlərinin üzvləri, tarixçilər, 

araşdırmaçılar iştirak etmişlər. 

 

Maqsud DADAŞOV 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Roma 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-14 fevral.-N 32.-S.4. 
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Allah səsimi eşitmədi... 

 

Ötən həftə mobil telefonuma zəng gəldi. Bir qadın idi. Mənimlə görüşmək istəyini bildirdi. "Hə məsələdir", - 

sualını verəndə dedi: "Xahiş edirəm sual verməyin. Görüşəndə dərdimi danışaram". Öz-özümə dedim: "Allah, 

Allah mən dərdə çarə edənəmmi?" Adını soruşdum. Onu da söyləmədi. Görüşmək üçün razılaşdım. Sonra 

mental təfəkkürlə düşündüm ki, bəlkə bir oyundur. Ancaq tez də bu təfəkkürdən vaz keçdim. Kimin mənimlə nə 

işi ola bilər?  

 Həftə sonunda razılaşdığım kimi görüş yerinə yollandım. Şirniyyat evinin önündə bir neçə nəfər vardı. 

Onlardan bir qədər aralıda 35-40 yaşlarında qadın dayanmışdı. Mənim o tərəf-bu tərəfə baxdığımı görəndə 

yaxınlaşdı və soruşdu: "Arzu xanım sizsiniz?" "Bəli", deyə bildirdim.  

 Təklif elədim ki, yaxınlıqdakı ailəvi istirahət məkanında oturub bir çay içək və danışaq. Əvvəlcə tərəddüd 

elədi, ancaq mənim təkidimi görəndən sonra razılaşdı... 

 

Adımı yazmazsınız 

 

 ...Bu yaşda olmasına baxmayaraq saçı ağappaq ağarmış, həyat eşqindən əsər-əlamət olmayan gözləri çuxura 

düşmüş, əlləri cadar-cadar olmuş qadın tanışlıq verdi: "Mən Xavərin (şərti ad-A.Ş.) bacısı qızıyam. 

Yadınızdadır, Xocalının işğalından sonra yataqxanaya gəlib xalamla görüşdünüz və yazı hazırladınız. O zaman 

mən də oradaydım". O danışdıqca xatırladım. Ermənilər Xocalının işğalı zamanı Xavərin oğlunu, yoldaşını, 

valideynlərini, bacısını və onun həyat yoldaşını, qardaşını qətlə yetirmişdilər. Özü yeganə qızı ilə canını güclə 

qurtarmışdı. İki gün ermənilərdən gizlənərək yol gəldiyindən ayaqlarını don vurmuşdu. Yaxşı ki, həkimlərin 

müalicəsinin nəticəsi olmuşdu və onun ayaqları bir çoxları kimi kəsilməmişdi.  

 Xavəri soruşdum, dedi ki, dünyasını dəyişib. Yazıq qadın o qədər faciəyə dözə bilməyib. Valideynlərinin 

ölümündən sonra xalasına sığınan və onun nəvazişinə ehtiyac duyan, nə yazıq ki, bütün bunlardan da olan 

qarşımdakı qadına təskinlik verməyə söz tapmadım. Sadəcə susdum. Sükutu yenə o pozdu: "Telefon nömrənizi 

qohumunuzdan almışam. İstəyirəm mənim yaşadığım faciədən yazasınız. Ancaq əsil adımı bildirməzsiniz. Bu 

fikrə ona görə gəlmişəm ki, mənim kimilər çoxdur və bizə çox vaxt haqsızlıqlar olur. Bəzən bizi ələ salırlar. 

Hətta bizə vicdansız təkliflər edənlər də tapılır"...  

 

 Bələkdəki körpə 

 

 Əvvəlcə Səkinənin (şərti ad-A.Ş.) nədən bəhs elədiyini bilmədim. Və sonra eşitdiklərimdən əsil şok 

yaşadım.  

 "Ermənilərin qəfil hücumu ailəmizi pərən-pərən saldı. Elə onu bildim ki, bələkdəki bacımı götürüb qaçdım. 

Meşəyə çatana kimi yolboyu qohum-əqrabanın güllələndiyini gördüm. Bacımı bağrıma basıb ayağımı hara gəldi 

ataraq qaçırdım. Fikirləşirdim ki, bircə Ağdama çatsaydım dərdim olmazdı. Erməniyə əsir düşməkdən 

qorxurdum. Anamdan eşitmişdim ki, onlar əsir götürdükləri qız-gəlinlərin başına pis işlər gətirirlər. Ancaq 

Ağdama çata bilmədim. Ermənilərin əlinə keçdim. Körpə bacımı əlimdən alıb gözlərim baxa-baxa ürəyinə 

tüfəngin bıçağını soxdular və hırıldaya-hırıldaya dedilər: "Bu bizə lazım deyil. Sən isə bizimsən". Yarı 

Azərbaycan, yarı erməni dilində danışırdılar. Mən ermənicə də bilirdim. Hə gizlədim, bacımın müsibəti 

yadımdan çıxmışdı. Öz canımın hayına qalmışdım. Məni Xankəndinə mal tövləsi kimi bir yerə apardılar. 

Burada qonum-qonşunun qızlarını gördüm. Üst-başları yaman gündə, paltarları cırılmış, baldırları və qolları 

qançır-qançır olmuş bu qızlardan biri məni görəndə dedi: "Özünü öldürərdin, dağdan atıb parça-parça edərdin, 

təki bu cəlladların əlinə keçməzdin". Bunu eşidən erməni qızı təpikləməyə, təhqir etməyə başladı. Sonra qapını 

arxadan bağlayıb getdilər. Qonum-qonşunun qız-gəlinləri başlarına gələnləri mənə anlatdıqca vahimələnirdim. 

Allaha yalvarırdım ki, canımı alsın onların yaşadıqlarını mən yaşamayım. Ancaq Allah da səsimi eşitmədi.  

 Bir neçə saat keçəndən sonra həmin iki erməni və bir də paqonlu gəldilər. Paqonlu dörd bir tərəfimə dolanıb 

qızarmış domba gözləri ilə məni altdan-yuxarı süzdü və üzünü onlara çevirib "düzünü deyin, buna 

toxunmamısınız". Erməni əsgərlər and-aman elədilər: "Komandir, and olsun Andranikin ruhuna ki, 

toxunmamışıq". Komandir "bir azdan hazırlayın", əmrini verib çıxdı, erməni əsgərlər də onun arxasında... Yenə 

də dizlərimi yerə qoyub Allaha yalvarırdım ki, canımı alsın. Həmin vaxt Allah canımı alsaydı bəlkə də dünyanın 

ən xoşbəxt insanı olardım". 
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 "Məni dövrəyə aldılar və ələ salmağa başladılar" 

 

 Səkinə əllərini ovuşdura-ovuşdura o günləri bir daha yaşayırmış kimi qəhərdən boğulurdu. Onu 

sakitləşdirmək istəsəm də münasib söz tapmadım. Hə deyəcəkdim ki, ən yaxşısı dinləmək idi. Bəlkə bir qədər 

yüngülləşərdi. Ancaq sonda əmin oldum ki, Səkinə bu 20 ildə başına gələnləri dönə-dönə anlatsa da, zərrə qədər 

də yüngülləşməyib. Əksinə həmin faciəni sanki növbəti dəfə yaşayırmış kimi bir hallara düşür.  

 "Təxminən bir saat keçmişdi ki, yenidən qapı açıldı. Həmin ermənilər mənim qolumdan tutub aparmaq 

istəyəndə əllərindən buraxılıb çölə qaçdım. Elə bildim canımı bu quduz itlərdən qurtara biləcəyəm. Ermənilərin 

bağıraraq yoldaşlarını köməyə çağırmasına on-on beşi birdən töküldü. Məni dövrəyə aldılar və ələ salmağa 

başladılar. Çığırırdım, ağlayırdım, imdad diləyirdim. Biri saçımdan tutub sürüməyə başladı. Sürüyə-sürüyə bir 

az əvvəl gördüyüm dombagöz komandirin otağına gətirdi. Komandir başqa bir komandirlə otağında içki məclisi 

qurmuşdu. Masanın üstündə cürbəcür yeməklər vardı. Məni onlara təhvil verən erməni əsgərlər gedəndən sonra 

məcbur elədilər ki, onlarla içki içim. Ağladım, içməyəcəyimi bildirdim. Bu zaman dombagöz komandir ayağa 

qalxıb yanıma gəldi və əlində tutduğu qədəhi sinəmə boşaltdı. Hər ikisi elə qəh-qəhə çəkdilər ki, indi də səsləri 

qulağımdadır. Xatırlayanda dünya başıma fırlanır. Mənə elə sözlər deyirdilər, elə ifadələr işlədirdilər ki, heç biri 

söyləyəsi deyil. Bayrağımızı, millətimizi, şəhidlərimizi təhqir edirdilər. Qarabağın heç vaxt bizimki 

olmayacağını deyirdilər. İçki məclisini bitirəndən sonra dombagöz komandir o birisinə çölə çıxmasını işarə 

elədi. Mənim qolumdan tutub arxadakı otağa apardı. Onunla əlbəyaxa oldub. Çığırdım, bağırdım. "Türkün 

balası, türk", deyib başımdan necə zərbə vurdusa huşumu itirdim. Ayılanda komandirin yatağında idim. Mənim 

ayıldığımı görəndə əlindəki yekə telefonla kimisə çağırdı. Gördüm ki, o biri komandirdi. "Sənin növbəndi", 

deyib otaqdan çıxdı. Həmin gün mənə dönə-dönə təcavüz elədilər. Və bayılmış halda aparıb tövləyə atdılar. 

Oradakı qız-gəlinlər başıma toplanıb heç nə demədən səssicə ağladılar. Bir çox Azərbaycan qızları kimi mənim 

də həyatım puç olmuşdu".  

 

 Hövbəti faciəm 

 

 Səkinə mənə hər şeyi çılpaqlığı ilə danışırdı. Və o danışdıqca vahimələnirdim.  

 "Bilmirəm neçə gün keçdi. Bir səhər qapı açıldı beş nəfəri, o cümlədən məni girovluqdan azad elədiklərini 

bildirdilər. Bizi əvvəlcə Ağdama gətirdilər. Araşdırma zamanı məlum oldu bizim ailəmizdən tək mən qalmışam. 

Xalamın qızı ilə sağ qaldığını eşidəndə dedim ki, məni ona aparın. Xalam məni aylarca müalicə elətdirdi, 

qayğımı çəkdi, dərdimə şərik oldu. Bizi ovundursa da, özü için-için əridi və dünyadan köçdü. Hövbəti faciəm də 

ondan sonra başladı. Məcbur qalıb işləmək üçün qapılar döydüm. Biləndə ki, erməni əsirliyində olmuşam 

bəziləri məni aşağılamağa başladılar. Hətta mənə əxlaqsız təkliflər də eləyən oldu. Bax o zaman həyata nifrət 

elədim. Öz millətimdən olan bəzi kişilərin - yaxşı ki, onların sayı azdır-erməni ilə heç bir fərqinin olmadığını 

gördüm. Ancaq qeyrətlisi də tapıldı. Mənə və xalam qızına arxa-dayaq durdu. Onun köməkliyi sayəsində işə 

düzəldim. Texnikum təhsili aldım. Bütün bunları sizə anlatmaqda bir məqsədim var. Adımı hallandırmadan 

başıma gələnləri yazın ki, mənim kimi hər şeyini itirənlər, namusuna təcavüz olanlar cəmiyyətdə təklənməsin, 

bizə əxlaqsız kimi baxmasınlar. Onsuz da bizlərin ölü ilə heç bir fərqimiz yoxdur". 

 R.S. Bu xanımın faciəsini iki il bundan əvvəl qələmə almışdım. İki il ərzində onunla zəngləşirdim. Hansı 

həddə qədər olursa əlimdən gələn köməyimi əsirgəmirdim. Ötən həftə yenə zəng vurdum ki, hal-əhval sorum. 

Zəngimə bacısı qızı cavab verdi və bildirdi ki, dünyasını dəyişib...  

 

Arzu Şirinova. 

  

“Xalq Cəbhəsi”.-2014.-15 fevral.-N 28.-S.8. 
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Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə qarşı ən qanlı cinayətlərdəndir 

 

Elman Məmmədov: "Faciə qurbanlarının sayı hazırkı statistikadakından çoxdur" 

 

Son iki yüz il ərzində regionda gedən mürəkkəb siyasi proseslər nəticəsində azərbaycanlılar əzəli 

yurdlarından zorla köçürülməyə, etnik təmizləmə və deportasiya siyasətinə məruz qalmışlar. XX 

yüzilliyin tarixinə ən faciəli münaqişələrdən biri kimi daxil olmuş Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ problemindən düz 26 il ötür. 1905-1907-ci, 1918-1920-ci illərdə və 1988-ci ildən bugünədək 

davam edən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ən dəhşətli günü isə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 

keçən gecə baş verən Xocalı soyqırımıdır. Bu qətliam bəşər tarixinin ən qanlı faciələrdən biri hesab 

olunur. 

 22 il öncə qədim Azərbaycan torpağı olan Xocalı yerlə-yeksan edildi. Qədim kurqanları, dik daşları, 

tunc və dəmir dövrünə aid tarixi abidələri, 1 şəhər, 1 qəsəbə, 8 kənd, 2495 yaşayış evi, 31 sənaye obyekti, 

15 kənd təsərrüfatı obyekti, 20 təhsil, 14 səhiyyə müəssisəsi, 56 mədəniyyət, 5 rabitə obyekti və s. 

darmadağın oldu. Tariximizə qara hərflərlə yazıldı 26 fevral 1992-ci il. 

 22 illik bir ömür payı ayırır bizi Xocalı faciəsindən. Bu uzun zaman kəsimi çox şeyə məlhəm olsa da, 

yaddaşımıza qanla yazılmış Xocalı soyqırımının ağrılarını bizdən götürə bilmədi. Çünki bu, sağalmaz, 

dəhşətli yaralardır. Təkcə XX əsrin əvvəllərində Xocalı dəfələrlə 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. 

Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni silahlı birləşmələrinin keçmiş sovet ordusunun Xankəndidəki 366-

cı motoatıcı alayı ilə birgə törətdikləri cinayət bəşər tarixinin ən qanlı səhifələrindən biridir. Bu soyqırımı 

zamanı 613 nəfər öldürülüb, 487 nəfər şikəst edilib, 1275 qoca, uşaq, qadın əsir götürülərək ağlasığmaz 

təhqirlərə məruz qalıb. Onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Xocalıda öldürülən 613 

nəfərdən 106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i qoca idi. Səkkiz ailə bütövlükdə məhv edilib, 245 uşaq hər iki 

valideynini, 224 uşaq isə valideynlərindən birini itirib. İşğal zamanı bir gecədə qətlə yetirilən 63 uşağın 

başı kəsilib, gözləri çıxarılıb, dərisi soyulub, süngüyə taxılıb. 

 Bu qətliamın şahidləri indi də həmin günü xatırlayanda dəhşətli anlar yaşayırlar. Sanki bu erməni 

vəhşiliyi dünən olub. Soyuq, şaxtalı qış günündə düşmən əlinə keçməmək üçün ölümlə mübarizə aparan 

bu şahidlər 22 il öncə həmin gecə ruhən ölüblər. Ona görə də bu insanların çoxunun ən böyük arzusu 

məhz Xocalıda dəfn olunmaqdır. O insanlardan biri - həyatı Xocalı torpağı ilə bağlı olan, Xocalı kənd 

sovetinin sədri, sonra rayon icra hakimiyyətinin başçısı və bu gün Milli Məclisin deputatı kimi fəaliyyət 

göstərən Elman Məmmədovdur. O, bu faciə, soyqırımı barədə 22 ildir ki, ürək ağrısı ilə danışır və hər 

dəfə danışdıqca yarasının yasağı qopur. Çünki bu şəxs üçün Xocalının tam başqa bir anlamı var idi. 

Özünün dilindən bunları eşitsək daha yaxşı olar. 

 

Xocalılılar yalnız öz gücləri ilə müdafiə sistemi yaratmışdılar 

 

- Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlanmasından 26, Xocalı faciəsindən isə 22 il ötür. Bu 

münaqişənin başlanma tarixi barədə müxtəlif fikirlər söylənilir. İstərdik ki, öncə Xocalı şəhəri və onun 

strateji mövqeyi barədə söhbət açasınız... 

- Xocalıda 1988-1992-ci illərdə baş verən hadisələr heç vaxt unudulmayacaq. Çünki bu faciə hər bir 

xocalılının, hər bir azərbaycanlının qanına, canına ağrı ilə 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, gündən-günə insana daha ağır 

təsir edir. Yadına düşəndə ki, 22 ildir Xocalısız qalmısan, çox kədərlənirsən, ağrıyırsan. 

 Qədim türk oylağı idi Xocalı. Oradan tapılan Xocalı-Gədəbəy mədəniyyət nümunələri, tarixi abidələri bu 

gün Sankt-Peterburq şəhərinin Ermitaj muzeyində də saxlanılır. Xocalının taleyi sanki Allah tərəfindən belə 

yazılmışdı. XX əsrdə Xocalı üç dəfə - 1905-1906, 1918-1920 və 1992-ci ilin fevralında ermənilər tərəfindən 

yandırılıb. Xocalı bu hadisələr başlayana qədər, yəni 1988-ci ildə kənd statusunda idi və bu kənddə həmin vaxt 

təqribən üç minə qədər insan yaşayırdı. Ermənilər tərəfindən Xocalının işğalının çox ciddi səbəbləri var idi. 

Əvvəla, Xocalının yerləşdiyi coğrafi mövqe ermənilərin strateji maraqlarının həyata keçirilməsində onlara çox 
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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 tərəfdən Əsgəran qalasıdır. Əsgəran 

zolağı boyunca erməni kəndləri yerləşir ki, məkrli düşmənlərimiz burada azərbaycanlılar qarşısında cəbhə xətti 

yaratmışdılar. Xocalıdan 10 kilometr qərbə isə Xankəndi şəhəridir və Xocalının ətrafı yenə də erməni 

kəndləridir. 

 Həmin ərazidə 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 kəndləri idi. Xocalı ilə bu kəndlər arasında olan yaşayış məntəqələrində ermənilər 

yerləşmişdilər. Digər yaxın kənd isə Cəmilli idi və ora getmək üçün yenə də ən azı iki erməni kəndindən 

keçməli olurdun. 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 aralıda idı. 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. 

- Bəzi mənbələrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilk dəfə açıq şəkildə 1988-ci il fevralın 13-də 

Xankəndidə baş verən mitinqlə başladığı qeyd olunur. Bu faktlar həqiqətdirmi? 

- Xeyr. Dəqiq fakt budur ki, bu hadisələr fevral ayının 12-də Əsgəranda başlayb. Fevralın 11-də gecə mənə 

rayon partiya komitəsindən zəng etdilər ki, sabah saat 09:00-da partiya komitəsinə gələcəksiniz. Yığıncaq 

olmalıdır. Sabah getdik və cəmi 6 azərbaycanlı idik, zalda olan 300-400 nəfərin hamısı erməni idi. Oraya 

Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibi V.Konavalov gəlmişdi. İclas başlayan kimi ermənilər hay-

küy salmağa başladılar. Gələn nümayəndə heyəti durub qaçdı. Biz də birtəhər oradan çıxdıq. Elə birinci mitinq 

oradan başlandı. Fevralın 13-də isə Xankəndidə ermənilər mitinqlərə başladılar. Bu hadisələr başlayandan sonra 

Dağlıq Qarabağın müxtəlif kəndlərində və Xankəndidə yaşayan azərbaycanlılar yaşadıqları yerləri tərk etməyə 

məcbur oldular. Onlar Şuşa və Xocalıya pənah gətirirdilər. 1988-ci ilin may ayında Xocalı Ermənistandan 

birinci 10 ailəni qəbul etdi. Mən həmin vaxt kənd sovetinin sədri idim. Ermənilər həmin ailələri qəbul etməyimi 

istəmirdilər. Ancaq biz onları Xocalıda yerləşdirdik. Qısa müddət ərzində Ermənistandan və Dağlıq Qarabağın 

müxtəlif yerlərindən qovulan soydaşlarımızın hesabına Xocalının əhalisinin sayı bir ildə 5000-6000 nəfərə çatdı. 

1991-ci ilin payızında isə əhalinin sayı 7000 nəfərə çatmışdı. Son gələn 54 ailə isə "Fərqanə" hadisələri zamanı 

Özbəkistandan çıxarılan mesxeti türkləri idi. Onları da evlə, işlə təmin etmişdik. 

 

Dövlət tərəfindən yardım kimi Xocalıya ancaq 16 nəfər hərbçi göndərildi 

 

- Xocalı faciəsi baş verən zaman şəhərin 7 min sakininin olduğu qeyd edilir. Rəsmi mənbələrdə isə 

soyqırımı zamanı 613 nəfərin qətlə yetirildiyi, 150 nəfərin isə itkin düşdüyü bildirilir. Amma erməni 

yazıçı-jurnalist David Xerdiyan "Xaç uğrunda" kitabında yazır: "Səhərin soyuğunda biz Daşbulaq 

yaxınlığındakı bataqlıqdan keçmək üçün ölülərdən körpü düzəltməli olduq... 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". Bu rəqəmlər nə dərəcədə doğrudur? 

- 1990-cı il aprel ayının 4-də Xocalıya şəhər statusu verildi. Mən şəhər sovetinin sədri oldum. Bir ildən sonra 

aprel ayının 4-də Xocalıda ərazi partiya və ərazi icraiyyə komitəsi yaradıldı. Həmin vaxt bütün Dağlıq 

Qarabağda bu qurum formalaşdırıldı. Mən həmin vaxt partiya komitəsinin birinci katibi, həm də ərazi icraiyyə 

komitəsinin sədri seçildim. 1991-ci ilin noyabr ayının 26-da Ali Sovetin iclası keçirildi və qərar verildi ki, 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin statusuna xitam verilsin və Əsgəran rayonu ləğv edilərək onun yerində 

Xocalı şəhəri inzibati mərkəz olmaqla Xocalı rayonu yaradılsın. Mardakert rayonu ləğv olundu və onun yerində 

mərkəzi Ağdərə şəhəri olmaqla Ağdərə rayonu yaradıldı. Sonralar İsa Qəmbərin parlamentin sədri olduğu 

dönəmdə heç bir mənası olmayan, kiminsə istəyi ilə 1992-ci ildə Ağdərə rayonunu üç yerə parçaladılar. Bir 

hissəsi Kəlbəcər, bir hissəsi Ağdam, bir hissəsi isə Tərtər rayonuna verildi. Bunun səbəbi məlum deyildi. 

Şəhər statusu alan Xocalıda əhalinin sayı 1991-ci ildə 7 minə çatmışdı. Mən 50 min nəfərlik Xocalı şəhərinin 

Baş Planını hazırlatmışdım. Xocalı inkişafa doğru gedirdi. Amma müharibə getdiyindən ara qarışmışdı. May-

iyun aylarında Azərbaycan polisi əməliyyatlara başlamışdı. Dağlıq Qarabağda 21 erməni kəndi boşaldılmışdı. 

Həmin vaxt Ermənistandan qaçqın düşüb Bakı və Sumqayıtda məskunlaşan soydaşlarımızı o kəndlərə 

köçürdülər. Onların da əksəriyyəti gedib həmin kəndlərdə qala bilmirdilər və qayıdıb Xocalıya gəlirdilər. Ona 
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görə də deyirəm ki, əhalinin sayı daha da arta bilərdi. Müharibə şəraiti, gərginlik olduğu üçün əhalinin sayının 

tam dəqiqləşdirilməsi qeyri-mümkün idi. Faciə zamanı həlak olanlar çox oldu. Ancaq bizim əlimizdə olan 

statistik məlumatlar bunlardır. Sağ qalan insanlardan onların itirdiyi ailə üzvlərinin siyahısına və digər başqa 

hesablamalara görə 613 nəfərin qətlə yetirildiyi qeyd edilir. Meyitlərin xeyli hissəsi Xocalıda, xeyli hissəsi isə 

meşələrdə qaldı. Mən öz anamın cəsədini 20 gündən sonra meşədən tapdım. Tanınmaz hala düşmüşdü meyitlər. 

Bəli, görünən odur ki, Xocalı qurbanlarının sayı hazırkı statistikadan artıqdır. 

- Bir gecədə yüzlərlə insan qətlə yetirildi, əsir götürüldü, diri-diri yandırıldı. Bəs, 2 il mühasirə 

vəziyyətində olan Xocalının müdafiəsi necə qurulmuşdu ki, bu qətliam baş verdi? 

- Biz orada 1988-ci ilin fevral ayının 12-dən mühasirə vəziyyətində idik. Həmin gecədən də başlayaraq 

Xocalının hər tərəfində müdafiə postları qurmuşduq. Xocalı əhalisi gecə-gündüz bu postlarda növbə çəkirdilər. 

Ancaq yerli əhali Xocalının müdafiəsində idi. Bir də Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gəlmiş 21 nəfərdən 

ibarət döyüşçü dəstəsi 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 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 bir nəfəri də hərbçi deyildi. Bu 

taboru da silah-sursatla tam təmin edə bilməmişdik. Taborda olan ən ağır atıcı silah 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 dayanırdı. 

Ümumilikdə 300 nəfərə yaxın döyüşçü Xocalını müdafiə edirdi. Xocalıda müdafiə sistemi qurmuşduq. Şəhəri 

dairəvi şəkildə, hər tərəfdən müdafiə edirdik. 32 müdafiə postu var idi. 

 Xocalıda vəziyyətin gündən-günə pisləşdiyini görüb Müdafiə Nazirliyinə dayanmadan müraciət edirdim ki, 

heç olmasa bizə bircə nəfər hərbi təhsili olan mütəxəssis göndərin. Amma göndərmirdilər. Xocalı 300 nəfərlə 

müdafiə olunurdu. Respublika rəhbərliyi Xocalının müdafiəsi ilə bağlı heç bir iş görmürdü. İstənilən vaxt 

kömək gələ bilərdi. Gələn köməklər Ağdama qədər olurdu. 8 milyonluq Azərbaycandan Xocalıya cəmi 16 nəfər 

köməyə gəldi. Bu da respublika rəhbərliyinin Xocalıya necə laqeyd yanaşdığını tam sübut edir. 

 

Bu soyqırımı baş verməyə bilərdi 

 

- Fikirlərinizdən belə çıxır ki, xocalılıları xilas etmək mümkün idi. Bunun hansı yolları var idi? 

- Bəli, bu faciə baş verməyə bilərdi. Bunun bir yox, iki yolu vardı. Azərbaycanın o vaxtkı gücü ilə Əsgəran 

zolağını aradan götürüb yolu açmaq lazım idi, Ağdamda mövcud olan könüllü dəstələri və Müdafiə Nazirliyinin 

orada olan bir hərbi hissəsinin şəxsi heyəti Xocalıya gətirilməliydi. Bu, yuxarıdan Şuşada, aşağıdan isə Xocalıda 

olan həmin qüvvələrin mövcudluğu iki şəhər arasında olan Xankəndinin təslim olması ilə nəticələnərdi. Bununla 

da qələbə Azərbaycan tərəfdə olardı. 

Bunu 1996-cı ildə ulu öndər Heydər Əliyevin qarşısında çıxış edəndə mən demişdim. Hətta bunu 1992-ci ilin 

fevral ayında Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahında Dadaş Rzayevə demişdim. İstintaq bunu sübut da edib. 

 Demişdim ki, Azərbaycan ləngimədən bunu həyata keçirə bilsə, qalib gələcəyik. Edə bilməsə, ermənilər 

Xocalını işğal edib Xankəndidə olan qüvvələri gətirib Əsgəranda cəmləşdirsə, Dağlıq Qarabağın taleyi bununla 

da bitəcək. 1996-cı ildə həmin planıma bir erməni öz reaksiyasını bildirmişdi. "Naqornıy Karabax" qəzetində 

Levon Məlik Şahnazaryana 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 soyqırımının qarşısının alınmasının digər yolu isə respublika rəhbərliyinin əlində idi. Həmin vaxt 

Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə nazirlikləri bunun qarşısını ala bilərdi. Əgər ermənilər yolu bağlamışdısa və 

bunu quru yolu ilə həyata keçirmək mümkün deyildisə, hava yolu ilə mümkün idi. Gəncədə böyük vertolyot 

eskadriyası var idi. Mən Elman Məmmədov 1992-ci il fevralın 12-də gəlib həmin hərbi vertolyotlardan 2-sini üç 

dəfə havaya qaldırdım. Bunu etmək mümkün idi. Mən deputat deyildim. Amma gəlirdim, zorla Ali Sovetin iclas 

zalına daxil olurdum, neçə dəfə çıxış etmişəm. Hətta yalvarmışam. Xocalı camaatı adından Prezident Aparatına, 

Ali Sovetə, Müdafiə Nazirliyinə dəfələrlə müraciətlər etmişəm, teleqramlar vurmuşam. Dönə-dönə xahiş edirdik 
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ki, yolumuzu açın, kömək göndərin. Sonradan arxivlərdən nə qədər xocalılıların məktubları, müraciətləri tapıldı. 

Hamısı gizlədilibmiş. 

O vaxt Bakıda vəzifə uğrunda qızğın mübarizə gedirdi. Elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, Azərbaycandan olan 

bütün qüvvələr sanki ermənilərə işləyirdi. Müxalifətlə mübarizə aparan hakimiyyət Xocalını qurban verdi. 

Erməni məkrli məqsədinə çatdı, Xocalı yerlə-yeksan edildi, əhalisinə divan tutuldu. Xocalı xofu isə ətraf 

rayonlarda yaşayan əhalinin canına sirayət etdi. Bir neçə saatın içində yüzlərlə insan qətlə yetirildi və özü də 

onların heç biri hərbçi deyildi. Qocaların, uşaqların, qadınların harayı bütün ətraf rayonları bürüdü. Əhalidə 

erməni qorxusu yarandı. Elə yerlər oldu ki, erməni gəlməmiş çıxıb getdilər. Çünki görürdülər ki, onu qoruyan 

hökumət yoxdur. 

 Erməni vandalizminin qəddarlığından dəhşətə gəlmiş fransalı müxbir Jan İv Yuner yazırdı: "Xocalı faciəsi 

məni dəhşətə gətirdi. Yüzlərlə cəsəd gördüm. Aralarında şəhərin müdafiəçiləri də var idi, günahsız qadınlar, 

qocalar, uşaqlar da. Mən alman faşistlərinin yırtıcı xisləti haqqında çoxlu kitablar oxumuşdum. Ancaq 

ermənilərin bu məzlum insanları və 5-6 yaşlı körpə uşaqları öldürərkən etdikləri vəhşiliklər faşistlərin 

törətdikləri cinayətkar aksiyaları belə kölgədə qoyurdu. Mən xəstəxanada, dağıdılmış uşaq bağçalarında, 

məktəblərdə və sinif otaqlarında güllələrdən bədənləri deşik-deşik olmuş çoxlu yaralı gördüm". 

 Milliyyətcə erməni olan avropalı jurnalist belə öz soydaşlarının vəhşiliyindən qəzəblə söz açırdı: "Ermənilər 

Xoçalıda öldürdükləri 100 nəfərin cəsədini yan-yana düzərək körpü yaratdılar. Mən həmin qanlı cəsədlər 

üzərindən keçib, ayağımı körpə bir uşağın sinəsi üzərinə basarkən bədənimdə dəli bir titrəyiş hiss etdim. 

Fotoaparatım, bloknotum və qələmim yerə düşərək qana bulaşdı. Erməni qatillərinin bu ağlasığmaz cinayətləri 

önündə özümü tamam itirdim. Beynimdə dəhşətli bir ağrı başladı. Belə daşürəkli, qəddar bir millətin 

nümayəndəsi olduğum üçün özümə nifrət etdim". 

 

Xocalılılar həmin vaxt yeganə xilaskar kimi Heydər Əliyevi görürdülər 

 

- Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyinin Xocalı sakinlərinə qarşı mövqeyi bəlli idi. Xocalıya faktiki 

olaraq kömək göstərmirdilər. Hadisə baş verməmişdən bir il qabaq isə siz Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına səfər edərək ümummilli lider Heydər Əliyevlə görüşmüsünüz. Bu görüşü zəruri edən 

səbəb nə idi? 

- Naxçıvana 1991-ci ilin sentyabr ayının 30-da getdim. Oktyabrın 1-də Naxçıvan Ali Məclisinin sessiyası 

keçirilirdi. Sessiya başlayan kimi ümummilli lider Heydər Əliyev elan etdi ki, zalda Xocalı şəhərinin rəhbəri 

Elman Məmmədov iştirak edir. Mənim çıxışım üçün imkan yaradıldı. Bütün hər şeyi danışdım. Deputatlar 

dəhşətə gəldilər. Mən dahi liderə üzümü tutub dedim ki, bura gəlməkdə məqsədim sizin müdrikliyinizdən 

istifadə edərək çıxış yolu axtarmaqdır. Bəlkə siz respublikanın rəhbərliyinə təsir edəsiniz. Sessiyadan sonra da 

söhbət etdik. Həmin vaxt televiziyada "Günün ekranı" proqramı yayımlanırmış və Naxçıvan Ali Məclisinin 

fəaliyyətinə həsr olunmuş kadrlar gedirmiş. Birdən prezident Ayaz Mütəllibov görür ki, mən tribunada çıxış 

edirəm. Aləm dəyir bir-birinə. O zaman Heydər Əliyev dedi ki, sən nə ürəklə bura gəlmisən, qayıdanda ən 

yüngül cəzan işdən azad olunmaq olacaq. Həqiqətən də həmin vaxt məni bərk incitdilər. Amma başı özlərinə, 

hakimiyyət davasına qarışdığı üçün biz yaddan çıxmışdıq. Bəli, biz xocalılılar Heydər Əliyevi yeganə xilaskar 

kimi hələ o vaxtdan görürdük. 

- Bu gün Azərbaycan hökuməti Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması üçün ciddi işlər görür. 

Dünyanın əksər ölkələrində təbliğat aparılır. Bu istiqamətdə görülən işləri necə qiymətləndirirsiniz? 

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də "Xocalı soyqırımı 

günü haqqında" xüsusi qərar qəbul etdi. Həmin sənəddə hadisənin başvermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə 

açıqlanmışdır. 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 faciəsi ilə bağlı Milli Məclis 76 müraciət, bəyanat və qərar qəbul edib. Son 10 

il ərzində isə çox mühüm işlər görülüb. 

 Bu işdə ən böyük xidmət Prezident İlham Əliyevin üzərinə düşdü. Elə bir beynəlxalq tədbir yoxdur ki, orada 

Xocalı faciəsi barədə danışılmasın. Bu işdə Heydər Əliyev Fondunun və qurumun vitse-prezidenti Leyla xanım 
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Əliyevanın gördüyü işlərin nəticəsi göz qabağındadır. "Xocalıya ədalət" kampaniyası xüsusi qeyd edilməlidir. 

Bu gün dünyanın bir çox ölkəsi və ABŞ-ın 14 ştatı Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyır. Gün gələcək, dünya bu 

soyqırımı tanıyacaq və Azərbaycanın haqq səsi bütün cahana yayılacaq. Onun üçün biz avropalı, amerikalı ilə 

onlaın öz dilində, qəbul etdikləri formada danışaraq bu faciəni, soyqırımı tanıtmalıyıq. 

 

“Azərbaycan”.-2014.-15 fevral.-N 33.-S.6. 
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XOCALI SOYQIRIMI – bəşəriyyətə qarşı tarixi cinayət 

 

Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olmuşdur. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımının 10 illiyi münasibətilə Azərbaycan xalqına 

müraciətində deyilirdi: “Bu amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror 

aktlarından biri kimi daxil oldu”. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqı son 200 il ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq 

etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qalmışdır. Belə ki, onlar təkcə azərbaycanlı olduqları üçün 

yaşadıqları tarixi torpaqlarından qovulmuş, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilmiş və bütün bunlar ermənilər 

tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət olunmuşdur. Azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından qovulması sovet 

dövründə daha intensiv şəkil almışdır. 1948-1953-cü illərdə Ermənistandan 150 mindən çox 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 çevrilmişdir. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr, erməni 

ideoloqlarının “dənizdən dənizə Böyük Ermənistan” adlı sərsəm niyyətlərini reallaşdırmaq cəhdi yüzlərlə 

kəndlərin, qəsəbələrin, 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 Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini 

özünə birləşdirmək istəyir, bu yolda dəhşətli cinayət və vəhşiliyə hazır olduğunu nümayiş etdirirdi. XX əsrin ən 

müdhiş faciəsi sayılan Xocalı soyqırımı bu aqressivliyin və cinayətkar erməni siyasətinin bariz nümunəsidir. Bu 

faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. 

Xocalı soyqırımı iyirminci 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 

sırf azərbaycanlılardan ibarət olan strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən 

ümumiyyətlə, Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək məqsədi güdürdü. Çünki Xocalı elə bir yaşayış məskəni 

idi ki, o, Azərbaycanın ən qədim dövrlərindən indiyə qədər tarixi və mədəni ənənələrini özündə əks etdirirdi. Bu 

zəngin 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. 1992-ci il 26 fevral işğalından sonra bütün 

bu maddi mədəniyyət abidələrinin məhv edilməsi və dünyanın ən qədim məzarlıqlarından sayılan Xocalı 

qəbiristanlığının texniki vasitələrlə darmadağın olunması erməni vandalizminin bariz nümunəsi kimi həm də 

dünya mədəniyyətinə qarşı bir zorakılıq aktıdır. 

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistanın hərbi birləşmələri Dağlıq Qarabağdakı Rusiya Federasiyasına məxsus 

366-cı moto-atıcı alayın yaxından köməyi ilə 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid aktı həyata keçirdi. 

Ermənilərin hücumu zamanı burada yalnız 3 minə yaxın sakin qalmışdı. Bundan əvvəl mühasirədə olduğu dörd  

aydan artıq bir vaxtda əhalinin xeyli hissəsini şəhərdən çıxarmaq mümkün olmuşdu. Xocalı soyqırımı zamanı 

613 nəfər öldürüldü, 1000 nəfər dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu. Öldürülənlərin 106 nəfəri qadın, 63-

ü azyaşlı uşaq, 70 nəfəri qoca idi. Səkkiz ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130-u isə 

valideyinlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 dinc sakin girov götürüldü, onların 150-sinin taleyi 

indiyədək məlum deyil. 

Xocalı faciəsi erməni quldurları və onların havadarları tərəfindən xüsusi amansızlıqla,  ağlasığmaz vəhşiliklə 

həyata keçirilmişdir. Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş bu qətliamda Seyran Ohanyanın komandanlığı altında 

366-cı alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandası altında 3-cü batalyonu, 1-ci batalyonun qərargah 

rəisi  Valeri Çitçyan, alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabiti və praporşiki xüsusi amansızlıq nümayiş 

etdirmişlər. 

Şəhər əhalisinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən əvvəlcədən hazırlanmış pusqularda qətlə 

yetirilmişdir. Rusiyanın “Memorial” Hüquq-Müdafiə Mərkəzinin məlumatına görə, dörd gün ərzində Ağdam 

rayonuna Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmişdir. Həmin meyitlərin bir çoxunun 

təhqirə məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) 

məhkəmə-tibbi ekspertizadan keçirilmişdir. Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə 



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 
 

güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları səbəb olmuş,10 nəfər küt alətlə öldürülmüşdür. Hüquq-

Müdafiə Mərkəzi canlı  adamların baş dərisinin ermənilər tərəfindən soyulması faktını da qeydə almışdır. 

Xocalı soyqırımının epizodları insanı dəhşətə gətirir. Xocalı sakini Əntiqə erməni quldurlarının tələb etdiyi 

“bu yerlər böyük Ermənistanın bir hissəsidir” sözlərini demədiyi üçün diri-diri yandırılmışdır. Xocalı sakini 

Səriyyə Talıbova isə deyirdi ki, “4 mesxeti türkünün və 3 azərbaycanlının başını erməni qəbirinin üzərində 

kəsdilər. Sonra daha 2 azərbaycanlının gözlərini çıxartdılar”. 

Ermənilər sağ qalaraq əsir götürülmüş azərbaycanlıların üzərində təhqiredici hərəkətlər həyata keçirmişdilər. 

Onlarıın bəzilərinin başının dərisi soyulmuş, digərlərinin başları və bədəninin müxtəlif orqanları kəsilmiş, 

uşaqların gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarnı yarılmışdı. Xocalının işğalı zamanı istifadəsi qadağan 

olunmuş 5,45 kalibrli güllələrdən və kimyəvi silahlardan istifadə edilmişdir. Bütün bunlar Cenevrə 

Konvensiyasının protokollarına zidd hərəkətlərdir. Ermənilər bunu bilə-bilə azərbaycanlılara qarşı həyata 

keçirdikləri soyqırımında heç nədən çəkinmədən istifadə etmişlər. 

Xocalı soyqırımının xüsusi amansızlıqla törədilməsi hadisə yerində olan rus, gürcü, ingilis, fransız, alman, 

amerikalı jurnalistləri və digər ölkələrin vətəndaşı olan publisistləri dəhşətə gətirmişdir. 

Xocalı qaçqınlarının BMT, Avropa İttifaqı və Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına 

ünvanladıqları müraciətdə deyilir: “Artıq neçə illərdir 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, Aİ 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 soyqırımlarını 

pisləyir, bunların yolverilməz olduğunu bildirir. 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 

yönəldilmişdir. Bu gün Ermənistanda mühüm dövlət postları tutanlar–Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan, eləcə də 

Robert Köçaryan və digərləri Xocalı soyqırımının əsas 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 faciəsinə əsl soyqırımı hadisəsi kimi siyasi-hüquqi qiymət 

verməlidirlər. 

Telman ƏLİYEV. 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-16 fevral.-N 34.-S.2. 
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Xocalı soyqırımı “Notizie Geopolitiche” portalında 

 

İtaliyanın “Notizie Geopolitiche” xəbər portalında Xocalı soyqırımı ilə bağlı məqalə yerləşdirilmişdir. 

Məqalədə bildirilir ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni 

silahlı birləşmələri keçmiş sovet ordusunun Xankəndidəki 366-cı motoatıcı alayı ilə birgə dəhşətli cinayət 

törətmişlər. 106 qadın, 63 azyaşlı uşaq olmaqla 613 nəfərin həyatına son qoyulan bu faciə nəticəsində 8 ailə 

bütünlüklə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynindən, 130 uşaq isə valideynlərinin birindən məhrum 

edilmişdir. 

Yazıda rəsmi Bakının Xocalıda baş verənlərin beynəlxalq birlik tərəfindən soyqırımı kimi tanınmasının 

vacibliyi ilə bağlı mövqeyi oxucuların diqqətinə çatdırılır. Bildirilir ki, məşhur jurnalist, “Qara bağ” kitabının 

müəllifi Tomas de Vaal 2000-ci ildə hazırkı Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyandan müsahibə almışdır. S. 

Sarkisyan müsahibəsində demişdir: “Xocalı hadisələrinədək azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, ermənilər dinc 

əhaliyə əl qaldıra bilməyən insanlardır. Bütün bu düşüncələri dəyişmək lazım idi. Belə də oldu”. Bu fikirlər 

Xocalı qətliamının məhz ermənilər tərəfindən törədilən ağır bir cinayət olduğunu bir daha sübut edir. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ətraflı məlumat verilən məqalədə diqqətə 

çatdırılır ki, problem Ermənistanın ərazi iddiaları nəticəsində baş vermişdir. 1994-cü ildə tərəflər arasında 

atəşkəsə dair razılıq əldə olunsa da, cəbhə xəttində tez-tez silah səsləri eşidilməkdədir. 

Müəllif münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə də 

toxunmuşdur. Qeyd etmişdir ki, problemin nizamlanması istiqamətində qurum bir sıra addımlar atsa da 

indiyədək heç bir nəticə əldə edilməmişdir. 

Yazıda münaqişəyə dair Azərbaycan tərəfinin mövqeyi də əks olunur: məsələ yalnız erməni silahlı 

qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması, qaçqın və məcburi köçkünlərin öz doğma 

yurdlarına qayıtmalarından sonra həllini tapa bilər. Məqalədə, həmçinin cari il fevralın 12-də Romada Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı keçirilmiş beynəlxalq konfransdan da bəhs edilir. Konfransda müzakirə olunan məsələlərin 

yer aldığı yazıda tədbirin İtaliya ictimaiyyətini Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, o cümlədən Xocalı soyqırımı ilə 

bağlı məlumatlandırmaq məqsədi daşıdığı qeyd olunur. 

Məqalənin tam mətni ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq mümkündür: 

 

http://www.notiziegeopolitiche.net/?p=38257 

 
“İki sahil”.-2014.-15 fevral.-№ 28.-S.13. 
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Xocalı soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli faciələrindəndir 

 

Azərbaycan dövlətinin çoxəsrlik tarixi dövründə ərazisində baş vermiş ən böyük fəlakətlərdən biri – XX 

əsrin sonlarında erməni daşnaqları tərəfindən törədilmiş Xocalı faciəsi, Xocalı müsibətidir...Bu müsibət 

Azərbaycanın qədim diyarı Qarabağın Xocalı qəsəbəsində 1992-ci ilin soyuq, şaxtalı, dəhşətlərlə dolu fevral 

günlərində törədildi... Bu basqı silahsız, mülki insanların həyatına adi hərbi müdaxilə deyildi...Bu yalnız başqa 

millətə, fərqli soya, inanca aid olduğuna görə Xocalıda yaşayan 100-lə insanları ən iyrənc üsullarla, insanlığa 

yaraşmayan xüsusi qəddarlıqla fiziki və mənəvi cəhətdən məhv etməklə törədilmiş müsibət idi. Görünür bu imiş 

özünü “məşəqqətlər görmüş”, “zavallı millət” adlandıranların “erməni humanizmi”. Bu faciə mehriban qonşuluq 

prinsiplərinə, ənənələrinə hər zaman sədaqətli olan Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş olduqca ağır bir hərbi 

cinayətdir. 

Dünya birliyinin gözü qarşısında törədilmiş bu vəhşilik şüurlu bəşəriyy’tın adına ləkədir. Faşist ənənələrinə 

xidmət etməklə təpədən dırnağa qədər silahlanmış erməni daşnaqları bu faciəni törədən zaman nə qocaya, nə 

uşağa, nə qadına nə də ki, xəstəyə aman verməmişdilər. Bəs bu faciənin kökü haradan qaynaqlanır? 

1992-ci ildə bu faciə baş verən zaman 60 milyona yaxın insanın həyatına son qoymuş olan sonuncu savaşdan 

- II Dünya müharibəsindən 47 il vaxt ötmüşdü. Artıq bəşəriyyət həmin müharibənin vurduğu maddi və mənəvi 

ziyanın ölçülərini dərk etmişdi. Sivilizasiyalar, irqlər arası münaqişələrin gec-tez irimiqyaslı, qlobal 

müharibələrə gətirib çıxara biləcəyi bəlli olmuşdu. Müharibənin dəhşətlərini görmüş insanlar onun bir daha 

təkrar olunmaması, baş verməməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görməli olmuşdular. Faşizm, irqçilik, aparteid, 

soyqırımı bəşəriyyət əleyhinə yönəldilmiş dəhşətli cinayət kimi pislənilməklə onun bir daha təkrar olunmaması 

üçün ən vacib olan hüquqi sənədlər hazırlanmışdı. Zor gücünə ölkələrin sərhədlərinin dəyişdirilməsinin 

yolverilməzliyi dünyanın bütün aparıcı dövlətləri tərəfindən qəbul olunmuş və həm də bu sənədlər 70 il ərzində 

tərkibində olduğumuz keçmiş SSRİ hökuməti tərəfindən ratifikasiya olunmuşdu. 

Fəqət erməni daşnaqları həmin sənədlərin heç birinə məhəl qoymadan belə bir ağır cinayəti törətdilər. 

Maraqlıdır, dünya ölkələri XX əsrin sonlarında daşnaqların Azərbaycan ərazisində törətmiş olduğu bu fəlakəti 

nə üçün görməməzliyə 

vurdular? Harada qaldı beynəlxalq hüquq normaları? Xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququ yalnız 

“seçilmiş” xalqlar üçündürmü? 

Mixail Qorbaçov 1985-ci ildə SSRİ-yə rəhbərliyə gəldikdən sonra onun erməni millətindən olan yan-

yörəsinin məsləhətləri ilə “ perestroyka” adlanan bir dövr başlandı. Məhz həmin zamandan Aqanbekyan, 

Sitaryan kimi erməni ideoloqları tərəfindən Azərbaycan respublikası barədə məkrli planlar hazırlanıldı. Əslinə 

baxanda bu planlar daşnaqların xeyli əvvəllər işləmiş olduğu “erməni işi”nin tərkib hissəsi olmaqla sadəcə icra 

olunmağa başlanıldı. Daha sonra erməni ideoloqları Azərbaycanın tarixi ərazilərinə sahib çıxmaq üçün öz 

millətini qızışdırdılar, həm keçmiş SSRİ-də və həm də dünyanın digər guşələrində təbliğat kampaniyaları 

aparıldı. 1988-ci ildə Sumqayıtda özlərinin planlaşdıraraq həyata keçirdikləri hərəkətləri Azərbaycan xalqının 

adına çıxmağa səy göstərdilər. Az bir vaxtda Ermənistan adlı respublikadan azərbaycanlılar zorla qovuldular. 

Bunun ardınca Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərdən azərbaycanlılar didərgin salındılar. 

Tarix boyu zorakılıqlar, müharibələr az olmamışdır. Lakin, ermənilərin Xocalıda törətmiş olduqları vəhşilik 

qəddarlığın dərəcəsinə görə deyilənlərin heç biri ilə müqayisəyə gəlmir. Allah bəndəsinə, insana qarşı törədilən 

bu vəhşiliklər nə şərq despotizmi adlanan zaman, nə də Avropada orta əsrlərin “zülməti”, inkvizisiyaların 

tüğyan etdiyi zaman müşahidə olunmamışdır. Hətta, dəhşətli “Varfolomey gecəsi” də erməni vəhşilikləri ilə 

müqayisəyə gəlmir. Yəqin ki, erməni quldur dəstələrinin imkanı olsaydı bir nəfər azərbaycanlını, müsəlmanı sağ 

buraxmazdılar. Xocalı faciəsini yalnız 1918-ci ildə ermənilərin Azərbaycanın bir çox guşələrində; Bakıda, 

Şamaxıda, Qubada, Zəngəzurda və digər guşələrində törətmiş olduqları vəhşiliklərlə müqayisə etmək olar. Bu 

faciənin bir adı var o da soyqırımı...Dəhşətli Xocalı soyqırımı...XX əsrin sonunda ümumbəşəri dəyərlərdən, 

insan haqlarından, xalqlar və ölkələr arasında barışdan yorulmadan danışan dünyanın görməməzliyə vurduğu 

soyqırımı. 

Məşhur Amerika yazıçısı Rey Bredberinin hələ ötən əsrin 50-ci illərində yazdığı olduqca maraqlı bir hekayə 

var- “...Və ildırım çaxdı...” Bu fantastik əsərdə uzaq-uzaq keçmişlərdə, Yer planetində insanlar yaşayandan hələ 

on milyonlarla il əvvəl, dinozavrların geniş yayıldığı zaman bircə kəpənəyin ölümü XX əsrdə Yer kürəsində 

necə böyük problemlərin yaşanmasına səbəb oldu. Xocalıda isə yüzlərlə köməksiz insanın – körpənin, uşağın, 

qocanın, qadının həyatına qəsd olundu. Təbii ki, bu soyqırımı gec-tez öz hüquqi qiymətini alacaqdır. Mən buna 

tam əminəm. 
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Bu fəlakətin baş vermə səbəbləri, təşkilatçıları müəyyən olunmalı, səbəbləri diqqətlə araşdırılmaqla hüquqi 

qiymətini almalı və gələcək nəsillərə çatdırılmalıdır. Bəlkə də biz vaxtında sayıqlıq göstərsəydik başımıza bu 

bəlalar gəlməzdi. 

Erməni daşnaqları özlərinin tolerantlığını hər yerdə mədh etsələr də onlar faktiki olaraq XX əsrin sonunda 

yalnız ermənilər yaşayan monoetnik bir dövlət yaratmışlar. Bu eybəcərliyi ört-basdır etmək məqsədilə onlar ən 

iyrənc vasitələrə əl atırlar. Həmin vasitələrdən biri də ölkəmizdə yaşayan xalqlar arasında nifaq, təfriqə salmağa 

cəhd olunmasıdır. Bunu biz heç zaman unutmamalıyıq. Vətənimiz Azərbaycan təbii sərvətləri zəngin olan bir 

ölkədir. Hesab edirəm ki, ölkəmizin ən zəngin sərvəti onun tarixən formalaşmış, inkişaf etmiş polietnik 

mənzərəsi, müxtəlif millətlər və etnik qruplardan ibarət olmaqla Azərbaycana sədaqətlə xidmət edən qeyrətli 

vətəndaşlardır. 

Unutmamalıyıq ki, bütün müharibələr, qanlı münaqişələr gec-tez sülhlə, barışla nəticələnir. Erməni xalqı 

anlamalıdır ki, onların ən böyük düşməni elə öz içərilərindədir. Bunu son 100 il ərzində baş vermiş qanlı 

hadisələr təsdiq edir. Qonşularımız “erməni xəstəliyindən”, millətçilik virusundan, Azərbaycana və digər 

qonşularına qarşı əsassız ərazi iddialarından əl çəkməli, mehriban qonşuluq prinsiplərinə əməl etməlidirlər. 

Şovinizmin, azərbaycanlılara qarşı nifrətin, ədavətin necə böyük bəlalar gətirə biləcəyini onlar dərk etməli və 

bundan nəticə çıxarmalı, işğal altında saxladıqları Azərbaycan torpaqlarını dinc yolla boşaltmalıdırlar. Bu 

həqiqət nə qədər tez dərk olunsa həm ermənilərə, həm də onların qonşularına faydalı olar və qoca Qafqazda 

nəhayət ki, həqiqi, uzunmüddətli sülh yaranar. 

 

Ağamahmud Səmədov 

 

“Səs”.-2014.-14 fevral.-№ 26.-S. 5. 
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Bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş amansız cinayət 

 

Abbas ƏLİYEV 

Nərimanov Rayon Məhkəməsinin hakimi 

 

Ermənilərin iki əsrdən artıqdır ki, həyata keçirdikləri etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin fəsadlı 

nəticələrini bütövlükdə iki milyon azərbaycanlı müxtəlif vaxtlarda öz üzərində hiss etmişdir. “Dənizdən-

dənizə Ermənistan” xülyası ilə yaşayan erməni ideoloqları müəyyən xarici havadarlarının köməyi ilə 

müxtəlif vaxtlarda azərbaycanlılara və türklərə qarşı amansız terror və soyqırımı siyasəti həyata 

keçirmiş, etnik təmizləmə siyasəti aparmışlar. 

 

Ümumiyyətlə, 1988-1993-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 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 faşizmi də geridə qoyduqlarını 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 batalyonun, 1 

saylı batalyonun qərargah rəisi Çitçyan Valeriysayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və gizir 

iştirak etmişdir. Şəhər əhalisinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən əvvəlcədən düzəldilmiş 

pusqularda çalın-çarpaz atəşlə qətlə yetirilmişdir. Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzinin 

məlumatına əsasən, dörd gün ərzində Ağdama Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, 

onlarca 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 ildönümü ilə əlaqədar imzaladığı sərəncamda 

deyildiyi 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”. 

Xocalıda mülki əhalinin planlı şəkıldə 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. Şəhərdən çıxan əhalinin Naxçıvanik kəndi ərazisində pulemyot, 

avtomat və başqa atıcı silahlardan gülləbaran edilməsi faktı bunu bir daha təsdiqləyir. Bütün bunlar həm də 

ermənilərin 22 il öncə Xocalı şəhərində törətdikləri qeyri-insani hərəkətlərin kökündə məhz soyqırımı niyyətinin 

dayandığını aşkar surətdə üzə çıxarır. 

BMT-nin “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında” 9 dekabr 1948-ci il 

tarixli Konvensiyasında isə soyqırımı cinayətinin mahiyyəti tam olaraq 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 adlandırılmışdur. Eyni zamanda bu 

Konvensiyaya qoşulan dövlətlərin üzərinə bu 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 
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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 kriteriyalar baxımından Xocalı qətliamının soyqırımı kimi tövsif olunmasına 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 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 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 Məcəlləsində VII 

bölmənin 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 

“Soyqırım” (maddə 103), “Soyqırımın törədilməsinə təhrik etmə” (maddə 104) maddələri daxil edilmişdir. 

Erməni silahlı qüvvələri və Dağlıq Qarabağın silahlı separatçı qüvvələrinin keçmiş SSRİ-nin Xankəndinə 

dislokasiya olunmuş 366-cı alayının hərbçiləri ilə birlikdə Xocalıda törətdikləri qətliamda Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Baş Məclisinin “Soyqırım 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 vardır. Cinayət işi öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Xocalı 

soyqırımını həyata keçirən Ermənistan hərbi birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı silahlı separatçı birləşmələr 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 

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 milli 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 başvermə 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 tərəfindən 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. 
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Hazırda çoxsaylı faktlar, canlı şahid ifadələri, foto və videomateriallar Azərbaycanın bütün dünyada Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı geniş təbliğat aparmaq imkanlarını genişləndirir. 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 

paylanılması 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 

ildönümü ərəfəsində təşkilatın təşəbbüsü ilə xarici ölkələrin diplomatik korpuslarına, beynəlxalq təşkilatlara, 

kütləvi informasiya vasitələrinə, tanınmış ictimai-siyasi xadimlərə paylanıb. Zəngin fakt 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 çatdırıb. 

İslam Konfransı Təşkilatının gənclər forumu ilə “Xocalıya ədalət!” Beynəlxalq kampaniyasına start 

verilməsi də Fondun Moskva filialının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu kampaniya İKT Gənclər Forumunun 

Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş kordinatoru Leyla Əliyevanın 2008-ci il mayın 8-də irəli sürdüyü təşəbbüs 

əsasında həyata keçirilir. 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 Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumu və 

“Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması” 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 edilmiş, kampaniyanın “Facebook”, “Twitter” və “YouTube” kimi sosial şəbəkələrdəki fəaliyyəti barədə 

məlumat verilmişdir. 

Həyata keçirilən bu və digər tədbirlər tədricən müsbət nəticələrini göstərir. Xocalı soyqırımının son illər 

Pakistan, Meksika və Uruqvay parlamentləri tərəfindən soyqırımı kimi tanınması, habelə bu qətliamla bağlı bir 

sıra dövlətlərin parlamentlərində dinləmələrin keçirilməsi deyilənlərin təsdiqidir. Bundan başqa, Xocalı 

soyqırımının İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan, eləcə də türkdilli dövlətlərdə tanıdılması istiqamətində 

aparılan işlər daha da gücləndirilmişdir. 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 türkdilli ölkələrin qanunverici orqanlarının bu sahədə fəal iş aparması zəruridir. 

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. 

Söhbət, əslində konkret fakt və sübutlarla təsdiqlənmiş, sübuta xüsusi ehtiyacı olmayan soyqırımı faktının 

tanınmasından gedir. Şahid ifadələri, istintaq materialları və beynəlxalq hüquq normaları Xocalıda baş 

verənlərin soyqırımı olduğuna hansısa 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 vermişdir. Ən müxtəlif ölkələrdən gəlmiş 

jurnalistlər Xocalı dəhşətlərini öz gözləri ilə görmüş, sənədləşdirmişlər. Eyni zamanda, hazırladıqları 

reportajlarda faciədən sarsıldıqlarını gizlətməmişlər. 

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 dəyərlərlə, beynəlxalq hüquq normalarına əsasən düşünmək və qərar qəbul etməyin 

zamanı çatmışdır. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləməli, işğalçı 
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Ermənistan dövlətinə qarşı sərt sanksiyalar tətbiq olunmalıdır.Son illərdə bir çox dünya dövlətləri Xocalı 

həqiqətlərini qəbul etməyə başlamışlar. Deməli, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması bir-iki ilin işi deyildir 

və bu istiqamətdə hələ uzun illər ərzində fəal iş aparmaq lazımdır. Əminik ki, dövlət başçısı İlham Əliyevin 

hücumçu diplomatiyası nəticəsində biz öz həqiqətlərimizi dünyaya qəbul etdirə biləcəyik. 

