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Amerikalı siyasi icmalçı Raul Kontreras Xocalı qırğını haqqında: “Bu faciəyə yalnız bir ad 

vermək olar - soyqırım” 

“The Hill” qəzetində amerikalı siyasi icmalçı Raul Kontrerasın “Böyük Yaxın Şərqdə başqa 

müttəfiq axtarışında” sərlövhəli məqaləsi dərc edilib. Məqalədə ABŞ-ın müasir xarici siyasətində 

qarşılaşdığı çətinliklər, mürəkkəb beynəlxalq problemlərin həllində Vaşinqtonun Yaxın Şərqdəki 

tərəfdaşları ilə qarşılıqlı münasibətləri və Birləşmiş Ştatların bu regiondakı etibarlı müttəfiqləri ilə 

yaxınlaşmasının zəruriliyi haqda söhbət gedir. 

 

Müəllif yazır ki, bəzən ABŞ-ın dünya arenasında maraqlarını təyin etmək çətin olur. Kontreras yazır: 

Bu baxımdan ABŞ-ın iki seçimi var – ya Respublikaçılar Partiyasından ABŞ prezidenti vəzifəsinə 

namizədlərdən biri, Kentukki ştatından olan senator Rend Polun tövsiyə etdiyi kimi, Amerikanı Kanada 

və Meksika sərhədləri ilə təcrid etmək və dünyanın qalan hissəsini, onun problemlərini və beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlərini unutmaq; ya da elə həmin Respublikaçılar Partiyasından ABŞ prezidenti 

vəzifəsinə digər potensial namizəd, Florida ştatından olan Marko Rubionun məsləhət gördüyü kimi, 

bütünlüklə dünya problemlərinin həllinə qoşulmaq lazımdır. 

Müəllif qeyd edir ki, ABŞ dəniz gəmiçiliyi və daşımalar məsələlərində öz maraqlarını, Yaxın Şərqin 

və onun neftinin qlobal əhəmiyyətini nəzərə alaraq həm bu regionda iştirak etməli, həm də etibarlı 

dostlarına köməyi təmin etməlidir. Kontreras yazır: “Biz neft hasil edən dost ölkələri daxili və xarici 

düşmənlərdən qorumalıyıq. Amerikanın neft ehtiyatlarının dünya bazarlarına nəqlinin müdafiəsi üçün 

qeyd-şərtsiz məsuliyyət daşıyır”. 

İcmalçı daha sonra vurğulayır ki, bu cür mühüm tərəfdaşlardan biri Azərbaycandır. Müəllif “The Hill” 

qəzetinin oxucularına Azərbaycan haqqında coğrafi məlumat verərək respublikamızın nümayiş etdirdiyi 

tolerantlıq nümunəsi, ölkə əhalisinin müsəlman çoxluğu ilə sayı 30.000 nəfərə çatan Azərbaycan 

yəhudilərinin dinc yanaşı yaşaması barədə söhbət açır. 

Kontreras vurğulayır ki, Azərbaycan İsrailin idxal etdiyi neftin 50 faizini təchiz edir, özü isə İsraildən 

silah alır. Müəllif yazır: “1992-ci ildə Azərbaycan ərazilərinin təqribən 20 faizini işğal etmiş qonşu 

Ermənistanla hələ də davam edən münaqişə üzündən Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana silah satmır”. 

Kontreras Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən ilhaq edilməsi mövzusunu davam etdirərək 

yazır ki, 23 il bundan əvvəl erməni silahlı dəstələri öz müstəqilliyini yenicə elan etmiş, hələ öz ordusu 

olmayan Azərbaycana hücum edərək ölkə ərazisinin bir hissəsini işğal ediblər. Ermənistan işğal edilmiş 

ərazilərdə bir milyona yaxın etnik azərbaycanlını öz doğma yurdlarından qovub və Xocalı şəhərinin dinc 

sakinlərinə qarşı qırğın törədib. Kişilərin, qadınların və uşaqların qətlə yetirilməsi, onların cəsədlərinin 

eybəcər hala salınması kimi dəhşətli faciənin şahidləri olmuş amerikalı və avropalı jurnalistləri vaxtilə bu 

qanlı səhnəni təsvir ediblər. Kontreras vurğulayır: “Bu faciəyə yalnız bir ad vermək olar – soyqırım”. 

Müəllif yazır ki, Azərbaycan İsraillə olduğu kimi, Birləşmiş Ştatlarla da dostluq münasibətləri 

saxlamaq istəyir, “lakin Prezident Obama Administrasiyası məntiqi ardıcıllığa məhəl qoymadan İsrailin 

dostu ilə əlaqə saxlamamağı üstün tutur”. 

2013-cü ildə Azərbaycanda Prezident seçkiləri məsələsinə də toxunan Kontreras yazır ki, qərbli 

müşahidəçilərin məruzələri bir-birinə ziddir, Obama Administrasiyasının bu seçkilərə münasibəti isə 

müşahidəçilərin yalnız mənfi rəylərinə uyğundur. Müəllif nümunə kimi göstərir ki, müşahidəçilər 

missiyasında iştirak etmiş ABŞ Nümayəndələr Palatasının keçmiş üzvü, Nyu-York ştatından olan Maykl 

MakMeyxon həmin seçkiləri “düzgün, ədalətli və səmərəli seçkilər” adlandırıb. 

 

“Azərbaycan”.-2015.-7 yanvar.-N 3.-S.5. 
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Türkiyə mediası “Xocalıya Ədalət” kampaniyaından yazıb 

“Xocalı faciəsinin dünyaya tanıtdırılması barədə praktiki əməkdaşlığı özündə əks etdirən sənədin 

imzalanması mühüm hadisədir” 

Öncədən xəbər verildiyi kimi, XİN-in mətbuat xidməti, dünən İstanbulda öz işinə başlayan 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına(İƏT) üzv ölkələrin Parlamentlər İttifaqının (İƏT Pİ) 10-cu 

konfransında Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun sədri Elşad 

İskəndərov və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının Baş Katibi Mahmud Erol Kılıç 

tərəfindən iki qurum arasında əməkdaşlığı nəzərdə tutan protokolun imzalanması haqda məlumat 

yayıb. 

 Bu xəbər eyni zamanda Türkiyə mətbuatındada da geniş yer alıb. Belə ki, xəbəri yayan Anadolu 

Agentliyinin (AA) məlumatında qeyd olunur ki, geniş sahədə əməkdaşlığı nəzərdə tutan sənədin müvafiq 

bəndinə əsasən bundan sonra İƏT Parlament İttifaqı “Xocalıya Ədalət” kampaniyasının məqsədləri və 

məramlarının icrası istiqamətində İKGF ilə fəal əməkdaşlıq edəcək. AA-nın xəbərində həmçinin qeyd 

olunur ki, “İKGF-nin Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş KoordinatoruLeyla Əliyeva tərəfindən 

başladılmış kampaniyanın məqsədi Ermənistanın işğal etdiyi Qarabağ bölgəsinin Xocalı qəsəbəsində 

1992–ci ilin fevral ayında 613 insanın qətliilə nəticələnən soyqırıma dünya miqyasında siyasi və hüquqi 

qiymətin verilməsinə nail olmaqla və soyqırım cinayətkarlarının məsuliyyətə cəlb olunmasıdır”. 

“Hocalı için Adalet” və “İİT Parlamenterlerinden Ermeni lobisine darbe” kimi başlıqlarla xəbəri 

yayımlamış “Star” qəzeti, “Yeni Şafak”, “24haber”, Anadolu Agentliyi və s. kimi Türkiyə mətbuatı, 

dünyanın 53 parlamentini vahid qurumda birləşdirən İƏT Parlementlər İttifaqının “Xocalıya Ədalət” 

kampaniyasında iştirak edərək erməni lobbisinin cəhdlərinə qarşı çıxacağının əhəmiyətin də 

bildirməkdədir. 

 Bununla əlaqədar “Star” qəzeti İKGF Sədri Elşad İskəndərovun açıqlamasına istinadən qeyd edir ki, 

“2015-ci ildə erməni lobbisi, 1915-ci il hadisələrinin 100-cü ildönümü bəhanəsi ilə, dünyaya qondarma 

“erməni soyqırımının” qəbul etdirilməsi istiqamətində cəhdlər göstərməkdədir. Bu cəhdlərin arxasında 

duran məqsələrdən biri də əslində dünya ictimaiyyətinin diqqətini, 23 il əvvəl Xocalıda törədilmiş 

soyqırıma görə Ermənistanın məsuliyyət daşıdığından yayındırmaqdır. Bu baxımdan, məhz 2015-ci ilin 

başlanğıcında dünyanın 53 parlamentini təmsil edən İƏT Pİ tərəfindən Xocalı faciəsinin dünyaya 

tanıtdırılması barədə praktiki əməkdaşlığı özündə əks etdirən sənədin imzalanması mühüm hadisədir”. 

Hadisəni Türkiyə və Azərbaycan diplomatiyasının birgə uğuru kimi dəyərləndirən Anadolu 

Agentliyinin xəbərində isə qeyd olunur: “Digər tərəfdən bu addım dünyanın ən azından İƏT-də təmsil 

olunan hissəsi tərəfindən, haqqın kimin tərəfində olması mövzusunda reallığı görməsi və erməni 

lobbisinin cəhdlərinin əsl səbəblərini anlaması baxımından bir mesajdır”. 

Qeyd edək ki, İstanbulda bu gün öz işini davam etdirən konfransda “İKGF ilə İƏT Pİ Arasında 

Əməkdaşlıq” başlığı altında qəbul edilmiş qətnamədə İƏT üzv parlamentləri Xocalı faciəsinin soyqırım 

kimi tanınması ilə bağlı prinsipial mövqelərini bir daha nümayiş etdirmişlər. 

 Qeyd: “Xocalıya Ədalət” beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası 2009-cu ildə Heydər Əliyev 

Fondunun vitse-prezidenti, İKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş koordinatoru Leyla Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə başlayıb və hal-hazırda 50-dən artıq ölkədə həyata keçirilməkdədir. Kampaniya nəticəsində 

dünynın bir sıra parlamentləri, həmçinin İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurası və İƏT Pİ tərəfindən Xocalı 

qətliamı soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanınıb. 

 

Əli. 

 

“Xalq Cəbhəsi”.-2015.-23 yanvar.-N 11.-S.8. 
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Holokost və Xocalı unudulmur 

Yanvarın 27-də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin və Bakı Slavyan Universitetinin 

(BSU) birgə təşkilatçılığı ilə “Holokost və Xocalı müasirlərin gözü ilə” mövzusunda “dəyirmi masa” 

keçirilib. 

 

AzərTAc xəbər verir ki, tədbirdə dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, beynəlxalq 

təşkilatların nümayəndələri, yerli və xarici ölkə alimləri iştirak ediblər. 

Əvvəlcə Holokost və Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. 

“Dəyirmi masa”nın moderatoru, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru, 

professor Azad Məmmədov bildirib ki, tədbir bəşər tarixinin ən dəhşətli faciələrindən olan Holokost 

soyqırımının nəticələrindən bir daha ibrət götürülməsi məqsədilə keçirilir. Holokost dünyada beynəlxalq 

cinayət aktı kimi tanınıb. 2005-ci ildən bəri hər il yanvarın 27-si BMT Baş Assambleyası tərəfindən 

Beynəlxalq Holokost Qurbanlarının Anım Günü kimi qeyd edilir. 

Tədbirdə BSU-nun rektoru, professor Asif Hacıyev qeyd edib ki, ötən əsrin ən dəhşətli hadisələrindən 

olan Holokost və Xocalı soyqırımları əslində bəşəriyyətə qarşı törədilmiş qanlı cinayətdir. Holokost 

faciəsi zamanı etnik mənsubiyyətinə görə milyonlarla yəhudi   qətlə yetirilib, xüsusi qəddarlıqla, 

işgəncələrlə öldürülüb. Xocalıda da yerli əhali məhz azərbaycanlı olduğuna görə amansız qətliama, 

işgəncələrə məruz qalıb. Bu hadisələrdən nəticə çıxarmaq lazımdır. Müasir Azərbaycanda ümummilli 

lider Heydər Əliyev tərəfindən  müəyyənləşdirilmiş dövlət siyasətinin mühüm bir hissəsi ölkəmizdə 

yaşayan bütün xalqların bərabərliyi, həmrəyliyi, onlar üçün eyni imkanların yaradılması prinsipləri 

üzərində qurulub. Azərbaycan  dövlətinin siyasəti milli məsələlərə, multikultural mühitin inkişafına 

xüsusi dəyər, diqqət verməsi ilə seçilir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması ölkədə 

multikulturalizmin inkişafına dövlət tərəfindən böyük diqqət göstərilməsinin parlaq nümunəsidir. 

Azərbaycanda yaşayan bir çox xalqların nümayəndələri  ilə yanaşı, yəhudilər də ölkənin tamhüquqlu 

vətəndaşları kimi onun müdafiəsində, iqtisadiyyatının inkişafında yaxından iştirak edirlər. 

Azərbaycana səfərindən məmnunluğunu ifadə edən Akko şəhərinin meri Şimon Lankri ölkəmizin 

böyük nailiyyətlər qazandığını, sürətlə inkişaf etdiyini vurğulayıb. Multikulturalizmin Azərbaycanda 

həyat tərzinə çevrildiyini qeyd edən israilli qonaq bildirib ki, bu cür tolerantlıq bütün dünyada bərqərar 

olsa, onda Holokost faciəsi kimi dəhşətli hadisələr bir daha baş verməz. Bu faciə qurbanlarının xatirəsinin 

bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda yad edilməsindən qürur duyduğunu vurğulayan Ş.Lankri 

deyib: “Düşünürəm ki, İsrail-Azərbaycan əlaqələri bütün dünyaya nümunə ola bilər”. 

Milli Məclisin deputatı Yevda Abramov vurğulayıb ki, Holokost və Xocalı soyqırımları iki xalqın 

başına gətirilən dəhşətli müsibətlərdir. Lakin təəssüf ki, Holokostdan fərqli olaraq Xocalı faciəsini dünya 

ictimaiyyəti bu günədək tanımır. Qeyd olunub ki, Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılması üçün 

Azərbaycanda yaşayan yəhudilər əllərindən gələni edirlər və bundan sonra da bu istiqamətdə 

fəaliyyətlərini davam etdirməyə hazırdırlar. Tədbirin təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirən Milli Məclisin 

deputatı iki ölkənin nümayəndələrinin iştirakı ilə belə görüşlərin tez-tez keçirilməsinin vacibliyini 

vurğulayıb. 

Daha sonra Azərbaycan dağ yəhudiləri icmasının mətbuat katibi Murad Salmanovun “Holokost 

azərbaycanlıların gözü ilə”, israilli tədqiqatçı Arye Qutun “Xocalı israillilərin gözü ilə”, Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Moisey Bekkerin “Azərbaycanda yəhudi 

icması: tarix və çağdaş reallıqlar”, Bakı Slavyan Universitetinin dosenti Sadir Məmmədovun “Holokost 

soyqırımı və Xocalı faciəsi” mövzularında məruzələri dinlənilib, mövzu ətrafında fikir mübadiləsi 

aparılıb. 

 Müzakirələrdə çıxış edənlər bildiriblər ki, Holokost və Xocalı faciələrinin ən ibrətamiz dərslərindən 

biri kimi, müasir dünyada kütləvi nifrət aşılayan antisemitizm, irqçilik, ksenofobiya, islamofobiyanın 

qarşısının alınmasında multikulturalizm dəyərlərinin dövlət və vətəndaş cəmiyyəti qurumları tərəfindən 

təşviq edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 

“Xalq qəzeti”.-2016.-28 yanvar.-N 20.-S.5. 
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“Xocalıda qətlə yetirdikləri 100 nəfəri yan-yana düzərək körpü düzəltdilər” 

Ülviyyə Tahirqızı 

 

Erməni jurnalist Berain Siracyan: “Qorxdum ki, bu qan üçün heç vaxt Azərbaycan tərəfi, sabahkı 

nəsillər susmasın…” 

İstifadə edilən işgəncə metodlarına və miqyasına görə, Xocalı tarixin Xatın faciəsindən daha 

dəhşətli hesab edilir. Azərbaycanlı döyüşçülərin, əsir düşmüş mülki vətəndaşların dedikləri bir 

yana, həmin dəhşətlərin bilavasitə şahidi olmuş xarici jurnalistlərin yazdıqları xüsusilə 

əhəmiyyətlidir.  

 Jurnalist Qədir Nəsirovun topladığı materiallardan: “Sandi tayms” qəzetinin müxbiri: Erməni 

əsgərləri yüzlərlə azərbaycanlıya divan tutmuşlar... Ermənilər bu insanlara fasiləsiz atəş açır, sonra onları 

süngülərlə dəlik-deşik edir, bıçaqla doğrayırdılar. Bir oğlanın qulağı kəsilmişdi. “Vaşinqton post”un 

müxbiri: Cəsədlər arasında iki uşaq və üç qadın meyiti vardı. Onlardan birinin sinəsinə yaxın məsafədən 

atəş açılmışdır. Ağdam hospitalına gətirilmiş 120 qaçqının çoxunda süngü yarası vardı...  

Parisdə çıxan “Le Mond” qəzetinin müxbiri: Şəhərdən qaçan qadınlara və uşaqlara yaxın məsafədən 

avtomat silahlardan atəş açılmışdır. Üç nəfərin başının dərisi soyulmuş, barmaqları kəsilmişdir. Londonda 

çıxan “Tayms” qəzetinin müxbiri yazırdı ki, onun gördüyü adamların çoxu eybəcər hala salınmış, balaca 

qızcığazın isə yalnız başı qalmışdır...  

 Fransalı jurnalist Jan-İv Yunet: Biz Xocalı faciəsinin şahidləri olduq, həlak olmuş yüzlərlə dinc 

sakinin - qadınların, uşaqların, qocaların, eləcə də Xocalını müdafiə edənlərin cəsədlərini gördük... Bu, 

dəhşətli mənzərə idi. Mən müharibələr haqqında, alman faşistlərinin qəddarlığı haqqında çox eşitmişdim. 

Lakin 5-6 yaşlı uşaqları, dinc əhalini qətlə yetirən ermənilər faşistləri də geridə qoymuşdular...  

 Rusiyanın “İzvestiya” qəzetinin müxbiri V.Belıx: “Ağdama vaxtaşırı cəsədlər gətirilir. Ermənilər 

həlak olmuş bu insanların cəsədlərinin müqabilində qarşı tərəfdən diri adamları girov götürürlər. Gecənin 

qaranlığında bu insanların çıxarılmış gözlərini, kəsilmiş qulaqlarını, dərisi soyulmuş, bədəndən ayrılmış 

başlarını görəndə adam dəhşətə gəlir. Bir neçə cəsədi kəndirlə bir-birinə bağlayıb zirehli transportyora 

qoşaraq sürümüşdülər. İşgəncələrin həddi-hüdudu yoxdur...”  

Rusiyanın “Memorial” hüquq müdafiəsi mərkəzi də təsdiq etmişdir ki, ermənilər hətta ölüləri də təhqir 

edirdilər. Bu mərkəz bir azərbaycanlının diri-diri başının dərisinin soyulması faktını qeydə almış və 

xocalıların həlak olması səbəblərini müəyyən etmək üçün məhkəmə-tibbi ekspertizası aparmışdı.  

İngiltərə teleşirkətlərindən birinin hadisə yerində olmuş jurnalist R.Patrik demişdir: “Xocalıda 

törədilmiş mənfur əməllərə dünya ictimaiyyətinin nəzərində heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz”. Krua 

l`Eveneman jurnalı (Paris): “Ermənilər Xocalıya hücum etmişlər. Bütün dünya eybəcər hala salınmış 

meyitlərin şahidi oldu. Azərbaycanlılar minlərlə ölənlər barədə xəbər verirlər”. “Faynenşl Tayms” qəzeti 

(London), 9 mart 1992-ci il: “Ermənilər Ağdama tərəf gedən dəstəni güllələmişlər. Azərbaycanlılar 1200-

ə qədər cəsəd saymışlar”. “Faynenşl Tayms” qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: “General Polyakov 

bildirmişdir ki, 366-cı alayın 103 nəfər erməni hərbiçisi Dağlıq Qarabağda qalmışdır”.  

“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 regionda" erməni silahlı 

dəstələri Yaxın Şərqdən çıxmışlarla birlikdə müasir texnikaya, o cümlədən vertolyotlara malikdirlər. 

ASALA-nın Suriya və Livanda hərbi düşərgələri və silah anbarları vardır. Ermənilər yüzdən artıq 

müsəlman kəndlərində qırğınlar törədərək Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv etmişlər”. 

1992-ci il fevralın 25-də Xocalıya erməni silahlı dəstələrinin hücumu başlandı. 

Amerikalı yazıçı Tomas Qolts qeydlərində yazırdı: “Sonuncu dəfə Xocalıda bir ay əvvəl olmuşdum. O 

vaxt artıq ora getmək təkcə vertolyotla mümkün idi. Ermənilər Ağdama gedən yolu tutmuşdular. 

Azərbaycanın hökumət rəhbərləri qəti şəkildə inkar etsələr də, Xocalıda nəsə dəhşətli bir olayın baş 

verdiyi məlum idi. Vaxt itirmədən Londonun “İndependent” nəşrinin əməkdaşı Xyu Poupla Ağdama yola 

düşdük. Sonuncu dəfə ora Əliflə getmişdik. O deyirdi ki, son üç ayda ucqar kəndlərin hamısını ermənilər 

bir-bir işğal ediblər. Azərbaycanlıların əlində yalnız Xocalı qalıb ki, onların da arasında yol kəsilib. Bizim 
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hamımızı satıblar, əgər hökumət istəsə, Ağdama gedən yolu bir gündə açar. Eşitdiklərimizə inana 

bilmirdik. Onlar deyirdilər ki, ermənilər rus əsgərləri ilə birləşərək fevralın 25-i gecəsi Xocalı şəhərini 

Yer üzündən silib, yüzlərlə insanı qətlə yetiriblər. Sağ qalanların üz-gözləri cırıq-cırıq, ayaqları yalın, 

soyuqdan və qışqırmaqdan səsləri çıxmırdı. Raziyə Aslanova adlı bir qadın ağlaya-ağlaya bildirdi ki, 

həyat yoldaşını və kürəkənini onun gözləri qarşısında öldürüblər, qızı isə itkin düşüb”. 

Amerikalı yazar Xocalıda öldürülənləri bildirçin ovuna bənzədirdi. Yazırdı ki, min nəfər mülki şəxs 

onları müdafiə edən bir ovuc döyüşçü ilə birgə bildirçin ovundakı kimi gülləbaran edilmişdi: “Cəsədlərin 

çoxu əlçatmaz yerlərdə, meşədə, dağlarda qalmışdı. Xocalı insan məskəni deyil, qarğaların sakin olduğu 

məkana bənzəyirdi. Bir gecədə min ölü? Bu, ola bilməzdi, belə şey qeyri-mümkün idi. Amma bir qədər 

araşdırdıqdan sonra həqiqətən də ölənlərin sayı ilə bağlı təxminimizdə yanılmadığımızı anladıq”. 

“Röyter”sin müxbiri Elif Kaban gördüklərindən çox sarsılmışdı, o, sanki ağılını itirmişdi: “Dəhşətli 

şeylər danışırdılar. Meyitlərin başlarının dərisi soyulmuş, əzaları, qolları kəsilmişdi. Dəhşət idi”. Xocalıda 

baş verənlərin şahidi olmuş İngiltərənin “Fant Men News” telekanalının əməkdaşı R. Patrik daha sonra 

deyirdi: “Xocalıdakı vəhşiliklərə dünya ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz”. 

Livanlı kinooperator təsdiq edirdi ki, onun ölkəsinin varlı daşnak icması Qarabağa silah və adam 

göndərir. Jurnalist Yuri Poleneyev isə “Qarabağ qan girdabında” kitabında yazırdı: “Xocalı hadisəsi 

Hitler faşizminin Xatın kəndində törətdiyi müsibətlə müqayisədə daha dəhşətli idi. Ermənilər bu qəddar 

terror aktı ilə öz vəhşiliklərini bütün dünyaya bəyan etdilər. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 

Xocalı Şəhərinin sakinlərinə vəhşicəsinə divan tutuldu. Xocalıda yalnız ölülər qaldı”. 

Bunlar azərbaycanlıların deyil, azərbaycanlı olmayanların, kənardan, dünyanın müxtəlif ölkəsindən, 

müxtəlif təşkilatından olan insanların dedikləri həqiqətlərdir. 

 Faciə baş verən gün Xankəndidə ezamiyyətdə olmuş Fransanın "Libardion" qəzetinin əməkdaşı Jül 

Gen Vaynerin qeydləri xüsusi maraq doğurur. Xocalı soyqırımını qorxulu yuxuya bənzədən Vayner 

jurnalistika ilə məşğul olduğu 25 il ərzində müharibələrin getdiyi çoxlu müxtəlif ölkələrdə olduğunu, 

lakin Xocalı şəhərindəki kimi dəhşətli və tükürpədici mənzərələrlə rastlaşmadığını yazmışdır. Jurnalist 

"Libardion" qəzetində çap etdirdiyi "Erməni terrorizminin canlı şahidi oldum" sərlövhəli yazıda Xocalıda 

baş verənlərin qabaqcadan cızılan senari olduğunu açıq bəyan etmişdir. Onun fikrincə, bunda məqsəd 

bütövlükdə bəşəriyyətin gözünü qorxutmaq olmuş, erməni terrorizmi dünyanı məhz bu yolla "ram 

etməyə" çalışmışdır. Fransalı müxbir Xocalı qətliamında iştirak edən erməni terror dəstələrinin necə 

amansızlıq etdiklərinin canlı şahidi olduğunu yazmışdır. Mənfur Sovet ordusunun 366-cı motoatıcı 

alayının ermənilərlə birgə Xocalı üzərinə hücumundan bir gün əvvəl Xankəndidə bu alayın qərargahında 

olan Vayner orada rus polkovniki Zaviqarovun əməliyyata ciddi hazırlaşdığının şahidi olduğunu 

göstərmişdir: "Hələ Xocalı işğal edilməmişdən bir gün əvvəl 49 azərbaycanlı əsir alınaraq kütləvi şəkildə 

güllələndi. Batalyon və hərbi hissələrin komandirləri dinc əhalinin məhvinə qərar vermişdilər. Hücumdan 

bir neçə saat əvvəl 366-cı alayın qərargahında 58 azərbaycanlı qətlə yetirildi. Onların çoxu qadın və 

uşaqlar idi. Cəsədlərin gömüldüyü quyuların yanından keçmək mümkün deyildi. Çünki oradan dəhşətli 

dərəcədə meyit iyi gəlir, itlərin, çaqqalların səsləri eşidilirdi". Fransalı jurnalist Xocalıya hücum 

ərəfəsində Ermənistanın hakimiyyət orqanları rəhbərlərinin 366-cı motoatıcı alayın qərargahında 

olduğunu da vurğulamışdır. 

“Xocalıda qətlə yetirdikləri 100 nəfəri yan-yana düzərək körpü düzəltdilər. Mən bu körpüdəki 

cəsədlərin üzərindən keçdim. Ayağımı körpə bir uşağın sinəsinə qoyanda elə titrədim ki, fotoaparatım, 

bloknotum, qələmim yerə düşərək qana boyandı. Özümü tamamilə itirdim. Bədənim tir-tir titrəyirdi”. 

Fransada çıxan aylıq jurnalların birində “Hücumdan əvvəl” yazısını (12 mart 1992-ci il) çap etdirən 

erməni jurnalisti Berain Siracyan yazır:”Xocalını gözlərimlə gördüm. Hər yandan qan iyi gəlirdi. Qar 

üzərində kimsəsiz, cansız, sahibsiz cəsədlərdən qorxdum… Qorxdum ki, bu qan üçün heç vaxt 

Azərbaycan tərəfi, sabahkı nəsillər susmasın… Bu gün ruslar bizimlədir. Bəs sabah? Biz tənha qala 

bilərik.  

…Xocalını gözlərimlə gördüm. Döyüşən, hər qarış torpaq uğrunda vuruşan artsaxlıların igidlikləri 

məni valeh etdi.Amma mən torpaq uğrunda gedən vuruşmanın bu tərzdə aparılmasının tərəfdarı 

deyildim…”  

Fransız jurnalisti Jan-iv Yunet isə belə yazırdı: “Biz Xocalı faciəsinin şahidi olduq, yüzlərlə 

öldürülmüş günahsız meyitləri gördük. Bunlar qadınlar, uşaqlar, qocalar və Xocalının keşikçiləri idilər. 

Bizə alçaqdan uçan vertolyot verdilər. Xocalıda nə baş verdiyinin şahidi olduq. Ermənilər bizi atəşə 

tutduqlarından çəkilişi axıra çatdıra bilmədik. Mən müharibədə çox şeylər olduğunu, alman əsgərlərinin 
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qəddarlığını eşitmişəm, amma ermənilər onları ötüb keçmişdilər. Onlar 5-6 yaşlı uşaqları, dinc əhalini 

vəhşicəsinə öldürmüşdülər”. 

Mayor Leonid Kravets isə Xocalı dəhşətlərini belə xatırlayır: “26 fevralda mən azərbaycanlılara 

kömək üçün yaralıları daşıyarkən 200-ə qədər öldürülmüş və səpələnmiş insan cəsədləri gördüm. Ölüləri 

götürmək istədik. Bizimlə birgə Xocalıdan olan yerli kapitan da var idi, adı yadımdan çıxıb. O, ölülər 

arasında 4 yaşlı oğlunu tapdı. Uşağın beyni dağılmışdı. Kapitan huşunu itirdi. Biz ermənilərin 

gülləbaranına düşməmək üçün aradan çıxdıq. Götürə bilmədiyimiz bir başqa uşağın isə başını 

kəsmişdilər. Biz hər yerdə vəhşicəsinə təhqir edilmiş qadın, uşaq, qoca meyitləri görürdük”. 

 

 “Xalq Cəbhəsi”.-2015.-29 yanvar.-N 17.-S.11. 
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AŞPA-nın iclasında Xocalı soyqırımından bəhs edilib 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) qış sessiyasının yanvarın 28-də keçirilən 

yığıncağında ermənilər yenə ölkəmizə qarşı qara yaxmağa cəhd göstəriblər. Azərbaycanın AŞPA-dakı 

nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayeva onların yalanlar üzərində qurulan çıxışlarına cavab olaraq 

Xocalı soyqırımı zamanı ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərdən söhbət açıb. 

Bir ay sonra Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümünün qeyd olunacağını xatırladan deputat insanlıq 

əleyhinə bu cinayəti törədənlərin ədalət qarşısında cavab verməsi üçün AŞPA-nı addımlar atmağa, səyləri 

artırmağa çağırıb. 

Q.Paşayeva deyib ki, hansı üzv ölkənin ərazisində baş verməsindən asılı olmayaraq terrora, 

soyqırımına və qətliama qarşı eyni mövqe sərgilənməlidir. Amma təəssüf ki, biz bunu görmürük. 

Xocalıda aralarında uşaqların, qadınların da olduğu yüzlərlə dinc insan amansızlıqla qətlə yetirildi, ağır 

yaralandı, onlarla insan girov götürülərək işgəncələrə məruz qoyuldu. Amma təəssüf ki, biz avropalı 

siyasətçilərin, liderlərin bir çoxundan bunu pisləyən, öz etirazını bildirən açıqlamalar eşitməmişik. Bu 

cinayəti törədənlər hələ də qurumumuzun üzvü olan Ermənistanda rahatlıqla gəzirlər və ədalət qarşısında 

cavab verməyiblər. Qətliama məruz qalmış insanların ailələri sizi bu soyqırımını pisləməyə, onu 

törədənlərin ədalət qarşısında cavab verib layiq olduqları cəzanı almaları istiqamətində səylərinizi 

artırmağa çağırırlar. Biz harada baş verməsindən asılı olmayaraq günahsız insanları qətlə yetirənlərin 

ədalət qarşısında cavab vermələri üçün bərabər çalışmalıyıq. Avropa məkanında, bütün dünyada 

gərginliyin azalmasını istəyiriksə bu cür məsələlərdə ikili standartlara yol verilməməlidir. 

 

 

Əsgər Əliyev 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Strasburq 

 

“Azərbaycan”.-2015.-29 yanvar.-N 21.-S.4. 
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“Xocalı soyqırımının iyirmi üçüncü ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı”  

təsdiq edilib 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin sərəncamı ilə “Xocalı 

soyqırımının iyirmi üçüncü ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı” təsdiq edilib. 

 

Tədbirlər planında Bakının Xətai rayonunda, Goranboy rayon mərkəzində və Ağcakənd qəsəbəsində 

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidələrin önünə əklil qoyulması mərasimlərinin 

keçirilməsi, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirliklərində, nümayəndəliklərində və 

diaspor təşkilatlarında bu soyqırımı ilə bağlı tədbirlərin (mətbuat konfranslarının, anma mərasimlərinin və 

s.) təşkili, xarici və yerli kütləvi informasiya vasitələri, o cümlədən teleradio kanallarında, internet 

şəbəkəsində Xocalı soyqırımına həsr olunan materialların yayılması nəzərdə tutulub. 