 

“Respublika”.-2014.-18 fevral.-N 35.-S.5. 

Türkiyənin Uşak şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə  

ucaldılmış abidənin açılışı olmuşdur 

 
Türkiyənin Egey bölgəsindəki Uşak şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin 

açılış mərasimi keçirilmişdir. 

Mərasimdə əvvəlcə Türkiyənin və Azərbaycanın dövlət himnləri səslənmiş, Xocalı soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. 

Uşak müftisi Xocalı qurbanlarının ruhuna dualar oxumuşdur. 

Mərasimi açan Uşak bələdiyyəsinin sədri Əli Ərdoğan bildirmişdir ki, onun rəhbərlik etdiyi bələdiyyə 

məclisi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılması haqqında qərar qəbul etmiş və şəhərin ən 

görkəmli yerində möhtəşəm heykəl qoyulmuşdur. O vurğulamışdır ki, Xocalı qətliamı Türkiyənin də faciəsidir 

və türk xalqı azərbaycanlı qardaşlarının  sevincini paylaşdığı kimi, kədərini də bölüşür. 

Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Həsən Zeynalov çıxışında demişdir ki, bu möhtəşəm abidə ulu 

öndərlərimiz Mustafa Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin kəlamlarına uyğun olaraq, sevincini və kədərini 

paylaşan, bir millət, iki dövlət olan Türkiyə və Azərbaycanın həmrəyliyinin daha bir rəmzidir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsi müdirinin müavini 

Ərəstun Mehdiyev mərasim iştirakçılarına Xocalı soyqırımı haqqında ətraflı məlumat vermişdir.  Ərəstun 

Mehdiyev bu möhtəşəm abidənin ucaldılmasına görə Azərbaycan xalqı və dövləti adından Türkiyə xalqına, 

Uşak bələdiyyəsinə təşəkkürünü bildirmişdir. 

Abidənin müəllifi Mert Kılınç bu abidənin Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qardaşlıq əlaqələrinin rəmzi 

olmasından məmnunluğunu ifadə etmişdir. O, belə abidələrin başqa şəhərlərdə də ucaldılmasının zəruriliyini 

vurğulamışdır. 

Sonra abidənin üzərindəki örtük götürülmüşdür. 

Mərasim iştirakçıları abidənin ucaldığı parkda Xocalı soyqırımı ilə bağlı təşkil edilmiş fotosərgiyə baxmışlar.  

Mərasimdən sonra Uşak Universitetində “Xocalını unutma!” mövzusunda seminar keçirilmişdir. 

Uşak Universitetinin rektoru, professor Sait Çelik seminarı açaraq bildirmişdir ki, hər il universitetdə Xocalı 

soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılır. O, Azərbaycanda gedən sürətli inkişaf proseslərini qürurla izlədiklərini 

söyləmişdir. 

Xocalı soyqırımı haqqında məlumat verən Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Həsən Zeynalov 

bildirmişdir ki, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində, o cümlədən Uşakda hər il anım mərasimlərinin keçirilməsi 

bizi keçmişimizi unutmamağa çağırır. O, Türkiyədə təhsil alan gənclərə müraciətlə bildirmişdir ki, gələcəkdə 

millətimizin başına bu cür müsibətlərin gəlməməsi üçün onlar layiqli vətəndaş olmalı və yaxşı təhsil 

almalıdırlar. 

Seminarda çıxış edən Prezident Administrasiyası İctimai-siyasi məsələlər şöbəsi müdirinin müavini Ərəstun 

Mehdiyev qeyd etmişdir ki, bu gün Azərbaycanın ən faciəli gününü əks etdirən möhtəşəm bir abidənin 

açılışında iştirak etdik. Bu soyqırımı müstəqillik yoluna qədəm qoymuş Azərbaycana, eləcə də bütün türk 

dünyasına qarşı törədilmiş bir cinayət idi. Bu gün də Türkiyə və Azərbaycana qarşı müəyyən mərkəzlərdən 

fitnəkar hərəkətlər davam edir.  Həmin ağır gün dinc əhalini qətlə yetirən erməni cəlladları özlərini məzlum xalq 

kimi təqdim edərək saxta iddialarla Türkiyəni 1915-ci ildə “soyqırımı” törətməkdə ittiham edirlər. Bəzi 

beynəlxalq qüvvələr onların bu fitnə-fəsadından türklərə qarşı istifadə etmək istəyirlər. Bu hadisələrin 

araşdırılması və gələcək nəsillərə obyektiv şəkildə çatdırılmasında universitetlərin üzərinə böyük vəzifələr 

düşür. 

Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas və Türkiyədəki Azərbaycanlıların Mədəniyyət və Təhsil Vəqfinin sədri 

Erol Göllü Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı soyqırımı və Anadoluda erməni quldur 

dəstələrinin törətdikləri qətliamlardan söhbət açmışlar. 

Seminar iştirakçıları Xocalı soyqırımından bəhs edən sənədli filmə baxmışlar. 
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Oqtay BAYRAMOV, 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Uşak 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-20 fevral.-N 37.-S.4. 
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Pakistanda Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyannamə qəbul edilmişdir 

 

Nüfuzlu "Pakistan Observer" qəzetində "Pakistanın tanınmış şəxsləri Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə çağırırlar. "Pakistan Observer"  məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün 

ictimai birliyi səfərbər edir" sərlövhəli məqalə dərc edilmişdir. 

 

Məqalədə bildirilir ki, Pakistan Senatı sədrinin müavini, Senatın komitə sədrləri, əyalətlərin qanunverici və 

icra orqanlarının rəhbərləri, sabiq nazirlər, istefada olan ordu generalları, admirallar, tanınmış hüquqşünaslar, 

jurnalistlər və alimlər də daxil olmaqla 100 nəfərdən çox ictimai-siyasi xadim Xocalı soyqırımını törədənlərin 

qanlı əməllərini pisləyən bəyannamə qəbul etmişdir. 

Bəyannamədə keçmiş SSRİ-nin süqutundan sonra müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasının 

Ermənistan tərəfindən işğala məruz qaldığı, təcavüz nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayon daxil 

olmaqla Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin zəbt edildiyi bildirilmişdir. Sənəddə Xocalıda baş vermiş 

hadisələrin bu münaqişənin ən qanlı səhifəsi olduğu qeyd edilir. Bildirilir ki, 22 il əvvəl fevralın 25-dən 26-na 

keçən gecə erməni silahlı birləşmələri tərəfindən mühasirədə saxlanılmış Xocalı şəhəri keçmiş Sovet ordusunun 

366-cı motoatıcı alayının birbaşa iştirakı ilə hücuma məruz qalmış, şəhər dağıdılmış, insanlar gülləbaran 

edilmiş, qocalara, qadınlara, uşaqlara aman verilməmişdir. O qanlı gecə 613 nəfər öldürülmüşdür. Onların 

arasında 83 uşaq, 106 qadın olmuşdur. Şəhidlərin 56 nəfəri xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmiş, 8 ailə tamamilə 

məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki, 130 uşaq isə bir valideynini itirmişdir. 

Bəyannamədə deyilir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Xocalıda törədilmiş qırğını hərbi cinayət və ya 

insanlığa qarşı cinayət adlandırmış, faciənin miqyası nəzərə alınaraq  bu qətliamda əli olanların məsuliyyətə 

cəlb edilməsinin vacibliyi vurğulanmışdır. 

Sənəddə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarından dərhal, tam və qeyd-

şərtsiz çıxarılması haqqında BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi, həmçinin BMT Baş Məclisinin 

sənədləri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa İttifaqı, NATO, ATƏT kimi mötəbər 

beynəlxalq təşkilatların qərarları, həmçinin digər müraciətlər xatırlanır, bu sənədlərə əməl olunmasının vacibliyi 

vurğulanır. 

Bəyannamədə bildirilir ki, Pakistan Senatı 2012-ci il fevralın 1-də qəbul etdiyi qətnamədə Xocalı soyqırımını 

tanımış, bu cinayəti törədənlərin məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb etmiş, həmçinin 2013-cü il oktyabrın 5-də 

qəbul etdiyi qətnamədə Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bir daha tanımış və 

dəstəkləmişdir. Dünyanın bir sıra ölkələri,  nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar da  Xocalı soyqırımını tanıyan 

qətnamələr qəbul etmişlər. 

Bəyannamədə deyilir: "Pakistan xalqı Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər torpaqlarının qanunsuz 

işğalına etiraz edir və bu məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında ədalətli şəkildə və sülh 

yolu ilə həllinə çağırır. Biz beynəlxalq ictimaiyyəti davamlı sülhün bərqərar olması naminə Dağlıq Qarabağ 

məsələsinə  biganə qalmamağa, bu problemin ədalətli həll edilməsinə yardım göstərməsinə çağırırıq". 

Bəyannamənin yekununda deyilir ki, Dağlıq Qarabağ, Kəşmir və Fələstin kimi problemlər ədalətli şəkildə 

həll olunmayana qədər dünyada sülh təhlükə altında qalacaqdır. 

 

Qulu KƏNGƏRLİ, 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-21 fevral.-N 38.-S.4. 
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Diaspor Jurnalistləri Birliyi Xocalı soyqırımı ilə bağlı silsilə tədbirlərə start verib 

 
Diaspor Jurnalistləri Birliyi Xocalı soyqırımının 22-ci ildönümü ərəfəsində silsilə tədbirlərinə start verib. 

Belə ki, ilk olaraq DJB tərəfindən Bakıda “Xocalı soyqırımının dünyada təbliğ olunmasının yeni formaları” 

mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. İlk olaraq Xocalı soyqırımı, eləcə də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

uğrunda şəhid olanların ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.  

Sonra tədbiri DJB-ın sədri Fuad Hüseynzadə açaraq qonaqları salamlayıb. F. Hüseynzadə DJB-ın məqsəd və 

məramları haqda məlumat verərək perspektiv planlardan danışıb. Qeyd edib ki, Azərbaycan həqiqətlərinin 

təbliğində hədəflərə çatmaq üçün fərqli layihələr həyata keçirəcəklər: “Öz təbliğat işimizdə yeni formalara 

üstünlük verəcəyik. Çalışmalıyıq ki, faciələrimizi özümüzün yox, başqalarının dili ilə dünya ictimaiyyətinə 

çatdıraq. Belə olduqda təbliğat daha böyük effekt vermiş olar”. 

“Azərbaycan-İsrail” Beynəlxalq Assosiasiyasının (Azİz) idarə heyətinin üzvü, beynəlxalq münasibətlər üzrə 

ekspert Arye Qut bildirib ki, səsimizin xaricdə eşidilməsində ən ağır yük diaspor və xaricdəki diplomatik 

nümayəndəliklərimizin üzərinə düşür: “Bu işdə bizə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Heydər Əliyev Fondu 

tərəfindən böyük dəstək göstərilir. Biz 2013-cü ili İsraildə “Xocalı ili” elan etmişdik. Bu il ərzində İsrailin 12 

böyük şəhərində Xocalı ilə bağlı fotosərgi, eyni zamanda təqdimatlar etdik. Yəni, adi israilliyə deyil, daha çox 

siyasi və akademik elitaya gücümüzü vermişdik. Bizim əsas hədəfimiz bu elitar təbəqələr, həmçinin KİV-lə 

işləməkdir. Nə qədər bu əlaqələr varsa, o qədər də uğur əldə etmək olur ”. 

A. Qut İsrailin siyasi elitasını əhatə edən 3 əsas qəzet və 2 əsas televiziya kanalı ilə əməkdaşlıq etdiklərini 

vurğulayıb: “Həmçinin radioda da çıxışlar edirik. Biz, ümumiyyətlə, təkcə Xocalı soyqırımını deyil, 

Azərbaycanın bütün əlamətdar günlərini qeyd edirik”. 

Onun fikrincə, Xocalı soyqırımı ilə bağlı məqalə və kitablar əsasən xarici dillərdə olmalıdır.  

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Əbülfəz Şeydabəyov qeyd edib ki, bir neçə qəzet 

nümayəndəsinin DJB-ı yaratması çox gözəl bir təşəbbüsdür. “Demək olar ki, diasporun təbliğatı nəinki ölkədən 

kənarda, hətta ölkə daxilində də effektli olacaq ”,- deyə o əlavə edib. Ə. Şeydabəyov fikrini Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı gördüyü işlər haqda danışmaqla davam etdirib: “Xocalı 

soyqırımının xaricdə qeyd olunması Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin xüsusi diqqətindədir. Bu il də 

dünyanın bir çox ölkəsində diaspor təşkilatlarımız tərəfindən müxtəlif tədbirlər keçiriləcək”. Onun sözlərinə 

görə, Xocalı soyqırımının təbliğatı sadəcə fevral ayında deyil, ilin 12 ayı davam etdirilməlidir: “Bosniyada 

Serebrenitsa soyqırımını törədənlər beynəlxalq məhkəməyə verilib, cəzalandırılıb. Bununla bağlı beynəlxalq 

ictimaiyyətə Xocalı soyqırımını törədənləri tanıdaraq, onları ifşa etmək məhz jurnalistlərin də üzərində düşür. 

Həmçinin xarici KİV-lərdə dayanmadan çevik kampaniyalar keçirilməlidir. Eyni zamanda, biz də fəallıq 

göstərib Xocalı soyqırımını törədənləri zamanla beynəlxalq məhkəməyə verməliyik”. DİDK əməkdaşı təklif 

edib ki, xarici, ən azından bizə dost olan ölkələrin universitetlərinin dərsliklərində Xocalı faciəsi ilə bağlı 

məlumatlar verilsin: “Yaxşı olardı ki, bizim jurnalistlər bu məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət 

etsinlər. Həmçinin qondarma erməni soyqırımını tanıyan ölkələrə müraciət edib bunu qəbul etməkdə səhv 

olduğunu bildirməliyik. Bunu üçüncü ölkənin jurnalistlərinin etməsi daha məqsədəuyğundur ”. 

Vətənpərvər Gənclər Klubunun idarə heyətinin üzvü Vüqar Nuriyev dəyirmi masaya toplaşanların 

vətənpərvərlik nümunəsi sərgilədiklərini bildirib: “Bu təşəbbüslərin davamlı olmasını gözləyirik. Bu 

müzakirələrə siyasi və akademik elitayla bərabər, ictimaiyyətin ən sıravi nümayəndələrini də cəlb etmək 

lazımdır ”.  

V. Nuriyevin fikrincə, təbliğatdan daha güclü ideologiya olmadır: “Təbliğat böyük mexanizmdir. Amma 

ideoloji hədəflər təyin olunanda təbliğat daha təsirli olur. Bu baxımdan ideoloji təbliğatın yaradılması vacib 

şərtdir. Bu da əsasən təhsil müəssisələrindən başlanmalıdır”.  

Dağ Yəhudiləri İcmasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Murad Salman isə Amerika və Avropa ölkələrində 

Xocalı ilə bağlı keçirdikləri layihələrdən danışıb: “Bizim təşkilata xaricdən çoxlu qonaqlar gəlir. Biz onlara 

Qarabağ müharibəsi şəhidləri, Xocalı faciəsi haqda da məlumatlar veririk”.  

M. Salman Afrika, Latın Amerikası, Şərqi Asiya ölkələrində də Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğatının 

vacibliyini vurğulayıb. 

“Vahid Millət” Dövlətçiliyə Dəstək İctimai Birliyinin departament müdiri Babək Cəfərov isə Xocalı 

soyqırımının müxtəlif ölkələrin parlamentlərində tanıdılması prosesinin aktivləşdirilməsini qeyd edib.  

DJB-ın idarə heyətinin üzvü, jurnalist Siyavuş Əmirli isə xaricdəki diaspor təşkilatlarımızın ofislərində 

Xocalı ilə bağlı soyqırımı muzeylərinin yaradılması təklifi ilə çıxış edib. Tədbirdə iştirak edən DJB-ın idarə 
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heyətinin üzvü, ictimai fəal Lalə Məmmədəliyeva, Almaniyada hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərən Orxan 

Tağıyev və digərləri çıxış edərək DJB-ın fəaliyyəti və Xocalı soyqırımı ilə bağlı fikir və təkliflərini bildiriblər.  

 

Fuad 

 

“Palitra”.-2014.-21 fevral.-№ 32.-S.10. 
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Xocalı soyqırımını törədənlər beynəlxalq qanunlarla mühakimə olunmalıdır 

 

Bəşər tarixinə vəhşiliyi və ağlasığmaz qəddarlığı ilə ən qanlı kütləvi terror hadisələrindən biri kimi düşmüş 

Xocalı soyqırımının törədilməsindən 22 il keçir. 

Bəri başdan bir hüquqşünas kimi deyim ki, Xocalı soyqırımı erməni faşizminin iç üzünü bir daha açıb 

göstərməklə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tarixi cinayətdir və beynəlxalq 

hüquqa uyğun olaraq sivilizasiyalı dünya tərəfindən mühakimə olunmalıdır. 

Ermənilər əzəli düşmənlərimiz olsalar da, əvvəllər özlərini yaltaqcasına dost kimi göstərməyə çalışmış, sovet 

quruluşu isə bizi qardaşlaşdırmağa cəhd etmişdi. Lakin erməni məkri heç vaxt bitib-tükənən deyil. Tarixin 

yaddaşı silinməzdir: son 200 il ərzində regionda gedən mürəkkəb siyasi proseslər nəticəsində azərbaycanlılar öz 

doğma yurdlarından köçürülməyə, etnik təmizləmə və deportasiya siyasətinə məruz qalıblar. XX əsrin tarixinə 

ən faciəli münaqişələrdən biri kimi daxil olmuş Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ problemi artıq 26 ildir 

davam edir. 1905-1907-ci il, 1918-1920-ci və 1988-ci illərdən üzübəri erməni vandalları nələr törətməyib?! 

Xocalı hadisələri isə bunu bir daha bütün dünyaya sübut etdi. 

Biz hələ uşaq yaşlarında Xirosima, Naqasaki faciələri haqqında çox eşitmiş və oxumuşduq. Xatın harayı 

haqqında qəmli-qəmli nəğmələr dinləmiş, bu barədə filmlərə baxmışdıq. Ancaq nə yazıq ki, biz bunları əyani 

gördük, öz yurdumuzda bundan da dəhşətli qətliam baş verdi. Məmləkətimizdə erməni cəlladları tərəfindən 

törədilmiş bundan da böyük faciənin şahidi olduq. 1992-ci il fevralın 26-da dünyanın tarix kitabına qara 

hərflərlə yazılan ən dəhşətli soyqırımlarından biri—Xocalı soyqrımı anamız Azərbaycanın sinəsinə neçə-neçə 

övlad dağı çəkdi. 

O gecə erməni silahlı birləşmələri keçmiş sovet ordusunun Xankəndidəki 366-cı motoatıcı alayı ilə birgə 

Azərbaycan torpağında ən bağışlanmaz, ən qatı cinayətlərdən birini— Xocalı faciəsini törətdi. 

Bu soyqırımın statistikasına yenidən nəzər salanda insanı dəhşət bürüyür. Belə ki, Xocalıda 613 nəfər 

öldürülüb, 487 nəfər şikəst edilib. 1275 qoca, uşaq, qadın əsir götürülərək ağlasığmaz təhqirlərə məruz qalıb. 

Onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. 

Xocalıda öldürülənlərin 106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i qoca idi. Səkkiz ailə bütövlükdə məhv edilib. 245 uşaq 

hər iki valideynini, 224 uşaq isə valideynlərindən birini itirib. İşğal zamanı bir gecədə qətlə yetirilənlərin 

neçəsinin başı kəsilib, gözləri çıxarılıb, dərisi soyulub, bədəni süngüyə taxılıb. 

Son vaxtlar isə elə faktlar ortaya çıxır ki, onlar Xocalı şəhidlərinin sayının indiyədək bildiyimizdən xeyli çox 

olduğunu təsdiqləyir. Çox böyük dəhşət yaşayıb Azərbaycan xalqı! 

Bəli, həmin gecə Xocalı şəhəri yerlə-yeksan edildi. Əliyalın, heç bir silah-sursatı olmayan dinc əhali olmazın 

kütləvi qırğına məruz qaldı. Uşaqlar, qadınlar, qocalar, xəstələr ağlasığmaz vəhşiliklə məhv edildi. Əsrlər, 

minilliklər keçsə də, o vəhşilər bəşəriyyət, tarix qarşısında özünün bu üzqaralığından yaxa qurtara bilməz! 

Xocalı soyqırımı təkcə insanların deyil, qiyməti ölçüyə gəlməyən maddi nemətlərin məhvi deməkdir. Qədim 

Azərbaycan torpağının bir parçası olan Xocalı şəhəri yerlə-yeksan edildi. Qədim kurqanları, dik daşları, tunc və 

dəmir dövrünə aid tarixi abidələri xüsusi qəddarlıqla dağıdıldı. Xocalı bir şəhərdən, bir qəsəbədən, 8 kənddən, 

2495 yaşayış evindən, 31 sənaye ocağından, 15 kənd təsərrüfatı obyektindən, 20 təhsil və 14 səhiyyə 

müəssisəsindən, 56 mədəniyyət, 5 rabitə obyektindən və s. ibarət bir məkan idi. 

Xocalı hadisələri bir daha onu göstərdi ki, ermənilər Azərbaycanın təkcə torpaqlarına göz dikmək, ərazimizi 

qəsb etmək yox, xalqımıza qarşı soyqırımı törətmək üçün vəhşi bir məqsəd güdürlər. Bu, Xocalı hadisələrində 

özünü açıq-aşkar təsdiqlədi. Həmin dəhşətli gecədə Azərbaycan xalqının ürəyinə bir süngü taxıldı. O süngünün 

ağrısı illər, əsrlər keçsə də, qəlbimizdən getməyəcək. 

Bu mənfur millət nə qədər özünü təmizə çıxarmağa çalışaraq etdiklərini boynuna almasa da, Xocalı 

soyqırımı tarixə ermənilərin xalqımıza qarşı təcavüzü, vəhşiliyi, insana qarşı ən rəzil üsullardan istifadə etməsi 

kimi daxil oldu. BMT-yə yeni üzv qəbul olunmuş Azərbaycanın həmin dövrdə bu mötəbər təşkilatın 

prinsiplərinə əsaslanmaqla Xocalıda baş verən faciənin soyqırımı kimi tanınması istiqamətində zəruri tədbirlər 

həyata keçirməməsi də üzücü və təəssüfləndirici faktdır. Halbuki beynəlxalq hüquqa görə genosid sülh və 

bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməl olaraq ən ağır beynəlxalq cinayətlərdən biri sayılır. BMT Baş Məclisinin 

1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 (I) saylı qətnaməsində isə qeyd olunur ki, genosid, insan qruplarının yaşamaq 

hüququnu tanımamaqla insan mənliyini təhqir edir, bəşəriyyəti insanlar tərəfindən yaradılan maddi və mənəvi 

dayaqlardan məhrum edir. Təşkilatın Baş Məclisinin 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş 

Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiyanın 2-ci bəndində göstərilən 

şərtlər də Xocalı faciəsinin məhz soyqırımı adlandırılmasına tamamilə imkan yaradırdı. Konvensiyaya qoşulan 
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dövlətlər sülh, yaxud müharibə dövründə törədilməsindən asılı olmayaraq, genosidin beynəlxalq hüquq 

normalarını pozan cinayət olduğunu təsdiq edərək onun qarşısının alınması və səbəbkarlarının cəzalandırılması 

üçün tədbirlər görməyi öhdələrinə götürmüşlər. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı həmin 

Konvensiyada təsbit olunmuş genosid cinayətini təşkil edən bütün əməllər tətbiq olunmuşdur. 

Xocalı soyqırımı və işğalçı Ermənistanın torpaqlarımızda törətdiyi digər faciələr nəticəsində “İnsan 

hüquqları haqqında ümumi Bəyannamədə”, “İnsan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa 

Konvensiyasında və digər beynəlxalq aktlarda təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlar, o cümlədən insanların 

yaşamaq hüququ kobud şəkildə, kütləvi surətdə pozulmuş, insanların şərəf və ləyaqəti tapdalanmışdr. 

Xocalı faciəsinin baş verməsində Azərbaycanın ovaxtkı rəhbərliyi də ciddi məsuliyyət daşıyır. O zaman 

hakimiyyətdə olmuş səriştəsiz və yaramaz qüvvələr bu və digər hüquq normalarına əsaslanmaqla Xocalı 

faciəsinin real mahiyyətinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün heç bir iş görmədilər. Halbuki Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzinə gətirildiyi, beynəlxalq müstəvidə danışıqların 

başlandığı dövr idi. Ermənilər Azərbaycanın guya təcavüzkar olduğunu sübuta yetirmək üçün təbliğat maşınını 

tam gücü ilə işə salaraq “Sumqayıt olaylarını” dünyaya bəyan etdilər. Biz isə yaşadığımız gerçək qətliamı 

dünyanın önünə çıxarmağa tələsmirdik. Hətta 1993-cü il fevralın 23-də imzalanmış “Azərbaycana qarşı edilmiş 

vəhşiliklərin açıqlanması haqqında” fərman da kağız üzərində qalmışdı. 

Təəssüf ki, təcavüzkarın dəstəklənməsi, tarixi faktlara və müasir gerçəkliyə ikili standartlar mövqeyindən 

yanaşma halları günümüzün acı reallığıdır. Bununla belə, erməni yalanları dünya miqyasında ifşa olunmaqda, 

beynəlxalq aləm Azərbaycanın həqiqətlərini görüb etiraf etməkdədir. Son illərdə bir sıra sülhsevər dövlətlərin 

parlamentləri və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları tərəfindən Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı cinayət aktı kimi 

qiymətləndirilmiş və tanınmışdır. 

Xocalı soyqırımının dünya tərəfindən tanınması üçün ilk addımı da məhz ulu öndər Heydər Əliyev atmışdır. 

Bu istiqamətdə iş Azərbaycan dövləti tərəfindən ardıcıllıqla davam etdirilir. Erməni qəsbkarlarının torpağımızda 

etdiyi cinayətləri dünyaya yaymaq hər bir azərbaycanlının vicdan və şərəf işi olmalıdır. 

Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyəti yalnız ümummilli lider 

Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra açıqlandı. 1994-cü ilin fevralında 

Milli Məclis soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verdi. Bundan əlavə, azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman 

törədilmiş soyqırımları ilə əlaqədar ulu öndərin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı fərmanla 31 mart —

Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edildi. 

2002-ci il fevralın 25-də ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar 

Azərbaycan xalqına müraciətində bu amansız soyqırımına əsl qiyməti verdi: “Xocalı faciəsi 200 ilə yaxın bir 

müddətdə erməni şovinist millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik 

təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir”. 

Hazırda Azərbaycan dövlətinin, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin apardığı xarici siyasətin əsas 

istiqamətlərindən biri də məhz Ermənistanın Azərbaycanda törətdiyi bütün vəhşilikləri, ata-baba torpaqlarımıza 

sahib çıxmaq üçün işlətdiyi cinayətləri dünyaya tam bəyan etməkdir. O cümlədən, Xocalı həqiqətlərinin 

dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi 

istiqamətində ardıcıl surətdə addımlar atılıb. 

Heydər Əliyev Fondunun da bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən biri— Xocalı soyqırımı haqqında faktların 

dünyaya çatdırılması üçün apardığı genişmiqyaslı işlər olduqca təqdirəlayiqdir. Bu işlər fondun prezidenti, 

UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın böyük 

dəstəyi və təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Geniş tədbirlər artıq dünyanın bütün qitələrini əhatə etməkdədir. 

Neçə illərdir bu istiqamətdə iş aparan fondun təşkilatçılığı ilə 2010-cu ildə Xocalı faciəsinin ildönümü dünyanın 

100-dən çox yerində qeyd edildi. 

2008-ci il mayın 8-də Şuşa şəhərinin işğalının növbəti ildönümü günü isə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) 

Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 

“Xocalıya ədalət” kampaniyası təsis edildi. Növbəti ilin fevral ayında kampaniyanın fəaliyyətinə start verildi. 

Hazırda 60-dan çox ölkədə yüzlərlə könüllünün iştirak etdiyi bu beynəlxalq informasiya və təşviqat 

kampaniyası Xocalı həqiqətlərinin dünyada geniş yayılması üçün məqsədyönlü iş aparır. Belə ki, kampaniyanın 

məqsədi Xocalı soyqırımı haqqında beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, qətliama bütün dünyada ədalətli 

mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail olmaqdır. 

Hazırda faciənin mənəvi və siyasi-hüquqi səviyyədə tanınmasına yönəlmiş bu iş bir çox ölkələrdə uğurla həyata 

keçirilir. 
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Xatırladım ki, kampaniyaya başlandıqdan az sonra İƏT xarici işlər nazirləri tərəfindən Xocalı faciəsini 

kütləvi qırğın kimi qiymətləndirmək barədə qətnamə qəbul olunmuşdur. 2009-cu ilin iyulunda isə İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumu ilə İSESCO arasında imzalanmış anlaşma nəticəsində Xocalı faciəsi 

haqqında məlumatın İKT ölkələrinin tarix dərslərinə salınması barədə razılıq əldə edilmişdir. 

Leyla xanım Əliyevanın Xocalı soyqırımının daha geniş miqyasda qeyd olunması təşəbbüsü bir sıra 

ölkələrdə dövlət səviyyəsində dəstəklənmişdir. 2010-cu il yanvarın 31-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 

dövlətlərin Parlament İttifaqının Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən və 51 ölkənin parlament 

heyətləri başçılarının iştirak etdiyi VI sessiyasında forumun təşəbbüsü ilə “İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər 

Forumu ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı arasında əməkdaşlıq haqqında” qətnamə 

imzalanmışdır. “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində qəbul olunmuş qətnamədə Xocalı 

faciəsinə “Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı” və “İnsanlığa qarşı cinayət” kimi 

qiymət verilmişdir. Qətnamədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına həm milli, həm də beynəlxalq 

səviyyədə tam dəstək olmağa çağıran bənd də öz əksini tapmışdır. 

Xocalı şəhidlərinin hər birinin xatirəsi bizim üçün əziz və unudulmazdır. Onların adlarını bir-bir sadalaya 

bilməsək də, hərəsi bizim və gələcək nəsillərin gözündə bir qəhrəmandır. 

Xocalı təkcə Xocalı adlı yurdunu, orada əzizlərini, doğmalarını itirənlərin dərdi deyil. Xocalı üçün qəlbi 

ağrıyanlar təkcə bu yerin sakinləri, təkcə Qarabağ əhli deyil. Bu faciə hər bir azərbaycanlının qanına, iliyinə 

qədər ağrı ilə hopub. Biz 22 ildir bu faciə haqqında danışır, hər dəfə də kövrəlir, qəhərlənir, qəzəblənirik. 

Mənim yaşayıb işlədiyim Kəpəz rayonunda da Ermənistandakı ata-baba torpaqlarımızdan, Qarabağdan, digər 

sərhəd bölgələrindən olan bir çox qaçqın və məcburi köçkün ailələri məskunlaşıb. Yerli əhali həmişə onların 

dərdinə şərik çıxıb və ən xoş münasibət bəsləyib. Bu insanlar arasında Xocalı dəhşətlərini görmüş, ev-eşiklərini, 

doğmalarını, əzizlərini itirmiş bacı-qardaşlarımız da çoxdur. Hacıkənddə kompakt şəkildə məskulaşmış 

xocalılılara xüsusi diqqət göstərilir. Bizim camaat, o cümlədən rəhbərlik etdiyim Qeydiyyat şöbəsinin 

əməkdaşları onların hər probleminə qayğı ilə yanaşır. Yeri gələndə məsləhətlə, əməli işlə onlardan öz 

köməyimizi əsirgəmirik. 

Bir-birimizin dərdinə şərik olmaq, sevincini bölüşmək biz azərbaycanlıların daxili aləmindən gələn çağırış, 

milli-mənəvi dəyərlərimizdir. Dövlətimizin gücü də onun vətəndaşlarının sıx birləşməsindədir. Mən heç şübhə 

etmirəm ki, biz öz dövlətimiz, öz Prezidentimiz ətrafında daha da sıx birləşərək bu çətinlikdən də çıxacağıq —

işğal altında olan torpaqlarımızdakı şəhər və kəndlərin sakinləri öz yurdlarına dönəcək. Onda bütün 

şəhidlərimizin, o cümlədən Xocalı faciəsinin günahsız qurbanlarının da ruhu rahatlıq tapacaq. 

 

Samirə KAZIMOVA, 

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayon 

 Qeydiyyat şöbəsinin rəisi. 

 

“Respublika”.-2014.-23 fevral.-N 40.-S.3. 
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Azərbaycanın Misirdəki diaspor təşkilatı Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yaymışdır 

 

Azərbaycanın Misirdəki diaspor təşkilatı ərəb ölkələrində, xüsusən də Misir Ərəb Respublikasında fəaliyyət 

göstərən qurumlara, səfirliklərə, konsulluqlara və dövlət orqanlarına Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat 

göndərmişdir. 

Bu barədə AzərTAc-a Azərbaycanın Misirdəki diaspor təşkilatından məlumat verilmişdir. Məlumatda 

bildirilir ki, bəyanatda 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni 

silahlı birləşmələrinin keçmiş sovet ordusunun Xankəndidəki 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyəti ilə birgə 

törətdiyi cinayət istər Qarabağ müharibəsi, istərsə də dünya müharibələri tarixində dəhşətli nəticələrinə görə 

analoqu olmayan faciələrdən biri olduğu qeyd edilir. Şəxsi heyətində erməni zabitlərin də olduğu bu alayın 

çoxsaylı ağır texnikası şəhərə yeridilmiş, evlər və sosial infrastruktur tamamilə dağıdılmış və yandırılmışdır. 

Cinayətkarlar vahimə içərisində şəhəri tərk etmək məcburiyyətində qalan dinc insanları amansızcasına qətlə 

yetirmişlər. Xocalı soyqırımı zamanı adları bəlli olan 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qocanın 

həyatına son qoyulmuş, 487 dinc sakin ağır yaralanaraq şikəst olmuş, 1275 nəfər əsir və girov götürülmüşdür. 

İtkin düşmüş 150 nəfərin taleyi indiyədək məlum deyildir. Həmin kütləvi qırğın həyata keçirilərkən 8 ailə 

bütünlüklə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynindən, 130 uşaq isə valideynlərinin birindən məhrum edilmiş, 

mülki əhali görünməmiş vəhşiliklə qətlə yetirilmiş, əsir və girov götürülənlərə amansız işgəncələr verilmişdir. 

Bu zaman soydaşlarımızın əsas insan hüquqları kütləvi şəkildə, kobudcasına pozulmuşdur. 

Heç bir sanksiyaya məruz qalmayan erməni qəsbkarlarının törətdikləri bu kütləvi insan qırğını ağlasığmaz 

qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə əsl vəhşilik, birmənalı olaraq, soyqırımı faktıdır. Beynəlxalq hüquqa 

görə, soyqırımı sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır beynəlxalq cinayətlərdən hesab olunur. 

BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 (I) saylı qətnaməsində qeyd olunur ki, soyqırımı insan 

qruplarının yaşamaq hüququnu pozmaqla insan mənliyini təhqir edir, bəşəriyyəti insanlar tərəfindən yaradılan 

maddi və mənəvi dəyərlərdən məhrum edir. Belə əməllər BMT-nin məqsəd və vəzifələrinə, ümumbəşəri 

dəyərlərə tamamilə ziddir. 

Soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi 

ilə qəbul edilmiş, "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" Konvensiyada 

müəyyən edilmişdir. Həmin konvensiyaya qoşulan dövlətlər sülh, yaxud müharibə dövründə törədilməsindən 

asılı olmayaraq, soyqırımının beynəlxalq hüquq normalarını pozan cinayət olduğunu təsdiq edərək, onun 

qarşısının alınması və səbəbkarlarının cəzalandırılması üçün tədbirlər görməyi öhdələrinə götürmüşlər. Xocalı 

soyqırımı zamanı baş vermiş cinayət əməllərinin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə görə 

insanların kütləvi şəkildə məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi beynəlxalq, həmçinin dövlətdaxili hüquqa 

əsasən məhz soyqırımıdır və həmin vandalizm aktı insanlığa qarşı törədilən qatı cinayət kimi öz qiymətini 

almalıdır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı adı çəkilən konvensiyada təsbit olunmuş soyqırımı 

cinayətinin əsasını təşkil edən bütün əməllər tətbiq olunmuşdur. 

İşğal edilmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətrafındakı yeddi rayon Azərbaycan ərazisinin ayrılmaz tərkib 

hissəsidir. Bunu beynəlxalq hüquq, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 822, 853, 874 və 884 saylı 

qətnamələri, BMT Baş Məclisinin "Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət" adlı 2008-ci il 14 mart 

tarixli qətnaməsi, AŞ PA-nın Azərbaycan ərazilərinin erməni hərbi qüvvələri tərəfindən işğal edildiyini və 

Dağlıq Qarabağ regionunun separatçı qüvvələr tərəfindən idarə olunmasını təsdiq edən 2005-ci il tarixli 1416 

saylı qətnaməsi və 2009-cu il tarixli 1690 saylı tövsiyəsi bir daha sübut edir. Avropa Parlamentinin Dağlıq 

Qarabağla bağlı 2013-cü il 23 oktyabr tarixli qətnaməsi də beynəlxalq birliyin ölkəmizin haqlı mövqeyini 

dəstəkləməsini və işğal faktını tanımasını təsdiqləyir. Həmin sənəddə ilk dəfə olaraq, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələri əsasında həllinin vacibliyi qeyd olunmuş və 

işğalçı qüvvələrin zəbt olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, qeyd-şərtsiz və tam çıxarılması tələb 

edilmişdir. Təəssüf ki, bununla bağlı heç bir tədbir görülməmiş, məhz beynəlxalq qətnamələrə əhəmiyyət 

verməyən Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi səbəbindən münaqişə hələ də həll olunmamışdır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının əsl mahiyyətini açıqlamış, hələ 1994-cü ilin fevralında 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət vermişdir. Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev bu münaqişənin yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapmasının, zəbt 

edilmiş Azərbaycan torpaqlarından işğalçı qüvvələrin çıxarılmasının zəruriliyini daim qətiyyətlə vurğulayır. 

ABŞ-ın Vest Virciniya ştatının qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

qətnamə qəbul edilmişdir. Qətnamədə Xocalıda törədilmiş cinayətlərin 1988-ci ildən Azərbaycanın Dağlıq 
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Qarabağ regionunda erməni hərbi qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən təcavüzün tərkib hissəsi olduğu qeyd 

edilir. Bundan əvvəl isə Kaliforniya, Massaçusets, Texas, Nyu-Cersi, Meyn, Nyu-Meksika, Arkanzas, Corciya, 

Oklahoma, Tennesi, Pensilvaniya, Konnektikut, Florida, Missisipi ştatlarının qanunverici orqanlarında da 

müvafiq qətnamələr qəbul olunmuş, Xocalıda qırğın törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunması tələb edilmişdir. 

Artıq Kanada, Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan İslam Respublikası, Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, 

Çexiya və İordaniyanın parlamentləri də Xocalı soyqırımını tanımışlar. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) 

Gənclər Forumunun dünyanın 40-dan çox ölkəsində həyata keçirdiyi "Xocalıya ədalət!" kampaniyasının məramı 

da beynəlxalq ictimaiyyəti bu qanlı hadisə ilə bağlı ətraflı məlumatlandırmaqdır. Xocalı soyqırımına hələ də 

beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymət verilməməsi, terror əməllərinə qarşı qəti tədbirlər görülməməsi qəzəb və 

təəssüf hissi doğurur. Beynəlxalq təşkilatlar ikili standartlara yol vermədən, beynəlxalq hüquq norma və 

prinsiplərinə uyğun olaraq, bu münaqişənin həllinə yönəlmiş səylərini daha da artırmalı, bu hadisə səlahiyyətli 

beynəlxalq qurumlar tərəfindən soyqırımı aktı kimi tanınmalı, cinayət törədənlərə qarşı sanksiyalar tətbiq 

edilməlidir. Bir daha bəyan edirik ki, Xocalı faciəsi beynəlxalq hüquq normalarına əsasən soyqırımıdır. 

Ermənistan münaqişə ilə bağlı qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlərin müddəalarını yerinə yetirməli, Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü bərpa olunmalı, azərbaycanlı əsir və girovlar azad edilməli, qaçqın və məcburi köçkünlərin 

pozulmuş hüquqları bərpa olunmalı, onlar öz doğma yurdlarına qayıtmalıdır.  

 

“Azərbaycan”.-2014.-23 fevral.-N 40.-S.2. 
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Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə əks-sədası 

 

"Xocalı faciəsi 200 ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist- millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara 

qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı 

səhifəsidir." 

Heydər ƏLİYEV 

 

XX  əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının 

köməyi ilə "Böyük Ermənistan" ideyasını həyata keçirmək üçün aşkarlıq və demokratiyadan istifadə edərək 

yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürdülər. 

Monoetnik dövlət yaratmağa nail olan Ermənistan sılahlı qüvvələri ona himayədarlıq edən dövlətlərin 

köməyindən bəhrələnərək, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin hüdudlarından kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 

dəfə böyük olan Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələrini işğal etdilər. Bütün 

bu ərazilər ermənilər tərəfindən etnik təmizlənməyə məruz qaldı. Belə ki, Ermənistanın ərazi iddiası obyekti 

olan Dağlıq Qarabağın 120 min nəfərlik erməni icmasının öz müqəddəratını təyin etmək cəhdi kimi qələmə 

verdiyi bu proses Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyondan çox əhalinin öz torpağında qaçqın 

vəziyyətinə düşməsinə gətirib çıxardı. 

Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 faizdən çox hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğal 

nəticəsində 900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, 22 muzey və 4 rəsm qalereyası, tarixi əhəmiyəti olan 9 saray, nadir 

tarixi əhəmiyyətli 40 min muzey sərvəti və eksponatı, 44 məbəd və 9 məscid dağıdılmış, talan edilmiş və 

yandırılmışdır. Bundan əlavə, 927 kitabxanada 4,6 milyon kitab və qiymətli tarixi əlyazmalar məhv edilmişdir. 

Hərbi təcavüz respublikanın 17 min kvadratmetr ən məhsuldar torpaqlarının işğalına, 900 yaşayış məntəqəsinin, 

7 min sənaye və kənd təsərrüfatı obyektinin, 700 təhsil, 665 səhiyyə ocağının, 800 km avtomobil yolunun, 160 

körpünün, 23 min km su və 15 min km elektrik xəttinin dağıdılmasına səbəb olmuşdur. Sonadək 

dəqiqləşdirilməmiş məlumata görə, mənəvi-psixoloji zərbələrdən əlavə, Azərbaycan iqtisadiyyatına təxminən 

300 milyard ABŞ dollarından çox ziyan dəymişdir. 

Bütün dövrlərdə olduğu kimi, ermənilərin həyata keçirdikləri bu işğalçılıq siyasəti də kütləvi qırğınlarla 

müşayiət olunmuşdur. Belə ki, 1988-1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20 000 

azərbaycanlı həlak olmuş, 100 mindən çoxu yaralanmış, 50 min nəfəri isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil 

olmuşdur. Münaqişə dövründə 4853 nəfər itkin düşmüş, onlardan 1357 nəfəri əsirlikdən azad edilmiş, 783 nəfəri 

isə hələ də Ermənistanda əsirlikdədir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə, 439 nəfər 

əsirlikdə dünyasını dəyişmişdir. 

XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı bütünliklə insanlığa və bəşəriyyətə qarşı 

yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. 

Planlı şəkildə həyata keçirilən bu soyqırımının məhz Xocalıda törədilməsi zamanı ermənilər Azərbaycanın 

bu qədim yaşayış məskəninin yer üzündən silinməsini qarşıya məqsəd qoymuşdular. Çünki Xocalı 

Azərbaycanın qədim dövrlərinə aid ərazilərdən biri kimi tarix və mədəniyyət abidələri ilə seçilirdi. 1992-ci ilin 

fevralında erməni-rus birləşmiş silahlı qüvvələri Xocalı əhalisini vəhşicəsinə qırarkən soyqırımının ən iyrənc 

mərhələsi olan izi itirmək kimi mənfur hərəkətlərə də əl atmış və Azərbaycan xalqı, eləcə də bəşəriyyət üçün 

nadir abidələr nümunəsi olan Xocalı abidələrini də dağıtmışlar. 

Hələ faciədən 4 ay əvvəl, yəni, 1991-ci ilin oktyabrından şəhərə gedən bütün avtomobil yolları bağlanmış və 

Xocalının mühasirəsi başlanmışdı. 1991-ci ilin sonunda Qarabağın dağlıq hissəsindəki 30-dan çox yaşayış 

məntəqəsi, o cümlədən Tuğ, İmarət-Qərvənd, Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli, Umudlu, Kərkicahan və digər strateji 

əhəmiyyətə malik kəndlərimiz ermənilər tərəfindən yandırılmış, dağıdılmış,  talan edilmişdi. 

1992-ci ilin əvvəllərində ermənilər daha dəhşətli cinayətlər törətməyə başladılar. Fevral ayının 10-11-də 

Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olundu. Fevralın 13-dən 

17-dək isə ermənilərin Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə hücumu nəticəsində onun 92 nəfər müdafiəçisi 

və 54 nəfər sakini öldürüldü, 118 nəfər kənd əhalisi (uşaq, qadın, qoca) girov götürüldü və sonradan onların 77 

nəfəri amansızlıqla qətlə yetirildi. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndidə yerləşən keçmiş SSRİ-

nin 4-cü ordusunun 23-cü diviziyasına daxil olan 366-cı motoatıcı alayın 10 tankı, 16 zirehli transpartyoru, 9 

piyadaların döyüş maşını, 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və xeyli canlı qüvvəsi ilə Xocalını mühasirəyə aldı. 

Ermənilər ən müasir silahlarla Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər. 
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Bu soyqırımı nəticəsində rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürülmüşdü ki, onlardan 63 nəfəri uşaq, 106 

nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qoca idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdi. 487 nəfər şikəst olmuşdu ki, onlardan da 

76-sı uşaqdır. 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür. 

Dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyəti yalnız ümummilli lider Heydər 

Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra açıqlanmış, 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir. Azərbaycanlılara qarşı 

zaman-zaman törədilmiş soyqırımı ilə əlaqədar ulu öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı 

fərmanla 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir. 

2002-ci il fevralın 25-də ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar 

Azərbaycan xalqına müraciətində bu amansız soyqırımına əsl qiyməti vermişdir: "Xocalı faciəsi 200 ilə yaxın 

bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən 

etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir." 

Xocalı soyqırımına beynəlxalq aləmdə hüquqi-siyasi qiymətin verilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas 

istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti 

nəticəsində artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərdə Ermənistan işğalçı dövlət kimi 

göstərilmişdir. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu 

soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində davamlı addımlar atılmışdır. 

Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondu, xüsusilə, onun prezidenti, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri 

Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər olduqca təqdirəlayiqdir. Fondun dəstəyi və təşkilatçılığı ilə hər il 

keçirilən rəsm müsabiqələrinin və fotoşəkillərin dünyanın aparıcı ölkələrində nümayiş etdirilən sərgisi dünya 

ictimaiyyətində XX əsrin ən böyük faciəsi haqqında daha dolğun təsəvvür yaratmışdır. 

2007-ci il fevralın 26-da Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Brüsseldə təşkil olunan "Təcavüzün 

qurbanları" adlı rəsm sərgisi də bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılması işinin davamı olmuşdur. Fond 

soyqırımı haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün həmin il fevralın 19-26-da Türkiyənin 

İstanbul və daha 25 vilayətində "Xocalı həftəsi" adlı tədbirlər proqramı çərçivəsində anım mərasimləri 

keçirmişdir. 2008-ci il fevralın 14-də Berlində keçirilmiş "Xocalı soyqırımı və 1915-ci il hadisələrindəki 

gerçəklər" adlı elmi konfrans da son dərəcə əhəmiyyətli olmuşdur. 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Xocalı faciəsinin ildönümü 2010-cu ildə artıq dünyanın 100-dən çox 

yerində qeyd olunmuşdur. Soyqırımına həsr olunmuş silsilə tədbirlər fondun hazırladığı təbliğat materialları 

əsasında reallaşdırılır. Hazırda Heydər Əliyev Fondunun ayrı-ayrı ölkələrdə geniş miqyasda təşkil etdiyi və 

faciənin həqiqətlərinin yayılmasına yönəldilmiş anım tədbirləri Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəlik 

tərəfındən İslam Konfransı Təşkilatının (hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı adlanır) Əməkdaşlıq və Dialoq 

uğrunda Gənclər Forumu (İƏT GF) çərçivəsində uğurla davam edir. 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyan ilk beynəlxalq təşkilatdır. 2008-ci 

il mayın 8-də, Şuşa şəhərinin işğalının ildönümündə İƏT Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə 

baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Xocalıya ədalət" kampaniyası təsis edilmiş, 

fəaliyyətinə isə 2009-cu ilin fevralından start verilmişdir. Hazırda 60-dan çox ölkədə yüzlərlə könüllünün 

iştirakı ilə uğurla davam etdirilən "Xocalıya ədalət" beynəlxalq informasiya və təşviqat kampaniyası bu işə öz 

töhfəsini verməkdədir. Kampaniyanın məqsədi beynəlxalq ictimaiyyəti Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar 

məlumatlandırmaq, qətliama beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə və bu qanlı qırğının 

qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail olmaqdır. Hazırda faciənin mənəvi və siyasi-hüquqi səviyyədə 

tanınmasına yönəlmiş bu iş bir çox ölkələrdə uğurla həyata keçirilir. 

Kampaniya başlanandan az sonra İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı xarici işlər nazirləri tərəfindən Xocalı faciəsini 

kütləvi qırğın kimi qiymətləndirmək barədə qətnamə qəbul olunmuşdur. 2009-cu ilin iyulunda isə İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumu ilə İSESCO arasında imzalanmış anlaşma nəticəsində Xocalı faciəsi 

haqqında məlumatın İKT ölkələrinin tarix dərsliklərinə salınması barədə razılıq əldə edilmişdir. 

Leyla xanım Əliyevanın Xocalı soyqırımının daha geniş miqyasda qeyd olunması təşəbbüsü bir sıra 

ölkələrdə dövlət səviyyəsində dəstəklənmişdir. 2010-cu il yanvarın 31-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 

dövlətlərin Parlament İttifaqının Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən və 51 ölkənin parlament 

heyətləri başçılarının iştirak etdiyi VI sessiyasında forumun təşəbbüsü ilə "İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər 

Forumu ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı arasında əməkdaşlıq haqqında" qətnamə 

imzalanmışdır. "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində qəbul olunmuş qətnamədə Xocalı 

faciəsinə "Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı" və "İnsanlığa qarşı cinayət" kimi 

qiymət verilmişdir. Qətnamədə "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasına həm milli, həm də beynəlxalq 
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səviyyədə tam dəstək verməyə çağıran bənd də əksini tapmışdır. Bu, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı 

faciəsini "insanlığa qarşı cinayət" kimi tanıyan ilk sənəddir. 

2011-ci il yanvarın 19-da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 

Parlament İttifaqı Şurasının XIII sessiyası keçirilmişdir. Sessiyada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasına dəstək olaraq 

Xocalı faciəsini "insanlığa qarşı törədilmiş kütləvi cinayət" kimi tanımağa çağıran Əbu Dabi Bəyannaməsi 

qəbul edilmişdir. 

2012-ci il yanvarın 31-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının üzvü olan dövlətlərin 

İndoneziyanın Palembanq şəhərində keçirilən VII sessiyası "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasını 

dəstəklədiyini bir daha təsdiq etmişdir. "Azərbaycan Respublikasına qarşı Ermənistan Respublikasının 

təcavüzü" adlı son illər davamlı 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 İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun 

Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyeva tərəfindən irəli sürülən "Xocalıya ədalət" 

beynəlxalq kampaniyasının fəaliyyətinin nəticəsi olmuşdur. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, münaqişə ilə bağlı 

qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlər arasında bu qətnamədə ilk dəfə olaraq Xocalı faciəsinə soyqırımı aktı 

səviyyəsində siyasi-hüquqi qiymət verilmişdir. İƏT Parlament İttifaqı öz sıralarında dünya parlamentlərinin 

dörddə birini cəmləşdirir və ən böyük parlamentlərarası beynəlxalq qurumlardandır. Bu qətnamə 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 çox 

mühüm bir sənəddir. 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ali orqanı olan və təşkilatın dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə 2013-

cü il fevralın 6-7-də Misirin paytaxtı Qahirə şəhərində keçirilən 12-ci zirvə toplantısında Xocalı faciəsi 

soyqırımı aktı və insanlığa qarşı törədilmiş cinayət noyabrın 15-17-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici 

İşlər Nazirləri Şurasının (İƏT XİNŞ) Cibutidə keçirilən 39-cu sessiyasında İƏT XİNŞ bu faciəni ilk dəfə olaraq 

soyqırımı aktı kimi tanımışdır. İƏT XİNŞ üzvü olan ölkələri və İƏT-nin qurumlarını kampaniyanın 

fəaliyyətində fəal iştirak etməyə və dəstək olmağa, bu soyqırımı aktının beynəlxalq və milli səviyyələrdə 

insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması üçün səy göstərməyə çağırmışdır. 

 

2013-cü il dekabrın 9-11-də Qvineyanın paytaxtı Konakridə keçirilmiş 57 ölkənin üzv olduğu İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 40-cı sessiyası Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi 

tanıdığını bir daha bəyan etmişdir. Qətnamə layihəsində İƏT GF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş 

əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət" kampaniyasına dair xüsusi 

bənd yer almışdır. Həmin bənddə deyilir: "İƏT XİNŞ "Xocalıya ədalət" beynəlxalq məlumat kampaniyasını 

dəstəkləyir və üzv dövlətlərdən bu soyqırımı aktını milli və beynəlxalq səviyyədə insanlığa qarşı cinayət kimi 

tanınması üçün kampaniyanın işində fəal iştirak etməyə və lazımi səylər göstərməyə çağırır". 

Bu gün Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə soyqırımı kimi tanıdılması və qətliama siyasi qiymət verilməsi 

istiqamətində görülən işlər artıq daha ciddi nəticələr verməkdədir. Belə ki, bu soyqırımının 14-cü, 15-ci və 16-cı 

ildönümü Moskvada, Almaniyada, ABŞ-da, Türkiyədə, Ukraynada, Qazaxıstanda, Gürcüstanda, Küveytdə və 

dünyanın bir çox ölkələrində qeyd olunmuşdur. 

2005, 2006 və 2007-ci illərin fevralında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin xüsusi iclaslarında Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı məsələ geniş müzakirə olunmuşdur. 2011-ci il fevralın 19-dan 26-dək isə Türkiyənin ayrı-

ayrı şəhərlərində "Xocalı həftəsi" adlı tədbirlər proqramı çərçivəsində müxtəlif anım mərasimləri, aksiyalar 

keçirilmiş və bu tədbirlər hər il davam etdirilir. Dünyanın bir sıra şəhərlərində də artıq bu tədbirlər geniş miqyas 

almışdır. 

2011-ci ildə Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasında anılmış, 

2012-ci ildə isə konqresmenlər Stiv, Koen Dən Boren ayrı-ayrılıqda Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə 

bağlı bəyanatlarla çıxış edərək ermənilər tərəfindən qadın, uşaq və yaşlı insanlara qarşı zorakılıq və işgəncələri 

"təsviredilməz" adlandırmışdır. Xocalı soyqırımının Amerika ştatları içərisində tanınması istiqamətində ilk 

addım kimi 2010-cu il fevralın 25-də ABŞ-ın Massaçusets ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalıda qırğın 

törədilməsi faktının tanınması haqqında qətnamə qəbul etmişdir. 2011-ci il iyunun 11-də isə ABŞ-ın Texas ştatı 
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Ermənistan tərəfindən Xocalıda çox ağır cinayət 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 tərəfindən qırğına məruz qalması pislənilir. 

Bu prosesin davamı olaraq 2012-ci il fevralın 23-də Nyu-Cersi ştatı, daha sonra isə Corciya ştatı Xocalı 

qətliamı ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir. Ştatın Nümayəndələr Palatasında 1594 saylı qətnamə Azərbaycan və 

türk diasporunun həyata keçirdiyi güclü kampaniya nəticəsində qəbul edilmişdir. 2012-ci il martın 23-də isə 

Amerikanın daha bir ştatı - Men ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə 

əlaqədar qətnamə qəbul etmişdir. 

Bu cinayət aktının beynəlxalq aləmdə tanınması 2013-cü ildə daha geniş vüsət aldı. Belə ki, yanvarın 28-də 

Nyu-Meksiko ştatının əvvəlcə senat, sonra isə Nümayəndələr Palatasında Xocalı soyqırmının tanınmasına dair 

qətnamə qəbul edilmişdir. Nyu-Meksiko parlamentinin hər iki palatası Xocalı faciəsini tanımışdır. Bunun 

ardınca, ABŞ-ın Arkanzas ştatının Nümayəndələr Palatası fevralın 8-də, senatı isə fevralın 11-də Xocalı 

soyqırımına dair qətnamələr qəbul etmişdir. Martın 4-də Oklahoma ştatının, 8-də İndiana ştatının, 18-də 

Pensilvaniya ştatının Baş Assambleyası və Tennesi ştatının qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında, 

aprelin 3-də  Vest Virciniya ştatının qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında Xocalı faciəsinin 21-ci 

ildönümü ilə bağlı qətnamə qəbul edilmiş, mayın 3-də isə Konnektikut ştatının Baş Assambleyası Xocalı 

qətliamını rəsmən tanımışdır. Bunun ardınca ABŞ-ın Konnektikut ştatının Baş Assambleyası Xocalı qətliamını 

rəsmən tanımışdır. Senatın birinci sessiyasında  Xocalı qətliamının tanınması  barədə   qətnamə qəbul 

edilmişdir. 

2011-ci il dekabrın 20-də Meksika Konqresinin Deputatlar Palatası erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 

Azərbaycan ərazilərinin işğalını, xüsusilə də, Xocalıda soyqırımı törədilməsini kəskin pisləyən qərar qəbul 

etmişdir. 2012-ci il fevralın 1-də Pakistan Senatı Xocalı soyqırımını tanıması barədə qətnamə qəbul etmişdir. 

Qətnamədə Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilər tərəfindən mülki əhaliyə qarşı törədilmiş bu cinayət aktını 

pisləmişdir. Latın Amerikası ölkələri arasında Meksikadan sonra Kolumbiya da Xocalıda baş verən hadisələrə 

soyqırımı kimi qiymət vermişdir. Belə ki, 2012-ci il aprelin 23-də qəbul edilmiş qərar Senatdan öncə onun II 

Konstitusional Daimi Komitəsində (Müdafiə və Xarici İşlər üzrə Komitə) irəli sürülmüş, sənədin təsdiqi üçün 

tələb olunan 102 səs toplanmış və sənəd yekdilliklə qəbul olunmuşdur. May ayının 28-də İordaniya Senatı 

Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar bəyanat qəbul etmiş, iyunun 13-də Peru parlamentində, iyulun 30-da isə 

Kolumbiya Konqresinin Nümayəndələr Komitəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və 

Xocalı soyqırımına dair  qərarlar qəbul edilmişdir. 

Artıq Xocalı soyqırımı Avropa ölkələrinin parlamentlərində də müzakirə olunaraq siyasi sənədlər qəbul 

edilmişdir. 2013-cü il fevralın 12-də Rumıniya parlamentində Demokrat Liberal Partiyası fraksiyası tərəfindən 

"Dağlıq Qarabağ münaqişəsi" adlı siyasi bəyanat verilmişdir. Bəyanatı sözügedən fraksiyadan deputat Luçian 

Militaru parlamentin kürsüsündən səsləndirmişdir. Deputat çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixinə 

toxunmuş, hazırda Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı 7 rayon daxil olmaqla Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin 

Ermənistan tərəfindən işğal altında olduğunu diqqətə çatdırmışdır. L.Militaru milliyyətçi və etnik ayrı-seçkilik 

zəminində 25-26 fevral 1992-ci il tarixində Xocalı şəhərində xüsusi amansızlıqla azərbaycanlılara qarşı qırğın 

törədildiyini qeyd edərək, soyqırımı qurbanları haqda məlumat vermiş, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bu 

aktın insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanınmasının vacibliyini vurğulamışdır. 

Çexiya Respublikası Avropa İttifaqının üzvləri arasında Ermənistanı dinc Xocalı sakinlərinin qətliamına görə 

rəsmən pisləyən və bu hərəkətləri insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirən ilk dövlət olmuşdur. Bu il fevralın 

7-də ölkənin ali qanunvericilik orqanının Deputatlar Palatasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsi 21 il əvvəl 

"erməni hərbi bölmələri tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş Xocalı şəhərində 613 müdafiəsiz dinc sakinin 

vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi ilə törədilmiş qırğına görə" Ermənistanı pisləyən qətnaməni yekdilliklə qəbul 

etmişdir. Sənəddə qeyd olunur ki, "Bu qırğın haqqında dünyanın bir çox kütləvi informasiya vasitələri məlumat 

yaymış və bu hadisə "Human Rights Watch/Helsinski" təşkilatı tərəfindən erməni hərbi qoşunlarının münaqişə 

zonalarında dinc əhaliyə münasibətdə beynəlxalq hüququn adi normalarının pozulması kimi bəyan edilmişdir". 

Sənəddə xüsusi vurğulanır ki, "insanlığa qarşı törədilən bu cinayəti bir çox dünya hökumətləri də pisləmişlər". 

Beləliklə, Çexiya parlamenti Avropa İttifaqında Ermənistanı Xocalıda bəşəriyyət əleyhinə törətdiyi 

cinayətlərə görə pisləyən ilk qanunverici orqan olmuşdur. Çexiya bu qətnamə ilə Dağlıq Qarabağ regionunu 

Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi kimi, Ermənistanı isə bu ərazini işğal etmiş, Xocalıda ən ağır 

cinayətin törədilməsində təqsirkar olan dövlət kimi tanıdığını bir daha rəsmən təsdiq etmişdir. Daha sonra 

Bosniya və Herseqovinanın Parlament Məclisinin Xalqlar Palatasının 2013-cü il fevralın 26-da keçirilən 

iclasında mütləq səs çoxluğu ilə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və Xocalı soyqırımına dair rəsmi sənəd - 
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"Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tanınması və hörmət olunması"na dair 

qətnamə qəbul olunmuşdur. 

Beynəlxalq hüquqa görə soyqırımı sülh və insanlıq əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır cinayət hesab edilir. 

Bu barədə BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi qəbul edilmiş və 1961-ci 

ildən qüvvəyə minən "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması" konvensiyada soyqırımı 

cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunmuşdur. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı həmin konvensiyada təsbit edilmiş soyqırımı cinayətini 

təşkil edən bütün əməllər azərbaycanlılara qarşı tətbiq olunmuşdur. Bu işğalçı dövlətin yürütdüyü təcavüzkarlıq 

siyasəti 20 ildən artıqdır ki, dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir. Ona görə də dövlətimiz həmin 

konvensiyanı rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin Beynəlxalq məhkəməsində iddia 

qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının iyirminci ildönümü haqqında imzaladığı 

sərəncamda 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". 

 

Elçin ƏHMƏDOV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Beynəlxalq  

münasibətlər və xarici siyasət kafedrasının dosenti,  

"Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması" İctimai Birliyinin Qarabağ 

Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri  

 

“Azərbaycan”.-2014.-23 fevral.-N 40.-S.5. 
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Xocalı soyqırımının müqəssirləri Haaqa Məhkəməsində cavab verməlidirlər 

 

Fevralın 21-də Bakıda Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyasının birgə 

təşkilatçılığı ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası: siyasi-hüquqi qiymətləndirmədə beynəlxalq əməkdaşlıq 

və həmrəylik" adlı II beynəlxalq konfrans keçirildi. Tədbirdə dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin 

deputatları, Türkiyə, Ukrayna, Moldova, İsrail, Belarus və digər ölkələrdən olan elm xadimləri, 

siyasətçilər və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak edirdilər. 

 

Konfrans iştirakçıları əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin Qaradağ rayonundakı abidəsinin önünə gül 

dəstələri düzdülər. Lökbatan qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Mərkəzinin foyesində Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı sərgiyə baxdıqdan sonra tədbirin əsas hissəsi başladı. Xocalıda qətlə yetirilən 

həmyerlilərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi və faciə ilə bağlı Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı 

sənədli film nümayiş etdirildi. 

Tədbiri Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılov açaraq qeyd etdi ki, 1992-ci il 

fevralın 25-də erməni hərbi birləşmələri və sovetdən qalma 366-cı alayın hissələri Xocalıya hücum etmiş, uzun 

müddət mühasirədə saxlanılmış şəhər ələ keçirildikdən sonra dinc əhaliyə divan tutulmuşdur. Şəhərdəki qətllərlə 

kifayətlənməyən işğalçılar qaçmağa müvəffəq olmuş bir qism dinc əhalini fevralın 26-da Xocalıdan 6-7 

kilometr aralıda, Qaraqayada meşədən çıxarkən gülləbaran etmişlər. Qaçqınların digər qismi isə Abdal-Gülablı 

kəndi istiqamətində mühasirəyə alınaraq qətlə yetirilmişdir. Kütləvi qırğın nəticəsində 613 nəfər dinc sakin 

öldürülmüşdür. Onlardan 106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i qoca idi. 1275 dinc sakin əsir götürülmüşdür. Bunların 

150 nəfərindən hələ də heç bir xəbər yoxdur. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 

uşaq valideynlərindən birini itirmişdir. Düşmən gülləsinə tuş gəlib yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 

Konfransda çıxış edən Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər 

şöbəsinin müdiri Əli Həsənov dedi ki, indi baxdığımız film bizlərə kədərli anlar yaşatdı. Xocalı həmin gecə 

toplardan və digər hərbi texnikadan şiddətli atəşə tutularaq darmadağın edilmişdir. Şəhər ərazisində yanğınlar 

başlanmışdır. Sonra piyada qüvvələr bir neçə istiqamətdən şəhərə girmişlər. Sağ qalmış sakinlərə vəhşicəsinə 

divan tutulmuşdur. Ə.Həsənov bildirdi ki, Xocalı soyqırımı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 200 ildən bəri 

məqsədyönlü şəkildə həyata keçirdikləri siyasətin ən faciəli səhifəsidir. 1998-ci ildə ümummilli lider Heydər 

Əliyevin fərmanı ilə hər il mart ayının 31-i Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd edilir. Bu mənada, 

azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımlarından ən dəhşətlilərindən biri də 1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda 

baş vermişdir. Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasət, eləcə də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 

Əliyevanın “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində görülmüş işlər nəticəsində bu gün Xocalı soyqırımı 

ayrı-ayrı dünya ölkələri, nüfuzlu beynəlxalq qurumlar, ABŞ-ın 20-yə yaxın ştatı tərəfindən tanınır. Təkcə İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatının Xocalı soyqırımını tanıması o deməkdir ki, quruma üzv olan 56 ölkə də bu faciəni 

soyqırımı kimi qəbul edir. 

Türkiyə parlamentinin də Xocalı soyqırımını qətliam kimi qiymətləndirdiyini bildirən Əli Həsənov dedi: 

“Bilirsiniz ki, dünya erməniliyi soyqırımı məsələsində Türkiyəyə problem yaratmağa çalışır. Yüz ilə yaxındır ki, 

ermənilər 1915-ci ildə Anadolu torpaqlarında guya ermənilərə qarşı “soyqırımı” həyata keçirilməsi ilə bağlı 

qondarma antitürk kampaniyası aparırlar. Bu da Türkiyə hökumətini müəyyən qədər problem qarşısında qoyur. 

Ona görə də Türkiyə hökuməti hələ Xocalı faciəsinə bəşəri soyqırımı hadisəsi kimi hüquqi qiymət verməyib. 

Lakin Türkiyə parlamentində hər il Xocalı soyqırımı müzakirəyə çıxarılır və ona qətliam kimi qiymət verilir. 

Türkiyənin müxtəlif regionlarında soyqırımı ilə bağlı abidələr açılır. Bu günlərdə Uşak şəhərində Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı yeni abidə ucaldılmışdır". 

Əli Həsənov 1988-ci ilin fevralında baş verən Sumqayıt hadisələrindən də danışdı və bir neçə il əvvəl 

Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Avropa Parlamentində çıxış edərkən Xocalı hadisəsinin qisas məqsədilə 

törədildiyini söylədiyini diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki, 1988-ci ilin fevralında erməni xüsusi xidmət orqanları və 

ayrı-ayrı qrupların təşkilatçılığı ilə o zamankı SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bu məsələyə göz 

yumması nəticəsində Sumqayıtda təxribat törədilmişdir. Sonradan aparılan təhqiqat nəticəsində müəyyən 

edilmişdir ki, həmin hadisələri törədən Qriqoryan qardaşları və onlara qoşulmuş Ermənistan SSR DTK-nın 

nümayəndələri Sumqayıtda 26 erməni və 6 azərbaycanlı sakini qətlə yetirmişlər. O da məlum olmuşdur ki, 

Sumqayıtda qətlə yetirilən ermənilər o zaman yaradılan separatçı “Krunk” təşkilatına yardım göstərməyən 

ermənilərdir. Bu hadisəni törətməklə ermənilərə işləyən o zamankı xüsusi xidmət orqanları iki məqsəd 
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güdmüşlər: birincisi, ermənilərin formalaşdırdığı terrorçu təşkilatlara kütləvi dəstək vermək, ikincisi isə 

Azərbaycan-Ermənistan qarşıdurmasını stimullaşdırmaq, antiazərbaycan fəaliyyətinə rəvac vermək. 

Prezident Administrasiyasının rəsmisi qeyd etdi ki, bu hadisə ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin vahid 

siyasəti vardır. Bu siyasətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, belə faciələrin gələcəkdə təkrarlanmaması və onu 

törədənlərin bəşəriyyətin yaddaşında əbədi nifrət ünvanı kimi qalması üçün soyqırımı ilə bağlı reallıqlar dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılmalı və qiymətləndirilməlidir. Ə.Həsənov onu da bildirdi ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaz 

regionunda inkişafın, sülhün və təhlükəsizliyin tərəfdarı olan bir ölkə kimi ermənilərdən qisas almaq həvəsi ilə 

yaşamır: “ Biz ermənilərlə beynəlxalq normalar əsasında qonşuluq münasibətləri yaratmaq əzmindəyik. Biz 

Dağlıq Qarabağda yaşayan erməniləri öz vətəndaşlarımız kimi qəbul edirik və onların bütün vətəndaş 

hüquqlarının təmin edilməsinə zəmanət veririk. Biz Cənubi Qafqazda bütün kommunikasiyaların açılmasının, 

iqtisadi, siyasi, sosial, mədəni əlaqələrin bərqərar olunmasının, gələcəkdə Azərbaycanın reallaşdırdığı transmilli 

layihələrdə ermənilərin də iştirakının tərəfdarıyıq. Yalnız bir şərt var ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları 

azad edilsin, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı hadisələrinin törədilməsi etiraf olunsun, Azərbaycan xalqından üzr 

istənilsin və soydaşlarımızın pozulmuş haqları bərpa olunsun. Yalnız bundan sonra biz əməkdaşlığa, bir dövlət 

olaraq, həm də dünya birliyinin üzvü kimi potensialımızı bütün Cənubi Qafqaz xalqlarının firavan, xoşbəxt 

yaşaması istiqamətində yönəltməyə hazırıq”. 

Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı Fəttah Heydərov çıxışında Xocalı 

soyqırımının dünyanın ən dəhşətli faciələrindən biri olduğunu dedi. Bildirdi ki, keçmiş Sovet İttifaqına daxil 

olan 15 respublika arasında müstəqillik qazandığına görə ən böyük faciələri Azərbaycan yaşamışdır. Bunun əsas 

səbəblərindən biri isə o dövrdə Azərbaycanın lidersiz qalması idi. O dövrdə ulu öndər Heydər Əliyev məqsədli 

şəkildə bütün vəzifələrdən uzaqlaşdırılmışdı. Lakin xalqımız öz gələcəyi naminə doğru seçim edərək ümummilli 

lideri yenidən hakimiyyətə qaytardı. Ulu öndərin uzaqgörən siyasəti nəticəsində tezliklə atəşkəs əldə edildi. 

Azərbaycan öz sülhpərvərliyini göstərdi, ermənilər isə yenə də atəşkəsi pozurlar. 

Milli Məclisin deputatı Mixail Zabelin Azərbaycanın tolerant bir ölkə olduğunu, burada bütün millətlərin 

dinc və əmin-amanlıq şəraitində yaşadığını vurğuladı. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, Milli 

Məclisin deputatı Səyavuş Novruzov Xocalı soyqırımı zamanı azərbaycanlıların yaşadıqları müsibətlərdən 

danışdı, belə faciələrin bir daha baş verməməsi üçün beynəlxalq əməkdaşlığın və həmrəyliyin vacibliyini 

vurğuladı. 

Moldova ombudsmanı xanım Aureliya Qriqoriu bəyan etdi ki, insanlığa qarşı cinayət olan Xocalı 

soyqırımına beynəlxalq hüquqi qiymət verilməlidir. Yalnız hər bir insanın əsas hüquqlarına hörmətlə 

yanaşılması yolu ilə müstəsna əhəmiyyətə malik olan müasir problemlərin həllinə şərait yaratmaq olar. Bu, 

nəinki Xocalı soyqırımı kimi dəhşətli cinayətə diqqət çəkmək, həmçinin dünya ölkələrinin parlamentlərinə 

müraciət edərək bu hadisələrə hüquqi və siyasi qiymət verilməsini tələb etmək üçün vacibdir. Həmçinin Xocalı 

və Dağlıq Qarabağ üzrə hərbi tribunalın təşkil olunması məsələsinə baxılmalıdır. 

Xanım Aureliya Qriqoriu bildirdi ki, erməni separatçılarının Azərbaycan xalqına qarşı cinayətlərinə ilk dəfə 

dövlət səviyyəsində qiyməti Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev vermişdir. Bu baxımdan Prezidentin 

1998-ci il 26 mart tarixli fərmanı bu cinayətlərin unudulmaması istiqamətində proqram xarakterli sənəd 

olmuşdur. Xocalı faciəsi soyqırımı cinayəti aktıdır. Dünyada “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının tərəfdarları 

getdikcə çoxalır. Dünya ictimaiyyəti bu faciəyə mütləq qiymət verməlidir. Moldova ombudsmanı dedi: “Bu gün 

biz konfrans iştirakçıları adından bəyannamə qəbul edəcəyik. Mən təklif edirəm, bu sənədə əlavə edilsin ki, ölkə 

rəhbərliyi Xocalı soyqırımı və Dağlıq Qarabağ üzrə beynəlxalq tribunalın yaradılması, Azərbaycan ərazisində 

insanlığa qarşı törədilən bu cinayətin təqsirkarlarının cəzalandırılması ilə bağlı qətnamə çıxarılması məqsədilə 

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına müraciət hazırlasın. Bu bəyannamə dünyanın bütün ölkələrindəki Azərbaycan 

diasporlarında müzakirə olunsun və onların yaşadıqları dövlətlərin rəhbərliyinə göndərilsin. Artıq bu cinayətin 

tanınmasının deyil, onun günahkarlarının cəzalandırılmasının vaxtı çatmışdır. XX əsrin ən ağır cinayətlərindən 

olan Xocalı soyqırımını törədənlər Beynəlxalq Haaqa Məhkəməsi qarşısında mühakimə olunmalıdır. Bilirsiniz 

ki, Rusiyanın və ya Ermənistanın məhkəmələri öz sərhədləri çərçivəsində bu cinayəti törədənləri heç vaxt 

mühakimə etməyəcək. Ona görə də beynəlxalq aləm bu soyqırıma hüququ qiymət verməli və təqsirkarlar məhz 

Haaqa Məhkəməsi qarşısında cavab verməlidirlər”. 

Ukraynanın qərbində yerləşən Rava-Russkaya şəhərinin meri İrina Vereşuk bildirdi ki, Xocalı hadisələri 

zamanı insanlığa qarşı cinayət işlənilib və beynəlxalq ictimaiyyət faciəyə siyasi-hüquqi qiymət verməklə, 

əslində, bu kimi hadisələrin yenidən təkrarlanmasının qarşısını ala bilər. Bu gün Azərbaycanın çox sürətlə 

inkişaf etdiyini, respublikada əmin-amanlığın hökm sürdüyünü bildirən xanım İrina Vereşuk dedi ki, sabitlik hər 

bir ölkənin ən önəmli üstünlüyüdür. O, Ukraynada yaranmış böhranı misal göstərərək bildirdi ki, əgər ölkədə 
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xaos, anarxiya hökm sürərsə, istənilən tərəf bundan zərər görəcək və orada yaşayan insanlar heç nəyə nail ola 

bilməyəcəklər. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatlar, siyasətçilər sözün yaxşı mənasında bu vəziyyətə 

müdaxilə etməlidir. Çünki Ukraynada elə bir vəziyyət yaranıb ki, dinc insanları radikalların, millətçilərin, yoxsa 

bir başqasının gülləbaran etdiyi məlum deyil.  Rava-Russkaya şəhərinin meri onu da əlavə etdi ki, 

Azərbaycanda vəziyyət çox yaxşıdır və belə davam etdiyi təqdirdə xalq öz torpaqlarını işğaldan azad edəcək və 

Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında əsaslı işlər görəcəkdir.   

Digər çıxışlardan sonra beynəlxalq konfrans işini bölmə iclaslarında davam etdirdi.  “Xocalı soyqırımı: 

ədalət uğrunda beynəlxalq əməkdaşlıq və həmrəylik” və “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və 

cəzalandırılmasının siyasi-hüquqi mexanizmləri” mövzularında sessiyalar keçirildi. Mövzularla bağlı geniş 

məruzələr dinlənildi,  müzakirələr aparıldı. Fevralın 22-də isə qonaqlar Qobustan Dövlət Tarixi-Bədii Qoruğunu 

və Quba rayonundakı soyqırımı məzarlığını ziyarət edəcəklər. 

 

Rauf  KƏNGƏRLİ. 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-22 fevral.-N 39.-S.3. 
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Bəşəriyyətə qarşı amansız cinayət 

 

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 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 qətliamının, eləcə də ondan əvvəl xalqımıza qarşı dəfələrlə törədilən soyqırımlarının ötən əsrin 

sonlarına qədər öz hüquqi-siyasi qiymətini almaması illər boyu Azərbaycanın üzləşdiyi ən böyük 

ədalətsizliklərdən biri olub. Bu ədalətsizliyin aradan qaldırılması üçün uzun müddət heç bir addım atılmayıb. 

Yalnız 1993-cü ildə  ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə 

qayıdışından sonra yaşanan faciələr, o cümlədən Xocalı soyqırımı haqda ətraflı təfsilatlı araşdırmalar aparılıb. 

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 əsl 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 soyqırımları 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 

kəsirdi. 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, himayədarları da birmənalı şəkildə barışırdılar. Bu 

səbəbdən ermənilərin təhriki və diktəsi ilə hərəkət edən M.Qorbaçov ilk növbədə Heydər Əliyevi tutduğu 

vəzifədən uzaqlaşdırmağa çalışırdı və təəssüf ki, buna da nail oldu. Heydər Əliyevin hakimiyyətdən 

uzaqlaşdırılmasının əsas səbəblərindən biri SSRİ siyasi rəhbərliyini ələ almış erməni lobbisinin təsir və 

təzyiqləri idisə, digər səbəb Qorbaçovun subyektiv hisslərin əsiri olması, özündən daha yaxşı idarəçilik 

qabiliyyətinə, səriştəyə malik bir şəxsin Kremldə işləməsini həzm edə bilməməsi idi. 

Azərbaycanın böyük oğlunun Sov.İKP MK Siyasi Bürosundan 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 

Moskvanın razılığı var. Bunları xatırlayan Heydər Əliyev deyirdi: "Siyasi Bürodan istefa verdikdən 15 gün 

sonra Qarabağ məsələsi ortaya çıxdı. Qorbaçovun ən yaxın adamı, iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri, milliyyətcə 

erməni olan Aqanbekyan Parisdə Fransada 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 başlandı. 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. Ardınca Xankəndidə, Yerevanda antiazərbaycan və antitürk ruhlu mitinqlər genişləndi. Bundan sonra 

ermənilər "Qarabağ Komitəsi", Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki separatçı-terrorçu təşkilat "Krunk" gizli 

fəaliyyətlərinə son qoyaraq açıq şəkildə niyyətlərini bəyan etməyə, Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları 

səsləndirməyə başladılar. Bunun nəticəsi olaraq ermənilər tərəfindən "Miatsum" adlanan hərəkat da 

formalaşdırıldı. 

O dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər özünü qabarıq formada və aydın şəkildə büruzə verən Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin çözümü istiqamətində hansısa praktik addımların atılmasında acizlik nümayiş etdirirdi. 
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Kremlin göstərişləri əsasında atılan addımlar isə Azərbaycan ərazilərinin qəsb olunması prosesini 

sürətləndirirdi. Qarabağ məsələsinin ortaya çıxması ilk dövrlərdə Moskvada olan Heydər Əliyevi ciddi 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 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 itirilməsinin, faciələrin, 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 bu 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 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 deyir ki, həmin yığıncaqdan çıxıb Xocalıya gəldikdən sonra ağsaqqallar və 

ziyalılarla təcili görüş keçirərək vəziyyəti müzakirə etdilər. Elə həmin gündən Xocalının və ətraf kəndlərin 

müdafiəsi üçün müdafiə komitəsi yaradıldı. Xocalının müdafiəsi məqsədilə postlar yaradıldı. 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, nəticəsi olmadı. 

Belə bir vaxtda Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti getdikcə ağırlaşırdı. Ermənistanda 

repressiyaya məruz qalan və tarixi ata-baba yurdlarından 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 ağırlığını 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. O dövrdə, ümumiyyətlə, Xocalıda tikinti-quruculuq işləri geniş vüsət alırdı. 

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, Kremlin xeyir-duası ilə Ermənistandan 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 yanaşırdı. 

 

Xocalıya ilk böyük hücum 
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Belə bir vaxtda Dağlıq Qarabağda yaşanan qarşıdurmanın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri 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 yetirirdilər. Bunun əvəzi isə daha çox Əsgərandan Xankəndiyə, habelə əks istiqamətdə 

hərəkət edən və beləliklə, Xocalıdan keçmək məcburiyyətində qalan ermənilərə məxsus avtomobillərdən 

çıxılırdı. Ona görə də ermənilər Xocalı maneəsinin mümkün qədər tez neytrallaşdırılmasına çalışır və kiçik bir 

həmlə ilə Xocalını məhv edəcəklərinə inanırdılar. Elə bu məqsədlə də 1988-ci il sentyabrın 18-də Xankəndidə 

keçirilən nümayiş meydanından 12 minə qədər erməni 10 kilometrlik məsafəni piyada qət edərək Xocalıya tərəf 

üz tutdu. Ermənilərdən irəlidə isə "KrAZ" və "KaMAZ" markalı 4 yük avtomobili gəlirdi. O da məlum oldu ki, 

ermənilərin arasında xüsusi təlim keçmiş döyüşçülər var. Bundan başqa, ermənilər benzin doldurulmuş 

butulkalarla, ucu itilənmiş dəmirlərlə silahlanmışdılar. Lakin bunlar Xocalı sakinlərini qorxutmadı. Əksinə, 

Xocalıya iki kilometr qalmış az bir qüvvə ilə həmləyə keçən xocalılılar erməniləri geri oturtdular. Sonradan 

məlum oldu ki, həmin vaxt ermənilərin arasında yaşanan qarmaqarışıqlıq nəticəsində onlardan 27-si ölmüş, 100-

dən çoxu yaralanmışdı. Hadisənin səhərisi günü Zori Balayan "YAK-140" təyyarəsi ilə 12 nəfər həkimlə 

birlikdə Ermənistandan Xankəndiyə gəldi. Yalnız sentyabrın 21-də Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi Xocalıya 

nümayəndə heyəti göndərdi. Lakin bu nümayəndələr daha çox bu hadisəyə görə öz iradlarını bildirirdilər. 

Bundan az sonra mərkəzdən gələn istintaq qrupu baş verənlərə görə bir neçə Xocalı sakininin həbsinə dair qərar 

çıxardı. Yollarda və digər məntəqələrdə keşik çəkən sovet ordu qüvvələri erməniləri Xocalı sakinlərindən 

müdafiə etməyə daha çox diqqət yetirdi. 

Bu dövrdə odlu silahlardan da istifadə olunurdu. Yerevandan Xocalı aeroportuna edilən gündəlik reyslərin 

sayı 30-a çatdırılmışdı. Həmin təyyarələrlə ermənilər Xankəndiyə hərbi sursat daşıyırdılar. Ancaq sonradan 

Xocalı polisinin fədakar əməyi sayəsində Ermənistandan gələn reyslərin sayı 4-ə endirildi. 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 şovinistlərinin və ideoloqlarının daha uzağa 

hesablanmış məqsədləri var idi. 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.  XX əsrin əvvəllərində - 1905, 1906, 

1917 və 1918-ci illərdə də Xocalı dörd dəfə erməni təcavüzünə məruz qalmış, yandırılmış, talan edilmiş, 

dağıdılmış, lakin ayağa qalxaraq düşməndən qisasını almış, yenidən yaşamışdı. Amma sən demə, 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 işlər 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 oldu və Dağlıq Qarabağın erməni separatçıları - 

terrorçuları ilə birləşərək Azərbaycan torpaqlarının işğalına başladı. Moskvadan və xaricdəki erməni 

diasporundan verilən dəstək, o vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinin yarıtmaz siyasəti nəticəsində ciddi müqavimətlə 
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üzləşməyən ermənilər 1991-ci ilin oktyabrında Tuğ və Salakətin kəndlərini işğal etdilər. Bunun ardınca 

Xocavənd  işğalçıların nəzarəti altına keçdi. 

O dövrdə Xocalı yenə də ermənilərin işğal siyasətinin daha sürətlə genişlənməsinə mane olurdu. Belə ki, 

ermənilər azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə hücum edəndə Xankəndiyə və ermənilərin məskunlaşdıqları digər 

yerlərə Xocalıdan müqavimət göstərilir və düşmənə 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 niyyətlərini daha 

asan reallaşdırmalarına imkan verirdi. Məhz bunun nəticəsində 1992-ci il yanvarın 10-da ermənilər Axullu 

kəndini zəbt edə bildilər. Elə həmin ilin fevralında Malıbəyli və Quşçular kəndləri hücuma məruz qaldı. 

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-ci 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. 

Həmin dövrdə Dağlıq Qarabağda erməni separatçıları daha da fəallaşdılar, 1991-ci ilin sentyabrında "Dağlıq 

Qarabağ respublikası" adlanan qondarma dövlət yaradıldığını bildirdilər. Noyabr ayının 26-da isə Azərbaycan 

Ali Soveti Dağlıq Qarabağın muxtar vilayət statusunun ləğv olunduğunu bəyan etdi. 

Proseslərin gedişi gərginliyi daha da artırırdı. Təcrid vəziyyətinə düşmüş Xocalıya sonuncu vertolyot 1992-ci 

il yanvar ayının 28-də endi. Şuşa səmasında mülki vertolyotun vurulması və içərisindəki 40 nəfər 

azərbaycanlının həlak olmasıyla şəhərlə hava əlaqəsi də kəsildi. Yanvarın 2-dən Xocalıya elektrik enerjisinin  

verilməsi kəsildi. Xocalılılar ancaq öz hünərləri 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 dəstələri tərəfindən mühasirəyə alınmış Xocalı hər gün 

toplardan, ağır texnikadan atəşə tutulur, 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 hücum əmrinə 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 sarıdan xocalılılardan müqayisəedilməz dərəcədə üstün idilər. Buna 

baxmayaraq, ölkə rəhbərliyi şəhərin xilası istiqamətində heç bir tədbir görmürdü. 

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 xəbərdar idi. 

Təəssüf ki, heç bir tədbir görülmədi. Həmin vaxtlar iqtidara gəlməyə çalışan 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 stimul verirdi. 

 

Tarixə qanla yazılan gün 

 

Yaranan vəziyyətdən maksimum faydalanmağa çalışan ermənilər Xocalını daha tez ələ keçirməyə səy 

göstərirdilər. 1992-ci il fevralın 25-də saat 22.00 radələrində Ermənistandan Azərbaycan Respublikası ərazisinə 

keçirilmiş silahlı qüvvələr, habelə Dağlıq Qarabağın millətçi ermənilərindən təşkil olunmuş qanunsuz silahlı 

dəstələr 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 
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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. 

Hücum zamanı 90-dan çox tank, piyadaların döyüş maşını, top və digər müasir hərbi texnikadan istifadə olundu. 

Hücumdan əvvəl şəhər şiddətli top atəşinə tutuldu. Güclü artilleriya atəşi şəhərdə olan müdafiə postlarını və 

müdafiə nöqtələrini sıradan çıxardı. Bundan sonra gecə saat 1.00-dan başlayaraq 4.00-a qədər piyadaların şəhərə 

daxil olması davam etdi. Şəhərdə axırıncı müqavimət nöqtəsi səhər saat 7.00-da susduruldu. Bu zaman yenə də 

366-cı alayın texnikasından istifadə olundu. 

Beləliklə, ermənilər çoxsaylı tanklar, PDM və zirehli transportyorların müşayiəti ilə Xocalını ələ keçirdilər. 

Onlar şəhərə daxil olduqdan sonra dinc əhalini xüsusi amansızlıqla qətlə yetirməyə başladılar. Azğınlaşmış 

düşmən mülki əhaliyə, o cümlədən qadınlara, uşaqlara, qocalara, bir sözlə, qarşılarına çıxan hər bir kəsə 

müxtəlif çaplı odlu silahlardan atəş açır, hərbi texnikanın altına salıb əzir, mühasirədən çıxıb qaçmağa müvəffəq 

olanları isə yollarda, keçidlərdə, meşələrdə təqib edərək vəhşicəsinə öldürürdülər. Əsir və girov götürdükləri 

azərbaycanlılara  aman vermir, işgəncə ilə qətlə yetirirdilər. 

İnsan cəsədlərinin, 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 qaçıb 

xilas olmaq istəyənlərin çoxu ərazinin çıxış yollarında əvvəlcədən qurulmuş pusqularda güllələnmişdir. 

Faciənin törədilməsinə rəvac verənlər sırasında Ermənistanın sabiq prezidentləri Levon Ter-Petrosyan, 

Robert Koçaryan və işğalçı ölkənin indiki dövlət başçısı Serj Sarkisyan da vardı. Hələ 1992-ci ildə Levon Ter-

Petrosyan erməni ordusuna müraciətində 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.  Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyan isə 1992-ci ildə 

Xocalı soyqırımını törədən qüvvələrin komandanlarından olub, həmin qüvvələri təşkilatlandıraraq yüzlərlə 

insanın ölümünə əmr verib və beləliklə, soyqırımında şəxsən  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 qismi  böyük çətinliklə Dəhraz kəndinə gəlib çıxsa 

da, orada 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 edir, öldürülmüş insanların cəsədlərinin 

başına min bir oyun açdılar. 

Möcüzə nəticəsində sağ qalan Xocalı sakinləri baş verənləri belə xatırlayırlar: 

"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", - deyə Camal Heydərov bildirir. Şahin Heydərov Naxçıvanik kəndi yaxınlığında 80-ə yaxın 

meyit görmüşdür. Meyitlər qorxulu vəziyyətə salınmış, başları kəsilmişdi. Cəlil  Hümbətovun gözü 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 olmuşdu. Xocalı işğal edilən zaman Xəzəngül 

Əmirovanın ailəsini erməni silahlıları bütünlüklə girov götürmüşdülər. Ermənilər Xəzəngülün anası Rayanı, 7 

yaşlı bacısı Yeganəni və xalası Göycəni güllələyib, atası Təvəkkül Əmirovu isə benzin tökərək yandırmışdılar. 

Zoya Əliyeva 150 nəfərə qədər adamla 3 gün meşədə qalıb. Meşədə Zoyanın yanında Dünya Əhmədova və 

onun bacısı Gülxar donub ölmüşdülər. Səidə Kərimovanın qızı Nəzakəti, yanında olan Tapdığı, Səadəti, İradəni 

işgəncə ilə qətlə yetirmişdilər. 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, iti dəmirlə onların gözlərini çıxartdılar". Faciə baş verən 

zaman 11 yaşı olan Ramil Həsənov deyir ki, dostlarım Elçin və Elgizin meşədə necə öldüklərini yadımdan 
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çıxara bilmirəm, onların ayaqları donmuşdu, bizimlə qaça bilmirdilər, lal-dinməz qarın üstündə uzanmışdılar və 

yavaş-yavaş gözlərini yumurdular. 

 

İnsanların başlarının dəriləri soyulmuş, burunları, qulaqları kəsilmişdi 

 

Həmin dövrdə Xocalıdan Ağdama gətirilmiş 194 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 ideoloqlardan 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-jurnalist 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 idi. Martın 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". 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda baş verənlər Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi 

həkk olundu. Lakin xalq Xocalı kədəri, hüznü yaşadığı vaxtda faciənin ağırlığı ozamankı Azərbaycan 

hakimiyyəti tərəfindən lazımi şəkildə qiymətləndirilmədi. Ovaxtkı dövlət başçısı Ayaz Mütəllibov və ölkə 

rəhbərliyini təmsil edən digər vəzifəli şəxslər qorxaqlıq və qətiyyətsizlik nümayiş etdirərək XX əsrdə 
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bəşəriyyəti dəhşətə salan bu müdhiş cinayət barədə ilk günlərdə xalqa məlumat verməkdən belə çəkindilər. 

AXC-Müsavat iqtidarı dövründə də  insanlıq əleyhinə yönələn cinayətə lazımi siyasi və hüquqi qiymət verilməsi 

üçün heç bir tədbir görülmədi. 

Yaşanan bu mənzərə belə bir həqiqəti də aydın göstərdi ki, ölkədaxili hakimiyyət davası 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 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 üçün 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 

törətdikləri 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 etdi, BMT-yə, dünya dövlətlərinə bu qətliamın 

gerçək mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə 

çağırdı. 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 da 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 həmin müraciətlərdə faciənin səbəblərinə, nəticələrinə də xüsusi toxunurdu. Belə müraciətlərinin 

birində ümummilli lider demişdi: "...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 özlərini əsl qəhrəman kimi aparmış, son damla qanlarına qədər qeyri-bərabər döyüşdə igidliklə vuruşmuş 

və bu şəhərin ölməzlik tarixini yaratmışlar. 

Xocalı faciəsinin baş verməsində Azərbaycanın ovaxtkı 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 yurdlarına 

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. 
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Ulu öndərin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" fərmanla 

azərbaycanlılara qarşı müxtəlif illərdə mütəmadi olaraq törədilmiş soyqırımı cinayətlərinə, o cümlədən Xocalı 

soyqırımına ilk dəfə siyasi qiymət verildi. Fərmanda dünya ictimaiyyətinə bəyan edilir ki, Azərbaycanın XIX-

XX əsrlərdə baş verən bütün faciələri torpaqlarının zəbti ilə müşayiət olunaraq ermənilərin azərbaycanlılara 

qarşı planlı surətdə həyata keçirdikləri soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini təşkil edib. 

Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm işlər görür 

Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılması istiqamətində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ardıcıl və 

sistemli tədbirlər həyata keçirilir. Hər il Prezident Administrasiyasının rəhbəri tərəfindən tədbirlər proqramı 

təsdiqlənir və icra edilir. Həmçinin Azərbaycanın yeni müstəqillk tarixinə qanla yazılmış Xocalı faciəsi hər 

zaman ölkəmizdə, dünyanın müxtəlif dövlətlərində yaşayan soydaşlarımız və digər dost xalqların 

nümayəndələri tərəfindən ürək ağrısı ilə xatırlanır. Faciənin hər ildönümündə dünyanın bir çox ölkəsində Xocalı 

qurbanlarının əziz xatirəsi anılır, mitinqlər, aksiyalar keçirilir, ermənilərin vəhşiliklərini əks etdirən fotoşəkillər, 

filmlər nümayiş etdirilir. Nüfuzlu qəzetlərdə faciəyə həsr olunmuş məqalələr çap olunur, televiziya və radioda 

verilişlər səslənir. 

Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama obyektiv qiymət 

verilməsi istiqamətində görülən işlərdə Heydər Əliyev Fondunun müstəsna rolu var. Məhz bu fondun dəstəyi ilə 

Xocalı faciəsinin ildönümü hər il dünyanın bir çox ölkəsində qeyd olunur. Soyqırımına həsr olunmuş silsilə 

tədbirlər fondun təmin etdiyi təbliğat materialları əsasında həyata keçirilir. Fondun səmərəli fəaliyyəti 

sayəsində, əvvəlki illərdən fərqli olaraq, indi dünya ölkələri erməni qəsbkarlarının insanlığa sığmayan qətlləri 

haqqında daha dolğun məlumatlandırılır. Bir sıra dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu qurumlar bəşəriyyətə 

qarşı törədilmiş bu cinayətin əsl mahiyyətini anlayaraq qətliamı kəskin şəkildə pisləyirlər. Fondun həyata 

keçirdiyi "Qarabağ həqiqətləri" silsiləsi və işğal olunan ərazilərdə mədəni-tarixi abidələrin dağıdılması ilə bağlı 

ingilis dilində nəşr olunan kitab və bukletlər də xaricdə yayımlanır. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) Gənclər Forumunun 

mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlamış 

"Xocalıya ədalət" kampaniyası ildən-ilə daha da genişlənir. Artıq bu aksiyaya dünyanın əksər ölkələrində 

yüzlərlə insan qoşulub. 

Ümumiyyətlə, İKT-nin Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda Gənclər Forumu da Ermənistanın işğalçı mövqeyinin 

dünya miqyasında pislənməsi istiqamətində fəal iş aparır. Forum hələ 2007-ci ilin payızında Bakıda "Gənclər 

sivilizasiyaların alyansına tərəfdardır" təşəbbüsü çərçivəsində təsis edilmiş "Sivilizasiyaların alyansı" 

Beynəlxalq Gənclər Hərəkatına da müraciət edərək ona tərəfdaşları olan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə 

Ermənistanın həm dinc azərbaycanlıların, həm də öz vətəndaşlarının qanını axıtmış sərsəm rejiminin fitnəkar 

hərəkətlərini dünya birliyinə çatdırmağı təklif edib. Təklifdə belə fikirlər də yer almışdı ki, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə potensial baxımdan sivilizasiyalararası münasibətlərin kəskinləşməsinə gətirib çıxara biləcək bir 

münaqişə kimi baxılsın. Ermənistanda hakimiyyətə gəlmiş S.Sarkisyanın bu cür siyasəti dünyanın enerji 

təhlükəsizliyi üçün mühüm rol oynayan Cənubi Qafqaz regionunda sabitliyin ciddi şəkildə pozulmasına gətirib 

çıxara bilər. Xatırladaq ki, onlarca ölkənin gənclər təşkilatlarını birləşdirən İKT-nin Gənclər Forumu İslam 

Konfransı Təşkilatının affilyasiya edilmiş təsisatının və BMT-nin "Sivilizasiyaların alyansı" qurumunun rəsmi 

tərəfdaşıdır. 

İKT Gənclər Forumu idarə heyətinin 2008-ci ilin aprelində Küveytdə keçirilən 6-cı sessiyasında isə Heydər 

Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva forumun mədəniyyətlərarası və 

sivilizasiyalararası dialoq məsələləri üzrə birinci baş əlaqələndiricisi seçildi. Bu, İKT Gənclər Forumunun 

Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalına daha çox diqqət ayırmasında mühüm rol oynadı. Məhz 

bunun nəticəsi idi ki, həmin il mayın 17-də İstanbulda İKT Gənclər Forumunun və ISESCO-nun təşkilatçılığı ilə 

keçirilmiş İKT ekspertlərinin ikigünlük iclasında Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış "Xocalıya ədalət - 

Qarabağa azadlıq" kampaniyası İKT ekspertləri tərəfindən dəstəkləndi və 26 fevral - Xocalı Soyqırımı Gününün 

İKT ölkələrində humanitar fəlakət qurbanlarının xatirəsini anma günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul 

olundu. Xocalı qətliamının islam ölkələrində dərsliklərə daxil edilməsi ilə bağlı təklifin də İKT nazirlərinin 

toplantısına təqdim edilməsi razılaşdırıldı. İKT-nin üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Kampalada 

(Uqanda) başa çatmış konfransında İKT-nin Gənclər Forumunun sivilizasiyaların alyansı üzrə baş 

əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın "Xocalıya ədalət - Qarabağa azadlıq" təşəbbüsü təsdiq edildi. Bu barədə İKT 

xarici işlər nazirlərinin konfransının 35-ci sessiyasında xüsusi qətnamə qəbul olundu. Qətnamənin xarici işlər 

nazirləri tərəfindən dəstəklənməsi dünyanın 57 ölkəsində müvafiq kampaniyanın həyata keçirilməsi üçün siyasi-

hüquqi baza yaradılmasına gətirib çıxardı. 
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Qətnaməyə görə, İKT üzvü olan ölkələrdə humanitar faciələrin qurbanlarının xatirə günü təsis edilir. 

Qətnamədə Xocalı faciəsinin də daxil olduğu bu siyahı təsdiq edilməklə yanaşı, XX əsrdə müsəlman ölkələri 

xalqlarının məruz qaldıqları fəlakətlər, təcavüzlər və etnik təmizləmələr haqqında düzgün informasiyanın 

yayılması üçün kampaniyalar keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

2009-cu ilin mayında isə İKT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Dəməşqdə keçirilən 36-cı konfransında nazirlər 

Gənclər Forumu haqqında qəbul etdikləri yekun qətnamədə "Xocalıya ədalət - Qarabağa azadlıq" kampaniyasını 

tam dəstəkləyərək üzv ölkələri bu kampaniyada fəal iştiraka çağırmışlar. 

2011-ci ilin əvvəllərində isə İslam Konfransı Təşkilatı Parlamentlər İttifaqı Leyla xanım Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasına dəstək olaraq bəyannamə qəbul edib. 

İKT Parlamentlər İttifaqı Şurasının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən 13-cü 

sessiyasında şuraya üzv dövlətlərin qəbul etdikləri Əbu-Dabi Bəyannaməsində Xocalı faciəsini insanlığa qarşı 

törədilmiş kütləvi cinayət kimi tanımağa çağırılır. Bu, İKT GF-in təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş "İKT GF və İKT 

Pİ arasında əməkdaşlıq haqqında" qətnamənin şura tərəfindən təsdiqlənməsi nəticəsində baş verib. Qətnamənin 

3-cü bəndində qeyd edilib ki, İKT Pİ-yə üzv parlamentlər erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının Xocalı şəhərində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş kütləvi qırğını insanlığa qarşı 

cinayət kimi tanıyırlar. Sənəddə üzv dövlətlər qeyd olunan cinayətə milli səviyyədə lazımi qiymətin verilməsinə 

çağırılırlar. İKT Pİ Şurası Leyla xanım Əliyevanın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib və bu rəy qətnamədə öz 

əksini tapıb. 

Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və hadisənin dünya ictimaiyyəti 

tərəfindən hüquqi-siyasi və mənəvi qiymətləndirilməsinə nail olmağa yönəlmiş "Xocalıya ədalət" beynəlxalq 

məlumat və təşviqat kampaniyası dünyanın bir çox ölkəsində yüzlərlə könüllü tərəfindən uğurla həyata keçirilib. 

2012-ci il fevralın 26-da Bakıda Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar keçirilən ümumxalq yürüşü 

də faciə qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək və erməni faşistləri tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu 

vəhşi cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədi daşıyırdı. Ön sırada Prezident İlham 

Əliyevin olduğu və 100 minə yaxın insanın iştirak etdiyi bu yürüş göstərdi ki, Azərbaycan dövləti və xalqı 

Xocalı soyqırımı qurbanlarının qanını yerdə qoymayacaq. Həm də düşmən beynəlxalq miqyasda tam ifşa 

olunana qədər bu istiqamətdə mükəmməl işlər həyata keçiriləcək. 

Həyata keçirilən bu cür mühüm işlərin nəticəsidir ki, Pakistan, Meksika və Kolumbiya parlamentləri, Çexiya 

parlamentinin Beynəlxalq əlaqələr komitəsi, ABŞ-ın Massaçusets, Texas, Nyu-Cersi, Corciya, Men, Nyu-

Meksiko, Arkanzas, Missisipi, Oklahoma, Tennessi, Pensilvaniya, Qərbi Virciniya, Konnektikut və Florida 

ştatları Xocalı hadisələrinin soyqırımı aktı kimi tanınması haqqında qərarlar qəbul ediblər. 

Artıq Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq hüquq və normaları, ədalət meyarı 

Azərbaycanın tərəfindədir və bunu dünya ictimaiyyəti də birmənalı olaraq qəbul 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 deyil. Azərbaycan 

Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Ermənistanın münaqişənin hamılıqla qəbul olunmuş norma və 

prinsiplərlə həllinə razılıq verməyəcəyi, təcavüzkarlıq siyasətini davam etdirəcəyi təqdirdə Azərbaycanın öz 

torpaqlarını azad etmək üçün hərbi əməliyyatlara başlayacağını qətiyyətlə bəyan edib. Bu, Azərbaycan xalqının 

müstəsna hüququdur və onu heç bir dövlət bu yoldan çəkindirə bilməz. Heç kimdə şübhə yoxdur ki, Ermənistan 

tezliklə işğal etdiyi əraziləri azad edəcək, həmçinin xalqımıza qarşı ağır cinayətlərə yol verənlər, o cümlədən 

Xocalı faciəsini törədənlər bir gün ədalət məhkəməsi qarşısında dayanacaqlar. 

 

Rəşad Cəfərli. 

  

 

“Azərbaycan”.-2014.-18 fevral.-N 35.-S.6.; 19 fevral.-N 36.-S.9.;  

20 fevral.-N 37.-S.11.; 21 fevral.-N 38.-S.8.; 23 fevral.-N 40.-S.6. 
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İsveçrədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı etiraz aksiyası keçirilmişdir 

 

2014-cü il fevralın 22-də İsveçrə Konfederasiyasının paytaxtı Bern şəhərində “İsveçrədə 

Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi”nin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 22-ci ildönümünə həsr 

edilmiş etiraz aksiyası keçirilmişdir. 

 

  Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə başlanmış 

“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası çərçivəsində Bern şəhərinin mərkəzi 

meydanlarının birində keçirilmiş tədbirdə İsveçrədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun üzvləri, bu 

ölkədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr və elmi fəaliyyətlə məşğul olan ziyalılar iştirak etmişlər. 

Azərbaycan Respublikasının İsveçrə Konfederasiyası və Lixtenşteyn Knyazlığındakı Səfirliyindən aldığımız 

məlumatda deyilir ki,  iki saat  davam etmiş aksiyada çoxsaylı Azərbaycan bayraqları qaldırılmış, “Xocalıya 

ədalət!”, “Erməni işğalına son!”, “Xocalı soyqırımında iştirak edənlər məsuliyyətə cəlb edilsin” və digər şüarlar 

yazılmış plakatlar, ingilis, alman və fransız dillərində müxtəlif nəşrlər, dünya mətbuatında Xocalı qətliamı ilə 

bağlı dərc edilmiş məqalələr, habelə hadisəni əks etdirən fotoşəkillər nümayiş etdirilmişdir. İsveçrədə təhsil alan 

tələbələrimiz və diaspor nümayəndələri yerli əhaliyə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və 

xüsusilə də Xocalı faciəsi ilə bağlı dolğun məlumatlar vermiş, yaddaş vərəqələri paylamışlar. Bundan əlavə, 

yerli sakinlərə və xarici turistlərə “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının İnternet səhifəsi 

(www.justiceforkhojaly.org) əks olunmuş suvenirlər təqdim edilmişdir. 

Aksiyanın sonunda meydanda “Xocalı - 613” yazısını əks etdirən şamlar yandırılmış və qətliamda şəhid 

olmuş şəxslərin ruhu yad edilmişdir. 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-25 fevral.-N 41.-S.2. 
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Fransız diplomat: “Xocalı soyqırımını törədənlərin 22 ildir cəzasız qalması təəccüblüdür” 

 

Paris Azərbaycan Evi Xocalı soyqırımının 22-ci ildönümü ərəfəsində yerli ictimaiyyəti faciə haqqında 

məlumatlandırmaq və beynəlxalq aləmi hadisəyə ədalətli hüquqi qiymət verməyə çağırmaq məqsədilə 

Fransa paytaxtında aksiya keçirmişdir. 

 

Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən APA-ya verilən məlumata görə,  Parisin mərkəzində - 

Mars çölündəki Joffre meydanında təşkil olunmuş mitinq Xocalı qurbanlarının ruhunun bir dəqiqəlik sükutla 

anılması ilə başlamış və 2 saat davam etmişdir. 

Paris Azərbaycan Evinin rəhbəri Mirvari Fətəliyeva aksiyada çıxış edərək 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 

keçən gecə ermənilərin Xocalı şəhərində azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi qətliam haqqında məlumat 

vermişdir. 

Mitinqdə çıxış edən Azərbaycanın Fransadakı səfiri Elçin Əmirbəyov 20-ci əsrin ən dəhşətli qətliamlarından 

biri - Xocalı soyqırımına, eləcə də BMT qətnamələrinin yerinə yetirilməməsinə, Azərbaycan torpaqlarının hələ 

də işğal altında olmasına beynəlxalq aləmin biganə qalmasını təəssüflə qeyd etmiş və Fransa ictimaiyyətini bu 

faciəni azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş soyqırımı kimi qəbul etməyə çağırmışdır. 

1992-ci ildə Fransanın Azərbaycandakı ilk səfiri olmuş Jean Perren də həmin hadisələrin şahidi kimi 

aksiyaya qatılaraq acı xatirələrini bölüşmüşdür. O, 1992-ci ildə Xocalı faciəsi zamanı yaralanmış sakinləri 

ziyarət etdiyini və dəhşətli səhnələri hələ də unuda bilmədiyini deyərək belə bir cinayəti törədənlərin indiyəcən 

cəzasız qalmasına təəccübünü bildirmişdir. Fransız diplomat qeyd etmişdir ki, həmin  hadisələrdən 22 il 

keçməsinə baxmayaraq günahkarların cəzalandırılması üçün heç də gec deyil. 

Aksiya çərçivəsində Xocalı faciəsinin əks etdirən “Xocalı uşaqların gözü ilə” adlı fotosərgi də təşkil 

olunmuş, soyqırımı haqqında məlumatlar olan broşürlər, videomateriallar, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən çap 

olunmuş kitablar yerli sakinlərə və qonaqlara paylanmışdır. 

Azərbaycan, Türkiyə, Fransa  bayraqlarının dalğalandırıldığı aksiyada Azərbaycan səfirliyinin, Azərbaycanın 

UNESCO yanındakı daimi nümayəndəliyinin təmsilçiləri, Azərbaycan diasporunun və türk icmasının fəalları, 

Azərbaycanın dostu olan fransızlar iştirak  etmişlər. 
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Heç bir azərbaycanlının Xocalı soyqırımını unutmağa haqqı yoxdur 

 

Hacı Xanəli BABAYEV, 

filologiya elmləri doktoru,  

Əfqanıstan veteranı 

 

Ulu öndər Heydər Əliyevin  20 Yanvar faciəsi kimi Xocalı soyqırımını da ən yüksək səviyyədə, bütün 

detallarıyla  müzakirə edərək siyasi və hüquqi qiymət verməsi bu iki qanlı hadisənin milli yaddaşımızda 

əbədilik yaşamasını təmin etmişdir. Həmin müzakirələr mənim yadımdadır. 

 

 O günlər sanki bütün soydaşlarımız adıçəkilən faciələri yenidən yaşamışdılar. Həmin müzakirələr liderin  

istənilən məsələni xalq ilə birlikdə müzakirə etməsinin nümunəsi idi. Ümummilli lider Xocalı soyqırımı barədə 

söz açarkən demişdi: “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”. 

Bu il fevralın 19-da, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Mədəniyyət Mərkəzində Sovet qoşunlarının 

Əfqanıstandan çıxarılmasının 25-ci ildönümü münasibətilə “Azərbaycan Əfqanıstan veteranları Ali Baş 

Komandanın hər bir əmrinə hazırdırlar!” devizi altında keçirilən təntənəli mərasimdə görüşdüyüm Əfqanıstan  

veteranlarının hamısının fikri bu idi ki, Xocalı soyqırımının günahkarları öz cəzalarına çatmayınca, o qanlı 

gecədə vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş insanların ruhu bizi bağışlamayacaq. Biz o qanı yerdə qoysaq, nəinki 

şəhidlərin ruhu, heç milli tariximiz də bizi bağışlamaz. 

Yeri gəlmişkən , tədbirdə iştirak edən Rusiya Federasiyası İnquşetiya Respublikasının keçmiş Prezidenti, 

MDB Hökumət  Başçıları Şurası yanında Beynəlmiləl Döyüşçülərin İşi üzrə Komitənin sədri Ruslan Auşev bir 

qrup veterana “Əfqanıstanda döyüş əməliyyatlarının bitməsinin 25 illik xatirə medalı”nı təqdim edərkən bir 

daha vurğuladı ki, bizim hər birimizin Əfqanıstanda qazandığımız təcrübə sonradan öz xalqlarımızın 

problemlərinin həllində də köməyimizə çatıb.  Bu fikri bir qədər də genişləndirən Prezident Administrasiyasının 

İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov dedi ki, bu insanlar Əfqanıstan müharibəsi bitəndən 

sonra Azərbaycan Milli Ordusunun yaradılması və formalaşdırılması , Azərbaycan torpaqlarının işğalçı 

Ermənistan qoşunlarından azad edilməsi istiqamətində sözün həqiqi mənasında qəhrəmanlıq nümayiş etdiriblər. 

Əfqanıstan veteranlarından 7 nəfərin Milli Qəhrəman adına layiq görülməsi, 37 nəfərin  “Azərbaycan 

Bayrağı”ordeni ilə təltif olunması bu insanların cəsarət və şücaətindən xəbər verir. Bu məqamları ona görə yada 

salıram ki, bizim düşmənlərimiz və bədxahlarımız Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll 

edilməsində sülh və danışıqlar yolunu üstün tutan Azərbaycanın mövqeyinə hörmətlə yanaşsınlar. Əks təqdirdə 

- cənab Ali Baş Komandanın əmri olarsa,  Azərbaycandakı Əfqanıstan  veteranları Xocalı soyqırımını törətmiş 

insanların başına od yağdıracaqlar. 

Xocalı soyqırımının ildönümü münasibətilə hörmətli şeyximiz Hacı Allahşükür Paşazadənin təşəbbüsüylə 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində keçirilmiş tədbirdə də həm din xadimlərinin, həm də sadə insanların çox böyük 

bir qətiyyətinin şahidi oldum. İnsanların yaşadığı qisas hissləri sözün həqiqi mənasında dolmuş kasanı 

xatırladırdı. Bu boyda vəhşiliyi törətmiş cəlladların hələ də cəzasız qalmasını görən qeyrətli insanların haqq 

səsini qaldırması tamamilə təbiidir. Çünki Xocalı faciəsi həm miqyasına görə qeyri-adi dərəcədə dəhşətlidir, 

həm də tamamilə günahsız insanların qırılmasına, min illərlə tarixi olan bir yaşayış məntəqəsinin xəritədən 

silinməsinə görə heç bir bəraət qazandırılması mümkün olmayan cinayətdir.  Bəzi adamlar deyirlər ki, ermənilər 

həmin ərazidəki bütövlükdə bəşər tarixi üçün önəmli olan tarixi dəlil-sübutları mənimsəmək üçün Xocalını ələ 

keçiriblər. Bəs elə isə insanların günahı nə idi? Alman faşistləri bu qəbildən olan addımları atarkən insanları 

sonuncu nəfərə qədər köçürürdülər.  Deməli, erməni faşistləri  bu  addımı  tarixi abidələrə sahib olmaq üçün 

deyil, bilavasitə azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətmək məqsədiylə atmışdılar. 

İndi artıq dünyada savadsız adam yoxdur. Hamı oxuyur, öyrənir, görür, bilir ki,  Azərbaycan xalqı son  200 il 

ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qalmışdır. 

Azərbaycan xalqı tarixi torpaqlarından qovulmuş, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilmiş və bütün bunlar 

ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət olunmuşdur.  Həmin deportasiyalar  sovet dövründə daha 

qəddarlıqla  davam etmişdir. Hamının yadındadır. 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,  nəticədə  Ermənistan monoetnik dövlətə 
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çevrilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin Moskvadakı mövqeyi zəiflədikdən dərhal sonra  - 1988-ci ildən Dağlıq 

Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr erməni ideloloqlarının “dənizdən dənizə Ermənistan” adlı sərsəm bir 

ideyasını reallaşdırmaq cəhdi azərbaycanlıların yaşadığı kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərlə günahsız 

insanın ölümü, yüz minlərlə soydaşımızın öz tarixi torpaqlarından didərgin salınması  ilə nəticələnmişdi. 

Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev öz çıxış və nitqlərində dönə-dönə demişdir ki, biz Azərbaycan 

torpaqlarında ikinci Ermənistan dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcəyik. Dövlət başçımız dünyanın bütün 

alimlərinə, deməli, həm də erməni alimlərinə məlum olan bir faktı xatırladır. Ötən əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan torpaqlarında yaradılmış Ermənistan dövləti indi də bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd 

olaraq  Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək istəyir. Ermənilər  bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır 

olduqlarını nümayiş etdirirlər. XX əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı  həmin  aqressiv və cinayətkar erməni 

siyasətinin nəticəsidir.  Ötən əsrin sonunda baş vermiş  həmin  faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün 

insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı soyqırımını həmin  əsrin Xatın, 

Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə  eyniləşdirənlər tamamilə haqlıdırlar. Bəzi ekspertlər 

soruşurlar ki, ermənilərin həmin məqamda 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  yuxarıda qeyd 

etdiyimiz kimi , Xocalı  Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət 

ənənələrini özündə əks etdirirdi. Bu abidələr  mədəniyyət tarixinə Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti kimi 

düşmüşdür. Erməni işğalından sonra bütün bu maddi mədəniyyət abidələrinin məhv edilməsi və dünyanın ən 

qədim məzarlıqlarından sayılan Xocalı qəbiristanlığının texnika vasitəsiylə darmadağın edilməsi erməni 

vandalizminin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı dünya mədəniyyətinə qarşı zorakılıq aktıdır. Bu, həm də dünyaya 

meydan oxumaqdır. 

Həmsöhbət olduğum insanların fikrincə, Xocalı soyqırımının Azərbaycan xalqına və Azərbaycan tarixinə 

vurduğu yaraların nə zamansa sağalacağına inanmaq olmur. Çünki o yaralar bir, iki, üç istiqamətdə deyil,  bütün 

istiqamətlərdə vurulmuşdur. Üzdə olan, daha doğrusu, hər bir azərbaycanlının dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq 

istədiyi konkret tarixi faktlar isə bunlardan ibarətdir:  1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi birləşmələri 7 

min əhalisi olan Xocalı şəhərində sözün həqiqi mənasında soyqırımı törətdilər. Şəhərə hücum zamanı burada 

yalnız 3 minə yaxın insan qalmışdı. Çünki, şəhərin mühasirədə qaldığı 4 aydan artıq  müddətdə  əhalinin xeyli 

hissəsi  evlərindən çıxmaq məcburiyyətində qalmışdı.  Gecə vaxtı törədilmiş soyqırımında  613 nəfər ödürüldü, 

1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu. Öldürülənlərdən  106 nəfəri qadın, 63-ü 

azyaşlı uşaq, 70 nəfəri isə  qoca idi.  8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər 

valideynlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü, onların 150-sinin 

taleyi indi də məlum deyil. 