Sənədə əsasən, ölkədə fəaliyyət göstərən dini konfessiya və qurumlar tərəfindən Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan anma mərasimləri təşkil ediləcək, idarə və təşkilatlarda, teatr-konsert 

müəssisələrində, sərgi salonlarında, ali və orta məktəblərdə xatirə gecələri, foto-rəsm sərgiləri, şahidlərlə 

görüşlər keçiriləcək, milli azadlıq uğrunda mübarizəyə həsr olunan sənədli və bədii filmlər nümayiş 

etdiriləcək. 

Xocalıların müvəqqəti məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda (Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, 

Şəki, Goranboy, Bərdə, Sabirabad, Göyçay, Zaqatala, Oğuz, Balakən) dövlət qurumları rəhbərlərinin, 

Milli Məclisin deputatlarının və ziyalıların iştirakı ilə şəhid ailələrinə yardımlar göstəriləcək. 

Fevralın 26-da təhsil müəssisələrində ilk dərslər bu faciəyə həsr olunacaq, həmin gün saat 17.00-da 

bütün ölkə ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək, 

respublikanın şəhər və rayonlarında, kənd və qəsəbələrində Azərbaycanın dövlət bayraqları endiriləcək. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-3 fevral.-N 25.-S.2. 
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Xocalı soyqırımı: günahkar cəzasını alacaq 

Levon Ter-Petrosyan Serj Sarkisyani cinayətkar sayir 

 

Ceyhun Abasov 

 

Bu il Xocalı soyqırımının baş verməsinin 23 ili tamam olacaq.  

Erməni təcavüzkarlarının azərbaycanlılara qarşı törətdiyi saysız-hesabsız cinayətlərdən biri olan bu 

soyqırım aktı nəticəsində 613 nəfər qətlə yetirilib, üzərilərində təhqiredici vəhşiliklər edilib, 1275 nəfər 

isə girov götürülüb. Bu günə qədər 150 nəfər girovun taleyi naməlum olaraq qalır. Ermənilər bu soyqırımı 

törədərkən uşaq-körpə, yaşlı-cavan fərq qoymadan qarşısına keçən hər bir Xocalı sakininə qarşı 

amansızlıq göstərib. Terror aktı nəticəsində 8 ailə son üzvünə kimi cinayətin qurbanı olub.  

Təəssüf doğuran məqamdır ki, dünyada ikili standartların tətbiq olunduğu, müxtəlif şəraitdə baş verən 

oxşar hadisələrə fərqli qiymət verildiyi bir vaxtda böyük fəxr hissi ilə beynəlxalq tribunalarda Xocalı 

soyqırımını "biz törətmişik" deyən Sarkisyan və onun cinayətkar dəstəsi layiq olduğu cəzanı almayıb. 

Hələ 1988-ci ilin fevralın 26-də Sumqayıtda Eduard Qriqoryan adlı cinayətkarın başçılıq etdiyi bir qrup 

erməninin həyata keçirdiyi iyrənc təxribat nəticəsində 6 azərbaycanlı və 26 erməni qətlə yetirildi. Bu 

"iyrənc tamaşanı" azərbaycanlıların ayağına yazmaq istəyən hazırkı Ermənistan rəhbərliyi - erməni 

cinayətkar birləşmələri törətməyə hazırlaşdıqları terror, işğalçılıq əməllərinə don geyindirmək istəyiblər.  

Sumqayıt hadisələrində isə qətlə yetirilən ermənilər soydaşlarının çirkin əməllərinə ortaq olmayan, 

dinc yaşamağı üstün tutan insanlar idi. Ermənistan rəhbərliyi məhz bu yolla bütün vətəndaşlarını 

azərbaycanlılara qarşı çevirməyə nail olub. Bu hadisədən tam 4 il- 1992-ci ilin 26 fevralında erməni 

cinayətkar dəstələri Sumqayıt hadisələrinə görə azərbaycanlılardan intiqam almaq bəhanəsi ilə Xocalı 

soyqırımını törədiblər. Hal-hazırda isə Serj Sarkisyanın beynəlxalq aləmdə cinayətkar kimi qəbul 

olunması üçün başladılan petisiyaya 100 min insanın imza atması lazımdır.  

Sevindirici haldır ki, artıq Ermənistandan da onun cinayətkar olduğunun sübut olunması üçün öz səsini 

verənlər var. Bu elektron sənədə imza atanlar sırasında Levon Ter-Petrosyan adlı erməni vətəndaşı da var. 

Lakin qondarma "erməni soyqırmını" dünyada tanıtmaq, buna görə Türkiyədən təzminat almaq istəyən 

Sarkisyan heç bir əsası olmayan, real tarixi faktlara söykənməyən 100 illik saxta mərasim təşkil etməklə 

hər kəsin gözündə "məzlum" erməni, "cinayətkar" türk obrazı yaratmaqda israrlı olduğunu göstərir. Bir 

çox dövlət və hökumət rəhbərləri də artıq bu uydurma "hadisə"yə imza atmaqla yanaşı, aprelin 24-ü 

İrəvanda təşkil olunacaq tədbirdə iştirak etmək qərarı verib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan isə 

həmin gün 1915-ci ildə Çanaqqalada əldə etdikləri qələbəni qeyd etmək haqqında sərəncam imzalayaraq 

qondarma "erməni soyqırımı"nın 100 illiyinə əhəmiyyət vermədiyini göstərib.  

Xüsusilə də, Çanaqqala zəfərinin 100 illiyinə Ermənistan Prezidenti Sarkisyanı dəvət etməklə Ərdoğan 

ona getdiyi səhv yoldan geri dönmək üçün fürsət də verib. Azərbaycan isə ermənilərin törətdiyi 

cinayətlərdən biri olan Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü qeyd etməyə hazırlaşır. Prezident 

Administrasiyası rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, 

ölkədə fəaliyyət göstərən dini konfessiya və qurumlar tərəfindən Xocalı soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsinə həsr olunan anma mərasimləri təşkil ediləcək, idarə və təşkilatlarda, teatr-konsert 

müəssisələrində, sərgi salonlarında, ali və orta məktəblərdə xatirə gecələri, foto-rəsm sərgiləri, şahidlərlə 

görüşlər keçiriləcək, milli azadlıq uğrunda mübarizəyə həsr olunan sənədli və bədii filmlər nümayiş 

etdiriləcək. 

Xocalıların müvəqqəti məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda - Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, 

Şəki, Goranboy, Bərdə, Sabirabad, Göyçay, Zaqatala, Oğuz və Balakəndə dövlət qurumları rəhbərlərinin, 

Milli Məclisin deputatlarının və ziyalıların iştirakı ilə şəhid ailələrinə yardımlar göstəriləcək. 

İsrail prezidenti Reuven Rivlin BMT Baş Assambleyasında Holokost (yəhudi soyqırımı) qurbanları ilə 

bağlı keçirilən mərasimdəki çıxışında Xocalı faciəsini də dünyada törədilən soyqırımlar və kütləvi qətllər 

sırasında yer aldığını deyib. 

"APA"nın İsrail XİN-in rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, antisemitizmə, şovinizmə və 

bəşəri cinayətlərə qarşı mübarizədən söz açan İsrail prezidenti bildirib ki, dünya ictimaiyyəti həddən çox 

göz yaşı tökür, amma daha az iş görür: "Bu gün biz özümüzdən soruşmalıyıq ki, bizim assambleyanın 

soyqırımlara qarşı mübarizəsi yetərli olubmu? Bu mübarizə Bosniyadakı soyqırımın qarşısını almaq üçün 
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kifayət qədər səmərəliydimi? Xocalıda insanların ölümünün qarşısını almaq üçün səmərəliydimi? Bəs 

Taliban tərəfindən əfqanların öldürülməsinin?! Bu gün bu mübarizə Suriyada yetərlidirmi? Nigeriyada 

"Boko Haram"ın törədiklərinin qarşısını almaq üçün kifayət edirmi? Biz həddən çox göz yaşı axıdır, 

amma az iş görürük". 

Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Mustafa isə Fransa Prezidenti Fransua Ollandın 

Xocalı soyqırımının 23 illiyi ilə bağlı Azərbaycana dəvət olunmasını təklif edilib. O qeyd edib ki, Olland 

aprelin 24-də qondarma "erməni soyqırımı"nın 100 illiyi ilə əlaqədar Ermənistana səfər edəcəyini bəyan 

edib: "Qarşıdan Xocalı soyqırımının 23 illiyi gəlir. Əgər bu adamlar soyqırım məsələsinə belə həssaslıqla 

yanaşırlarsa, gəlin biz də saxta "erməni soyqırımı"na həssas olan deputatlara, siyasətçilərə müraciət edib 

onları Bakıya dəvət edək". 

"Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri" İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyev 

qeyd edib ki, Xocalı soyqırımının baş verdiyi dövrdə Azərbaycan Sovet İttifaqından yenicə ayrılan və 

qazandığı müstəqilliyi əldən verməmək üçün mübarizə aparırdı. Onun sözlərinə görə, həmin vaxtlarda 

azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayətləri olduğu kimi dünyaya çatdırmaq da çətin idi: "Nəhayət, Heydər 

Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanı dünyada daha yaxşı tanımağa başladılar. Hal-hazırda isə 

dövlət başçısı İlham Əliyev uğurlu siyasət xəttini irəliyə daşıyaraq Xocalı soyqırımını da dünyaya olduğu 

kimi tanıtmağa nail olub. Artıq beynəlxalq aləm ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi saysız-

hesabsız cinayətləri, terror aktlarını, o cümlədən, Xocalı soyqırımını tanıyır və onların türk dünyasına 

qarşı nifrətini açıq-aşkar görür. Əfsuslar olsun ki, bü günə qədər bu hadisələri törədənlər öz layiqli 

cəzalarını almayıblar. Başda Sarkisyan və Köçəryan olmaqla bu cinayətlərdə əli olan hər kəs öz cəzasını 

almalıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan digər dövlətlərin dəstəyi ilə bu hadisəni törədənləri beynəlxalq 

məhkəməyə verməlidir. Dünya birliyi, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar da bu haqsızlığa biganə qalmamalı, 

ikili standartlardan uzaqlaşaraq kəskin reaksiyalarını bildirməlidirlər. Əks halda həmin mötəbər təşkilatlar 

özlərini daha da nüfuzdan salacaqlar. Fikir versək, illərdir ki, müxtəlif yerlərdə baş verən oxşar hadisələrə 

beynəlxalq qurumlardan müxtəlif reaksiyalar gəlir". 

M. Mehdiyev hesab edir ki, günahkarların kimliyindən asılı olaraq hadisəyə qiymət vermək yalnız 

qeyri-peşəkarlıq əlamətidir: "Onlar cinayətkarı haqlı çıxarmaqla törədilən faciəyə də ortaq olurlar. Bu cür 

şəraitdə törədilən cinayətlərin sayı durmadan artacaq. Hər bir dövlət, beynəlxalq qurum günahkarları 

cəzalandırmaqla dünyada sülhün bərqərar olması, cinayətlərin sayının kəskin azalması üçün öz töhfəsini 

vermək imkanına sahibdir". 

20-ci əsrin əvvəllərində Osmanlı dövlətinə qarşı əksər dövlətlərin vahid cəbhədə birləşdiyini və ölkəni 

parçalamaq üçün aramsız hücumlar etdiyini xatırladan QHT sədri həmin dövrdə müxtəlif bölgələrdən köç 

etmiş ermənilərin türklərə arxadan zərbə vurduğunu bildirib. İndi isə Ermənistan rəhbərliyinin saxta 

"soyqırım" məsələsi ilə törətdikləri cinayətləri ört-basdır etmək istədiklərini dilə gətirən M. Mehdiyev 

bununla onların bütün dünyanı baş verməyən hadisəyə inandırmağa çalışdıqlarını deyib. Onun sözlərinə 

görə, həmin dövrdə türklər dövləti parçalamaq istəyən xarici dövlətlərə qoşularaq onlara hücum edən əli 

silahlı erməni birləşmələrinə qarşı mübarizə aparıblar: "Tarixi sənədlərə də müraciət etdikdə, o illərdə 

ermənilərdən qat-qat çox türk qardaşlarımızın həyatlarını itirdiklərini görə bilərik. Təbii ki, ermənilərin 

qondarma "soyqırım" iddiasını ortaya atmaqda məqsədləri dünyanın gözünü 31 Mart və Xocalı soyqırımı, 

eləcə də törətdikləri digər cinayət hadisələri, terror aktlarından yayındırmaqdır". 

 

“525-ci qəzet”.-2015.-3 fevral.-№ 20.-S.4. 
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Moldova ombudsmanı Aureliya Qriqoriu:  "Xocalı faciəsi soyqırım aktı kimi qəbul 

olunmalıdır" 
 

"Azərbaycanlıların soyqırımı: XX əsrin insanlığa qarşı cinayətidir" mövzusunda konfrans keçirilib 

 

Dünən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində "Azərbaycanlıların soyqırımı: XX əsrin insanlığa qarşı 

cinayətidir" mövzusunda konfrans keçirilib. Azərbaycan Mətbuat Şurasının, Azərbaycanlıların və digər 

Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin (ATXƏM) və Milli QHT Forumunun birgə təşkilatçılığı ilə 

baş tutmuş toplantını giriş sözü ilə MŞ sədri Əflatun Amaşov açıb. Ə. Amaşov çıxışında ermənilərin 

zaman-zaman azərbaycanlılara və bütövlükdə türklərə qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirdiklərini 

vurğulayıb. O bildirib ki, mövcud siyasətin XX əsrdəki ən böyük təzahür forması Xocalı soyqırımıdır. 

"Azərbaycan dövləti Xocalı faciəsinin məhz soyqırım aktı kimi tanıdılması istiqamətində xeyli məhsuldar 

işlər həyata keçirib. Bu işlərə ictimai sektordan, o cümlədən, mediadan da dəstək hər zaman olmalıdır. 

Azərbaycan Mətbuat Şurası, ATXƏM və Milli QHT Forumu bu zərurəti dəyərləndirərək belə bir 

konfrans düzənləməyi qərara alıb", - deyən Ə. Amaşov məlumat verib ki, Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyev "Xocalı soyqırımının iyirmi üçüncü 

ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı"nı təsdiq edib. Plana əsasən görüləcək işlərdən söz açan 

Şura sədri qarşıdakı müddətdə mövcud istiqamətdə digər toplantıların da gerçəkləşdiriləcəyini diqqətə 

çatdırıb.  

MŞ İdarə Heyətinin üzvü, ATXƏM sədri İlham İsmayıl rəhbərlik etdiyi qurumun Xocalı faciəsinin 23-

cü ildönümü ilə bağlı istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə geniş tədbirlər həyata keçirəcəyini 

vurğulayıb. Bu baxımdan Belçikanın paytaxtı Brüsseldə aksiyaların təşkil olunacağını qeyd edən İ. 

İsmayıl görüləcək işlərin həmçinin ermənilərin qondarma "erməni soyqırımı" iddiasının 100-cü ildönümü 

ilə bağlı fəaliyyətinə qarşı ideoloji cəbhə yaratmaq mahiyyəti daşıdığını bildirib. O, hazırkı zaman 

kəsiyində dünyada baş verən proseslərin Azərbaycanın xeyrinə işlədiyini qabardıb, bundan lazımınca 

faydalanmanın milli maraqlarımız baxımından əhəmiyyətli cəhətlərinə nəzər salıb, Azərbaycanın diaspor 

təşkilatları ilə işin daha səmərəli şəkildə qurulmasına ehtiyacın duyulduğunu söyləyib. 

Milli QHT Forumunun rəhbəri Rauf Zeyni Ermənistan rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərin 

cinayətkar əməllərinin isbatı üçün imza toplanıldığını deyib. Bunun üçün ölkə ictimaiyyətinin dəstəyinin 

zəruriliyini əsaslandırıb. R. Zeyni eyni zamanda müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünya birliyinə çatdırılması istiqamətindəki fəaliyyətindən də söz açıb. Görülən işlərin 

daha da intensivləşdirilməsinin vacibliyini qeyd edib. 

Tədbirdə iştirak edən nüfuzlu insan haqları müdafiəçisi, Moldova ombudsmanı Aureliya Qriqoriu 

Azərbaycan xalqının başına gətirilmiş faciələrin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının bütövlükdə bəşəri 

dəyərlərə qarşı yönəlmiş cinayətlərin qarşısının alınması baxımından əhəmiyyətinə toxunub. O bu 

mənada Xocalı faciəsinə xüsusi diqqət yetirilməli olduğunu deyib, faciənin soyqırım aktı olaraq 

qəbulunun önəmindən danışıb. Xocalı ilə bağlı Moldova parlamentində müzakirələrin keçirildiyini deyən 

A. Qriqoriu ölkəsində 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar müvafiq təbliğat işlərinin 

gerçəkləşdirildiyini, aksiyaların düzənləndiyini də diqqətə çatdırıb. 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcmasının rəhbəri, Şuşa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Bayram 

Səfərov çıxışına ermənilərin öz ata-baba yurdlarını ziyarət etməyə gedən Dilqəm Əsgərov və Şahbaz 

Quliyevə qarşı qurduqları məhkəmə prosesinin qondarma mahiyyətini qabartmaqla başlayıb. Dünyada 

mövcud olan ikili standartlar siyasətinə toxunan B. Səfərov onu da bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin 

diqqətini Azərbaycan həqiqətlərinə çəkmək üçün daha sistemli şəkildə fəaliyyət göstərilməlidir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin böyük 

məsləhətçisi Məhsəti Əliyeva Azərbaycan dövlətinin Xocalı faciəsinin dünya birliyinə tanıdılması 

istiqamətində gördüyü işlərin konkret nəticələr verdiyini vurğulayıb. O, dünyanın bir sıra ölkələrində 

Xocalı soyqırımının tanınmasını konkret uğur kimi dəyərləndirib. M. Əliyeva eyni zamanda Heydər 

Əliyev Fondunun mövcud istiqamətdəki fəaliyyətinin effektivliyini əsaslandırıb. 

Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Derəxti İsveçdə yaşayan soydaşlarımızın Xocalı 

soyqırımının 23-cü ildönümü ilə bağlı sistemli tədbirlər reallaşdıracaqlarını diqqətə çatdırıb. O,  İsveç 

parlamentinin binası qarşısında mitinqlərin təşkil olunacağını, habelə parlamentdə müzakirələrin 

keçiriləcəyini diqqətə çatdırıb. 
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MŞ İdarə Heyətinin üzvü, "İki sahil" qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə azərbaycanlıların 

üzləşdikləri faciələr haqqında dünya birliyinin məlumatlandırılmasında medianın rolundan söz açıb. Bu 

rolun qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı fəaliyyət müstəvisində daha da artırılmasının vacibliyini 

vurğulayan V. Rəhimzadə bildirib ki, mövcud istiqamətdə elektron informasiya resurslarından, o 

cümlədən, sosial şəbəkələrdən səmərəli istifadə son dərəcə önəmlidir. 

Ombudsman aparatının mətbuat xidmətinin rəhbəri Zemfira Məhərrəmli təmsil olunduğu qurumun 

Xocalı faciəsinin beynəlxalq ictimaiyyətə tanıdılmasına yönələn fəaliyyətindən söz açıb. Görülən işlər 

nəticəsində ABŞ-ın 16 ştatının Xocalı faciəsini insanlığa qarşı bəşəri cinayət - soyqırım kimi tanıdığını 

vurğulayıb. 

MŞ İdarə Heyətinin üzvü, "Bakı xəbər" qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev Xocalı həqiqətlərini 

dünyaya tanıtmaq istiqamətindəki addımlardan biri olaraq dəhşətli faciəni törədənlərə qarşı məhkəmə 

prosesinin qurulmasının vacibliyindən bəhs edib. Araşdırmaçı Jurnalistlər Liqasının sədri Qafar Çaxmaqlı 

çıxışında bu fikri dəstəkləyib və bildirib ki, Xocalı faciəsi ilə əlaqədar istintaq materiallarının cinayət 

əməli törətmiş şəxslər üzərində mühakimənin başlanmasına kifayət qədər dolğun əsaslar verir. 

Çıxış edənlərdən əməkdar jurnalist, MŞ-nin Ahıl Jurnalistlər Məclisinin rəhbəri Yusif Kərimov, MŞ-

nin sədr müavini Umud Rəhimoğlu, MŞ İdarə Heyətinin üzvü, "Paralel" qəzetinin baş redaktoru Tapdıq 

Abbas və başqaları qeyd ediblər ki, Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmə tanıdılması Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli baxımından son dərəcə mühüm mərhələdir. 

Konfransın sonunda qeyri-hökumət təşkilatlarının və media qurumlarının təmsilçilərinin Xocalı faciəsi 

ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanladıqları bəyanat səsləndirilib. Bəyanatda deyilir: "Biz, 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları və media qurumları 1992-ci ilin  fevral ayının 

25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni silahlıları tərəfindən törədilmiş 

soyqırımın 23-cü ilində Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Avropa Şurasına, Avropada Təhlükəsizlik və 

Əməkdaşlıq Təşkilatına, ümumən dünyanın mütərəqqi ictimaiyyətinə müraciət edir, təkcə Azərbaycan 

xalqına deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə və insanlığa qarşı törədilmiş soyqırımı cinayətinə biganə 

qalmamağa, dünyada analoji faciələrin bir daha təkrarlanmaması üçün cinayətkarların 

cəzalandırılmasında qətiyyətli mövqe nümayişinə çağırırıq. 

1992-ci ilin  fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə azğınlaşmış erməni quldur birləşmələri keçmiş 

Sovet imperiyasının 366-cı motoatıcı alayının bilavasitə dəstəyi ilə mühasirəyə aldıqları Xocalıda 

əvvəlcədən hazırladıqları məkrli planı həyata keçirdilər. Nəticədə 63-ü uşaq, 106-ı qadın, 70-i qoca 

olmaqla 613 nəfər dinc azərbaycanlı amansızlıqla qətlə yetirildi, 487 nəfər yaralandı, 1275 nəfər girov 

götürüldü. 

Tarixi faktlar təsdiq edir ki, ermənilər zaman-zaman azərbaycanlılara və türklərə qarşı amansız terror 

və soyqırımı, etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirmişlər. Bu siyasətin ağır nəticələrini iki milyondan 

artıq azərbaycanlı, türk və digər müsəlman xalqları müxtəlif vaxtlarda öz üzərlərində hiss etmişlər. 

Xüsusilə XX əsrdə azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlərin cəzasız qalması onları daha da 

ruhlandırmışdır. Bütün bunlara rəğmən daim özlərini məzlum və soyqırıma məruz qalan xalq kimi təqdim 

etmişlər. Mövcud mənada erməni lobbi və diaspor təşkilatlarının 100 illiyini qeyd etməyə hazırlaşdıqları 

"erməni soyqırımı" iddiasının qondarma və cəfəng mahiyyətinə nəzər salmaq kifayətdir. 

Biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları və media qurumları hesab edirik ki, 

Xocalıda dinc əhaliyə, ahıllara və uşaqlara qarşı törədilmiş amansız qətliamlar bəşəri dəyərlərə, müasir 

dünya düzəninin dinc və birgəyaşam qaydalarına kökündən vurulmuş zərbədir. Bu cür dəhşətli faciəni 

həyata keçirənlərin hələ də məsuliyyətə cəlb olunmamaları insanlıq adına utancverici haldır. 

Xocalı faciəsinin miqyası BMT-nin 9 dekabr 1948-ci ildə qəbul etdiyi və 12 yanvar 1951-ci ildə 

qüvvəyə minmiş "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında" 

konvensiyada təsbit olunmuş müvafiq prinsiplərlə uyğunluq təşkil edir. Bu faciə beynəlxalq hüquqda 

insan qruplarının milli, etnik, irqi, dini fərqlərinə görə kütləvi məhvinə yönələn cinayətlərdən biridir və 

bütün dünyada soyqırım kimi qəbul olunmalıdır. Azərbaycan ictimaiyyətinin dünya birliyindən gözlədiyi 

məhz budur. Xocalıya ədalət tələb edirik! 

Biz, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının və media qurumlarının 

nümayəndələri dünyada milli, etnik, dini, irqi ayrıseçkiliyə qarşı olduğumuzu bəyan etməklə, bu cür 

halları törədən şəxslərin və qrupların layiqli cəzalarını almaları üçün dünya birliyini təkidlə mübarizəyə, 

Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğalı faktına biganə qalmamağa, Xocalı soyqırımına 
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obyektiv hüquqi-siyasi qiymət verməyə çağırırıq. Əmin olun ki, bu qiymət təkcə Azərbaycan xalqının 

haqq işinə dəstək yox, eyni zamanda böyük insanlıq borcudur".  
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Xocalı soyqırımını törədənlər beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər 

Xocalı soyqırımını törədənlər beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər. 

Azərbaycanlılara qarşı törədilən bu soyqırımı bəşəri cinayətdir. 

 

AzərTAc xəbər verir ki, bu fikirləri Moldova ombudsmanı Aurelia Qriqoriu söyləyib. 

Aureliya Qriqoriu Azərbaycan xalqının başına gətirilmiş faciələrin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasının bütövlükdə bəşəri dəyərlərə qarşı yönəlmiş cinayətlərin qarşısının alınması baxımından 

önəmini qeyd edib. Ombudsman bu mənada Xocalı faciəsinə xüsusi diqqət yetirilməli olduğunu bildirib, 

bu faciənin soyqırımı aktı olaraq qəbulunun zəruriliyini vurğulayıb. O əlavə edib ki, beynəlxalq 

ictimaiyyət bu cür hadisələrə biganə yanaşmamalıdır. 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünyaya daha geniş miqyasda çatdırılmasının önəmini qeyd 

edən A.Qriqoriu cinayətkarların gec-tez layiqli cəzalarını alacaqlarına inandığını bildirib. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-4 fevral.-N 26.-S.3. 
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Adanada Xocalı faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar klassik musiqi gecəsi keçirilib 

Samirə ƏLİYEVA 

 

Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Türkiyənin Adana Böyükşəhər Bələdiyyəsinin 

konsert salonunda Çukorova Dövlət Simfonik orkestrinin müşayiətilə “Türkiyə-Azərbaycan 

dostluq konserti” adlı simfonik musiqi gecəsi keçirilib. 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumatda deyilir ki, konsertdə Azərbaycan 

Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti, professor Firəngiz Əlizadənin “İntizar” operasından seçmələr, 

eləcə də bəstəkarın digər əsərlərindən parçalar səsləndirilib. 

Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Ankaradakı səfirliyinin, Adana Böyükşəhər Bələdiyyəsinin 

nümayəndələri, Adana Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyinin sədri Yaqub Bulut, təşkilatın sədr 

müavini, həmçinin Türkiyə - Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının (TADEF) sədr müavini, əməkdar 

incəsənət xadimi Cahangir Novruzov və  digər qonaqlar iştirak ediblər. 

Konsertdən sonra Yaqub Bulut və Cahangir Novruzov mətbuat nümayəndələri üçün brifinq keçiriblər. 

Brifinqdə Xocalı soyqırımı və onun nəticələri barədə iştirakçılara ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, 

soyqırımının törədilməsindən 23 il keçməsinə baxmayaraq, dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar hələ 

də faciəyə laqeyd münasibət göstərərək susurlar. 

Təşkilat rəhbərləri soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar fevralın 27-də Çukurova Universitetində, 

Adana Bilim və Texnologiya Universitetində “Həqiqi Xocalı soyqırımı və qondarma erməni soyqırımı” 

mövzusunda konfransın  keçiriləcəyini bildiriblər. 

Qeyd edək ki, konsert Türkiyənin Adana şəhərində fəaliyyət göstərən Adana Azərbaycan Kültür və 

Dayanışma Dərnəyinin təşkil etdiyi tədbirlər çərçivəsində keçirilib. 

 

 “Xalq qəzeti”.-2015.-11 fevral.-N 32.-S.5. 
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Xocalı soyqırımı: Tariximizin qan yaddaşı 

 

Xuraman İsmayılqızı 

 

Prezident İlham Əliyev: “Təəssüflər olsun ki, bu günə kimi Ermənistan bu hərbi cinayəti törətdiyini 

etiraf etməyib. Onlar heç üzr də istəməyiblər. Onlar Xocalıda törətdikləri ilə bağlı beynəlxalq ictimai rəyi 

səhv istiqamətə yönəltmək istəyirlər.” 

 

“Tarixdə, dünyanın bir çox yerlərində günahsız insanlara qarşı soyqırımı, faciələr törədilib. 

Azərbaycana qarşı Ermənistan qəsbkarları, təcavüzkarları tərəfindən edilən soyqırımı belə 

dəhşətlilərindən biridir” söyləməklə Xocalı soyqırımına ilk dəfə siyasi və hüquqi qiymət verən, bu 

qətliamın bəşəriyyətə qarşı törədilən cinayət olduğunu vurğulayan ümummilli lider Heydər Əliyev 

bildirirdi ki, ermənilər təkcə Azərbaycanın torpaqlarına göz dikməmiş, xalqımıza qarşı siyasi, mənəvi, 

fiziki soyqırımı törətmişlər. 

Bəşər sivilizasiyasında insanların kütləvi qətliamı ilə tarixə yazılan soyqırımlar çox olub. Xatın, 

Xirosima, Naqasaki, Uqanda. Amma onların içərisində Xocalı soyqırımı dəhşəti etibari və qəddarlığı ilə 

fərqlənir. 

Antuan Fukuanın rejissorluğu, dünyanın tanınmış kino ulduzları Brus Villisin və Monika Belluçinin 

iştirakı ilə çəkilən “Günəşin göz yaşları” filminə baxdıqca Xocalı soyqırımını xatırlamamaq mümkün 

deyil.  

ABŞ istehsalı olan və 70 milyon dollara başa gələn filmdə cərəyan edən hadisələrlə Xocalıda törədilən 

soyqırımların süjet xətti eynidir: günahsız insanları qətlə yetirmək, qana hərislik. 

Sovet imperiyasının dağıdılması üçün həlqə kimi seçilən millətlərarası ziddiyyətlərin gündəmə 

gətirilməsi ideyası yarananda ilk növbədə ermənilərin başqa millətlərlə daha sıx yaşadığı, təmasda olduğu 

bölgələr nəzərdə tutuldu. Çünki tarixən imperiyanın nökəri olduğunu bu gün də satqınlığı ilə təsdiqləyən 

ermənilər azacıq payla bütün iyrənc planların muzdlu nökərləri rolunu oynaması dəfələrlə sübut olunmuş 

həqiqətdir. Erməni ideoloqlarından Aqanbekyan, Silva Kaputikyan, Zori Balayan kimi daşnak tör-

töküntülərinin icraçılar kimi nəzərdə tutulması hadisələri tezləşdirdi, ünvanlar bəlli oldu. Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi demək olar ki, imperiyanın süqutu üçün ən zəif həlqə olaraq müəyyənləşdirildi. 

Ötən əsrin əvvəllərində Şaumyanın başçılığı ilə ermənilərin bütün Azərbaycanda apardığı soyqırımları 

Xocalı faciəsi ilə davam etdirildi. 

27-28 fevral 1988-ci ildə ermənilərin törətdiyi Sumqayıt hadisələrini ciddi araşdırmağa ehtiyac 

yoxdur. Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq üçün Kremlin, SSRİ DTK-nın xeyir-duasını alan 

ermənilərin ssenarisi əsasında Azərbaycanın ikinci sənaye şəhəri olan Sumqayıtda baş verənlərdə 

azərbaycanlılar günahkar hesab olunsa da əslində hadisələr ermənilərin təxribatlarına, planlarına uyğun 

həyata keçirildi. 

Xocalı faciəsini “Sumqayıt hadisələrinə cavab” kimi təqdim edən ermənilər əslində illərdən bəri 

hazırladıqları planlarını reallaşdıraraq, Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq üçün əsrlərdən bəri bu 

ssenarilər üzərində çalışır, vəsait ayırırdılar.  

Beləliklə, tarixdə bir neçə dəfə baş vermiş erməni-müsəlman qarşıdurması ötən əsrin sonlarında bir 

daha təkrarlandı. Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların qonaqpərvərliyindən istifadə edərək özlərini o 

torpaqların sahibi görmək istəyən daşnaklar illərdən bəri arzusunda olduqları “Dənizdən-dənizə” sərsəm 

ideyalarının gerçəkləşməsi və yaranan fürsətdən ustalıqla istifadə etmək üçün fəallaşdılar. Dağılmaq 

ərəfəsində olan SSRİ-nin düşdüyü böhranlı vəziyyətindən istifadə edən daşnaklar Azərbaycanın gözəl 

guşələrindən olan Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ideyasını reallaşdırmağa çalışdılar. O 

vaxt sovetlər birliyinin ilk və sonuncu prezidenti, ermənipərəst M. Qorbaçovun məsələ ilə əlaqədar xeyir-

duasını başbilənləri A. Aqanbekyan vasitəsilə alsalar da istəklərini gerçəkləşdirmək üçün stimul, təkan da 

lazım idi. 