 Heydər Əliyev Fondunun bu soyqırımı ilə əlaqədar hazırladığı çap məhsullarından oxuyuruq ki,  şəhərin 

viran qoyulması  erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla və ağlasığmaz vəhşiliklə həyata keçirilmişdir.  

Qırğın, qarət və yanğınların törədilməsində hamıdan çox “fəallıq etmiş” mayor Oqanyan Seyran Muşeqoviç 

sonralar  Dağlıq Qarabağda ermənilərin qeyri-qanuni rejiminin “müdafiə naziri” olmuşdur. Məhz onun  

komandanlığı altında, 366-cı alayın 2-ci batalyonunun köməyi ilə Xocalı oda qalanmışdı. 

Mətbuatda verilmiş  “Xocalının işğalına dair istintaq materiallarından” adlı yazıda qeyd edilir ki, şəhər 

əhalisinin bir 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. Yəni, ermənilər iyirminci əsrə xas 

olmayan elə alçaq əməllərə əl atmışdılar ki, onları heç orta əsrlərdə də törətməzdilər. Onlar  sağ qalmış 

insanların  üzərində tükürpədici,  təhqiredici hərəkətlər həyata keçirmişdilər. Bu vandallar sağ insanın başının 

dərisini soymuş, sonra girovların başlarını və bədəninin digər orqanlarını kəsmiş, uşaqların gözlərini çıxartmış, 

hamilə qadınların qarnını yarmışdılar.  Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 

həyata keçirilən “Xocalıya  ədalət” kampaniyası çərçivəsində hazırlanmış kitabda oxuyuruq: “Hücum zamanı 

Xocalıda istifadəsi qadağan olunmuş 5,45 kalibrli patronlardan və kimyəvi silahlardan istifadə edilmişdir. Bütün 

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

sakinlərə qarşı həyata keçirilən soyqırımı olduğunu təsdiqləyir”. 
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Azərbaycan dövlətinin, xüsusən, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi əhatəli siyasi-diplomatik 

fəaliyyət nəticəsində bu gün artıq dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatları və aparıcı dövlətlərin başçıları Xocalı 

soyqırımı barədə faktları tam təfsilatı ilə bilirlər. Hətta bir neçə ölkənin parlamenti artıq bu faciənin həqiqətən 

soyqırımı olduğunu təsdiqləyən rəsmi sənəd qəbul etmişdir. Bütün xalqların və bütün dinlərin təmsilçilərinin 

tamamilə yekdil mövqe nümayiş etdirdiyi bir məqam vardır ki, o da törədilmiş cinayətlərlə bağlıdır. Az qala 

bütün xalqlarda belə bir deyim var ki,  törədilmiş cinayət cəzasız qalmamalıdır. Doğrudur,  Ermənistanın 

Azərbaycana  hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham edilir. Ancaq beynəlxalq təşkilatlar, 

dünya dövlətlərinin parlamentləri Ermənistan Respublikasının Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətə 

- Xocalı soyqırımına, əsl soyqırımı hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət verməlidirlər. Bu məqamda 

söhbət ermənilərdən deyil, bilavasitə Ermənistan dövlətindən getməlidir. 
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Parisdə Xocalı faciəsinin 22-ci ildönümünə həsr olunmuş aksiya keçirilmişdir 

 

Fevralın 23-də Parisdə fəaliyyət göstərən "Azərbaycan evi"nin təşkilatçılığı ilə paytaxtın Mars çölündəki  

"Sülh" abidəsinin önündə Xocalı faciəsinin 22-ci ildönümünə həsr olunmuş aksiya keçirilmişdir. 

Əvvəlcə erməni silahlı birləşmələri tərəfindən qətlə yetirilmiş xocalılıların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 

edilmişdir. 

Tədbirdə çıxış edən "Azərbaycan evi"nin sədri Mirvari Fətəliyeva  ərazilərini Azərbaycan torpağı hesabına 

genişləndirmək məqsədi güdən və "böyük Ermənistan" yaratmaq iddiası ilə yaşayan erməni hərbi 

birləşmələrinin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərinə hücum edərək XX 

əsrin görünməmiş faciəsini törətdiklərini, günahsız insanları - qadınları, uşaqları və yaşlı insanları amansızlıqla 

qətlə yetirdiklərini diqqətə çatdırmışdır. 

"Human Rights Watch" beynəlxalq insan hüquqları təşkilatının Xocalı faciəsini Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən böyük qırğını kimi dəyərləndirdiyini xatırladan M.Fətəliyeva Xocalı 

şəhərinin mövcud olmadığını, dinc sakinlərə qarşı törədilən qətliama beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən siyasi 

qiymət verilmədiyini vurğulamışdır. 

Azərbaycanın Fransadakı səfiri Elçin Əmirbəyov Xocalı soyqırımının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi tarixinin ən dəhşətli səhifələrindən biri olduğunu, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın 

əzəli əraziləri kimi qəbul etdikləri torpaqlarımızın 20 faizinin erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal 

edildiyini diqqətə çatdırmış, 1992-ci ildə baş verən faciədən uzun illər keçməsinə baxmayaraq, azərbaycanlıların 

xatirəsində dərin iz buraxdığını bildirmişdir. 

Faciə zamanı 613 insanın qətlə yetirildiyini xatırladan səfir bu cinayətin 1944-cü ildə alman faşistlərinin 

Fransanın Oradur-sür-Qlan kəndində törətdikləri vəhşiliklərlə eyniyyət təşkil etdiyini diqqətə çatdırmışdır.  

E.Əmirbəyov bildirmişdir ki, Xocalı soyqırımından 22 il ötsə də, faciə qurbanlarının ailə üzvləri haqq və 

ədalət gözləyirlər. Xocalı hadisələri beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmalıdır. Dünyadakı bütün insanlar, o 

cümlədən fransızlar Ruanda, Srebrenitsa, Xatun və digər yerlərdə baş verən dəhşətli hadisələr siyahısında 

Xocalı soyqırımı  barədə də məlumat əldə etməlidirlər.  

Xocalı faciəsinin dünyada tanınması və bu soyqırımına  siyasi qiymət verilməsi üçün Dialoq və Əməkdaşlıq 

Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla 

Əliyeva tərəfindən irəli sürülmüş "Xocalıya ədalət!" Beynəlxalq təbliğat və məlumatlandırma kampaniyası 

barədə məlumat verən səfir vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarını, insan haqları fəallarını, bütün insanları faciə və 

onun nəticələri barədə dünyanı məlumatlandırmaq üçün kampaniyada yaxından iştirak etməyə  çağırmışdır. 

Təkcə azərbaycanlılara deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bu faciəni törədənlərin, o cümlədən 

hazırda hakimiyyətdə olan Ermənistanın bəzi rəhbərlərinin öz cinayətkar əməllərinə görə bir gün cavab 

verəcəklərini vurğulayan diplomat tezliklə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunacağına, işğal edilən 

torpaqlarımızın azad ediləcəyinə, erməni hərbi birləşmələri tərəfindən silah gücünə zorla ata-baba yurdlarından 

çıxarılan insanların doğma yerlərinə qayıdacaqlarına əminliyini vurğulamışdır. 

Fransanın Azərbaycanda ilk səfiri olmuş Jan Perrən çıxışında  Xocalı faciəsinin baş verdiyi dövrdə 

ölkəmizdə fəaliyyət göstərdiyini və hadisənin şahidi olduğunu bildirmişdir. O, faciə zamanı yaralanan 

xocalılıların müalicə  edildiyi xəstəxanaya baş çəkdiyini xatırlatmış, günahsız insanlara qarşı törədilən qətliamı 

görünməmiş faciə kimi dəyərləndirmiş, saysız-hesabsız insanların qətlində iştirak edənlərin məsuliyyətə cəlb 

olunmalarının heç də gec olmadığını, Avropa İttifaqının və digər beynəlxalq qurumların faciəyə siyasi qiymət 

vermələrinin zəruriliyini vurğulamışdır. 

Aksiya iştirakçıları "Sülh" abidəsi önünə qərənfillər düzmüşlər. 

Tədbir zamanı Xocalı faciəsindən bəhs edən broşürlər, "Hakimiyyətin səsi" qəzetinin Xocalı hadisələri ilə 

bağlı fransız və ingilis dillərində hazırlanmış xüsusi buraxılışı və vərəqələr paylanılmışdır.  

Aksiyada Fransa ictimaiyyətinin nümayəndələri, Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatlarının təmsilçiləri 

iştirak etmişlər. 

 

“Azərbaycan”.-2014.-25 fevral.-N 41.-S.11. 
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İşgəncəyə dözməkdənsə ölməyi arzulayırdım 

 

Ailəliklə erməni əsirliyində olan Yaşar Əliməmmədovun yaşadığı faciə Xocalı soyqırımının qanlı 

nümunələrindəndir 

20 Yanvar 1990-cı və 26 fevral 1992-ci il - təqvimimizə qara hərflərlə yazılan tarixi günlər. 20 

Yanvarda gülələnən qan yaddaşımız, 2 il sonra fevralın 26-da hələ tamam sağalmayan yaralarıyla 

birlikdə daha dərin dağlandı. 1988-ci ilin fevral ayında başlanan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 4 il sonra 

fevral ayında Xocalı soyqırımının baş verməsinə səbəb oldu. Azərbaycanın qədim eli yerlə yeksan edildi. 

Yenicə şəhər statusu almış bu yaşayış məntəqəsində körpələr amansızcasına qətlə yetirildi, analar vəhşi 

erməniyə əsir düşməmək üçün uşaqlarını öz əlləriylə boğdular, doğmalarının yaralı vücudunu 

əlacsızlıqdan meşələrdə qoydular. O dəhşət gecəsi sinəmizə çəkilən körpə dağı, ana-ata, bacı, qardaş 

dağıdır! Viran qalmış yurd dağıdır! Bağrımızda illərdir qövr eyləyən yaradır! 

Bu soyqırımı zamanı əsir düşmüş insanların başına gətirilən müsibətlər, onlara verilən işgəncələr 

erməni vandalizmini bir daha dünyaya nümayiş etdirmiş oldu. Çünki əsirlikdə qalan xocalıların 

söylədikləri dəhşətli faktları eşitdikcə  damarda qan donur. 

 

Xocalı yiyəsiz qalmışdı 

 

Keçən il Xocalı faciəsinin 21-ci ildönümü ərəfəsində, qəzetimizin 24 fevral nömrəsində "Biz Xocalıya 

qayıdacağıq" sərhövhəli yazı dərc edilmişdi. Həmin yazı 6 yaşındaykən bu soyqırımın şahidi və erməni 

əsirliyində olan Əliməmmədov Sirac Yaşar oğlunun ürək ağrıdan həyat hekayəsi idi. Yazıda 6 yaşlı uşağın 

gördüyü dəhşətli günlərdən, gözü önündə atasına verilən işgəncələrdən bəhs edilirdi. Sirac deyirdi ki, ermənilər 

atasını tanıdıqları üçün ona daha çox işgəncə verirdilər. Atası isə onlara heç bir cavab vermirdi.  

Faciənin 22-ci ildönümü ərəfəsində 5 gün əsirlikdə qalmış, o ağır işgəncələrə dözərək 6 yaşlı Siracın sağ 

qalması üçün ölümünə belə razı olan Yaşar Əliməmmədov bu gün ömrünün 58-ci qışını yaşayır. 22 il öncə 

yaşadığı bu ağırlı-acılı günlərini bizimlə yenidən bölüşən Yaşar müəllim başına gələnləri, gördüyü dəhşətli 

səhnələri, qız-gəlinlərə, yeniyetmələrə, qocalara verilən işgəncələri danışdıqca sanki, yarasının qaysağını 

qoparırdı. Kövrəlirdi, əsəbiləşirdi, hərdən nəfəsi daralırdı. Onu dinləyib, söylədiklərini ağ vərəqə yazmaq da 

asan deyildi. Erməni xisləti, erməni vandalizminin qurbanı olmuş şəxsin söylədiyi həqiqətlər tükürpədici idi. 

Öncə qeyd edək ki, Yaşar Şahmalı oğlu Əliməmmədov 1956-cı il noyabrın 5-də Xocalı kəndində anadan 

olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1976-1979-cu illərdə Gəncə İnşaat Texnikumunda təhsil alıb. 1982-1987-ci 

illərdə Rusiya Federasiyasının Tümen vilayətinin Texnki Universitetində mülki sənaye tikintiləri ixtisası üzrə 

qiyabi təhsil alıb. Xocalının işğalı zamanı rayonun "Aqroprom" İstehsalat Birliyində tikinti üzrə baş mühəndis 

imiş. Atası Şahmalı kişi isə 50 il Xocalıda müəllim işləyib.  

- Əsgəranda baş verən hadisələrdən sonra hiss edirdik ki, növbəti hədəf Xocalıdır. Biz də postlar qurmuşduq. 

Ən böyük silahımız avtomat idi. Milli Qəhrəman Aqil Quliyevin dəstəsindən başqa bizə kömək edən yox idi. 

Yalnız mülki əhali şəhəri qoruyurdu. Ailələrimizi qohumlarımızgilə aparmaqdan artıq utanırdıq. 3 dəfə ailəmi 

Ağcəbədiyə, 1 dəfə Yevlaxa aparmışdım. Sonradan heç bir yerə aparmadım. Çünki Xocalı yenicə şəhər statusu 

almışdı və inanmırdıq ki, ora hücum edərlər. Deyirdik ki, Azərbaycan rəhbərliyi Xocalıya diqqət ayırıb şəhər 

statusu verirsə, deməli, bizi diqqətdə saxlayırlar. Sən demə, biz yiyəsizimişik. 

Fevralın 25-i günü tankların, zirehli texnikanın səsi eşidilirdi. Axşam idi. Saat 22:00 radələrində həm 

aereport, həm də alma bağı deyilən ərazidən hücum başladı. Biz üç qardaş idik Xocalıda. Hər üçümüz növbə ilə 

postlarda dayanırdıq. Hücum başlayanda mən fermaya yaxın dəmir yolu ərazisində 1-ci postda idim. Şəhəri 

zirehli texnika ilə atəşə tutdular. Aeroportu yandırdılar və şəhər yuxarıdan-aşağıya yana-yana gəlirdi. Yanğın 

başlayanda əhali qaçmağa başladı. Piyada erməni dəstələri şəhərə irəliləməyə başladı. Başqa çıxış yolu yox idi, 

hər tərəfdən güllə yağışı gəlirdi. Postdan tez evə yollandım. Gecədən xeyli keçmiş evdən çıxdıq. 

 

Ailəmiz itkin düşdü 

 

İnsanların yarısı meşəyə, yarısı isə Qarqar çayının sahili boyu qaçırdılar. Mən atamı çaydan keçirdim, amma 

o dedi ki, getmirəm. Çünki qardaşın Namiq yox idi. Namiq başqa postda idi. Xeyli gözlədik Namiq gəlib 

çıxmadı. Bir az keçmiş bacımın həyat yoldaşı gəldi və dedi ki, camaat gəlir. Atam da bacımgili gözlədi. Qərara 
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gəldik ki, böyük kütlə ilə yox, bölüşüb gedək. Gölün bir tərəfi ilə mən ailəmlə bərabər və bir neçə nəfər, o biri 

tərəfi ilə isə atamgil getdilər. Gölün başında birləşməli idik. Birləşəndə gördüm ki, atam yoxdur. Dedilər ki, atan 

bacını, qardaşını gözlədiyi üçün bizimlə gəlmədi. Hava soyuq, qar isə dizdən idi. 

Təxminən 60-70 nəfər qarın içərisində meşə boyu yuxarı irəlilədik. Xeyli qalxdıq və birdən ermənilərlə 

rastlaşdıq. Atəş açmağa başladılar, bir neçə nəfər həlak oldu, yaralandı və qalanları meşəyə səpələndi. Oğlum 

Sirac başqa tərəfə, mən başqa tərəfə yuvarlandıq. Mən, sinif yoldaşım Xuraman (iki uşağı ilə) və qardaşı Rövşən 

bir yerə düşdük. Kol-kosun yanında qarda gizləndik. Bir az keçdi atəş dayandı. Qalxdım ayağa bir az qabağa 

getdim ki, ailəmi tapım. Sirac qardaşım Faiqlə idi. Gördüm ki, qarda ləpirlər var amma insanların səsi gəlmir. 

Çağırdım heç kim hay vermədi. Bərk qışqırdım. Onda atəş açmağa başladılar. Bu zaman mən və yanımdakılar 

üzü aşağı yuvarlanmağa başladıq. Xeyli geri düşməli olduq. Yenə ölənlər, yaralananlar oldu. Mən dözə 

bilmədim. Tək bir balam üçün onlardan ayrılıb yenə üzüyuxarı irəlilədim. Dedim ki, heç olmasa 6 yaşlı balamın 

meyitini də olsa götürüm. Sağ qalsam bu əzabla yaşaya bilmərəm. 

 

Həyat yoldaşım qarın içi ilə ayaqyalın 4-5 kilometr yolu dalımca gəlib məni tapdı 

 

Qalxdım üzü yuxarı, gördüm iki ayaq izi var. Sağ və sol tərəfə gedən olub. Sağ tərəflə xeyli getdim. Bu 

istiqamətdə ayaqyalın gedən insanların da olduğunu hiss etdim. Qan izləri çox idi. Xeyli getdim, birdən 

qulağıma səs gəldi. Yaxınlaşdım ki, 3 nəfər xocalı sakinidir. Birlikdə meşədən çıxdıq. Qarşımızda kənd var idi. 

Bir qadın bizi gördü erməni dilində "türklər-türklər" deyə qışqırmağa başladı. Biz geri qayıtdıq, arxamızca atəş 

açdılar. Qar dizdən yuxarı qalxmışdı və bu vəziyyətdə biz gecə 5 kilometrə yaxın yolu qət etdik. 

Azmışdıq, yolu da tanımırdıq. Acından qar yeyirdik. Birdən arxamızdan səs gəldi, dayandıq. Gördük ki, 

gələn mənim həyat yoldaşımdı. Soruşdum ki, Sirac hanı? Dedi ki, ermənilər atəş açanda Sirac əmisi Faiqin 

qucağında idi. Hərə bir tərəfə düşdü. Mən də sən düşən istiqamətə tərəf gəldim. Axtardım tapmadım. Bir az 

gözlədim sonra ayaq izləri ilə bu istiqamətə doğru gəlməyə başladım. Yoldaşımın ayağında ayaqqabı da yox idi. 

Qarın içi ilə bu qədər yol gəlmişdi. Jiletimi çıxarıb bıçaqla kəsib ayaqlarına doladım. 

Yolumuza davam etdik. Gəlib bir təpənin yanında oturduq. Səhərə qədər ayağımızı yerə döydük ki, 

donmayaq. Səhər açıldı. Baxdıq ki, aşağı istiqamətdə gedənlər olub və biz də üzüaşağı düşməyə başladıq. Bir az 

getmşdik ki, gördüm bir təpənin arxasında 2 nəfər dayanıb. Biri bizi görən kimi gizləndi. O biri isə qayıtdı ki, 

gəlin bura, Ağdama yol bu istiqamətdədir. Dedim ki, onlar ermənilərdi, getməyək. Kamil isə mənim fikrimə 

zidd olaraq bizimkilərin olduğunu iddia etdi. Bir az irəliləmişdik ki, hər tərəfdən ermənilərin gəldiyini gördük. 

 

Yenə özümüzü verdik meşəyə. Nə qədər qaçdıqsa xeyri olmadı. Çünki meşəyə ağ paltarlı desant dəstəsi 

gətirmişdilər. Bizi onlar tutdular. Gözlərimizi bağlayıb kəndin içi ilə xeyli apardılar. Bir erməni arvadı ağlaya-

ağlaya gətirib bizə çörək vermək istədi. Amma onu necə vurdularsa, yıxıldı və yerindən qalxa bilmədi. Çörəyi 

də təpiklədilər. 

 

Döyülməkdən huşumuzu itirdik 

 

Bizi gətirib fermada tövləyə saldılar. Gördüm ki, atam, qayınatam, qardaşlarım Faiq, Namiq oğlum Sirac da 

burdadır. Onları bizdən qabaq tutublar. Xeyli insan var idi. Paltarlarımızı soyundurub yoxladılar. Sonra dəstə-

dəstə erməni əsgərləri gəlib bizə işgəncə verməyə başladılar. Müsibət idi. Gözümün önündə insanlar öldürülür, 

başının dərisi soyulur, yandırılırdı. Əllərimiz bağlı köməksiz halda bu səhnələri görmək dəhşət idi. Onu da 

deyim ki, ayaqları don vurmuş, ölümcül halda olan qadınları yığdılar bir maşına ki, aparın bunları dəyişin. 

Onların içərisində mənim də həyat yoldaşım var idi. Oğlum Siracı da anası ilə göndərmək istədilər, amma uşaq 

ata-ata deyərək o qədər ağladı ki, axırda məcbur qalıb mənə verdilər. Anası ilə getmədi. 

Orada mənə çox əzab verdilər. Avtomatın qundağı, dubinka, dəmir parçası ilə elə vururdular ki, huşumuzu 

itirirdik. Hər dəfə mənə işgəncə verəndə oğlum qaçıb ağlaya-ağlaya üstümə uzanırdı ki, atama dəyməyin, 

vurmayın. Heç veclərinə də almırdılar. Burnumu vurub qırdılar, qolumu yandırdılar, barmaqlarımı sındırdılar. 

Ayaqlarımızı isə don vurmuşdu. Avtomatı tuşlayıb 4 saat 1 ayaq üstə saxlayırdılar. Başımdan yerə basıb 

deyirdilər ki, torpaq istəyirdin bu da torpaq, indi ye torpağı. Qardaşım Namiq rus dilini bildiyi üçün Əsgəran 

rayonunun katibi Saşa Fomin onu özünə sürücü götürmüşdü. Ermənilər onu yaxşı tanıyırdılar. Buna görə də 

gəlib onu fermadan apardılar. İndiyədək ondan heç bir xəbər yoxdur. Gözümün önündə 2 ekiz mesxeti türkü 

qardaşlarını öldürdülər. 
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İki gün orada qaldıq. Siracı əlimdən almaq istəyirdilər. Mən isə onu bərk-bərk qucaqlayıb vermək 

istəmirdim. O qədər vurdular ki, axırda halım qalmadı və məcbur olub uşağı buraxdım. Bir nəfər Siraca baxıb 

ermənicə dedi: Nə yaxşı uşaqdır bu. Yaxşısı budur bunu Yeravana yollayaq. Onlar bilmirdilər ki, mən ermənicə 

bilirəm. Uşağı ağlada-ağlada apardılar. Durub arxasınca getmək istədim. Arxadan necə vurdularsa, yerə 

yıxıldım və çarəsiz halda ağlamağa başladım. 

Bu halda Samvel adlı erməni içəri girdi. Bu erməni Əsgəranda yaşayırdı. Maşın ustası idi. Mən maşınımı 

həmişə ona düzətdirirdim. Məni gördü və yaxınlaşdı. Dedi qorxma səni burdan çıxardacam. Siracı da gətirib 

sənə verəcəm. Üz-gözümə baxıb ağladı və bayıra çıxdı. Bir qədər keçməmiş Siracı qucağında gətirdi. Oğlumun 

sanki bağrı çatlayırdı və mən də özümü saxlaya bilmirdim. Onu bağrıma basıb hönkür-hönkür ağlayırdım. 

Çarəsiz bir atanın düşdüyü vəziyyət çox dəhşətli səhnə yaratmışdı. Bir neçə saatdan sonra Samvel gəldi və dedi 

ki, uşağı da götür gəl, sizi aparıram dəyişməyə. Dedim axı qardaşlarım, qohumlarım burdadır. Dedi ki, mən səni 

apara bilərəm, vəssalam. Bizi UAZ markalı maşina mindirdilər. İçəridə çoxsaylı qadın, uşaqlar var idi.      

 

 İşgəncə ilə oğlumun gözü önündə öldürmək istəyirdilər 

 

Samvel bizi Əsgəran istiqamətinə apardı. Postun yanında bizi saxlatdılar. Xeyli rus əsgərləri var idi. Dedilər 

ki, sizi burada qıracaqlar. Birdən gördüm ki, iş yoldaşım erməni Qarik də ordadır. Yaxınlaşıb mənə dedi ki, 

Yaşar, bəs, deyirdin Qarabağ bizimdir. Nə oldu  görürsənmi bu torpaqlar kimindir? Sənin evin də mənə qaldı. 

Hər şey bizimdir. Yenidən bizi UAZ-a mindirib apardılar. Xocalının içərisindən keçdik. Bütün yol boyu insan 

cəsədləri idi. Yollarda qan su kimi axırdı. Ermənilər Xocalını talan edirdilər. 

Bizi aparıb Əsgəranda Ərminəvan deyilən ərazidə uşaq bağçasına yığdılar. Bütün ermənilər gəlib bizi təhqir 

edir, vurur, söyürdülər. Sonra bizi Əsgəranın müvəqqəti saxlama məntəqəsinə gətirdilər. Orada isə Karo adlı 

erməni məni gördü və dedi ki, səni tanıyıram. Karo Əsgəran rayonunda Yanğından Mühafizə İdarəsinin rəisi idi. 

Dedi ki, maşınla keçəndə mən daş atmışam və onun başı yaralanıb. Ona görə də məndən heyfini almalıdır. Məni 

bir otağa gətirdi. Otaqda hər tərəf qan idi. Bildim ki, bura işgəncə otağıdır. Hiss etdim ki, məni bu otaqda 

öldürəcək. 

Sirac məndən ayrılmaq istəmirdi. Uşağa necə sillə vurdusa, 2-3 metr kənara yuvarlandı və huşunu itirdi. 

Tapançanı çıxarıb başıma dayadı. Həmin anda ölmək istəyirdim. Bu qədər işgəncəyə dözməkdənsə ölmək daha 

rahat idi. Deyirdim ki, uşağı da gözümün qabağında öldürəcəklər və mən buna dözə bilməyəcəm. Yanında 

yekəpər bir erməni vardı. Boynumun arxasından necə vurdusa yerə sərildim. Yıxılanda saçımdan tutub 

kürəyimin axasına vurmağa başladı. Sonra dubinkanı götürüb 50-60 zərbə endirdi. Huşumu itirdim. Mən pis 

vəziyyətdə olanda içəri bunların komandiri Vitali Balasanyan daxil olar və görər ki, yerdə uzanan mənəm. Vitali 

ilə mən birgə restoranda işləmişik. Bir yerdə böyümüşük (Deyirlər ki, hazırda Ermənistanda general 

rütbəsindədir). O, Karoya deyər ki, Yaşarı öldürməyəcəksən. Məni sürüyə-sürüyə digər otağa keçiriblər. Sirac 

da həmin otaqda imiş. 

Birdən atəş səsləri gəldi. Sən demə Karo əsəbindən keçib o biri otaqda qardaşım Faiqə işgəncə verib. Sonra 

boğazından və ürəyindən tapança ilə vuraraq qətlə yetirib. Faiqin 23 yaşı vardı. Tələbə idi. Səhəri gün Vitali 

gəlib mənə dedi ki,  sizi dəyişməyə aparırlar. 20 nəfər idik. Əsgərlərin arası ilə bizi aparırdılar. Biri təpik vurur, 

biri avtomatın qundağı, süngü, bıçaq, taxta parçası ilə zərbələr endirirdilər hamımıza. Əllərimi qabağa verib 

Siracı qoruyuram ki, uşağa zərbə dəyməsin. Qollarıma, ayaqlarıma o qədər vurdular ki, tamam keyimişdim. Bir 

təhər maşına mindirib gətirdilər Ağdamla sərhəddə və orada bizi təhvil verdilər. Beləcə mart ayının 2-də biz 

əsirlikdən qurtulduq. Qardaşım Faiqi Ağdamda dəfn etdik. İndi onun da məzarını ziyarət edə bilmirik. 

Namiqdən isə indi də xəbər yoxdur. 

Bir qədər Ağdamda qaldıq, sonra Yevlaxa köçdük. İndi isə Goranboy rayonunun Ağcakənd qəsəbəsində 

məskunlaşmışıq. Xocalı faciəsində mən iki qardaşımı, iki dayım oğlunu, bibim və onun qızını itirmişəm. 

Qayınatamın ayaqları kəsilib. Havalar soyuq olanda hər birimizin ayaqları işləmir. Anam isə Namiq, Faiq deyə-

deyə gözləri tutuldu və dünyasını dəyişdi.  Artıq danışa bilmirəm... 

Başına gələn müsibətləri, gördüyü dəhşətli səhnələri bir daha xatırlatdıq Yaşar kişiyə. Danışdıqca, gözləri 

doldu, kövrəldi, dərdi təzələndi. Sanki bu faciədən 22 il yox, 22 gün keçir onun üçün. Tək istəyi ölümündən bir 

gün öncə də olsa, Ağdamda qardaşının məzarını ziyarət etmək, Xocalını görüb torpağını öpməkdir. 

Bəlkə də o gün uzaqda deyil. Bəlkə də siz hələ Xocalıda yandırılmış, uçurulmuş evlərinizin yerində daha 

möhtəşəm yaşayış məskəni salacaqsınız Yaşar müəllim! Tanrı, ürəyi bu istəklə döyünən hər bir azərbaycanlıya 

bu arzuya çatanadək ömür versin. 
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Rəşad BAXŞƏLİYEV. 

 

“Azərbaycan”.-2014.-25 fevral.-N 41.-S.7. 
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Xocalı soyqırımı erməni vəhşiliyinin və vandalizminin nümunəsi 

 

Könül Əfəndiyeva, 

YAP Xətai rayon Qadınlar Şurasının sədr müavini 

 

Əsrlər boyu xarici təcavüzlərə məruz qalmış, dəfələrlə yadellilər tərəfindən işğal olunmuş, ancaq bütün 

bunlara baxmayaraq tarixin bütün sərt sınaqlarından üzüağ çıxmış Azərbaycan və azərbaycanlıların qədim və 

ulu tarixinin ən qanlı, ən faciəli günlərindən birinin növbəti ildönümü ərəfəsindəyik. Çox qədim dövlətçilik 

ənənələrinə malik olan, böyük türk dünyasının bir hissəsi olan, öz milli mənini, adət -ənənəsini, dəyərlərini 

bütün təzyiqlərə, təcavüzlərə baxmayaraq qoruyub saxlamağı bacaran və bu günümüzə kimi gətirib çıxara bilən 

böyük, ulu millətin, qüdrətli bir xalqın tarixinin qanla yazılmış günlərindən biri 26 fevral. 22 il bundan öncə 

1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26 na keçən gecə Azərbaycanımızın ən dilbər guşəsi Qarabağımızın bir hissəsi 

olan Xocalımız və xocalılarımız üçün ən qanlı gecə oldu.  

Sumqayıt hadisələrindən, 20 Yanvar faciəsindən başlayan erməni vəhşiliyi Xocalı soyqırımında daha 

dəhşətli şəkildə davam etdirildi. İmperiya ordusunun tərkibində olan erməni hərbçilərinin, daşnakların XIX- XX 

əsrdə törətdikləri qətliamlar içərisində amansızlığı ilə seçilən Xocalı faciəsi insanların qanlarını damarlarında 

donduracaq qədər dəhşətli idi. 

Ötən əsrdə törədilən qətliamların ən acınacaqlısı olan Xatın, Sonqmi, Ruanda kimi soyqırımların təkrarı olan 

Xocalı faciəsindən 22 il keçsə də erməni -rus hərbi birləşmələrinin törətdikləri qırğının yaraları sağalmır. Bir 

gecədə ermənilərin və sovet ordusunun 366-cı moto-atıcı diviziyasının başıpozuq əsgərlərinin iştirakı ilə 

dağıdılan, yandırılan, silahsız, günahsız əhalisi qətlə yetirilən Xocalıda əsil soyqırımı törədildi. Həmin gecə 

bütöv bir şəhər yerlə yeksan edildi. 613 nəfər dinc əhali, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın diri-diri-yandırıldı, 

vəhşicəsinə öldürüldü. 487 sakin əlil oldu, 1257 Xocalı sakini ermənilər tərəfindən əsir alındı, tarixdə misli 

görünməmiş təhqirlərə, əzab-əziyyətlərə məruz qaldı. Ancaq erməni vəhşiliklərinin qurbanlarını təkcə Xocalı 

faciəsi ilə hesablasaq tarix bizi qınayar, şəhid olan soydaşlarımızın ruhları sızlayar, rahatlıq tapmaz. 

İmperiya tərəfindən bilərəkdən yaradılan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində, bütünlükdə ötən əsrdə ermənilərin 

Azərbaycanda törətdikləri qırğınları, qətlə yetirilən soydaşlarımızı da nəzərə alsaq deyə bilərik ki, daşnaklar 

tərəfindən öldürülən azərbaycanlıların sayı bütünlükdə Ermənistanın əhalisi qədər, bəlkə də qat-qat artıqdır. 

1905-1907, 1918- ci il qətliamlarında çar imperiyasının xeyir-duasını alan ermənilərin 4 milyondan artıq 

azərbaycanlını amansızcasına qətlə yetirdiyi, ata-baba yurdumuz Qərbi Azərbaycandan bir neçə dəfə təkrarlanan 

deportasiyalar zamanı əzab- əziyyətlərə, vətən həsrətinə dözməyərək dünyadan köçən insanlar da bu siyahılara 

daxil edilsə onda ermənilərin törətdikləri soyqırım qurbanlarının sayı deyilənlərdən qat-qat çox olar. Ona görə 

də təkcə Xocalıda yox, ötən əsrdə öldürülən bütün soydaşlarımız soyqırım qurbanları kimi dünya ictimaiyyətinə 

tanıdılır. 

1992-ci ildə hakimiyyətdə olan səriştəsiz iqtidarın xəyanətləri, mənfur ermənilərin qəddarlığı nəticəsində 

törədilən qətliam tam mənası ilə açıqlanmadı. Həqiqətin aşkarlanmasına mane olan xainlərin günahı üzündən 

ağrı- acısı bu gün də qəlbimizi ağrıdan əsil dərdimizi dünya ictimaiyyətinə yetərincə çatdıra bilmədik. O dövrdə 

tək Xocalıda deyil, bütünlükdə Dağlıq Qarabağda baş verənlər, günahsız yerə öldürülənlər barədə məlumatların 

yayılmasını özlərinin süqutu kimi dərk edən kreslo hərisləri xalqa düzgün məlumat verməkdən çəkindilər. 

“Xocalıda cəmi iki nəfər öldürülüb” bəyanatı ilə insanları aldadan Kreml nökərlərinin yaratdıqları maneələr 

üzündən olub- bitənlər ölkə ictimaiyyətindən belə gizlədildi. Xocalı qırğınının səbəbkarlarının aşkara 

çıxarılması üçün yaradılan, araşdırmalara başlamamış fəaliyyətinə xitam verilən formal komissiyanın işi 

donduruldu. 

Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra əsil günahkarların adları açıq- aşkar 

səsləndirildi. Bütün dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara çatdırıldı ki, Xocalıda günahsız insanlara 

qarşı, ermənilərin dəst- xəttinə uyğun soyqırımı törədilib. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, qırğınları 

törədənlərin indiyədək cəzalandırılmaması ədalətsizlik və ikili standartların nəticəsidir. 

Xocalı qətliamının əsil səbəblərinin beynəlxalq səviyyədə açıqlanmasında, günahkarların aşkarlanmasında 

milli mənəvi dəyərlərimizi, dövlətçilik maraqlarının qorunmasını ideoloji təbliğatının prioriteti kimi daim 

diqqətdə saxlayan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın, İƏT Gənclər Forumunun 

rəhbəri, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın xidmətləri böyükdür. Heydər Əliyev 

Fondu tərəfindən hazırlanan, erməni vəhşiliyini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıran əyani vəsaitlər- kitablar, 

albomlar, video disklər dünyanın bir çox dövlətlərində Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar keçirilən aksiyalarda 
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təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunur. Fondun təşəbbüsü və dəstəyi ilə təşkil olunan aksiyalarda Xocalı faciəsini 

əks etdirən sənədli filmlər, foto-albomlar vasitəsi ilə erməni yalanları ifşa olunur, qırğınların cinayətkar 

ideoloqları barədə məlumatlar beynəlxalq ictimaiyyətə açıqlanır. Dünya birliyi aydın başa düşür ki, beynəlxalq 

terrorizmə qarşı mübarizəyə qoşulmayan Ermənistanın əsil niyyəti yeni-yeni qətliamlar törətmək, əcdadlarının 

vəhşiliklərini ört-basdır etməkdir. 

Erməni vəhşiliyinin ifşa olunmasında İƏT Gənclər Forumu İdarə Heyətinin Küveytdə keçirilən VI 

sessiyasında Forumun mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq məsələləri üzrə birinci baş 

əlaqələndiricisi seçilən Leyla Əliyevanın xidmətləri də danılmazdır. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış, “ Xocalıya ədalət” kampaniyası dəstəklənərək hər il 26 fevral tarixi 

İƏT ölkələrində humanitar fəlakətlər qurbanlarının anım günü kimi qeyd olunur. 

Bu günlərdə təqdimatı keçirilən “ Leyla Əliyeva: Xocalıya ədalət” (Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni 

strateji model) kitabı təbliğat və məlumatlandırma kampaniyasının 5 illiyinə həsr olunmuş soyqırımla bağlı real 

faktları əks etdirən dəyərli vasitədir.  

“Xocalıya ədalət” kampaniyası islam dövlətləri ilə yanaşı Avropa ölkələrində də keçirilir. Ötən illərdə Böyük 

Britaniyanın parlamenti qarşısında 613 Xocalı qurbanının adı yazılmış şar göyə buraxıldı. Türkiyənin Taksim 

meydanında 1 milyondan artıq insanın iştirakı ilə anım mərasimi keçirildi. Moskvada, Berlində, Vyanada, 

Cakartada, Amsterdamda anım tədbirləri təşkil olundu. TBMM binasında “Qarabağ: suallar və faktlar”, 

Moskvada Yuri Ponomaryovun “Qarabağ gündəliyi” kitablarının, Amerikanın rep müğənnisi Toni Blekmənin 

Azərbaycanın “ Dəyirman” qrupunun birgə hazırladıqları “Xocalıya ədalət” rep layihəsinin təqdimatı keçirildi. 

Müasir dövrdə təbliğat üçün ən səmərəli mexanizmi kimi veb saytların imkanlarından istifadə edilir, Xocalı 

qurbanlarının xatirəsi müxtəlif ölkələrdə yad olunur. 

 

“Iki sahil”.-2014.-25 fevral.-№ 34.-S.16. 
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Parisdə Xocalı faciəsinin 22-ci ildönümünə həsr olunmuş aksiya keçirilmişdir 

 

Fevralın 23-də Parisdə fəaliyyət göstərən "Azərbaycan evi"nin təşkilatçılığı ilə paytaxtın Mars çölündəki  

"Sülh" abidəsinin önündə Xocalı faciəsinin 22-ci ildönümünə həsr olunmuş aksiya keçirilmişdir. 

Əvvəlcə erməni silahlı birləşmələri tərəfindən qətlə yetirilmiş xocalılıların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 

edilmişdir. 

Tədbirdə çıxış edən "Azərbaycan evi"nin sədri Mirvari Fətəliyeva  ərazilərini Azərbaycan torpağı hesabına 

genişləndirmək məqsədi güdən və "böyük Ermənistan" yaratmaq iddiası ilə yaşayan erməni hərbi 

birləşmələrinin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərinə hücum edərək XX 

əsrin görünməmiş faciəsini törətdiklərini, günahsız insanları - qadınları, uşaqları və yaşlı insanları amansızlıqla 

qətlə yetirdiklərini diqqətə çatdırmışdır. 

"Human Rights Watch" beynəlxalq insan hüquqları təşkilatının Xocalı faciəsini Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən böyük qırğını kimi dəyərləndirdiyini xatırladan M.Fətəliyeva Xocalı 

şəhərinin mövcud olmadığını, dinc sakinlərə qarşı törədilən qətliama beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən siyasi 

qiymət verilmədiyini vurğulamışdır. 

Azərbaycanın Fransadakı səfiri Elçin Əmirbəyov Xocalı soyqırımının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi tarixinin ən dəhşətli səhifələrindən biri olduğunu, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın 

əzəli əraziləri kimi qəbul etdikləri torpaqlarımızın 20 faizinin erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal 

edildiyini diqqətə çatdırmış, 1992-ci ildə baş verən faciədən uzun illər keçməsinə baxmayaraq, azərbaycanlıların 

xatirəsində dərin iz buraxdığını bildirmişdir. 

Faciə zamanı 613 insanın qətlə yetirildiyini xatırladan səfir bu cinayətin 1944-cü ildə alman faşistlərinin 

Fransanın Oradur-sür-Qlan kəndində törətdikləri vəhşiliklərlə eyniyyət təşkil etdiyini diqqətə çatdırmışdır.  

E.Əmirbəyov bildirmişdir ki, Xocalı soyqırımından 22 il ötsə də, faciə qurbanlarının ailə üzvləri haqq və 

ədalət gözləyirlər. Xocalı hadisələri beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmalıdır. Dünyadakı bütün insanlar, o 

cümlədən fransızlar Ruanda, Srebrenitsa, Xatun və digər yerlərdə baş verən dəhşətli hadisələr siyahısında 

Xocalı soyqırımı  barədə də məlumat əldə etməlidirlər.  

Xocalı faciəsinin dünyada tanınması və bu soyqırımına  siyasi qiymət verilməsi üçün Dialoq və Əməkdaşlıq 

Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla 

Əliyeva tərəfindən irəli sürülmüş "Xocalıya ədalət!" Beynəlxalq təbliğat və məlumatlandırma kampaniyası 

barədə məlumat verən səfir vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarını, insan haqları fəallarını, bütün insanları faciə və 

onun nəticələri barədə dünyanı məlumatlandırmaq üçün kampaniyada yaxından iştirak etməyə  çağırmışdır. 

Təkcə azərbaycanlılara deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bu faciəni törədənlərin, o cümlədən 

hazırda hakimiyyətdə olan Ermənistanın bəzi rəhbərlərinin öz cinayətkar əməllərinə görə bir gün cavab 

verəcəklərini vurğulayan diplomat tezliklə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunacağına, işğal edilən 

torpaqlarımızın azad ediləcəyinə, erməni hərbi birləşmələri tərəfindən silah gücünə zorla ata-baba yurdlarından 

çıxarılan insanların doğma yerlərinə qayıdacaqlarına əminliyini vurğulamışdır. 

Fransanın Azərbaycanda ilk səfiri olmuş Jan Perrən çıxışında  Xocalı faciəsinin baş verdiyi dövrdə 

ölkəmizdə fəaliyyət göstərdiyini və hadisənin şahidi olduğunu bildirmişdir. O, faciə zamanı yaralanan 

xocalılıların müalicə  edildiyi xəstəxanaya baş çəkdiyini xatırlatmış, günahsız insanlara qarşı törədilən qətliamı 

görünməmiş faciə kimi dəyərləndirmiş, saysız-hesabsız insanların qətlində iştirak edənlərin məsuliyyətə cəlb 

olunmalarının heç də gec olmadığını, Avropa İttifaqının və digər beynəlxalq qurumların faciəyə siyasi qiymət 

vermələrinin zəruriliyini vurğulamışdır. 

Aksiya iştirakçıları "Sülh" abidəsi önünə qərənfillər düzmüşlər. 

Tədbir zamanı Xocalı faciəsindən bəhs edən broşürlər, "Hakimiyyətin səsi" qəzetinin Xocalı hadisələri ilə 

bağlı fransız və ingilis dillərində hazırlanmış xüsusi buraxılışı və vərəqələr paylanılmışdır.  

Aksiyada Fransa ictimaiyyətinin nümayəndələri, Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatlarının təmsilçiləri 

iştirak etmişlər. 

 

“Azərbaycan”.-2014.-25 fevral.-N 41.-S.11. 
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İşgəncəyə dözməkdənsə ölməyi arzulayırdım 

 

Ailəliklə erməni əsirliyində olan Yaşar Əliməmmədovun yaşadığı faciə Xocalı soyqırımının qanlı 

nümunələrindəndir 

20 Yanvar 1990-cı və 26 fevral 1992-ci il - təqvimimizə qara hərflərlə yazılan tarixi günlər. 20 

Yanvarda gülələnən qan yaddaşımız, 2 il sonra fevralın 26-da hələ tamam sağalmayan yaralarıyla 

birlikdə daha dərin dağlandı. 1988-ci ilin fevral ayında başlanan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 4 il sonra 

fevral ayında Xocalı soyqırımının baş verməsinə səbəb oldu. Azərbaycanın qədim eli yerlə yeksan edildi. 

Yenicə şəhər statusu almış bu yaşayış məntəqəsində körpələr amansızcasına qətlə yetirildi, analar vəhşi 

erməniyə əsir düşməmək üçün uşaqlarını öz əlləriylə boğdular, doğmalarının yaralı vücudunu 

əlacsızlıqdan meşələrdə qoydular. O dəhşət gecəsi sinəmizə çəkilən körpə dağı, ana-ata, bacı, qardaş 

dağıdır! Viran qalmış yurd dağıdır! Bağrımızda illərdir qövr eyləyən yaradır! 

Bu soyqırımı zamanı əsir düşmüş insanların başına gətirilən müsibətlər, onlara verilən işgəncələr 

erməni vandalizmini bir daha dünyaya nümayiş etdirmiş oldu. Çünki əsirlikdə qalan xocalıların 

söylədikləri dəhşətli faktları eşitdikcə  damarda qan donur. 

 

Xocalı yiyəsiz qalmışdı 

 

Keçən il Xocalı faciəsinin 21-ci ildönümü ərəfəsində, qəzetimizin 24 fevral nömrəsində "Biz Xocalıya 

qayıdacağıq" sərhövhəli yazı dərc edilmişdi. Həmin yazı 6 yaşındaykən bu soyqırımın şahidi və erməni 

əsirliyində olan Əliməmmədov Sirac Yaşar oğlunun ürək ağrıdan həyat hekayəsi idi. Yazıda 6 yaşlı uşağın 

gördüyü dəhşətli günlərdən, gözü önündə atasına verilən işgəncələrdən bəhs edilirdi. Sirac deyirdi ki, ermənilər 

atasını tanıdıqları üçün ona daha çox işgəncə verirdilər. Atası isə onlara heç bir cavab vermirdi.  

Faciənin 22-ci ildönümü ərəfəsində 5 gün əsirlikdə qalmış, o ağır işgəncələrə dözərək 6 yaşlı Siracın sağ 

qalması üçün ölümünə belə razı olan Yaşar Əliməmmədov bu gün ömrünün 58-ci qışını yaşayır. 22 il öncə 

yaşadığı bu ağırlı-acılı günlərini bizimlə yenidən bölüşən Yaşar müəllim başına gələnləri, gördüyü dəhşətli 

səhnələri, qız-gəlinlərə, yeniyetmələrə, qocalara verilən işgəncələri danışdıqca sanki, yarasının qaysağını 

qoparırdı. Kövrəlirdi, əsəbiləşirdi, hərdən nəfəsi daralırdı. Onu dinləyib, söylədiklərini ağ vərəqə yazmaq da 

asan deyildi. Erməni xisləti, erməni vandalizminin qurbanı olmuş şəxsin söylədiyi həqiqətlər tükürpədici idi. 

Öncə qeyd edək ki, Yaşar Şahmalı oğlu Əliməmmədov 1956-cı il noyabrın 5-də Xocalı kəndində anadan 

olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1976-1979-cu illərdə Gəncə İnşaat Texnikumunda təhsil alıb. 1982-1987-ci 

illərdə Rusiya Federasiyasının Tümen vilayətinin Texnki Universitetində mülki sənaye tikintiləri ixtisası üzrə 

qiyabi təhsil alıb. Xocalının işğalı zamanı rayonun "Aqroprom" İstehsalat Birliyində tikinti üzrə baş mühəndis 

imiş. Atası Şahmalı kişi isə 50 il Xocalıda müəllim işləyib.  

- Əsgəranda baş verən hadisələrdən sonra hiss edirdik ki, növbəti hədəf Xocalıdır. Biz də postlar qurmuşduq. 

Ən böyük silahımız avtomat idi. Milli Qəhrəman Aqil Quliyevin dəstəsindən başqa bizə kömək edən yox idi. 

Yalnız mülki əhali şəhəri qoruyurdu. Ailələrimizi qohumlarımızgilə aparmaqdan artıq utanırdıq. 3 dəfə ailəmi 

Ağcəbədiyə, 1 dəfə Yevlaxa aparmışdım. Sonradan heç bir yerə aparmadım. Çünki Xocalı yenicə şəhər statusu 

almışdı və inanmırdıq ki, ora hücum edərlər. Deyirdik ki, Azərbaycan rəhbərliyi Xocalıya diqqət ayırıb şəhər 

statusu verirsə, deməli, bizi diqqətdə saxlayırlar. Sən demə, biz yiyəsizimişik. 

Fevralın 25-i günü tankların, zirehli texnikanın səsi eşidilirdi. Axşam idi. Saat 22:00 radələrində həm 

aereport, həm də alma bağı deyilən ərazidən hücum başladı. Biz üç qardaş idik Xocalıda. Hər üçümüz növbə ilə 

postlarda dayanırdıq. Hücum başlayanda mən fermaya yaxın dəmir yolu ərazisində 1-ci postda idim. Şəhəri 

zirehli texnika ilə atəşə tutdular. Aeroportu yandırdılar və şəhər yuxarıdan-aşağıya yana-yana gəlirdi. Yanğın 

başlayanda əhali qaçmağa başladı. Piyada erməni dəstələri şəhərə irəliləməyə başladı. Başqa çıxış yolu yox idi, 

hər tərəfdən güllə yağışı gəlirdi. Postdan tez evə yollandım. Gecədən xeyli keçmiş evdən çıxdıq. 

 

Ailəmiz itkin düşdü 

 

İnsanların yarısı meşəyə, yarısı isə Qarqar çayının sahili boyu qaçırdılar. Mən atamı çaydan keçirdim, amma 

o dedi ki, getmirəm. Çünki qardaşın Namiq yox idi. Namiq başqa postda idi. Xeyli gözlədik Namiq gəlib 

çıxmadı. Bir az keçmiş bacımın həyat yoldaşı gəldi və dedi ki, camaat gəlir. Atam da bacımgili gözlədi. Qərara 

gəldik ki, böyük kütlə ilə yox, bölüşüb gedək. Gölün bir tərəfi ilə mən ailəmlə bərabər və bir neçə nəfər, o biri 
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tərəfi ilə isə atamgil getdilər. Gölün başında birləşməli idik. Birləşəndə gördüm ki, atam yoxdur. Dedilər ki, atan 

bacını, qardaşını gözlədiyi üçün bizimlə gəlmədi. Hava soyuq, qar isə dizdən idi. 

Təxminən 60-70 nəfər qarın içərisində meşə boyu yuxarı irəlilədik. Xeyli qalxdıq və birdən ermənilərlə 

rastlaşdıq. Atəş açmağa başladılar, bir neçə nəfər həlak oldu, yaralandı və qalanları meşəyə səpələndi. Oğlum 

Sirac başqa tərəfə, mən başqa tərəfə yuvarlandıq. Mən, sinif yoldaşım Xuraman (iki uşağı ilə) və qardaşı Rövşən 

bir yerə düşdük. Kol-kosun yanında qarda gizləndik. Bir az keçdi atəş dayandı. Qalxdım ayağa bir az qabağa 

getdim ki, ailəmi tapım. Sirac qardaşım Faiqlə idi. Gördüm ki, qarda ləpirlər var amma insanların səsi gəlmir. 

Çağırdım heç kim hay vermədi. Bərk qışqırdım. Onda atəş açmağa başladılar. Bu zaman mən və yanımdakılar 

üzü aşağı yuvarlanmağa başladıq. Xeyli geri düşməli olduq. Yenə ölənlər, yaralananlar oldu. Mən dözə 

bilmədim. Tək bir balam üçün onlardan ayrılıb yenə üzüyuxarı irəlilədim. Dedim ki, heç olmasa 6 yaşlı balamın 

meyitini də olsa götürüm. Sağ qalsam bu əzabla yaşaya bilmərəm. 

 

Həyat yoldaşım qarın içi ilə ayaqyalın 4-5 kilometr yolu dalımca gəlib məni tapdı 

 

Qalxdım üzü yuxarı, gördüm iki ayaq izi var. Sağ və sol tərəfə gedən olub. Sağ tərəflə xeyli getdim. Bu 

istiqamətdə ayaqyalın gedən insanların da olduğunu hiss etdim. Qan izləri çox idi. Xeyli getdim, birdən 

qulağıma səs gəldi. Yaxınlaşdım ki, 3 nəfər xocalı sakinidir. Birlikdə meşədən çıxdıq. Qarşımızda kənd var idi. 

Bir qadın bizi gördü erməni dilində "türklər-türklər" deyə qışqırmağa başladı. Biz geri qayıtdıq, arxamızca atəş 

açdılar. Qar dizdən yuxarı qalxmışdı və bu vəziyyətdə biz gecə 5 kilometrə yaxın yolu qət etdik. 

Azmışdıq, yolu da tanımırdıq. Acından qar yeyirdik. Birdən arxamızdan səs gəldi, dayandıq. Gördük ki, 

gələn mənim həyat yoldaşımdı. Soruşdum ki, Sirac hanı? Dedi ki, ermənilər atəş açanda Sirac əmisi Faiqin 

qucağında idi. Hərə bir tərəfə düşdü. Mən də sən düşən istiqamətə tərəf gəldim. Axtardım tapmadım. Bir az 

gözlədim sonra ayaq izləri ilə bu istiqamətə doğru gəlməyə başladım. Yoldaşımın ayağında ayaqqabı da yox idi. 

Qarın içi ilə bu qədər yol gəlmişdi. Jiletimi çıxarıb bıçaqla kəsib ayaqlarına doladım. 

Yolumuza davam etdik. Gəlib bir təpənin yanında oturduq. Səhərə qədər ayağımızı yerə döydük ki, 

donmayaq. Səhər açıldı. Baxdıq ki, aşağı istiqamətdə gedənlər olub və biz də üzüaşağı düşməyə başladıq. Bir az 

getmşdik ki, gördüm bir təpənin arxasında 2 nəfər dayanıb. Biri bizi görən kimi gizləndi. O biri isə qayıtdı ki, 

gəlin bura, Ağdama yol bu istiqamətdədir. Dedim ki, onlar ermənilərdi, getməyək. Kamil isə mənim fikrimə 

zidd olaraq bizimkilərin olduğunu iddia etdi. Bir az irəliləmişdik ki, hər tərəfdən ermənilərin gəldiyini gördük. 

 

Yenə özümüzü verdik meşəyə. Nə qədər qaçdıqsa xeyri olmadı. Çünki meşəyə ağ paltarlı desant dəstəsi 

gətirmişdilər. Bizi onlar tutdular. Gözlərimizi bağlayıb kəndin içi ilə xeyli apardılar. Bir erməni arvadı ağlaya-

ağlaya gətirib bizə çörək vermək istədi. Amma onu necə vurdularsa, yıxıldı və yerindən qalxa bilmədi. Çörəyi 

də təpiklədilər. 

 

Döyülməkdən huşumuzu itirdik 

 

Bizi gətirib fermada tövləyə saldılar. Gördüm ki, atam, qayınatam, qardaşlarım Faiq, Namiq oğlum Sirac da 

burdadır. Onları bizdən qabaq tutublar. Xeyli insan var idi. Paltarlarımızı soyundurub yoxladılar. Sonra dəstə-

dəstə erməni əsgərləri gəlib bizə işgəncə verməyə başladılar. Müsibət idi. Gözümün önündə insanlar öldürülür, 

başının dərisi soyulur, yandırılırdı. Əllərimiz bağlı köməksiz halda bu səhnələri görmək dəhşət idi. Onu da 

deyim ki, ayaqları don vurmuş, ölümcül halda olan qadınları yığdılar bir maşına ki, aparın bunları dəyişin. 

Onların içərisində mənim də həyat yoldaşım var idi. Oğlum Siracı da anası ilə göndərmək istədilər, amma uşaq 

ata-ata deyərək o qədər ağladı ki, axırda məcbur qalıb mənə verdilər. Anası ilə getmədi. 

Orada mənə çox əzab verdilər. Avtomatın qundağı, dubinka, dəmir parçası ilə elə vururdular ki, huşumuzu 

itirirdik. Hər dəfə mənə işgəncə verəndə oğlum qaçıb ağlaya-ağlaya üstümə uzanırdı ki, atama dəyməyin, 

vurmayın. Heç veclərinə də almırdılar. Burnumu vurub qırdılar, qolumu yandırdılar, barmaqlarımı sındırdılar. 

Ayaqlarımızı isə don vurmuşdu. Avtomatı tuşlayıb 4 saat 1 ayaq üstə saxlayırdılar. Başımdan yerə basıb 

deyirdilər ki, torpaq istəyirdin bu da torpaq, indi ye torpağı. Qardaşım Namiq rus dilini bildiyi üçün Əsgəran 

rayonunun katibi Saşa Fomin onu özünə sürücü götürmüşdü. Ermənilər onu yaxşı tanıyırdılar. Buna görə də 

gəlib onu fermadan apardılar. İndiyədək ondan heç bir xəbər yoxdur. Gözümün önündə 2 ekiz mesxeti türkü 

qardaşlarını öldürdülər. 

İki gün orada qaldıq. Siracı əlimdən almaq istəyirdilər. Mən isə onu bərk-bərk qucaqlayıb vermək 

istəmirdim. O qədər vurdular ki, axırda halım qalmadı və məcbur olub uşağı buraxdım. Bir nəfər Siraca baxıb 
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ermənicə dedi: Nə yaxşı uşaqdır bu. Yaxşısı budur bunu Yeravana yollayaq. Onlar bilmirdilər ki, mən ermənicə 

bilirəm. Uşağı ağlada-ağlada apardılar. Durub arxasınca getmək istədim. Arxadan necə vurdularsa, yerə 

yıxıldım və çarəsiz halda ağlamağa başladım. 

Bu halda Samvel adlı erməni içəri girdi. Bu erməni Əsgəranda yaşayırdı. Maşın ustası idi. Mən maşınımı 

həmişə ona düzətdirirdim. Məni gördü və yaxınlaşdı. Dedi qorxma səni burdan çıxardacam. Siracı da gətirib 

sənə verəcəm. Üz-gözümə baxıb ağladı və bayıra çıxdı. Bir qədər keçməmiş Siracı qucağında gətirdi. Oğlumun 

sanki bağrı çatlayırdı və mən də özümü saxlaya bilmirdim. Onu bağrıma basıb hönkür-hönkür ağlayırdım. 

Çarəsiz bir atanın düşdüyü vəziyyət çox dəhşətli səhnə yaratmışdı. Bir neçə saatdan sonra Samvel gəldi və dedi 

ki, uşağı da götür gəl, sizi aparıram dəyişməyə. Dedim axı qardaşlarım, qohumlarım burdadır. Dedi ki, mən səni 

apara bilərəm, vəssalam. Bizi UAZ markalı maşina mindirdilər. İçəridə çoxsaylı qadın, uşaqlar var idi.      

 

 İşgəncə ilə oğlumun gözü önündə öldürmək istəyirdilər 

 

Samvel bizi Əsgəran istiqamətinə apardı. Postun yanında bizi saxlatdılar. Xeyli rus əsgərləri var idi. Dedilər 

ki, sizi burada qıracaqlar. Birdən gördüm ki, iş yoldaşım erməni Qarik də ordadır. Yaxınlaşıb mənə dedi ki, 

Yaşar, bəs, deyirdin Qarabağ bizimdir. Nə oldu  görürsənmi bu torpaqlar kimindir? Sənin evin də mənə qaldı. 

Hər şey bizimdir. Yenidən bizi UAZ-a mindirib apardılar. Xocalının içərisindən keçdik. Bütün yol boyu insan 

cəsədləri idi. Yollarda qan su kimi axırdı. Ermənilər Xocalını talan edirdilər. 

Bizi aparıb Əsgəranda Ərminəvan deyilən ərazidə uşaq bağçasına yığdılar. Bütün ermənilər gəlib bizi təhqir 

edir, vurur, söyürdülər. Sonra bizi Əsgəranın müvəqqəti saxlama məntəqəsinə gətirdilər. Orada isə Karo adlı 

erməni məni gördü və dedi ki, səni tanıyıram. Karo Əsgəran rayonunda Yanğından Mühafizə İdarəsinin rəisi idi. 

Dedi ki, maşınla keçəndə mən daş atmışam və onun başı yaralanıb. Ona görə də məndən heyfini almalıdır. Məni 

bir otağa gətirdi. Otaqda hər tərəf qan idi. Bildim ki, bura işgəncə otağıdır. Hiss etdim ki, məni bu otaqda 

öldürəcək. 

Sirac məndən ayrılmaq istəmirdi. Uşağa necə sillə vurdusa, 2-3 metr kənara yuvarlandı və huşunu itirdi. 

Tapançanı çıxarıb başıma dayadı. Həmin anda ölmək istəyirdim. Bu qədər işgəncəyə dözməkdənsə ölmək daha 

rahat idi. Deyirdim ki, uşağı da gözümün qabağında öldürəcəklər və mən buna dözə bilməyəcəm. Yanında 

yekəpər bir erməni vardı. Boynumun arxasından necə vurdusa yerə sərildim. Yıxılanda saçımdan tutub 

kürəyimin axasına vurmağa başladı. Sonra dubinkanı götürüb 50-60 zərbə endirdi. Huşumu itirdim. Mən pis 

vəziyyətdə olanda içəri bunların komandiri Vitali Balasanyan daxil olar və görər ki, yerdə uzanan mənəm. Vitali 

ilə mən birgə restoranda işləmişik. Bir yerdə böyümüşük (Deyirlər ki, hazırda Ermənistanda general 

rütbəsindədir). O, Karoya deyər ki, Yaşarı öldürməyəcəksən. Məni sürüyə-sürüyə digər otağa keçiriblər. Sirac 

da həmin otaqda imiş. 

Birdən atəş səsləri gəldi. Sən demə Karo əsəbindən keçib o biri otaqda qardaşım Faiqə işgəncə verib. Sonra 

boğazından və ürəyindən tapança ilə vuraraq qətlə yetirib. Faiqin 23 yaşı vardı. Tələbə idi. Səhəri gün Vitali 

gəlib mənə dedi ki,  sizi dəyişməyə aparırlar. 20 nəfər idik. Əsgərlərin arası ilə bizi aparırdılar. Biri təpik vurur, 

biri avtomatın qundağı, süngü, bıçaq, taxta parçası ilə zərbələr endirirdilər hamımıza. Əllərimi qabağa verib 

Siracı qoruyuram ki, uşağa zərbə dəyməsin. Qollarıma, ayaqlarıma o qədər vurdular ki, tamam keyimişdim. Bir 

təhər maşına mindirib gətirdilər Ağdamla sərhəddə və orada bizi təhvil verdilər. Beləcə mart ayının 2-də biz 

əsirlikdən qurtulduq. Qardaşım Faiqi Ağdamda dəfn etdik. İndi onun da məzarını ziyarət edə bilmirik. 

Namiqdən isə indi də xəbər yoxdur. 

Bir qədər Ağdamda qaldıq, sonra Yevlaxa köçdük. İndi isə Goranboy rayonunun Ağcakənd qəsəbəsində 

məskunlaşmışıq. Xocalı faciəsində mən iki qardaşımı, iki dayım oğlunu, bibim və onun qızını itirmişəm. 

Qayınatamın ayaqları kəsilib. Havalar soyuq olanda hər birimizin ayaqları işləmir. Anam isə Namiq, Faiq deyə-

deyə gözləri tutuldu və dünyasını dəyişdi.  Artıq danışa bilmirəm... 

Başına gələn müsibətləri, gördüyü dəhşətli səhnələri bir daha xatırlatdıq Yaşar kişiyə. Danışdıqca, gözləri 

doldu, kövrəldi, dərdi təzələndi. Sanki bu faciədən 22 il yox, 22 gün keçir onun üçün. Tək istəyi ölümündən bir 

gün öncə də olsa, Ağdamda qardaşının məzarını ziyarət etmək, Xocalını görüb torpağını öpməkdir. 

Bəlkə də o gün uzaqda deyil. Bəlkə də siz hələ Xocalıda yandırılmış, uçurulmuş evlərinizin yerində daha 

möhtəşəm yaşayış məskəni salacaqsınız Yaşar müəllim! Tanrı, ürəyi bu istəklə döyünən hər bir azərbaycanlıya 

bu arzuya çatanadək ömür versin. 

 

Rəşad BAXŞƏLİYEV. 
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Xocalı soyqırımı erməni vəhşiliyinin və vandalizminin nümunəsi 

 

Könül Əfəndiyeva, 

YAP Xətai rayon Qadınlar Şurasının sədr müavini 

 

Əsrlər boyu xarici təcavüzlərə məruz qalmış, dəfələrlə yadellilər tərəfindən işğal olunmuş, ancaq bütün 

bunlara baxmayaraq tarixin bütün sərt sınaqlarından üzüağ çıxmış Azərbaycan və azərbaycanlıların qədim və 

ulu tarixinin ən qanlı, ən faciəli günlərindən birinin növbəti ildönümü ərəfəsindəyik. Çox qədim dövlətçilik 

ənənələrinə malik olan, böyük türk dünyasının bir hissəsi olan, öz milli mənini, adət -ənənəsini, dəyərlərini 

bütün təzyiqlərə, təcavüzlərə baxmayaraq qoruyub saxlamağı bacaran və bu günümüzə kimi gətirib çıxara bilən 

böyük, ulu millətin, qüdrətli bir xalqın tarixinin qanla yazılmış günlərindən biri 26 fevral. 22 il bundan öncə 

1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26 na keçən gecə Azərbaycanımızın ən dilbər guşəsi Qarabağımızın bir hissəsi 

olan Xocalımız və xocalılarımız üçün ən qanlı gecə oldu.  

Sumqayıt hadisələrindən, 20 Yanvar faciəsindən başlayan erməni vəhşiliyi Xocalı soyqırımında daha 

dəhşətli şəkildə davam etdirildi. İmperiya ordusunun tərkibində olan erməni hərbçilərinin, daşnakların XIX- XX 

əsrdə törətdikləri qətliamlar içərisində amansızlığı ilə seçilən Xocalı faciəsi insanların qanlarını damarlarında 

donduracaq qədər dəhşətli idi. 

Ötən əsrdə törədilən qətliamların ən acınacaqlısı olan Xatın, Sonqmi, Ruanda kimi soyqırımların təkrarı olan 

Xocalı faciəsindən 22 il keçsə də erməni -rus hərbi birləşmələrinin törətdikləri qırğının yaraları sağalmır. Bir 

gecədə ermənilərin və sovet ordusunun 366-cı moto-atıcı diviziyasının başıpozuq əsgərlərinin iştirakı ilə 

dağıdılan, yandırılan, silahsız, günahsız əhalisi qətlə yetirilən Xocalıda əsil soyqırımı törədildi. Həmin gecə 

bütöv bir şəhər yerlə yeksan edildi. 613 nəfər dinc əhali, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın diri-diri-yandırıldı, 

vəhşicəsinə öldürüldü. 487 sakin əlil oldu, 1257 Xocalı sakini ermənilər tərəfindən əsir alındı, tarixdə misli 

görünməmiş təhqirlərə, əzab-əziyyətlərə məruz qaldı. Ancaq erməni vəhşiliklərinin qurbanlarını təkcə Xocalı 

faciəsi ilə hesablasaq tarix bizi qınayar, şəhid olan soydaşlarımızın ruhları sızlayar, rahatlıq tapmaz. 

İmperiya tərəfindən bilərəkdən yaradılan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində, bütünlükdə ötən əsrdə ermənilərin 

Azərbaycanda törətdikləri qırğınları, qətlə yetirilən soydaşlarımızı da nəzərə alsaq deyə bilərik ki, daşnaklar 

tərəfindən öldürülən azərbaycanlıların sayı bütünlükdə Ermənistanın əhalisi qədər, bəlkə də qat-qat artıqdır. 

1905-1907, 1918- ci il qətliamlarında çar imperiyasının xeyir-duasını alan ermənilərin 4 milyondan artıq 

azərbaycanlını amansızcasına qətlə yetirdiyi, ata-baba yurdumuz Qərbi Azərbaycandan bir neçə dəfə təkrarlanan 

deportasiyalar zamanı əzab- əziyyətlərə, vətən həsrətinə dözməyərək dünyadan köçən insanlar da bu siyahılara 

daxil edilsə onda ermənilərin törətdikləri soyqırım qurbanlarının sayı deyilənlərdən qat-qat çox olar. Ona görə 

də təkcə Xocalıda yox, ötən əsrdə öldürülən bütün soydaşlarımız soyqırım qurbanları kimi dünya ictimaiyyətinə 

tanıdılır. 

1992-ci ildə hakimiyyətdə olan səriştəsiz iqtidarın xəyanətləri, mənfur ermənilərin qəddarlığı nəticəsində 

törədilən qətliam tam mənası ilə açıqlanmadı. Həqiqətin aşkarlanmasına mane olan xainlərin günahı üzündən 

ağrı- acısı bu gün də qəlbimizi ağrıdan əsil dərdimizi dünya ictimaiyyətinə yetərincə çatdıra bilmədik. O dövrdə 

tək Xocalıda deyil, bütünlükdə Dağlıq Qarabağda baş verənlər, günahsız yerə öldürülənlər barədə məlumatların 

yayılmasını özlərinin süqutu kimi dərk edən kreslo hərisləri xalqa düzgün məlumat verməkdən çəkindilər. 

“Xocalıda cəmi iki nəfər öldürülüb” bəyanatı ilə insanları aldadan Kreml nökərlərinin yaratdıqları maneələr 

üzündən olub- bitənlər ölkə ictimaiyyətindən belə gizlədildi. Xocalı qırğınının səbəbkarlarının aşkara 

çıxarılması üçün yaradılan, araşdırmalara başlamamış fəaliyyətinə xitam verilən formal komissiyanın işi 

donduruldu. 

Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra əsil günahkarların adları açıq- aşkar 

səsləndirildi. Bütün dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara çatdırıldı ki, Xocalıda günahsız insanlara 

qarşı, ermənilərin dəst- xəttinə uyğun soyqırımı törədilib. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, qırğınları 

törədənlərin indiyədək cəzalandırılmaması ədalətsizlik və ikili standartların nəticəsidir. 

Xocalı qətliamının əsil səbəblərinin beynəlxalq səviyyədə açıqlanmasında, günahkarların aşkarlanmasında 

milli mənəvi dəyərlərimizi, dövlətçilik maraqlarının qorunmasını ideoloji təbliğatının prioriteti kimi daim 

diqqətdə saxlayan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın, İƏT Gənclər Forumunun 

rəhbəri, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın xidmətləri böyükdür. Heydər Əliyev 

Fondu tərəfindən hazırlanan, erməni vəhşiliyini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıran əyani vəsaitlər- kitablar, 

albomlar, video disklər dünyanın bir çox dövlətlərində Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar keçirilən aksiyalarda 
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təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunur. Fondun təşəbbüsü və dəstəyi ilə təşkil olunan aksiyalarda Xocalı faciəsini 

əks etdirən sənədli filmlər, foto-albomlar vasitəsi ilə erməni yalanları ifşa olunur, qırğınların cinayətkar 

ideoloqları barədə məlumatlar beynəlxalq ictimaiyyətə açıqlanır. Dünya birliyi aydın başa düşür ki, beynəlxalq 

terrorizmə qarşı mübarizəyə qoşulmayan Ermənistanın əsil niyyəti yeni-yeni qətliamlar törətmək, əcdadlarının 

vəhşiliklərini ört-basdır etməkdir. 

Erməni vəhşiliyinin ifşa olunmasında İƏT Gənclər Forumu İdarə Heyətinin Küveytdə keçirilən VI 

sessiyasında Forumun mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq məsələləri üzrə birinci baş 

əlaqələndiricisi seçilən Leyla Əliyevanın xidmətləri də danılmazdır. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış, “ Xocalıya ədalət” kampaniyası dəstəklənərək hər il 26 fevral tarixi 

İƏT ölkələrində humanitar fəlakətlər qurbanlarının anım günü kimi qeyd olunur. 

Bu günlərdə təqdimatı keçirilən “ Leyla Əliyeva: Xocalıya ədalət” (Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni 

strateji model) kitabı təbliğat və məlumatlandırma kampaniyasının 5 illiyinə həsr olunmuş soyqırımla bağlı real 

faktları əks etdirən dəyərli vasitədir.  

“Xocalıya ədalət” kampaniyası islam dövlətləri ilə yanaşı Avropa ölkələrində də keçirilir. Ötən illərdə Böyük 

Britaniyanın parlamenti qarşısında 613 Xocalı qurbanının adı yazılmış şar göyə buraxıldı. Türkiyənin Taksim 

meydanında 1 milyondan artıq insanın iştirakı ilə anım mərasimi keçirildi. Moskvada, Berlində, Vyanada, 

Cakartada, Amsterdamda anım tədbirləri təşkil olundu. TBMM binasında “Qarabağ: suallar və faktlar”, 

Moskvada Yuri Ponomaryovun “Qarabağ gündəliyi” kitablarının, Amerikanın rep müğənnisi Toni Blekmənin 

Azərbaycanın “ Dəyirman” qrupunun birgə hazırladıqları “Xocalıya ədalət” rep layihəsinin təqdimatı keçirildi. 

Müasir dövrdə təbliğat üçün ən səmərəli mexanizmi kimi veb saytların imkanlarından istifadə edilir, Xocalı 

qurbanlarının xatirəsi müxtəlif ölkələrdə yad olunur. 

 

“İki sahil”.-2014.-25 fevral.-№ 34.-S.16. 

 

  



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 

 

73 
 

Xocalı soyqırımının tanıdılmasında hər bir azərbaycanlı fəal olmalı və  

əsl vətəndaşlıq mövqeyini ortaya qoymalıdır 

 

Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq səviyyədə keçirilən “Xocalıya ədalət” kampaniyasının 

əhəmiyyətini nəzərə alaraq, 

“Xocalıya ədalət” kampaniyasının keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında imzaladığı Sərəncam böyük 

əhəmiyyətə malikdir 

 

Azərbaycanın XX əsr tarixinin ən faciəli səhifələrindən biri olan Xocalı soyqırımının 22 ili tamam olur. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş sovet ordusunun Xankəndi 

şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının ağır texnikasının və şəxsi heyətinin köməyi ilə Xocalı şəhərinə 

hücum edərək azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədiblər. Şəhər darmadağın edilib və talanıb, dinc əhaliyə 

amansızlıqla divan tutulub, 613 nəfər qətlə yetirilib, meyitlər təhqir olunub, o cümlədən, 106 qadının, 63 uşağın, 

70 qocanın həyatına son qoyulub, 487 nəfər yaralanıb, 1275 dinc sakin əsir götürülüb, 150 nəfərin taleyindən isə 

hələ də xəbər yoxdur. Soyqırımı faktı Xocalı şəhərində 105 sosial-məişət obyektinin dağıdılmasına da səbəb 

olub. Şəhərdə 3200 fərdi yaşayış binası, 14 məktəb, 21 klub, 29 kitabxana, üç mədəniyyət evi və bir tarix-

diyarşünaslıq muzeyi dağıdılıb. XIV-XV əsrə aid türbələr, günbəzlər, məzarlar yerlə yeksan olunub, 

qəbiristanlıq vandallara xas üsullarla dağıdılıb, ümumiyyətlə, bu torpağın ən qədim sakinləri olan 

azərbaycanlılara aid bütün izlər silinib. 

Erməni vandallarının Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri isə dünyanın nüfuzlu “Krua l’Eveneman”, 

“Newsweek” jurnalları, “The Sunday Times”, “The Times”, “İzvestiya”, “Financial Times”, “Le Mond”, “The 

Washington Post”, “Reuters” agentliyi, “Channel 4 News” televiziyası və digər media vasitələri işıqlandırıblar. 

İstər 1992-ci ilin fevralında, istərsə də hadisədən sonrakı günlərdə Xocalıya dünyanın müxtəlif ölkələrindən 

onlarla əcnəbi jurnalist gəlib. Onlar qanlı hadisələri gözləri ilə görüb dəhşətə gəlirdilər. Həmin günlərdə 

dünyanın məşhur qəzet və jurnallarında xarici jurnalistlərin Xocalı soyqırımı haqqında məlumatları dərc 

olunurdu. Bu müdhiş günlərdə xarici KİV-lərdə yer alan informasiyalar bəşər tarixinin ən qanlı səhifələrindən 

olan Xocalı soyqırımı dəhşətlərini tam dolğunluğu ilə əks etdirməsə də, hər halda, dünya ictimaiyyətində 

faciənin miqyası haqqında müəyyən təsəvvür yaratmaq baxımından əhəmiyyətli idi. Amma təəssüflər olsun ki, 

soyqırımının baş verdiyi və ondan sonrakı günlərdə xarici mətbuatda yüzlərlə bu kimi məlumatlar yayımlansa 

da, dünya dövlətləri bu dəhşətli hadisə haqqında məlumatlı olsalar da, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən 

gecə Xocalıda baş verənləri adları çəkilən mətbuat orqanlarının məxsus olduqları dövlətlər indiyədək soyqırımı 

kimi tanımayıblar. Qeyd edək ki, miqyasına və dəhşətlərinə görə Xocalı qırğını təkcə Azərbaycan xalqına qarşı 

deyil, insanlıq əleyhinə törədilmiş soyqırımıdır. Xatın, Liditsa, Oradur, Ruanda soyqırımıları kimi, Xocalı 

soyqırımı da insanlıq tarixinə yazılan qanlı faciədir. 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. 

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

cinayət sayılır. BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr 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. “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzi 

də təsdiq edir ki, 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 və digər səbəbdən, fərq qoyulmadan bu 

Bəyannamədə təsbit olunmuş bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır. 

Maddə 3. Hər kəsin yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ var. 

Maddə 5. İnsan ləyaqətini alçaldan, insaniyyətlikdən kənar və qəddar hərəkətlər qadağandır. 

Maddə 9. Özbaşına həbslər, saxlanılmalar və ya qovulmalar qadağandır. 
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Maddə 17. Hər bir insanın əmlaka malik olma hüququ vardır və insanın əmlakdan özbaşına məhrum edilməsi 

qadağandır. 

Beləliklə də, aydın olur ki, Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı aktını Dağlıq Qarabağ bölgəsinin işğalı zamanı 

Ermənistan Respublikasının həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin yeni bir mərhələsi olub. 

  

Xocalının yer üzündən 

silinməsi ermənilər üçün strateji xarakter daşıyırdı 

 

Əlbəttə, bu gün həmin hadisələri geniş rakursda təhlil etdikdə bəlli olur ki, ermənilər Xocalı soyqırımını 

törətməkdə siyasi və strateji məqsəd güdürdülər. Bu məqsəd isə hər şeydən əvvəl Azərbaycanın ən qədim 

yaşayış məskənlərindən olan Xocalı Dağlıq Qarabağda strateji əhəmiyyətli mövqeyə malik idi, həm də 

düşmənin məkrli niyyətlərinin reallaşmasına ən böyük maneə rolunu oynayırdı. Dağlıq Qarabağı işğal etməyi 

qarşılarına əsas məqsəd kimi qoyan Ermənistan silahlı birləşmələri, nəyin bahasına olursa-olsun, bu maneəni 

aradan qaldırmağa çalışırdılar. 

Birincisi, ermənilərin məqsədi, ümumiyyətlə, Azərbaycanın ən qədim yaşayış məntəqələrindən olan Xocalını 

yer üzündən birdəfəlik silmək idi. Bu da səbəbsiz deyildi. Axı Xocalı Azərbaycan tarixinin əsrlərin 

dərinliyindən müasir dövrə qədər zəngin mədəniyyət ənənələrinin əks olunduğu qədim yaşayış məskəni kimi bu 

qədimliyə güzgü tuturdu. Serj Sarkisyan özü etiraf edərək deyib ki, “Xocalıya qədər azərbaycanlılar 

düşünürdülər ki, biz onlarla sadəcə zarafat edirik. Azərbaycanlılar bu fikirdə idilər ki, ermənilər dinc sakinlərə əl 

qaldırmağa bacaran insanlar deyil. Bu fikirləri sındırmaq lazım idi. Belə də alındı”. 

İkincisi, Xocalının strateji mövqedə - separatizm yuvası olan Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, 

Qarabağ dağının silsiləsində və Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşməsi, Qarabağdakı 

yeganə aeroportun da burada olması idi. Xocalının bu cür strateji mövqeyə malik olması erməni şovinistlərini 

narahat edirdi. Erməni silahlı dəstələrinin qarşısına qoyulmuş əsas vəzifələrdən ən mühümü Xocalıdan keçən 

Əsgəran-Xankəndi yolunun boşaldılması və aeroportun ələ keçirilməsi idi. 

Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyan etiraf edib ki, Xocalı Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yeganə 

hava məkanı idi: “Bilirsiz belə şeylər barədə yüksək səslə danışmazlar. Deyərlər ki, mümkündür. Mən də belə 

davranıram. Çünki Azərbaycanın keçmiş rəhbəri deyib ki, bunlar ermənilər yox, azərbaycanlıların özləri olub. 

Amma yenə mən deyirəm ki, həqiqət başqa cürdür. Hər halda, Xocalı bütün Qarabağı boğaza yığmışdı. Çünki 

bizi Ermənistanla birləşdirən aeroport orada idi”. 

Əslində, Xocalının işğalı 1991-ci ilin oktyabrından, erməni quldur birləşmələrinin şəhəri mühasirəyə 

almasından başlayır. Həmin vaxtdan etibarən bütün avtomobil yolları bağlanmış, cığır və keçidlər ermənilərin 

nəzarəti altına keçmişdi. Əraziyə yalnız havadan daxil olmaq mümkün idi ki, bu da böyük risk tələb edirdi. İşğal 

ərəfəsində Şuşa səmasında sərnişin vertolyotunun vurulması 40 nəfər azərbaycanlının həyatına və Xocalı 

sakinlərinin ümidlərinə son qoydu. Şəhərə son dəfə vertolyot yanvarın 28-də enmiş və bundan sonra Xocalı ilə 

hava əlaqəsi də kəsilmişdi. 

Faciənin baş verməsindən xeyli əvvəl artıq şəhərdə humanitar vəziyyət də gərginləşmişdi. Yanvarın 2-dən 

etibarən isə şəhərə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılmışdı. Ciddi ərzaq və dava-dərman çatışmazlığı 

yaranmasına baxmayaraq, Xocalı sakinləri şəhəri əldən vermək fikrində deyildilər. Əksinə, əli silah tutan hər bir 

Xocalı sakini ata-baba yurdunun müdafiəsinə qalxmışdı. Şəhəri erməni quldurlarından avtomat və ov tüfəngləri 

ilə silahlanmış yerli sakinlər, milis qüvvələri qoruyurdular. 1992-ci il fevralın 25-də gecə saat 23-də ermənilər 

keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının ən müasir döyüş silahlarının və canlı qüvvələrinin köməyi ilə 

qəflətən şəhərə güclü hücuma keçdi. Əvvəlcə şəhər top atəşinə tutuldu. 

Ermənilərin şəhərə daxil olması nəticəsində Xocalını tərk etmək məcburiyyətində qalan təqribən 2500 nəfər 

köməksiz insan Əsgəran rayonunun Naxçıvanik kəndi yaxınlığında daşnaklar tərəfindən misli görünməmiş 

xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildilər. Bununla da, Xocalını yer üzündən silməyə müvəffəq olmuş ermənilərin 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ torpaqları ilə bağlı strateji planlarının reallaşdırılması asanlaşdı. 

  

Mütəllibov və 

AXC-Müsavat Xocalı 

soyqırımı üzərindən siyasi maraqlarını təmin edirdilər 

  

Azərbaycanın tarixində ən təəssüf doğuran məqam isə ondan ibarətdir ki, erməni daşnakları xocalıları, 

bütövlükdə isə, azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qətlə yetirdiyi bir vaxtda Bakıda bu hadisələrə reaksiya vermək, 
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törədilən qırğınların dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq əvəzinə siyasi hakimiyyət uğrunda savaş 

gedirdi. Xocalı soyqırımının üzərində siyasi məqsədlərini reallaşdıran AXC-Müsavat hakimiyyəti istefaya 

çağırır, cəbhədə vuruşan hərbçiləri Bakıya yönəldirdi. Hətta ən acı fakt ondan ibarət idi ki, adları çəkilən 

ünsürlər Xocalının azərbaycanlılar tərəfindən törədildiyini də iddia edirdilər. Əlbəttə ki, bu, birbaşa olaraq, 

Ermənistanın mövqeyini müdafiə etmək və onların işğal planlarına yarınmaq idi. Məhz AXC-Müsavat cütlüyü 

bu soyqırımı faktından istifadə edərək hakimiyyətə gəlmək üçün özünə zəmin yaratdı və Bakıda döyüş səhnələri 

qurmaqla, Şuşanın, Laçının və digər rayonlarımızın Ermənistan tərəfindən işğalına da şərait yaratdı. 

Bu cür vəziyyət Azərbaycan dövləti və xalqı üçün fəlakət idi. Ona görə də, xalq ikinci Xocalı faciəsi 

yaşamamaq üçün Ümummilli Lideri hakimiyyətə gətirdi. Məhz Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə 

tanıdılması və erməni faşizminin ifşası ilə bağlı ilk təşəbbüs Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə 

hakimiyyətə qayıdışından sonrakı dövrə təsadüf etdi. Ümummilli Lider ilk gündən Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı və terror siyasətinin mahiyyətini, habelə ərazilərimizin işğalından sonra Dağlıq 

Qarabağın terrorizm mənbəyinə - “boz zona”ya çevrilməsi, orada narkotik maddələrin yetişdirilməsi, mədəni 

abidələrin məhv edilməsi faktlarının və digər dəlil-sübutların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını xarici 

siyasətdə mühüm vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirdi. Bu məqsədlə atılan mühüm addımlardan biri erməni 

təcavüzü nəticəsində üzləşdiyimiz milli faciələrimizə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi oldu. 

Belə ki, Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

“Xocalı Soyqırımı Günü haqqında” qərar qəbul etdi, BMT-yə, dünya dövlətlərinə bu qətliamın mahiyyətini 

açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırdı. Ümummilli 

Lider Heydər Əliyevin “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” 1997-

ci il 25 fevral tarixli Sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-da saat 17.00-da Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan edilir. Milli 

Məclisin 2002-ci il 26 fevral tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Bəyanatı”nda isə bəyan edilir ki, Azərbaycan dövləti mövcud 

imkanların hamısından yararlanaraq ərazi bütövlüyünün bərpasını təmin edəcək, Xocalı faciəsinin əsil 

beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət almasına, onun ideoloqlarının, təşkilatçılarının və icraçılarının layiqincə 

cəzalandırılmasına nail olacaq. 

  

Prezident İlham Əliyev 

Xocalı soyqırımının 

tanıdılmasını səfirliklərimiz və diaspor təşkilatlarımız qarşısında vacib məsələ 

kimi müəyyənləşdirib 

  

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu layiqli şəkildə dava etdirən Prezident İlham Əliyev isə 

Azərbaycan həqiqətlərinin, Xocalı soyqırımını dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını səfirliklərimiz və diaspor 

təşkilatlarımız qarşısında vacib məsələ kimi müəyyənləşdirib. “Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin yüzilliklər 

boyu türk və Azərbaycan xalqlarına qarşı apardığı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi idi” - 

deyən dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması üçün bütün 

resursları və vasitələri işə salıb. Hətta 2007-ci ildə Milli Məclis Xocalı soyqırımının 15 illiyi ilə əlaqədar geniş 

qərar qəbul edib, Prezident İlham Əliyev isə “Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü haqqında” 2012-ci il yanvarın 

17-də Sərəncam verib. Məhz birbaşa Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə dünya ictimaiyyətinin diqqətini 

Xocalı soyqırımına yönəltmək üçün dövlət başçısının, ölkənin siyasi elitasının iştirakı ilə ümumxalq yürüşü də 

keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın, həmçinin, 

paytaxtın Azadlıq meydanından başlayan, 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 daşıyırdı. 

Əlbəttə ki, Prezident İlham Əliyevin göstərişləri əsasında dünyanın bir çox dövlətlərində tanıtma tədbirləri 

təşkil olunur. Lakin xarici tədbirlərin sırasında ən möhtəşəmi Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilib. Yüz 

mindən artıq insanın yürüş edərək, Taksim meydanında bir daha dünya ictimaiyyətinin diqqətini Xocalı 

soyqırımına cəlb etdi. Biz azərbaycanlılar bütün dünyaya sübut etməyə çalışırıq ki, Xocalı soyqırımı ermənilərin 

azərbaycanlılara qarşı törətdiyi etnik təmizləmə siyasətinin nəticəsidir. Elə Prezident İlham Əliyevin 

Azərbaycan xalqına müraciətində dediyi kimi, Xocalı soyqırımını törətməkdə düşmənin məqsədi Azərbaycan 

xalqını sarsıtmaq, suverenlik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədən çəkindirmək və torpaqlarımızı zorla ələ 
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keçirmək olsa da, bu ağır faciə xalqımızı daha da mətinləşdirib, qəhrəman oğul və qızlarımızı müqəddəs Vətən 

və milli dövlətçiliyimiz naminə qətiyyətli və mütəşəkkil mübarizəyə səfərbər edib”. 

Bütün Azərbaycan xalqı əmindir ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirənlər gec-tez ədalət məhkəməsi 

qarşısında cavab verərək layiqli cəzalarını alacaq, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. Mehriban xanım 

Əliyevanın xüsusi səyi nəticəsində Azərbaycan həqiqətləri dünyanın hər yerində nümayiş etdirilir 

Bu gün Azərbaycan dövləti və hökuməti, digər qeyri-hökumət təşkilatları, diaspor qurumları ilə yanaşı 

Heydər Əliyev Fondu da Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə daha geniş coğrafiyada 

çatdırılması, onun soyqırımı aktı kimi tanıdılması istiqamətində mühüm addımlar atır. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin 

deputatı Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi səyi nəticəsində Azərbaycan həqiqətləri dünyanın hər yerində 

nümayiş etdirilir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən işlərə xüsusi önəm verən fond 2005-ci ildən başlayaraq, 

müxtəlif dillərdə “Qarabağ həqiqətləri” toplusunu nəşr edir. Beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlanmış toplu ilkin 

olaraq Azərbaycan, rus və ingilis dillərində nəşr edilib. Həmçinin, “Qarabağ həqiqətləri” oxuculara alman və 

macar dillərində təqdim olunub. Təbliğat materialları indiyədək bir çox xarici ölkələrdə yayılıb, müxtəlif tədbir 

və aksiyalar zamanı Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında səmərəli ideoloji vasitəyə çevrilib. 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə dünyanın bir çox nöqtəsində Xocalı soyqırımının qurbanlarının 

xatirəsini anma mərasimləri keçirilir. Bu aksiyaların iştirakçılarına fond tərəfindən hazırlanmış, Qarabağın və 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixindən bəhs edən materiallar, bukletlər, 

fotoalbomlar və kitablar paylanılır. Aksiyalar çərçivəsində ermənilərin vəhşiliklərindən bəhs edən sənədli 

filmlər nümayiş etdirilir, uşaq rəsmləri sərgiləri təşkil olunur. Yəni, anlaşılan odur ki, Heydər Əliyev Fondu bu 

gün Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında fasiləsiz və effektiv işləyən təşkilatdır. 

İnformasiya müharibəsinin geniş yayıldığı müasir dövrdə Xocalı soyqırımı haqqında bütün faktların dünya 

dövlətlərinə çatdırılması istiqamətində atılan ən mühüm addımlardan biri də Heydər Əliyev Fondunun vitse-

prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə təsis edilmiş, fəaliyyətinə 2009-cu ilin fevralında start verilmiş və 

hazırda 50-dan artıq ölkədə yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla davam etdirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq 

informasiya və təşviqat kampaniyasıdır. Kampaniyanın əsas məqsədi beynəlxalq ictimaiyyətin Xocalı faciəsi ilə 

bağlı məlumatlandırılmasını, faciəyə beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsini və beynəlxalq 

səviyyədə anılmasını təmin etməkdir. Hazırda dünyanın bir çox nöqtəsində həyata keçirilən bu kampaniya 

çərçivəsində görülən işlərin nəticəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan 50-dən artıq ölkəsinin 

parlament nümayəndə heyəti Xocalı faciəsini beynəlxalq səviyyədə soyqırımı kimi tanıyıb. Həmçinin, Meksika, 

Pakistan və digər ölkələrin parlamentəri də Xocalı soyqırımını tanıyan sənədlər qəbul ediblər. 

Göründüyü kimi, Xocalı soyqırımının beynəlxalq miqyasda tanınması istiqamətində həyata keçirilən 

tədbirlər yeni mərhələyə qədəm qoyur. Elə Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq səviyyədə keçirilən “Xocalıya 

ədalət” kampaniyasının əhəmiyyətini nəzərə alaraq, “Xocalıya ədalət” kampaniyasının keçirilməsi ilə bağlı 

tədbirlər haqqında imzaladığı Sərəncam böyük əhəmiyyətə malikdir. Artıq Xocalı soyqırımı, ümumilikdə, 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların, faktların, fotoşəkillərin dəqiqliyinə 

xüsusi diqqət yetirilməlidir ki, düşmənlərimiz bundan əleyhimizə istifadə edə bilməsinlər. Çünki Ermənistan 

dövləti və erməni lobbisi 2015-ci ildə qondarma erməni soyqırımının 100 illiyini qeyd edilməsi üçün bütün güc 

və resurslarını səfərbər ediblər. Düşmənlərimizin bu saxta kampaniyasının qarşısının alınması üçün ən səmərəli 

yol Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması və ayrı-ayrı ölkələrin 

parlamentlərində tanınmasına nail olmaqdır. Bu işdə isə hər bir azərbaycanlı fəal olmalı və əsl vətəndaşlıq 

mövqeyini ortaya qoymalıdır. 

  

“Səs” Analitik Qrupu 

 

“Səs”.-2014.-26 fevral.-№ 35.-S.8-9. 
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XOCALI: erməni faşizminin avtoportreti… 

 

Cavanşir FEYZİYEV, 

Milli Məclisin deputatı,  

fəlsəfə doktoru 

 

1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə birləşmiş rus-erməni silahlı qüvvələri Xocalıya 

hücum edərək tariximizə qanlı hərflərlə həkk olunmuş Xocalı soyqırımını törətdilər. Amansızlığına görə 

dünya tarixində törədilmiş ən qəddar cinayətləri belə üstələyən bu soyqırımı aktı təkcə Azərbaycan 

türklərinə qarşı deyil, bütövlükdə, insanlığa, bəşəriyyətə, beynəlxalq sülhə qarşı törədilmiş ən ağır 

cinayət idi. Xocalı faciəsinə qədər Qarabağda baş verən bütün olaylar bu faciənin məqsədli şəkildə həyata 

keçirilən etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olduğuna heç bir şübhə yeri qoymur. Xocalının 

mühasirəyə alınaraq mülki şəxslərin şəhəri tərk etməsinə imkan verilməməsi ermənilərin əsl niyyətini 

açıq şəkildə ortaya çıxarır. 

 

 O qanlı fevral gecəsində  63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla - 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi, 

8 ailə tamamilə məhv edildi, 1275 nəfər əsir, 150 nəfər isə itkin düşdü. Öldürdükləri uşaqların, qocaların, 

qadınların cəsədlərini tanınmaz hala salmaq qədər alçaq mənəviyyata və xəstə təfəkkürə malik olan ermənilər 

bəşər tarixində ermənilik adına əbədi şərəfsizlik gətirən soyqırımı aktına imza atdılar. 

Faciənin törədilməsindən yalnız iki gün sonra hadisə yerinə çatmaq mümkün oldu. Şahidlərin qarşılaşdıqları 

tükürpədici mənzərə sözlə ifadə edilə bilməyəcək qədər ağır və amansız idi. Bütün tarixi, kökü və ruhu ilə 

yaşadığı torpağa bağlı olan sadə insanların, o torpaqda yenicə ayaq tutub yeriməyə başlamış məsum uşaqların 

cəsədlərini soyuq qış fəslində isti vətən torpağı öz ağuşuna almışdı. Kim bilir, son nəfəslərində istəkləri, 

diləkləri nə olmuşdu  soydaşlarımızın? Nəsibləri isə vətən torpağını qucaqlayaraq şəhidlik zirvəsinə ucalmaq 

oldu...   

Bu qanlı hadisənin şahidi, bütün ailəsindən yalnız qucağındakı körpə qızını və 4 yaşlı oğlunu xilas edə bilmiş 

gənc bir ana  göz yaşları içərisində, ürək parçalayan Xocalı tarixçəsini söyləyir: “Xocalıdakı ov silahlarını da 

camaatdan almışdılar. Bizim özümüzü müdafiə etməyə heç bir imkanımız yox idi. Yalnız ərim tüfəngini 

gizlədib saxlamışdı. Biz od-alov içərisindən viran olmuş Xocalının kənarına güclə gəlib çıxa bildik. Sonra 

gördük ki, silahlılar bizi izləyərək, güllələr yağdırır. Onlar bizə çatıb öldürmək, ya da əsir götürmək istəyirdilər. 

Ərim dayanıb onlara atəş açmağa başladı. Qışqırdı ki, “Qaçın, ələ keçməyin!” Ailəmizin üzvlərindən bir neçəsi 

arxadan vurulub yerə sərildi. O isə hələ də silahlılarla vuruşurdu. Mən ayaqyalın, başaçıq, iki balamla uzaqlaşıb 

kol-kosun içində, qaranlıqda gözdən itəndə güclə onun bağırtısını eşidirdim: “Qaçın, gizlənin, görünməyin!” Biz 

xilas olduq. O isə şəhid...” 

Azərbaycanlı Ər son nəfəsinə qədər vuruşdu ki, özü ölsə də, ailəsi düşmən əlinə keçməsin. Bu faciədən 

möcüzəli təsadüf nəticəsində qurtulmuşların hamısı bu gün də  Xocalı dərdinin ağır yükü altında inləyir. Milli 

qəhrəmanımız Çingiz Mustafayevin lentə aldığı dəhşətli görüntülər Xocalı faciəsinin miqyasını və erməni 

cəlladlarının vəhşiliyini  bütün dünyaya nümayiş etdirir. Elə ermənilərin özləri də öz mənfur əməllərini etiraf 

etməkdən çəkinmir, yazdıqları ilə özlərini ifşa edirlər. Erməni millətçiliyinin və separatizminin baş ideoloqu, 

körpə balaların qatili Balayanın Xocalı hadisələrindən 4 il sonra yazdığı “Qəlbimizin dirilməsi” kitabını 

oxuyarkən bir daha bunun şahidi olursan: 

“... Biz Xaçaturla uşaqların saxlandığı zirzəmiyə enən vaxt, əsgərlərimiz artıq onlardan birini ovuclarından 

pəncərə çərçivəsinə mıxlamışdılar. Uşağın səs-küyünü azaltmaq üçün Xaçatur onun ağzına öldürdüyümüz 

anasının kəsilmiş döşünü soxdu. Sonra mən onun başının, döşünün və qarnının dərisini soydum. O, qan 

itirməsindən 7 dəqiqə sonra öldü. Birinci ixtisasıma görə həkim olduğum üçün humanistəm və ona görə də 

uşağın başına gətirdiklərimizdən sevinc duymadım. Lakin qəlbim şadlanırdı. Xaçatur uşağın bədənini hissələrə 

böldü və itlərə atdı. Axşam biz eyni hərəkətləri üç türk uşağı ilə etdik. Mən erməni, vətənpərvər və vətəndaş 

kimi borcumu yerinə yetirdim...” 

Qarabağın işğalı zamanı Zori Balayanın Serj Sərkisyanla birlikdə hərbi geyimli fotoları da onların birlikdə 

törətdiyi cinayət əməllərinin sübutudur. Bu ölkənin həkim-yazıçısı da, prezidenti də  Xocalı soyqırımı və 

bütövlükdə, Qarabağın işğalı üzərində “erməni millətinin qəhrəmanlarına” çevriliblər. Lakin tarixi həqiqətlər 

bunun qəhrəmanlıq deyil, növbəti xəyanət olduğunu sübut edir. Bu faciə Qafqazlarda türk tarixinin qanlı 

səhifələrindən biri olsa da, birincisi deyil. 
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Xocalı soyqırımı bizi tarixi keçmişimizə yenidən nəzər salmağa və acı həqiqətləri bir daha xatırlamağa və 

xatırlatmağa sövq edir. Xocalı soyqırımının kökü baş verdiyi tarixdən çox-çox əvvəlki zamanlara gedib çıxır. 

Bu faciəyə təkcə Qarabağ ətrafında cərəyan edən hadisələrin tərkib hissəsi kimi yox, həm də Azərbaycanın 

tarixi uğurları, zəngin dövlətçilik ənənələri, ölkəmizin yerləşdiyi geopolitik məkan və Qafqaz regionunda 

tutduğu önəmli yer kontekstində yanaşmaq onun əsl səbəblərini üzə çıxarmağa kömək edir. 

Bu, XXI əsrdə erməni faşistinin özü tərəfindən öz qələmi ilə yaradılmış mükəmməl obrazı, avtoportretidir! 

Bəşəriyyət tarixinə geniş bir zaman çərçivəsində nəzər saldıqda onun savaşsız, fəlakətsiz, iztirabsız 

günlərinin heyrətamiz dərəcədə az olduğunu görürük. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, son 200 ildə ən azı 

22 müharibə baş verib. İyirmi birinci əsrin lap əvvəlindən - 2001-ci il 11 sentyabrdan ABŞ-ın “beynəlxalq 

terrora qarşı müharibə” elan etməsini və bu prosesin indiyədək davam etdiyini də nəzərə alsaq, deyə bilərək ki, 

üçüncü minilliyin bircə günü də savaşsız ötüşməyib.  Bütün sivilizasiya tarixini əhatə edən beş min illik zaman 

kəsiyində 150 milyondan artıq insan bu müharibələrdə həlak olub. Həlak olanların da 73 faizi yalnız XX əsrdə 

baş vermiş müharibələrin payına düşür. 

Təkcə İkinci Dünya müharibəsindən sonra bütün dünyanın 151 yerində 231 silahlı konflikt baş verib ki, 

bunların da yarıdan çoxu 1990-cı ildən - Soyuq Müharibə qurtarandan sonrakı ən yaxın tarixi dövrə təsadüf edir. 

BMT-nin məlumatlarına görə, ötən onilliklərdə silahlı konfliktlərdə həyatını itirən mülki vətəndaşların sayı 

dramatik şəkildə artıb, ümumi qurbanların 90 faizinə çatıb. Bu acı reallığın səbəbini İnsanın fitrətində,  onun 

malik olduğu “şər başlanğıcın”  “xeyir başlanğıcı”nı üstələməsində görən, bəşər tarixində yaşanmış və 

yaşanacaq acı olayların qaçılmaz olduğunu iddia edənlər də var. İkinci Dünya müharibəsinin başlamasını öz 

nəzəriyyəsinin doğruluğunun təsdiqi kimi qələmə verən və bu müdhiş savaşa “haqq qazandırmağa” cəhd edən 

Ziqmund Freyd kimi... 

 Amma bütün müharibələrin içində  öz miqyası, qəddarlığı, insanlığa sığmayan əməlləri ilə fərqlənən elə 

cinayət aktları vardır ki, onlara Ziqmund Freyd də heç bir vəchlə haqq qazandıra bilməzdi. Təkcə Azərbaycan 

tarixinin deyil, bütün bəşər tarixinin ən dəhşətli hadisələrindən biri olan Xocalı qətliamı məhz həmin cinayət 

aktlarından biridir.  

Tarixdən yaxşı məlumdur ki, Azərbaycan dövlətçiliyi özünün ən yüksək zirvəsinə Səfəvilər dövlətinin 

yaradılması ilə çatmışdı. Zamanında böyük bir coğrafi məkanı əhatə edən bu dövlətin zəifləməsi ilə Azərbaycan 

öz sərhədləri içərisində  daralmağa başladı. Səfəvilər dövlətinin süqutu, Azərbaycanın pərakəndə şəkildə 

xanlıqlara parçalanması sonda bütün regionun rus imperiyasının nəzarəti altına keçməsi ilə nəticələndi. 

Beləliklə, Azərbaycan dövlətçiliyinin zəifləməsi bütövlükdə Qafqaz regionunun imperiya caynağına keçməsinə 

səbəb oldu. Lakin faciə bununla bitmədi. Minilliklər ərzində Avrasiyanın sahibi olan qüdrətli türk 

dövlətçiliyinin dirçəlməsinə bir daha imkan verməmək məqsədi ilə Altaylardan Balkanlara qədər uzanan türk 

qurşağını parçalamağa çalışan rus imperiyası “məzlum” erməni tayfalarını məhz Qafqazda, əzəli türk 

torpaqlarında yerləşdirməyə başladı. Türk zolağının strateji mərkəzində yerləşən Azərbaycan imperyanın 

şikarına çevrildi. 

Son üç yüz ildə əhalisi daim artmaqda olan  Azərbaycanın ərazisi daim azalmağa, dəfələrlə bölünərək 

imperiya tərəfindən udulmağa məruz qaldı  və bu günkü Azərbaycan dövləti mövcud olduğu bütün siyasi-

mədəni tarixi ərzində ən az torpaqlara malikdir. XX əsrdə çarizm imperiyasını əvəzləyən sovet imperiyası da bu 

ənənəyə sadiq qalaraq Azərbaycanı parçalamaqda davam etdi. Qəddarlığı ilə öz sələfindən heç də geri qalmayan 

sovet imperiyası soydaşlarımızın böyük bir hissəsini Asiya çöllərinə sürgün etməklə, Zəngəzur mahalını da 

düşmənlərimizə təhvil verdi. Bütün bunlara mətinliklə sinə gərən millətimiz yetmiş il ərzində sovet əsarətinə 

qarşı mübarizəsini  və milli azadlıq hərəkatını davam etdirdi. Bu üzücü mübarizə 20 Yanvar faciəsindən keçərək 

milli dövlətçiliyimizin bərpasına yol açdı. 

Əslində, Xocalı hadisələri Azərbaycanda sovet imperiyasının dayaqlarını laxladan milli azadlıq hərəkatını 

boğmağa yönəlmiş Qanlı Yanvar faciəsinin davamı idi. Xalqımızın mübarizlik əzmini sındırmağa, Azərbaycanı 

yenidən əsarət altına almağa yönəlmiş zorakılıq aktı idi. Rus imperiyası törətmiş olduğu 20 Yanvar faciəsində 

əldə edə bilmədiyinə Xocalı faciəsində bilavasitə iştirak etməklə nail olmaq istəyirdi. Qafqazın itirilməsini heç 

zaman həzm edə bilməyən rus imperiyası Xocalı qətliamının törədilməsinə göstərdiyi “dəstəklə” yenicə 

müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycana öz gücünü nümayiş etdirdi və əsl niyyətini ortaya qoydu. Xocalı 

soyqırımı əslində, bütün dünya türklüyü qarşısına atılan imperiya “əlcəyi”  idi. 

Son iki yüz il ərzində imperiyanın köməyi ilə qədim türk torpaqlarında məskunlaşmış, imperiya 

boyunduruğunda yaşamağa və imperiya buyuruqlarını məharətlə yerinə yetirməyə alışmış, ən çətin anlarda 

qonşularına dayaq olmaq əvəzinə xəyanət etməyi adət etmiş ermənilər isə həmişə olduğu kimi bu dəfə də məkrli 

imperiya siyasətinin əsas ifaçıları kimi çıxış etdilər. Nəticədə növbəti dəfə torpaqlarımızın bir hissəsini tərk 
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etməyə məcbur edilsək də, müstəqillik idealından geri çəkilmədik. Prezident İlham Əliyevin Xocalı 

soyqırımının iyirminci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində vurğuladığı kimi, “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 

mətinləşdirdi, qəhrəman oğul və qızlarımızı müqəddəs Vətən və milli dövlətçiliyimiz naminə qətiyyətli və 

mütəşəkkil mübarizəyə səfərbər etdi”. 

Qafqazda dövlətçilik ənənələrinin formalaşmağa başladığı zamandan etibarən ən güclü və ən böyük dövlətlər 

məhz Azərbaycan dövlətçiliyinin şanlı tarixində yer almış Atabəylər, Şirvanşahlar, Səfəvilər kimi qüdrətli 

dövlətlər olmuşdur. Bütövlükdə Qafqazın dövlətçilik ənənəsinin əsas hissəsini məhz Azərbaycanın dövlətçilik 

ənənəsi təşkil etmişdir. Buna görə də rus imperiyası mövcud olduğu bütün zamanlarda Azərbaycan 

dövlətçiliyini, xüsusilə onun digər türk dövlətləri ilə müttəfiqləşib güclənməsini öz imperialist maraqlarına ciddi 

təhlükə hesab etmişdir. Çünki, güclü Azərbaycan həm də güclü Qafqaz deməkdir. Lakin bu reallığı qəbul 

etməyən, imperiya tərəfindən “böyük Ermənistan” xülyası ilə “yemlənən” ermənilər tarix boyu imperiya 

siyasətinin ucuz aləti kimi Qafqazda dağıdıcılıq missiyasını məharətlə yerinə yetirmiş və bu gün də separatizmi 

alovlandırmaqla, çirkin ənənələrinə sadiq qalmaqdadırlar. 

Yaxın keçmişimizin ən faciəvi hadisələrindən biri olan Xocalı soyqırımı erməni təfəkkürünün və tipik 

erməni xarakterinin təkcə onun qonşuları üçün deyil, bütövlükdə bəşəriyyət üçün nə qədər təhlükəli olduğunu 

bir daha sübut etdi. Erməni xarakterinə xas olan terrorizm, etnik təmizləmə və işğalçılıq siyasəti müasir dünyada 

dayanıqlı sabitliyə və sülhə ən böyük təhdid mənbələri kimi çıxış edir. Tarix boyu iyrənc “keyfiyyətlərini” 

qoruyub saxlamağa nail olmuş ermənilər isə bu gün düşdükləri aciz vəziyyətin kökündə məhz sahib olduqları 

ermənilik xarakterinin dayandığının fərqində  deyillər. Bununla, ermənilər təkcə Qafqaz regionunda deyil, bütün 

dünyada sabitliyin təmin olunmasına qarşı ən böyük maneə kimi çıxış edir və beynəlxalq humanizm siyasətinə 

ağır zərbələr vururlar.  Ermənilər üçün müstəqillik heç zaman milli məqsəd olmayıb və bu gün də əsas şərt 

deyildir. 

Bu gün Ermənistanın bütün sahələrdə Rusiyadan asılı vəziyyətə düşməsi və həmişə olduğu kimi onun 

“vassalı” və lazım olduqda isə “forpostu” rolunda çıxış etməsi bunu bir daha sübut edir. Vaxtilə, əhalisinin 

əhəmiyyətli qismi Azərbaycan türklərindən və digər millətlərdən ibarət olan Ermənistanda bu gün vəziyyət 

tamamilə fərqlidir. Etnik təmizləmə nəticəsində digər millətlərin nümayəndələri zorla öz tarixi yurd-

yuvalarından didərgin salınmış və qonşu dövlətlərdə məskunlaşmağa məcbur olmuşlar. Ermənistan mono-etnik 

dövlətə çevrilmişdir. Azərbaycanda isə vəziyyət tamamilə fərqlidir. Azərbaycan həmişə olduğu kimi bəşəri 

dəyərlərə, regionda sülh və sabitliyə real təhlükə mənbəyi olan mənfur qüvvələrə qarşı qətiyyətlə mübarizə 

aparmaqdadır. Nə qədər çətin olsa da,  Azərbaycan dövləti və xalqı təkcə öz milli maraqları üçün deyil, 

bütövlükdə ümumbəşəri dəyərlərinin qorunub saxlanılması üçün öz mübarizəsini fədakarlıqla davam 

etdirməkdədir. 

Azərbaycan bütün tarixi boyu çoxsaylı millətlərin nümayəndələrinin sülh və əmin-amanlıq şəraitində 

yaşadığı, bütün dünyaya tolerantlıq örnəyi olan bir məkandır. Hətta  Azərbaycan vətəndaşı olan çoxsaylı etnik 

ermənilər də heç-bir milli ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan bu gün  Azərbaycanda yaşamaqda davam edirlər. Bu 

fakt bir daha Azərbaycan xalqının sülhpərvərliyini, dözümlülüyünü və birgəyaşayış ənənələrinə, 

multikulturalizm ideallarına sadiqliyini nümayiş etdirir. 

Xocalı soyqırımının insanlıq əleyhinə törədilmiş cinayət kimi tanıdılması təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm 

də dünya birliyi üçün beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi  tərəfindən Xocalı hadisələrinin 

soyqırımı elan olunması xüsusi əhəmiyyətə malik oldu. Həmin tarixdən etibarən Xocalı faciəsi insanlığa qarşı 

törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi daha geniş miqyasda anılmağa başlandı. Ümummilli liderimizin 

vurğuladığı kimi, “Bütövlükdə, Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz 

qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda, 

bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir”. 

Heydər Əliyev tərəfindən 1998-ci ildə imzalanmış “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fərmanda  

soydaşlarımıza qarşı törədilmiş kütləvi qırğınların soyqırımı xarakteri daşıması, azərbaycanlılara qarşı aparılmış 

etnik təmizləmə siyasətinin aparılması açıq şəkildə ifadə olunmuşdur. Həmin fərmana uyğun olaraq, 31 mart 

günü son yüz ildən artıq müddətdə davam edən qırğınların qurbanı olmuş soydaşlarımızın xatirəsinə ehtiram 

əlaməti olaraq Azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edilmişdir. 

Bu gün Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması prosesində Xocalı soyqırımının 

tanıdılması xüsusi yer tutur. Dövlət başçısı çıxışlarında dəfələrlə Xocalı faciəsinə toxunaraq, bu hadisəni 
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törədənlərin əsl niyyətlərini, bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ağır cinayət aktının mahiyyətini açıq şəkildə ifadə 

etmişdir. Prezident İlham Əliyev Quba Soyqırımı Memorial Kompleskinin açılışında qeyd edirdi: “Xocalı 

soyqırımını törədənlər bu gün Ermənistan rəhbərliyində təmsil olunan adamlardır. Bu faciə dünyanın gözü 

qabağında baş vermişdir. Yəni, biz bunu “erməni soyqırımı” mifi kimi heç bir əsası olmayan mifologiya 

əsasında deyil, real faktlar əsasında görürük. Videomateriallar, fotoşəkillər, canlı şahidlərin ifadələri - bütün 

bunlar həqiqətdir və reallıqdır”. 

 Bu faciənin geniş miqyasda tanıdılması isə hər bir azərbaycanlının müqəddəs borcudur. Heydər Əliyev 

Fondunun vitse-prezidenti, Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun 

Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş  Koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən etibarən uğurla 

həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası artıq öz bəhrələrini verməkdədir. Kampaniya 

çərçivəsində dünyanın bir çox ölkəsində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş tədbirlərin keçirilməsi  əsl həqiqətlərin, 

Ermənistan tərəfindən ölkəmizə qarşı yürüdülən təcavüzkar siyasətin mahiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətə 

çatdırılmasında əhəmiyyətli rol oynamaqdadır. “Xocalıya ədalət” kampaniyasının ən uğurlu nəticəsi bu faciənin 

Pakistan, Meksika, Peru, Çexiya, Kolumbiya, Bosniya və Herseqovina kimi dövlətlərin parlamentləri, eləcə də 

bir çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən soyqırımı aktı kimi tanınması olmuşdur. Eyni zamanda, dünyanın bir 

çox şəhərlərində dünya xalqlarının soydaşlarımıza qarşı törədilmiş soyqırım aktı haqqında məlumatlandırılması 

məqsədilə Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirən abidələr ucaldılmaqdadır. Kampaniyanın Xocalı faciəsini 

soyqırım aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanımaq tələbini irəli sürən Müraciətini  artıq bütün dünyada on 

minlərlə insan imzalayıb.  

Bütün təzyiqlərə və təhdidlərə baxmayaraq ölkəmizin davamlı inkişafa nail olması və regionun aparıcı 

dövlətinə çevrilməsi həm də Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində həllini 

yaxınlaşdırır. Bu məsələdə Azərbaycanın ən güclü silahı - onun haqlı mövqeyə malik olmasıdır. Azərbaycanın 

haqlı mövqeyinin arxasında beynəlxalq siyasətin ədalətli münasibətini və beynəlxalq hüquq normalarının yerinə 

yetirilməsini tələb etmək iradəmiz dayanır. Dövlətlərin ərazi bütövlüyünə, ölkələrin suverenliyinə qarşı real 

təhdidlərin olduğu halda, gücdən istifadə etmək hüququ kimi beynəlxalq hüququn prinsipləri Azərbaycana 

istənilən yolla öz torpaqlarını azad etmək, öz sərhədləri daxilində suverenliyini bərpa etmək imkanları yaradır. 

Təəssüflər olsun ki, Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə beynəlxalq hüquq normalarının hələ də 

gerçəkləşmədiyinin, formal təsdiqdən o yana keçmədiyinin şahidi oluruq. Bu faktor, nə qədər acı olsa da, dünya 

siyasətində hələ də qlobal güclərin, onlara xidmət edən ayrı-ayrı dairələrin maraqlarının üstünlük təşkil etdiyini 

göstərir. Azərbaycanın qüdrətli və nizami orduya, Qarabağ probleminin həlli yolunda dövlətin və onun 

vətəndaşının yekdil fikrə malik olması isə torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad ediləcəyi günün heç də 

uzaqda olmadığından xəbər verir. Bunu isə biz özümüz etməliyik. 

 Azərbaycanın əsrlər boyu davam edən torpaq itkilərinə  son vermək zamanı yetişmişdir.  Qarabağ və onun 

sağalmayan yarası olan Xocalı soyqırımı Azərbaycanın və dünya türklüyünün taleyində tarixi dönüş nöqtəsi 

olmalıdır. Ata-baba yurdlarımıza dönüş, türk birliyinin möhtəşəm tarixinə dönüş məhz Qarabağın azadlığından 

keçir.  Şanlı tariximizə şərəfli dönüşü həyata keçirmək, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək həm də 

gələcək nəsillər qarşısında müqəddəs borcumuzdur. Bizim Qarabağ uğurumuz gələcək nəsillərimizi 

Azərbaycanın yeni tarixini yazmağa - Vətənimizi  öz tarixi coğrafiyasının geniş miqyasına çıxarmağa ruhlandıra 

bilər! 

Müqəddəs   yurdlarımıza  qayıtmaq arzusu ilə 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-26 fevral.-N 42.-S.7. 
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Dünyada analoqu olmayan QƏTLİAM 

 

İnsanpərvərliyi, tolerantlığı ilə tanınan Azərbaycan xalqı təkcə XX əsrdə xalqımız üç dəfə erməni 

vəhşiliyi ilə üzləşmiş və kütləvi qətllərə məruz qalmışdır. 1905-1907-ci və 1918-1920-ci illərdə 

Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə isə Xocalıda törədilən 

dəhşətli qətliamlar bir daha göstərdi ki, ermənilər yer üzünün ən qəddar, ən şovinist millətlərindən 

biridir. 