Bu mənfur plan Dağlıq Qarabağda başlanan və daşnak siyasətinə, ideyalarına xidmət edən hadisələr, 

Qərbi Azərbaycanda - Vardenisdə, Qukarkda, Qacaranda, Qafanda, Gorusda, Alaverdidə törədilmiş qanlı 

aksiyalar 250 mindən artıq soydaşımızın doğma yurdu olan Qərbi Azərbaycanı son nəfərinə qədər tərk 

etməsi ilə nəticələndi. 
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20 Yanvar 1990-cı ildə Azərbaycanın demokratiya və milli müstəqillik uğrunda mübarizəsini silah 

gücü ilə yatırmaq istəyən imperiya qanlı vərdişlərini təkrarlayaraq bir daha erməni xəyanətindən 

yararlandığı kimi ermənilər də bu imkandan bacarıqla istifadə etdilər. Azərbaycana qarşı siyasi təcavüz 

olan 20 Yanvar hadisələrində hərbi hissələrin tərkibində Bakıya gələn, istefada olan qaniçən, qətliamlar 

törədən erməni zabitlərinin sorağı Dağlıq Qarabağda eşidildi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində Dağlıq Qarabağ, ona yaxın ərazidə yerləşən 7 rayon Ermənistan 

və havadarlarının yardımı ilə işğal edildi. Bir milyondan artıq həmyerlimiz evlərindən didərgin, qaçqın 

düşdü. Hadisələr zamanı minlərlə soydaşımız qətlə yetirildi, 10 minlərlə günahsız azərbaycanlı şikəst 

oldu, yaralandı. İnsanlara və dövlətə xeyli maddi-mənəvi zərər vuruldu. 

Zaman keçdikcə, hadisələr araşdırıldıqca bəlli oldu ki, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı 

təkcə Xocalı ilə bitmir. Xocalı da daxil olmaqla əgər söhbət bir xalqın, millətin soyqırımından gedirsə, 

Əsgəranda, Ağdamda, Sumqayıtda...Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlanandan erməni vəhşiliyinin qurbanı 

olan bütün soydaşlarımızın xatirəsi eyni dərəcədə ehtiramla yad olunmalı, dünya ictimaiyyəti hadisələrə 

siyasi-hüquqi qiymət verməli, Ermənistanın təcavüzkarlığı pislənməlidir. 

Artıq Xocalı soyqırımını tanıyanların sayının artması ilə ermənilərin məkrli siyasəti dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılır. Xocalı soyqırımını tanıyan ölkələrdə də ictimaiyyətə çatdırılır ki, 26 fevral 1992-

ci ildə yer üzündən silinən bu şəhərin 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri ahıl olmaqla 613 sakini 

qətlə yetirilmiş, 487 nəfər şikəst olmuş, 1275 nəfər ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş, təhqirlərə məruz 

qalmışdır. Onların 150 nəfərinin taleyi barədə bu günədək xəbər yoxdur. 24 uşaq hər iki valideynini 

itirmiş, 130 körpə isə bir valideynindən məhrum olmuşdur. Soyqırım qurbanlarından 56 nəfəri amansız 

vəhşiliklə qətlə yetirilmişlər. Xarici jurnalistlərin də etiraf etdiyi kimi, hələ də can verməkdə olan 

yaralılara qarşı amansızlıq, insanların diri-diri tonqala atılaraq yandırılması, körpələrin süngüyə 

keçirilməsi yalnız ermənilərə məxsus keyfiyyətlər olmaqla dözülməz və inanılmaz vəhşiliklərdən xəbər 

verirdi. “Biz azərbaycanlıların meyitləri üzərindən keçirdik. Onların arasında ölməkdə olan yaralılar da 

var idi” kimi sözlərlə müşahidə etdiyi qətliamı qələmə alan xarici jurnalist erməni tərcüməçinin 

etinasızlıqla “Bura cəbhədir. Belə şeylərin fərqinə varma” sözlərini də insanlığa yaraşmayan hal kimi 

nifrətlə xatırlayır. 

“Xocalıya qədər Azərbaycan tərəfi elə bilirdi ki, bizimlə zarafat etmək olar. Onlar elə düşünürdülər ki, 

ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıracaq insanlar deyillər. Biz bu stereotipə son qoyduq” söyləyən Serj 

Sarkisyanın başçılıq etdiyi qatillər soyqırımda iştiraklarını həyasızcasına etiraf edirlər. 

Dəhşətli soyqırımlara imza atan ermənilər və keçmiş sovetlərin 366-cı alayındakı havadarları Xocalıda 

qətlə yetirilən azərbaycanlıları soyqırım qurbanı kimi görmək istəmirlər. Amma bir əsr bundan əvvəl 

satqınlıqlarının və xəyanətlərinin qurbanı olan daşnak tör-töküntülərinin “soyqırım qurbanı” kimi 

tanınması üçün dəridən qabıqdan çıxırlar. Fransa senatında olduğu kimi digər dövlətlərdə də “erməni 

soyqırımı”nın tanınması üçün məkrli siyasətlərini davam etdirirlər. 

Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı erməni silahlılarının ərazimizdə apardığı hərbi 

əməliyyatlar nəticəsində 20 min soydaşımız məhz azərbaycanlı olduğu üçün qətlə yetirilmiş, bir o qədər 

həmyerlimiz yaralanmış, 4 mini əsir düşmüş, minlərlə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət müəssisəsi, tarixi 

abidələr dağıdılmışdır. XX əsrdə 2 milyondan artıq azərbaycanlı Ermənistanın və onun havadarlarının 

yeritdikləri soyqırım siyasətinin qurbanı olmuşlar. Ötən əsrdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı yönəlmiş 

soyqırımına ilk siyasi qiyməti 26 mart 1998-ci ildə (1918-ci il mart hadisələrinin 80-ci ildönümü 

ərəfəsində) imzaladığı Fərmanla verən ümummilli lider Heydər Əliyev daha bir tarixi missiyanı yerinə 

yetirdi. 

Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı barədə müasir və gələcək nəsillərdə möhkəm milli yaddaş 

formalaşdıran, dünyada bu kimi hadisələrə düzgün siyasi və hüquqi qiymət verilməsi, belə halların 

qarşısının alınması və bir daha təkrarlanmaması üçün proqram mahiyyətli bu sənədin mahiyyəti 

böyükdür. 

Beynəlxalq cinayət hesab olunan, sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönəldilən soyqırımlar, terror, işğalçılıq 

Ermənistanın dövlət siyasətinin əsasını təşkil edir. Artıq təsdiqlənmiş faktdır ki, Xocalı soyqırımı da daxil 

olmaqla erməni millətçilərinin Azərbaycana qarşı yönəltdiyi, 2 əsrdən artıq davam etdirilən işğalçılıq 

əməllərinin bir adı var: Əsasını etnik təmizləmə, deportasiya, insanlığa qarşı bəşəri cinayət adlandırılan 

SOYQIRIMI. 

57 ölkənin gənclər təşkilatlarını birləşdirən İƏT-nin Gənclər Forumu İdarə Heyətinin sessiyasında 

qurumun mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq məsələləri üzrə Baş əlaqələndiricisi, Heydər 
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Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış, bütün dünya birliyi 

tərəfindən dəstəklənən “Xocalıya ədalət” kampaniyasını genişləndirməkdə də məqsəd ermənilərin 

azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı barədə həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. 

Xocalı soyqırımının ildönümü münasibətilə Avropa və Qərb dövlətlərində keçirilən aksiyalarda iştirak 

edənlərin sayının artması, Xocalı faciəsinin İsveçdə yaradılmış və virtual aləmdə geniş təbliğ olunan 

“Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı”na daxil olunması da Azərbaycana dəstək kampaniyasının 

nümunəsidir. Ötən illərdə təkcə İstanbulun Taksim meydanında Xocalı qurbanlarının xatirəsinə həsr 

olunmuş aksiyalarda 1 milyondan artıq insanın iştirakı Azərbaycanla həmrəylik nümunəsi olmaqla 

insanlığa qarşı törədilən bütün qətliamların pislənilməsi demək idi. Bu il də Avropanın bütün şəhərlərində 

Xocalı qurbanlarının xatirəsi hörmət və ehtiramla yad edilir. Ötən illərdə Ağ Evin rəsmi internet 

səhifəsinin “Biz xalqıq” bölməsində yerləşdirilən “Xocalı soyqırımının tanınması”, “Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğalının 

tanınması” ilə bağlı yerləşdirilən petisiyada tələb olunan imzalar qısa müddətdə toplandı. 

Bu günlərdə keçirilən 51-ci Münhen Təhlükəsizlik Konfransında Xocalı soyqırımı barədə açıqlama 

verən Prezident İlham Əliyev dünya ictimaiyyətini günahsız insanların qətli ilə nəticələnən terrora qarşı 

mübarizəyə çağırmışdır: “Elə bir vəziyyət olmalıdır ki, səhvlərdən nəticə çıxarılmalı və dünyanın digər 

yerlərində oxşar faciələrin yaşanmaması üçün beynəlxalq ictimaiyyət baş verənlərə biganə qalmamalıdır. 

Əfsuslar olsun ki, Xocalı faciəsi barədə xüsusilə Avropa ictimaiyyətində geniş məlumat yoxdur. 

Baxmayaraq ki, 10-dan çox ölkə Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyıb. Bu soyqırımı nəticəsində 600-

dən çox günahsız insan, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq qətlə yetirilib və bu insanların yeganə günahı 

ondan ibarət idi ki, onlar azərbaycanlı idilər. Təəssüflər olsun ki, bu günə kimi Ermənistan bu hərbi 

cinayəti törətdiyini etiraf etməyib. Onlar heç üzr də istəməyiblər. Onlar Xocalıda törətdikləri ilə bağlı 

beynəlxalq ictimai rəyi səhv istiqamətə yönəltmək istəyirlər. Avropa və ABŞ-dakı fəal erməni lobbisinin 

fəaliyyəti nəticəsində onlar beynəlxalq ictimaiyyətin bu faciədən diqqətini yayındırmağa nail olublar. Bu 

faciə ilə bağlı kifayət qədər məlumat yayılmamışdır, baxmayaraq ki, hər şey sənədləşdirilmişdi, lentə 

alınmışdı. Bu soyqırımından xilas olan adamların şahid ifadələri var. Xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilən 

uşaq və qadınların lentə alınmış görüntüləri var. Ona görə də bu cür halların təkrar baş verməməsi üçün 

bunu törətmiş insanlar öncə ən azından üzr istəməli və bunun baş verməsini etiraf etməlidirlər. Bu hərbi 

cinayəti etiraf etməlidirlər ki, o yenə də təkrarlanmasın. Yalnız bundan sonra barışıq ola bilər. Belə olan 

təqdirdə barışmaq daha asan olacaq. Düşünürəm ki, bu, mümkündür, çünki biz bir yerdə yaşayırdıq. Biz 

ermənilərlə sülh şəraitində bir yerdə yaşayırdıq. İndi də Bakının mərkəzində təmir olunmuş erməni kilsəsi 

var. Lakin Şuşada, Ağdamda Azərbaycan məscidləri tamamilə dağıdılıb. İlk növbədə onlar bu məscidləri 

dağıtmamalı idi, amma indi onlar bunun yanlış olduğunu etiraf etməli və üzr istəməlidirlər. Sonra biz 

onlarla əlbəttə ki, barışacağıq, çünki gec və ya tez sülh olacaq, iki xalq yenə də birlikdə yaşayacaq.” 

Bu sözlər Azərbaycan xalqına məxsus humanizm və insanpərvərlik kimi müqəddəs ideyalardan 

qaynaqlanır. 

Ermənistan saxta faktlara əsaslanan və bir əsr bundan əvvəlki hadisələrə məkrli yanaşmaya söykənən 

“erməni soyqırımı”na hazırlaşdığı bir zamanda Xocalıda, Çanaqqalada törətdikləri vəhşilikləri 

xatırlamayaraq, ibrət götürməyərək qanlı əməllərini görməzdən gəlmələri əsil erməni xislətinin daha bir 

nümunəsidir. Amma artıq beynəlxalq ictimaiyyət başqalarının siyasi oyunlarının alətinə çevrilən erməni 

millətinə xas çirkinliklər barədə məlumatlıdırlar. Cəzası ağır olan zamanın öz sözünü deməyinin vaxtıdır. 

Prezident İlham Əliyevin “Mən əminəm ki, gün gələcək Xocalı faciəsini törədən, dinc əhaliyə qarşı 

qəddarlıq göstərən, dinc əhalini məhv edən erməni cinayətkarları məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər” 

sözləri qatillərin ədalət məhkəməsi qarşısında əyləşəcəkləri o anın uzaqda olmadığına əminlik yaradır. 

Müstəqillik və torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda mübarizələrdə həyatlarını qurban vermiş 

soydaşlarımızın xatirəsi Azərbaycan xalqı üçün həmişə əziz və unudulmazdır. Tanrıdan bütün 

şəhidlərimizə rəhmət diləyir, “Məzarınız nurla dolsun” deyirik. 

 

“İki sahil”.-2015.-11 fevral.-№ 26.-S.18. 
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Xocalı soyqırımı beynəlxalq cinayətdir 

 

Azərbaycan Respublikası insan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsman) Gəncə Regional 

Mərkəzinin və Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə “Xocalı soyqırımı beynəlxalq 

cinayətdir” mövzusunda tədbir keçirilmişdir. 

Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, bu qanlı soyqırımının 23-cü ildönümü 

münasibətilə Tovuz şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində təşkil edilmiş tədbirdə rayon icra 

hakimiyyətinin, ictimaiyyətin nümayəndələri, ziyalılar, müxtəlif idarə, müəssisə və təşkilatların 

təmsilçiləri iştirak ediblər. 

Əvvəlcə Xocalı soyqırımı zamanı həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 

edilib. 

Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini bu soyqırımının mahiyyəti barədə iştirakçılara məlumat 

verib, Ombudsmanın Gəncə Regional Mərkəzinin əməkdaşlarına aktual mövzuda keçirilən tədbirə görə 

minnətdarlığını bildirib. 

Ombudsmanın Gəncə Regional Mərkəzinin rəhbəri S. Abbasov qeyd edib ki, 1988-ci ildən başlamış 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixində ən dəhşətli hadisələrdən biri Xocalıda baş 

vermiş soyqırımı olub. Qeyd edilib ki, bu hadisə öz qurbanlarının məruz qaldığı vəhşilik və qeyri-insani 

hərəkətlərin, pozulmuş insan hüquqlarının miqyasına görə dünya tarixində baş vermiş Xatın, Lidiçe, 

Sonqmi kimi faciələrlə ilə eyni səviyyədə durur. 

Bildirilib ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələrinin keçmiş SSRİ-nin 

Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə silahsız və köməksiz Xocalıya 

hücumu nəticəsində bir gecədə bu şəhər yerlə-yeksan edilib, yerli əhali dağlara, meşələrə qaçıb. Silahlı 

ermənilər dinc əhaliyə amansızcasına divan tutublar. Meşələrə, dağlara səpələnən əliyalın insanların çoxu 

şaxtada donaraq məhv olub. 

Ombudsmanın nümayəndəsi qeyd edib ki, cinayətkar erməni qoşunlarının vəhşiliyi nəticəsində Xocalı 

əhalisindən 613 nəfər öldürülüb. Bunların 106 nəfəri qadın, 63-ü uşaq, 70-i isə qocalar idi. 487 nəfər 

şikəst olub, 1275 dinc sakin əsir götürülərək ağlasığmaz təhqir və həqarətlərə məruz qalıb. 150 nəfərin 

taleyi isə hələ də məlum deyil. Xocalı faciəsində 8 ailə bütövlükdə məhv edilib, 24 uşaq hər iki 

valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirib. Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və 

amansızlıqla qətlə yetirilib. 

Bildirilib ki, Xocalıda baş vermiş hadisələr zamanı Ermənistan dövlətinin Azərbaycan xalqına qarşı 

törətdiyi cinayət əməlləri 1948-ci il 9 dekabr tarixli “Genosid cinayətinin qarşısının alınması və 

cəzalandırılması haqqında” Konvensiyaya əsasən tövsif edilməli, faciənin günahkarları beynəlxalq hüquqi 

məsuliyyətə cəlb edilməlidir. 

Azərbaycan Ombudsmanın haqq işimizin dünyaya çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyəti, 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı hər il nüfuzlu beynəlxalq qurumlara ünvanlanan bəyanatları barədə tədbir 

iştirakçılarına ətraflı məlumat verilib. 

 

“İki sahil”.-2015.-12 fevral.-№ 27.-S.9. 
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Tələbələr alman gəncləri Xocalı soyqırımına biganə qalmamağa çağırıb 

 

Almaniyanın Türingiya vilayətində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anmaq və yerli 

ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədi ilə “İnsanlıq üçün ayağa qalx” (“Stand up for Humanity”) adlı 

tədbir keçirilib.  

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən “OLAYLAR”-a bildirilib ki, Türingiya Azərbaycanlı Tələbələr 

Assosiasiyası tərəfindən Yena şəhərinin “Beynəlxalq Mədəniyyət Mərkəzi”ndə təşkil olunmuş tədbirdə 

vilayətinin müxtəlif universitetlərində təhsil alan alman və xarici ölkələrdən olan tələbələr iştirak edib. 

Türingiya Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası fəallarından olan Emil Mirzəyev iştirakçılara məlumat 

verərək bildirib ki, tədbir terror, separatizm və soyqırımdan illərdir əziyyət çəkən Azərbaycan xalqının 

yaşadığı, 26 fevral 1992-ci ildə dünyanın gözü qarşısında Ermənistan dövləti tərəfindən törədilmiş Xocalı 

soyqırımına həsr olunub. E. Mirzəyev bu soyqırımın yalnız azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün insanlığa 

qarşı törədilmiş cinayət hadisəsi olduğunu vurğulayıb. Təşkilat üzvünün çıxışından sonra Xocalı 

soyqırımı barədə sənədli film nümayiş etdirilib. Çıxışlardan sonra Qarabağ müharibəsindən bəhs edən 

“Fəryad” filmi nümayiş etdirilib. Tədbir zamanı xüsusi stenddə erməni terrorunu və vəhşiliyini əks 

etdirən kitab, jurnal və fotolar sərgilənib. Nümayiş olunan nəşrlərə maraq göstərən tədbir iştirakçılarına 

erməni terroru və Xocalı soyqırımı barədə disklər paylanılıb. 

 

“Paralel”.-2015.-13 fevral.-№ 28.-S.10. 
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Türkiyənin Samsun şəhərində “Nədən Xocalı” mövzusunda seminar 

Fevralın 16-da Türkiyənin Samsun şəhərində Türk Ocağı Cəmiyyəti, Amasiya Azərbaycan 

Türkləri Mədəniyyət, İncəsənət və Həmrəylik Dərnəyi, Balkan-Rumeli Türkləri Konfederasiyası və 

“MİRAS” Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə “Nədən Xocalı” 

mövzusunda seminar keçirilib. 

 

“MİRAS” İctimai Birliyindən AzərTAc-a bildirilib ki, əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi 

bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. 

Seminarı Türk Ocaqları Cəmiyyəti adından Reha Oğuz Ertuğrul açıb və Xocalı soyqırımının bütün 

türk dünyasına qarşı törədilən zorakılıq olduğunu bildirib. 

Tədbirdə “MİRAS” İctimai Birliyinin sədri Fariz Xəlilli Xocalı soyqırımının səbəbləri, nəticələri və 

dərsləri barədə məruzə edib. Türk dünyası gənclərinin üzərinə düşən əsas vəzifənin Vətən torpaqlarını 

gəzərək, türkün ayaq izlərinin ardınca gedərək mədəni irsimizi öyrənmək, qorumaq və təbliğ etmək 

olduğu, yaddaşların təzələnməsinin vacibliyi vurğulanıb. 

Sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, “MİRAS” İctimai 

Birliyi və “Aktiv Media” şirkətinin birgə istehsalı olan “Xocalı vaxtı” sənədli filmi nümayiş etdirilib. 

Balkan-Rumeli Türkləri Konfederasiyası sədrinin müavini İzzət Altuntaş Orta Asiya, Qafqaz, Anadolu 

və Balkan türklərinin bir-birinin başına gələn hadisələri yaxından izləməsinin, türk dünyasının Xocalı 

soyqırımına ədalət ideyası ətrafında birləşməsinin vacibliyini vurğulayıb. 

Türk Ocağı Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvü, dosent  Çağatay Tufan Xocalı soyqırımı haqqında tarixi 

məqamlara, eləcə də Xocalı və ətrafının mədəni irsinə xüsusi diqqət ayırdığı üçün məruzəçiyə 

minnətdarlıq edib. 

Seminarda Türk Ocağı Cəmiyyətinin fəalları, On Doqquz Mayıs Universitetinin müəllim və tələbələri, 

Amasiya Azərbaycan Türkləri Mədəniyyət, İncəsənət və Həmrəylik Dərnəyinin üzvləri iştirak ediblər. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-18 fevral.-N 38.-S.2. 
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Koreya dilində Xocalı soyqırımı haqqında videoçarx hazırlanıb 

Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin Koreya ictimaiyyətinə daha yaxından çatdırılması məqsədilə 

Koreya dilində videoçarx hazırlanaraq, ən böyük axtarış saytı olan “Naver”, eləcə də “Google” və 

“Youtube” da yerləşdirilib.Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda 

İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla 

Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlamış “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Azərbaycanın 

Koreya Respublikasındakı səfirliyinin dəstəyi ilə hazırlanmış videoçarxın müəllifi koreyalı tələbə Kim 

Juhvandır. Videoçarxda Xocalı hadisələrinin XX əsrin ən böyük faciəsi kimi tarixə yazıldığı, faciə zamanı 

yüzlərlə dinc sakinin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirildiyi, dözülməz 

işgəncələrə məruz qaldığı və doğma yurd-yuvalarından didərgin düşməyə məcbur edildiyi bildirilir. 

Bundan başqa, faciənin başvermə səbəbi kimi Ermənistanın tarixən Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli 

sürərək, torpaqlarımızı işğal etmək və soydaşlarımıza qarşı soyqırımı törətmək siyasəti yürütməsi 

göstərilib. Videoçarxda, həmçinin faciə şahidlərinin dilindən Xocalı hadisələrinə dair dəhşətli faktlar öz 

əksini tapıb. 

 

Şahin Cəfərov 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Seul 

 

“Azərbaycan”.-2015.-18 fevral.-N 38.-S.4. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

27 
 

Türkiyədə prospeklərindən birinə “Azərbaycan Xocalı” adı verilib 

Kırıkkale şəhərində “Xocalı soyqırımı və erməni gərçəkləri” mövzusunda konfrans keçirilib 

Fevralın 14 Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə bağlı Türkiyənin Kırıkkale şəhərində “Xocalı 

soyqırımı və erməni gərçəkləri” mövzusuna həsr olunmuş konfrans keçirilib. 

Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, Türkiyə Kamu Çalışanlar 

Fondunun (TÜRKAV) Kırıkkale Şöbəsi tərəfindən təşkil olunan tədbirdə səfirliyin, Kırıkkaleyə bağlı 

Sulakyurt rayonunun nümayəndələri, çox sayda elm adamları və türk ictimaiyyətinə məxsus şəxslər 

iştirak edib. 

Tədbir zamanı Qazi Universitetinin professorları Əflatun Nemətzadə və Cəmaləttin Taşkıran, 

həmçinin Türkiyə Birjalar Birliyi Universitetinin professoru Saleh Sultansoy çıxış edərək Xocalı 

soyqırımı və onun nəticələri barədə iştirakçılara ətraflı məlumat verib. 

Çıxışlar zamanı məruzəçilər Xocalı soyqırımının törədilməsində təcavüzkar Ermənistan dövlətinin 

əməllərini, dünya ictimaiyyətində soyqırımla bağlı bilinməyən gərçəklərin mövcudluğunu və son illərdə 

türk dünyasında müşahidə olunan inkişafa diqqət çəkib. 

Həmçinin tədbir çərçivəsində, səfirliyin təklifinə əsasən Sulakyurt rayonunda yerləşən bir prospektə 

“Azərbaycan Xocalı” adı verilib. Mərasim zamanı səfirliyin əməkdaşı Nadir Cəfərov çıxış edərək 

sözügedən prospektin iki ölkə arasında mövcud olan bir millət iki dövlət şüarının göstərgəsi olduğunu 

qeyd edib. Prospektin açılış mərasimini Sulakyurt rayonu icra başçısı İsmail Bildik, Mərkəzi İdarə 

Heyətinin sədri Halil Öztürk və TÜRKAV-ın Kırıkkale şöbəsinin rəhbəri Murat Buluç həyata keçirib. 

 

“Xalq Cəbhəsi”.-2015.-18 fevral.-N 31.-S.8. 
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Xocalı soyqırımı XX əsrin ən böyük bəşəri cinayətlərindən biridir 

İradə Hüseynova, 

Bakının Nərimanov rayonundakı 

304 saylı məktəb-liseyin direktoru 

 

XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı bütün insanlığa və bəşəriyyətə qarşı 

yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Dünya tarixində Xocalı faciəsi tarixin 

yaddaşından heç vaxt silinməyən Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi, Ruanda, Srebrenitsa və Holokost 

kimi dəhşətli faciələrdən 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 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. 

Azərbaycanlılardan ibarət 7 min nəfərdən çox əhalisi olan Xocalı ermənilər yaşayan kəndlərin əhatəsində 

ən böyük və ən qədim yaşayış məskəni olmuşdur. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndidə yerləşən keçmiş 

SSRİ-nin 4-cü ordusunun 23-cü diviziyasına məxsus 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. Onlar ən müasir silahlarla şəhərə 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 salınanalar çoxluq təşkil edirdi. Bu soyqırımı nəticəsində 613 nəfər öldürülmüşdü. Onlardan 

63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qocalar idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdi. 487 nəfər 

şikəst olmuşdu ki, onlardan 76-sı uşaqdır. Bundan əlavə 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin 

düşmüşdür. 

Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımına qiymət yalnız ümummilli lider, 

dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra verilmişdir. 

Belə ki, 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-

hüquqi qiymət vermişdir. Bundan əlavə azərbaycanlılara qarşı 1918-ci ilin 31 mart - 1 aprel tarixində 

törədilmiş soyqırımı ilə əlaqədar ulu öndərimiz 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 qiymət 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 dəyərləndirmə prosesi Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi 

müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti cənab 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 olaraq addımlar atılmışdır. 

Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondu, xüsusilə onun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun 

xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər olduqca təqdirəlayiqdir. Belə ki, fond 

bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların dünya ictimaiyyətinə 

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 ölkələrində keçirilən sərgisi dünya ictimaiyyətində XX əsrin ən böyük 

faciəsi haqqında dolğun təsəvvür yaradır. 

Vurğulamaq lazımdır ki, Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə bağlı məktəbimizdə geniş hazırlıq 

işləri aparılır və bu məqsədlə təbirlər planı hazırlanmışdır. Hazırda məktəblilərə Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

filmlər nümayiş etdirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, məktəbin radio qovşağında Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

silsilə çıxışlar təşkil olnur. 

Məktəbdə Xocalı soyqırımını əks etdirən rəsm müsabiqələri keçirilir. Fotostentlər hazırlanır, inşa 

müsabiqələri aparılır. Bir sözlə, şagirdlərdə Xocalı soyqırımının öz ağırlığına, amansızlığına və 
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qəddarlığına görə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır cinayət olduğu haqda geniş təsəvvür yaradılır. 

Xocalı hadisələrindən isə artıq 23 il keçməsinə baxmayaraq insan hüquqlarının kütləvi və kobud şəkildə 

pozulması ilə nəticələnmiş bu etnik təmizləməyə hələ də beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymət 

verilməmişdir. İnanırıq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin məqsədyönlü, düşünülmüş siyasəti, 

güclü iradəsi və qətiyyəti ilə bu ədalətsizliyə son qoyulacaq, cinayətkarlar öz adları ilə çağrılacaqlar. 

 

“Respublika”.-2015.-19 fevral.-N 39.-S.6. 
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ABŞ mətbuatının Xocalı faciəsinə artan marağının səbəbləri araşdırılır 

Yadigar Məmmədli: "Artıq vəziyyət o həddə çatıb ki, ABŞ mətbuatı da həqiqətlərin üzərindən 

yan keçə bilmir" 

"Bu uğurun əldə olunmasında Azərbaycan dövlətinin apardığı sistemli işi vurğulamaq istərdim" 

 

Məhəmmədəli QƏRİBLİ 

 

"Xocalıda hərbi cinayət törədənlər indi Ermənistan hakimiyyətində yüksək vəzifələr tutur". Bu 

sözlər ABŞ-ın "The Hill" qəzetində Denis Жaffenin məqaləsində yer alıb. D.Жaffe yazıb ki, 

Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin səbəblərini və gedişatını təhrif etməyə çalışır: 

 

"Ermənistan bütün postsovet tarixində ən böyük insan hüquqları pozuntusu - Xocalıda bir gecədə 600 

azərbaycanlı, kürd və mesheti türkünü vəhşicəsinə qətlə yetirməklə hərbi cinayət törədib. Bu cinayətdə 

iştirak edən şəxslər isə bu gün Ermənistanda prezident və müdafiə naziri vəzifələrini tutur". Müəllif qeyd 

edib ki, əsl təcavüzkarın Ermənistan olmasına baxmayaraq, bu ölkəyə müstəqillik illərində ABŞ 

tərəfindən 3 milyard dollar dəyərində yardım göstərilib. Təcavüzün qurbanı olan Azərbaycana isə 

yardımlar iki dəfə azdır. Ermənistanın antisemitizm səviyyəsinə görə İranı da geridə qoyduğunu bildirən 

Denis Жaffe bu ölkənin demokratiya və insan hüquqları sahəsində ciddi problemlər yaşadığını, amma 

erməni lobbisinin Azərbaycanı "qeyri-demokratik və təcavüzkar ölkə" kimi qələmə verməyə çalışdığını 

söyləyib: "Ermənistan tərəfi Azərbaycanı Ağdam rayonunda içərisində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

uniformasını geyən üç hərbçinin olduğu helikopteri vurmaqda ittiham edir. Halbuki, Ağdam rayonu heç 

işğalda olan Dağlıq Qarabağ ərazisi də deyil.  

Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin içərilərində hərbi manevrlər edir. Ermənistanın atmalı olduğu 

addım odur ki, Azərbaycan ərazilərindən öz hərbi qüvvələrini geri çəksin, ondan sonra bölgəyə hər kəs 

üçün demokratiya və insan hüquqlarının qorunduğu münbit şəraitlə birlikdə sülh gələcək". 

Qeyd edək ki, Amerika qitəsində olan başqa ölkələrdə nəşr olunan qəzetlərdə də Xocalı faciəsilə bağlı 

Azərbaycanın haqq səsinin ifadəsi sayılan məqalələr dərc edilir. 

Kolumbiyanın ən tanınmış qəzetlərindən olan "El Nuevo Siglo" ("Yeni Əsr") və "El Espectador" 

qəzetlərində , habelə "www.noticiascolombianas.com.co" və "reporte24.co" xəbər portallarında Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı məqalələr dərc olunub. 

"El Nuevo Siglo" qəzetində dərc olunmuş "Xocalı qətliamı, Azərbaycanın açıq yarası" adlı məqalədə 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçı siyasətindən, Azərbaycan torpaqlarının zəbt edilməsindən söz 

açılıb. Məqalədə Xocalı şəhərinin yerlə yeksan edilərək əhalisinin xüsusi qəddarlıqla qətlə 

yetirilməsindən bəhs edilib, 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi birləşmələrinin Xocalı şəhərində 

soyqırım aktı həyata keçirdiyi göstərilib. Həmçinin, Azərbaycanın siyasi-iqtisadi inkişafı, regionun ən 

mühüm dövlətlərindən birinə çevrilməsi, Ermənistanın isə işğalçı siyasəti ilə özünü təcrid vəziyyətinə 

salması, ölkənin səfalət içində olduğu haqqında məlumat verilib. 

Həmin məqalə Kolumbiyanın digər tanınmış qəzetlərindən olan "El Espectador" qəzetində 

"Azərbaycan Xocalı qətliamına yas saxlayır" başlığı ilə çıxıb. 

Son vaxtlar ABŞ və dünya mətbuatının Xocalı soyqırımına geniş diqqət ayırması nə ilə bağlı ola bilər? 

Media məsələləri üzrə ekspert Yadigar Məmmədəli "Bakı-Xəbər"ə açıqlamasında bildirdi ki, bunun 

bir sıra obyektiv səbəbləri var: "Əvvəla onu qeyd edim ki, erməni diasporunun rolu ABŞ-da çox güclü 

olub. Bu gün də elədir. Xocalı faciəsi baş verəndə biz hadisəni lazım olan şəkildə işıqlandıra bilmədik. 

Buna iki faktor mane olurdu. Birincisi, güclü olan erməni diasporu. İkincisi isə, bizim diasporun 

olmaması. Bu gün həqiqətdir ki, Xocalı harayının dünyaya çatdırılmasının arxasında Azərbaycan 

dövlətinin resursları dayanır. Bu istiqamətdə çox böyük işlər görülüb. Xüsusilə də Leyla Əliyevanın 

apardığı "Xocalıya ədalət" kampaniyasını bu sıraya aid edə bilərəm. Biz dünyadan haqlı mövqeyimizin 

dəstəklənməsini istəmişik. Bu gün erməni təbliğatı bizə bütün istiqamətlər üzrə uduzur. Artıq vəziyyət o 

həddə çatıb ki, ABŞ mətbuatı da həqiqətlərin üzərindən yan keçə bilmir. Mən deyərdim ki, oxşar 

tendensiya Avropa mətbuatında da müşahidə olunur. Bu uğurun əldə olunmasında Azərbaycan dövlətinin 

apardığı sistemli işi vurğulamaq istərdim". 