 

Bu gün bəşər tarixində XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri kimi yer alan Xocalı soyqırımının 

törədilməsindən artıq 22 il keçir. 1992-ci ilin o müdhiş fevral gecəsi Ermənistan silahlı birləşmələri keçmiş 

sovetdən qalma 366-cı motoatıcı alayın köməyi və birbaşa iştirakı ilə Xocalı sakinlərinə qarşı dəhşətli soyqırımı 

aktı törətmiş və misli görünməmiş vəhşiliklər etmişlər. İnsanlığa qarşı kütləvi qırğın hadisələrindən biri kimi 

tarixə düşmüş Xocalı soyqırımı zamanı yüzlərlə dinc, silahsız insana yalnız azərbaycanlı olduqlarına görə, 

amansız divan tutulmuş,  külli miqdarda – ən azı 5 milyard manat dəyərində ziyan vurulmuşdur. 

Moskva “Memorial” Hüquq-Mühafizə Mərkəzinin Xocalı şəhərinin işğalı zamanı insan hüquqlarının kütləvi 

şəkildə 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, 20 nəfərin ölümünə qəlpə 

yaraları səbəb olmuşdur. 10 nəfər isə küt alətlə vurulmaqla öldürülmüşdür”. 

Xocalı qətliamı erməni quldurlarının iki yüz ildən artıq xalqımıza qarşı tətbiq etdikləri deportasiya və 

soyqırımı siyasətinin davamı və ən faciəli səhifəsidir. Yuxarıda işarə etdiyimiz kimi, 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 etdirilmişdir. 

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. 

Onu da qeyd etmək vacibdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi qələmə verilən savaş, əslində, Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, açıq-aşkar ekspansiya siyasətidir. Ermənilər Xocalı faciəsinin törədildiyi 

günədək dinc azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə terror aktları törətmiş, insanları kütləvi şəkildə qətlə yetirmək 

üçün müxtəlif iyrənc metodlardan istifadə etmişdilər. 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 aktı 

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 və bir çox digər 

terror aktları Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasətinin yeni və daha amansız dalğasının açıq 

təzahürü idi. 

Qeyd etdiyimiz kimi, bədnam qonşularımızın işğalçılıq hərəkətlərində 366-cı alayın əksəriyyəti ermənilərdən 

ibarət olan şəxsi heyyəti də yaxından iştirak etmişdir. Təsadüfi deyildi ki, 1991-ci il sentyabrın 24-də Ağdərənin 

İmarət Qərvənd, oktyabrın 30-da Tuğ, noyabrın 12-də Axullu, 19-da Xocavənd, dekabrın 15-də isə Cəmilli 

kəndləri 366-cı motoatıcı alayın hərbçiləri və zirehli texnikanın dəstəyi ilə işğal olunmuşdur. Fevralın əvvəlində 

isə növbəti Azərbaycan kəndləri Malıbəyli, Qaradağlı və Ağdaban ermənilər tərəfindən işğal olundu və bu 

zaman 99 dinc sakin qətlə yetirildi, 140 nəfər isə yaralandı. 1992-ci ilin yanvarında Kərkicahan qəsəbəsi və 

1992-ci ilin fevralında Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndi yerlə-yeksan edildi. Bu vəhşiliklərin kuliminasiya 

nöqtəsi isə Xocalı faciəsi oldu. 

Vladimir Savelyev Xankəndindəki 366-cı alayda yerləşən 02270 nömrəli hərbi hissəsinin əks-kəşfiyyat 

şöbəsinin rəisi olub. Xocalı faciəsinin ilk məlumatlarını toplayan, hadisələrin şahidi olan polkovnik 1992-ci il 
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noyabr ayının 26-da, 1994-cü il martın 19-da, 1998-ci il avqustun 22-də və nəhayət, 2000-ci ilin iyul və dekabr 

aylarında BMT-yə, Avropa Şurasına, sonda Baş Kəşfiyyat İdarəsinə “məxfi arayış”ını təqdim edib. O, son 

arayışlarını “zabit Puqaçov” imzası ilə göndərib. Polkovnik erməni terror təşkilatları ilə Rusiya qoşun 

birləşmələrinin Dağlıq Qarabağda keçirdikləri hərbi əməliyyatları izləyərək, fakt və sənədlərdə, “agentura” yolu 

ilə əldə etdiyi informasiyalarda bütün olub- keçənlərin şərhini verib etiraf edir: “... Mən bütün bunları yazmaya 

bilmərəm. Hər şey gözlərim önündə baş verib. İnsanların, uşaq və qadınların, hamilə gəlinlərin güllədən keçmiş 

bədənlərini unuda bilmirəm. Qoy azərbaycanlılar məni bağışlasınlar ki, bütün bu qanlı və amansız sonluğu olan 

hadisələrdə əlimdən heç nə gəlmədi. Təkcə on doqquz səhifəlik məxfi arayışı həm Kremlə, həm də MN-ə, VKİ-

nin generallarına göndərdim. Oxuyun , - dedim”. 

Maraqlı burasıdır ki, bu şəhər heç bir hərbi zərurət olmadan yerlə yeksan edilmişdi. Bu da onu göstərir ki, 

əsas məqsəd Xocalını ələ keçirməkdən daha çox, azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qətlə yetirmək idi. Xocalı 

şəhərinə hücum əməliyyatına 366-cı alayın ikinci taqımının komandiri, Ermənistanın indiki müdafiə naziri 

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 Cəbhəsi”nin 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. 

Ermənilərin istər Xocalıda, istərsə də digər ərazilərdə törətdikləri qırğınlar heç bir çərçivəyə sığmır. Xocalıda 

dinc əhaliyə qarşı soyqırımı törədilməsi insan hüquqlarının, o cümlədən İnsan Hüquqları haqqında Ümumi 

Bəyannamənin, mülki və siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq paktların, Cenevrə 

konvensiyalarının, Uşaq Hüquqları Bəyannaməsinin, Hərbi münaqişə dövründə və fövqəladə hallarda qadın və 

uşaqların müdafiəsi haqqında Bəyannamənin və bir sıra digər beynəlxalq-hüquqi sənədlərin kobud şəkildə 

pozulması deməkdir. 

Ermənilər “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” konvensiyanı da kobud 

şəkildə pozmuşlar. Bu konvensiya BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli qətnaməsi ilə qəbul 

edilmişdir. Konvensiya 19 maddədən ibarətdir və 12 yanvar 1951-ci ildən qüvvəyə minmişdir. İndiyədək 142 

ölkə onu ratifikasiya etmişdir. Konvensiya soyqırımını beynəlxalq hüquq normalarını pozan cinayət əməli kimi 

tövsif etmişdir. Həmin konvensiyanın 1-ci maddəsində qeyd olunur ki, razılığa gələn tərəflər sülh və yaxud 

müharibə dövründə törədilməsindən asılı olmayaraq soyqırımının, beynəlxalq hüquq normalarını pozan cinayət 

olduğunu təsdiq edirlər və bu cinayətin qarşısını almaq və cəza tədbirlərini həyata keçirmək öhdəliyini 

götürürlər. Beləliklə, konvensiya insanlığa qarşı ən ağır cinayət kimi soyqırımı anlayışının beynəlxalq hüquqi 

statusunu müəyyən edir və onun hüquqi tərifini verir. Buna əsaslanaraq Xocalı faciəsini də soyqırımı aktı kimi 

dəyərləndirə bilərik. 

Məlumdur ki, 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. 

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü həm Azərbaycanda, həm də xaricdə 

genişmiqyaslı tədbirlərlə qeyd olunmuş, soyqırımı qurbanları anılmışdır. Növbəti belə bir sərəncam isə bu ayın 

13-də imzalandı. Sərəncama əsasən beynəlxalq səviyyədə keçirilən “Xocalıya ədalət” kampaniyasının 
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əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 

Prezidentin Ehtiyat Fondundan Gənclər və İdman Nazirliyinə bir milyon manat ayrılıb. 

Bu gün ölkə başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlətimiz dinamik inkişaf edir və onun hərbi qüdrəti 

gündən-günə artır. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunun lider dövlətinə çevrilmişdir. Bu mənada, Ermənistan 

heç bir sahədə özünü Azərbaycanla müqayisə edə bilməz. Eyni zamanda, işğalçı dövlətə göstərilən beynəlxalq 

təzyiq də güclənməkdədir. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

tanıyır. 

Bütün bunlar sülh danışıqlarında Azərbaycanın mövqelərini daha da möhkəmləndirir və haqq səsimizin 

dünyaya çatdırılmasında bizə yeni imkanlar açır. Ona görə də hər bir azərbaycanlı əmindir ki, gec-tez 

dövlətimizin ərazi bütövlüyü təmin ediləcək, Xocalı soyqırımının və digər cinayətlərin bütün iştirakçıları layiqli 

cəzalarını alacaqlar. 

 

Vüqar SƏRDAROV.  

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-26 fevral.-N 42.-S.8. 
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Heydər Əliyev Fondunun Xocalı həqiqətlərinin  

dünyaya çatdırılması istiqamətində xidmətləri misilsizdir 

 

Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Şurası Xocalı soyqırımının 

22-ci ildönümü ilə bağlı anma mərasimi keçirmişdir. 

Şuradan AzərTAc-a bildirmişlər ki, faciə barədə danışan qurumun sədri, ehtiyatda olan general-mayor 

Dadaş Rzayev Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanınması istiqamətində dövlətin həyata keçirdiyi 

tədbirlər barədə məlumat vermişdir. Qeyd etmişdir ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə keçmiş SSRİ-

nin 366-cı motoatıcı alayının köməkliyi ilə ermənilər tərəfindən həyata keçirilən bu dəhşətli soyqırımı 

bəşəriyyət tarixində insanlığa qarşı törədilmiş ən böyük cinayətdir. 

Bildirilmişdir ki, artıq dünyanın bir çox ölkəsində erməni millətçilərinin törətdikləri soyqırımı aktı tanınır, 

faciə ilə bağlı təbliğat xarakterli tədbirlər təşkil olunur. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, onun 

beynəlxalq aləmdə yayılması, həmçinin bu dəhşətli qətliama obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində 

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı 

səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın çox böyük xidmətləri vardır. Mehriban xanım Əliyevanın 

rəhbərliyi altında Heydər Əliyev Fondunun Xocalı soyqırımının dünyada tanınması  istiqamətində "Xocalıya 

ədalət!" kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilən silsilə tədbirlər təqdirəlayiqdir. Hazırda soyqırımının 

mənəvi-siyasi, hüquqi səviyyədə tanınmasına yönəlmiş işlər dünyanın bir çox yerində uğurla həyata keçirilir.  

Şuranın sədrinin birinci müavini Surxay Tağızadə diqqətə çatdırmışdır ki, qan yaddaşımız olan Xocalı 

faciəsini heç vaxt unutmamalıyıq. Erməni faşistləri zaman-zaman torpaqlarımıza göz dikmiş və bu işğalçılıq 

siyasətini daim qanlı şəkildə həyata keçirmişlər. Tarixə nəzər salsaq, Azərbaycan xalqının dəfələrlə bu faciənin 

qurbanlarına çevrildiyini görmək olur. Qərbi Azərbaycanda, Qarabağda, Şamaxıda, Qubada, Gəncədə, 

Salyanda, Bakıda, bir sözlə, ölkəmizin bir çox bölgələrində ermənilər tərəfindən  törədilən dəhşətli cinayətlər 

tarixin ən qanlı səhifələridir. 

Ermənilərin Xocalıdan əvvəl Qazaxın Bağanis-Ayrım, Naxçıvanın Kərki kəndlərində törətdikləri 

vəhşilikləri tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdıran S.Tağızadə bildirmişdir ki, biz bu faciələri heç vaxt 

unutmamalıyıq. 

S.Tağızadə vurğulamışdır ki, xalqımız XX əsrin sonunda azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxaraq öz 

müstəqil dövlətini yaratmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra apardığı 

məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkəmizin başına gətirilən faciələr dünyada tanıdılmışdır. Hazırda bu siyasət 

Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham Əliyev, eyni zamanda, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 

xanım Əliyeva tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bu isə gənclərimizdə mübarizlik əzmini, vətənpərvərlik hissini 

daha da gücləndirir. Sevindirici haldır ki, gənclər bu işdə fəallıq nümayiş etdirərək dövlətin apardığı siyasəti 

dəstəkləyir, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada təbliği istiqamətində mühüm əhəmiyyət daşıyan tədbirlər təşkil 

edirlər. 

Tədbirdə ehtiyatda olan  polkovnik Cəlil Xəlilov çıxış edərək Xocalı soyqırımının Azərbaycan tarixində 

qanlı iz buraxmış və dünya ictimaiyyəti və dövlətləri tərəfindən tanınan bir faciə olduğunu söyləmişdir. 

Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq aləmə çatdırılması istiqamətində dövlətin apardığı siyasətə diaspor 

təşkilatlarımızın, xarici ölkələrdəki səfirliklərimizin, gənclərimizin böyük dəstək olduğunu demişdir. Qeyd 

etmişdir ki, ermənilərin törətdikləri Xocalı soyqırımı ilə bağlı kitablar tərcümə edilərək dünya ölkələrində 

yayımlanır. 

C.Xəlilov həmçinin bu gün gənclər arasında vətənpərvərlik təbliğatının aparılmasında veteranların 

qarşısında çox böyük vəzifələr durduğunu da vurğulamışdır. Bildirmişdir ki, yetişməkdə olan nəsil ermənilərin 

zaman-zaman başımıza gətirdikləri dəhşətli faciələr barədə mütləq geniş məlumatlandırılmalıdır ki, gələcəkdə 

bu həqiqətləri beynəlxalq aləmdə tanıda bilsinlər. Hamımız birləşərək dövlətin bu istiqamətdə apardığı siyasəti 

dəstəkləməliyik. Hər bir azərbaycanlı mübarizə aparmalı, haqq səsini bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıdır. 

Digər çıxış edənlər də Azərbaycan xalqının qan yaddaşında silinməz izlər buraxan Xocalı faciəsinin tarix 

boyu erməni qəsbkarları tərəfindən xalqımızın başına gətirilmiş soyqırımı aktlarından biri olduğunu 

bildirmişlər. Belə bir yekdil inam ifadə olunmuşdur ki, Prezident İlham Əliyevin apardığı müdrik siyasət 

nəticəsində Azərbaycan tezliklə öz torpaqlarını işğaldan azad edəcəkdir. 

 

“Azərbaycan”.-2014.-26 fevral.-N 42.-S.8. 
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Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə qarşı amansız cinayətdir “Azərbaycan” qəzetində  

“dəyirmi masa” 

 

Bu gün ən mühüm vəzifələrdən biri Xocalı soyqırımı və bütövlükdə ermənilərin Dağlıq Qarabağda 

törətdikləri vəhşiliklər haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Xocalı soyqırımının 22-

ci ildönümü ərəfəsində Azərbaycan, ingilis, fransız və rus dillərində işıq üzü görən "Xocalı-1992" 

kitabının yaradıcı heyəti də bu məqsədə xidmət edir. Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzinin 

hazırladığı kitaba Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyevin Xocalı soyqırımı haqqında fikirləri, insanlığa ləkə olan bu faciə barədə məqalə və 

məlumat-soraq materialları daxil edilib. 

Fevralın 24-də "Azərbaycan" qəzetinin redaksiyasında keçirilən "dəyirmi masa" Xocalı faciəsinin 22-

ci ildönümünə və "Xocalı-1992" kitabının ictimai müzakirəsinə həsr olunmuşdu. "Dəyirmi masa"da Milli 

Məclisin deputatları Bəxtiyar Əliyev və Nazim Fərəcov, Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzinin 

direktoru Fuad Babayev, Azərbaycan Dillər Universitetinin professoru, kitabın ingilis dilinə tərcüməsinin 

redaktoru Qılıncxan Bayramov və "Azərbaycan" qəzetinin bir qrup əməkdaşı iştirak edirdi. Tədbir 

iştirakçıları əvvəlcə Xocalıda soyqırımına məruz qalmış soydaşlarımızın xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla 

yad etdilər. 

 

"Dəyirmi masa"nı giriş sözü ilə açan "Azərbaycan" qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin deputatı 

Bəxtiyar SADIQOV dedi: 

- XX əsrin sonlarına doğru Azərbaycan xalqının tarixində çox faciələr baş verib. Ermənilərin Azərbaycana 

qarşı əsassız ərazi iddialarının açıq müstəviyə keçdiyi 80-ci illərin sonlarında, müstəqilliyimizin ilk illərində 

xarici və daxili qüvvələr xalqımızı dəfələrlə ağır sınaqlara məruz qoyublar. Təəssüf ki, bəzən bu sınaqlar dinc 

insanların məhvinə səbəb olub. Ermənilərin havadarları və müstəqil dövlətimizin olmasını qəbul edə bilməyən 

məkrli dairələr bununla xalqımızı öz yolundan çəkindirməyə cəhd göstəriblər. Çox təəssüf ki, həmin dairələr 

müəyyən dövrdə taktiki uğur qazana biliblər. Sumqayıt hadisələri, 20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı,  Dağlıq 

Qarabağın və ətraf rayonların işğalı o illərdə yaşadığımız acı faciələrdir. 

Bəxtiyar Sadıqov bildirdi ki, bütün bunların əsas səbəblərindən biri də Azərbaycan xalqının 80-ci illərinin 

sonlarında və müstəqillik illərinin ilk çağlarında özünün həqiqi rəhbərindən ayrı qalması idi: "Ulu öndər Heydər 

Əliyev həmin zaman müvəqqəti olaraq böyük siyasətdən ayrılmışdı. Ermənilər məhz Heydər Əliyevin SSRİ 

rəhbərliyindən istefa verməsindən sonra fəallaşdılar, Qarabağda separatçılığa başladılar, Sumqayıt hadisələrini 

törətdilər". 

Bəxtiyar Sadıqov bildirdi ki, Xocalı soyqırımı öz miqyasına, vəhşətinə və dəhşətinə görə yaşadığımız digər 

faciələrdən xüsusilə fərqlənir. Bunun da bir neçə səbəbi var. İlk növbədə həmin dövrdə iqtidarda olanlar 

Xocalının müdafiəsini təşkil edə bilmədilər. Çünki Xocalı iqtidarla müxalifət arasındakı hakimiyyət uğrunda 

mübarizə məkanına çevrilmişdi. İqtidar bu faciənin baş verməsinin qarşısının alınması istiqamətində heç bir 

əməli iş görmədi. Ermənilər sovet hərbi birləşməsinin köməyi ilə Xocalı sakinlərinə vəhşicəsinə divan tutdular. 

Əliyalın insanlar, körpələr, qadınlar düşmən qarşısında müdafiəsiz qaldılar, qətliam edildilər. XX əsrin ən böyük 

faciəsinə imza atan ermənilər 613 nəfər dinc azərbaycanlını qətlə yetirdilər. Ermənilər Xocalı sakinlərini məhz 

azərbaycanlı olduqları üçün soyqırımına məruz qoyduqlarını gizlətmirlər. Açıq şəkildə bildirirlər ki, Sumqayıt 

hadisələrinin qisasını alıblar. Düşmən Xocalı soyqırımını törətməklə həm də Azərbaycan xalqının gözünü 

qorxutmaq istəyirdi. Digər tərəfdən, Xocalı çox mühüm strateji ərazidə yerləşir. Ona görə bu şəhəri işğal 

etməklə digər rayonlara edəcəkləri hücumlar üçün əlverişli zəmin hazırladılar. Buna qədər isə Xankəndiyə 

gedən yolda xocalılılar ermənilərə çox ciddi zərbələr endirirdilər. 

Bəxtiyar Sadıqov qeyd etdi ki, Xocalı faciəsindən sonra Azərbaycanın o dövrdəki müxalifəti öz məkrli 

məqsədinə nail oldu: "Prezident Ayaz Mütəllibovun istefaya göndərilməsi ilə hakimiyyətə yiyələnən AXC-

Müsavat qaragüruhu bu faciənin üstündən sükutla keçdi. Çünki dinc insanların müdafiəsiz qalmasında onların 

da günahı az deyildi. Ona görə nəinki soyqırımının araşdırılmasına təşəbbüs göstərmədilər, hətta faciəyə siyasi-

hüquqi qiymətin verilməsinə belə cəhd etmədilər. 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın tələb və istəyi 

ilə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra həyata keçirdiyi ilk işlərdən biri Xocalı soyqırımının 

araşdırılmasından və bu hadisəyə hüquqi-siyasi qiymətin verilməsindən ibarət oldu. Dahi lider Azərbaycan 

ətrafındakı informasiya blokadasını dağıda bildi. Həmin vaxta qədər dünya Azərbaycanı o qədər də tanımırdı. 

Erməni lobbisi isə hər yerdə xalqımızı "vəhşi, qaniçən" kimi qələmə verir, erməniləri isə "məzlum, zülmə məruz 
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qalmış" xalq kimi təqdim edirdi. Ulu öndərin ölkəyə rəhbərlik etməsindən sonra erməni təbliğatının qarşısının 

alınması istiqamətində çox mühüm və ardıcıl işlər görüldü, erməni yalanlarının qarşısı alındı". 

Bu gün Azərbaycan rəhbərliyinin həyata keçirdiyi fəaliyyətin ən mühüm istiqamətlərindən biri ermənilərin 

dünyada ifşasıdır. Bu barədə danışan Bəxtiyar Sadıqov qeyd etdi ki, son illərdə bu istiqamətdə qazanılmış 

uğurlar Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyasının nəticəsidir: "İki il əvvəl Prezident İlham Əliyevin 

başçılığı ilə Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Bakıda möhtəşəm yürüş keçirildi. Bu hadisəni bütün 

dünya izlədi, dünya mətbuatı bu yürüşdən ətraflı yazdı. Eyni zamanda, Heydər Əliyev Fondunun vitse-

prezidenti Leyla xanım Əliyevanın "Xocalıya ədalət" kampaniyası və dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan, 

təhsil alan azərbaycanlı gənclərin bu kampaniyaya dəstək olması nəticəsində beynəlxalq ictimaiyyət ermənilərin 

əslində kim olduqlarını öyrənməyə başladı. Təsdaüfi deyil ki, son 3 ildə bir sıra ölkələrin parlamentləri, 

beynəlxalq qurum və təşkilatlar Xocalı soyqırımını tanıyıb və getdikcə bunun miqyası artır". 

Hazırda Azərbaycan rəhbərliyi, Heydər Əliyev Fondu və xarici ölkələrdəki Azərbaycan diasporu tərəfindən 

Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyətə tanıdılması və ermənilərin ifşası üçün sistemli və ardıcıl işlər 

görüldüyünü deyən Bəxtiyar Sadıqov əmin olduğunu bildirdi ki, ermənilərin törətdikləri bu soyqırımı tarix 

qarşısında cavabsız qalmayacaq və öz təsdiqini tapacaq, faciənin günahkarları cəzalarını alacaqlar: "Bunun üçün 

hər bir Azərbaycan vətəndaşı da çalışmalı, imkanlarını səfərbər etməlidir. Bu sahədə əsas fəaliyyət 

istiqamətlərindən biri kitablar nəşr edilməsi və xarici dillərə tərcümə olunmasıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, 

Xocalı faciəsi ilə bağlı Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi tərəfindən 4 dildə hazırlanmış belə kitablara hər 

zaman ehtiyacımız var". 

"Dəyirmi masa"nı təşkil edən "Azərbaycan" qəzetinin rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirən "Xocalı-1992" 

kitabının yaradıcı heyətinin rəhbəri Fuad BABAYEV dedi ki, Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi 10 may 

2004-cü ildən fəaliyyət göstərir. Mərkəz  www.aliyevheritage.org ünvanındakı portalı vasitəsilə ümummilli 

liderin zəngin irsini - çıxışları, müsahibələri, görüşləri, bəyanatları və məktublarının mətnlərini 50 dildə geniş 

auditoriyaya təqdim edir. Mərkəzin fəaliyyətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri nəşriyyat fəaliyyətidir. 

Mərkəzin nəşriyyat qrupu tərəfindən müxtəlif mövzularda onlarla kitab nəşr olunmuşdur. 

Fuad Babayevin sözlərinə görə, yenidən işlənilmiş və əlavələr edilmiş "Xocalı-1992" kitabı Mərkəzin 

sonuncu nəşridir: "Kitaba Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı soyqırımı haqqında müxtəlif çıxış və müraciətlərindən 

iqtibaslar, insanlığa utanc gətirən bu faciə haqqında tarixi arayış, məlumat-soraq materialları daxil edilmiş, 

erməni vəhşiliyinin qurbanlarının fotoları yer almışdır. 

Kitabın ilk nəşri Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ərəfəsində çap edilmiş, həm ölkə daxilində, həm də 

onun hüdudlarından kənarda böyük maraqla qarşılanmışdı. Yeni nəşrə ötən iki il ərzində Xocalı soyqırımı ilə 

bağlı Prezident İlham Əliyevin bir sıra çıxışlarından iqtibaslar, bu faciənin 20-ci ildönümü ilə bağlı 

sərəncamından müəyyən hissələr əlavə edilmişdir. Həmçinin məlumat-soraq materiallarında Ermənistanın 

Azərbaycana təcavüzü nəticəsində ölkəmizə dəyən maddi zərər, eləcə də işğal olunmuş rayonlarımıza vurulan 

zərərin həcmi verilmişdir.  

Kitabın Azərbaycan dili ilə yanaşı, ingilis, fransız və rus dillərində nəşr edilməsi də rəmzidir. Çünki bu xarici 

dillər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı yaradılmış ATƏT-in 

Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin dövlət dilləridir. Bununla da kitabın yaradıcı heyəti həmin 

münaqişənin ən dramatik və qanlı hadisəsi barəsində gerçəkliyi növbəti dəfə diqqətə çatdırır. 

Ulu öndər Heydər Əliyev Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətin beynəlxalq aləmə çatdırılmasının vacibliyini 

dəfələrlə vurğulamışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondu dəyərli layihələr həyata 

keçirir. Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə fond tərəfindən Xocalı soyqırımı ilə bağlı müxtəlif ədəbiyyat nəşr 

edilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən 

"Xocalıya ədalət!" kampaniyası bu hadisə haqqında reallığın dünyaya çatdırılmasında böyük əhəmiyyət kəsb 

edir". 

Fuad Babayev qeyd etdi ki, bu istiqamətdə əməli fəaliyyət göstərən təşkilatlardan biri də AVCİYA-dır. 

AVCİYA 2006-cı ildə Azərbaycan, rus, ingilis dillərində "Xocalı soyqırımı (sənədlər, faktlarda və xarici 

mətbuatda)" adlı kitab çap etdirmişdir: "2007-ci ildə isə AVCİYA "Xocalı soyqırımı: milyon imza, bir tələb" 

şüarı altında irimiqyaslı aksiya keçirmişdir. Aksiya nəticəsində Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınmasını 

tələb edən 1 milyon Azərbaycan vətəndaşının imzası toplanmışdır. Xocalı soyqırımının  şahidi  olmuş insanların 

tarix üçün canlı şəhadəti, mənəvi-siyasi və tarixi-hüquqi sənəd olan imzalar toplu şəklində xarici ölkələrin bir 

çox nüfuzlu kitabxanalarına və arxivlərinə, eləcə də tarixi həqiqətin və ədalətin bərpası üçün böyük dövlətlərin 

parlamentlərinə təqdim olunmuşdur. 
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Dünya dövlətlərinin Xocalı faciəsinə vaxtında siyasi-hüquqi qiymət verməmələri yeni faciələrə yol açır. 

Hazırda Azərbaycanın nəzarətindən kənarda qalan işğal edilmiş ərazilərdə düşünülmüş təxribat və ya texnogen 

xarakterli qəzalar nəticəsində on minlərlə insanın həyatı təhlükəyə məruz qala bilər. Belə bir hadisənin Sərsəng 

su anbarında yaranmış vəziyyətlə bağlı başvermə ehtimalı realdır. 

Bunu nəzərə alaraq AVCİYA 2013-cü ildə böyük bir layihəyə start verib. Layihənin məqsədi Sərsəng su 

anbarının vəziyyəti, onun törədəcəyi humanitar fəlakət, bioloji və ekoloji böhran, həmçinin 23 il ərzində 6 

rayonun iqtisadiyyatına dəyən ziyan barədə yalnız Azərbaycan cəmiyyətini deyil, eyni zamanda dünya 

ictimaiyyətini məlumatlandırmaq, beynəlxalq təşkilatlarda müvafiq sənədlərin qəbul edilməsinə nail olmaq, 

mümkün humanitar fəlakətin və ekoloji böhranın qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər paketi 

hazırlamaqdan ibarətdir. Çox təəssüf ki, çeşidli beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən, mötəbər Avropa təsisatları 

bu problemin həlli məsələsində izaholunmaz mövqe nümayiş etdirirlər. Halbuki bu kimi problemlərə, Xocalı 

soyqırımına və bütövlükdə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü faktına obyektiv qiymət verilməsi və tarixi-

hüquqi ədalətin bərpası gələcəkdə regionda baş verə biləcək digər fəlakətlərin qarşısında sipər ola bilərdi". 

Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədr müavini, AMEA-nın müxbir üzvü Bəxtiyar ƏLİYEV dedi ki, 

Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış bu kitab ermənilərin ifşası və Xocalı 

soyqırımının tanıdılması üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda rəsmi dövlət nəşri olan 

"Azərbaycan" qəzetinin hər nömrəsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti və onlara dəstək 

verənlərin əməlləri ilə bağlı dəqiq, səhih məlumatlarla rastlaşırıq. Bu, Azərbaycan həqiqətlərinin, erməni 

yalanlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində görülən vacib işdir. 

"Xocalı-1992" kitabı ümummilli lider Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımı ilə bağlı hələ 1993-cü ildə MDB 

Dövlət Başçıları Şurasının iclasındakı bəyanatı ilə başlayır. Bəyanatda qeyd edilir ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan 

və elə bir ehtiyatı olmayan yüz mindən bir qədər çox erməni 7 milyonluq əhalisi olan ölkəyə qarşı genişmiqyaslı 

hərbi əməliyyatlar apara və onun ərazisinin 20 faizini işğal edə bilməz. Diqqəti buna çəkən Bəxtiyar Əliyev 

dedi: "Aydındır ki, bu soyqırımı aktı həmin vaxt Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayın vasitəsilə həyata 

keçirilib. İllər keçdi və buna siyasi-hüquqi qiymət verildi. Və bu həqiqət məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin 

siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra öz təsdiqini tapdı. Əgər xatırlayırsınızsa, Dağlıq Qarabağda baş verən 

hadisələrlə bağlı ulu öndər Heydər Əliyev hələ 1991-ci ildə Azərbaycan Ali Sovetində çıxış etdi və təkidlə 

bildirdi ki, proseslərin gedişatı çox böyük faciələrin törədilə biləcəyini göstərir və respublikamızı təhlükələr 

gözləyir. Heydər Əliyev həmin vaxt bir neçə təkliflə çıxış etdi. Çox təəssüflər olsun ki, o vaxtkı hakimiyyət ulu 

öndərin təkliflərini nəinki eşitmədi, hətta ona qarşı təqiblərə başladı. Nəticədə isə Heydər Əliyevin 

proqnozlaşdırdığı hadisələr baş vermiş oldu. O illərdə hakimiyyəti ələ keçirən qüvvələr bu faciələrin heç birinin 

qarşısını ala bilmədilər". 

Bəxtiyar Əliyevin sözlərinə görə, 1993-cü ildə xalqımızın təkid və tələbi ilə ulu öndər Heydər Əliyev siyasi 

hakimiyyətə gəldi və Azərbaycanı gözləyən növbəti faciələrin qarşısı alındı: nəinki ermənilərin və onların 

havadarlarının planlaşdırdığı növbəti hərbi faciələrin, həmçinin Azərbaycanın cənubunda və qərbində baş 

qaldıran vətəndaş qarşıdurmasının, Azərbaycanı parçalamağa xidmət edən məkrli planların qarşısı qan 

tökülmədən alındı. 1994-cü ildə Bakıda dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə "Əsrin müqaviləsi" imzalandı. Bu, 

ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycanın inkişafına istiqamətlənmiş ilk addım idi. Amma bunu dərk 

etmək qabiliyyətində olmayan bəzi daxili qüvvələr Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qəbul etməyən 

havadarlarının köməyi ilə hakimiyyəti zorla dəyişməyə cəhd göstərdilər. Lakin ulu öndərin uzaqgörənliyi 

sayəsində Azərbaycan xalqı o zaman böyük faciədən xilas oldu, qanunsuz hərbi birləşmələr tərksilah edildi. 

1999-cu ildə Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü müzakirə edildikdə bəzi müxalif dairələr çox təkidlə 

ölkəmizə qarşı haqsız olan bəzi bəndlərin öhdəliklərə salınmasına nail oldular. Bu barədə danışan Bəxtiyar 

Əliyev dedi ki, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcəyinin Avropaya 

inteqyasiya olduğunu bəyan etdi: "Çox keçmədən Azərbaycan Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvü oldu. 2001-ci 

ilin yanvar ayının 25-də Azərbaycan bayrağı AŞ binası qarşısında dalğalanmağa başladı. Sonrakı illərdə 

Azərbaycan AŞ-da cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə çox səmərəli fəaliyyət həyata keçirməyə başladı. 2001-

2003-cü illərdə Azərbaycan ərazilərinin işğalı, ermənilərin təcavüzkar siyasətinin tanıdılması istiqamətində çox 

mühüm işlər görüldü. 2005-ci ildə isə Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü məqsədyönlü siyasətin nəticəsi kimi 

AŞ Parlament Assambleyası qətnamə qəbul edərək bəyan etdi ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisi və onun 

ətrafındakı 7 rayon separatçılar tərəfindən ələ keçirilərək idarə olunur və azərbaycanlılara qarşı həmin ərazilərdə 

etnik təmizləmə və soyqırımı həyata keçirilmişdir. Bundan başqa, ikinci bir sənəd də qəbul edilmişdir. Həmin 

sənəddə göstərilir ki, işğal edilmiş ərazilərdə heç kim məskunlaşdırıla bilməz və doğma torpaqlarından 

çıxarılmış insanlar öz yerlərinə qaytarılmalıdırlar. Çox təəssüflər olsun ki, bu gün biz dünya ictimaiyyətinin bu 
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sənədlərə və BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsinə biganə qaldığını görürük. Ermənilər nəinki 

işğalçılıq siyasətini genişləndirir, hətta işğal olunmuş ərazilərdə başqa dövlətlərdən köçüb gələn erməniləri 

yerləşdirməklə məşğuldurlar". 

Bəxtiyar Əliyev qeyd etdi ki, Xocalıda 613 nəfərin - günahsız uşaqların, qadınların, qocaların qətlə 

yetirilməsi soyqırımıdır: "Bu, tək Azərbaycana yox, bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətdir. Belə bir cinayətin 

həyata keçirilməsinə XXI əsrdə göz yumulmasını qətiyyən başa düşmək olmur.  Lakin zaman gələcək, bu 

cinayəti həyata keçirmiş insanlar beynəlxalq tribunal qarşısında cavab verəcəklər, törətdikləri əməllərə görə 

cəzalandırılacaqlar. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün göstərdiyi 

səylərdən söz açan Bəxtiyar Əliyev dedi ki, bu günə qədər ATƏT-in Minsk qrupunun bu istiqamətdə heç bir 

ciddi addım atmaması təəssüf doğurur: "Onların gəlişi turist səfərini xatırladır. Ancaq Prezident İlham Əliyevin 

apardığı məqsədyönlü siyasət hesabına Azərbaycan güclü dövlətə çevrilib, ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyəti 

möhkəmlənib. Eyni zamanda, Azərbaycanın güclü ordusu formalaşıb. Bu gün Azərbaycan xalqının beynəlxalq 

hüquqa söykənən bir haqqı var: öz torpaqlarını işğaldan azad etmək, aqressiyanın bundan sonra da davam 

etməsinin qarşısını almaq! Əgər beynəlxalq birliyin erməni təcavüzünün qarşısını almağa cürəti çatmırsa, 

Azərbaycan xalqının belə gücü var və öz torpaqlarını işğaldan azad etmək imkanlarına qadirdir. Bütün dünya 

bilməlidir ki, Azərbaycan xalqının səbri artıq tükənib". 

Ulu öndər Heydər Əliyev xarici səfərləri zamanı görüşdüyü şəxslərə xəritə üzərində Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazisi və işğalçı ilə bağlı məlumat verirdi. Bəxtiyar Əliyevin sözlərinə görə, bu gün Prezident İlham 

Əliyevin Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində gördüyü işlər də göz önündədir. Lakin 

təəssüflər olsun ki, mənəvi məsuliyyəti öz çiyinlərində daşıyan həmin dövrün insanları bu gün o məsuliyyəti 

dərk etmədən müəyyən çağırışlar edirlər: "Obyektiv tarixi həqiqətləri təhrif etməyə çalışırlar. Azərbaycan 

xalqının monolit birliyini pozmağa cəhdlər edirlər. Amma bugünkü Azərbaycan gəncliyi vətənpərvər gənclikdir 

və biz bu gəncliklə qürur duyuruq. Çünki bu gənclik Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edəcək Azərbaycan 

əsgəridir". 

Milli Məclisin deputatı Nazim FƏRƏCOV qeyd etdi ki, Xocalı qətliamının, eləcə də ondan əvvəl xalqımıza 

qarşı dəfələrlə törədilən soyqırımlarının zamanında öz hüquqi-siyasi qiymətini almaması illər boyu 

Azərbaycanın üzləşdiyi ən böyük ədalətsizliklərdən biri olub. Bu ədalətsizliyin aradan qaldırılması üçün uzun 

müddət heç bir addım atılmayıb. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə yenidən 

hakimiyyətə qayıdışından sonra yaşanan faciələr, o cümlədən Xocalı soyqırımı haqda ətraflı 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 

əsl həqiqətlərin dünyaya çatdırılması məhz ulu öndər Heydər Əliyevin sayəsində mümkün olub. 

Bu gün isə əsas vəzifələrimizdən biri üzləşdiyimiz faciələrə beynəlxalq miqyasda hüquqi-siyasi qiymətin 

verilməsinə nail olmaqdır. Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılması istiqamətində Prezident İlham Əliyevin 

rəhbərliyi altında ardıcıl və sistemli tədbirlər həyata keçirilir. Hər il tədbirlər proqramı təsdiqlənir və icra edilir. 

Həmçinin Azərbaycanın yeni müstəqillk tarixinə qanla yazılmış Xocalı faciəsi hər zaman ölkəmizdə, dünyanın 

müxtəlif dövlətlərində yaşayan soydaşlarımız və digər dost xalqların nümayəndələri tərəfindən ürək ağrısı ilə 

xatırlanır. Faciənin hər ildönümündə dünyanın bir çox ölkəsində Xocalı qurbanlarının əziz xatirəsi anılır, 

mitinqlər, aksiyalar keçirilir, ermənilərin vəhşiliklərini əks etdirən fotoşəkillər, filmlər nümayiş etdirilir. 

Nüfuzlu qəzetlərdə faciəyə həsr olunmuş məqalələr çap olunur, televiziya və radioda verilişlər səslənir. 

Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzinin hazırladığı "Xocalı-1992" kitabı Xocalı soyqırımının tanıdılması 

istiqamətində görülən işlərə böyük töhfə olacaq. Çünki bu kitabın əsas məziyyəti ulu öndər Heydər Əliyevin və 

Prezident İlham Əliyevin soyqırımı ilə bağlı fikirlərinin 4 dildə işıq üzü görməsidir. Ona görə miqyasına və 

dəhşətinə görə XX əsrdə bəşər tarixinin ən ağır faciələrindən olan Xocalı soyqırımının 22-ci ildönümündə 

hazırlanan bu yeni nəşr olduqca əhəmiyyətlidir və düşmənin insanlığa yaraşmayan hərəkətlərinin ifşasında 

dəyərli vasitələrdən biri olacaq. 

Nazim Fərəcov bildirdi ki, ulu öndər Heydər Əliyevin və Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı fikirlərinin kitabda yer alması təsadüfi deyil: "Çünki bu, həm də hakimiyyət-xalq 

birliyinin, yaxud xalq hakimiyyətinin nümunəsidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı soyqırımı ilə 

əlaqədar müraciətlərinin birində deyilir: "...1992-ci il fevralın 26-da xalqımız öz taleyinin ən ağır və acılı 

anlarından birini yaşadı. Xocalı erməni hərbi birləşmələri tərəfindən yer üzündən silindi. Heç bir hərbi zərurət 

olmadan yüzlərlə dinc sakin tarixdə analoqu olmayan işgəncələrlə öldürüldü, meyitləri təhqir olundu. Uşaqlar, 
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qadınlar, qocalar, bütöv ailələr məhv edildi. XX əsrin sonunda təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün 

insanlığa qarşı ən ağır cinayətlərdən biri baş verdi. Xocalı faciəsi öz ağırlığına, vəhşiliyinə və amansızlığına 

görə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətlər sırasında xüsusi yer tutur". Doğrudan da bu gün artıq heç kimə sirr 

deyil ki, Xocalı faciəsi azğın erməni millətçilərinin iki yüzillik boyu türk və Azərbaycan xalqlarına qarşı 

apardığı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi idi. Cənab Prezidentin sözləri ilə desək, erməni 

şovinist millətçilərinin regionda həyata keçirdikləri etnik separatizmin, başqa xalqlara qarşı nifrət və terror 

ideologiyasının dünya üçün  təhlükəsi açılıb göstərilməlidir. Bu, qəhrəman Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında 

bizim vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur". 

Nazim Fərəcov daha sonra dedi: "Burada Laçın rayonunun işğalı zamanı 54 gün mühasirədə qalmış Əli 

Əliyevin acı həyat hekayəsindən söz açıldı. Bu günlərdə "Azərbaycan" qəzetində Əli Əliyevin o dəhşətli 

günlərdə yaşadıqları barədə  dərc edilmiş "54 gün mühasirədə" adlı məqaləni həyəcansız oxumaq mümkün 

deyil. Onu da deyim ki, o faciəli günləri yaşamış Əli Əliyevin ömrünün 54 günündə çəkdiyi əzablar sənədli film 

şəklində lentə alınaraq geniş ictimaiyyətə çatdırılıb. Bu kimi faktları özündə əks etdirən əsərlərin daha geniş  

beynəlxalq auditoriyaya çıxarılması üçün filmlərin çəkilməsi, kitabların yazılması çox vacibdir. Bu mənada  

"Xocalı-1992" kitabının xarici dillərdə işıq üzü görməsi çox mühüm məsələdir. Belə kitablar düşmənin iç 

üzünün açılmasında və Ermənistanın qınaq obyektinə çevrilməsində bizim əsas təbliğat vasitələrimizdir". 

Azərbaycan Dillər Universitetinin professoru Qılıncxan BAYRAMOV "Xocalı-1992" kitabı barədə 

fikirlərini bölüşərək dedi: "Müstəqilliyimizin bərpasının ilk illərində biz informasiya blokadasında idik. Ona 

görə də haqq səsimiz heç bir yana çatmırdı. Soyqırımı haqqında geniş məlumatların dünyaya çatdırılması ulu 

öndər Heydər Əliyevin 1998-ci ildə "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" fərman imzalamasından sonra 

vüsət aldı. Hazırda Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımı 

ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması üçün məqsədyönlü və 

ardıcıl iş aparılır. Məqsədimiz tarixi ədalətin bərpasına nail olmaq, məlum olan cinayətkarları beynəlxalq 

səviyyədə də ifşa etmək və onları dünya ictimaiyyətinin mühakiməsinə verməkdir. Ona görə hər bir 

azərbaycanlının, qanında və canında vətən sevgisi olan hər bir kəsin qarşısında duran ən əsas vəzifələrdən biri 

dövlətin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi işlərə dəstək verərək Xocalı soyqırımı barədə əsl həqiqətləri dünyaya 

çatdırmaq, faciəyə beynəlxalq müstəvidə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsinə nail olmaqdır. 

Qılıncxan Bayramov dedi ki, Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi ulu öndərin irsini öyrənməklə 

Azərbaycanın tarixini araşdırır: "Azərbaycan həqiqətlərinin  təxminən 50 dildə dünyaya çatdırılmasında xüsusi 

layihələr icra edən Mərkəzin fəaliyyəti hər kəs üçün nümunədir. Konkret haqqında söz açılan kitaba gəlincə, 

onu da deməliyəm ki, nəşrin müxtəlif variantları (kiçik  formatda, şəkilli, bukletlər şəklində) çap olunub. Lakin 

informasiya mübarizəsi daha geniş, xüsusən də elektron şəbəkəni əhatə etməlidir. Ona görə belə kitablar internet 

vasitəsilə də dünyaya yayılmalıdır". 

"Dəyirmi masa"ya yekun vuran Bəxtiyar SADIQOV dedi ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

yürütdüyü siyasətin nəticəsi olaraq beynəlxalq təşkilatlar ölkəmizin xeyrinə qərarlar qəbul etsə də, ikili 

standartlar davam etdirilir: "Ancaq ağır sınaqlara çəkilən xalqlar həm müdrikləşir, həm də güclənir. Yəni bu onu 

göstərir ki, cəmləşmədən, birləşmədən mübarizə aparmaq mümkün deyil! İndi Azərbaycan beynəlxalq miqyasda 

əldə olan real faktlardan yararlanmaqla həqiqətlərimizin və erməni yalanlarının tanıdılması üçün güclü təbliğat 

aparır. Virtual aləmdə, elektron mediada sistemli fəaliyyət həyata keçirilir. Xaricdə təhsil alan gənclərimiz birlik 

nümayiş etdirərək mühüm layihələr reallaşdırırlar. Artıq dünya Azərbaycanı tanımağa başlayıb. Biz 

fəaliyyətimizi daha da gücləndirərək faciələrimizi beynəlxalq aləmə dünyanın qəbul etdiyi formada çatdırmağa 

nail olmalıyıq. Düzdür, ölkə daxilində erməni lobbisinin maliyyəsi ilə işləyən bəzi ünsürlər də mövcuddur. 

Onlar Azərbaycanın bu mübarizəsinə kölgə salmağa çalışırlar. Amma bunu bacarmayacaqlar! Çünki 

Azərbaycan artıq daha güclü iqtisadi imkanlara və güclü orduya sahibdir. Hər il Xocalı soyqırımını tanıyan 

beynəlxalq təşkilatların sayı artır. Bunlar böyük uğurlardır! Bizim müxtəlif dillərdə nəşr etdiyimiz kitablar və 

beynəlxalq təşkilatlarda gördüyümüz işlər fəaliyyətimizə güc qatır".  

Bəxtiyar Sadıqov bildirdi ki, biz haqq-ədalət yolundayıq, biz doğru yoldayıq və bunu dünyaya qəbul etdirib 

Azərbaycanı dünyanın inkişaf etmiş və firavan dövlətlərindən birinə çevirəcəyik!     

  

“Azərbaycan”.-2014.-26 fevral.-N 42.-S.7. 
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Xocalı soyqırımı beynəlxalq miqyasda hüquqi-siyasi qiymətini alır 

 

Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyasının nəticəsi olaraq Xocalı soyqırımını tanıyan dövlətlərin 

sayı artır 

Arzu İSGƏNDƏROV, 

Milli Məclisin Sosial siyasət  

komitəsinin eksperti  

 

613 nəfər dinc sakinin qəddarcasına qətliamı, 1275 nəfərin girov götürülərək ən ağlasığmaz və 

təhqiramiz üsullarla işgəncələrə məruz qalması, 150 nəfərin itkin düşməsi ilə nəticələnən Xocalı faciəsi 

ermənilərin xəstə təfəkküründən doğan niyyətlərinə çatmaq üçün həyata keçirdikləri siyasətin ən qanlı 

səhifələrindən biridir. Tarix boyu azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə tərkibində soyqırımı əməlləri olan 

cinayətlər törədən ermənilər XX əsrin sonlarında sivilizasiyalı bəşəriyyət  üçün növbəti tarixi cinayəti - 

Xocalı soyqırımını törətdilər. 

 

Xocalı sakinlərinə qarşı həyata keçirilən soyqırımı aktı Dağlıq Qarabağın işğalı zamanı Ermənistanın və 

erməni millətçilərinin etnik təmizləmə siyasətinin növbəti bir mərhələsi idi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 

keçən gecə onlar Xankəndi şəhərindəki keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının iştirakı  ilə Xocalı şəhərinə 

hücum edərək bu yaşayış məntəqəsinin əhalisinə amansız divan tutdular. 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 də hava xətti ilə mümkün olurdu.  Şuşa şəhərinin səmasında mülki 

vertolyotun vurulmasından sonra bu əlaqə də kəsilmişdir. Beləliklə, 1992-ci il yanvarın 28-də sonuncu 

vertolyotu qəbul edən Xocalı  tam mühasirə şəraitində yaşamışdır. 

Ermənilər tərəfindən Xocalıya hücum edilməsinin başlıca səbəbi şəhərin strateji mövqeyi idi. 7 mindən artıq 

əhalisi olan bu yaşayış məntəqəsi Xankəndidən 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 aydın təsəvvür etmək olar. 

Bəşəriyyətə və insanlığa qarşı ən böyük cinayətlərdən olan Xocalı faciəsindən 22 il ötür. Həmin dəhşətli 

anlarla bizi ayıran zaman kəsiyinin getdikcə uzanmasına baxmayaraq, bu qanlı faciə  haqqında düşündükcə 

istər-istəməz başımızda saysız-hesabsız suallar dolaşır. Azərbaycan xalqına qarşı uzun illər terror aktları 

keçirən, azərbaycanlılara qarşı müxtəlif tarixi dövrlərlə genosid siyasəti yürüdən ermənilər bu siyasətin tərkib 

hissəsi kimi Xocalı soyqırımına imza atdılar. Amma faciənin baiskarlarının siyahısı təkcə ermənilərlə 

məhdudlaşmır. Günahkarlar siyahısında sapı özümüzdən olan baltaların adları da yer alır ki, bunu da xalq heç 

vaxt onlara bağışlamayacaq. 

Xocalı faciəsi üzərində hakimiyyətə yiyələnən AXC-Müsavat iqtidarı dövründə soyqırımı barədə danışılsa 

da, son nəticədə hər şeyin üstü örtüldü, faciənin günahkarlarının adlarının üstündən sükutla keçdilər. 

Soyqırımına dövlət səviyyəsində hüquqi-siyasi qiymət verilmədi. Çünki hakimiyyətdə olan "bəylərin" də bu  

soyqırımında rolu ermənilərin, 366-cı motoatıcı alayın və ya A.Mütəllibovun rolundan heç də az deyildi. 2002-

ci ildə faciənin onuncu ildönümü ilə əlaqədar ulu öndər Heydər Əliyev xalqa müraciətində deyirdi: "Bütün bu 

qanlı hadisələrin qarşısının alınmamasında, o cümlədən Xocalı faciəsinin baş verməsində, şəhərin təpədən 

dırnağa qədər silahlanmış amansız düşmənlə üz-üzə müdafiəsiz qalmasında erməni qəsbkarları ilə bərabər, 

Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyi, habelə hakimiyyət uğrunda hər cür yolverilməz vasitələrlə mübarizə aparan 

müxalif qüvvələri də məsuliyyət daşıyırlar". 

Bəli, Xocalı soyqırımı 1992-ci ildə iqtidarda olanlarla hakimiyyətə can atanların arasında baş verən hərc-

mərcliyin, respublikadakı anarxiyanın, hakimiyyətin iflicinin, habelə Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında baş 

verən oyunların məntiqi nəticəsi idi. Ona görə faciəyə siyasi-hüquqi qiymət vermək yalnız ümummilli lider 

Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün oldu. İlk növbədə, Xocalı 

faciəsi ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı aktı kimi təsbit olundu və dünyaya 

tanıdılması istiqamətində xeyli iş görüldü. Ulu öndərin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də 

"Xocalı soyqırımı (genosidi) günü haqqında" xüsusi qərar qəbul etdi. Bu sənəddə hadisənin baş vermə səbəbləri, 
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günahkarlar təfsilatı ilə açıqlandı. Eyni zamanda, Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması, erməni qəsbkarlarının beynəlxalq müstəvidə ifşası mühüm vəzifələr kimi önə çəkildi. 

 

Təəssüf ki, bir çox dövlətlərin ikili standartlardan çıxış etməsinin, bəzilərinin məsələyə ehtiyatla 

yanaşmasının, nəticəsidir ki, dünya ictimaiyyəti Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu dilə gətirmək 

istəmir. Dünyanın bir çox telekanalları 1992-ci ildə Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu təsdiq edən 

kadrları nümayiş etdirməkdən hələ də çəkinməkdədirlər. Təsəvvür etmək belə çətindir ki, tarixdə analoqu 

olmayan belə qəddarlıq və vəhşilik XX əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş verib. Ancaq dünya bilib 

agah olmalıdır ki, təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bu tarixi cinayətin 

müəllifi ermənilərdir. 

Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması üçün 

məqsədyönlü və ardıcıl iş aparır. Məqsəd tarixi ədalətin bərpasına nail olmaq, məlum olan cinayətkarları 

beynəlxalq səviyyədə ifşa etmək və onları dünya ictimaiyyətinin mühakiməsinə verməkdir. Ona görə bu gün hər 

bir azərbaycanlının, qanında, canında vətən sevgisi olan hər bir kəsin qarşısında duran ən əsas vəzifələrdən biri 

dövlətin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi işlərə dəstək verərək Xocalı soyqırımı barədə əsl həqiqətləri dünyaya 

çatdırmaq, faciəyə beynəlxalq müstəvidə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsinə nail olmaqdır. Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev Xocalı soyqırımının  dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün davamlı və ardıcıl 

fəaliyyətin vacibliyi barədə deyib: "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". 

2012-ci il fevral ayının 26-da - Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümündə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin öndərliyi ilə Azadlıq meydanından "Xocalı soyqırımı" adibəsinə edilən ümumxalq 

yürüşü göstərdi ki, qisas anımız, torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi gün uzaqda deyil. Bu ümumxalq 

yürüşü Azərbaycan xalqının sıx birliyini, işğal altındakı torpaqların azad olunması və ölkənin ərazi 

bütövlüyünün bərpası üçün əlindən gələni etmək əzmini göstərdi. On minlərlə insanın iştirak etdiyi bu yürüş 

ermənilərə və onların havadarlarına bir mesaj idi. Prezident İlham Əliyev bununla bir daha bəyan etdi ki, 

soyqırımı qurbanlarının qanı yerdə qalmayacaq, erməni vəhşiliyi daim bütün dünyaya çatdırılacaq, Ermənistanın 

təcavüzkar siyasəti ifşa ediləcək. Bir daha bütün dünyaya çatdırıldı ki, xalqımız istənilən yolla Ermənistanın 

işğal etdiyi Dağlıq Qarabağı və ətraf rayonları azad etməyə, münaqişənin Azərbaycan dövlətinin maraqları 

çərçivəsində həllinə məcbur olacaqdır. 

Azərbaycan Prezidentinin torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün hər addımda qətiyyət nümayiş 

etdirməsi, erməni vəhşiliklərinin, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətindəki həssaslığı bizi 

qürurlandırır, cəmiyyətimizdəki vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsini artırır. Prezident İlham Əliyevin hücum 

diplomatiyasının nəticəsi olaraq Xocalı soyqırımını tanıyan dövlətlərin sayı artır. Pakistan, Meksika, Kolumbiya 

və Honduras parlamentləri, Çexiya parlamentinin beynəlxalq əlaqələr komitəsi, ABŞ-ın Massaçusets, Texas, 

Nyu-Cersi, Corciya, Men, Nyu-Meksiko, Arkanzas, Missisipi, Oklahoma, Tennessi, Pensilvaniya, Qərbi 

Virginiya, Konnektikut və Florida ştatları Xocalı hadisələrinin soyqırımı aktı kimi tanınması haqqında qərarlar 

qəbul ediblər. 

Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama obyektiv 

qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımlarda Heydər Əliyev Fondunun müstəsna rolu var.  Fond yaradıldığı 

ilk gündən bütün imkanlarından istifadə edərək Xocalı soyqırımının dünyada təbliğ olunması yönündə ardıcıl, 

məqsədyönlü və səmərəli tədbirlər həyata keçirməkdədir. Fondun gərgin əməyi nəticəsində dünya ölkələri 

erməni qəsbkarlarının insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun məlumatlandırılır. 

Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması ilə bağlı "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində keçirilən 

tədbirlər olduqca təqdirəlayiqdir. "Xocalıya ədalət" kampaniyası İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun 

mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş koordinatoru, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım 

Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayıb. İlk gündən başlayaraq kampaniya yüksək templə davam edir və aksiyaya 

dünyanın əksər ölkələrində yüzlərlə könüllülər qoşulub. 

Bu gün hər bir azərbaycanlının qarşısında mühüm vəzifələrdən biri Xocalı soyqırımı və bütövlükdə 

ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər haqqında həqiqətləri olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmaqdır. Bu, Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur. Digər 
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tərəfdən, faciənin beynəlxalq miqyasda əsl hüquqi-siyasi qiymət alması, onun təşkilatçılarının cəzalandırılması 

insanlığa qarşı yönəlmiş belə qəddar aktların təkrarlanmaması üçün mühüm şərtdir. 

 

“Azərbaycan”.-2014.-26 fevral.-N 42.-S.5. 
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Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanınması 

 

Elçin ƏHMƏDOV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası  “Beynəlxalq münasibətlər 

və xarici siyasət” kafedrasının dosenti, “Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı 

İcması” İctimai Birliyi Qarabağ Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri  

 

XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı bütün insanlığa və bəşəriyyətə qarşı 

yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Xocalı faciəsi tarixin yaddaşlardan heç vaxt 

silinməyən Xatın, Xolokost, Sonqmi, Ruanda və Srebrenitsa kimi dəhşətli faciələrindən heç də geri 

qalmır. Adıçəkilən hadisələr müharibələr tarixinə dinc əhalinin soyqırımı olaraq daxil olmuş və bütün 

dünyada geniş əks-səda doğurmuşdur. 

 

Planlı şəkildə həyata keçirilən bu soyqırımının məhz Xocalıda törədilməsi zamanı ermənilər Azərbaycanın 

bu qədim yaşayış məskəninin yer üzündən silinməsini qarşıya məqsəd kimi qoymuşdular. Çünki Xocalı 

Azərbaycanın qədim dövrlərinə aid ərazilərdən biri kimi tarix və mədəniyyət abidələri ilə seçilirdi. 

Azərbaycanlılardan ibarət 7 min nəfərdən çox əhalisi olan Xocalı ermənilər yaşayan kəndlərin əhatəsində ən 

böyük və qədim yaşayış məskəni olmuşdur. Belə ki, burada qədim tarixi abidələr müasir dövrə qədər qalmaqda 

idi. Məlumdur ki, Xocalı yaxınlığında bizim eradan əvvəl XIV-VII əsrə aid edilən Xocalı-Gədəbəy 

mədəniyyətinin nümunələri mövcud idi. 1992-ci ilin fevralında erməni silahlı qüvvələri Xocalı əhalisini 

vəhşicəsinə qırarkən soyqırımın ən iyrənc mərhələsi olan izi itirmək kimi mənfur hərəkətlərə də əl atmış və 

Azərbaycan xalqı, eləcə də bəşəriyyət üçün nadir abidələr nümunəsi olan Xocalı abidələrini də dağıtmışlar. 

Eyni zamanda, Xocalı şəhəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində strateji əhəmiyyətli ərazi kimi də 

erməniləri narahat edirdi. Çünki Xocalı Xankəndindən 10 kilometr cənub-şərqdə, Ağdam-Şuşa və Əsgəran-

Xankəndi yollarının arasında yerləşirdi. Şəhərin əhəmiyyətini artıran səbəblərdən biri də Dağlıq Qarabağın 

yeganə hava limanının məhz burada yerləşməsi idi. Bu səbəbdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsas məqsədi 

Xocalıdan keçən Əsgəran-Xankəndi yoluna nəzarət etmək və Xocalıda yerləşən aeroportu ələ keçirmək idi. 