 

“Bakı Xəbər”.-2015.-19 fevral.-N 32.-S.4. 
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Kolumbiya kütləvi informasiya vasitələri Xocalı soyqırımından yazır 

Kolumbiyanın “El Nuevo Siglo” və “El Espectador” qəzetlərində, habelə “Noticiascolombianas” 

və “reporte24.co” xəbər portallarında Xocalı soyqırımına həsr olunan məqalələr yayılıb. 

 

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AzərTAc-a bildiriblər ki, məqalələrdə Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətindən, ölkəmizin ərazisinin bir hissəsinin zəbt olunmasından bəhs 

edilir. Xocalının Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən yerlə-yeksan edilərək əhalisinin xüsusi 

qəddarlıqla kütləvi şəkildə qətlə yetirildiyi, 1992-ci il fevralın 26-da bu şəhərdə soyqırımı aktı həyata 

keçirildiyi diqqətə çatdırılır. Xocalı qətliamının insanlıq tarixinin ən qara səhifələrindən biri olduğu 

vurğulanır. 

Məqalələrdə, həmçinin Azərbaycanın siyasi-iqtisadi inkişafı, regionun ən mühüm dövlətlərindən 

birinə çevrilməsi, Ermənistanın isə öz işğalçı siyasəti ilə özünü təcrid vəziyyətinə salması, bu ölkənin 

səfalət içində olması haqqında məlumat verilir. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-19 fevral.-N 39.-S.3. 
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BAK Xocalı soyqırımı əlaqədar Bəyannamə qəbul edib 

 

Benilüks Azərbaycanlılar Konqresi Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Avropa 

İnstitutlarının rəhbərlərinə və Avropa Parlamentinin 751 millət vəkilinə ünvanlanmış Bəyannamə qəbul 

edib.  

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən “OLAYLAR”-a bildirilib ki, bəyannamədə Avropa 

parlamentlərinin, beynəlxalq təşkilatların və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılır ki, 1992-ci il 

fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

bölgəsinin Xocalı şəhərində törədilmiş kütləvi qırğın ən ağır cinayətlərdən biridir: “Bir gecədə şəhərin 

əksəriyyəti yaşlı, uşaq və qadın olan 613 dinc sakininin vəhşiliklə qətlə yetirilməsi XX əsrin ən dəhşətli 

faciəsidir”. BAK dünya ictimaiyyətinə müraciət edərək insanlığa qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımını 

tanımağı və günahkarların ədalət məhkəməsinə cağırılmasını tələb edir. Bəyannamə müəllifləri həmçinin, 

Avropanın beynəlxalq təşkilatlarını və parlamentariləri öz nüfuzundan istifadə edərək bir milyon 

azərbaycanlı məcburi köçkün və qaçqının öz torpağına təhlükəsiz qayıtmasını təmin etməyə çağırıb. 

Bəyannamə Avropa Parlamenti, Avropa Komissiyası və Avropa Şurasının prezidentlərinə, Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatı, “Amnesty İnternational”, “Human Rights Watch” təşkilatlarına, Niderland, Belçika və 

Lüksemburq parlamentlərinə göndərilib. 

 

“Səs”.-2015.-19 fevral.-№ 32.-S.11. 
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Meksika Konqresində Xocalı soyqırımı ilə bağlı konfrans keçirilib 

 

Meksikanın “www.sinembargo.mx”, “www.enterlineas.com.mx” xəbər saytlarında Meksika 

Konqresinin Deputatlar Palatasında keçirilmiş “İnsan oğurluğu və soyqırımı əleyhinə beynəlxalq gündəm. 

Xocalıda soyqırımı hadisəsi” adlı konfransa həsr olunmuş məqalələr yayımlanıb. 

Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyindən AzərTAc-a bildirilib ki, həmin məqalələrdə hazırda ölkə 

gündəmində olan insan oğurluğuna və soyqırımına qarşı mübarizə məsələləri kontekstində Xocalı 

soyqırımına dair Meksika Konqresinin Deputatlar Palatası tərəfindən keçirilmiş konfransın əhəmiyyəti 

vurğulanıb. 

Məqalələrdə, həmçinin Konqresin Deputatlar Palatasının üzvü, Palatanın İdarə Şurasının katibi xanım 

Maqdalena del Sokorro Nunyezin konfransda səsləndirdiyi fikirlərə istinadən Meksikada müvafiq olaraq 

43 nəfərin oğurlanması və 22 nəfərin güllələnməsi ilə nəticələnən “Ayotzinapa və Tlatlaya” hadisələrinin 

“Meksikada insan ləyaqətinin alçalmasına səbəb olduğu” qeyd edilib. 

Meksika cəmiyyətinin ölkədə cinayətə, habelə yerli və federal səviyyələrdə insan hüquqlarının 

qorunması məsələsinə reaksiyasını artırmalı olduğu diqqətə çatdırılıb. Bu kontekstdə Meksika 

Konqresində Xocalı soyqırımına həsr edilən konfransın dünyada soyqırımı və digər insanlıq əleyhinə 

cinayət hadisələrinin analizi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığı qeyd olunub. 

Məqalələrdə konfransın koordinatoru, Meksika Sülh, Ədalət və Ətraf Mühit Birgə Fondunun baş 

katibi Alfredo Roxasa istinadən, tədbirin əsas məqsədinin insan oğurluğu və soyqırımı cinayətləri barədə 

yeni nəslin məlumatlandırılmasından, belə halların qarşısının alınması üçün müvafiq maarifləndirmə işi 

aparılmasından ibarət olduğu bildirilib. Həmçinin yazılarda Azərbaycanın Meksikadakı səfiri İlqar 

Muxtarovun konfransda səsləndirdiyi fikirlərə də yer ayrılıb, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar 

siyasəti, Xocalı soyqırımının təfərrüatları və münaqişəyə dair BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 

qətnamələri barədə məlumat verilib. 

Məqalələrdə konfransda çıxış edən digər iştirakçıların fikirləri də əksini tapıb. 

 

“Səs”.-2015.-19 fevral.-№ 32.-S.10. 
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Xocalı soyqırımı: tarix olduğu kimi 

Rəşad CƏFƏRLİ 

 

Tarixinin müxtəlif dönəmlərində ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz qalan Azərbaycan 

xalqı növbəti belə faciə ilə 1992-ci ilin qarlı qışında Xocalıda üzləşdi. Sovetlər imperiyasının süqutu 

ilə yaranan mürəkkəb tarixi və ictimai-siyasi şəraitdə dövlət müstəqilliyini yenicə qazanan 

Azərbaycanın üzləşdiyi ərazi itkisi ilə yanaşı, əsrin ən dəhşətli faciələrindən birini yaşaması ölkənin 

yeni tarixinə qara hərflərlə yazıldı. 

 

Faciəyə gedən yolun başlanğıcı 

 

Xocalı 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 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. 

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, dahi 

siyasətçi Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu müddətdə Azərbaycana qarşı heç bir iddialarını reallaşdıra 

bilməyəcəklər. 

Artıq sübut olunmuşdur ki, ölkəmizin ermənilər tərəfindən ərazi bütövlüyünə qəsd planı əvvəlcədən 

hazırlanmışdı. SSRİ-yə rəhbərlik edən M.Qorbaçovun yanında və Kremldə mərkəzi rəhbərlikdə yer alan 

ermənilər tərəfindən müdafiə olunan planın reallaşması üçün ciddi işlər görülürdü. Lakin planın praktik 

mərhələyə keçməsi Azərbaycan xalqının böyük oğlunun SSRİ-də mühüm rəhbər postlardan birində yer 

aldığı müddət ərzində mümkünsüz idi və bu həqiqətlə ermənilər, onların himayədarları da birmənalı 

şəkildə 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 M.Qorbaçovun subyektiv hisslərin əsiri olması, 

özündən daha yaxşı idarəçilik qabiliyyətinə, səriştəyə malik bir şəxsin Kremldə işləməsini həzm edə 

bilməməsi idi. 

Azərbaycanın böyük oğlunun Siyasi Bürodan uzaqlaşdırılmasından cəmi 15 gün sonra M.Qorbaçovun 

xeyir-duası ilə ermənilər Azərbaycana qarşı qəsd planlarının icrasına başladılar. 1987-ci ilin noyabrında 

M.Qorbaçovun məsləhətçisi olan qatı şovinist A.Aqanbekyanın Parisdə “Humanite” qəzetindəki 

bəyanatında bildirilirdi ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb Ermənistana verilməsinə 

dair artıq Moskvanın razılığı var. Bütün bunları xatırlayan ümummilli lider 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 professor Aqanbekyan Parisdə keçirdiyi 

bir mətbuat konfransında “Dağlıq Qarabağ Ermənistana verilməlidir” demiş, bu məsələ ilə əlaqədar 

Qorbaçovu da qızışdırmışdır. Moskvanın Qarabağ əməliyyatı mənim Siyasi Bürodan getməyimdən 15 

gün sonra həyata keçirilməyə başlandı. Deməli, bu plan hələ əvvəlcədən hazırlanmış, lakin tətbiq 

olunmasına mən ciddi maneə imişəm”. 
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SSRİ rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsinə dair razılığının olduğu 1988-ci ilin 

əvvəllərində M.Qorbaçovun Silva Kaputikyan başda olmaqla, bir qrup şovinist erməni ilə görüşü zamanı 

da üzə çıxdı. Bunun ardınca Xankəndidə, Yerevanda antiazərbaycan və antitürk ruhlu mitinqlər 

genişləndi. Bundan sonra erməni “Qarabağ Komitəsi”, onun Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki 

separatçı-terrorçu təşkilatı “Krunk” gizli fəaliyyətlərinə son qoyaraq açıq şəkildə niyyətlərini bəyan 

etməyə, Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları səsləndirməyə başladı. Bunun nəticəsi olaraq ermənilər 

tərəfindən “Miatsum” adlanan hərəkat da formalaşdırıldı. 

O dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər artıq özünü qabarıq formada və aydın şəkildə büruzə 

verən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözümü istiqamətində hansısa praktik addımların atılmasında 

acizlik nümayiş etdirirdi. Kremlin dəstəyi əsasında atılan addımlar Azərbaycan ərazilərinin qəsb olunması 

prosesini sürətləndirirdi. Qarabağ məsələsinin ortaya çıxması isə elə 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 da Kreml rəhbərliyinə təqdim etmək istəyən 

Heydər Əliyevə rəsmi Kremlin cavabı belə oldu: “Biz Qarabağda erməni-azərbaycanlı münaqişəsi ilə 

bağlı problemi özümüz həll edəcəyik”. 

Belə vəziyyət - Azərbaycan rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyi, təslimçilik mövqeyi ölkəmizin əzəli və tarixi 

ərazisi olan Dağlıq Qarabağda Ermənistanın mövqeyinin daha da güclənməsinə gətirib çıxarırdı. Erməni 

separatçılarının bu yerlərdə mövqelərinin güclənməsi və ona qarşı rəhbərlik səviyyəsində ciddi tədbirlərin 

görülməməsi isə ölkə ərazilərinin 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 etdik. Elə həmin gündən Xocalının və ətraf kəndlərin müdafiəsi üçün müdafiə 

komitəsi yaradıldı. Xocalının müdafiəsi məqsədilə postlar formalaşdırıldı. Bu postlara çıxan dəstələrin isə 

silahları yalnız ov tüfənglərindən ibarət idi. Ermənilərin Xocalı və bütövlükdə Dağlıq Qarabağ üçün 

yaratdığı təhlükə ilə bağlı Bakıya, Moskvaya saysız-hesabsız teleqramlar vurulsa da, nəticəsi olmurdu. 

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. Belə ki, 1988-ci ilin oktyabrında Azərbaycan hökuməti tərəfindən 

Xocalının sosial inkişafına dair xüsusi qərar qəbul edilmişdi. Bu qərarla əlaqədar ölkənin müxtəlif 

rayonları Xocalıya və bütövlükdə Qarabağa kömək göstərirdi. Azərbaycanın rayonlarından Xocalıya 

tikinti materialı daşınır, işçi qüvvəsi gəlirdi. Xocalı sürətlə tikilir, genişlənir və gözəl bir şəhərə çevrilirdi. 
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Ancaq təəssüf ki, Kremlin xeyir-duası ilə Ermənistandan olduğu kimi, Dağlıq Qarabağdan da 

azərbaycanlıların sıxışdırılıb çıxarılması prosesinə start verilmişdi. Təkcə Xankəndidən 18 min 

azərbaycanlı qovulmuşdu. Xankəndini tərk etməyə məcbur qalan azərbaycanlıların bir qismi yenə də 

pənah yeri kimi Xocalıya üz tutmuşdu. Azərbaycanın rəhbərliyi isə hadisələrə fəal müdaxilə etmək 

əvəzinə Kremldən gələn əmrlər əsasında hərəkət edir, xalqın taleyinə biganə yanaşırdı. 

 “Azərbaycan”.-2015.-20 fevral.-N 40.-S.5. 
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Bəşəriyyətə qarşı amansız cinayət 

Camal ZEYNALOĞLU 

 

Azərbaycanın çağdaş tarixində unudulması mümkün olmayan, bütövlükdə xalqın təhtəlşüuruna 

dərin iz salaraq onu daim milli özünüdərk ruhunda kökləyən faciəli hadisələr var ki, bunlar əsrlər 

ötsə də, heç zaman qan yaddaşımızdan silinməyəcək. Ermənilərin faşist xislətini, gerçək 

mahiyyətini çılpaqlığı ilə açan Xocalı soyqırımı da məhz belə dəhşətli hadisələrdəndir.  

 

23 il öncə - 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə belə amansız cinayətə rəvac vermiş erməni 

cəlladları dünyanın əzazil, qəddar və qaniçən insanları olduqlarını, terroru dövlət siyasətinə çevirdiklərini 

bir daha təsdiq etmişlər. Bu kütləvi soyqırımı aktı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə və ərazi 

bütövlüyünə qarşı çevrilmiş terror siyasətinin təzahürü olmaqla, təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, 

bütövlükdə insanlıq əleyhinə törədilmiş qəddar cinayətdir. Hüquqi baxımdan yanaşdıqda aydın görünür 

ki, erməni silahlı birləşmələrinin çirkin niyyəti Xocalı şəhərindəki azərbaycanlıları məhz milli-dini 

zəmində son nəfərədək qətlə yetirmək olub. Ermənilər hətta beynəlxalq hüquq normalarına görə də ən 

təhlükəli sayılan soyqırımı cinayətinə məqsədli şəkildə əl atmış, misli görünməmiş qətliam törətmişlər. 

Xocalı qətliamı nəticəsində 613 nəfər məhv edildi, 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü. Onlardan 155 

nəfərin taleyi bu gün də məlum deyildir. Faciədə 487 dinc sakin güllə yarası alaraq şikəst olmuşdur. Qətlə 

yetirilənlərin 106 nəfəri qadın, 83 nəfəri azyaşlı uşaq, 70 nəfəri qoca idi. Şikəst olanların 76 nəfəri 

yetkinlik yaşına çatmamış oğlan və qızlardır. 

Bu qətliamda 6 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən 

birini itirmişdir. Şəhid olanlardan 56 nəfəri xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla diri-diri yandırılmış, başları 

kəsilmiş, dərisi soyulmuş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları süngü ilə deşik-deşik edilmişdir.  

 Ermənistanın və Dağlıq Qarabağın həbs düşərgələrində qeyri-insani təhqir və işgəncələrdən əziyyət 

çəkən 4500-dən çox azərbaycanlı əsir, girov götürülmüş və itkin düşmüş insanın taleyi hələ də məlum 

deyildir. 

Xocalı faciəsinin canlı şahidlərindən bir neçə nəfərin ifadəsini təqdim edirik. 

Sevda Abbasova Xocalı köçkünüdür. Ermənilər onun 10-a yaxın qohumunu qətlə yetiriblər. Sevda 

Abbasova ermənilərin günahsız azərbaycanlıların başına açdığı oyunları belə xatırlayır: “Ermənilər dörd 

bir tərəfdən Xocalını mühasirəyə almışdılar. Qarqar çayından keçib, xilas olmaq istəyirdik. Beş-altı adam 

gözümüzün qabağında çayda boğuldu. Ermənilər bizi girov götürdülər. Əvvəlcə həyat yoldaşımı 

öldürdülər, sonra isə 20 yaşlı qardaşımı güllələdilər. Oğlumun iki yaşı vardı. Atasının qucağında idi. 

Ermənilər həyat yoldaşıma güllə atanda qəlpə uşağın qulağının yarısını aparmışdı. Bizimlə birlikdə əmim 

oğlanları da girov düşmüşdü. Onların üçünü də gözümüzün qabağında güllələdilər. Əynində əsgər 

forması olan adamlara daha ağır işgəncələr verirdilər. Balta ilə onların əllərini biləkdən kəsirdilər. Hamilə 

gəlinlərin qarnını yarıb, uşaqları çölə çıxarırdılar. Gözümün qabağında bir neçə qadının döşünü kəsdilər. 

Ermənilər hətta meyitlərdən də qisas alırdılar. Cəsədlərin ağzındakı qızıl dişləri çəkirdilər. Bir neçə 

meyitin dərisini soymuşdular. Qaynım musiqiçi idi. Onun əllərini isti sobaya basıb yandırdılar ki, bir də 

“Qarabağ şikəstəsi”ni çala bilməsin”.  

1960-cı il təvəllüdlü Nəcəfov Etibar Əli oğlu deyir ki, atışma zamanı ratsiyada müxtəlif danışıqlar 

eşidilirdi. Danışıqlar hamısı rus dilində aparılırdı. Həmin danışıqlardan yadımda bir söz dəqiq qalıb: 

“Sanya, mı naçinali operasiyu (Sanya, biz əməliyyata başladıq)”. Sonra isə ona rus dilində cavab verdi ki, 

“Mı qotovı (Biz hazırıq)”. Mən daha danışıqlara diqqət yetirmədim. Bizimlə olan Əhməd İlyasov bir 

qulduru güllə ilə başından vurdu. Yaxınlaşanda həmin quldurun zənci olduğunu gördük. Onun silahı və 

digər sursatı xarici idi, burnunda və qulağında sarırəngli metaldan sırğa vardı. Saçları qıvrım idi. 

Əynindəki zireh də bizimkindən deyildi. Yaralanmışdım, məni qan aparırdı. Yoldaşlarım Əhməd və 

Soltana dedim ki, məni qoyub getsinlər. Lakin onlar məni atıb getmədilər, qoluma girib özləri ilə 

aparmağa başladılar. Biz anamgili tapdıq və Tofiq adlı döyüşçünün köməyi ilə mühasirədən çıxmağa 

çalışdıq. Biz körpünü keçəndən sonra artıq hava işıqlaşmaqda idi. Bu vaxt qarşıdan bir dəstə adamın bizə 

əl etdiyini görüb sevindik. Onlar Azərbaycan dilində danışırdılar. Yaxınlaşanda isə başımızın üstündən 

atəş açaraq bizi əsir aldılar. Onlar Azərbaycan dilini bilən ermənilər idi. Bizi söyməyə, əziyyət verməyə 

başladılar. Sonra bizi Həmid adlı adamın həyətinə gətirdilər. Onlardan biri yanımıza gəldi və dedi: 
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“Xocalının alınması şərəfinə bir türk qurban kəsilməlidir”. Həmin erməni yerdə oturan ahıskalı Əhmədə 

qalxmağı işarə etdi, Əhməd ayağa qalxanda erməni əlindəki avtomatın qundağı ilə onun gicgahından 

vurdu. Əhmədin başı yarıldı, qan üzünə süzüldü. Sonra erməni bir də vurdu və Əhməd yıxıldı. Əhməd 

yıxılan kimi iki erməni onun ayaqlarının üstünə çıxdılar, üçüncüsü isə böyründən asdığı xəncərlə 

Əhmədin başını bədənindən ayırdı və qulağından tutaraq başı 1-2 metr aralıya tulladı. Bütün bunlar girov 

götürülmüş əhalinin gözləri qarşısında baş verdi. Əhmədin başı ilə bədəni bir-birindən aralı vəziyyətdə 

atılıb-düşürdü”. 

Xumar Səlimova: “1992-ci ilin 25 fevralında Xocalı şəhəri güclü atəşə tutuldu. Qardaşlarım dedi ki, 

şəhərə ermənilər giriblər, qaçmaq lazımdır. Biz qaçan zaman yanımızda partlayan mərmi qardaşımın 

arvadını öldürdü. Mən isə çiynimdən və üzümdən yaralandım. Qonşularımızı da yarğanın içində gördüm. 

Mərmi və güllələrdən xilas olmaq üçün bir xəndəyə uzandıq. Səhər açılanda ermənilər bizi xəndəkdən 

çıxartdı. Taleh Quliyevi güllə ilə ağzından vurdular, sonra da arvadının gözü qarşısında onun başını 

əzməyə başladılar. Arvadı Rəhilə Quliyeva qışqıranda onu da öldürdülər. Bir yaşlı Samir anasının cəsədi 

üstündə iməkləyib qışqırırdı. Bir erməni tüfəngin qundağı ilə uşağın başından vurdu. Zərbə çox güclü idi. 

Məni də döyə-döyə harasa aparırdılar. Biz yerdəki meyitlərin üzərindən keçərək irəliləyirdik. Yaxınlıqda 

kimsə atəş açdı. Güllə əlimə dəydi. Məni aparan erməni atəş açılan tərəfə qaçdı. Mən isə ölülərin arasına 

süründüm. Elə uzandım ki, guya ölüyəm. Qaranlıq düşəndə mən meşə istiqamətində süründüm. Sonra bir 

az... daha bir az... Azərbaycanca danışıqlar eşidəndə “Ana!” deyə qışqırdım. Sonra heç nə xatırlamıram”. 

Üç uşaq anası Ağayarova Sədaqət Hüseyn qızı bircə saatda uşaqsız qaldı. “Biz beş gün meşədə gecələdik. 

Uşaqlarımın ikisinə güllə dəydi və aldıqları yaralardan öldülər. Roman isə soyuqdan dondu. Uşaqların 

adları: Nəbi Ağayarov - 10 yaş, Sevinc Ağayarova - 7 yaş, Roman Ağayarov - 6 yaş, Elsevər Quliyev - 11 

yaş. 25 fevral 1992-ci ildə Xocalı faciəsində güllə yarasından öldü, Vüsalə Abdullayeva - 4 yaş, aldığı 

güllə yarasından ayağı kəsildi...” 

Yavər Əliyev: “Bizim evin işıqları söndü. Mən yata bilmirdim. Atışma başlayanda biz qonşunun 

zirzəmisinə endik. Bir müddət sonra isə meşəyə tərəf qaçmağa başladıq. Ermənilər bizi gördülər. Fin 

evlərinin yaxınlığında atəş altına düşdük. Hamı yerə yatdı. Erməni silahlıları bizi ayağa durmağı və sıraya 

düzülməyi əmr etdilər. Sonra uşaqları bir tərəfə, yaralı adamları isə başqa tərəfə apardılar. Bizi 

Xankəndiyə apardılar və orada Əhməd dayının əvvəl əllərini, sonra da başını kəsdilər. Kəsilmiş başı isə 

top kimi oynatmağa başladılar. Xanım xalanı və 2 uşaq anası Natəvanı da güllələdilər”.  

Talıbova Səriyyə Ağa qızı: “Ermənilər bizi girov götürəndən sonra bir erməni qəbiristanlığına 

gətirdilər. Burada dörd Mehseti türkünün və üç azərbaycanlının başını bir erməni quldurunun qəbri 

üstündə qurban kəsdilər. Sonra valideynlərinin gözü qarşısında uşaqlara işgəncə verib öldürməyə 

başladılar. Daha sonra buldozerin köməyi ilə meyitləri dərəyə tökdülər. İki azərbaycanlı əsgərin gözlərini 

isə vintaçanla dəldilər”. 

Mahmudov Mübariz Məhərrəm oğlu: “Əvvəl istədik bir az meşədə gözləyək, atışma kəssə, yenidən 

Xocalıya qayıdaq. Bu məqsədlə ocaq qaladıq. Hava qaralmışdı. Anam əlində kötük gətirdi, ocağın işığına 

çatanda gördük ki, anam kötük əvəzinə adam başı gətirib. Anam tez başı tullayıb qaçdı. Kimin başı 

olduğunu bilmədik. Üç gün meşədə fırlandıq. Yolu tapa bilmirdik. Hara gedirdiksə, meyitə rast gəlirdik. 

Nəhayət, 20 nəfərlə gəlib Şelli kəndinə çatdıq. Ayaqlarımı don vurmuşdu”.  

Azərbaycan hökuməti Xocalı faciəsini soyqırımı kimi qiymətləndirərkən 9 dekabr 1948-ci ildə BMT 

Baş Assambleyası tərəfindən 260 saylı qətnamə ilə qəbul edilən “Soyqırımı cinayətinin qarşısının 

alınması və ona görə cəza” haqqında Konvensiyanı, keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət 

Tribunalının IV maddəsini, Ruanda üzrə Beynəlxalq Tribunalın Nizamnaməsinin I maddəsini, həmçinin 

“Xocalı soyqırımı günü haqqında” Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 24 fevral 1994-cü il tarixli 

qərarını və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsini əldə əsas tutub. Bu 

məsələdə erməni silahlı birləşmələri tərəfindən Dağlıq Qarabağ və işğal olunmuş digər ərazilərdə 

törədilən cinayət əməllərinin 2000-ci ildə qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikası CM-in 16-cı fəslində 

nəzərdə tutulmuş sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərə aid olması, habelə Azərbaycan Respublikasında 

sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərə, soyqırımı və müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan 

mövcud cinayət qanunvericiliyi normalarının tətbiqi, “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi 

haqqında” Konvensiyanın və “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında” Beynəlxalq Paktın müvafiq 

müddəalarına uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qəbul edilən Beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən 

edən qanunun qüvvəsinin geriyə şamil olunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 12 may 2006-cı il 

tarixli Konstitusiya Qanunu əsas götürülmüşdür. Həmçinin sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər törətmiş 
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şəxslərə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətinin tətbiq edilməməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

CM-in 75.5-ci maddəsində təsbit olunmuş müddəaları, bundan başqa, Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 151-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil 

olan normativ-hüquqi aktlar ilə (Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən 

aktlar istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında 

ziddiyyət yaranarsa, həmin beynəlxalq müqavilələrin tətbiq edilməli olması nəzərə alınaraq, istintaq 

zamanı Azərbaycan Respublikasının 31 may 1996-cı il tarixli qanun ilə tərəfdar çıxdığı 9 dekabr 1948-ci 

ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən 260 saylı qətnamə ilə qəbul edilən “Soyqırımı cinayətinin 

qarşısının alınması və ona görə cəza” haqqında Konvensiyası, BMT Baş Məclisinin 239 saylı 26 noyabr 

1968-ci il tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş və 11 noyabr 1970-ci il tarixdə qüvvəyə minmiş “Müddətin 

hərbi cinayətlərə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə tətbiq edilməməsi haqqında” Konvensiyasına istinad 

olunur. Bu sırada BMT Baş Məclisinin 39/46 saylı 10 dekabr 1984-cü il tarixli qətnaməsi ilə qəbul 

edilmiş “İşgəncələrə və digər qəddar, insanlıqdan kənar, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növləri 

əleyhinə” Konvensiyası, “Müharibə zamanı mülki əhalinin müdafiəsi haqqında” 12 avqust 1949-cu il 

tarixli Cenevrə Konvensiyası, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statusunun 6-cı maddəsi, Azərbaycan 

Respublikasının 25 dekabr 2001-ci il tarixdən qoşulduğu “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların 

müdafiəsi haqqında” 1950-ci il Konvensiyasının, “Hərbi əsirlər ilə rəftara dair 12 avqust 1949-cu il tarixli 

Cenevrə Konvensiyası”nın, Azərbaycan Respublikasının 22 iyul 1992-ci il tarixdə qoşulduğu BMT-nin 

Baş Assambleyasının “Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın” müddəaları əsas 

götürülmüşdür. Qeyd olunanlara əsasən Xocalıda törədilən əməl beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq 

olaraq sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərə aiddir. 

Müharibənin bəşəriyyətə vurduğu ziyan təkcə fiziki və maddi dəyərlərlə deyil, həm də yüksək mənəvi 

dəyərlərlə vurulmuş ziyanla ölçülür ki, bu da daha dəhşətli və daha təhlükəlidir. Hərbi münaqişələr 

zamanı beynəlxalq prinsipləri diktə edən bir çox normalar mövcuddur ki, bu normalara ona qoşulmuş 

dövlətlər tərəfindən əməl edilməsi zəruridir. Münaqişə zonasında əsir və girov götürülmüş şəxslərin 

hüquqları 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə konvensiyaları tərəfindən qorunur.  

Hərbi münaqişələr zamanı beynəlxalq prinsipləri diktə edən bir çox normalar mövcuddur ki, bu 

normalara ona qoşulmuş dövlətlər tərəfindən əməl edilməsi zəruridir. Konvensiyanın sözügedən maddəsi, 

həmçinin yaralılar və xəstələrin döyüş zonasından toplanmasını, onlara qayğı göstərilməsini tələb edir. 

Lakin Ermənistan Respublikası Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı münasibətdə Cenevrə konvensiyalarının 

bu və digər tələblərini kobud surətdə pozur, Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz nəticəsində əsir və girov 

götürülmüş vətəndaşlarımızın hüquqlarını müntəzəm olaraq tapdalayır, heç bir beynəlxalq normaya 

sığmayan əməlləri ilə özünün cinayətkar və təcavüzkar xislətini açıq-aydın göstərir. 

Bu gün Xocalı faciəsi artıq bir neçə dövlətlər tərəfindən soyqırımı kimi tanınmışdır. Belə ki, 2010-cu 

ildə ABŞ-ın Massaçusets ştatı, 2011-ci ildə ABŞ-ın Texas və Nyu Cersi ştatları, 2012-ci ildə Corciya və 

Men ştatları, 2012-ci ildə Meksika, Pakistan və Kolumbiya dövlətləri, 2013-cü ildə ABŞ-ın Nyu Meksiko, 

Arkanzas, Missisipi, Oklahoma, Tennessi, Pensilvaniya, Qərbi Virciniya, Konnektikut və Florida ştatları, 

2013-cü ildə Çexiya, Bosniya və Herseqovina, Peru, 2014-cü ildə Honduras və Sudan Respublikası 

Xocalı soyqırımını rəsmən tanımışdır. 

Dünya ictimaiyyəti bundan sonra da erməni ekstremistlərinin məkrli təbliğatına uymamalı, özgə 

torpaqlarına göz dikən terrorçu dövlətin törətdiyi insan əxlaqına, beynəlxalq hüquqa zidd qanlı qırğını öz 

adı ilə çağırmalıdır. 

 

“Azərbaycan”.-2015.-20 fevral.-N 40.-S.5. 
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Xocalının harayına bütün dünya səs verdi 

 

Sarkisyanın hərbi cinayətkar kimi tanınması üçün 100 min səsi aşdıq 

 

Ayyət Əhməd 

 

Azərbaycanda BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət məqsədilə yaradılan "Sarkisyanın hərbi 

cinayətkar kimi tanınması üçün 100 min səs” petisiyası vaxtından əvvəl başa çatıb. Bu barədə 

kampaniyanın təşəbbüskarı, Prezident yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 

sədri, millət vəkili Azay Quliyev məlumat yayıb. Sədr bu işdə əməyi olan hər bir kəsə, təşəkkür edib: 

"İşçi Qrupunun sədri və üzvlərinə, QHT təmsilçilərinə, bu kampaniyanın aparılmasında əvəzsiz 

xidməti olmuş media mənsublarına, tələbələrə, ictimai aktiv şəxslərə, xaricdə yaşayan soydaşlarımıza, 

Yeni Azərbaycan Partiyasının çox minli üzvlərinə, rabitə və təhsil işçilərinə və səsimizə qoşulanların 

hamısına bu səslərin qısa müddətdə toplanmasında göstərdikləri fədakarlığa görə ayrıca minnətdarlığımı 

çatdırıram”. A. Quliyev onu da qeyd edib ki, kampaniyaya tək Azərbaycandan deyil, xarici ölkələrdən də 

reaksiya gəlib: "Prosesi hər gün yaxından izləyən əməkdaşların verdikləri məlumata görə, Avropanın 

əksər ölkələrindən, ABŞ-dan, hətta uzaq Avstraliyadan da səsimizə səs verən əcnəbilər tapıldı. Bu 

əcnəbilər arasında tanınmış şəxslər, siyasətçilər, jurnalistlər, ictimai-siyasi xadimlər, mədəniyyət işçiləri, 

hətta keçmiş səfirlər və diplomatlar da var idi. Təbii ki, burada diqqətimizi cəlb edən Sarkisyan 

rejimindən bezmiş, sıravi Ermənistan vətəndaşlarının petisiya qoşulmaları oldu. Bu onu sübut edir ki, əli 

Xocalı sakinlərinin, xüsusilə körpə uşaqların, qadınların və ahıl insanların qanına batan Sarkisyanın ədalət 

məhkəməsi qarşısında dayanmasını tək biz deyil, hətta sıravi ermənilər də tələb edirlər. Əminəm ki, 

Azərbaycan xalqının başına gətirilmiş XX əsrin ən böyük dəhşətlərindən olan Xocalı soyqırımında 

birbaşa, habelə dolayısı ilə iştirak etmiş hər bir cinayətkar gec-tez haqlı cəzasını alacaq və onlar ədalət 

mühakiməsi qarşısında cavab verməli olacaqlar”. 