Hələ faciədən 4 ay əvvəl, yəni 1991-ci il oktyabrın sonundan şəhərə gedən bütün avtomobil yolları 

bağlanmış və Xocalının mühasirəsi başlanmışdı. Bununla yanaşı, yanvarın 2-dən Xocalıya verilən elektrik 

enerjisi də kəsilmişdi. Beləliklə, artıq Xocalının Azərbaycanın digər bölgələri ilə bütün əlaqələri kəsilmiş, yalnız 

yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot qalmışdı. Ancaq bir neçə ay sonra Xocalı ilə vertolyot əlaqəsi də kəsildi. 

1992-ci ilin əvvəllərində ermənilər daha dəhşətli cinayətlər törətdilər. Belə ki, fevral ayının 10-11-də Şuşanın 

Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olundu. Fevralın 13-dən 17-dək isə 

ermənilərin Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə hücumu nəticəsində kəndin 92 nəfər müdafiəçisi və 54 

sakini öldürülərək silos quyusuna atılmış, 118 nəfər kənd əhalisi (uşaq, qadın, qoca) girov götürülmüş və 

sonradan onların 77 nəfəri amansızlıqla qətlə yetirilmişdi. Bundan əlavə, 1991-ci il iyunun 28-də ermənilər 

həmin kəndin Vərəndəli fermasında 6 nəfəri diri-diri yandırmışdılar. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən keçmiş 

SSRİ-nin 4-cü ordusunun 23-cü diviziyasına daxil olan 366-cı motoatıcı alayın 10 tankı, 16 zirehli 

transportyoru, 9 piyadaların döyüş maşını, 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və xeyli canlı qüvvəsi ilə Xocalını 

mühasirəyə aldı. Ermənilər ən müasir silahlarla hücum edərək Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər. Çoxsaylı 

ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdılmış, yandırılmış və insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Onların 

içərisində başları kəsilən, gözləri çıxarılan, dərisi soyulan, diri-diri yandırılan və digər şəklə salınanlar çoxluq 

təşkil edirdi. Bu soyqırımı nəticəsində, rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürülmüşdü ki, onlardan 63 nəfəri 

uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qocalar idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdi. 487 nəfər şikəst olmuşdu ki, 

onlardan da 76-sı uşaqdır. Bundan əlavə, 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür. 

Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyəti yalnız ümummilli lider 

Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra açıqlanmış, 1994-cü ilin fevralında 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir. Bundan əlavə 

azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törədilmiş soyqırımı ilə əlaqədar ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci 

il martın 26-da imzaladığı fərmanla 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir. 
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2002-ci il fevralın 25-də ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar 

Azərbaycan xalqına müraciətində bu amansız soyqırımına əsl qiyməti vermişdir: “Xocalı faciəsi 200 ilə yaxın 

bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən 

etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir”. 

Hazırda bu proses Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatlar 

qəbul etdiyi sənədlərdə Ermənistan işğalçı dövlət kimi göstərilmişdir. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya 

çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində 

davamlı olaraq addımlar atılmışdır. 

Bu baxımdan, Heydər Əliyev Fondu, xüsusilə fondun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı 

səfiri Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər olduqca təqdirəlayiqdir. Belə ki, fond bəşəriyyətin ən dəhşətli 

faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində çox sistemli və ardıcıl 

fəaliyyət göstərir. Fondun dəstəyi və təşkilatçılığı ilə məktəblilər arasında keçirilən “Xocalı - uşaqların gözü ilə” 

rəsm müsabiqəsinin, əl işlərinin və fotoşəkillərin dünyanın aparıcı ölkərində keçirilən sərgisi dünya 

ictimaiyyətində XX əsrin ən böyük faciəsi haqqında daha dolğun təsəvvür yaratmışdır. 

2007-ci il fevralın 26-da Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Brüsseldə təşkil olunan “Təcavüzün 

qurbanları” adlı foto və uşaq rəsmlərinin sərgisi də bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılması işinin 

davamıdır. Fond soyqırımı haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün həmin il fevralın 19-26-da 

Türkiyənin İstanbul şəhərində və 25 vilayətində “Xocalı həftəsi” adlı tədbirlər proqramı çərçivəsində anım 

mərasimləri keçirmişdir. Bundan başqa Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması istiqamətində 2008-ci il 

fevralın 14-də Berlində keçirilmiş “Xocalı soyqırımı və 1915-ci il hadisələrindəki gerçəklər” adlı elmi konfrans 

da son dərəcə əhəmiyyətli olmuşdur. 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Xocalı faciəsinin ildönümü 2010-cu ildə artıq dünyanın 100-dən çox 

yerində qeyd olunmuşdur. Soyqırımına həsr olunmuş silsilə tədbirlər fondun hazırladığı təbliğat materialları 

əsasında həyata keçirilir. Hazırda Heydər Əliyev Fondunun ayrı-ayrı ölkələrdə geniş miqyasda təşkil etdiyi və 

faciənin həqiqətlərinin yayılmasına yönəldilmiş anım tədbirləri Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəlik 

tərəfındən İslam Konfransı Təşkilatının (hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı adlanır) Əməkdaşlıq və Dialoq 

Uğrunda Gənclər Forumu (İƏT GF) çərçivəsində uğurla davam etdirilir. 

2008-ci il mayın 8-də, Şuşa şəhərinin işğalının ildönümündə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun 

mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət” 

kampaniyası təsis edilmiş, fəaliyyətinə isə 2009-cu ilin fevralından start verilmişdir. Hazırda 60-dan çox ölkədə 

yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla davam etdirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq informasiya və təşviqat 

kampaniyası da bu işə öz töhfəsini verməkdədir. Bu kampaniyanın məqsədi beynəlxalq ictimaiyyəti Xocalı 

soyqırımı ilə əlaqədar məlumatlandırmaq, qətliama beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə və bu 

qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail olmaqdır. Hazırda faciənin mənəvi və siyasi-hüquqi 

səviyyədə tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya bir çox ölkələrdə uğurla həyata keçirilir. 

Bu uğurlu kampaniyanın əsas nəticəsi başlanandan az sonra İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı xarici işlər nazirləri 

tərəfindən Xocalı faciəsini kütləvi qırğın kimi qiymətləndirmək barədə qətnamənin qəbuluna nail olunmasıdır. 

2009-cu ilin iyulunda isə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumu ilə İSESKO arasında imzalanmış anlaşma 

nəticəsində Xocalı faciəsi haqqında məlumatın İKT ölkələrinin tarix dərsliklərinə salınması barədə razılıq əldə 

edilmişdir. 

Leyla xanım Əliyevanın Xocalı soyqırımının daha geniş miqyasda qeyd olunması təşəbbüsü bir sıra 

ölkələrdə dövlət səviyyəsində dəstəklənmişdir. 2010-cu il yanvarın 31-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 

dövlətlərin Parlament İttifaqının Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən və 51 ölkənin parlament 

heyətləri başçılarının iştirak etdiyi VI sessiyasında forumun təşəbbüsü ilə “İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər 

Forumu ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı arasında əməkdaşlıq haqqında” qətnamə 

imzalanmışdır. “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində qəbul olunmuş qətnamədə Xocalı 

faciəsinə “Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı” və “İnsanlığa qarşı cinayət” kimi 

qiymət verilmişdir. Qətnamədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına həm milli, həm də beynəlxalq 

səviyyədə tam dəstək verməyə çağıran bənd də öz əksini tapmışdır. Bu, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı 

faciəsini “insanlığa qarşı cinayət” kimi tanıyan ilk sənəddir. 

2011-ci il yanvarın 19-da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 

Parlament İttifaqı Şurasının XIII sessiyası keçirilmişdir. Sessiyada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına dəstək olaraq 
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Xocalı faciəsini “insanlığa qarşı törədilmiş kütləvi cinayət” kimi tanımağa çağıran Əbu Dabi Bəyannaməsi 

qəbul edilmişdir. 

2012-ci il yanvarın 31-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının üzvü olan dövlətlərin 

İndoneziyanın Palembanq şəhərində keçirilən VII sessiyası “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasını 

dəstəklədiyini bir daha təsdiq etmişdir. “Azərbaycan Respublikasına qarşı Ermənistan Respublikasının 

təcavüzü” adlı son illər davamlı 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 İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun 

Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyeva tərəfindən irəli sürülən “Xocalıya 

ədalət” beynəlxalq kampaniyasının fəaliyyətinin nəticəsi olmuşdur. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, münaqişə 

ilə bağlı qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlər arasında bu qətnamədə ilk dəfə olaraq Xocalı faciəsinə soyqırımı 

aktı səviyyəsində siyasi-hüquqi qiymət verilmişdir. Xatırladaq ki, İƏT Parlament İttifaqı öz sıralarında dünya 

parlamentlərinin dörddə birini cəmləşdirir və ən böyük parlamentlərarası beynəlxalq qurumlardandır. Bu 

qətnamə 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 çox mühüm əhəmiyyətli bir sənəddir. 

2012-ci il noyabrın 15-17-də  İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (İƏT XİNŞ) 

Cibutidə keçirilən 39-cu sessiyasında  İƏT XİNŞ Xocalı faciəsini ilk dəfə olaraq soyqırımı aktı kimi tanımışdır. 

İƏT XİNŞ üzvü olan ölkələri və İƏT-in qurumlarını kampaniyanın fəaliyyətində fəal iştirak etməyə və dəstək 

olmağa, bu soyqırımı aktının beynəlxalq və milli səviyyələrdə insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması üçün səy 

göstərməyə çağırmışdır. İƏT-in ali orqanı olan və təşkilatın dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə 2013-cü il 

fevralın 6-7-də Misirin paytaxtı Qahirə şəhərində keçirilən 12-ci Zirvə Toplantısında Xocalı faciəsini soyqırımı 

aktı və insanlığa qarşı törədilmiş cinayət kimi tanınmışdır. 

2013-cü il dekabrın 9-11-də Qvineyanın paytaxtı Konakridə keçirilmiş 57 ölkənin üzv olduğu İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 40-cı sessiyası Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi 

tanıdığını bir daha bəyan etmişdir. Qətnamə layihəsində İƏT GF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş 

əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” kampaniyasına dair xüsusi 

bənd yer almışdır. Həmin bənddə deyilir: “İƏT XİNŞ ”Xocalıya ədalət" beynəlxalq məlumat kampaniyasını 

alqışlayır və üzv dövlətlərdən bu soyqırımı aktını milli və beynəlxalq səviyyədə insanlığa qarşı cinayət kimi 

tanınması üçün kampaniyanın işində fəal iştirak etməyə və lazımi səylər göstərməyə çağırır". 

Soyqırımın tanıdılması və qətliama siyasi qiymət verilməsi istiqamətində görülən işlər artıq daha ciddi 

nəticələr verməkdədir. Belə ki, Xocalı soyqırımının 14-cü, 15-ci və 16-cı ildönümü Moskvada, Almaniyada, 

ABŞ-da, Türkiyədə, Ukraynada, Qazaxıstanda, Gürcüstanda, Küveytdə və dünyanın bir çox ölkələrində qeyd 

olunmuşdur. 

2005-ci ilin fevralında, 2006-cı il fevralın 23-də və 2007-ci ilin fevralında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 

xüsusi iclaslarında Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələ geniş müzakirə olunmuşdur. 2011-ci il fevralın 19-dan 26-

dək isə Türkiyənin ayrı-ayrı şəhərlərində “Xocalı həftəsi” adlı tədbirlər proqramı çərçivəsində müxtəlif anım 

mərasimləri, aksiyalar keçirilmişdir və bu tədbirlər hər il davam etdirilir. Dünyanın bir sıra şəhərlərində də artıq 

bu tədbirlər geniş miqyas almışdır. 

2011-ci ildə Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasında anılmış, 

2012-ci ildə isə konqresmenlər Stiv Koen və Dən Boren ayrı-ayrılıqda Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə 

bağlı bəyanatlarla çıxış edərək ermənilər tərəfindən qadın, uşaq və yaşlı insanlara qarşı zorakılıq və işgəncələri 

“təsviredilməz” adlandırmışdır. Xocalı soyqırımının Amerika ştatları çərçivəsində tanınması istiqamətində ilk 

addım kimi 2010-cu il fevralın 25-də ABŞ-n Massaçusets ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalıda qırğın 

törədilməsi faktının tanınması haqqında qətnamə qəbul etmişdir. 2011-ci il iyunun 11-də isə ABŞ-ın Texas ştatı 

Ermənistan tərəfindən Xocalıda çox ağır cinayət 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 Rusiya ordusunun hissələri tərəfindən 

qırğına məruz qalması pislənilir. 

Bu prosesin davamı olaraq 2012-ci il fevralın 23-də Nyu-Cersi ştatı, daha sonra isə Corciya ştatı Xocalı 

qətliamı ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir. Ştatın Nümayəndələr Palatasında 1594 saylı qətnamə Azərbaycan və 
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türk diasporunun həyata keçirdiyi güclü kampaniya nəticəsində qəbul edilmişdir. 2012-ci il martın 23-də isə 

daha bir Amerika ştatı - Men ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar 

qətnamə qəbul etmişdir. 

Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanınması 2013-cü ildə daha geniş vüsət aldı. Belə ki, yanvarın 28-də 

Nyu-Meksiko ştatının əvvəlcə senatında, sonra isə Nümayəndələr Palatasında Xocalı soyqırmının tanınmasına 

dair qətnamə qəbul edilmişdir. Nyu-Meksiko parlamentinin hər iki palatası Xocalı faciəsini tanımışdır. Bunun 

ardınca, ABŞ-ın Arkanzas ştatının Nümayəndələr Palatası fevralın 8-də, senatı isə fevralın 11-də Xocalı 

soyqırımına dair qətnamələr qəbul etmişdir. Daha sonra martın 4-də Oklahoma ştatı, 8-də İndiana ştatı, 18-də 

Pensilvaniya ştatının Baş Assambleyası və Tennesi ştatının qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında, 

aprelin 3-də  Vest Virciniya ştatının qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında Xocalı faciəsinin 21-ci 

ildönümü ilə bağlı qətnamə qəbul edilmiş, mayın 3-də isə Konnektikut ştatının baş assambleyası Xocalı 

qətliamını rəsmən tanımışdır. Bunun ardınca ABŞ-ın Konnektikut ştatının baş assambleyası Xocalı qətliamını 

rəsmən tanımışdır. Ştat senatının birinci sessiyasında  Xocalı qətliamının tanınması  barədə   qətnamə qəbul 

edilmişdir. 

2011-ci il dekabrın 20-də Meksika Konqresinin Deputatlar Palatası erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 

Azərbaycan ərazilərinin işğalını, xüsusilə də Xocalıda soyqırımı törədilməsini kəskin pisləyən qərar qəbul 

etmişdir. 2012-ci il fevralın 1-də Pakistan Senatı Xocalı soyqırımının tanıması barədə qətnamə qəbul etmişdir. 

Qətnamədə Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilər tərəfindən mülki əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımını 

pisləmişdir. Latın Amerikası ölkələri arasında Meksikadan sonra Kolumbiya da Xocalıda baş verən hadisələrə 

soyqırımı kimi qiymət vermişdir. Belə ki, 2012-ci il aprelin 23-də qəbul edilmiş qərar Senatdan öncə onun II 

Konstitusional Daimi Komitəsində (Müdafiə və Xarici İşlər üzrə Komitə) irəli sürülmüş, sənədin təsdiqi üçün 

tələb olunan 102 səs toplanmış və sənəd yekdilliklə qəbul olunmuşdur. Bütün bunlarla yanaşı, may ayının 28-də 

İordaniya Senatı Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar bəyanat qəbul etmiş, iyunun 13-də Peru parlamenti, iyulun 30-da 

isə Kolumbiya Konqresinin Nümayəndələr Komitəsi də   Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

və Xocalı soyqırımına dair  qərarlar qəbul etmişdir. 

Artıq Xocalı soyqırımı Avropa ölkələrinin parlamentlərində də müzakirə olunaraq siyasi sənədlər qəbul 

edilmişdir. 2013-cü il fevralın 12-də Rumıniya parlamentində Demokrat Liberal Partiyası fraksiyası tərəfindən 

“Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” adlı siyasi bəyanat verilmişdir. Siyasi bəyanatı sözügedən fraksiyadan deputat 

Luçian Militaru parlamentin kürsüsündən səsləndirmişdir. Deputat çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

tarixinə toxunmuş, hazırda Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı 7 rayon daxil olmaqla Azərbaycan torpaqlarının 20 

faizinin Ermənistanın işğalı altında olduğunu diqqətə çatdırmışdır. L.Militaru milliyyətçilik və etnik ayrı-

seçkilik zəminində 25-26 fevral 1992-ci il tarixində Xocalı şəhərində xüsusi amansızlıqla azərbaycanlılara qarşı 

qırğın törədildiyini qeyd edərək, soyqırımı qurbanları haqda məlumat vermiş, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 

bu aktın insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanınmasının vacibliyini vurğulamışdır. 

Çexiya Respublikası Avropa İttifaqının üzvləri arasında Ermənistanı dinc Xocalı sakinlərinin qətliamına görə 

rəsmən pisləyən və bu hərəkətləri insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyan ilk dövlət olmuşdur. Bu il fevralın 7-də 

ölkənin ali qanunvericilik orqanının Deputatlar Palatasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsi 21 il əvvəl “erməni 

hərbi bölmələri tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş Xocalı şəhərində 613 müdafiəsiz dinc sakinin 

vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi ilə törədilmiş qırğına görə” Ermənistanı pisləyən qətnaməni yekdilliklə qəbul 

etmişdir. Sənəddə qeyd olunur ki, “Bu qırğın haqqında dünyanın bir çox kütləvi informasiya vasitələri məlumat 

yaymış və bu hadisə ”Human Rights Watch/Helsinski" təşkilatı tərəfindən erməni hərbi qoşunlarının münaqişə 

zonalarında dinc əhaliyə münasibətdə beynəlxalq hüququn adi normalarının pozulması kimi bəyan edilmişdir". 

Sənəddə xüsusi vurğulanır ki, “insanlığa qarşı törədilən bu cinayəti bir çox dünya hökumətləri də pisləmişlər”. 

Beləliklə, Çexiya parlamenti Avropa İttifaqında Ermənistanı Xocalıda bəşəriyyət əleyhinə törətdiyi 

cinayətlərə görə pisləyən ilk qanunverici orqan olmuşdur. Çexiya bu qətnamə ilə Dağlıq Qarabağ regionunu 

Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi kimi, Ermənistanı isə bu ərazini işğal etmiş, Xocalıda ən ağır 

cinayətin törədilməsində təqsirkar olan dövlət kimi tanıdığını bir daha rəsmən təsdiq etmişdir. Daha sonra 

Bosniya və Herseqovinanın Parlament Məclisinin Xalqlar Palatasının 2013-cü il fevralın 26-da keçirilən 

iclasında mütləq səs çoxluğu ilə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və Xocalı soyqırımına dair rəsmi sənəd - 

“Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tanınması və hörmət olunması”na dair 

qətnamə qəbul olunmuşdur. 

Beynəlxalq hüquqa görə soyqırımı sülh və insanlıq əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır cinayət hesab edilir. 

Bu barədə BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi qəbul edilmiş və 1961-ci 
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ildən qüvvəyə minən “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və günahkarların cəzalandırılması” adlı 

konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunmuşdur. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı həmin konvensiyada təsbit edilmiş soyqırımı cinayətini 

təşkil edən bütün əməllər azərbaycanlılara qarşı tətbiq olunmuşdur. Bu işğalçı dövlətin yürütdüyü təcavüzkarlıq 

siyasəti 20 ildən artıqdır ki, dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir. Ona görə də dövlətimiz  bu 

konvensiyanı rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin Beynəlxalq məhkəməsində iddia 

qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının iyirminci ildönümü haqqında imzaladığı 

sərəncamda deyilir 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”. 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-26 fevral.-N 42.-S.8.;27 fevral.-N 43.-S.4. 
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Xocalı soyqırımı bəşəriyyət əleyhinə cinayətdir 

 

Sadir Məmmədov 

keçmiş DQMV-nin Daxili İşlər İdarəsinin sabiq  

rəis müavini,  istefada olan polis polkovniki 

 

Tarixi hadisələrin real faktlara əsaslanaraq doğru-düzgün işıqlandırılması problemi bütün bəşəriyyəti 

düşündürən zəruri məsələlərdən biridir. Bəlkə də, ilk baxışdan bəzilərinə sadə görünən bir faktı, yəni hər hansı 

bir xalqın dövlətçilik mədəniyyət və mənəviyyat tarixi əslində onun ümumi tarixidir desək, səhv etmərik. Bu 

mənada dünya istər Şərq, istərsə də Qərb tarixini, dövlət quruculuğumuzu, ərazimizə edilən təcavüzləri, 

xalqımıza qarşı törədilən soyqırımları, terrorları, deportasiyaları, bəşəriyyət əleyhinə cinayətləri, düşüncə və 

məfkurə keçmişimizi öyrənən hər kəs həmin böyük məcraya bu və ya başqa şəkildə baş vurmalıdır ki, 

araşdırılan problemlərdə reallığı üzə çıxara bilsin. 

Qeyd etməliyik ki, indiyə qədər tanınmış tarixçilərimiz Vətən tarixinə aid, xüsusi olaraq Qarabağ problemi 

ilə ilgili elmi tədqiqat işləri aparmış, sanballı əsərlər yazaraq onları geniş oxucu auditoriyasına təqdim etmişdir. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, ermənilərin zaman-zaman ümumən türklərin, xüsusilə Azərbaycan xalqına 

qarşı törədilən insanlıq əleyhinə cinayətlərin sayı-hesabı o qədər ölçüyəgəlməzdir ki, onların hamısına təbii ki, 

nəşr olunan mənbələrdə tam əhatə etmək mümkün deyildir. Nəticədə belə bir vəziyyətin yaranması, yəni 

xalqımızın həyatında baş verən digər tarixi faciələrdən hələ də gənc nəslin, eləcə də dünya ictimaiyyətinin 

lazımi səviyyədə məlumatı olmur. Düşünürəm ki, təbii olaraq belə bir zərurət yaranır ki, bu günün ziyalıları, 

alimləri tarixi fəlakətlərimizi yazmaq, təfsilatı ilə gələcək nəslə çatdırmaq üçün öz vətəndaşlıq borcunu yerinə 

yetirməlidir. Bu hər bir türk övladının - azərbaycanlının ona görə vətəndaşlıq borcu sayılmalıdır ki, xalqın tarixi 

keçmişini, başına zorla gətirilən milli faciələri öyrənmədən, onun yaşamaq haqqını müdafiə etmədən və bu 

dəhşətli faciələri başqa xalqlara çatdırmadan yaşaması, fəaliyyət göstərməməsi manqurtlaşmış həyat tərzi 

keçirməyə bənzəyir. 

Zənnimcə bu gün ölkəmizdə keçirilən Xocalı faciəsinin 22-ci ildönümünə həsr olunmuş mərasimlər 

gələcəkdə xalqımızın qan yaddaşında dərin izlər buraxacaq, əksər gənclərimizi unutqanlıqdan azad edəcək, 

onları milli faciələrimizi daha dərindən öyrənməyə sövq edəcəkdir. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təbirincə desək, bu gün mən xalqımızın tarixində kədərli və faciəli bir 

səhifə olan Xocalı soyqırımı münasibəti ilə sizə müraciət edirəm. Bu qəddar və amansız soyqırım aktı insanlığın 

tarixinə ən dəhşətli kütləvi terror hadisələrindən biri kimi daxil olmuşdur.  

Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı 

müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin damı və ən qanlı səhifəsidir. 

Bir sıra iri dövlətlərin hakim dairələri tərəfindən himayə olunan bu mənfur siyasət Çar Rusiyası və sovet 

hakimiyyəti dövründə ardıcıl davam etdirilmiş, SSRİ-nin süqutundan sonra xalqımızın doğma torpaqlarından 

qovulması, qaçqın və köçkünə çevrilməsi kütləvi qırğınlarla müşayiət olunmuşdur. 

Təcavüzkar erməni millətçilərinin və sərsəm "Böyük Ermənistan" ideoloqlarının etnik təmizləmə və 

soyqırım siyasətinin nəticələrini bütövlükdə iki milyon azərbaycanlı müxtəlif vaxtlarda öz üzərilərində hiss 

etmişdir. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra erməni separatçılarının Dağlıq Qarabağda başladıqları 

təcavüzkar siyasət yüzlərlə kənd və qəsəbənin dağıdılması, on minlərlə günahsız insanın öz evindən, elindən 

didərgin salınması ilə nəticələnmişdir. Lakin Xocalı faciəsi bunların ən dəhşətlisi olmuşdur. Bütün bu qanlı 

hadisələrin qarşısının alınmasında, o cümlədən Xocalı faciəsinin baş verməsində, şəhərin təpədən dırnağa qədər 

silahlanmış amansız düşmənlə üz-üzə müdafiəsiz qalmasında erməni qəsbkarları ilə bərabər, Azərbaycanın o 

zamankı rəhbərliyi, habelə hakimiyyət uğrunda hər cür yolverilməz vasitələrlə mübarizə aparan müxalifət 

qüvvələri də birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Əslində, o zaman respublikaya rəhbərlik edən şəxslər Xocalının 

müdafiəçilərinə təcili kömək göstərmək, faciə  barədə dünya ictimaiyyətinə geniş məlumat vermək, beynəlxalq 

aləmə həyəcan təbili çalmaq əvəzinə, Xocalı dəhşətlərinin həqiqi miqyasını xalqdan gizlətməyə cəhd etmiş, tam 

fəaliyyətsizlik və xalqın taleyinə biganəlik nümayiş etdirmişlər. Hətta sonralar da Xocalı faciəsinin mahiyyətini 

açmaq, onun günahkarlarını ifşa etmək, dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq üçün heç bir iş görülməmiş, 

əksinə bu faciə hakimiyyətlə müxalifətin qarşılıqlı ittihamları və siyasi mübarizəsi vasitəsinə çevrilmişdir. 
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Hakimiyyətdə öz mövqelərini möhkəmləndirmək məqsədilə günahı ayrı-ayrı məmurların üzərinə yıxmaqla 

səriştəsizliklərini bir daha sübuta yetirmişlər. Yalnız daima yaşar dahi Heydər Əliyevin hakimiyyətə 

qayıtmasından sonra Xocalı faciəsi özünün əsl siyasi-hüquqi qiymətini aldı. Bu faciə haqqında həqiqətlərin 

beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün tədbirlərə başlanıldı. 1994-cü il fevralın 24-də MM "Xocalı Soyqırımı 

Günü haqqında" qərar qəbul etdi. Hər il fevralın 26-sı Xocalı Soyqırımı Günü kimi elan olundu. Həmin il martın 

1-də H. Əliyevin bununla bağlı xüsusi fərmanı oldu. 

Öz miqrasiyasına və dəhşətlərinə görə dünya tarixində analoqu az olan Xocalı soyqırımını törətməkdə 

erməni şovinistləri və ideoloqları uzağa gedən məqsəd güdürdülər. Məqsəd Dağlıq Qarabağ və digər 

Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək, xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini 

qırmaq idi. Lakin mənfur düşmən öz niyyətlərinə çata bilmədi. Doğrudur, faciə bütün Azərbaycan xalqını 

sarsıtmış, Xocalı sakinlərinə sağalmaz yaralar, mənəvi zərbələr vurmuşdur. Lakin xocalılılar hətta amansız 

soyqırım günündə də özlərini əsl qəhrəman kimi aparmış, erməni-sovet hərbi birləşmələrinə qarşı qeyri-bərabər 

döyüşdə igidliklə döyüşmüş, düşmən qarşısında əyilməmiş, xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinə şərəfli səhifələr 

yazmışlar. 

Son nəfəslərinə qədər şərəf və ləyaqətlə düşmənə qarşı vuruşan xocalılılar təbii ki, təpədən dırnağa qədər 

silahlanmış erməni-quldur dəstələrinin hücumlarını dəf etmək imkanında deyildilər. Bu amilləri, faktları 

sənədlərin dili ilə desək, daha məqsədəuyğun olar. 

1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə XX yüzilliyin II yarısında Azərbaycan türklərinin tarixində 

ən böyük faciə - Xocalı qırğını baş verdi. Həmin gecə saat 23:00-da ermənilər üç istiqamətdə Xocalı şəhərinə 

hücum etdi. 

Bu hücumda Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin qoşunları, muzdlu əsgərlər, özünü Artsax Xalq 

Ordusu adlandıran Dağlıq Qarabağın erməni bölmələri və Xankəndində yerləşmiş 366-cı motoatıcı alayın hərbi 

texnikası, onların ardınca isə rus-erməni silahlı dəstələri, Əsgəran istiqamətindən isə mindən çox silahlı 

quldurlar (əksəriyyəti saqqallı) daha çox fəallıq göstərirdilər. 

Ermənilərin strateji planına uyğun olaraq, əvvəlcə 366-cı alayın ağır texnikalarının vasitəsilə piyada 

qüvvələri şəhərə doğru irəliləyərək artilleriya atəşi ilə Xocalıdakı özünümüdafiə dəstələrinin qərargahlarını 

dağıtmaqla hər tərəfdən hücuma keçmişlər. Şəhərin müdafiəçiləri səhərə qədər düşmənə qarşı rəşadətlə 

döyüşmüşdülər. Onların bir neçəsi komikadze şücaəti göstərərək bədənlərinə partlayıcı qurğu bağlayaraq 

özlərini düşmən texnikasına çırpmışlar. Sonuncu müdafiə məntəqəsi səhər saat 7-də susdurulmuşdur. Döyüş 

zamanı Xocalıda bir gecədə cəmi səkkiz saat müddətində yüzlərlə günahsız dinc əhalini qəddarcasına məhv 

ediblər. Ermənilər 613 nəfəri onlardan 106-sı qadın, 63 uşağı və 70 nəfər qocanı qətlə yetiriblər, 8 ailə tamamilə 

məhv edilmişdir, 27 ailənin yalnız 1 üzvü qalıb, 56 insan işgəncə ilə öldürülmüşdür, 25 uşaq hər iki valideynini 

itirmişdir, 130 uşaq valideynlərindən birini itirmişdir, 230 ailə öz başçısını itirmişdir, 487 nəfər şikəst olub, 

onlardan 76-sı həddi-buluğa çatmışlardır. 1275 azərbaycanlı erməni əsirliyinin dəhşətlərini keçib. 1165 nəfər 

girovluqdan azad edilmişdir. 150 nəfər isə itkin düşüb. 5679 nəfər deportasiya olunmuşdur. Xocalı isə yerlə-

yeksan edilib. Xocalıya 145 mln manat və ya 170 mln ABŞ dolları miqdarında zərər vurulmuşdur. 

Ağdama tərəf müxtəlif istiqamətlərdən hərəkət edən dinc əhali yolda erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 

tutularaq girov götürülmüş, dəhşətli işgəncələrə məruz qalmışlar. Ermənistan hərbi birləşmələri qətlə yetirdikləri 

azərbaycanlıların üzərində xüsusi əməliyyat apararaq onların başlarının dərisini soymuş, müxtəlif əzalarını 

kəsmiş, körpə uşaqların gözlərini çıxarmış, adamları diri-diri torpağa basdırmış və ya yandırmışlar. 

Hesab edirəm ki, erməni vəhşiliklərinin qurbanı olmuş yaralananlar və öldürülənlərlə bağlı baş məhkəmə 

tibbi ekspertizasının rəyindən bəzi məqamları oxucuların diqqətinə çatdırmaq çox vacibdir. Tibbi ekspert R.M. 

Yusifovun verdiyi rəylərinin birində bildirilir ki: - müayinə olunmuş meyidlərdən 3 nəfərində ətrafların 

donması, 33 nəfərində işgəncə əlamətləri, yəni başın dərisinin soyulması, qadınlarda döşlərinin kəsilməsi, burun 

və qulaq qığırdaqlarının kəsilməsi, silahdan atəş açılması əlamətləri aşkar edilmişdir. Eyni zamanda göz 

almalarının çıxarılması, dişlərin sındırılması, kişilərin cinsiyyət orqanlarının kəsilməsi müşahidə olunmuşdur. 

Müayinə olunmuş 31 meyiddə isə kombinə olunmuş, yəni bədənin müxtəlif nahiyələrinin güllə yarası və küt 

alətlə, kəsici-deşici alətlə yetirilmiş xəsarətlər olmuşdur. 

Meyitlərdən 13 nəfərində bədənin bütün səthini əhatə edən yanıq kömürləşmə aşkar edilmişdir. Eyni 

zamanda meyitlərdən 10 nəfərində güllə yarası ilə birlikdə onların üzərindən hərbi texnikanın keçməsi müəyyən 

edilmişdir. Əlbəttə faciə zamanı bu cür və bundan da dəhşətli halların olduğu tam sübuta yetirilmişdir. Lakin 

onların hamısı barədə təfsilatı ilə məlumat vermək bir məqalə civarında mümkünsüzdür. 

Göründüyü kimi ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım düşünülmüş plan əsasında 

mərhələlərlə həyata keçirilmiş, xalqların dinc yanaşı yaşamaq prinsipinə daim sadiq qalan soydaşlarımız isə bu 
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cür faciələrin heç vaxt baş verməməsinə inanaraq bəşər tarixində görünməyən fəlakətlərə düçar olmuşlar. Bu 

gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı xalqımızın başına gətirilən bu faciələrdən xəbərdar olmalı və tarixdən ibrət 

dərsi götürməyi bacarmalıdır. Bəşəriyyət əleyhinə cinayətlərdən sayılan ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 

törətdikləri soyqırım hadisələrinə veriləcək qiymət isə bu problemin tarixi faktlara əsasən dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmağımızdan, onun doğru-düzgün təbliğindən asılıdır. 

Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, dövlətimizin başçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin həyata 

keçirdiyi məqsədyönlü siyasəti nəticəsində BMT təhlükəsizlik şurasının Azərbaycan Respublikası ərazisinin 

Ermənistan ordusu tərəfindən işğalı ilə bağlı qəbul etdiyi 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələri hələ də yerinə 

yetirilmir, Ermənistan bu qərarlara məhəl qoymur. Lakin biz əminik ki, ədalətli siyasət öz qələbəsinə nail 

olacaqdır. Çünki 2009-cu ilin fevralında İslam konfransı təşkilatının Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası 

dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlamış "Xocalıya ədalət 

kampaniyası" ötən 5 il ərzində uğurla davam etmiş, bu aksiyaya dünyanın əksər ölkələrində könüllülər 

qoşulmuşdur. Bu isə Azərbaycan xalqının ədalət uğrunda mübarizəsidir. 

Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər genişlənməkdədir. Əlbəttə 

bu işdə təkcə dövlət yox, bütün xalqımız, xaricdə yaşayan soydaşlarımız öz fəaliyyətlərini gücləndirməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 25 fevral 2007-ci ildə Xocalı soyqırımının 15-ci il 

dönümündə xalqa müraciətində bildirmişdir ki, "bu gün dövlətin rəsmi qurumları ilə yanaşı, bütün 

vətəndaşlarımız, soydaşlarımız, geniş ictimaiyyət Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 

azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş soyqırımı siyasəti haqqında həqiqətlərin və faktların dünya 

parlamentlərinə, beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün ardıcıl və davamlı fəaliyyət göstərilməlidir", 

müraciətin sonunda qeyd etmişdir ki, "biz mübarizədə öz gücümüzə, potensialımıza, beynəlxalq hüquqa, dünya 

azərbaycanlılarının həmrəyliyinə arxalanırıq". 

Məhz bunun nəticəsidir ki, Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında Heydər Əliyev fondunun müstəsna 

fəaliyyəti 2010-cu ildə dünyanın 100-dən artıq yerində Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olundu. Faciə ilə 

əlaqədar 100-dək materialın xarici ölkələrdə sərgisi təşkil edildi. Bu prosesdə İslam Konfransı Təşkilatının 

Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndirici Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 

fəaliyyətə başlamış "Xocalıya ədalət" kampaniyası ötən dövr ərzində xeyli uğur qazanmışdır. 

Bu aksiyaya qoşulmuş Bakı Slavyan Universitetində yaradılmış Azərbaycanşünaslıq tədris mədəniyyət 

mərkəzinin Qarabağ tədqiqat qrupu universitetin rektoru professor Kamal Abdullayevin rəhbərliyi ilə önəmli 

tədqiqatlar aparmaqla yanaşı hər il mütəmadi olaraq geniş tədbirlər təşkil edir, həqiqətləri üzə çıxarmağa çalışır. 

Universitetdə "Xocalı soyqırımı" və "Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı" adlı 

kitablar nəşr edilmiş və dünyanın 12 dilinə tərcümə edilərək yayımlanmışdır. Bu istiqamətdə tədbirlər davam 

etdirilir. 

Mən Qarabağ müharibəsi veteranı kimi, döyüşmüş zabit olaraq fikrimi və arzularımı Azərbaycanın 

Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin sözləri ilə bitirmək istəyirəm: "Şübhə yoxdur ki, 

Ermənistan tezliklə işğal etdiyi əraziləri azad edəcək, həmçinin xalqımıza qarşı ağır cinayətlərə yol verənlər, o 

cümlədən Xocalı faciəsini törədənlər ədalət mühakiməsi qarşısında dayanacaqlar, Xocalı soyqırımını həyata 

keçirənlər gec-tez ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verərək layiqli cəzalarını alacaq, şəhidlərimizin qanı 

yerdə qalmayacaqdır". 

 

“525-ci qəzet”.-2014.-26 fevral.-№ 35.-S.4. 
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Xocalı soyqırımı zamanı ailəsini itirmiş azərbaycanlı yazıçının Almaniyada reallaşdırdığı layihə 

bu ölkədə faciənin miqyasının dərk olunmasına şərait yaratmışdır 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, bu ilin fevralında Almaniyanın bir sıra şəhərlərində Xocalı soyqırımının 22-ci 

ildönümünə həsr edilmiş silsilə tədbirlər keçirilmişdir. 

 

Berlində fəaliyyət göstərən Türk-Azərbaycan Birliyinin, Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya 

Mərkəzinin və Atatürkçü Düşüncə Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirlərə “Erməni təcavüzünün 

tanıdılması” İctimai Birliyinin sədri, yazıçı Səriyyə Cəfərova öz fəal iştirakı ilə dəstək vermişdir. 

İctimai Birliyin sədri fevralın 21-də Köln Universitetinin böyük zalında, fevralın 22-də Berlində yerləşən 

“Türk evi”ndə, fevralın 23-də isə Hamburq şəhərində Xocalı soyqırımına həsr edilmiş tədbirlərdə alman 

ictimaiyyəti, türk və Azərbaycan diaspor nümayəndələri qarşısında Qarabağ münaqişəsinin həllinə apara biləcək 

tezislərlə çıxış etmiş və münaqişə ilə bağlı mülahizələrini söyləmişdir. 

Soyqırımı zamanı ailəsini itirmiş Səriyyə Cəfərova bu tədbirlərdə erməni silahlı birləşmələrinin 1992-ci il 

fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərinin dinc sakinlərinə qarşı törətdikləri qanlı 

qırğınlardan danışmışdır. Səriyyə Cəfərova çıxışlarında Xocalı soyqırımının beynəlxalq ədalət məhkəməsi 

səviyyəsinə qaldırılmasını təklif etmişdir. O, erməni təcavüzünə qarşı mübarizəsini davam etdirəcəyini və yaxın 

gələcəkdə doğulduğu Xocalı şəhərinə - tarixi Vətəninə qayıdacağına inandığını vurğulamışdır. 

Səriyyə Cəfərova hər çıxışından sonra tədbir iştirakçılarının Xocalı həqiqətləri ilə bağlı suallarını da 

cavablandırmışdır. 

Bu günlərdə Vətənə qayıtmış Səriyyə Cəfərova AzərTAc-a müsahibəsində demişdir: “Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının keçirdiyi 

müsabiqəyə təqdim etdiyim layihə qalib gəldi. Layihənin əsas məqsədi alman ictimaiyyətini Xocalı həqiqətləri 

barədə məlumatlandırmaq idi. Layihə çərçivəsində fevralın 26-da Berlin şəhərinin Brandenburq Qapıları 

qarşısında Xocalı soyqırımına həsr edilmiş nümayiş və anım mərasimi keçirildi. 

Tədbirdə Xocalı soyqırımından bəhs edən film göstərildi, kitab və plakatlar təqdim olundu. Demək olar ki, 

məqsədimizə nail olduq. Həmin tədbirdə Milli Məclisin deputatları Musa Qasımlı, Rövşən Rzayev, tarixçi-alim 

Qasım Hacıyev də öz iştirakları ilə mənə dəstək oldular. Eyni zamanda, bu tədbirin reallaşmasında Diasporla İş 

üzrə Dövlət Komitəsinin, Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin, Türk-Azərbaycan Birliyinin, Almaniyadakı 

Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzinin köməyini yaxından hiss etdim. 

Almaniyada yaşayan türklər bizimlə bir yerdə oldular. Xüsusilə bu ölkədə təhsil alan azərbaycanlı gənclərin 

fəallığı məni fərəhləndirdi. Bir sözlə, bu layihə alman ictimaiyyəti, türk diasporu tərəfindən Xocalı faciəsinin 

başa düşülməsi və həqiqətlərin düzgün şəkildə işıqlandırılması üçün yararlı və qiymətli bir hadisə oldu”. 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-6 mart.-N 49.-S.2. 
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ABŞ konqresmeni Bil Şuster Xocalı faciəsinin 22-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat vermişdir 

 

ABŞ Konqresindəki Azərbaycan üzrə İşçi Qrupun həmsədri, konqresmen Bil Şuster Xocalı faciəsinin 22-ci 

ildönümü ilə əlaqədar bəyanat vermişdir. 

B.Şuster Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad etmiş və bu qətliamın miqyasının aparıcı beynəlxalq 

media qurumlarının hesabatlarında öz əksini tapdığını bildirmişdir. 

Konqresmen bəyanatında Azərbaycanın ABŞ-ın güclü strateji müttəfiqi olduğunu xüsusi vurğulamışdır. 

 

Yusif BABANLI, 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Vaşinqton 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-8 mart.-N 51.-S.5. 
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Yaddaş ağrısı və ya  Xocalı faciəsi dərsləri 

 

Xocalı soyqırımına həsr olunmuş “Xəcalət” tamaşası tələbələr tərəfindən maraqla qarşılandı 

 

Minaxanım Nuriyeva-Təkləli 

filologiya elmləri doktoru, professor 

 

Bu günlərdə Qafqaz Universitetində universitet tələbələrinin iştirakı ilə yazıçı-dramaturq Hüseynbala 

Mirələmovun ’’Xəcalət” dram əsəri tamaşaya qoyulmuşdur. Pyesi Xocalı faciəsi münasibətilə sənətşünaslıq 

üzrə fəlsəfə doktoru Zəminə Axundova səhnələşdirmiş; quruluşçu rəssam isə sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 

Arzu Məmmədova; musiqi tərtibatı Vüqar Məmmədovundur. 

İlk dəfə səkkiz il əvvəl səhnəyə qoyulan və peşəkar sənətkarların ifasında baxdığım bu əsəri indi isə 

universitet tələbələrinin oyununda tamaşa edirik. О da maraqlı və düşündürücü idi ki, bu oyunçular Xocalı 

faciəsinin şahidi olmamışlar, onlar demək olar ki, bu hadisədən sonra doğulub yetişən gənclərdir. Şəkildən 

şəkilə dəyişən, daha da dramatikləşən hadisələri Seyid Nigarinin həsrətli misraları, Qırxqız, Cıdırdüzü, Şuşa 

xatirələri, şirin Qarabağ şivəsi müşayiət edir. 

Pyesdə Qarabağla bağlı Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması ön plana çəkilmişdi. 

Əsərin konfliktini uşaqlıqdan bir yerdə böyümüş, Qarabağ savaşına da birgə getmiş, amma sonradan həyat 

yolları ayrılmış, 10 il sonra yenidən görüşən Vətən ilə Murad arasındakı mövqe və baxış fərqləri təşkil edir. 

Vətən-Qarabağ savaşında canını qurban verməyə hazır olan, bir güllə qəlpəsindən öz doğma anasını itirən, 

amma indi xəstə qızına dərman pulu tapmayan, Murad isə bu savaşın hesabına varlanan, torpağının, yurdunun 

azadlığını xarici ölkələrin köməyində axtaran müasir obrazlardır. Kimdir haqlı? Tamaşa boyu tamaşaçıları 

düşünməyə vadar edən pyesdə verilən "Nə qədər ki, torpaqlarımız düşmən tapdağı altındadır, bizim danışmağa 

belə haqqımız yoxdur. Çünki bu Vətən bizi bağışlamaz, Vətən, sənin ayağına biz gəlməyincə sən bizi 

bağışlama” andını bütün seyrçilər ayaq üstə alqışladılar. 

Yaddaşın verdiyi ağrı, yaxud, yaddaşın özünü ağrıdan hiss heç nə yox, məhz xəcalətdi, peşmanlıqdı - bunu 

bilirik. Bəs о zaman insanı peşmanlıq qədər daha doğrusu, xəcalətin peşmanlığı qədər nə yandırar?! 

Əgər belədirsə, bu xəcalətdən hər birimizə pay düşür... 

...Pərdə açılır. Dərdli-nisgilli bir qaçqın ailəsi təsvir olunur. Burada yazıq adamların yeganə fərəhi 

xatirələrdir. Dərdlidir bu qaçqın ailəsi; dağlardan ağır dərdin ağırlığı bu insanların çiyinlərinə necə qonubsa hər 

şeyin, gözəl, fərəh gətirən hər şeyin uçub getdiyini düşünürsən. Nəşəli günlər, dadlı anlar, doğma dam-divar, 

samavarlı həyət-baca, gül bağçalar sanki birdə olmayacaq kimi qeybə çəkilib. Bu boyda dərdin qarşısında təki-

təkinə qalan xalqım... əsər beləcə ürəkyandıran bir səhnə ilə başlayır. ... Evdə uşaq xəstə (evin oğlan uşağı 

intematdadır) uşaq darılır bugünkü gün özünün "qaçqın” adına, tərs yazılan taleyinə. Dünən hər şey necə yaxşı 

idi?! Odur ki, qızcığaz (Güləndam Abdullayeva) anasının ”şükür bu günə’’ sözünə hiddətlənir, etiraz edir, 

balaca qəlbinə, xəstə halına baxmadan üsyan edin axı qaçqın da var villada yaşayır... Bu haqsızlığın 

ağırlığındandır ki, sidqi-ürəklə ibadət edə bilən Gülüş qızcığaz əməlli-başlı, sidqi-ürəkdən dua etməyi bacarmır. 

Amma çox istəyir ki, dua edə bilsin və atasına bir iş tapılsın, о hirslənməsin, hər şeyə darılmasın. Vətənin qadını 

gəlin Fərqanə gənclik fərəhindən çoxdan uzaq düşmüşdür. Maddi-mənəvi ehtiyac bəlkə hamıdan çox onu sıxır, 

Vətənin qeyri-təbii çılğınlığı, asiliyi, eyni zamanda mükəddərliyi, dərmansız xəstə balası gənc Fərqanəni (Leyla 

Namazova) sanki hamıdan tez ayıltmışdır. O, bir ana, bir qadın sövq-təbiiliyi ilə ailəyə kömək etməli olduğunu 

anlayır. El qızımız Fərqanə yalançı qürurun əsiri deyildir, о Vətəndən fərqli olaraq realistdir, günün nəbzini 

tutub onu hiss edə bilir. 

Vətən pəhləvan cüssəli bir oğlandır. Elə tamaşa da Vətənin xəcalət və peşmanlıqdan əsil alova-atəşə çevrilən 

səsi-nidaları ilə başlayır. Belə bir məsəl var: "dərdli deyingən olar” timsalında bu gənc oğlan, təbiətcə romantik 

olan dünənin qazisi Vətən özünə yer tapa bilmir. Bütün itkilər və başının çəkdiyi qıtlıq məhrumiyyətlərlə 

birlikdə düşmən gülləsinə tuş gələn anasının ölümü də onu çaş-baş qoyub dəli-divanə görkəminə salmışdır; o, az 

qala yarımdəli adam təsiri bağışlayır. О bunlarla barışa bilmir. Yazıçı, əlbəttə burada yaralı ana obrazını əsərə 

heç nədən, təsadüfi gətirməmişdir, çünki yaralı ana itirilmiş vətən timsalıdır. 

Bunlar real həyatın ağrılarıdır. Bizim də qarşılaşdığımız haqsızlıq, ədalətsizlikdir. О illər bizləri addım-

addım izləyən uğursuzluqdur. Vətən, doğma yurd əldən getmiş, onunla birlikdə məhz bu ailənin, belələrinin 

gözəl günləri, xoş əyyamları itirilmiş, qeybə çəkilmişdir. Ata evə əliboş gəlir, "xozeyin” onu işdən çıxarmışdır. 
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Bu da taleyin yeni zərbəsi. Ümumiyyətlə düşünürsən ki, tale belə ailələrə (tək Vətənin ailəsinə yox) gündə 

olmasa da, günaşırı belə zərbələrini hazırlamış imiş. Tale deyil bəs nədir?! Əgər bir qaçqın soydaşımız tək 

başına neçə yerdə ev-mənzil tutub sahiblənirsə, bəziləri isə quru yerdə can verirlərsə, əziz balasına dərmana 

verməyə pul tapa bilmirsə nə deyəsən?! Gəlin tale deyək...Yəni əsərin qəhrəmanı Vətən (İmran İbişov) 

romantikdirsə, Murad (Rüfət Quliyev) və onun kimi çoxluq realistdir. 

Dostu Muradın gəlişi ilə bu viranə ev canlanır, ümid qoxusu gəlir. Murad onun - keçmiş dostunun xəstə 

uşağına rəhm edir, üstünə həkim (Nicat Həsənli) gətirir, onun bu rəhmdilliyi çox nalan qəlbi ovundurur. 

Tamaşaçılar çoxdan və çox hallarda qəhətə çıxan bu insaniyyəti sürəkli alqışlarla qarşıladılar. Təbiidir, hər kəs 

mərhəmətə möhtacdır. Vətən bu ağ geyimli, ağ mersedesli oğlanı ”ağ atlı oğlan” adlandırır. Düz də eləyir. Bu 

müqayisə, lap elə taxma ad bu zaman burada çox yerində görünür. vətən darda, müsibətdə. Ağ atlı oğlanların 

xatırlanan, dada çatan günüdü... 

Bu görüş-barışda çox şey aydın olur; Vətən onu qınayır, məzəmmət edir, tamaşaçı da dilə gəlmək, о qınağı 

dilə gətirmək istəyirsən ki. Murad da dilə gəlir: mən qaçıb Bakıya girəndə çaşdım ilk vaxt; müharibənin bura 

dəxli yox idi. Amma söz var axı, Vətənin bir yeri ağrıyanda onun hər yerini ağrı bürüyər. Buranın isə 

müharibədən, məhrumiyyətdən xəbəri yox idi. Vəziyyətə uyğunlaşdım bir həqiqət aydın oldu mənə: Qarabağ 

bizsiz həll olunur. Odur ki, mən öz yolumu seçdim, çünki mübarizə yolları çoxdan dəyişib. Biz isə bunu başa 

düşməmişik. Murad səmimidir öz payına; bu səmimi etirafdan aydın olur ki, Murad kimi fürsəti fövtə 

verməyənlər çoxdur; Murad onlardan biridir. Lakin onun səmimiyyətinin lap zirvə etirafı: mən sursat almaq 

üçün mənə verilən pulu aparıb özümə iş qurdum. Bəli, indi çoxdur belə iş adamları, işinin mayası beləcə 

haramdan yoğrulanlar. Bunlar özü millətin, vətənin başına min iş açırlar. 

Onun əksi olan dostu, qardaş qədər əzizi Vətən isə dəyişmir, mərmi çalasında basdırdığı anasına verdiyi sözü 

unutmur. Buna görə də başı bəla çəkir. Müəllif bu qardaş qədər yaxın iki soydaşımızı qarşılaşdırmaqla 

həqiqətən şəraitin, anın ziddiyyətini, xarakterlərin, talelərin antoqonizmini yaxşı təsvir edib. 

Dostu varlı-karlı Murad ona huş-guşla qulaq asır. Amma tamaşaçı darılır bu qeyri-bərabərliyə. О 

doğrudanmı hər şeyini itirmiş bu biçarəni dinləyir? Toxun acdan nə xəbəri?! Vətənin ona çatdırmaq istədiyi bir 

hıçqırıq kimi ciyərini odlayan dilini yandıran onun öz dərdi olsa da həyat həqiqətidir. Tamaşaçı qorxur sözün 

həqiqi mənasında: bir yanda eyş-işrət, toy-bayram, bir yanda aclıq, ehtiyac, məhrumiyyət, göz yaşı. Bu yeganə 

şahid, allah saxlamış ’’müşahidəçi’’ bezib qaçmayacaq ki?! Nə olsun ki, dədələrimiz deyib ’’ağladan yanında 

otur, güldürən yanında yox” Böyük bir faciənin mərkəzində dayanan bu ailə sürgünü sürgün üstündə görüb. 

Əvvəlki nəsil Qazaxıstan çöllərinə sürülmüşdü. Maraqlı tapıntılar var: həmin о sürgünə gedib qayıdan tar indi 

də Bakıya gəlib çıxıb. О vardan, о gəlhagəldən ələ gələn elə bu tardı Elə Muradın da əslində о tar-kamanlı 

günlərdən, о xoş əyyamlardan ötrü bumunun ucu göynəyir. Obaşdan başa ağ kostyum, ağ ayaqqabıdadı. Zahirən 

xoşbəxt olan bu adamın gərək ki, zillətdən gərək ki, xəbəri olmasın. 

Musiqi çalınır həzin-həzin gözəl həyatın, xatirəsi kimi bu saat, bu аn о çox dərdlidir. Dedik ki, əsərin 

qəhrəmanının adı Vətəndir. Vətən alverə, biznesə qızışan Bakıda cah-calala uyub sərməst olan Qarabağı unudan 

qarabağlıları qınayır. Vətən kimilərinə indi çətindir. Çoxları da ondan üz döndərir. Vətən vuruşmaq istəyir, onu 

vətənin, doğma ocağından perikdirən erməni düşməniylə ədavəti var. O, bu düşmənlə üzbəüz durmaq istəyir, 

axı qaçmaqla -başını götürüb canının hövlündən qaçmaqla iş bitmir. О da düşmənin qarşısına çıxmaq istəyir. 

Şuşanı azad etmək, Laçına çıxmaq istəyir. Hələlik Vətən ”qul bazarı”na çıxır hər gün. Bu ailədə hər şey, dərdin 

özü, bu kiçik dərdli ailənin hər bir hərəkəti, ahından, nəfəsindən Qarabağ deyir, Qarabağı andırır. Qarabağsa 

yoxdur. Tar-yadigar tar gəlib Bakıya çıxıb, mücahid tapançası da gəlib çıxıb Qarabağsa özü yoxdur. Əsərdə 

iştirakçı obrazı çox deyil demək olar ki, az dərəcəsindədir. Amma xalq, onun nəfəsi о qədər güclü 

duyulmaqdadır ki... 

Bu faciəni dönə-dönə yaşamışdıq: Məmməd Səid Ordubadinin ’’Qanlı sənələr” kitabı, Mir Möhsün 

Nəvvabın oğrun-oğrun əlimizə gəlib çatan əsərləri, arvadı erməni qızı olan oğulların kürəyinə qaynar samovar 

bağlanmış-babalarından söylədikləri şitəngi, gecikmiş rəvayətlər... və indi artıq biz şahid olduq təzə faciələrə. 

Amma bu başqa şəkildə cərəyan edən, iyrənc təzahürlərə ortaya çıxan halətlər meydana gətirir indi də budur, 

yeni adamlar, yeni xasiyyətlər ortaya çıxıb. Ağ atlı Murad ağ libas geyir təzə bəy kimi. Indi о iş adamıdı, əli 

yuxarılara çatır, pulludur... özüylə yanında təlxək gəzdirir bir Qarabağlı biçarəni... 

Zaman və dövranla həmahəng yaradılmış digər obrazlar var, bunlar yazıçının yaratmış olduğu surətlər 

qalereyasını tamamlayırlar. Muradın kölgəsində dolanan digər dostu Kürən (Cavanşir İbişov) isə ’’qardaş, arzu 

edirəm, əlini cibinə boş aparıb dolu çıxarasan’’ Belə hədyan, miskincəsinə danışıq tərzi kimindir? Bu dünənin 

döyüşçüsü, indisə cibində şərab stəkanı gəzdirən, harada müftə şərab görsə orada lövbər salan tüfeyli... 
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Vətəndə isə tapança var, yadigar tapança. Pulsuz qaldığı ağır anlarında da onu satmır. Bu silah-simvoldur.. 

onun üçün də, bizim üçün də. Əsərin ilk anlarından az qala süni yapma təsir bağışlayan Vətən adı indi 

doğmalaşır. Belə adların heç də təsadüfən verilmədiyini, yazıçı məqsədinə bağlı olduğu qənaətinə gəlirsən. 

Seçilmiş adlar ürəyə yatandır. Yaxşı-ana adı, Murad-dost adı olaraq gözəldir. 

Muradı bir vaxt Yaxşı ana köynəyindən keçirib, onları qardaş etmişdi. Kürən döşündə vətən torpağını tutiya 

kimi gəzdirir. Bu dostluq, qardaşlaşma şəraitinə baxmayaraq Vətən elə vətənliyindədir. Əslində о doğularkən də 

qürbətdə - sürgündə doğulmuşdu. Tez-tez elə indinin də özündə gözünə çoxdan ölmüş atası görünür. Vətən əzab 

çəkir... Evdə hər gün ağlaşma, nalə, giley. О isə Murad tərəfə keçmir, təlxək olmaq istəmir. Vətən obrazını 

yaradan (İmran İbişov) gənc tələbəmiz də, sağlam görünüşlü, xoşbəxtliyə inam oyadan duruşu da ilk baxış- dan 

bu rol üçün seçimin düzgün aparılmadığını düşünürdün. Lakin tezcə də bu boy-buxunun sonradan-qəhətə çıxan 

xoşbəxtliyin kor sevdasında, möhnət çırpıntısında məzlumlaşdığını anlayırsan, tamaşa irəlilədikcə görürsən ki, 

bu iniltinin qətil şir nərəsinə çevrilməsi də var. 

Tamaşa sona yaxınlaşır. Əsərin əvvəllərində başıbəlalı soydaşımız, müdhiş taleyin girdabında görüb 

acıdığımız Vətən indi artıq hörmət və rəğbətimizi qazanmış, hörmət və ləyaqətin timsalına çevrilmişdir. 

Əsər Qarabağ savaşı getdiyi, Qarabağlıların doğma ev-eşiklərindən qovulub qaçqın düşdüyü illəri-

yaşadığımız çağları gözəl ifadə edir. Azərbaycanın düçar olduğu çətinliklər: əhalinin savaş həyəcanı, ərzaq 

qıtlığı, keçimsizlik, məkrli düşmən cəbhəsi, üstümüzə atılan saxta ’’genosid’’ ittihamı, ’’Böyük Ermənistan’’ 

kimi böyük ağ yalanla üzləşməmiz-hamısı öz əksini bu əsərdə tapmışdır. ...Dramda buna işarətlər var: Vətən 

bunları -kəskin qara boyalı yaddaş olsa da öz uçuq qaçqın otaqçasında xatırlayır. Dostu Muradla köhnə şəkillərə 

baxarkən. Demək, gənc Vətən sadəcə sıravi bir döyüşçü deyildir, onu Qarabağ faciəsinə gətirən bütün yolların, 

şəraitin tarixi səbəbləri də bərk məşğul edir. 