Məlumat üçün bildirək ki, kampaniyanı təşkil etməkdə əsas məqsəd Azərbaycan xalqının vahid 

mövqedən çıxış etdiyini sübut etmək və Ermənistanın işğalçı ölkə olduğunu dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmaqdır. 

Kampaniyanı müsbət dəyərləndirən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı "Şərq”ə söyləyib ki, 

proses davamlı şəkildə aparılmalıdır. Onun sözlərinə görə, müasir dünyanın tələblərinə müvafiq olan 

addımdır: "Yalnız QHT şurası deyil, bütün ictimai təşkilatlar, rəsmi və qeyri-rəsmi qurumlar imkanları 

daxilində bu cür layihələrlə çıxış etməlidirlər. Artıq mexanizmlər mövcuddur. Sosial şəbəkələr qarşımızda 

geniş imkanlar açır. Məlum kampaniyaya bütün dünya qoşuldu. Hər yerdən imzalar gəldi. Dünya 

Sarkisyanın həbi cinayətkar olması ilə bağlı məlumatlandırıldı. Ermənistanın destruktiv mövqeyi dünya 

ictimaiyyətinə çatdırıldı”. 

Təşkilat sədrinin qənaətincə, petisiya haqq səsimizi növbəti dəfə beynəlxalq təşkilatların diqqətinə 

çatdırdı: "Bu, onlara təzyiq formasıdır. Ola bilər ki, birinci dəfədən alınmasın. BMT bunu tanımasın. 

Lakin kampaniyanı dayandırmalı deyilik. Belə proseslərlə bağlı beynəlxalq institutlara müraciətlərin sayı 

artırılmalıdır. Çünki kəmiyyət yüksəldikcə, keyfiyyət halına keçəcək və təşəbbüslər nəticə verəcək”. 

Müsahibimiz onu da təklif edib ki, Sarkisyanla yanaşı, Koçaryan, Levon Ter-Petrosyan, Ohanyan və s. 

haqqında petisiya hazırlanmalıdır: "Hesab edirəm ki, Ermənistanın separatçı ölkə kimi tanınması barədə 

imzalar davamlı şəkildə toplanıb, göndərilməlidir”. 

YAP Gənclər Birliyinin sədri, partiyanın Siyasi Şurasının üzvü Seymur Orucov da petisiyanın 

əhəmiyyətli olduğunu bildirib: "Dövlətimiz Ermənistanın təcavüzkar mövqeyinin beynəlxalq müstəvidə 

ifşa olunması istiqamətində uğurlu siyasət həyata keçirir. Təbii ki, müxtəlif ictimai və siyasi təşkilatlar da 

dövlətimizin bu siyasətinə dəstək verir. Bu baxımdan, Sarkisyanın beynəlxalq cinayətkar kimi tanınması 

istiqamətində başlanan kampaniya çox zəruridir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Sarkisyan hələ prezident 

olmamışdan xeyli öncə hərbçi kimi Azərbaycan torpaqlarının işğalında birbaşa iştirak edib, günahsız 

insanları qətlə yetirib. Xüsusilə, o, Xocalı soyqırımını törədən, dinc insanları qətlə yetirən erməni hərbi 

qüvvələrinə rəhbərlik edən şəxslərdən biri olub. Sarkisyan bu qətliamda iştirakını açıq şəkildə etiraf edib. 

Ona görə də onun hərbi cinayətkar kimi beynəlxalq miqyasda tanınması tam doğrudur”. 
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Petisiyaya dəstəklərindən danışan S. Orucov vurğulayıb ki, YAP-ın gəncləri kampaniyada iştirak 

etməklə yanaşı, sosial şəbəkələrdə insanların imza verməsi üçün də aktiv təbliğat apardılar: "Bütün 

bunların nəticəsi olaraq fevralın 16-sı axşamadək 101 min imza toplandı. YAP-ın gəncləri ümummilli 

məsələlərdə bir mövqedən çıxış edirlər. Gənclərimiz ölkə Prezidentinin siyasətini birmənalı şəkildə 

dəstəkləyirlər. Gənclər dövlət başçısının çağırışı ilə hər an torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə 

hazırdırlar. Ermənistan terror dövlətidir və onun başında duran Sarkisyan terrorçudur, hərbi cinayətkardır. 

Onun beynəlxalq səviyyədə cinayətkar kimi tanınması üçün bu petisiyada əlimizdən gələni etdik. Əgər 

gələcəkdə də belə kampaniyalar olarsa, yenə də fəal şəkildə iştirak etməyə hazırıq”. 

 

“Şərq”.-2015.-20 fevral.-№ 33.-S. 5. 
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Kiyev metrosunda Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatlandırıcı plakatlar yerləşdirilib 

 

Fuad 

 

Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporu və Ümumukrayna Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının 

təşəbbüsü ilə Kiyev şəhərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı böyük kampaniyaya başlanılıb. Bu barədə 

məlumatı Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun sədri, Türk Şurasının Kiyev ofisinin 

koordinatoru Hikmət Cavadov verib. 

H. Cavadov bildirib ki, Kiyevin mərkəzi metro stansiyalarında Xocalıda azərbaycanlıların soyqırımı 

ilə bağlı Ukrayna dilində məlumatlandırıcı plakatlar yerləşdirilib: “Biz əhalinin daha çox istifadə etdiyi 

"MaydanNezalejnosti", "Xreşatik", "Teatralnaya", "Lev Tolstoy" kimi tanınmış mərkəzi metro 

stansiyalarının giriş və çıxışlarında asılmış bu plakatlarda erməni hərbi qruplaşmalarının azərbaycanlılara 

qarşı həyata keçirdikləri hərbi cinayətlərlə bağlı mətnli plakatlar yerləşdirdik. Bu təbliğat vasitələri 

fevralın sonunadək orda qalacaq”.  

H. Cavadov bildirib ki, məqsədləri Xocalı faciəsini Ukrayna ictimaiyyətinə və Kiyev şəhərinin 

qonaqlarına çatdırmaqla erməni vəhşiliyini ifşa etməkdir: “Bilirsiniz ki, bu gün Ukrayna da 

separatizmdən əziyyət çəkir, bir sıra şəhərlərində bu və buna oxşar vəhşiliklər törədilir. Hazırda çox 

həssas dönəmdir, Kiyevə yüzlərlə xarici qonaq və KİV nümayəndələri gəlir. Məqsədimiz bu fürsətdən 

istifadə edib Azərbaycanın hələ 23 il bundan öncə başına gətirilən müsibətləri onlara çatdırmaqdır”. 

Ukraynada Xocalı faciəsi ilə bağlı daha bir neçə bu kimi layihələr həyata keçiriləcəyini bildirən 

Diaspor rəhbəri bu istiqamətdə “Xocalıya Ədalət” Kampaniyasının rəhbəri, Rusiya Azərbaycanlıları 

Gənclər Təşkilatının sədri Leyla Əliyevanın müstəsna və yüksək koordinatorluğunun xüsusi qeyd edib. 

H. Cavadov bildirib ki, diaspora məxsus “Azərbaycanın sözü” qəzetində Xocalı soyqırımına həsr 

edilmiş Ukrayna dilində xüsusi buraxılış hazırlanır: “Soyqırımla bağlı keçirəcəyimiz anım tədbirində isə 

“Xoca” filmi nümayiş etdiriləcək”.  

Qeyd edək ki, layihənin koordinatoru Ümumukrayna Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının sədr müavini 

İsgəndər Zamanovdur. 

 

“Palitra”.-2015.-20 fevral.-№ 33.-S.8. 
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Ombudsmandan Xocalı bəyanatı 

 

Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Elmira Süleymanova Xocalı 

soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb. 

Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən APA-ya daxil olan bəyanatda bildirilib ki, Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı işğalçılıq və soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi olan, beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərinin, insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə, kobudcasına pozulması ilə nəticələnən 

Xocalı soyqırımı erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı uzun müddət 

davam edən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin daha bir dəhşətli nümunəsidir.  

Qeyd olunub ki, beynəlxalq hüquqa əsasən, genosid ən ağır cinayətlərdəndir: “Lakin təəssüf ki, 

Azərbaycanda dinc əhaliyə qarşı belə dəhşətli soyqırımı aktları həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bu 

faktlar, o cümlədən Xocalı soyqırımı  beynəlxalq aləmdə hələ də öz qiymətini almayıb, bu hadisəni 

planlaşdıranlar, təşkil edənlər və törədənlər məsuliyyətə cəlb edilməyib, layiqli cəzalarını almayıb və bu 

istiqamətdə hər hansı bir tədbir görülməyib. Ermənistan Avropa Şurasına üzv qəbul olunarkən Parlament 

Assambleyasının 221 saylı Rəyi əsasında öz üzərinə bir sıra öhdəliklər götürmüşdür. Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həllinə münasibətdə Ermənistan öz üzərinə münaqişəni yalnız dinc yollarla nizamlamaq 

üçün səyləri davam etdirmək, beynəlxalq və yerli mübahisələri, qonşulara qarşı güc tətbiqi ilə hər hansı 

hədələməyə yol vermədən, dinc vasitələrlə və beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında həll etmək 

öhdəliyini götürüb. Lakin Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirərək, bu öhdəliklərə əməl 

etmir, regionda sülhün bərqərar olmasına və davamlı inkişaf proseslərinə maneçilik törədir, atəşkəs 

rejimini mütəmadi olaraq pozur. 

Avropa Parlamentinin Dağlıq Qarabağla bağlı 23 oktyabr 2013-cü il 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 edilib. Təəssüf ki, bununla bağlı da heç bir tədbir görülməyib və 

Azərbaycanın zəbt olunmuş əzəli torpaqları hələ də işğal altında saxlanılır”. 

Bildirilib ki, ikili standartlara yol vermədən, beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə uyğun olaraq, 

bu hadisə xüsusi beynəlxalq komissiya tərəfindən araşdırılmalı, səlahiyyətli beynəlxalq qurumlar 

tərəfindən genosid aktı kimi tanınmalı, cinayət törədənlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edilməlidir: “Nüfuzlu 

beynəlxalq qurumları birmənalı mövqe nümayiş etdirərək, bir daha bu soyqırımını pisləməyə, onu 

törədənlərin layiq olduqları cəzanı tezliklə alması üçün səyləri artırmağa çağırıram.  

Bir daha bəyan edirik ki, 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 qayıtmalı, günahsız, dinc insanları məhv edən cinayətkarlar tezliklə ədalət məhkəməsi 

qarşısında cavab verməli və cəzalandırılmalıdır”. 

Bəyanat BMT-nin baş katibinə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali 

Komissarına, Avropa Komissiyasına, Avropa Şurasına, ATƏT-ə, Beynəlxalq və Avropa Ombudsmanlar 

İnstitutlarına, Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasına, Beynəlxalq Sülh Bürosuna, Universal Sülh 

Federasiyasına, müxtəlif ölkələrin ombudsmanlarına, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki və xarici ölkələrin 

Azərbaycandakı səfirliklərinə, Azərbaycanın diaspor təşkilatlarına ünvanlanıb. 
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“The Holland Times” qəzeti Xocalı soyqırımından yazır 

 Niderlandın “The Holland Times” qəzetində Xocalı soyqırımı haqqında məqalə dərc olunub. 

Azərbaycanın Niderlanddakı səfirliyindən AzərTAc-a bildirilib ki, məqalədə Xocalı soyqırımının 

tarixçəsindən, ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş vəhşiliklərdən bəhs edilir. Eyni 

zamanda, soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünyaya çatdırılması üçün Heydər Əliyev Fondunun vitse-

prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası, bu 

kampaniya çərçivəsində görülən işlər haqqında məlumat verilir. Xocalı faciəsinin insanlığa qarşı cinayət 

və soyqırımı kimi tanınmasına çağırılan petisiya hazırlandığı diqqətə çatdırılır. 

 

“Azərbaycan”.-2015.-21 fevral.-N 41.-S.4. 
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 “Xocalı soyqırımı: “Siyasi-hüquqi qiymətləndirmə prosesində” mövzusunda elmi-praktik 

konfrans keçirilib 

 

20 fevral 2015-ci il tarixində Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsindəki Heydər Əliyev Mərkəzində 

“Xocalı soyqırımı: Siyasi-hüquqi qiymətləndirmə prosesində” mövzusunda elmi-praktik konfrans 

keçirildi. 

Tədbirdə Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Süleyman Mikayılov, Millət vəkilləri Siyavuş 

Novruzov, Mixail Zabelin, Qırğızıstan Respublikasının Respublikamızdakı fövqəladə və səlahiyyətli 

səfiri Aygicit Buranov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademiki Vəli Əliyev, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun 

direktoru, siyasi elmlər doktoru Elman Nəsirov, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, tarix elmləri 

doktoru, professor Anar İsgəndərov və rayon ictimaiyyəti iştirak edirdilər. 

İlk öncə ulu öndərin büstü önünə gül dəstələri qoydular. Tədbirə gələn qonaqlar Heydər Əliyev 

Mərkəzində Xocalı faciəsini əks etdirən rəsm əsərlərindən ibarət guşə ilə tanış oldular. Xocalı qətliamının 

dəhşətlərini əks etdirən film nümayiş etdirildi. 

Tədbiri giriş nitqi ilə açan Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Süleyman Mikayılov tarixdə 

analoqu olmayan, ötən əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş vermiş Xocalı soyqırımını yalnız 

soydaşlarımıza deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət kimi səciyyələndirdi. Qeyd etdi ki, 

Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı 

müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı, ən qanlı səhifəsidir. 

Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə tanıdılması və erməni faşizminin ifşası ilə bağlı ilk praktik 

təşəbbüs ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbilə hakimiyyətə qayıdışından sonrakı dövrə 

təsadüf edir. Bu məqsədlə atılan mühüm addımlardan biri erməni təcavüzü nəticəsində üzləşdiyimiz milli 

faciələrimizə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi oldu. Ulu öndərin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də 

Milli Məclis "Xocalı Soyqırımı Günü haqqında" qərar qəbul edildi. 

Məhz bu baxımdan Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan haqqında əsl 

həqiqətlər beynəlxalq aləmə çatdırılır, bu istiqamətdə təbliğat və təşviqatın aparılır, erməni vandalizminin 

bütün gerçəklikləri ilə dünyaya nümayiş olunur. 

Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini, millət vəkili Siyavuş Novruzov öz nitqində 

Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırım aktının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin işğalı zamanı Ermənistan 

Respublikasının həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin yeni bir mərhələsini təşkil etməsi aşkar bir 

gerçəklik olduğunu bildirdi. Bu gün dövlətimiz tərəfindən aparılan məqsədyönlü siyasətin nəticəsi kimi 

dünyanın bir sıra ölkələrində Xocalı faciəsinə soyqırım kimi qiymət verildiyini qeyd etdi. 

Millət vəkili Mixail Zabelin Xocalı faciəsi erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı aparılan etnik 

təmizləmə və soyqırım siyasətinin qanlı səhifəsi kimi müxtəlif vaxtlarda fərqli şəkildə, xüsusi riyakarlıqla 

həyata keçirilən bu mənfur siyasətə heç zaman ara verilmədiyini, gah qanlı toqquşmalara səbəb olmuş, 

gah da dövrün tələblərinə uyğun ideoloji forma ilə pərdələndiyini vurğuladı. 

Çıxış edənlər digər natiqlərdə terrorun dininin və milliyətinin olmadığını, erməni millətçiləri 

tərəfindən törədilmiş Xocalı faciəsini təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütövlükdə insanlığa qarşı 

vəhşilik kimi qiymətləndirdilər. Bildirdilər ki, bu gün Xocalı soyqırımının dünya səviyyəsində 

tanıdılması, hüquqi baxımdan soyqırım kimi qəbul edilməsi, soyqırım faktından onun törədicisi olan 

Ermənistana qarşı beynəlxalq müstəvidə təzyiq kimi istifadə edilməsi, soyqırımda əsas təşkilatçı və 

cinayətkarların beynəlxalq məhkəmə tərəfindən cəzalandırılması və sair məsələlər həllini gözləyir. 

 

“Səs”.-2015.-21 fevral.-№ 34.-S. 5. 
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"Ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinin ən qanlı səhifəsidir" 

 

V.Ş. Mixalovski: "Bilin ki, Azərbaycan xalqı son 100 ildə dəfələrlə erməni terroruna hədəf gəlib, dinc 

əhaliyə divan tutulub" 

 

Fevralın 17-də Polşanın paytaxtı Varşava şəhərində “Yablonski qardaşlarının binası”ndakı görüş 

zalında polşalı mühəndis, səyyah, yazıçı, bu ölkədə nəşr olunan “Rurociągi” (Boru kəmərləri) dərgisinin 

redaktoru Vitold Şirin Mixalovskinin “Biz avrosarmatlarıq” adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. 

Azərbaycanın Polşadakı səfirliyindən APA-ya verilən məlumata görə, təqdimat mərasimində Polşa 

ictimaiyyətinin və dövlət qurumlarının nümayəndələri, yazıçı və publisistlər, jurnalistlər, diplomatik 

korpusun nümayəndələri iştirak edib. 

Təqdimat mərasimində çıxış edən V.Ş. Mixalovski müxtəlif dövrlərdə səyahət etdiyi ölkələr, onların 

tarixi, mədəniyyəti adət və ənənələri haqqında məlumat verib. Azərbaycan üzərində dayanan müəllif 

ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, sadə insanları haqqında geniş məlumat verib. Azərbaycanın zəngin neft və 

qaz ehtiyatlarına malik olduğunu və inkişaf etmiş neft sənayesi haqqında danışıb. 

Ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı mühüm rolu xüsusi olaraq qeyd edən V.Ş. 

Mixalovski Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsinə, azərbaycanlıların ermənilər 

tərəfindən soyqırımına məruz qalmasına da toxunub: “Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan 

tərəfindən işğal olunub. Bu işğal bu gün də davam edir. Bu işğal aktı çoxlu sayda insanın vəhşicəsinə 

ermənilər tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə müşayiət olunub. Sizin erməni terrorundan bəlkə də xəbəriniz 

yoxdur. Bilin ki, Azərbaycan xalqı son 100 ildə dəfələrlə erməni terroruna hədəf gəlib, dinc əhaliyə divan 

tutulub. Azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımı isə Azərbaycan tarixinin ən qanlı 

səhifələrindən birinə çevrilib”. 

 

“525-ci qəzet”.-2015.-21 fevral.-№ 34.-S.4. 
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Hyuston şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb 

Yusif BABANLI, 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

 

Hyuston şəhərində yerləşən Azərbaycan Mərkəzində “Hyuston-Bakı” Qardaşlaşmış Şəhərlər 

Assosiasiyası tərəfindən Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirilib. 

Tədbirdə Azərbaycan icmasının nümayəndələri, akademik dairələrin təmsilçiləri, Azərbaycanın ABŞ-

dakı səfirliyinin əməkdaşları, Türkiyənin Hyuston şəhərindəki vitse-konsulu iştirak ediblər. 

 “Hyuston-Bakı” Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyasının prezidenti və Hyustonda yerləşən 

Azərbaycan Mərkəzinin icraçı direktoru İradə Axundova Xocalı soyqırımının hər bir azərbaycanlı üçün 

tarixin ağrılı səhifəsi olduğunu deyib.  

Sonra soyqırımından bəhs edən film nümayiş etdirilib. 

Faciənin qurbanları bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. 

Hyuston Universiteti Siyasi Elmlər Departamentinin mühazirəçisi Rayan Kennedi Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və regiondakı digər münaqişələrdən danışıb, Xocalı soyqırımı 

kimi dəhşətli faciələrin gələcəkdə baş verməsinin qarşısının alınması üçün bu problemlərin tezliklə həll 

olunmasının vacibliyini vurğulayıb, beynəlxalq ictimaiyyətin səylərinin artırılmasının zəruriliyini qeyd 

edib. 

Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin müşaviri Məmməd Talıbov 1992-ci ilin fevralında Xocalıda baş 

vermiş dəhşətli hadisələrdən danışıb. O, insanlığa qarşı bu kimi cinayətlərin cəzasız qalmamasının 

zəruriliyini vurğulayıb. Bildirib ki, müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş Azərbaycan Ermənistan tərəfindən 

hərbi təcavüzlə üzləşib, torpaqlarının 20 faizi işğal olunub, bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və 

məcburi köçkünə çevrilib. 

Qeyd edilib ki, son 20 ildə Azərbaycanda bütün sahələrdə böyük uğurlara nail olunub, ölkəmizin 

təşəbbüsü ilə irimiqyaslı iqtisadi layihələr həyata keçirilib, əhalinin yaşayış səviyyəsi dəfələrlə artıb. 

Bununla bərabər diplomat ABŞ-da fəallığı ilə seçilən erməni lobbisinin son zamanlar ölkəmizin 

uğurlarından qıcıqlanaraq, Azərbaycana qarşı fitnəkar böhtan kampaniyasına başladığını qeyd edib. 

Bunun qarşısının alınması məqsədilə o, ABŞ-da yaşayan hər bir həmvətənimizi erməni yalanını ifşa 

etməkdə fəal olmağa çağırıb. 

Türkiyənin Hyuston şəhərindəki vitse-konsulu Abdulla Topçu Türkiyə xalqının daim qardaş 

Azərbaycanın yanında olacağını bildirib. 

Sonda tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılıb. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-22 fevral.-N 42.-S.4. 
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Berkli Universitetində Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərdən danışılıb 

Kaliforniyada yerləşən, dünya universitetləri reytinqində ilk onluğa daxil olan Berkli 

Universitetində Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib. 

 

Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə keçirilən tədbir Şimali 

Kaliforniya Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunub. Tədbirdə universitetin müəllim 

və tələbələri ilə yanaşı, diaspor fəalları da iştirak ediblər. 

AzərTAc-ın ABŞ üzrə xüsusi müxbiri Yusif Babanlı tədbirdə çıxış edərək Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı təcavüzünün tarixi köklərindən danışıb. Qarabağ bölgəsi haqqında məlumat verən Y.Babanlı erməni 

millətçilərinin iddialarının əsassız olduğunu bildirib. O, həmçinin 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin yaradılması və bu muxtariyyətlə ermənilərə böyük siyasi və mədəni haqların verilməsi barədə 

söhbət açıb. Sovet hökumətinin XX əsr boyu ermənipərəst siyasətindən və azərbaycanlıların 

Ermənistandakı ata-baba torpaqlarından qovulmasından söz açan Y.Babanlı qeyd edib ki, 1897-ci ildə 

Rusiya imperiyasında keçirilən əhalinin siyahıya  alınmasına görə ermənilər nəinki Qarabağda, hətta 

hazırda Ermənistanın tərkib hissəsi olan Zəngəzur və İrəvan qəzalarında da azlıq təşkil edirdilər. Məhz bu 

süni demoqrafik dəyişikliklər nəticəsində Ermənistan Azərbaycan torpaqlarına sahib çıxıb. Y.Babanlı 

Malıbəyli, Quşçular, Qaradağlı və Xocalı qətliamlarının ermənilərin niyyətli etnik təmizləmə siyasətinin 

nəticələri olduğunu qeyd edib. 

Sonra Xocalı qətliamının canlı şahidlərindən olan Anar Usubov çıxış edib. O, Xocalının işğalı 

ərəfəsində mühasirədə yaşayan əhalinin vəziyyəti, şəhərin zəbt olunması və insanların qarlı meşələri 

keçərək Ağdama doğru qaçması haqqında danışıb. Təsadüf nəticəsində sağ qaldığını qeyd edən A.Usubov 

bildirib ki, onun iyirmidən çox yaxın qohumu ya öldürülüb, ya da itkin düşüb. Öz kədərli xatirələrini 

fotofaktlar əsasında bölüşən Xocalı sakini qətliamdan sonra yaşadığı həyat haqqında danışıb. Qeyd edib 

ki, o dəhşətli gecədən sağ çıxan yüzlərlə xocalılı illər boyu psixoloji travmadan əziyyət çəkiblər. 

Sonra tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılıb. Qeyd olunub ki, Xocalı qətliamı ABŞ-ın 10-dan 

çox ştatı və bir neçə ölkə tərəfindən tanınıb. 

Tədbirin sonunda Xocalı soyqırımı zamanı törədilmiş ağır cinayətləri və faciə qurbanlarının 

iztirablarını əks etdirən sənədli film göstərilib. İştirakçılar soyqırımına dair fotosərgi ilə də tanış olublar 
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Vyanada Xocalı soyqırımına həsr olunan konfrans keçirilib 

Elgün NİFTƏLİYEV, 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

 

Fevralın 20-də Vyanada Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümünə həsr olunan konfrans keçirilib. 

Avstriya Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyinin təşəbbüsü və bir sıra qeyri-hökumət 

təşkilatlarının dəstəyi ilə keçirilən konfransda Azərbaycan və Türkiyə diasporlarının təmsilçiləri, 

hər iki ölkənin səfirliklərinin əməkdaşları və yerli ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. 

Əvvəlcə Xocalı soyqırımı haqqında sənədli film nümayiş olunub. 

 

Avstriya Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyinin rəhbəri Yardım Günəş dinc əhalinin 

qətlə yetirildiyi Xocalı soyqırımı haqda həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bu kimi 

tədbirlərin keçirilməsinin önəmli olduğunu qeyd edib. 

Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Azay Quliyev və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü, 

Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin sədri Sinan Oğan məruzə ilə çıxış ediblər. 

Azay Quliyev Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınması istiqamətində həyata 

keçirilən bütün fəaliyyətlərin önəmini qeyd edib. Bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin hər hansı 

soyqırımını tanıması üçün üçmərhələli uzun bir yol keçmək lazımdır. İlk mərhələdə soyqırımının dünyada 

tanıdılması üçün müvafiq məlumatlandırma işi aparılmalı, ikinci mərhələdə müxtəlif ölkələrin 

parlamentləri tərəfindən həmin soyqırımının tanınmasına nail olunmalı və sonda məsələyə beynəlxalq 

səviyyədə hüquqi qiymət verilməlidir. 

O, Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının 

və digər təsirli fəaliyyətlərin əhəmiyyətini qeyd edib. Bundan sonra da anım tədbirlərinin formatının 

müasirləşdirilməsinin, daha çox əcnəbi vətəndaşların bu tədbirlərə və layihələrə cəlb edilməsinin vacib 

olduğu diqqətə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, Xocalı faciəsi Azərbaycan tarixinin ən ağrılı səhifəsi olsa da, 

xalqımız öz torpaqlarını heç zaman unutmayacaq və onu düşmənə güzəştə getməyəcək. 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Sinan Oğan bildirib ki, erməni lobbisi yüz il bundan əvvəlki 

hadisələri tarixi sübut və faktlara söykənmədən dünya ictimaiyyətinə soyqırımı kimi təqdim edir və bir 

çox ölkələrdə buna nail olur. Bununla da onlar öz cinayət əməllərini pərdələmək, soyqırımına məruz 

qalmış türk xalqlarını beynəlxalq aləmə soyqırımı törətmiş xalqlar kimi təqdim etmək istəyirlər. 

Ermənilər soyqırımına məruz qaldıqlarını dünyaya car çəksələr də nədənsə Türkiyənin heç bir yerində 

ermənilərin dəfn olunduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanmır. Əvəzində isə istər Vanda, istərsə də 

Azərbaycanın Quba rayonundakı kütləvi məzarlıqlarda müsəlmanların cəsədləri aşkarlanır. Bu gün 100 il 

bundan əvvəl həyata keçirildiyi iddia edilən saxta “erməni soyqırımı” dünyaya tanıdılır, lakin soyqırımını 

kimin törətdiyi Xocalının timsalında aydın görünür. 

Xocalı soyqırımına aparan səbəblərdən danışan S.Oğan həmin dövrdəki hərbi-siyasi vəziyyətə, 

dövlətlərarası və beynəlxalq münasibətlərə də nəzər yetirib, tarixi faktlardan və həmin soyqırımı barədə 

Qərb mətbuatında işıq üzü görmüş məqalələrdən iqtibaslar gətirib. Bildirib ki, törədilmə səbəbinə və 

məqsədinə, eləcə də digər amillərə əsasən Xocalı faciəsi Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və 

cəzalandırılması haqqında 1948-ci il BMT Konvensiyasının müddəalarına tam uyğundur. Həmin hadisəni 

törətmiş cinayətkarlar öz cəzalarını almalıdırlar. 

S.Oğan Xocalı soyqırımı və ermənilərin törətdiyi digər faciələrlə bağlı dünyada geniş 

məlumatlandırma kampaniyalarının aparılmasının önəmini qeyd edib. O, həm Azərbaycan, həm də türk 

diasporunun bu məsələdə birgə fəaliyyət göstərməsinin zəruriliyini vurğulayıb. 
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Londonda Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar “Qarabağ: Gələcəyə baxışımız” elmi 

forumu keçirilib 

Orxan İSMAYILOV, 

 AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

London 

 

“Azərbaycan – Britaniya Məzunları” İctimai Birliyinin (AUKAA) təşkilatçılığı, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun və ölkəmizin Böyük Britaniyadakı 

səfirliyinin dəstəyi ilə Londonda tələbə və məzunlar üçün “Qarabağ: Gələcəyə baxışımız” adlı elmi 

forum keçirilib. 

 

Forum Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümünə həsr edilib. Əvvəlcə Xocalı faciəsi qurbanlarının 

xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. 

Bildirilib ki, forumun keçirilməsində əsas məqsəd Böyük Britaniyada Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi mövzusunda elmi müzakirələrin aparılması üçün sosial və humanitar, siyasi elmlər 

və dövlət idarəçiliyi, habelə beynəlxalq münasibətlər, diplomatiya və ətraf mühit elmləri sahəsində təhsil 

alan tələbələr, magistrantlar və doktorantlar üçün vahid platforma təqdim etməkdir. Forum, eyni 

zamanda, Britaniyanın müxtəlif nüfuzlu universitetlərinin tələbə və akademik heyəti arasında Dağlıq 

Qarabağ problemi ətrafında elmi araşdırmaları təşviq etmək məqsədi daşıyıb. 

AUKAA London Forum layihəsinin meneceri Ramiz Babayev təmsil etdiyi qurum və forum haqqında 

iştirakçıları məlumatlandırıb. O, “Xocalı həftəsi” çərçivəsində Qarabağ mövzusunda forumun 

keçirilməsinin önəmini vurğulayıb. 

Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Tahir Tağızadə forumun işini yüksək qiymətləndirib və onun 

əhəmiyyətindən danışıb. 

Qeyd edib ki, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında 

olması hələ də davam edən ədalətsizlikdir. Bu ədalətsizliyə qarşı elmi və siyasi cəhətdən ölçü götürülməsi 

vacibdir. Səfir deyib: “Mənə nə üçün Xocalı faciəsi Azərbaycan üçün aktual mövzu kimi daim gündəmdə 

qalır, Azərbaycan bunun əvəzini çıxmaq istəyirmi” sualı ilə tez-tez müraciət edirlər. Bildirirəm ki, biz 

intiqam eşqində deyilik, ədalətin bərqərar olmasını, bu cür hadisələrin təkrarlanmamasını istəyirik”. 

Böyük Britaniya ilə münasibətlərimiz haqqında məlumat verən diplomat bu ölkənin Azərbaycan üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini, əlaqələrimizin tarixinin XIX əsrin əvvəllərinə qədər gedib çıxdığını 

diqqətə çatdırıb. Səfir əməkdaşlığımızın sadəcə enerji deyil, bütün sahələri əhatə etdiyini bildirib. 

London Diplomatiya Akademiyasının rektoru Nabil Ayad Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi haqqında danışıb. O, Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin ermənilər tərəfindən işğal edildiyini, 

bir milyondan çox azərbaycanlının yurd-yuvalarından didərgin düşdüyünü diqqətə çatdırıb. Professor 

beynəlxalq qurumların dünyadakı digər münaqişələrə göstərdiyi diqqəti Dağlıq Qarabağ probleminə 

münasibətdə göstərmədiyini bildirib. 

Gənclər Fondunun nümayəndəsi Babək Məmmədzadə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu cür 

forumlarda akademik səviyyədə müzakirə edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. 

B.Məmmədzadə Azərbaycanda həyata keçirilən gənclər siyasəti barədə də məlumat verib. Bildirib ki, 

əsasını ümummilli lider Heydər Əliyevin qoyduğu bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla 

davam etdirilir. Bu siyasətin təməlini Azərbaycan gənclərinin hərtərəfli inkişafı, onların ictimai-siyasi 

fəallığının artırılması təşkil edir. 