Bu günkü əsər bu mövzuda Hüseynbala Mirələmovun əvvəl yazdığı "Xəcalət”, "Güllələnmiş heykəllər” 

povestlərinin davamıdır. Müəllif mövzuya dərindən bələddir. Hüseynbala Mirələmovun bir-birinin ardınca bu 

mövzuya müraciət etməsi də təsadüfi, necə deyərlər üzəvari bir təqvim havası deyil, daha dərin bir məqsəd, 

sağlam bir eşq, amal işidir. Yazıçının xüsusən son illərdə tez-tez müraciət etdiyi tarixi mövzularda ərsəyə 

gətirdiyi nümunələr göstərir ki, təkcə tarixi mövzulu ayrıca bir janrda deyil, bütün ədəbiyyat örnəklərində, istər 

lirik, epik, istərsə də dramatik janrlarda tarixi hadisələr müəyyən mənada öz əksini taparsa bu, gözəldir. 

О illərə qayıtdıq... bir az ağrı göynərtiləri, bir az xatirə peşimanlığı qatılmış, sinəmizi yandıran bu 

təəssüratların əslində 22 il müddətində heç də köhnəlmədiyinin, solub pozulmadığının şahidi olduq. 

Tamaşanın nümayişində Milli Məclisin deputatları, millət vəkilləri Hüseynbala Mirələmov, Arif Əşrəfov və 

Əməkdar Incəsənət Xadimi Bəhrəm Osmanov iştirak etdilər. Pyesin müəllifi yazıçı-dramaturq Hüseynbala 

Mirələmov məhz Azərbaycan tarixi üçün ağır və şərəfli bir gündə bu əsərin nümayiş etdirilməsini təqdir etdi. 

Dram dəməyi üzvlərinin oyununu bəyənməklə yanaşı, universitet rəhbərliyinin vətənpərvərlik tərbiyəsinə xüsusi 

diqqət ayırdığını vurğuladı. ’’Xəcalət” pyesinin 8 il davamlı olaraq anşlaqla keçdiyini, dünyanın bir neçə 

ölkəsində nümayiş etdirildiyini, Yaltada IV Beynəlxalq teatr festivalında uğurlu nümayişini qeyd etməklə yanaşı 

yeni quruluşda, həm də tələbələrin ifasında bu tamaşanı yüksək qiymətləndirdi. 

 

“Kaspi”.-2014.-12 mart.-№ 43.-S.10. 

 

 

  



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 

 

106 
 

 

Ankaranın Kızılcahamam rayonunda “Xocalı abidəsi və Xocalı muzeyi” kompleksi açılmışdır 

 

Martın 27-də Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin təşəbbüsü ilə Ankaranın Kızılcahamam 

rayonunda inşa edilmiş “Xocalı abidəsi və Xocalı muzeyi” kompleksinin açılışı olmuşdur. Tədbir 

Azərbaycan səfirliyinin və Ankaranın Kızılcahamam Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə 31 Mart  

Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar gerçəkləşdirilmişdir. 

 

Səfirlikdən AzərTAc-a bildirmişlər ki, kompleksin açılış mərasimində Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, AMEA-nın Tarix İnstitutunun 

direktoru, Milli Məclisin deputatı Yaqub Mahmudov, deputat Cavanşir Feyziyev, Kızılcahamam Bələdiyyəsinin 

başçısı Coşkun Ünal, Kızılcahamam rayonunun icra başçısı Mustafa Çit, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin idarə 

rəisi, səfir Tahsin Tunç Üğdül, Ankarada akkreditə olunmuş diplomatik korpusun, beynəlxalq təşkilatların 

rəhbərləri və təmsilçiləri, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri, ictimai-siyasi xadimlər, Ankarada təhsil alan 

azərbaycanlı tələbə və kursantlar, KİV nümayəndələri iştirak etmişlər. 

Mərasimdə  əvvəlcə qardaş ölkələrimizin şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiş, dövlət 

himnləri oxunmuşdur. 

Sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli 

Həsənov mərasimdə çıxış etmişdir. 

Türkiyə Respublikasının hökumətinə və Kızılcahamam rayon rəhbərliyinə təşəkkür edən Əli Həsənov Xocalı 

soyqırımının bütün türk dünyasının müştərək acısı olduğunu diqqətə çatdırmış, xalqımıza qarşı tarix boyu 

davam etmiş erməni qəsbkarlığı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının əhəmiyyətini 

vurğulamış, bu cür tədbirlərin Xocalı soyqırımı və digər faciələrin bir daha təkrarlanmaması üçün vacib 

olduğunu bildirmişdir. Əli Həsənov həmçinin Türkiyədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı 3 abidənin olduğunu və 8 

bələdiyyə məclisinin Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanıdığını diqqətə çatdırmış, bir gün Türkiyə Böyük 

Millət Məclisinin də Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyacağına ümid etdiyini vurğulamışdır. 

Səfir Faiq Bağırov ölkəmizin qan yaddaşının gənclərimizin düşüncəsinə aşılanmasında ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin əvəzsiz rolundan söz açmış, xalqımıza qarşı tarix boyu həyata keçirilmiş erməni təcavüzü ilə 

bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında gənclərin üzərinə düşən mühüm vəzifələrdən 

danışmışdır. 

Tanınmış tarixçi alim Yaqub Mahmudov, Kızılcahamam bələdiyyəsinin rəhbəri Coşkun Ünal və rayonun 

icra başçısı Mustafa Çit çıxış edərək, qardaş ölkələrimizin xalqlarına qarşı tarix boyu davam etmiş erməni 

təcavüzündən geniş bəhs etmişlər. 

Tədbir iştirakçılarına “İrs-Miras” jurnalı ilə yanaşı, erməni təcavüzkarlığı ilə bağlı həqiqətləri anladan 

materiallar da təqdim olunmuşdur. 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-29 mart.-N 61.-S.2. 
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Arye QUT: Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni quldurlarının törətdiyi qeyri-insani 

vəhşilikləri bütün dünya bilməlidir 

 

İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının (Azİz) idarə heyətinin üzvü, “Justice for Khojaly” 

(“Xocalıya ədalət”) kampaniyasının İsrail dövlətində rəsmi əlaqələndiricisi, beynəlxalq münasibətlər 

sahəsində ekspert Arye Qut Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə həsr edilmiş konfransdakı çıxışında 

bildirmişdir ki, “soyuq müharibə” dövrünün başa çatması və Sovet İttifaqının dağılması Cənubi Qafqaz 

regionuna çox böyük geosiyasi və strateji təsir göstərmişdir. Regionda yeni dövlətlər, yeni imkanlar və 

yeni çətinliklər yaranmışdır. 

 

Bu barədə AzərTAc-a “Azİz” Beynəlxalq Assosiasiyasından məlumat verilmişdir. 

A.Qutun fikrincə, beynəlxalq münasibətlərdə dondurulmuş münaqişə dedikdə elə vəziyyət nəzərdə tutulur ki, 

fəal siyasi münaqişəyə son qoyulmuşdur, lakin hələ sülh müqaviləsi yoxdur. 

İsrailli ekspert demişdir: “Dondurulmuş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Sovet İttifaqının dağılması üçün 

tədricən təsir edən bomba effektinə malik ilk millətlərarası münaqişədir. 1988-ci ilin fevral ayında Dağlıq 

Qarabağın separatçı erməniləri Ermənistanın hərtərəfli dəstəyinə arxalanaraq Azərbaycandan ayrılmaq haqqında 

birtərəfli qərar qəbul etdilər. 1989-cu ilin dekabr ayında Ermənistan parlamenti beynəlxalq hüquq  prinsiplərini 

və beynəlxalq münasibətlər sistemini kobud şəkildə pozaraq, qonşu Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Dağlıq Qarabağın ilhaq olunması barədə qərar qəbul etdi”. 

A.Qut bu münaqişəni mahiyyəti barədə söhbət açaraq qeyd etmişdir ki, Azərbaycan Respublikasına qarşı 

təcavüz  nəticəsində ölkə ərazisinin təxminən 20 faizi işğal edilmiş, 20.000-dən çox adam öldürülmüş, 50.000-

dən çox adam yaralanmış və ya şikəst edilmiş, işğal olunmuş 900-dən çox yaşayış məntəqəsi qarət olunmuş və 

ya dağıdılmışdır. 

Ermənistanın Cənubi Qafqaz regionunda yürütdüyü siyasətdən söhbət açan A.Qut vurğulamışdır ki, 

Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik haqqında Müqavilə Təşkilatının (KTMT) fəal, həm də Cənubi Qafqazda 

yeganə üzvüdür. 

İsrailli analitik demişdir: “Cənubi Qafqaz regionunda təcrid olunmuş Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını 

işğal etdiyinə görə Xəzər dənizi hövzəsinin qaz və neft ehtiyatları ilə bağlı əsas geosiyasi və geoiqtisadi 

layihələrdən praktiki olaraq kənarda qalmışdır. Danılmaz faktdır ki, Ermənistan Cənubi Qafqazda ən asılı 

vəziyyətdə olan ölkədir. Sovet İttifaqı dağıldığı vaxtdan Ermənistan Rusiyaya bağlanmışdır, onun xarici siyasət 

və iqtisadiyyat sahəsində ambisiyalarından tamamilə asılıdır. Ərazisi kiçik, əhalisi üç milyon nəfər olan 

Ermənistan son illərdə daim geosiyasi baxımdan təcrid olunmuş vəziyyətdədir. Ermənistanı ac qalmaqdan xilas 

edən varlı erməni diasporu (fərdi transferlərin həcmi ildə 2 milyard dollara yaxındır) və ABŞ Konqresinin 

sponsor yardımıdır. Ermənistanın xarici aləmdən anormal dərəcədə asılı olması onun imkanlarını reallaşdırmağı 

ciddi çətinləşdirə bilər”. 

Digər tərəfdən, israilli ekspertin fikrincə, Azərbaycan mötədil islam ənənələri ilə seçilən dünyəvi dövlətdir, 

onun NATO üzvü olan Türkiyə ilə mədəniyyət və dil baxımından qarşılıqlı münasibətləri çox güclüdür. 

“Justice for Khojaly” kampaniyasının İsrail dövlətində rəsmi əlaqələndiricisi Arye Qut daha sonra konfrans 

iştirakçılarına Xocalıda qanlı qırğın haqqında “Azİz” Beynəlxalq Assosiasiyası tərəfindən hazırlanmış və 

yayılmış ətraflı materiallar nümayiş etdirmişdir. 

Arye Qut qeyd etmişdir ki, 22 il bundan əvvəl o faciəli fevral gecəsində erməni silahlı dəstələri keçmiş sovet 

ordusunun 366-cı motoatıcı alayının dəstəyi ilə Xocalı şəhərinin dinc sakinlərinə qarşı dəhşətli soyqırımı 

törətmişlər. 

Ekspert demişdir: “Ağlasığmaz vəhşiliklə törədilmiş bu kütləvi qırğın XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri 

olmuşdur. Bu faciənin qəddar və amansız səhnələri Azərbaycanın qəlbində sağalmaz bir yara kimi həmişəlik 

qalacaqdır. Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Xocalı bir gecədə dağıdılmış və yandırılmışdır. Bu faciə 

bütün bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Tarixi faktdır ki, erməni silahlı qüvvələri və muzdlu dəstələr Xocalı tərk 

etməyə macal tapmamış şəhər sakinlərindən heç birinə rəhm etməmişlər. Erməni silahlı dəstələrinin törətdiyi 

vəhşilik nəticəsində 613 nəfər öldürülmüş, 487 insan şikəst edilmiş, 1275 dinc sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar 

əsir düşərək dəhşətli əzablara, təhqirlərə və alçalmaya məruz qalmışdır. 150 nəfərin sonrakı taleyi haqqında 
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indiyə qədər heç bir məlumat yoxdur. Bu, əsl soyqırımı, insanlıqdan uzaq kütləvi qırğın idi. Xocalıda qətlə 

yetirilmiş 613 nəfər arasında 106 qadın, 63 uşaq, 70 ahıl şəxs olmuşdur”. 

Arye Qut Xocalı soyqırımı haqqında təqdimat çərçivəsində faktlara istinad edərək vurğulamışdır ki, Xocalı 

şəhərinin mülki əhalisi qəsdən məhv edilmişdir, məqsəd - bu insanların  yalnız azərbaycanlı olması səbəbindən 

onları kütləvi şəkildə qırmaq idi. Arye Qut demişdir: “Xocalı şəhəri Azərbaycan ərazilərini ələ keçirmək və 

etnik təmizləmələr üçün, şok yaradıcı qəddarlıq nəticəsində əhali arasında vahimə və qorxu hissi yaratmaq üçün 

növbəti mərhələ kimi seçilmişdi. O vaxt Qarabağ separatçılarının hərbi rəhbəri olmuş, indi isə Ermənistanın 

prezidenti olan Serj Sarkisyanın Xocalıdakı qanlı hadisələr barədə dediklərini dinləmək kifayətdir. O deyir: 

“Xocalı hadisəsinə qədər azərbaycanlılar fikirləşirdilər ki, bizimlə zarafat etmək olar, onlar düşünürdülər ki, 

ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıra bilməzlər, lakin biz bu stereotipi aradan qaldırdıq". Bu, dinc sakinlərin 

bilərəkdən kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsinin açıq-aydın etirafıdır". 

İsrailli ekspert vurğulamışdır: “Bu, əsl faşizm və Azərbaycan xalqına münasibətdə vəhşilik təzahürüdür. 

Bütün dünya bu qeyri-insani vəhşiliyi bilməlidir. Dünya bilməlidir ki, bu cinayət təkcə Azərbaycan xalqına 

qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmişdir. Bu gün Ermənistanda yüksək vəzifələr tutan Seyran Ohanyan, 

Serj Sarkisyan, habelə Robert Koçaryan və başqaları bu soyqırımının təşkilatçıları kimi beynəlxalq məhkəmə 

qarşısında cavab verməlidirlər”. 

Qut qeyd etmişdir ki, Ermənistanla dondurulmuş münaqişəyə və ərazisinin 20 faizinin işğal edilməsinə 

baxmayaraq, Odlar yurdu Azərbaycan bu gün də dünyada ən tolerant ölkə və sivilizasiyalararası, dinlərarası 

dialoqun əsl nümunəsi kimi qalır. Arye Qut demişdir: “Mən İsrail dövlətinin vətəndaşı və İsraildə Azərbaycan 

diasporunun nümayəndəsi kimi qürur hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan rəhbəri ölkənin yəhudi 

icmasının ənənələrinə qayğıkeş və səmimi münasibət nümayiş etdirir. Bütün dünyada yəhudilərin yığcam 

şəkildə yaşadığı yeganə və unikal yer olan Qırmızı Qəsəbə Azərbaycanın fəxridir. Burada yəhudilər və 

azərbaycanlılar əsrlər boyu doğma qardaş kimi mehriban yaşayırlar. Onları bağlayan ortaq taleləridir. Təsadüfi 

deyildir ki, 1918-1919-cu illərin faciəli hadisələri zamanı erməni daşnaklar Azərbaycan şəhərlərində qanlı 

qırğınlar törədərkən azərbaycanlılarla yanaşı, 3 mindən çox yəhudi həlak olmuşdur”. 

Qutun sözlərinə görə İsrail dövləti müasir Azərbaycan rəhbərliyinin 20 minlik yəhudi icmasına səmimi və 

qayğıkeş münasibətdə rolunu yüksək qiymətləndirir. 

İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü çıxışının sonunda demişdir: “Gəlin 

unutmayaq ki, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdir, ölkədə hər yeddi sakindən 

biri qaçqındır. Azərbaycanda heç vaxt antisemitizm olmamışdır və biz, İsraildəki Azərbaycan diasporu bu fakta 

görə fəxr edirik. Azərbaycan əsl sivilizasiyalararası  dialoq nümunəsidir. Mənə ikinci elə bir ölkə - istər 

müsəlman ölkəsi olsun, istər xristian ölkəsi olsun - göstərin ki, orada ölkə Prezidentinin və birinci xanımın 

himayəsi ilə iki sinaqoq və Cənubi Qafqazda ən böyük yəhudi təhsil mərkəzi inşa edilmiş olsun. Mənim  

fikrimcə, başqa bu cür ölkə tapa bilməzsiniz”. 
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Belçikada Xocalı abidəsi açılacaq 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Brüsselə ezam olunmuş əməkdaşları və onları müşayiət edən bir neçə 

media qurumunun təmsilçisi Belçikada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və türk 

icmasının fəal üzləri ilə görüşüb. Azərbaycan-Belçika Dostluq Cəmiyyətinin sədri Ayhan Dəmirçi, “Belkad” 

Qarabağ Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin rəhbəri Ucar Abbas, “Dayak” Azərbaycan -Türkiyə - Belçika 

Dostluq Cəmiyyətinin sədri Asəf Bağırov və Avropalı Türk Demokratlar Birliyinin təmsilçisi Ethem Kışlalı 

iştirak edib. 

Görüşdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbəri Nəriman Qurbanov Türkdilli Ölkələrin 

Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyət strategiyasının həyata keçirilməsi 

istiqamətində qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. O, Benilüks ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının türk icmaları ilə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinin vacibliyini qeyd edib. N. Qurbanov deyib ki, 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında, qondarma erməni soyqırımına qarşı effektiv mübarizədə, 

həmçinin digər ortaq maraq kəsb edən məsələlərdə yalnız türk xalqları diasporunun birgə fəaliyyəti ilə uğurlu 

nəticələr əldə etmək mümkündür. 

Azərbaycanın problemlərini hər zaman özlərininki kimi qəbul etdiyini deyən Avropalı Türk Demokratlar 

Birliyinin təmsilçisi E. Kışlalı Belçikada azərbaycanlılardan daha əvvəl formalaşmış və dövlət qurumları ilə sıx 

əlaqəsi olan türk diasporunun Azərbaycan diasporuna dəstək göstərməyə hazır olduğunu deyib. E. Kışlalı 

bildirib ki, Belçikanın bəzi bölgələrində ciddi seçici elektoratına çevrilən türklər bu imkanlarından istifadə 

edərək yerli senatda öz sözünü deyə bilər. Türk diaspor fəalı təklif edib ki, Azərbaycan həqiqətlərinin - 

ərazilərin işğal olunması, Xocalı soyqırımı, qaçqın və köçkünlərlə bağlı məsələlərin Belçika senatının 

gündəliyinə salınması istiqamətində fəaliyyət göstərilsin. 

 “Belkad” Qarabağ Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin rəhbəri Abbas Uçar isə bildirib ki, hazırda 

Belçikanın Fransa ilə sərhədində yerləşən Hensies şəhərində Xocalı soyqırımı abidəsinin ucaldılmasına dair 

yerli bələdiyyə ilə danışıqlar aparılır. Abbas Uçar rəhbərlik etdiyi təşkilatın sırf siyasi istiqamətdə fəaliyyət 

göstərdiyini və digər türk təşkilatları, həmçinin diaspor fəalları ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini vurğulayıb. 

Azərbaycan-Belçika Dostluq Cəmiyyətinin sədri Ayhan Dəmirçi digər türk xalqlarının – xüsusilə uyğur, 

kərkük, Kipr türklərinin diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilmiş layihələrdən danışıb. 

Son zamanlar qırğız, özbək təşkilatları ilə də əlaqələrin yarandığını bildirən Ayhan Dəmirçi deyib ki, 

cəmiyyətin əsas məqsədi Azərbaycanın və bütün türk dünyasının təbliğində Belçikadakı  bütün türkdilli 

xalqların diaspor qurumlarının mümkün qədər birliyinə nail olmaqdır. 

Görüşün yekununda Dövlət Komitəsinin təmsilçisi N. Qurbanov bildirib ki, Azərbaycan həqiqətlərinin 

dünyaya çatdırılması, ermənilərin qondarma soyqırımı təbliğatına qarşı mübarizə və gələn il Bakıda keçiriləcək 

I Avropa Olimpiya Oyunları zamanı Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə təbliğ olunması istiqamətində 

Azərbaycan və türk təşkilatlarının birgə fəaliyyətinə dair bütün təkliflər təhlil olunaraq dəyərləndiriləcək. 

 

Nigar 
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Litva ictimaiyyəti Xocalı soyqırımı haqqında məlumatlıdır 

 

Şimali Avropanın ən qədim ali məktəbi olan Vilnüs Universitetində “Dağlıq Qarabağ probleminə geosiyasi 

perspektivlər prizmasından baxış” mövzusunda konfrans keçirilib. Konfrans Prezident yanında Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının xarici QHT-lər üçün qrant proqramına uyğun olaraq maliyyələşdirdiyi 

Litvanın Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzinin layihəsi çərçivəsində reallaşıb. 

Şuradan bildirilib ki, konfransda Litvanın Mikolas Romeris, Vitaltas Maqnus, Vilnüs universitetlərinin 

professorları, “Baltik” Xəbər Agentliyinin və “Geopolitika.lt” portalının nümayəndələri, beynəlxalq hüquq üzrə 

tanınmış ekspertlər iştirak ediblər. 

Çıxış edənlər Litvada Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə və Xocalı soyqırımına 

münasibətin beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun şəkildə dəyişməsi meylini müşahidə etdiklərini bildiriblər. 

Vurğulanıb ki, son illərdə iki ölkənin vətəndaş cəmiyyətləri arasında əlaqələrin inkişafı nəticəsində Litva 

ictimaiyyəti artıq Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti və Xocalı soyqırımı haqqında məlumatlıdır. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaranma səbəblərinə tarixi ekskursiya edən məruzəçilər problemin sülh yolu ilə 

və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun olaraq həll edilməsinin vacibliyini vurğulayıb, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü dəstəklədiklərini bildiriblər. 

Konfransda “Münaqişənin həllinə mane olan səbəblər”, “Xocalı soyqırımının dünyada baş verən kütləvi 

qətliamlarla müqayisəsi”, “Ərazi bütövlüyünün mərkəzi hakimiyyətin razılığı olmadan keçirilən lokal 

referendumlarla pozulmasının yolverilməzliyi”, “Etnik prinsiplər əsasında ölkələrin parçalanması: Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi timsalında”, “Kənardan Qarabağ probleminə baxış” və digər 

mövzularda məruzələr dinlənilib. 

 

“Palitra”.-2014.-5 iyun.-№ 98.-S.6. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

111 
 

Xocalı qətliamı Qafqazın Srebrenitsasıdır 

 

ABŞ Konqresinin binasında Srebrenitsa qətliamı qurbanlarının anım mərasimi keçirilib. 

"Srebrenitsada qətliamının 19-cu ildönümü ABŞ Konqresində" adlı tədbir Bosniya və Herseqovina ilə 

münasibətlərə dair məşvərət şurası tərəfindən təşkil edilib. 

 

Tədbiri Bosniya və Herseqovina ilə münasibətlərə dair məşvərət şurasının icraçı direktoru Ayla Delkiç açdı. 

"Srebrenitsa qətliamından sonra" kitabının həmmüəllifi doktor Sara Uaqner və Srebrenitsanın keçmiş sakini, 

qırğından sonra sanki möcüzə sayəsində sağ qalmış Elvir Klempiç çıxış etdilər. 

İxtisasca antropoloq olan doktor Uaqner qırğından sonra bosniyalı serblərlə müsəlmanlar arasında qarşılıqlı 

münasibətlər barədə danışdı. Sonra Elvir Kempiç çıxış etdi. Srebrenitsada faciəli hadisələr törədilən vaxt 11 yaşı 

olmuş Krempiç o günlər haqqında xatirələrini bölüşdü, qırğın zamanı 60 nəfər yaxın qohumunu itirməsindən 

danışdı. 

AzərTAc-ın Vaşinqtondakı xüsusi müxbiri Yusif Babanlı Bosniya diasporunun üzvlərinə başsağlığı verərək 

qeyd etdi ki, azərbaycanlılar da dinc əhalinin ermənilər tərəfindən kütləvi şəkildə qırılmasının qurbanları 

olublar. O vurğuladı ki, Srebrenitsa hadisələrindən üç il əvvəl erməni silahlıları Xocalıda 613 dinc sakini qətlə 

yetirmişdilər və Srebrenitsa qırğınından fərqli olaraq, Xocalıda ermənilər hətta qadınlara və uşaqlara da rəhm 

etmədilər. Y.Babanlı dedi ki, Srebrenitsa hadisələrinə qədər Xocalı qətliamını İkinci dünya müharibəsindən 

sonra ən amansız qırğın hesab edirdilərsə, indi onu "Qafqaz Srebrenitsası" adlandırırlar. 

E.Klempiç Xocalı qətliamına münasibət bildirərək dedi ki, əgər dünya birliyi Xocalıda azərbaycanlı dinc 

əhalinin qırılmasını vaxtında pisləsəydi, Srebrenitsada sülhməramlılar əhalinin qorunması üçün daha sərt 

tədbirlər görərdilər. 

Tədbirdə ABŞ konqresmenlərinin ofislərinin, yerli və Bosniya KİV-sinin nümayəndələri, Bosniya 

diasporunun üzvləri iştirak edirdi. 

 

“Azərbaycan”.-2014.-16 iyul.-N 150.-S.9. 
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“Xocalı soyqırımı törədənlər Ermənistanda hakimiyyətdədir” 

 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə böyük diqqət ayırmaq lazımdır və problem 

nizamlanmalıdır. Bunu cümə axşamı Böyük Britaniya parlamentinin üzvləri deyiblər. 

Böyük Britaniya parlamentinin üzvü, keçmiş müdafiə nazir Piter Laff bildirib ki, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə lazımi diqqət ayrılmır: "Bu, həll edilməli olan mürəkkəb münaqişədir". Onun sözlərinə görə, 

Ukraynadakı hadisələr və "İslam Dövləti" qruplaşmasının Yaxın Şərqdəki fəaliyyəti nəzərə alınsa, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinə az diqqət yetirilir. 

Parlamentin digər üzvü Toni Boldrinin fikrincə, münaqişənin həll yolu tapılmalıdır: "Bu, əbədi asılı 

vəziyyətdə qalacaq və unudulacaq situasiya deyil. Buna görə də nə isə etmək lazımdır ki, insanlar başa 

düşsünlər ki, münaqişə həqiqətən də həll olunmalıdır".Onun fikrincə, buna nail olmağın yollarından biri dünya 

üzrə müxtəlif konfransların təşkil edilməsidir: "Məqsəd daha çox insanın bu münaqişəni başa düşməsidir". 

Xocalı soyqırımından danışan T. Boldri qeyd edib ki, gələcəkdə belə cinayətlərin qarşısını almaq 

üsullarından biri insanların belə hərbi cinayətlər və ya bəşəriyyətə qarşı cinayətlər törədilən zaman 

immunitetlərinin olmayacağını başa düşməsidir: "Bununla da gec və ya tez ədalət qalib gələcək. Biz beynəlxalq 

hüquq sisteminə malik olmalıyıq. O zaman hərbi cinayətlər və ya bəşəriyyətə qarşı cinayətlər törətməyə çalışan 

insanlar biləcəklər ki, onlar məsuliyyətdən yayına bilməyəcəklər". 

London Diplomatiya Akademiyasının rektoru Nabil Ayad isə hesab edir ki, siyasətçilərin bu faciə barədə az 

məlumatları var: "Onlar nə baş verdiyini bilmirlər". Onun sözlərinə görə, ermənilərin Vaşinqton, Paris və 

Brüsseldə lobbiləri var: "Azərbaycan da dünyaya daha açıq olmalı və bu məsələlər üzrə dünyanı 

məlumatlandırmalıdır".N. Ayad qeyd edib ki, bu prosesdə öyrətmə və tərbiyə vacib rol oynayır. O, Xocalıda baş 

vermiş hadisəni cinayət, qırğın və soyqırım adlandırıb və əlavə edib ki, beynəlxalq aləm baş verənlərə diqqət 

ayırmalıdır: "Biz bilirik ki, cinayətkarlar hakimiyyətdədir və onlar hər hansı vaxtdan asılı olmayaraq 

məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar". 

 

“Kaspi”.-2014.-20-22 sentyabr.-№ 153.-S.3. 

  



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 

 

113 
 

 

AŞPA-da Xocalı soyqırımının Avropada nifrətdən törədilən cinayətlərə qurban gedənlərin anım 

günü elan edilməsi təklif olundu 

 

Avropa Şurası Parlament Assambleyası (AŞPA) payız sessiyasının ikinci iş günündə geniş maraq doğuran 

məruzələrdən biri “Neonasizm təzahürlərinə qarşı əks tədbirlər” mövzusunda olub. 

Müzakirələrdə iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, deputat Rafael Hüseynov Ermənistanın 

cəmiyyətə zidd dövlət siyasətinin müxtəlif aspektlərini təhlil edib, bu ölkənin neonasizmin yeni qorxulu 

nümunəsinə çevrildiyini bildirib: “Acı tarixi təcrübədən insanlara faciəli dərsləri bəlli olan ideologiyaların 

təzədən küçələrə, meydanlara çıxması bir tərəfdən qorxuludursa, digər tərəfdən düşündürücüdür. Əgər hansısa 

cərəyanın, siyasi məfkurənin insanlığa vurduğu dəhşətli zərbələr, tökülmüş qanlar, verilmiş saysız itkilər 

bəllidirsə, bəs necə olur ki, onlar yenidən dirçələ bilirlər. Bunu kim edir, necə yönəldir, niyə belə halların 

yenidən təzahür etməsinə cəmiyyətin müqaviməti kifayət qədər olmur, sadəcə baş vermiş hadisəni qeydə almağa 

gücümüz çatır? Nasizm Avropada və dünyada yeni libasda, yenidən baş qaldırırsa, həm də gənclər bu səmtə 

daha çox cəlb edilirsə, buna heç kim biganə qalmamalıdır. Çünki söhbət hər birimizin və ortaq yuvamızın – 

dünyamızın gələcək taleyindən gedir. Neonasizmə qarşı bütün istiqamətlərdə mübarizə həm də ona görə 

vacibdir ki, bu məfkurə açıq şəkildə, öz adı ilə baş qaldırdığı kimi, həm də bir çox başqa təzahürlərdə də 

meydana çıxmaqdadır. Məsələn, indi AŞPA üzvü olan Ermənistan sovetlər dövründə çoxmillətli bir ölkə idi. 

Lakin 1980-ci illərin sonlarından Ermənistanda etnik təmizləmə prosesləri başlandı. 1988-1989-cu illərdə 300 

mindən artıq azərbaycanlı Ermənistandan, tarixən yaşadıqları ərazilərdən zorla çıxarıldı.  

Bundan əvvəl də Ermənistandan azərbaycanlıların XX əsrdə 3 böyük deportasiyası baş vermişdi. Bu sonuncu 

təmizləmə nəticəsində Ermənistanda bir nəfər belə azərbaycanlı qalmadı. Sonra bu siyasət digər formalarda 

Ermənistanda yaşayan başqa xalqlara tətbiq edildi. Ruslar, yəhudilər, yunanlar, kürdlər və digər milli azlıqlar 

tədricən ölkədən kənarlaşdırıldı. Və indi Ermənistan monoetnik bir ölkəyə çevrilmişdir və bu baxımdan da 

Avropa Şurasındakı heç bir normal ölkəyə bənzəməyən unikal bir üzvdür. Bütün dünyada sərhədlərin açıldığı, 

ölkələrin, xalqların bir biri ilə qaynayıb-qarışdığı bir dövrdə belə xətt yürütmək, bunu dövlət siyasəti olaraq 

gerçəkləşdirmək rasizmin də, nasizmin də bariz nümunəsi deyilmi?”. 

Müzakirəyə çıxarılan məruzədə bundan sonra Avropada ənənəvi olaraq qeyd edilməli anım günü ilə bağlı 

təklifə münasibət bildirən Rafael Hüseynov deyib: “2001-ci il iyulun 22-də Norveçdə neonasistlərin törətdiyi 

qəddarlıqlar unudulmayıb. İndi həmin tarixin Avropada nifrətdən törədilmiş cinayətlərin qurbanlarının anım 

günü elan edilməsi təklifi irəli sürülür. Erməni hərbi qüvvələrinin daha öncə Qarabağda, Xocalıda 1992-ci il 

fevralın 26-da yüzlərlə günahsız, dinc insanı qocasına, qadınına, uşağına baxmadan məhz azərbaycanlı olduqları 

üçün məhv etməsi, bütöv bir şəhərin əhalisinin ucdantutma yalnız milli mənsubiyyətinə görə vəhşicəsinə 

amansızlıqla öldürülməsi soyqırımının danılmaz nümunəsi olmaqla yanaşı, həm köhnə, həm yeni nasizmin də 

əyani ifadəsidir. Bəlkə nifrətdən törədilmiş cinayətlərin qurbanlarına qarşı ümumavropa anım günü olaraq 

Xocalı faciəsinin törədildiyi həmin 26 fevralı qəbul etmək daha münasibdir! 

Siyasətlər, rejimlər keçəridir, xalqlarsa qalır. Məkrli siyasətlər isə bəzən xalqlara uzun illər davam edəcək 

düşmənçiliyi miras qoyur. Neonasizm aşağılarda, təbii olaraq yaranmış bir proses deyil, onu törədənlər, 

dirçəldənlər, irəliyə aparanlar və sıralarını genişləndirənlər siyasətin sükanı arxasında olanlar, siyasəti idarə 

edənlərdir. Ona görə də belə hallar ikiqat, üçqat təhlükəlidir. Bu isə sağ ekstremizmə qarşı dünyanın bütün 

mütərəqqi qüvvələrinin müştərək mübarizə aparması zərurətini yaradır. Nasistlərin emblemi olan svastika artıq 

bir çox nəsillərin nəzərində qorxu rəmzinə çevrilib. Lakin bu rəmz 1930-cu illərdə yaranmayıb, onu nə Hitler, 

nə də onun ətrafı ixtira edib. XX əsrdə dəbə salınmış bu simvol eramızdan 1000 il əvvəl mövcud idi, alimlər 

onun yaranma tarixini qədim neolit dövrünə aid edirlər. Həmin qədim zamanlarda isə svastika günəşin, həyatın 

rəmzi kimi qavranılıb. Görün qara siyasətlər həyat, günəş rəmzini necə ölüm və qaranlıq timsalına çeviriblər. 

İşığı zülmətə çevirməyə qadirliyi arxada qalan zamanlarda sübuta yetmiş nasizmin neo libaslarda baş 

qaldırmasına qarşı mübarizələrdə hamının, bütün dövlətlərin, bütün siyasi qüvvələrin əl-ələ olması, yekdilliyi 

həyatımızın, günümüzün tələbidir”. 

Rafael Hüseynovun çıxışında toxunduğu məsələlər və irəli sürdüyü təklif rəğbətlə qarşılanıb. 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-3 oktyabr.-№ 216.-S.6. 
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Ankarada Xocalı soyqırımı müzakirə olunub 

 
Fuad Hüseynzadə 
 
Son yüz ilin ən dəhşətli və qanlı vəhşiliklərindən biri olaraq qəbul edilən Xocalı faciəsinə beynəlxalq hüquqi 

baxışla bağlı Avrasiya İqtisadi Əlaqələr Dərnəyinin (EkoAvrasiya), Soyqırımı Həqiqətlərinin Tanıdılması 
İctimai Birliyinin, Avrasiya İctimai Əlaqələr və Əməkdaşlıq Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə 
Xocalı qətliamı müzakirə olunub. Ankaranın nüfuzlu “Riksos” hotelində keçirilən tədbirdə TBMM Konstitusiya 
Komissiyasının sədri, prof. Dr Burhan Kuzu,Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri, 
millət vəkili prof. Dr Necdet Ünüvar, Türkiyə Parlamentlər Birliyinin sədri Nevzat Pakdil, Avrasiya İctimai 
Əlaqələr və işbirliyi Dərnəyinin sədri, millət vəkili, Dr. İsmail Safi, millət vəkili Oktay Ekşi, Dünya 
Azərbaycanlıları Konqresinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri, Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə 
Şurasının üzvü Səftər Rəhimli, Diaspor Jurnalistləri Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Elnur Eltürk, Dünya Türk 
Gəncəri Dostluq və Dayanışma Dərnəyinin sədri Sedat Adakan, Avrasiya İqtisadi Əlaqələr Dərnəyinin sədr 
müavini Murad Davudoğlu, tanınmış şairə Könül Ordubadi, Gənc Diplomatlar Birliyinin Türkiyə təmsilçisi 
Söhrab İsmayıl daxil olmaqla, ekspertlər, jurnalistlər iştirak ediblər.  

“Yüzilliyin dəhşəti: Xocalı soyqırımına beynəlxalq hüquqi baxış” adlı tədbiri giriş sözü ilə açan Doç. Dr 
Kürşad bu soyqırımın beynəlxalq hüquqi baxımdan önəmini diqqətə çəkib. TOBB Universitetinin dosenti, 
doç.Dr Toğrul İsmayıl və “Xocalıya ədalət” kampaniyasının Türkiyə təmsilçisi Gözde Kılıç Yaşın çıxışları ilə 
Xocalı hadisəsinin başvermə səbəblərini qeyd ediblər. Toplantıda Xocalı qətliamı ilə bağlı qısa sənədli film 
iştirakçıları duyğulandırıb. 

Çıxış edən Avrasiya İqtisadi Əlaqələr Dərnəyinin sədri Hikmet Eren Xocalı qətliamının əsrlərdir davam edən 
xaç yürüşlərinin bir bənzəri və davamı olduğunu bildirib: “Ermənilər dünyanın gözü önündə 26 fevral 1992-ci il 
tarixində 613 müsəlman soydaşımızı vəhşicəsinə qətlə yetiriblər. Bundan gözləri doymayan Ermənistan 
Azərbaycanın 20% torpaqlarını işğal edərək, minlərlə soydaşımızı öldürüb. 2015-ci ildə əsassız və saxta erməni 
soyqırımı iddialarının 00 illiyi yaxınlaşır. Bunun üçün Türkiyə və Azərbaycan gərək Amerikada və gərəksə 
Avropada ortaq diaspor fəaliyyətləri yürütməlidirlər”. H. Eren çıxışında Xocalı xaricində Anadolu torpaqlarında 
ermənilərin müsəlman türklərə qarşı törətdikləri qətliamın izlərinin olduğunu söyləyib: “1980-ci il və 1990-
illərdə Ərzurum Alaca kəndi,Yeşilyayla və Tımar kəndlərində aparılan qazıntılar zamanı ermənilərin müsəlman 
türklərinin toplu məzarları tapıldı. Qars, İğdır və Vanda ortaya çıxarılan qətliam məzarları da gözümüzün 
önündədir. Bu qətliamları dünyanın dörd bir tərəfinə çatdırmalıyıq. Bəzən bu gerçəkləri anlatdığımız üçün bizi 
“Türkün türkə” təbliğatı aparmasında ittiham edirlər. Bəli, Türkiyədə 80 milyon insan yaşayır, amma əksər 
gənclərimizin bu məzarlıqlardan xəbəri varmı?”.  

Sonra Xocalı faciəsinin canlı şahidi və 40-dan çox qohumunu itirən Soyqırımı Həqiqətlərinin Tanıdılması 
İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Ələkbərova söz verilib: “Xocalı qətliamı insanlıq tarixinin ən acı 
soyqırımılarından biridir. Faciənin dəhşətini yaşayan biri olaraq, üzərindən 22 il keçsə də Xocalı qətliamının 
acısı hələ də təzədir və həmişə belə qalacaq. Xocalı qətliamı o günü yaşayan hər kəs kimi məndə də dərin izlər 
buraxıb. Yüzlərcə qadın və uşaq gözümüzün önündə erməni əsgərləri tərəfindən qətlə yetirildilər. Xocalı 
qətliamı erməni faşistlərin düşündüyü kimi sadəcə türk və müsəlmanlara qaşı deyil, bütün insanlığa qarşı 
işlənmiş bir toplu cinayətdir. Xocalı qətliamı bu gün bir çox ölkənin parlamenti tərəfindən gündəmə gəlib və 
soyqırımı olaraq tanınıb. Bunlardan Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Bosna, Peru, Sudan, Honduras və İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlamentlər Birliyi Xocalı qətliamını tanıyıb. Fəqət, Xocalı faciəsini qardaş Türk 
cümhuriyyətlərinin parlamentləri tərəfindən tanınmasını arzu edərdik”. Onu qeyd edək ki, Ceyhun Ələkbərovun 
çıxışı zalda əyləşənləri təsirləndirib.  

Avrasiya Sivil Toplum İşbirliği Dərnəyinin sədri və millət vəkili Dr. İsmail Safi isə Xocalı vəhşəti kimi bu 
cür önəmli mövzuların dövlətlərin və tarixçilərin məsələsi olduğuna diqqəti çəkib: “Amma bugünkü dünyaya 
baxdığımızda bu cür tarixi hadisələr QHT-lərin də məsələsidir. Çünki əslində bu, lobbiçilik fəaliyyəti sahəsinə 
aiddir. Amma təəssüf ki, Türkiyədə bu mövzunun yetərsiz olduğuna şahid oluruq. Bu məqsədlə “biz bu 
mövzuda nə edə bilərik?” istiqamətində 1 ildir fəaliyyət göstəririk. 10 universitetdə dəyirmi masa və konfranslar 
düzənlədik. 2015-ci ildə də çalışmalarımıza davam edəcəyik və bu məsələni xaricdə də qaldıracağıq”.  

Qeyd edək ki, tədbirin yekununda iştirakçılar tərəfindən qərar qəbul olunub. Qərara görə, Xocalı hadisəsi 
açıq bir soyqırımıdır, Xocalı soyqırımı və qondarma erməni soyqırımı iddiaları ilə bağlı diaspor, elmi və lobbi 
fəaliyyətləri birlikdə koordinasiya edilməli və birlikdə iş aparılmalıdır. Sənəddə həmçinin bildirilir ki, Türkiyə-
Ermənistan sərhədi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmayanacan əsla açıla bilməz və açılmamalıdır. 
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Diaspor təşkilatlarının uğurlu Xocalı kampaniyası 

 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, eləcə də Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması istiqamətində diaspor təşkilatlarımızın fəaliyyəti aktiv fazaya qədəm qoyub. Artıq bir neçə aydır ki, 

dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları bu istiqamətdə toplantılar, 

konfrans və seminarlar təşkil edirlər. Bu günlərdə belə tədbirlərdən biri Belçika Krallığında reallaşıb. Belə ki, 

Belçika Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti və Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin  (TÜRKSAM) birgə 

əməkdaşlığı ilə Brüsseldə 'Vrije Universiteit Brussel' salonunda "Qarabağ işğalı - 3 Nəsil 1 soyqırım” adlı sərgi, 

eləcə də “Qafqazda sülhün önündəki maneələr” adlı konfrans keçirilib. Sərgidə Qarabağda gedən döyüşlər 

zamanı həlak olanların rəsmləri, həmçinin onlardan qalan xatirə vəsaitləri nümayiş olunub. Sərginin açılış 

lentini Azərbaycan və Türkiyənin səfirləri Fuad İsgəndərov, Hakan Olcay, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 

üzvü Sinan Ogan, eləcə də Belçika-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Ayhan Dəmirçi və Hollandiya 

Türk-Azərbaycan Mədəniyyət Dərnəyinin sədri İlhan Aşkın kəsib. Sərgi və konfransda Türkiyə 

Cümhuriyyətinin Brüsseldəki səfiri Mehmet Hakan Olcay, Azərbaycan Respublikasının Brüssel, Lüksemburq 

və Avropa Birliyi nəzdində fəaliyyət göstərən səfiri Fuad İsgəndərov, Türkiyənin Milliyətçi Hərəkat 

Partiyasının İqdırdan olan millət vəkili və TÜRKSAM fəxri prezidenti Sinan Oğan, Türkiyənin Brüsseldəki baş 

konsulu Əli Barış Ulusoy, Azərbaycan Respublikasının Brüsseldəki səfirliyinin müşaviri Əli Əliyev, səfirliyin 

birinci katibi Anar Manatlı, Schaerbeek bələdiyyə məclis üzvü Xalis Kökdən, TÜRKSAM sədri Gencehan 

Babiş, QHT nümayəndələri, ziyalılar, universitet tələbələri iştirak edib. TBMM üzvü Sinan Ogan və cəmiyyət 

sədri Ayhan Dəmirçi konfransdan əvvəl “Qarabağ işğalı - 3 Nəsil 1 soyqırım” adlı sərgini qonaqlarla birlikdə 

gəzərək iştirakçıları sərgi ilə əlaqədar məlumatlandırıb. Konfransda çıxış edən Ayhan Dəmirçi konfransı açıq 

elan edərək iştirakçılara öz təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan Respublikası Brüsseldəki səfiri Fuad İsgəndərov 

və Türkiyə Cümhuriyyətinin səfiri Hakan Olcay bu tipli sərgi və konfransların mühüm əhəmiyyət daşıdığını 

deyib. MHP Iqdır millət vəkili və TÜRKSAM fəxri prezidenti Sinan Oğan isə etdiyi çıxışında bildirib ki, son 

əsrdə dünyanın müxtəlif coğrafiyalarında 5 milyondan artıq Türk qətlə yetirilib: “Bu rəqəm kiçik hesab ediləcək 

bir rəqəm deyil. Bu rəqəm bir çox Avropa ölkəsinin əhalisində daha çoxdur. Biz Türklər çox qürurlu bir millət 

olduğumuz üçün ümumiyyətlə ağrı, acılarımızı dilə gətirməmişik. Ancaq ağrı-acılarını dilə gətirməyən millətlər 

də zamanla yox olurlar. Bizlər həmişə zəfərlərimizi dilə gətirmişik və bu səbəbdən ağrı-acılarımızı dilə gətirmək 

və xatırlamaqdan həmişə uzaq olmuşuq. Ancaq günümüzdə TÜRKSAM olaraq yaxın tarixlərdə yaşanan 

qırğınları və ağrı-acıları bir araya gətirərək, sərgilərlə, konfranslarla dünya ictimaiyyətinə izah etmək qərarı 

aldıq. Türkiyə başda olmaqla Avropa və dünyanın müxtəlif yerlərində bu sərgilər, konfransları təşkil etməyi 

davam etdirəcəyik”. Sinan Oğan deyib ki, virtual mühitdə bunu nəşr halında milyonlarla insana çatdırmalıyıq: 

“Erməni diasporu əlindəki yalanları doğruymuş kimi qəbul etdirdiyi bir halda bizlər də yaxın tarixdə yaşanan 

acıları doğru bir şəkildə dünyanın diqqətinə çatdırmalıyıq. Bu insanlıq və milli bir vəzifədir. Ermənilər yalnız 

insanlığı deyil, mədəni dəyərləri qətl edib. İrəvan bölgəsində zamanında 700 məscid vardı, İndi onlardan 699-u 

məhv edilərək inək tövləsinə, axıra çevrilib. Yalnız bir məscid “Göy məscid" istisna olunmaqla. O da muzey 

kimi istifadə etmək niyyəti ilə”. Sinan Oğan bildirib ki, 1900-cü illərdən bəri İğdır, Ərzincan, Ərzurum, eləcə də 

Qarabağ olmaqla bir çox yerdə ermənilər tərəfindən vəhşiliklər törədilib, insanlarımız yandırılıb,  kütləvi 

soyqırımlar həyata keçirilib: “Məqsədimiz bu ağrıları gündəmdə tutaraq, gerçəklərin işıqlanmasını təmin 

etməkdir” 

TÜRKSAM sədri A. Gencehan Babiş deyib ki, “Acılar paylaşdıqca azalar” deyimini əsas götürüb və bu 

sözdən yola çıxaraq tarixdə meydana gəlmiş acı hadisələri tarixə əks etdirmək məqsədiylə bu kimi tədbirlər 

təşkil olunur: “Çox faydalı bir tədbirdir. Vətəndaşlar tarixdəki acı hadisələri, sənədlər gördükcə daha çox 

təsirlənir. Bu səbəblə əmanət aldığımız bu vizual materialları virtual mühitə daşıyıb, ictimai media vasitəsilə 

milyonlara çatmağı hədəfləmişik. Çıxışlardan sonra qonaqlar üçün Azərbaycan mətbəxindən hazırlanan yemək 

və içkilərdən ibarət süfrə açılıb. 

Oxşar tədbir bu günlərdə qardaş Türkiyədə də gerçəkləşib. Belə ki,  Avrasiya İqtisadi Əlaqələr Dərnəyinin 

(EkoAvrasiya), Soyqırım Həqiqətlərinin Tanıdılması İctimai Birliyinin, Avrasiya İctimai Əlaqələr və 

Əməkdaşlıq Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Xocalı qətliamı müzakirə olunub. Ankarada 

keçirilən tədbirə TBMM Konstitusiya Komissiyasının sədri, prof. Dr Burhan Kuzu, Türkiyə-Azərbaycan 

Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri, millət vəkili prof. Dr Necdet Ünüvar, Türkiyə Parlamentlər 

Birliyinin sədri Nevzat Pakdil, Avrasiya İctimai Əlaqələr və işbirliyi Dərnəyinin sədri, millət vəkili, Dr. İsmail 
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Safi, millət vəkili Oktay Ekşi, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri, 

Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının üzvü Səftər Rəhimli, jurnalist Elnur Eltürk qatilib. “Yüzilliyin 

dəhşəti: Xocalı soyqırımına beynəlxalq hüquqi baxış” adlı tədbirdə çıxış edən Avrasiya İqtisadi Əlaqələr 

Dərnəyinin sədri Hikmət Eren Xocalı qətliamının əsrlərdir davam edən xaç yürüşlərinin bir bənzəri və davamı 

olduğunu bildirib: “Ermənilər dünyanın gözü önündə 26 fevral 1992-ci il tarixində 613 müsəlman soydaşımızı 

vəhşicəsinə qətlə yetiriblər. Bundan gözləri doymayan Ermənistan Azərbaycanın 20 faiz torpaqlarını işğal 

edərək minlərlə soydaşımızı öldürüb. 2015-ci ildə əsassız və saxta erməni soyqırımı iddialarının 100 illiyi 

yaxınlaşır. Bunun üçün Türkiyə və Azərbaycan istər Amerikada, istərsə də Avropada ortaq diaspor fəaliyyətləri 

həyata keçirməlidirlər”. Hikmət Eren çıxışında Xocalı xaricində Anadolu torpaqlarında ermənilərin müsəlman 

türklərə qarşı törətdikləri qətliamın izlərinin olduğunu söyləyib: “1980-ci il və 1990-illərdə Ərzurum Alaca 

kəndi, Yeşilyayla və Tımar kəndlərində aparılan qazıntılar zamanı ermənilərin müsəlman türklərinin toplu 

məzarları tapıldı. Qars, İğdır və Vanda ortaya çıxarılan qətliam məzarları da gözümüzün önündədir. Bu 

qətliamları dünyanın dörd bir tərəfinə çatdırmalıyıq. Bəzən bu gerçəkləri anlatdığımız üçün bizi “Türkün türkə” 

təbliğatı aparmasında ittiham edirlər. Bəli, Türkiyədə 80 milyon insan yaşayır, amma əksər gənclərimizin bu 

məzarlıqlardan xəbəri varmı?”. 

Soyqırım Həqiqətlərinin Tanıdılması İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Ələkbərov çıxışında deyib ki, Xocalı 

qətliamı insanlıq tarixinin ən acı soyqırımlarından biridir: “Faciənin dəhşətini yaşayan biri olaraq, üzərindən 22 

il keçsə də Xocalı qətliamının acısı hələ də təzədir və həmişə belə qalacaq. Xocalı qətliamı o günü yaşayan hər 

kəs kimi məndə də dərin izlər buraxıb. Yüzlərcə qadın və uşaq gözümüzün önündə erməni əsgərləri tərəfindən 

qətlə yetirildilər. Xocalı qətliamı erməni faşistlərin düşündüyü kimi sadəcə türk və müsəlmanlara qaşı deyil, 

bütün insanlığa qarşı işlənmiş bir toplu cinayətdir. Xocalı qətliamı bu gün bir çox ölkənin parlamenti tərəfindən 

gündəmə gəlib və soyqırım olaraq tanınıb. Bunlardan Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Bosna, Peru, Sudan, 

Honduras və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlamentlər Birliyi Xocalı qətliamını tanıyıb. Fəqət, Xocalı faciəsini 

qardaş Türk cümhuriyyətlərinin parlamentləri tərəfindən tanınmasını arzu edərdik”. Türkiyə Böyük Millət 

Məclisinin üzvü İsmail Safi isə Xocalı vəhşəti kimi bu cür önəmli mövzuların dövlətlərin və tarixçilərin 

məsələsi olduğuna diqqəti çəkib: “Amma bugünkü dünyaya baxdığımızda bu cür tarixi hadisələr QHT-lərin də 

məsələsidir. Çünki əslində bu, lobbiçilik fəaliyyəti sahəsinə aiddir. Amma təəssüf ki, Türkiyədə bu mövzunun 

yetərsiz olduğuna şahid oluruq. Bu məqsədlə “biz bu mövzuda nə edə bilərik?” istiqamətində 1 ildir fəaliyyət 

göstəririk. 10 universitetdə dəyirmi masa və konfranslar düzənlədik. 2015-ci ildə də çalışmalarımıza davam 

edəcəyik və bu məsələni xaricdə də qaldıracağıq”. Tədbirin yekununda iştirakçılar tərəfindən qərar qəbul 

olunub. Qərara görə, Xocalı hadisəsi açıq bir soyqırımdır, Xocalı soyqırımı və qondarma erməni soyqırımı 

iddiaları ilə bağlı diaspor, elmi və lobbi fəaliyyətləri birlikdə koordinasiya edilməli və birlikdə iş aparılmalıdır. 

Sənəddə həmçinin bildirilir ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana qədər 

əsla açıla bilməz və açılmamalıdır. 
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Fransada Xocalı soyqırımına həsr edilən sərgi açılıb 

 

Fransanın Metz şəhərində fransız rəssamı Reno Baltzingerin soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr 

edilən rəsm sərgisi açılıb. Sərgi İkinci Dünya müharibəsi zamanı qətlə yetirilən yəhudilərə və 1992-ci ildə 

ermənilərin kütləvi şəkildə qırdıqları Xocalı sakinlərinə həsr edilib.  

 

Açılış mərasimində çıxış edən rəssam R.Baltzinger soyqırımı mövzusuna müraciət etməsinin əsassız 

olmadığını qeyd edib. O, XX əsrin ortalarında törədilmiş yəhudi soyqırımının və əsrin sonunda bir gecədə 613 

dinc Xocalı sakininin qətlə yetirilməsinin heç bir insanlıq normalarına sığışmadığını diqqətə çatdırıb. Rəssam 

Azərbaycanda olmamasına baxmayaraq, vaxtilə Fransanın ölkəmizdəki səfirliyində işləmiş qardaşından, 

Fransada yaşayan azərbaycanlı dostlarından və kitablardan Xocalı soyqırımı barədə məlumat əldə etdiyini və 

həmin dəhşətləri öz rəsmlərinə köçürdüyünü bildirib. 

R.Baltzinger Xocalı soyqırımına həsr etdiyi 24 əsərdən ibarət sərgisinin Azərbaycan səfirliyinin dəstəyi ilə 

artıq 2013-cü ildə Parisdə sərgiləndiyini, bundan sonra Azərbaycanda və dünyanın digər ölkələrində də nümayiş 

etdiriləcəyini diqqətə çatdırıb. O bildirib ki, sərgini təşkil etməkdə məqsəd dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu 

həssas mövzuya cəlb etməklə bir daha belə cinayətlərə yol verilməməsinə çağırışdır. 

Tədbirdə iştirak edən səfirliyin nümayəndəsi Ayaz Qocayev qonaqlara Xocalı soyqırımı və bu cinayətin 

dünyada tanıdılması üçün Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın bir neçə il əvvəl 

başlatdığı “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası barədə məlumat verib.    

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı soyqırımı və Şuşa haqqında nəşr olunan  

kitab və broşürlər tədbir iştirakçılarına paylanıb. 

Sərgi dekabrın 7-dək davam edəcək. 

 

Əsgər ƏLİYEV, 

 AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Paris 
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Xocalı soyqırımı ümumbəşəri faciədir 

 

Dünya şöhrətli fotoqraf Reza Deqatinin Parisdə Azərbaycana həsr olunan fotosərgisini ziyarət edən 

xanım Jizel Vatremez aldığı təəssürat barədə AzərTAc-ın müxbirinə müsahibə verib. 

 

O deyib: “Sərgidə ölkənizlə bağlı nümayiş etdirilən fotolar arasında bir neçəsi mənim diqqətimi daha çox 

cəlb etdi. Həmin əsərlərdə Xocalı soyqırımı təsvir edilib. Bu fotolar mənim diqqətimi  xüsusi olaraq ona görə 

cəlb etdi ki, fransız xalqı da vaxtilə belə bir soyqırımı yaşayıb. İkinci Dünya müharibəsi zamanı Fransanın Kiçik 

Oradur kəndində qətliam törədilib, əhalisi bir nəfər kimi amansızlıqla qətlə yetirilib. O kənddən yalnız altı nəfər 

xilas olmağa macal tapıb”. 

J.Vatremez bildirib ki, XX əsrin sonlarında Xocalı şəhəri də həmin dəhşətli anları yaşayıb. Bildiyimə görə, 

Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti yürüdən Ermənistan silahlı qüvvələri yerli əhaliyə vəhşicəsinə divan tutub, 

hətta günahsız insanlara - qadınlara, uşaqlara və yaşlılara belə aman verməyiblər. Xocalı soyqırımı ümumbəşəri 

faciədir. Bir insan  kimi deyə bilərəm ki, dünyanın  sülhsevər ictimaiyyəti bu faciəyə göz yummamalı idi. Siyasi 

dairələrin seyrçi münasibəti və insanları dəhşətə gətirən bu faciəyə siyasi qiymət verməməsi təəssüf hissi 

doğurur. İnsanlıq naminə, gələcək naminə belə faciələr bir daha təkrar olunmamalıdır. Bütün xalqlar sülh 

şəraitində yaşamalıdırlar. 

 

Əsgər ƏLİYEV, 

 AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Paris 
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Xocalı faciəsi Pakistan mətbuatında 

 

Pakistanın “National Herald Tribune”, “Statestimes” qəzetlərində, həmçinin,“One Pakistan” informasiya 

agentliyində “Pakistan-Azərbaycan Media Forumu BMT Təhlükəsizlik Şurasının Kəşmir və Xocalı üzrə 

qətnamələrinin icrasını tələb etmişdir” adlı məqalə dərc olunub. Azərbaycanın Pakistandakı Səfirliyinə istinadən 

verdiyi məlumata görə, məqalədə, İnsan Hüquqları Günü ərəfəsində Pakistan-Azərbaycan Media Forumunun 

Pakistanın sabiq federal naziri, istefada olan general-leytenant Faiz Əli Çiştinin ali qonaq qismində iştirak etdiyi 

toplantısının keçirildiyi bildirilib. Vurğulanıb ki, iclasda forumun baş katibi Raca Caved Əli Batti Azərbaycanın 

Pakistandakı səfiri Daşqın Şikarovun Xocalı soyqırımına dair bəyanatını yayımlayıb.  

Bəyanatda D. Şikarov, Xocalıda baş vermiş hadisələrin Ermənıstan-Azərbaycan münaqişəsinin ən qara 

səhifələrindən olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, 7000 əhalisi olan Xocalı şəhəri 1991 –ci ildən başlayaraq erməni 

silahlı qüvvələri tərəfindən mühasirədə saxlanılıb və fevral ayının 25-dən 26-a keçən gecə keçmiş sovet 

ordusunun motoatıcı alayının köməyi ilə erməni silahlı qüvvələrinin hücumuna məruz qalaraq tamamilə məhv 

edilib. Həmin dəhşətli gecə zamanı 83 azyaşlı uşaqlar, 116 qadın daxil olmaqla 613 nəfər, onlardan 56 nəfəri 

xüsusi amansızlıqla öldürülüb, 8 ailə tamamilə məhv edilib. 25 uşaq hər iki, 130 uşaq bir valideynini itirib. 

Minlərlə insan yaralanıb, əsir götürülüb və ya itkin düşüb. Daha sonra qeyd olunub ki, işğalçı Ermənıstanın 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 Qətnaməsi və Baş Assambleyasının  müraciətləri, Qoşulmama Təşkilatı, İƏT, 

Avropa İttifaqı, NATO, ATƏT kimi mötəbər beynəlxalq təşkilatların qərarlarını icra etməkdən boyun qaçıraraq 

işğalçı siyasətini davam etdirir. 

 

Vüsal 
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