“St.Andrews” universitetində fəaliyyət göstərən Orta Asiya, Mərkəzi Asiya və Qafqaz İnstitutunun 

direktoru professor Rik Favn “Qarabağ: münaqişənin həlli üçün əngəllər və imkanlar” mövzusunda 

təqdimatla çıxış edib. Təqdimatda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi elmi-praktiki, siyasi və iqtisadi cəhətdən 

ətraflı təhlil olunub. 

Daha sonra forum işini  “Qarabağ Münaqişəsi: təhdidlər və çağırışlar”, “Britaniya universitetlərində və 

cəmiyyətində Qarabağ məsələsi” adlı panellərlə davam etdirib. 
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Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfirliyi Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində iş 

aparır 

Qulu KƏNGƏRLİ, 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Bişkek 

 

Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfiri Hidayət Orucov bu ölkənin parlamenti - Joqorku Keneş 

sədrinin müavini Asiya Sasıkbayeva ilə görüşüb. 

 

Görüşdə Asiya Sasıkbayeva Azərbaycan və qırğız xalqlarının qardaş xalqlar olduğunu bildirib, 

ölkəmizin son illərdəki nailiyyətləri ilə fəxr etdiklərini söyləyib. O, son vaxtlar Azərbaycan və Qırğızıstan 

arasında əlaqələrin genişləndiyini, lakin əməkdaşlığın daha da inkişafı üçün böyük potensialın olduğunu 

söyləyib və bundan istifadə edilməsinin önəmini qeyd edib. A.Sasıkbayeva Qırğızıstanın əlaqələrin 

inkişafında, xüsusilə iqtisadi sahədə birgə layihələrin həyata keçirilməsində maraqlı olduğunu bildirib. 

Parlament sədrinin müavini 2014-cü ildə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün bir 

sıra tədbirlərin həyata keçirildiyini qeyd edib. Bildirib ki, Kant şəhərində küçələrdən birinə Azərbaycan 

və Qırğızıstan xalqlarının dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində misilsiz xidmətləri olan ulu öndər 

Heydər Əliyevin adı verilib, Azərbaycanda Qırğızıstanın səfirliyi açılıb, parlamentlər arasında əlaqələr 

inkişaf edir. 

H.Orucov ölkələrimiz arasında müxtəlif istiqamətli investisiya layihələrinin hazırlandığını bildirib. O, 

son bir neçə il ərzində iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndiyini,  ticarət dövriyyəsinin artdığını 

qeyd edib. Buna baxmayaraq bu göstəricilərin Azərbaycanın və Qırğızıstanın real iqtisadi potensialına 

uyğun olmadığını bildirib. 

Səfir qeyd edib ki, son vaxtlar bütün sahələrdə, xüsusilə humanitar sahədə əməkdaşlıq uğurla inkişaf 

edir. Son iki il ərzində həm Bişkekdə, həm də Bakıda çoxlu mühüm tədbirlər keçirilib, Azərbaycan 

həqiqətlərinin Qırğızıstanda və bu ölkənin Azərbaycanda təbliği sahəsində işlər görülüb. 

Görüşdə səfir Xocalı faciəsi haqqında da məlumat verib. Xocalı soyqırımının Qırğızıstan tərəfdən 

tanınması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Səfir qeyd edib ki, dünyanın bir sıra ölkələri, ABŞ-ın 10-dan 

artıq ştatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bu soyqırımını tanıyıb. O, ümid etdiyini bildirib ki, birgə səylər 

nəticəsində yaxın gələcəkdə qardaş Qırğızıstan parlamenti Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində 

mühüm addımlar atacaq. 

Görüşdə hər iki tərəfi maraqlandıran bir sıra digər məsələlər də müzakirə edilib. 
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İsveçrədə Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü ilə bağlı aksiya 

Əsgər ƏLİYEV, 

 AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “ 

Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təşviqat kampaniyası çərçivəsində dünyanın bir çox ölkələrində 

olduğu  kimi  İsveçrədə də Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü ilə bağlı  silsilə tədbirlər keçirilib. 

 

Ölkənin paytaxtı Bern şəhərinin mərkəzi meydanında XX əsrin ən qanlı səhifələrindən biri olan Xocalı 

soyqırımı ilə əlaqədar aksiya təşkil edilib. 

Aksiyada Xocalı faciəsi zamanı həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. 

Üzərində “Xocalıya ədalət!”, “Xocalı hadisələrinə siyasi qiymət verilməlidir!”, “Biz torpaqlarımızın 

azad olunmasını tələb edirik” kimi şözlər yazıldığı transparantların və  ermənilərin qəddarcasına qətlə 

yetirdikləri Xocalı şəhidlərinin fotolarının əks olunduğu lövhələrin nümayiş etdirildiyi aksiyada  

Azərbaycan və Türkiyə diasporunun təmsilçiləri, İsveçrədə təhsil alan tələbələrimiz  “Dağlıq Qarabağ 

bizimdir!”, “Xocalı bizimdir!”, “Erməni işğalçılarına ar olsun!”, “Ermənistan işğalçı dövlətdir”, 

“Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaqdır!” və digər şüarlar səsləndiriblər. 

Aksiyada çıxış edən İsveçrə Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Qasım Nəsirov 

bildirdi ki, Azərbaycan xalqının ən ağrılı və qanlı səhifələrindən biri olan Xocalı soyqırımı artıq 

hamımızın yaddaşında həkk olunub.  Hər il biz erməni vəhşiliyinin qurbanı olan Xocalı şəhidlərinin 

xatirəsini yad edirik. 

Bu il Xocalı soyqırımının baş verdiyi amansız hadisələrdən 23 il ötsə də, silahlı ermənilər tərəfindən 

amansızlıqla qətlə yetirilən qardaşlarımızı və bacılarımızı, günahsız uşaqları unuda bilmirik və unutmağa 

haqqımız da yoxdur. Onlar əsrlər boyu xalqımıza qarşı düşmənçilik siyasəti yeridən ermənilərin 

soyqırımına məruz qalıblar. 

Faciənin əsl səbəbkarlarının bu gün belə cəzasız qaldıqlarını və Ermənistanda yüksək vəzifələrdə 

olduqlarını xatırladan Q.Nəsirov dünya ictimaiyyətinin hadisələrə seyrçi münasibət bəsləmələrindən, 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən  Xocalı faciəsinə siyasi qiymət verilməməsindən bütün azərbaycanlıların 

təəssüf hissi keçirdiyini vurğulayıb. O, qeyd edib ki, istər Azərbaycanda, istərsə də onun hüdudlarından 

kənarda yaşayan və doğma vətənini qəlbən sevən hər bir azərbaycanlı Ermənistanın işğalçı dövlət 

olmasını, xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparmasını, ölkəmizlə bağlı həqiqətləri dünya 

ictimaiyyətinə və yaşadıqları ölkələrin sakinlərinə  çatdırmalıdır. Bu, hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. 

Tədbir zamanı yerli sakinlərə və qonaqlara Xocalı soyqırımından ətraflı bəhs edən vərəqələr paylanıb. 

İki saat davam edən aksiyanın sonunda üzərində “Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə  Xocalı faciəsi” 

sözləri yazılan qara rəngli yüzlərlə şar havaya buraxılıb. 
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Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Londonda aksiya keçirilib 

Orxan İSMAYILOV, 

 AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

 

Londonda Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar kütləvi aksiya keçirilib. 

 

Bu şəhərdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin təşkilatçılığı ilə keçirilən və bir neçə saat davam edən 

aksiyada Britaniyanın müxtəlif universitetlərindən olan azərbaycanlı və xarici tələbələrlə yanaşı, 

Azərbaycan icmasının nümayəndələri də iştirak ediblər. 

 Tədbir iştirakçıları Londonun mərkəzində yerləşən Trafalqar meydanından başlayaraq parlament 

binasının qarşısına qədər yürüş ediblər. 

Aksiya iştirakçıları əllərində Xocalı hadisələri zamanı erməni faşistlərinin dinc sakinləri amansız 

işgəncələrlə qətlə yetirmələrinin, ümumiyyətlə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti ilə 

bağlı faktların əks olunduğu plakatlar tutub, faciənin günahkarlarının cəzalandırılması, bu soyqırımına 

beynəlxalq səviyyədə obyektiv siyasi-hüquqi qiymət verilməsi barədə çağırışlar ediblər. Onlar “Xocalıya 

ədalət!”, “Rədd olsun erməni terrorizmi!”, “Biz ədalət tələb edirik”, “Biz sülh istəyirik”, “Sarkisyan 

terrorçudur”, “Qarabağ bizimdir, bizim olacaq”, “Sarkisyan! sən əsgərləri öldürürsən” şüarlarını 

səsləndiriblər. Tədbir iştirakçıları üzərində “Xocalıya ədalət!”, “Erməni təcavüzünə son!” yazılmış böyük 

ölçülü plakatlarla meydandan keçən insanların diqqətini aksiyaya yönəldiblər. 

Aksiya çərçivəsində soyqırımı ilə maraqlanan müxtəlif ölkələrin təmsilçilərinə Xocalı faciəsi ilə bağlı 

broşürlər paylanılıb. 

Aksiyanın gənc fəalları fikirlərini KİV nümayəndələri ilə bölüşüblər. Ənənəvi olaraq hər il Londonda 

və dünyanın müxtəlif yerlərində keçirilən aksiyaların önəmi vurğulanıb. Azərbaycanlı tələbələr bildiriblər 

ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan, təhsil alan həmvətənlərimiz, xüsusən də, gənclər ölkəmizə 

qarşı edilən bu ədalətsizliyi tezliklə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq üçün əllərindən gələni 

əsirgəməməlidirlər. 

Aksiya Azərbaycanın dövlət himninin oxunması ilə başa çatıb. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tərəfindən irəli sürülmüş “Xocalıya ədalət!” 

beynəlxalq təbliğat və məlumatlandırma kampaniyası çərçivəsində dünyanın bir sıra ölkələrində aksiyalar 

təşkil olunur, bu dəhşətli faciə haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə 

çatdırılması üçün davamlı təbliğat işləri aparılır. 
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Almaniyanın Bielefeld şəhərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı yürüş keçirilib 

 

“Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində Almaniyanın Bielefeld şəhərində izdihamlı yürüş-mitinq 

keçirilib. Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümünə həsr olunmuş aksiyada Almaniyanın Bielefeld, 

Hannover, Hamburq və digər şəhərlərində yaşayan 400-dən çox soydaşımız, türk icmasının, yerli 

ictimaiyyətin nümayəndələri, iş adamları, ictimai-siyasi xadimlər iştirak ediblər. 

Almaniyanın Nordrayn-Vestfaliya federal əyalətində fəaliyyət göstərən Alman-Azərbaycan 

Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkilatçılığı və Türkiyə Gənclər Təşkilatının dəstəyi ilə keçirilən yürüş-mitinq 

Bielefeld şəhərinin mərkəzi meydanından başlayıb. Mitinqdə Azərbaycan və alman dillərində Xocalı 

soyqırımı haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, bu vəhşilik erməni millətçilərinin və onların 

havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin dəhşətli nümunəsidir. 

Mitinqdə Xocalı faciəsinin bir çox ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən soyqırımı kimi tanınması, 

insanlığa qarşı törədilən bu qətliama digər dövlətilərin də tezliklə hüquqi və siyasi qiymət verəcəyinə 

əminlik ifadə edilib. Aksiyada çıxış edənlər Almaniya hökumətini də bu faciəni soyqırımı kimi tanımağa 

çağırıblar. 

Mitinqin sonunda Azərbaycan-Alman Dostluq Cəmiyyətinin qəbul etdiyi bəyannamə oxunub. 

Bəyannamədə bəşəriyyətin ən qanlı cinayətlərindən biri olan Xocalı soyqırımına dünya ictimaiyyətinin 

siyasi-hüquqi qiymət verməsinin zəruriliyi vurğulanıb. 

Mitinqdən sonra aksiya iştirakçıları Bielefeld şəhərinin mərkəzi küçələri ilə hərəkət edərək Xocalı 

soyqırımının dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınmasını və Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının 

işğalına son qoymasını tələb ediblər. Çoxlu sayda Azərbaycan və türk bayraqlarının dalğalandığı yürüş 

zamanı şəhər sakinlərinə soyqırımına dair kitab, jurnal, broşür paylanılıb. 

Yürüş zamanı səsgücləndirici vasitəsilə şəhərin sakinlərinə və qonaqlara Xocalı faciəsi haqda məlumat 

verilib. Əllərində Xocalı dəhşətlərini əks etdirən fotoşəkilləri, plakat və şüarları, Azərbaycan və Türkiyə 

bayraqlarını tutan aksiya iştirakçıları Azərbaycan və alman dillərində “Qarabağa azadlıq”, “Xocalıya 

ədalət”, “Ermənistan qəsbkarları Azərbaycan ərazisindən rədd olsun!” kimi şüarlar səsləndiriblər. 

Bielefeldin Jahn-Platz meydanında sona çatan yürüş yerli kütləvi informasiya vasitələrində 

işıqlandırılıb. 

Mitinq-yürüşdə çoxsaylı Azərbaycan və türk cəmiyyətləri, o cümlədən Alman-Azərbaycan 

Mədəniyyət Evi, Bielefeld Atatürkçü Düşüncə Dərnəyinin üzvləri fəal iştirak ediblər. 
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"Biz Xocalıya qayıdacağıq!" 

Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun təsdiq etdiyi tədbirlər planına əsasən Xocalı 

soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar olaraq Silahlı Qüvvələrin birlik, birləşmə, hərbi hissə və 

xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində silsilə tədbirlər həyata keçirilir. 

 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, yerli icra hakimiyyəti 

orqanları, mülki təşkilatlar, idarə və müəssisələrin kollektivləri ilə nazirliyin birgə tədbirlər təşkil etməsi 

artıq ənənə halını alıb. 

Fevralın 24-də Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakıxanov qəsəbəsindəki Kaspi Liseyində "Biz 

Xocalıya qayıdacağıq!" devizi altında xatirə mərasimi keçirilib. 

Mərasim iştirakçıları əvvəlcə "Xocalı faciəsi şagirdlərin gözü ilə" adlı rəsm işlərindən ibarət sərgi ilə 

tanış olublar. Sonra Xocalı faciəsini əks etdirən plakatlarla tərtib olunmuş klubda mərasim başlanıb. 

 Kaspi Təhsil Şirkətinin təsisçisi, "Kaspi" qəzetinin rəhbəri Sona xanım Vəliyeva Azərbaycan xalqının 

tarixində ən dəhşətli faciələrdən biri olan Xocalı soyqırımı barədə geniş çıxış edib və böyük əminliklə 

bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham 

Əliyevin apardığı məqsədyönlü daxili və xarici siyasət nəticəsində tezliklə işğal altında olan 

torpaqlarımız, eləcə də yerlə yeksan edilmiş Xocalı şəhəri azad ediləcək, bayrağımız Xankəndi, Şuşa, 

Laçın və digər yolumuzu gözləyən əzəli və əbədi yurd yerlərimizdə dalğalanacaqdır. 

Müdafiə Nazirliyinin zabiti polkovnik Abdulla Qurbani, Respublika Müharibə, Əmək və Silahlı 

Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədri, istefada olan general-mayor Dadaş Rzayev, Silahlı Qüvvələrin 

zabiti mayor Ramil Səfərov, ehtiyatda olan polkovnik Cəlil Xəlilov və başqaları dünya xalqlarının gec-tez 

Xocalının harayına səs verəcəklərinə və bu dəhşətli soyqırımı törədənlərin tezliklə beynəlxalq 

müttəhimlər kürsüsünə çıxarılacağına inandıqlarını bildiriblər. 

Silahlı Qüvvələrin Mahnı və Rəqs Ansamblının xoreoqrafiya qrupunun, solistlərin, incəsənət 

ustalarının və Liseyin bədii özfəaliyyət kollektivlərinin iştirakı ilə ədəbi-bədii kompozisiya, videosüjetlər 

və Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyinin layihəsi olan "Briqada, irəli!" qəhrəmanlıq balladası təqdim edilib. 

Kaspi Liseyinin direktoru Tural Əliyev Xocalı faciəsinin ildönümü ərəfəsində bu tədbirin məktəb 

kollektivinin, xüsusilə də şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında mühüm 

əhəmiyyət kəsb edəcəyini vurğulayıb və bundan sonra da Müdafiə Nazirliyi ilə birgə silsilə tədbirlər 

həyata keçirəcəklərini qeyd edib. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-25 fevral.-N 44.-S.4. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

58 
 

İndoneziyada “Xocalıya ədalət!” çağırışı ilə kütləvi yürüş keçirilib 

Samirə Əliyeva 

 

İndoneziyanın paytaxtı Cakarta şəhərində İslam Konfransı Gənclər Forumunun dəstəyi ilə 

“Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində yürüş və İndoneziyanın, həmçinin Cənub-Şərqi 

Asiyanın ən böyük məscidində minlərlə insanın iştirakı ilə soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anım 

mərasimi keçirilib. 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, 

İndoneziyanın paytaxtı Cakarta şəhərində İslam Konfransı Gənclər Forumunun dəstəyi ilə “Xocalıya 

ədalət!” kampaniyası çərçivəsində yürüş və İndoneziyanın, həmçinin Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük 

məscidində minlərlə insanın iştirakı ilə soyqırım qurbanlarının xatirəsinin anım mərasimi keçirilib. 

Cakartanın mərkəzi küçələrində keçirilmiş kütləvi yürüşdə azərbaycanlı tələbələrlə yanaşı, xeyli sayda 

indoneziyalı da iştirak edib. Onlar İndoneziya və ingilis dilində Xocalıya ədalət, Ermənistanın aqressiv 

siyasətindən əl çəkməsi və işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmasını tələb edən şüarlar 

səsləndiriblər. Azərbaycan diaspor fəalı, tələbə Elmar İskəndərov yerli və xarici kütləvi informasiya 

vasitələrinə Azərbaycan həqiqətləri haqqında məlumat verib. 

Cakartanın "İstiqlal" məscidində minlərlə şəxs, o cümlədən dövlət qurumlarından olan yüksək vəzifəli 

şəxslər və din xadimlərinin iştirakı ilə Xocalı qurbanlarının ruhuna dualar oxunub. 

Azərbaycanlı tələbə E.İskəndərov və "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq informasiya kampaniyasının 

İndoneziya üzrə koordinatoru İmas Choirun Nisa Fujiati Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, 

Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların işğalı, həmçinin Xocalı soyqırımı haqqında camaat namazına gəlmiş 

minlərlə insana geniş məlumat verib, onları Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında dəstək 

olmağa və soyqırım qurbanlarının ruhuna dua etməyə çağırıblar. 

Bundan başqa, İslam Konfransı Gənclər Forumunun İndoneziya nümayəndəliyi İndoneziya 

prezidentinə, parlamentinə, eyni zamanda, Cakartada yerləşən Ermənistan səfirliyinə minlərlə 

indoneziyalı tərəfindən imzalanmış petisiya təqdim etməyi planlaşdırıb. 

Xatırladaq ki, "Xocalıya ədalət!" kampaniyası 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, 

İslam Konfransı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş koordinatoru Leyla Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə başlayıb. Hazırda faciənin mənəvi və siyasi-hüquqi tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya 

dünyanın 40-dan çox ölkəsində uğurla həyata keçirilir. 
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Xocalı soyqırımı tədbirləri böyük hüznlə davam edir 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin “Xocalı soyqırımının iyirmi 

üçüncü ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında” sərəncamına 

uyğun olaraq Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin ekspozisiyasında Xocalı soyqırımına həsr olunmuş 

“Sözün bitdiyi yer” adlı sərgi keçirilmişdir. Məlumatı Mədəniyyət  və Turizm  Nazirliyinin rəsmi  

saytı yaymışdır. 

 

 Məlumatda deyilir ki, sərgidə ilk dəfə olaraq mərhum gənc rəssam Cavid Bayramlının Xocalı 

faciəsini əks etdirən əsərləri, muzeyin fondunda saxlanılan bu mövzuya aid sənədlər nümayiş 

olunmuşdur. Həmin əsərlər Cavid Bayramlının qohumları tərəfindən muzeyə daimi mühafizəyə təhvil 

verilmişdir. Cavid Bayramlı 1992-ci il iyul ayının 30-da miniatürçü, dulusçu Ədalət Bayramovun 

ailəsində dünyaya gəlib. 2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasına qəbul olundu. O, 

keramika bölməsində oxuyurdu. Diplom üçün Xocalı mövzusunu götürmüşdü. 

Gənc rəssam 2014-cü il yanvarın 25-də Bakının Nərimanov rayonunda sökülməkdə olan binanın 

uçması nəticəsində faciəli şəkildə dünyasını dəyişib. Tədbirdə Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin direktoru 

Fəridə Şəmsi, Xocalı faciəsinin canlı şahidi, Qarabağ əlili, müharibə veteranı Surxay Quliyev, 

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Dekorativ və tətbiqi sənət kafedrasının dekanı, dosent 

İmran Kərimov və digər qonaqlar çıxış etmişlər. 

Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Təhsil alan Gənclərin Respublika Yaradıcılıq 

Evinin üzvləri tərəfindən Xocalı faciəsinə həsr olunmuş kompozisiya nümayiş olunmuşdur. 

Tədbirdə Xocalı faciəsinin şahidləri, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının müəllim və 

tələbə heyəti, Azərbaycan Turizm İnstitutunun tələbələri, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

Təhsil alan Gənclərin Respublika Yaradıcılıq Evinin və Respublika Gənc Turistlər və Diyarşünaslıq 

Mərkəzinin üzvləri, Milli Qvardiyanın, Daxili Qoşunların əsgərləri, Sərhəd Qoşunlarının şəxsi heyəti və 

digər qonaqlar iştirak etmişlər. 

 

*   *   * 

 

Nizami Kino Mərkəzində isə  bu gün   keçiriləcək  tədbirdə Xocalı soyqırımına  həsr olunan  sənədli  

və bədii  filmlərin nümayişi nəzərdə tutulur. 

Kino xadimlərinin və ictimaiyyət  nümayəndələrinin iştirak edəcəyi mərasimdə  Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə “Yaddaş” sənədli filmlər studiyasının istehsal etdiyi Azərbaycanın 

torpaqları uğrunda şəhid olan qəhrəmanların xatirəsinə həsr olunmuş rejissor Şamil Nəcəfzadənin 

“Müharibə uşaqları” və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hikmət  Nəzərliyə həsr olunmuş, rejissor Könül 

Kərimovanın “Biz qayıdacağıq” sənədli filmləri ilk dəfə nümayiş etdiriləcək. 

Bununla yanaşı repertuara   Xocalı faciəsinə həsr olunan  ötən illərin sənədli  və bədii  filmləri də 

salınmışdır. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-25 fevral.-N 44.-S.10. 
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Avropada Azərbaycan və Türk diasporu birgə Xocalı aksiyaları keçirir 

 

Xocalı qurbanları Almaniyanın Tangerhütte şəhərində anılıb 

 

Almaniyanın Tangerhütte səhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb. Ölkənin Zaxhsen-

Anhalt əyaləti üzrə fəaliyyət göstərən Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkil etdiyi tədbirdə 

əsasən yerli ictimaiyyətin nümayəndələri, Sosial Demokrat Partiyasının Tangerhütte şəhər şöbəsini sədri 

Robert Qravert və partiyanın üzvləri iştirak edib. Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri 

Yaşar Niftəliyev qonaqları Xocalı faciəsində həlak olan insanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad 

etməyə dəvət edib.  

Sonra isə təşkilat rəhbəri Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və 

Ermənistan hərbi qüvvələrinin Xocalıda törətdiyi soyqırım haqqında iştirakçılara məlumat verib. Yaşar 

Niftəliyev Ermənistanın işğal altında saxladığı Dağlıq Qarabağ və yeddi rayonun Azərbaycan ərazisinin 

ayrılmaz hissəsi olması haqqında BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələri xatırladıb. O, həmçinin ABŞ-ın 

Kaliforniya, Texas, Nyu-Cersi, Men və digər ştatlarının, eləcə də Kanada, Kolumbiya, Çexiya, Sudan, 

Honduras, Meksika, Peru, Pakistan kimi ölkələrin parlamentlərinin Xocalı soyqırımını rəsmən tanıdığını 

iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. Sosial Demokrat Partiyasının yerli şöbəsinin rəhbəri Robert Qravert isə 

çıxış edərək Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədiyini bildirib. O, gələcəkdə Azərbaycan həqiqətlərinin 

Almaniya ictimaiyyətinə çatdırılmasına yardım göstərəcəyini vurğulayıb. Almaniyanın Bielefeld 

şəhərində Xocalı yürüşü keçirilib "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində Almaniyanın Bielefeld 

şəhərində izdihamlı yürüş-mitinq keçirilib.  

Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümünə həsr olunmuş aksiyada Almaniyanın Bielefeld, Hannover, 

Hamburq və digər şəhərlərində yaşayan 400-dən çox soydaşımız, Türk icmasının, yerli ictimaiyyətin 

nümayəndələri, iş adamları, ictimai-siyasi xadimlər iştirak edib. Almaniyanın Nordrayn-Vestfaliya 

federal əyalətində fəaliyyət göstərən Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkilatçılığı və 

Türkiyə Gənclər Təşkilatının (TGB) dəstəyi ilə keçirilən yürüş-mitinq Bielefeld şəhərinin mərkəzi 

meydanından başlayıb. Mitinqdə Azərbaycan və alman dillərində Xocalı soyqırımı haqqında məlumat 

verilib. Bildirilib ki, bu vəhşilik erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı 

etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin dəhşətli nümunəsidir. Mitinqdə Xocalı faciəsinin bir çox ölkələr 

və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən soyqırım kimi tanınması, insanlığa qarşı törədilən bu qətliama digər 

dövlətilərin də tezliklə hüquqi və siyasi qiymət verəcəyinə əminlik ifadə edilib. Aksiyada çıxış edənlər 

Almaniya hökumətini də bu faciəni soyqırım kimi tanımağa çağırıb. Mitinqin sonunda Azərbaycan-

Alman Dostluq Cəmiyyətinin qəbul etdiyi bəyannamə oxunub. Bəyannamədə bəşəriyyətin ən qanlı 

cinayətlərindən biri olan Xocalı soyqırımına dünya ictimaiyyətinin siyasi-hüquqi qiymət verməsinin 

zəruriliyi vurğulanıb. Mitinqdən sonra aksiya iştirakçılar Bielefeld şəhərinin mərkəzi küçələri ilə hərəkət 

edərək Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınmasını və Ermənistanın Azərbaycan 

torpaqlarının işğalına son qoymasını tələb ediblər.  

Çox sayda Azərbaycan və Türk bayraqlarının dalğalandığı yürüş zamanı şəhər sakinlərinə soyqırımına 

dair kitablar, jurnallar, broşürlər paylanıb. Yürüş zamanı səsgücləndirici vasitəsilə şəhərin sakinlərinə və 

qonaqlara Xocalı faciəsi haqqında məlumat veriblər. Əllərində Xocalı dəhşətlərini əks etdirən 

fotoşəkilləri, plakat və şüarları, Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını tutan aksiya iştirakçıları Azərbaycan 

və alman dillərində "Qarabağa azadlıq", "Xocalıya ədalət", "Ermənistan qəsbkarları Azərbaycan 

ərazisindən rədd olsun" kimi şüarlar səsləndiriblər. Bielefeldin Jahn-Platz meydanında sona çatan yürüş 

yerli kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılıb. Mitinq-yürüşdə çoxsaylı Azərbaycan və Türk 

cəmiyyətləri, o cümlədən Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Evi, Bielefeld Atatürkçü Düşüncə Dərnəyinin 

üzvləri fəal iştirak edib. Almaniyadakı Azərbaycan və Türk diasporu birgə Xocalı aksiyası keçirir 

Almaniyadakı Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları Bielefeld Universitetində Xocalı soyqırımı ilə 

əlaqədar məlumatlandırma kampaniyasına başlayıb. Alman Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti, Atatürk 

Düşüncə Dərnəyi, Türkiyə Gənclik Birliyi və Türk Akademisyenlər Birliyi bu məqsədlə təhsil 

müəssisəsinin foyesində Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümünə həsr olunmuş stend qurub. Azərbaycan, 

Türkiyə və Almaniya bayraqlarının asıldığı stenddə soyqırımından, eləcə də Ermənistanın Azərbaycana 

təcavüzü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, erməni vəhşiliklərindən bəhs edən kitablar, jurnallar və digər 

nəşrlər nümayiş etdirilir. Təşkilatçılar gün ərzində universitetin tələbə və müəllimlərinə Xocalı soyqırımı 
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haqqında məlumat verərək, onlara Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən kitab, jurnal, broşürlər paylayır. 

Qeyd edək ki, fevralın 18-dən başlayan aksiya ayın 21-dək davam edəcək.  

Məlumatlandırma aksiyası yerli telekanalda geniş işıqlandırılıb. Belçikada Azərbaycan və Türk 

diasporu Xocalı qurbanlarının xatirəsini anıb Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ərəfəsində Belçikadakı 

Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları Gent şəhərində anım mərasimi keçirib. Azərbaycan Belçika 

Dostluq Cəmiyyəti, Gent Türk Ocağı və Vlander Müstəqil Təşkilatlar Federasiyası (UFZO-VLF) birgə 

gerçəkləşdirdiyi tədbirdə Xocalı faciəsi barədə qısa məlumat verildikdən sonra bir dəqiqəlik sükutla 

soyqırım qurbanlarının xatirəsi yad edilib. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığındakı 

Səfiri, Avropa İttifaqı yanında Nümayəndəliyin rəhbəri Fuad İsgəndərov, Azərbaycan Respublikası Əsir 

və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla Əlaqədar Dövlət Komissiyasının İşçi Qrupunun 

rəhbəri Firudin Sadıqov, Türkiyənin Anves Baş konsulu Ali Sevim, "Belçika-Azərbaycan Dostluq 

Cəmiyyəti"nin sədri Ayhan Dəmirçi, Gent Türk Ocağının sədri Erdal Böcük, Vlander Müstəqil 

Təşkilatlar Federasiyasının rəhbəri Ceylan Kara və digərləri çıxış edib. Çıxış edənlər XX əsrin ən dəhşətli 

faciələrindən olan Xocalı soyqırımından, erməni vəhşiliklərindən danışıb, Azərbaycan həqiqətlərinin 

Avropa, dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında türk xalqlarının dəstəyinin vacibliyindən söz açıblar. Sonda 

tədbirin təşkilatçılarından biri Azərbaycan Belçika Dostluq Cəmiyyətinin sədri Ayhan Dəmirçi 

iştirakçılara Azərbaycan Respublikasının üçrəngli bayrağını hədiyyə edib. Gent Türk Ocağının 

qərargahında keçirilən tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi, Gent bələdiyyəsinin 

üzvləri, bir çox təşkilatların rəhbərləri və təmsilçiləri, yerli jurnalistlər də iştirak edib. Brüsseldə 

Avropada təhlükəsizliyə dair toplantı öz işinə başlayıb Toplantıda Dövlət Komitəsinin sədri Nazim 

İbrahimov da iştirak edir. Belçika Krallığının paytaxtı Brüsseldə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə "Avropada etimadın bərpa olunması" 

mövzusunda toplantı öz işinə başlayıb. Bu ilin aprelində Bakıda keçiriləcək III Açıq Cəmiyyətlər 

Forumuna hazırlıq xarakteri daşıyan görüşdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü olan sabiq 

dövlət və hökumət başçıları, keçmiş nazirlər, tanınmış siyasi xadimlər iştirak edir.  

Toplantıda dini radikalizm məsələsində əsas prinsiplər, bu istiqamətdə Avropa İttifaqının rolu, qitədə 

etimadın bərpası və sülhün təşviq edilməsi istiqamətində qlobal liderlərin addımları, bu sahədə qadınlara 

və gənclərə səlahiyyətlərin verilməsi, sosial media rolu kimi və digər məsələlər müzakirə olunur. Nizami 

Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, Latviyanın eks-prezidenti Vayra Vike-Frayberqa toplantını 

giriş sözü ilə açaraq Avropada etimadın bərpa olunması, sülh və sabitliyin qorunması barədə danışıb. O 

bildirib ki, bu məsələdə bir sıra ölkələr beynəlxalq razılaşmalara hörmətlə yanaşmalıdır, hər bir ölkənin 

üstünlüyü onun hüquq və normalara göstərdiyi hörmətdir. Daha sonra V. Vike-Frayberqa Avropa ilə 

Asiyanın əməkdaşlığı və bu əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, müştərək cəmiyyətlərin formalaşması 

məsələlərindən danışıb. Serbiyanın eks-prezidenti Boris Tadiç də Avropada sülh və sabitlik məsələlərinə 

toxunaraq qitədə yeni təhlükəsizlik arxitekturasına, yeni şərq tərəfdaşlığı strategiyasına və Avropa 

ittifaqının genişlənmə siyasətinin tamamlanmasına ehtiyac olduğunu bildirib. Toplantıda İtaliyanın 

keçmiş xarici işlər naziri Franko Frattini, Ukraynanın sabiq dövlət başçısı Viktor Yuşşenko və digərləri 

Avropa məkanında əməkdaşlığın inkişafı yolları, dünya iqtisadiyyatındakı vəziyyətlə bağlı çıxış edib.  

İki gün davam edəcək toplantıda Avropada etimadın bərpa edilməsi üçün beynəlxalq ictimaiyyətin rəy 

və təklifləri müzakirə ediləcək, bu ilin aprel ayında Bakıda keçiriləcək III Açıq Cəmiyyətlər Forumunun 

məqsəd və vəzifələri barədə fikir mübadiləsi aparılacaq, müəyyən tövsiyələr irəli sürüləcək. Toplantıda 

vurğulanıb ki, Bakı forumu yeni dünya düzənində etimadın bərpası üçün dünya liderlərinə geniş 

əməkdaşlıq imkanları yaradır. Qeyd edək ki, təbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Nizami 

Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Nazim İbrahimov, Azərbaycan Respublikasının 

Belçika Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Avropa 

İttifaqı yanında Nümayəndəliyinin başçısı Fuad İsgəndərov da iştirak edib. 

 

“Paralel”.-2015.-25 fevral.-№ 36.-S.10. 
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“Xocalı adlı bir şəhər vardı...” 

 

“Kaspi” Liseyində keçirilən anım tədbirində hamımızın bir soydaş borcumuzun olduğu bir daha 

vurğulandı 

 

Təranə Məhərrəmova 

 

“Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının tarixində qanla yazılan səhifədir. Azərbaycanın ən gözəl yurdu 

olan Xocalı bir gecənin içində yerlə yeksan edildi. 613 nəfər insan həmin gecədə şəhid oldu. Burada iki 

hərbin zabit və əsgərləri üz-üzə gəlmədi, dinc sakinlər, əksəriyyəti də qadın və uşaqlar olan insanlar qətlə 

yetirildi. O gecə tarixdə misli görünməmiş qətliam həyata keçirildi”. “Kaspi” Liseyində keçirilən Xocalı 

faciəsinin 23-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə səslənən bu fikirlər faciənin Azərbaycan xalqı üçün 

nə qədər böyük olduğunu tədbir iştirakçılarına bir daha anlatdı.  

Liseyin “Milli yaddaş” layihəsi çərçivəsində “Xocalı adlı bir şəhər vardı” adlı tədbirə dəvət alan 

qonaqlar şagirdlərə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin xronologiyasından danışaraq, mənfur 

qonşularımızın insanlığa zidd əməllərini yada saldılar. Qonaqlar şagirdləri vətənimizə qarşı 

düşmənlikləri, haqsızlıqları unutmamağa, həmişə ayıq-sayıq olmağa səslədilər.  

 “Torpaqlarımızı daş-kəsəkdən təmizləməliyik”  

 “Kaspi” Təhsil Şirkətinin təsisçisi Sona Vəliyeva ulu öndər Heydər Əliyevin soyqırımına hüquqi və 

siyasi qiymət verilməsinə dair səsləndirdiyi “Xocalı soyqırımı bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı 

yönələn amansız qətliamdır, eyni zamanda, bəşəriyyət tarixində misli görünməmiş üsullarla həyata 

keçirilən vəhşilik aktıdır” fikirlərini xatırlatdı. S. Vəliyeva məktəbin şagird və müəllimlərinə səslənərək, 

artıq 23-cü ildönümü qeyd olunan faciəni unutmamağı tövsiyə etdi: “Başımıza gələn hər bir faciənin 

səbəbi araşdırılarsa, növbəti təhlükəsizliyimiz təmin oluna bilər. Hər dəfə bu faciələr doğru-düzgün 

uşaqlara izah olunarsa, Azərbaycanın yaxın gələcək qurucuları, bir də xalqımızın başına bu cür faciələr 

gətirilməsin deyə, təhlükəsizliyimizi səfərbər edə biləcək bütün imkanları həyata keçirəcəklər”.  

Təsisçi “Xocalı soyqırımı bir gündə hazırlanan və baş verən qətliam deyildi” - deyə qeyd etdi. Belə ki, 

Xocalı soyqırımının həyata keçirilməsi üçün plan illərlə hazırlanıb: “Bir dövlətin, bir xalqın tarixdə duruş 

gətirməsi üçün onu şərtləndirən bir sıra amillərdən ən əsası onun milli liderinin olmasıdır. Ulu öndər 

Heydər Əliyevin Siyasi Bürodan getməsi ilə Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciələrin əsası 

qoyuldu. O zaman Azərbaycan xalqının hakimiyyət rəhbərliyində belə bir yetkilisi yox idi ki, baş verən 

hadisələrə reaksiya versin. O üzdən bir-birinin ardınca faciələr yaşandı. Ulu öndərin yenidən hakimiyyətə 

gəlişi Azərbaycanı xilas etdi”.  

S. Vəliyevanın sözlərinə görə, bu gün böyüyən nəslin yaddaşı nə qədər möhkəm olsa və bu 

hadisələrdən nəticə çıxarmağı bacarsa, gələcəkdə Azərbaycan xalqı təhlükələrlə üzləşməyəcək: “Onların 

ruhu qarşısında sizin soydaş borcunuz var. Nə vaxt bu borcları qaytarmağın yolunu düzgün 

müəyyənləşdirəcəksinizsə, Azərbaycan xalqının başına heç vaxt belə faciələr gətirilməyəcək”.  

S. Vəliyeva qeyd etdi ki, bu gün dünya mətbuatı Xocalı faciəsi barədə yazsa da, dünyada erməni 

lobbisi çox güclüdür. Belə ki, bu gün də Azərbaycan həqiqətləri tanınmasın deyə, ermənilər təbliğatın ən 

iyrənc formalarına əl atırlar: “Biz milli yaddaşımızda erməniyə intiqam hissi ilə yaşamalıyıq. Bu gün 

Qubada kütləvi məzarlıq var. Bu gün açılan məzarlıq odur. Vaxt gələcək Azərbaycanın hər yerində belə 

məzarlıqlar tapılacaq. Azərbaycan dövləti bu gün Xocalı soyqırımını dünyaya tanıtmaq üçün təbliğat 

işləri aparır. Dünyanın 22 ölkəsində Xocalı soyqırımı anılıb. Bir çox ölkələr artıq soyqırımını tanıyır. Ali 

Baş Komandanın rəhbərliyi ilə bütün dünya ölkələri tərəfindən soyqırımının tanınması üçün təbliğat işləri 

aparılır və Xocalı soyqırımını törədənlərə cinayət açılması istənilir”.  

Təsisçi Xocalı soyqırımının dünya ölkələrinə tanıdılması üçün Heydər Əliyev Fondunun, o cümlədən 

Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində 

mühüm işlər görüldüyünü xatırlatdı: “Bu tədbirlər təkcə yubiley ərəfəsində həyata keçirilmir. Ayrı-ayrı 

vaxtlarda dünya ölkələrində təbliğat işləri aparılır”.  

S. Vəliyeva erməni lobbisinin də fəaliyyətsiz olmadığını qeyd etdi. Belə ki, bu gün erməni lobbisi çox 

güclüdür: “Başımıza gətirilən bu cür hadisələri dərindən öyrənmək, həqiqətləri bilmək üçün böyüyən 

nəsil yaxşı oxumalı, milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanmasında, hərbi vətənpərvərliyin inkişaf 



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 

 

63 
 

etdirilməsində hər an öz üzərinizdə işləməlisiniz. Siz Azərbaycanın gələcəyisiniz. Milli kimliyinizi 

unutmayın. Bu millətin kimliyini yaddan çıxarmayın. Bunları unutmasanız, biz qalib olacağıq. Biz öz 

torpaqlarımızı daş-kəsəkdən təmizləməliyik”.  

 “Biz torpaqlarımızı geri alacağıq”  

Bu gün qarşımızda qoyulan əsas vəzifənin gənc vətənpərvər yetişdirməkdən ibarət olduğunu 

vurğulayan Müdafiə Nazirliyinin Mənəvi, Psixoloji Hazırlıq və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəis 

müavini, polkovnik Abdulla Qurbani öz növbəsində şagirdlərə ölkəmizin milli qəhrəmanları kimi igid, 

cəsur, döyüşkən olmağı tövsiyə etdi: “Tarixinə biganə olan millət öz gələcəyini sual altında qoyur”.  

A. Qurbani Xocalıda yaşanan hadisədən danışaraq: “23 ildir ki, orada Novruz bayramı qeyd olunmur” 

- deyə təəssüflə səsləndi: “23 ildir ki, Xocalıda ruhlar öz dədə-baba ocaqlarından peşiman qayıdır. 23 ildir 

ki, arxeoloji və memarlıq abidələrimiz o yerlərdə ekspedisiya həsrətindədir, alimlərin yolunu gözləyir. 23 

ildir ki, orada toy səsi eşidilmir, o torpaqda körpələr dünyaya gəlmir. Biz Xocalı dərdini özümüz 

sağaltmalıyıq – yaxşı təhsilimizlə, qarşımıza qoyulan vəzifəni layiqincə yerinə yetirməklə”.  

Ermənilərin törətdiyi vəhşiliklərin analoqunun olmadığını bildirən general Dadaş Rzayev də tədbir 

iştirakçılarına səsləndi: “Biz heç vaxt bu faciəni yaddan çıxarmamalıyıq. Faşistlər 5 il müharibə apardılar. 

Ancaq onlar heç vaxt uşağın gözünü, ürəyini çıxartmadılar, bircə dənə hamilə qadının qarnını 

yarmamışdılar, insanları parça-parça etməmişdilər”. General qeyd etdi ki, biz öz düşmənimizi heç vaxt 

yaddan çıxarmamalıyıq. Belə ki, doğulan uşaqlar əsl düşmənimizin erməni olduğunu böyüyüncə 

bilməlidirlər: “Ermənistanın hər bir qarış torpağı Azərbaycan torpağıdır. Əgər Ali Baş Komandan əmr 

versə ki, Azərbaycan torpağı azad olunsun, bu torpaqlar mütləq azad olunacaq. Mən əminəm ki, qüdrətli 

ordumuzun köməyi ilə biz torpaqlarımızı geri alacağıq”. General şagirdlərə öz tövsiyəsini verdi: “Sizin 

vəzifəniz yaxşı oxumaq və torpaqlarımızı geri almaqdır. Yalnız savadlı olmaqla, hadisələri düzgün təhlil 

etməklə, özündə vətənpərvərlik hissi tərbiyə etməklə, Vətəni sevmək və onun uğrunda canından keçməyə 

hazır olmaqla Vətən torpaqlarını geri almaq olar. Bu hisslər isə insanda məktəbdə oxuduğu illərdə tərbiyə 

olunur”. 

Qəhrəman zabit Ramil Səfərov şagirdlərə hər zaman və hər yerdə vətənimizi, ölkəmizi qorumağı və 

adını uca tutmağı tövsiyə edərək, onları bu yolda bir an olsun belə geri durmamağa səslədi: “Xocalı 

faciəsi barədə əsərlər yazılıb, filmlər çəkilib. Bu faciəni anlatmaq üçün hər kəs öz üzərinə düşən vəzifəni 

yerinə yetirməlidir”. R. Səfərov qeyd etdi ki, bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində Vətən üçün 

canından keçməyə hazır olan oğullar çoxdur və heç bir qüvvə onların qarşısını kəsə bilməz: “Azərbaycan 

qüdrətli orduya malikdir. Biz düşmən üstündə qələbə çalacağıq”. R. Səfərov şagirdlərə səslənərək: “Sizin 

qarşınızda duran əsas məsələ dərslərinizi oxumaqdır. Tariximizi, ədəbiyyatımızı, musiqimizi, 

folklorumuzu öyrənməlisiniz”.  

Tədbirin bədii hissəsində şagirdlər tərəfindən Xocalı hadisələrini xatırladan, həmçinin vətənpərvərlik 

ruhunda maraqlı səhnəciklər – “Xocalıda son gün”, “Cənab leytenant” tamaşaları göstərildi, “Ağlama, 

şəhid balası”, “Çəkin Qarabağdan qara əlləri” şeirləri səsləndi, “Sarı gəlin” rəqsi ifa olundu, “Çırpınırdı 

Qara dəniz” mahnısı xor şəklində səsləndi. Müdafiə Nazirliyinin Silahlı Qüvvələrinin Mahnı və rəqs 

ansamblı, Zaur Rzayev tədbirə öz töhfəsini verdi. Tədbirin sonunda “Kaspi” Liseyinin direktoru Tural 

Əliyev gələn qonaqlara və şagirdlərə öz təşəkkürünü bildirdi və hər kəsi liseyin şagirdləri tərəfindən 

Xocalı soyqırımına aid çəkilmiş rəsmlərdən ibarət sərgiyə baxmağa dəvət etdi.  

 

“Kaspi”.-2015.-25 fevral.-№ 36.-S.4. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

64 
 

Xocalı soyqırımının qurbanları xarici ölkələrdə yad edilmişdir 

ABŞ 

 

İndiana ştatının paytaxtı İndianapolis şəhərində ştatın qanunvericilik orqanı üzvləri və “Azərbaycanın 

Dostları Assambleyası”nın (AFAZ) birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı qətliamının ildönümünə həsr olunmuş 

tədbir keçirilib. Tədbirdə çoxsaylı İndiana Senatı və Nümayəndələr Palatasının üzvləri, onların ofislərinin 

təmsilçiləri, Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin əməkdaşları, həmçinin Amerikada Azərbaycan 

icmasının nümayəndələri iştirak etmişdir. 

Tədbirdə çıxış edən İndiana qanunverici orqanın nümayəndələri Azərbaycana qarşı hələ də davam 

edən təcavüzdən, Xocalıda yüzlərlə günahsız insanın misli görünməyən qəddarlıqla qətlə yetirilməsindən 

danışıblar. 

Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı keçən il İndiana ştatı Senatı tərəfindən qəbul edilmiş 

qətnamənin əsas müəllifi olan Senat çoxluğunun lideri, respublikaçı senator Brent Hershman danışaraq, 

Xocalı faciəsini törədənlərin hələ də lazımi cəzasını almadıqlarından təəssüfləndiyini bildirərək deyib: 

“On illər keçdikdən sonra biz həyatlarını Vətən yolunda qurban vermiş qəhrəmanlarımızın xatirəsini yad 

etdiyimiz kimi, Xocalı qurbanlarının da xatirəsini yad edirik”.  O, Azərbaycanın terrorçuluğa qarşı 

mübarizədə ABŞ-ın mühüm müttəfiqi olduğunu vurğuladı. 

Nümayəndələr Palatası demokratlarını təmsil edən Kristina Heyl Azərbaycanda olduqda Xocalı faciəsi 

barədə həqiqətlərlə tanış olduğunu və bu qətliam barədə faktların onu dəhşətli dərəcədə sarsıtdığını 

söyləyib.  “Xocalıda həmin fevral gecəsi qətlə yetirilənlər arasında bir çox uşağın olması qəlbimi 

parçalayır, çünki bu uşaqların gələcəklərinə qəddarcasına son qoyulub”, – deyə natiq bildirib. 

İki ölkə arasındakı münasibətləri müsbət xarakterizə edən natiqlər bu kimi tədbirlərin Amerika 

cəmiyyətinin dost ölkə olan Azərbaycanın çətinlikləri barədə məlumatlandırılmasında vacib rolunu 

vurğulayıblar. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası və İndiana ştatı arasında əlaqələrin daha da 

inkişaf etməsi üçün potensial imkanlar olduğunu bildiriblər. 

Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının ABŞ-dakı səfirliyinin müşaviri Məmməd Talıbov 

Xocalının işğalı zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən şəhərin yüzlərlə günahsız sakininin 

qəddarcasına məhv edildiyini, bunun Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 

məqsədyönlü etnik təmizləmə apardığının daha bir sübutu olduğunu söyləyib. Azərbaycanlı diplomat bu 

tədbirin vacibliyindən danışaraq İndiana ştatının Xocalı soyqırımını rəsmi tanıyan ştatlar sırasında 

olduğuna görə tədbirə qatılmış İndiana rəsmilərinə təşəkkürünü bildirib. O, Xocalı qətliamının beynəlxalq 

ictimaiyyət tərəfindən tədricən tanınmasının bu kimi faciələrin gələcəkdə baş verməsinin qarşısını almağa 

doğru atılan addım kimi qiymətləndirib. O, habelə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin beynəlxalq hüququn prinsipləri və bu münaqişə ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar 

çərçivəsində qəbul olunmuş müvafiq sənədlər əsasında həll olunması məqsədilə səylərin artırılmasının 

vacibliyini vurğulayıb. 

Diplomat iki ölkə arasında münasibətlərin strateji xarakter daşıdığını, Azərbaycanın terrorçuluğa qarşı 

mübarizə, enerji təhlükəsizliyi və digər sahələrdə ABŞ üçün önəmini qeyd edib. 

 

Yusif BABANLI, 

 AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Vaşinqton 

 

Çin 

 

Azərbaycanın Çindəki səfirliyində Xocalı faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib. 

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə faciəni əks etdirən fotostend, habelə Heydər Əliyev Fondunun vitse-

prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat 

kampaniyası çərçivəsində çap edilmiş bukletlər, posterlər, plakatlar, habelə Xocalı mövzusunda 

kitablardan ibarət sərgi ilə tanış olublar. 

Bu ölkədə yaşayan soydaşlarımızın və azərbaycanlı tələbələrin, Türkiyənin Pekindəki hərbi attaşe 

aparatı əməkdaşlarının qatıldıqları tədbirdə Xocalı şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 
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İyirmi üç il əvvəl Xocalıda erməni millətçilərinin törətdikləri vəhşiliklər haqqında danışan 

Azərbaycanın Çindəki səfirliyinin müşaviri Mətin Mirzə bildirib ki, Xocalıda baş verənlər təkcə 

Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı deyil, bəşəriyyət, insanlıq əleyhinə törədilmiş qanlı cinayət idi.  

“Böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq barədə xəstə xülyanın əsiri olan erməni qəsbkarları xalqımıza qarşı 

törətdikləri bu növbəti kütləvi qırğın 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadının, 63 uşağın, 70 qocanın həyatına 

son qoydu. Soyqırımı zamanı insanlar xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, diri-diri yandırılıb, başlarının dərisi 

soyulub, bədən əzaları və başları kəsilib, gözləri çıxarılıb, hamilə qadınların qarnı süngü ilə deşik-deşik 

edilib. 

Diplomat Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi 

tanınması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət göstərildiyini diqqətə çatdırıb. 

Səfirliyin birinci katibi Fariz Məmmədov “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində 3 il əvvəl Çin 

dilində yaradılan internet səhifələrinin fəaliyyəti barədə danışıb. Bildirib ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

ölkəmizdə və xaricdə keçirilən tədbirlər barədə xəbərlər Çin dilinə tərcümə olunaraq sayta yerləşdirilir. 

Bu istiqamətdə AzərTAc-ın Çin dilindəki xəbərlərindən də geniş istifadə edilir. 

Sonda Xocalı hadisələrindən bəhs edən videofilm nümayiş olunub. 

 

Şahin CƏFƏROV, 

 AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

 

Pekin 

 

 

Meksika 

 

Meksikanın Anahuac Universitetinin beynəlxalq münasibətlər fakültəsində Xocalı soyqırımının 23-cü 

ildönümü ilə əlaqədar konfrans keçirilib. 

Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyindən bildiriblər ki, universitetin professoru Xuan Manuel Ferezin 

təşkilatçılığı ilə keçirilmiş tədbirdə ali təhsil ocağının müəllim-tələbə heyəti iştirak edib. 

Xuan Manuel Ferez Azərbaycanın üzləşdiyi işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasətinin tarixi mərhələləri 

və bu kontekstdə ermənilərin Azərbaycana köçürülməsi tarixi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin təfərrüatları, Xocalı soyqırımı, habelə münaqişəyə dair BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

məlum qətnamələri və ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti barədə məlumat verib. 

Azərbaycanın Meksikadakı səfiri İlqar Muxtarov çıxış edərək Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və 

Xocalı soyqırımından bəhs edib. 

Tədbirdə Azərbaycanın tarixi ərazisi və sərhədləri, strateji-coğrafi mövqeyi, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin fəaliyyəti və dünya demokratiya tarixinə töhfələri, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti 

illəri, xalqımızın öz istiqlaliyyəti uğrunda mübarizəsi, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı və bu ərazilərdə Azərbaycanın tarixi və mədəni irsinin məhvi, 

Xocalı soyqırımının təfərrüatları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar aparılan danışıqlar 

prosesi mövzularında səfirlik tərəfindən slayd-təqdimat edilib. 

Bundan başqa, konfrans iştirakçılarına səfirlik tərəfindən ispan dilində hazırlanmış “Xocalıda 

soyqırımı” jurnalı paylanıb. 

Konfransın yekununda səfir İ. Muxtarov tədbir iştirakçılarının suallarını cavablandırıb. Universitetin 

kitabxanasına Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

barədə müxtəlif çap materialları hədiyyə edilib. 

 

Braziliya 

 

Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın Braziliyadakı səfirliyi Rio-de-Janeyro 

Federal Universiteti ilə birgə bu ali təhsil müəssisəsində “Hərbi münaqişələrin həllində qanun aliliyinin və 

ədalətin rolu” mövzusunda tədbir keçirib. 

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, tədbirdə Rio-de-Janeyro Federal 

Universitetinin professor və tələbə heyəti, Rio-de-Janeyro şəhərinin ictimai-siyasi, elmi-akademik 

dairələrinin və Azərbaycan icmasının nümayəndələri iştirak ediblər. 
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Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Braziliyadakı səfiri Elnur Sultanov Xocalı soyqırımı haqqında 

məlumat verərək, bu cinayətin müəllifləri, onun kvalifikasiyası və ona münasibətdə beynəlxalq hüquqi 

məsuliyyətin müəyyənləşdirilməsi barədə danışıb. O, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 

Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir çox ölkələrdə, o cümlədən Braziliyada həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” 

beynəlxalq kampaniyasından bəhs edib. 

 

Rio-de-Janeyro Federal Universitetinin professoru Aleksandr Jebit Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

həqiqətlərin Braziliyada yayılmasında bu tədbirin önəmini vurğulayaraq, erməni təcavüzü nəticəsində 

Azərbaycanın qarşılaşdığı ağır vəziyyət barədə danışıb. 

Sonra səfir E.Sultanov Xocalı faciəsi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi, mahiyyəti, 

münaqişənin həlli üzrə danışıqlar prosesi və digər məsələlər barədə sualları cavablandırıb. 

Tədbirin sonunda iştirakçılara Xocalı soyqırımı haqqında portuqal dilində materiallar təqdim olunub. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-26 fevral.-N 45.-S.1. 
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Bişkekdə Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirilmişdir 

Azərbaycanın Qırğız Respublikasındakı Səfirliyi “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat 

kampaniyası çərçivəsində anım mərasimi keçirmişdir. 

 

Mərasim başlamazdan öncə Xocalı soyqırımını əks etdirən foto və kitab sərgisinə baxış keçirilmiş, 

iştirakçılara faciə ilə bağlı press-relizlər təqdim edilmişdir. 

Sonra Xocalı faciəsi haqqında sənədli film nümayiş olunmuş və soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir 

dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. 

Bişkekdə yerləşən İmam Əli məscidinin axundu Hacı İlqar Xocalıda həlak olanların ruhuna dualar 

oxumuşdur. 

Qırğız Respublikası Milli Kitabxanasında keçirilən tədbiri giriş sözü ilə açan kitabxananın direktoru , 

professor Jıldız Bakaşova xalqımıza dərin hüznlə başsağlığı verərək qeyd etmişdir ki, Xocalı müsibəti 

hamımız üçün dözülməz ağrı və psixoloji sarsıntıdır. 

Mərasimdə çıxış edən Azərbaycanın Qırğız Respublikasındakı səfiri Hidayət Orucov Xocalı soyqırımı 

barədə ətraflı məlumat vermişdir.  1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni işğalçı 

qüvvələrinin blokada şəraitində olan köməksiz bir şəhərə - Xocalıya ağır texnika, tank və iriçaplı 

silahlarla hücuma keçdiklərini və müsibətin konkret faktlarını söyləmiş, Xocalı soyqırımının XX əsrin 

sonlarında yalnız Azərbaycan xalqına deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ağır cinayət kimi tarixə 

düşdüyünü qeyd etmişdir. 

Xocalı soyqırımını dünya ictimaiyyətinə çatdırmağın, erməni vandalizminin mahiyyətini, onların iç 

üzünü açmağın vacib olduğunu vurğulayan səfir, bu vəhşiliklərin cavabsız qalmayaçağını, Azərbaycanın 

bütün mövcud imkanlardan istifadə edərək, Prezident İlham Əliyevin səriştəli, uzaqgörən siyasəti və 

idarəçiliyi ilə öz torpaqlarını işğaldan azad edəcəyini və tarixin məhkəməsinin qaçılmaz olduğunu 

bildirmişdir. 

Səfir son illər Ermənistanın və erməni diasporunun 1915-ci il hadisələrini bir neçə ölkənin 

parlamentində qaldırmaqla dünya ictimaiyyətinin diqqətini Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

problemindən yayındırmaqdan ibarət olduğunu qeyd etmişdir. 

H. Orucov qeyd etmişdir ki, 2008-ci ildən başlayaraq Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 

Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə “Xocalıya 

ədalət!”  adlı beynəlxalq kampaniya keçirilməkdədir. 

“Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində 700 minə yaxın insan tərəfindən müsbət rəy toplanmış və 

ən əsası onun 150 mini yalnız bir internet səhifəsində qeydə alınmışdır. Heydər Əliyev Fondu Avropanın, 

Asiyanın, Afrikanın, Şimali və Cənubi Amerikanın 100-ə yaxın ölkəsində Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

tədbirlər keçirir. 

Sonra söz Türkiyənin Qırğız Respublikasındakı səfiri Mətin Kılıça verilmişdir. Səfir qardaş 

Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçılarının cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini  və 

beynəlxalq məhkəmə önünə çıxarılmasını tələb etmişdir. 

Sonra çıxış edən Qırğız Respublikasının Jokorku Keneşinin (parlamentinin) deputatı, Azərbaycan-

Qırğızıstan dostluq qrupunun rəhbəri Kurmanbek Dıykanbayev Xocalı soyqırımı ilə bağlı kədərləndiyini, 

dinc əhalinin qəddar şəkildə qətlə yetirilməsini, dünya tarixində görünməmiş və beynəlxalq insan 

hüquqlarına zidd şəkildə törədilmiş cinayətə qarşı olduğunu bildirmişdir. K. Dıykanbayev bir çox 

beynəlxalq dairələrin bu cinayətlərə ikili standartlarla yanaşmasını xüsusilə vurğulamışdır. 

Qırğız Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların “Azəri” İctimai Birliyinin prezidenti Əziz Əliyev 

çıxış edərək Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumat vermişdir.  O, Qırğızıstanda yaşayan 20 minə yaxın 

azərbaycanlı adından Qırğız Respublikası Parlamentinin üzvü Kurmanbek Dıykanbayevə müraciət edərək 

Qırğızıstan Parlamenti tərəfindən Xocalı soyqırımının tanınması  üçün məsələnin parlamentdə müzakirə 

olunmasını xahiş etmişdir. 

Sonra çıxış edənlər Xocalı soyqırımı və erməni təcavüzü barədə düşüncələrini bölüşmüş, ermənilərin 

bu cür işğalçılıq siyasətinin təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün region üçün təhlükə olduğunu qeyd 

etmişlər. 

Mərasimdə Qırğız Respublikası hökumətinin müxtəlif strukturlarının təmsilçiləri, parlament üzvləri, 

ölkədə akkreditə olunmuş diplomatik missiyaların, hüquq müdafiə təşkilatlarının, beynəlxalq 
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qurumlarının nümayəndələri, Azərbaycan diasporunun fəalları, ziyalıları, ictimaiyyət nümayəndələri və  

kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri iştirak etmişlər. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-26 fevral.-N 45.-S.6. 
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Xocalı soyqırımı – qan yaddaşımızın fəryadı 

Mirbağır YAQUBZADƏ, 

İlqar RÜSTƏMOV, 

Vaqif BAYRAMOV. 

 

Nərimanov rayon 

Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətində Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümünə həsr olunmuş 

anım mərasiminin iştirakçıları öncə erməni qaniçənlərinin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən 

gecə soydaşlarımıza qarşı törətdikləri vəhşilikləri əks etdirən rəsm əsərlərindən ibarət səgi ilə tanış 

oldular. 

 

Rayon icra hakimiyyəti rəhbərliyinin, Milli Məclis deputatlarının, idarə, müəssisə və təşkilat 

rəhbərlərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, eləcə də rayonda məskunlaşmış Xocalıdan olan məcburi 

köçkün və şəhid ailələrinin iştirak etdikləri tədbir XX əsrin ən dəhşətli cinayətlərindən sayılan Xocalı 

soyqırımı zamanı qətlə yetirilmiş həmvətənlərimizin və bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik 

sükutla yad edilməsi ilə başlandı.  

Tədbiri giriş sözü ilə Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev açaraq Xocalı 

faciəsi barədə ətraflı məlumat verdi, xalqımızın tarixində ən qanlı hadisələrdən biri olan, erməni silahlı 

dəstələri tərəfindən soydaşlarımıza qarşı törədilən bu cinayət hadisəsi zamanı dinc əhalinin xüsusi 

qəddarlıqla qətlə yetirildiyini, əsir götürülən insanların isə dəhşətli işgəncələrə, zülm və təhqirlərə məruz 

qaldıqlarını diqqətə çatdırdı. Xocalı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə 

çatdırılmasında, bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı aktı kimi tanınması üçün dövlətimizin bütün zəruri 

addımlar atdığını qeyd edən natiq bu sahədə məqsədyönlü fəaliyyətin xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra başlandığını, məhz onun təşəbbüsü 

ilə Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verildiyini, 26 fevral tarixinin “Xocalı soyqırımı günü” elan 

edildiyini və ulu öndərin hər il faciənin ildönümündə bu qanlı qətliamın bütün azərbaycanlıların qan 

yaddaşına çevrildiyini daim vurğuladığını tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı. Ölkə Prezidenti İlham 

Əliyevin inamla həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasətin, erməni qəsbkarlığının ifşası üzrə yönəlmiş 

uğurlu addımların müsbət nəticələr verdiyini vurğulayan 

A. Fərzəliyev daha sonra bildirdi ki, Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması, Azərbaycan xalqı və ümumən insanlıq əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi 

cinayətin beynəlxalq miqyasda siyasi-hüquqi qiymətini alması məsələsi dövlət siyasətinin mühüm 

istiqamətini təşkil edir. 

Mərasimdə çıxış edən Milli Məclisin deputatları Adil Əliyev və Aqiyə Naxçıvanlı Azərbaycanın haqq 

səsinin eşidiləcəyinə, ermənilərin mənfur əməllərinin beynəlxalq səviyyədə qınaq obyektinə – 

çevriləcəyinə, Xocalı qətliamının təqsirkarlarının haqlı cəzalarına çatacağına, Azərbaycan xalqının işğal 

altındakı bütün torpaqlarını yağı düşməndən tezliklə azad edəcəyinə, əzəli torpaqlarımızdan didərgin 

düşmüş həmvətənlərimizin öz ata-baba yurdlarına qayıdacaqlarına və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa 

olunacağına əminlik ifadə etdilər. 

Xocalıdan olan məcburi köçkün, şəhid ailəsi Mehriban Əliyeva erməni vandallarının törətdiyi qətliamı 

tarixdə ən dəhşətli faciə kimi qiymətləndirərək, cinayətkarların gec-tez ədalət məhkəməsi qarşısında 

cavab verəcəklərini qeyd etdi.  O,  bütün qaçqın və məcburi köçkünlərin, şəhid ailələrinin, müharibə 

əlillərinin, o cümlədən  Xocalı sakinlərinin ötən müddətdə hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə 

olunduqlarını, onların bu və ya digər problemlərinin həlli istiqamətində böyük işlərin görüldüyünü 

diqqətə çatdırdı. 

Anım mərasimi C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı kollektivinin ermənilərin 

tarix boyu xalqımızın başına gətirdikləri müsibətləri, eləcə də Xocalı soyqırımının dəhşətləri əks etdirən 

ədəbi-bədii kompozisiyanın nümayişi ilə sona çatdı. 

Tədbirdən sonra rayonda yaşayan Xocalıdan olan şəhid ailələrinə maddi yardım göstərildi. 

 

Xətai rayonu 
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Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə bağlı Xətai rayonunda keçirilən tədbirlər icra hakimiyyətinin 

başçısı Razim Məmmədovun bu rayonun ərazisində məskunlaşmış bir qrup Xocalı sakininin qəbulu ilə 

davam etdirilmişdir. 

Tədbirdə çıxış edən Xətai Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı faciənin tarixindən bəzi məqamları 

xatırladaraq bildirmişdir ki, “bu amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu, kütləvi 

terror aktı  kimi daxil olub. Cinayətkar erməni qoşunlarının vəhşiliyi nəticəsində Xocalı əhalisindən 613 

nəfər öldürülmüş, 487 nəfər şikəst olmuş, 1275 nəfər dinc sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir 

götürülərək erməni zülmünə, təhqir və həqarətlərinə məruz qalmışlar. Əslində, qəddar erməni 

şovinistlərinin həyata keçirdikləri bu soyqırımı aktı xalqımızın azadlıq və müstəqillik istəyini məhv 

etməyə yönələn siyasi addım idi. 

Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması ilə bağlı əməli tədbirlərin yalnız ulu öndər 

Heydər Əliyevin Azərbaycanda yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra həyata keçirildiyini bildirən 

R.Məmmədov daha sonra dedi: 

— Məhz ümummilli liderimiz Heydər Əliyev işğalçı Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi 

soyqırımı və terror siyasətinin mahiyyətini özündə dolğun əks etdirən faktların dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasını müstəqil dövlətimizin xarici siyasətinin ən mühüm vəzifələrindən biri kimi 

müəyyənləşdirdi və bu vacib istiqamətdə səmərəli əməli tədbirlər həyata keçirdi. Bu məqsədlə atılan 

addımlardan biri isə Xocalı faciəsinə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi oldu. Prezident  Heydər Əliyev 

1994-cü ildə Xocalı faciəsi ilə bağlı xüsusi fərman imzaladı və  Milli Məclisin qərarı ilə 26 fevral Xocalı 

soyqırımı və milli matəm günü elan olundu. 

Natiq həmçinin qeyd etdi ki, Azərbaycan dövləti erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdiyi 

cinayətlərin, o cümlədən, Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun 

soyqırımı kimi tanıdılması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət göstərir.  Bu istiqamətdə Heydər Əliyev 

Fondunun gördüyü işlər miqyası ilə daha çox seçilir. Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə artıq altı ildir ki, beynəlxalq miqyasda “Xocalıya ədalət!” kampaniyası həyata keçirilir. 

Məhz kampaniya xanım sayəsində Xocalı faciəsi bir sıra beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınıb. 

Məlimat verildi ki, bu il də “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində dünyanın bir çox ölkələrində 

müxtəlif tədbirlər – konfranslar, dəyirmi masalar, etiraz aksiyaları həyata keçirilir və onların gələcəkdə də 

davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. 

Tədbirdə həmçinin qeyd edildi ki, rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Xocalı soyqırımı ilə bağlı xüsusi 

buklet hazırlanmış, müəssisə və təşkilatlara paylanılmışdır. Bukletdə ümummilli lider Heydər 

Əliyevin Xocalı soyqırımı ilə bağlı bu sözləri öz əksini tapmışdır: “Xocalı faciəsi iki yüz ildən çox 

müddətdə davakar erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı aparılan etnik təmizləmə və soyqırımı 

siyasətinin qanlı səhifəsidir”. 

Tədbirdə iştirak edən Xocalıdan olan məcburi köçkünlər və şəhid ailələrinin üzvləri Vərziyyar 

Əliyeva, Solmaz İsmayılova və başqaları onlara göstərilən diqqət və  qayğıya görə dövlətimizin başçısına 

minnətdarlıqlarını bildirdilər. Sonda görüşdə iştirak edən 15-dən çox Xocalı ailəsinə yardımlar paylandı. 

 

Suraxanı rayonu 

 

Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə rayondakı Heydər Əliyev Mərkəzində “Xocalı 

soyqırımı - bəşər tarixində görünməmiş vəhşilik” adlı tədbir keçirilmişdir. 

Rayonda məskunlaşan xocalıların iştirak etdiyi mərasimin əvvəlində Qarabağ müharibəsinin şahidi 

fotoqraf Əlövsət Qasımovun “Xocalıya ədalət” adlı   foto sərgisinə, sonra isə “Xocalı faciəsi uşaqların 

gözü ilə” adlı sərgiyə baxış olmuşdur. 

Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını qurban verən şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik 

sükutla yad edildikdən sonra Xocalı faciəsi ilə bağlı Heydər Əliyev Fondunun sifarişi ilə hazırlanan film 

göstərilmişdir. 

Tədbirdə çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov Prezident İlham Əliyevin şəhid 

ailələrinə göstərdiyi  diqqət və qayğını bir daha iştirakçıların diqqətinə çatdıraraq qeyd etmişdir ki, tarixin 

müxtəlif dönəmlərində ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz qalan xalqımız növbəti belə faciə ilə 

1992-ci ilin qışında Xocalıda üzləşmişdir.  XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı 

bütün insanlığa və bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Bu faciə 

tarixin yaddaşından heç vaxt silinməyəcəkdir. 
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İlqar Abbasov vurğulamışdır ki, o vaxtkı dövlət rəhbərliyi bu dəhşətli cinayət haqqında dünya 

ictimaiyyətinə tam və operativ məlumat vermək üçün heç bir addım atmamış, müxalifət isə qanlı faciədən 

xalqın narazılıq dalğası üzərində hakimiyyətə gəlmək üçün istifadə etmişdir. Yalnız ümummilli lider 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi özünün əsl siyasi-hüquqi qiymətini almış, 

soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün təsirli 

tədbirlər görülmüşdür. 

Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırımına 

obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində hazırda davamlı olaraq addımlar atılır. Bu siyasət dövlətimizin 

başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən mütəmadi şəkildə davam etdirilir. Eyni zamanda, Heydər Əliyev 

Fondu, xüsusilə onun prezidenti, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı 

Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər də təqdirəlayiqdir. Fond bəşəriyyətin ən qanlı faciələrindən 

olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl olaraq 

fəaliyyət göstərir. 

Tədbirdə YAP rayon təşkilatının cədri Vüqar Seyidov, xarici dillər təmayüllü gimnaziyanın direktoru 

Məmmədəli Abbasov, Xocalı sakinləri Xəlil Vəliyev, Qədim Abbasov, Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı 

Əlövsət Qasımov çıxış etmişlər.  

Sonda mərasim  iştirakçıları 97 nömrəli tam orta məktəb şagirdləri tərəfindən hazırlanan ədəbi-bədii 

kompozisiyaya baxmışlar. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-26 fevral.-N 45.-S.10. 
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Xocalı qətliamı şahidlərin gözü ilə... 

Camal ZEYNALOĞLU, 

 yazıçı-publisist 

 

Azərbaycanın çağdaş tarixində unudulması mümkün olmayan, bütövlükdə xalqın şüurunda 

dərin iz salaraq onu daim milli özünüdərk ruhunda kökləyən faciəli hadisələr baş vermişdir. 

Ermənilərin faşist xislətini, gerçək mahiyyətini çılpaqlığı ilə açan Xocalı soyqırımı da məhz belə 

dəhşətli hadisələrdəndir. 23 il öncə—1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə amansız cinayətə əl 

atmış erməni cəlladları dünyanın əzazil, qəddar və qaniçən insanları olduqlarını, terroru dövlət 

siyasətinə çevirdiklərini bir daha təsdiq etmişlər. 

 

Bu kütləvi və amansız soyqırımı aktı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı 

çevrilmiş terror siyasətinin təzahürü olmaqla təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütövlükdə insanlıq 

əleyhinə törədilmiş bəşəri cinayətdir. Hüquqi baxımdan yanaşdıqda aydın görünür ki, erməni silahlı 

birləşmələrinin çirkin niyyəti Xocalı şəhərindəki azərbaycanlıları məhz milli-dini zəmində son nəfərədək 

qətlə yetirmək olub. Ermənilər hətta beynəlxalq hüquq normalarına görə də ən təhlükəli sayılan soyqırımı 

cinayətinə məqsədli şəkildə əl atmış, misli görünməmiş qətliam törətmişlər. Xocalı faciəsinin canlı 

şahidlərindən bir neçə nəfərin həmin müdhiş gecə ilə bağlı acı xatirləri də erməni vəhşiliklərini bir daha 

sübut edir:  

Sevda Abbasova Xocalı köçkünüdür. Ermənilər onun 10-a yaxın qohumunu qətlə yetiriblər. O, 

ermənilərin günahsız azərbaycanlıların başına açdığı oyunları belə xatırlayır: —Ermənilər hər tərəfdən 

Xocalını mühasirəyə almışdılar. Qarqar çayından keçib, xilas olmaq istəyirdik. Beş-altı nəfər gözümüzün 

qabağında çayda boğuldu. Ermənilər bizi girov götürdülər. Əvvəlcə həyat yoldaşımı öldürdülər. Sonra isə 

20 yaşlı qardaşımı güllələdilər. İki yaşlı oğlum isə atasının qucağında idi. Ermənilər həyat yoldaşıma 

güllə atanda qəlpə uşağın qulağının yarısını apardı. Bizimlə birlikdə əmim oğlanları da girov düşmüşdü. 

Onların üçünü də gözümüzün qabağında güllələdilər. Əynində əsgər forması olan adamlara daha ağır 

işgəncələr verirdilər. Balta ilə onların əllərini biləkdən kəsirdilər. Hamilə gəlinlərin qarnını yarıb, uşaqları 

çıxarırdılar. Gözümün qabağında bir neçə qadının döşünü kəsdilər. Ermənilər hətta meyitlərlə də 

vəhşicəsinə rəftar edir, ölülərin ağzındakı qızıl dişləri çıxarırdılar. Bir neçə meyitin dərisini soymuşdular. 

Qaynım musiqiçi idi. Onun əllərini isti sobaya basıb yandırdılar ki, bir də “Qarabağ şikəstəsi”ni çala 

bilməsin.   

Etibar Nəcəfov: —Atışma zamanı ratsiyada müxtəlif danışıqlar eşidilirdi. Danışıqların hamısı rus 

dilində aparılırdı. Həmin danışıqlardan yadımda bir söz dəqiq qalıb: “Sanya, mı naçinali operasiyu 

(Sanya, biz əməliyyata başladıq)”. Sonra isə ona rus dilində cavab verildi: “Mı qotovı (Biz hazırıq)”. Mən 

daha danışıqlara əhəmiyyət vermədim. Bizimlə olan İlyasov Əhməd bir qulduru güllə ilə başından vurdu. 

Yaxınlaşanda həmin quldurun zənci olduğunu gördük. Onun silahı və digər sursatı xaricdə  istehsal 

olunmuşdi, burnunda və qulağında sarı rəngli metaldan sırğa vardı. Saçları qıvrım idi. Əynindəki zireh də 

bizimkindən deyildi. Bu vaxt qarnımdan yaralanmışdım, məni qan aparırdı. Yoldaşlarım Əhməd və 

Soltana dedim ki, məni qoyub getsinlər. Lakin onlar məni atıb getmədilər, qoluma girib özləri ilə 

aparmağa başladılar. Biz anamgili tapdıq və Tofiq adlı döyüşçünün köməyilə mühasirədən çıxmağa 

çalışdıq. Biz körpünü keçəndən sonra artıq hava işıqlaşmaqda idi. Bu vaxt qarşıdan bir dəstə adamın bizə 

əl etdiyini görüb sevindik. Onlar Azərbaycan dilində danışırdılar. Yaxınlaşanda isə başımızın üstündən 

atəş açaraq bizi əsir aldılar. Onların çoxu Azərbaycan dilini bilirdi. Bizi söyməyə, əziyyət verməyə 

başladılar. Sonra bizi Həmid adlı adamın həyətinə gətirdilər. Onlardan biri yanımıza gəldi və dedi: 

“Xocalının alınması şərəfinə bir türk qurban kəsilməlidir”. Həmin erməni yerdə oturan ahıskalı Əhmədə 

qalxmağı işarə etdi. Əhməd ayağa qalxanda erməni əlindəki avtomatın qundağı ilə onun gicgahından 

vurdu. Əhmədin başı yarıldı, qan üzünə süzüldü. Sonra erməni bir də vurdu və Əhməd yıxıldı. Əhməd 

yıxılan kimi iki erməni onun ayaqlarının üstünə çıxdılar, üçüncüsü isə böyründən asdığı xəncərlə 

Əhmədin başını bədənindən ayırdı və qulağından tutaraq başı 1-2 metr aralıya tulladı. Bütün bunlar girov 

götürülmüş əhalinin gözləri qarşısında baş verdi. Əhmədin başı ilə bədəni bir-birindən aralı vəziyyətdə 

atılıb-düşürdü. 

Xumar Səlimova: – 1992-ci ilin 25 fevralında Xocalı şəhəri güclü atəşə tutuldu. Qardaşlarım dedi ki, 

şəhərə ermənilər giriblər, qaçmaq lazımdır. Biz qaçan zaman yanımızda partlayan mərmi qardaşımın 
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arvadını öldürdü. Mən isə çiynimdən və üzümdən yaralandım. Qonşularımızı da yarğanın içində gördüm. 

Mərmi və güllələrdən xilas olmaq üçün bir xəndəyə uzandıq. Səhər açılanda ermənilər bizi xəndəkdən 

çıxardılar. Quliyev Talehi güllə ilə ağzından vurdular, sonra da arvadının gözü qarşısında onun başını 

əzməyə başladılar. Arvadı Rəhilə Quliyeva qışqıranda onu da öldürdülər. Bir yaşlı Samir anasının cəsədi 

üstündə iməkləyib qışqırırdı. Bir erməni tüfəngin qundağı ilə uşağın başından vurdu. Zərbə çox güclü idi. 

Məni də döyə-döyə harasa aparırdılar. Biz yerdəki meyitlərin üstü ilə irəliləyirdik. Yaxınlıqda kimsə atəş 

açdı. Güllə əlimə dəydi. Məni aparan erməni atəş açılan tərəfə qaçdı. Mən isə ölülərin arasına süründüm. 

Elə uzandım ki, guya ölüyəm. Qaranlıq düşəndə mən meşə istiqamətində süründüm. Sonra  azərbaycanca 

danışıqlar eşidəndə “Ana!” deyə qışqırdım. Sonra heç nə xatırlamıram." Üç uşaq anası Sədaqət 

Ağayarova bircə saatın içində üç övladını itirdi: 10 yaşlı Nəbini və 7 yaşlı Sevinci  erməni cəlladları 

öldürdülər, 6 yaşlı Roman isə soyuqdan dondu. 

Yavər Əliyev: – Evimizin işıqları söndü. Mən yata bilmirdim. Atışma başlayanda biz qonşunun 

zirzəmisinə endik. Bir müddət sonra isə meşəyə tərəf qaçmağa başladıq. Ermənilər bizi gördülər. Fin 

evlərinin yaxınlığında atəş altına düşdük. Hər kəs yerə yatdı. Erməni silahlıları bizi ayağa durmağı və 

sıraya düzülməyi əmr etdilər. Sonra uşaqları bir tərəfə, yaralı adamları isə başqa tərəfə apardılar. Bizi 

Xankəndinə apardılar və orada Əhməd dayının əvvəl əllərini, sonra da başını kəsdilər. Kəsilmiş başı isə 

top kimi oynatmağa başladılar. Xanım xalanı və 2 uşaq anası Natəvanı da güllələdilər. 

...Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar ulu öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il martın 26-da  “Azərbaycanlıların 

soyqırımı haqqında” imzaladığı fərmanda deyilir: “Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan 

sonra xalqımızın tarixi keçmişinin obyektiv mənzərəsini yaratmaq imkanı əldə edilmişdir. Uzun illər gizli 

saxlanılan, üzərinə gizli qadağa qoyulmuş həqiqətlər açılır, təhrif edilmiş hadisələr özünün əsl qiymətini 

alır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü ilə 

əlaqədar olaraq Azərbaycan xalqına müraciətində demişdir:  ” ... Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir 

müddət ərzində erməni millətçilərinin və onların havadarlarının xalqımıza qarşı apardığı etnik təmizləmə 

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

müsibətlər və əzab-əziyyətlər gətirmişdir... Xocalı faciəsi öz qəddarlığına, kütləviliyinə və törədilən 

cinayətin ağırlığına görə bəşəriyyətə qarşı ağır cinayətlər sırasına daxil olmuşdur. 

Vətəndaşlarımız, soydaşlarımız unutmamalıdırlar ki, erməni millətçilərin anti-Azərbaycan təbliğatı 

getdikcə daha incə, daha mənfur formalarda davam etdirilir, ərazi iddialarını əsaslandırmaqdan ötrü yeni-

yeni yalançı tezislər uydururlar. Buna görə də belə ideoloji təxribatlara qarşı ayıq olmalı, onları vaxtında 

ifşa etməliyik. Hazırda Azərbaycan dövləti, vətəndaşlarımız, xaricdəki soydaşlarımız Xocalı 

həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, onun əsl soyqırımı aktı kimi tanıdılması istiqamətində ardıcıl 

tədbirlər görürlər. Belə tədbirlər hər il daha əhatəli və peşəkar səviyyədə keçirilməli, xaricdəki 

soydaşlarımız isə öz fəallığını daha da artırmalıdırlar..." 

Yeri gəlmişkən, hüquqşünaslarımızın fikrincə, Azərbaycan hökuməti Xocalı faciəsini soyqırımı kimi 

dəyərləndirərkən 9 dekabr 1948-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən 260 saylı qətnamə ilə qəbul 

edilən “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəza” haqqında Konvensiyanı, keçmiş 

Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının IV maddəsini, Ruanda üzrə Beynəlxalq Tribunalın 

Nizamnaməsinin I maddəsini, həmçinin “Xocalı Soyqırımı Günü haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin 24 fevral 1994-cü il tarixli qərarını və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 

103-cü maddəsini əldə əsas tutur. Bu məsələdə Erməni silahlı birləşmələri tərəfindən Dağlıq Qarabağ və 

işğal olunmuş digər ərazilərdə törədilən cinayət əməllərinin 2000-ci ildə qüvvəyə minmiş Azərbaycan 

Respublikası CM-nin 16-cı fəslində nəzərdə tutulmuş sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərə aid olması, 

habelə Azərbaycan Respublikasında sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərə, soyqırımı və müharibə 

cinayətlərinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan mövcud cinayət qanunvericiliyi normalarının tətbiqi, “İnsan 

hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Konvensiyanın və “Mülki və siyasi hüquqlar 

haqqında” Beynəlxalq Paktın müvafiq müddəalarına uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qəbul edilən Beynəlxalq 

cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən edən qanunun qüvvəsinin geriyə şamil olunması haqqında 

Azərbaycan Respublikasının 12 may 2006-cı il tarixli Konstitusiya Qanunu əsas götürülmüşdür. 

Həmçinin sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər törətmiş şəxslərə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə 

müddətinin tətbiq edilməməsi barədə Azərbaycan Respublikası CM-nin 75.5-ci maddəsində təsbit 

olunmuş müddəaları, bundan başqa, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 151-ci maddəsinə əsasən 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ-hüquqi aktlar ilə (Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar istisna olmaqla) Azərbaycan 
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Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin 

beynəlxalq müqavilələrin tətbiq edilməli olması nəzərə alınaraq, istintaq zamanı Azərbaycan 

Respublikasının 31 may 1996-cı il tarixli qanun ilə tərəfdar çıxdığı 9 dekabr 1948-ci ildə BMT Baş 

Assambleyası tərəfindən 260 saylı qətnamə ilə qəbul edilən “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və 

ona görə cəza” haqqında Konvensiyası, BMT Baş Məclisinin 239 saylı 26 noyabr 1968-ci il tarixli 

qətnaməsi ilə qəbul edilmiş və 11 noyabr 1970-ci il tarixdə qüvvəyə minmiş “Müddətin hərbi cinayətlərə 

və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə tətbiq edilməməsi haqqında” Konvensiyasına istinad olunur. Bu sırada 

BMT Baş Məclisinin 39/46 saylı 10 dekabr 1984-cü il tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “İşgəncələrə və 

digər qəddar, insanlıqdan kənar, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növləri əleyhinə” Konvensiyası, 

“Müharibə zamanı mülki əhalinin müdafiəsi haqqında” 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə 

Konvensiyası, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunun 6-cı maddəsi, Azərbaycan Respubnlikasının 

25 dekabr 2001-ci il tarixdən qoşulduğu “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” 

1950-ci il Konvensiyasının, “Hərbi əsirlər ilə rəftara dair 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə 

Konvensiyası”nın, Azərbaycan Respublikasının 22 iyul 1992-ci il tarixdə qoşulduğu BMT-nin Baş 

Assambleyasının “Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Paktın” müddəaları əsas 

götürülmüşdür. Qeyd olunanlara əsasən Xocalıda törədilən əməl beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq 

olaraq sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərə aiddir. 

Xalqımız  dünya dövlətlərini, eləcə də bütün beynəlxalq təşnkilatları bəşəri cinayət olan Xocalı 

soyqırımını və Azərbaycana qarşı erməni ekstremistlərinin  təcavüzünə və vəhşiliklərinə biganə 

qalmamağa, Xocalı faciəsini insanlığa qarşı soyqırımı aktı kimi tanımağa çağırır. Dünya ictimaiyyəti də 

erməni ekstremistlərinin məkrli təbliğatına uymamalı, özgə torpaqlarına göz dikən terrorçu dövlətin insan 

əxlaqına, beynəlxalq hüquqa zidd olaraq törətdiyi qanlı qırğını öz adı ilə çağırmalıdır. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-26 fevral.-N 45.-S.8. 
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Acı duyğularımızı bölüşək, dünyadan Xocalıya ədalət istəyək 

İlqar RÜSTƏMOV 

 

Azərbaycan dövlət rəsmilərinin, millət vəkillərinin və sıralarına mənim də qatıldığım media 

nümayəndələrinin fevralın 21-də Türkiyənin baş kəndi Ankaraya, sadəcə Xocalı faciəsinin 23-cü 

ildönümünü anmağa yox, sevincimizdə olduğumuz kimi, kədərimizdə də ortaq olduğumuz  qan 

qardaşlarımızla keçmişin yüz illik tarixi boyu bizə asi olan, babalarımızın, nənələrimizin qanını 

tökən, canını alan erməni  millətçilərinin qanlı cinayətlərinə nəzər salmaq, dünyanın yalan və iftira 

olan “erməni soyqırımına” ağlamaq yox, yaxın keçmişin belə şahid kəsildiyi türklərin və 

azərbaycanlıların məruz qaldıqları qanlı terrora və soyqırımına göz yummamaqlarını istəməyə 

gəlmişdik. 

 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü olan “Xocalıya ədalət!” 

beynəlxalq təbliğat və təşviqat kampaniyası çərçivəsində  İNDEKS (İNDEX) - Azərbaycanın İnsan 

Kapitalının İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Ankarada keçirilən toplantının məramı bununla da 

bitmirdi. Erməni lobbisinin, bütün dünya erməni icmalarının böyük səylə göz yaşı tökməyə hazırlaşdıqları 

və neçə illərdən bəri dünya ictimaiyyətinə və dövlətlərinə   rəsmən tanıtmaq istədikləri yalançı 

“erməniləri soyqırımının 100 illiyi” ərəfəsində İNDEX-in əsas hədəflərindən biri də bəşəri cinayət olan 

Xocalı faciəsinin qanlı prizmasından  bu ədalət dilənçilərinin özlərinin son 100 ildə türk soylu millətlərə 

qarşı törətdikləri qanlı cinayətlərə işiq salmaq, tarixi faktlarla dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq 

idi. Bu mənada həmvətənlərimizin Türkiyədəki dostlarının dəstəyi ilə hazırladıqları və Ankaranın 

əzəmətli “Congressium” Beynəlxalq Mərasimlər Mərkəzində reallaşan layihə əslində “100 ilə qarşı 100 

il” devizi ilə keçirilən çox uğurlu bir layihə idi. 

Bəri başdan qeyd edim ki, layihədə sadəcə bir anım toplantısı keşirmək planlaşdırılmamışdı. Bu 

toplantıya qədər tədbirə dəvət alan yüzlərlə insan – Türkiyə dövlətinin rəsmiləri, Böyük Millət Məclisinin 

deputatları, tarixçi alimlər, siyasət adamları, ali təhsil ocaqlarının professor və müəllimləri, tələbələr və 

Xocalı faciəsinin acısını bölüşməyə gələn sadə vətəndaşlar əvvəlcə “Congressium” Mərkəzinin foyeləri 

boyu faciənin gerçək mənzərəsini nümayiş etdirən fotoşəkillərlə tanış olur, Xocalının dinc həyatının 

assosasiyasını yaradan,  kənd həyatının ecazkar melodiyasının səsləndirildiyi yarımqaranlıq salonda 

işıqlandırılan tablolarla tanış olurdular. Sonra mərkəzin digər böyük bir salonunda  Xocalı faciəsinin 

fotoxronikası ilə bərabər, bu faciə də daxil olmaqla tarixin yüz ilində Türkiyə türklərinə və azəri 

türklərinə qarşı erməni millətçilərinin dünyanın müxtəlif ölkələrində belə törətdikləri qanlı terror aktları, 

bəşəri cinayət faktı kimi qiymətləndiriləsi soyqırımı faktlarının yer aldığı sənədli film nümayiş etdirilirdi.  

Hamı ilə bərabər ürək ağrısı ilə bütün bunları seyr edən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı Sinan 

Oğan media nümayəndələrinə müsahibəsində yaşadığı acını heç cür gizlədə bilmədi: 

– Mən Vyanadan, Xocalı faciəsinə dünyada ədalət  axtardığımız bir kofransdan yenicə qayıtmışam. Bu 

gün isə Ankarada mənim düşüncəmə görə çox böyük və önəmli bir proqram gerçəkləşdirilir. Bu, bir daha 

onu göstərir ki, hər keçən gün “Xocalıya ədalət!” çağırışımız daha güclü səslənir. Mən inanıram ki, azad 

dünya, insan haqlarına hörmət bəsləyən hər kəs bu çağırışa səs verəcəkdir. Çünki Xocalıda soyqırımına 

məruz qalan azərbaycanlıların, qanı tökülən, başlarının dərisi soyulan yaşlı insanların, qulaqları, burunları 

kəsilən kiçik uşaqların iniltisi, fəryadı hər gün bizim qulaqlarımızda səslənir. 

Bir çox ölkələrin parlamentləri bu fəryadları duydu və Xocalı soyqırımına öz ədalətli mövqeyini 

ortaya qoydu. İnanıram ki, Türkiyə parlamenti də Xocalı fəryadını, acısını yaxından duyacaqdır. Bizim bu 

mövzuda təklifimiz var və bu il də bu təklifi parlamentə çıxaracağıq. Yüz il bundan əvvəl heç bir şəkildə 

var olmayan, “soyqırımı” hekayəsini uyduranlar bu gün gerçək soyqırımı görmür, amma gec- tez bunu 

görəcəklər. 

Sinan Oğan İNDEX-in gerçəkləşdirdiyi “Yüz ilə qarşı yüz il” layihəsinə münasibətini də açıqladı və 

bildirdi ki, olmayan deyil, olan bir soyqırımı Azərbaycanla Türkiyə bu şəkildə ortaya qoyarsa, o zaman 

kimin soyqırımçı, kimin məzur olduğu ortaya çıxar. Burada soyqırımçı ermənilər, erməni millətçiləridir, 

məzur olan isə Azərbaycan türkləridir. Tarixdən də bəllidir ki, müxtəlif dövrlərdə Bakıda, Şamaxıda, 

Qubada, Qarsda, Ərdəhanda, Ərzurumda, İqdırda, Vanda, nəhayət, XX əsrin sonunda Xocalıda ermənilər 

türklərə, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı həyata keçirmişlər. Burada nümayiş etdirilən sənədli filmdə də 

bunlar doğru-dürüst göstərildi. Tarix göstərir ki, biz məzuruq, soyqırımına uğramış xalqıq və gerçək 
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soyqırımçı ermənilərdir.  O zaman qondarma “Daglıq Qarabağ Respublikası”nın müdafiə naziri olan 

Sarkisyan bəyan etmişdi ki, “biz Xocalıda ona görə soyqırımı etdik ki, bizim şaka yapmadığımızı, bizim 

ciddi olduğumuzu anlasınlar.” Bu etirafı dilə gətirən Sarkisyan gec-tez məhkəmə qarşısına çıxmalıdır. 

 

23 il əvvəl baş versə də Xocalı acısını bu gün yaşayırmış kimi görünən Türkiyənin AK Partiyasından 

konyalı millət vəkili Mustafa Kabakcı isə hisslərini belə ifadə etdi: – Böyük millətlərin bir xüsusiyyəti var 

ki, böyük acı da dadsalar acılarını öz icində yaşayırlar. Erməni millətçiləri olmamışları olmuş kimi 

göstərərkən, yaşadığımız XX əsrdə texnolgiyanın təsbit etdyi bir qətliamı bütün dünyanın görməməsi 

mümkün deyil. Biz bütöv bir dünya türk diasporu olaraq, bizə qarşı törədilən qətliamı, verilən bu zülmü 

bütün dünya görənə qədər səylərimizi əsirgəməyəcəyik. 

Bu gün bizim Ankarada ortaya qoyulan bu böyük layihədən qürur duyduq. İnşallah sevinclərimiz bizi 

birləşdirdiyi kimi, acılarımız da bizi birləşdirəcək. Bu gün Türkiyənin ən böyük acısı Qarabağ işğalının 

davam etməsidir. BMT-nin məlum qətnamələrinə baxmayaraq, bütün dünyanın buna göz yummasıdır. 

Amma mücadilə davam edəcək, dünyanın harasında bir türk varsa, Qarabağ məsələsini öz məsələsi 

biləcək, harada bir türk varsa Xocalıda şəhid düşmüş heç bir canı unutmayacaq. 

Sonda millət vəkili Qarabağ qaçqınından eşitdiyi bir ifadəyə heç zaman sakit yanaşa bilmədiyini dilə 

gətirdi: 

– Lökbatanda bir Qarabağ qaçqını olan  ağsaqqalın “mən artıq atamın qəbrini ziyarət etmək istəyirəm” 

deyib fəryad qoparması bizim qəlbimizi param-parça etdi. Biz çox şey istəmirik, dünyanın kor olan 

gözünün medianın müasir texnoloji vasitələrlə çəkdiyi Xocalı faciəsini bir an görməsini istəyirik. 

Xocalı faciəsini anmağa, 23 il əvvəl Azərbaycana çəkilən bu dağın acısını  bölüşməyə gələn insanların 

sayı anbaan artırdı. Sərgi salonunda, foyelərdə insan axını dayanmaq bilmirdi. Gələnlərin sırasında 

Ankarada qonaq olan xarici ölkələrin vətəndaşları – diplomatlar, elm adamları, turistlər, tələbələr də var 

idi. İNDEX-n təmsilçiləri hamıya böyük diqqətlə yanaşır, iştirakçıların hər birinə faciənin nəticələrini 

göstərən xronikanın və fotoşəkillərin yer aldığı bukletlər paylanırdı. Tədbirin əsas hissəsinə, Türkiyə və 

Azərbaycan tərəfindən hazırlanan  “Empathy 2015” layihəsinin təqdimatına isə hələ bir qədər qalmışdı. 

Bu məqamda “Congressium” Mərkəzinin foyesində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi 

məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti daxil oldu. 

İlk dəqiqədən media nümayəndələri tərəfindən dövrəyə alınan  Əli Həsənov jurnalistlərə 

açıqlamasında Heydər Əliyev Fondunun “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat və təşviqat kampaniyası 

çərçivəsində İNDEX-n Ankarada keçirdiyi tədbiri yüksək qiymətləndirərək bildirdi ki, builki tədbirlər 

qondarma erməni soyqırımının 100 illiyi ilə üst-üstə düşdüyündən istər Türkiyə, istərsə də Azərbaycan 

diaspor təşkilatlarının birgə keçirdikləri “Xocalıya ədalət!” aksiyalarının çox böyük önəmi var. Əsas 

məqsəd ondan ibarətdir ki, erməni icmalarından fərqli olaraq, biz dünyanı gerçək olaylara inandırmağa, 

həqiqətən baş verənləri onlara çatdırmağa çalışırıq. Biz Azərbavcana və Türkiyəyə ünvanlanan yalanları 

ifşa etmək və Xocalı qətliamının gerçəkliklərini dünyaya anlatmaq istəyirik. Yəni, guya, yüz il əvvəl 

olmuş yalanlar uydurmur, 23 il əvvəl ermənilər tərəfindən törədilmiş cinayətləri, azərbaycanlılara qarşı 

soyqırımı faktlarını dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq istəyirik. Qoy, dünya bu bəşəri cinayəti 

törədənlərin kim olduğunu başa düşsün. 

3 min nəfərin toplaşdığı “Congressium” Mərkəzinin tamaşa salonunda “Empathy-2015” layihəsinin 

rəsmi təqdimatının açılışından əvvəl Xocalıda şəhid düşmüş insanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 

edildi. 

Açılış üçün söz alan İNDEX - Azərbaycanın İnsan Kapitalının İnkişaf Mərkəzinin sədri Rəşad 

Abdullayev layihənin məramından danışaraq qeyd etdi ki, “Bu gün bura 23 ildən bəri ürəklərimizi 

qanadan Xocalı qətliamının günahsız qurbanlarını və şəhidlərini xatırlamaq üçün toplaşdıq. Bu vəhşətdən 

kövrələn,  faciəyə üzülən on minlərlə insanın acısını paylaşarkən bu acının heç toxunmadığı insanları da 

bizimlə “empati qurmağa” – yəni hislərimizi, keçirdiyimiz acı duyğuları, kədəri paylaşmağa dəvət edirik. 

Baş verənlərin qısaca məzmunundan bəhs edən R.Abdullayev həmfikirlərinin arzu və istəklərini ifadə 

edərək dedi: 

– Dünyadan gözlədiyimiz tək bir şey insanların Azərbaycanın və Türkiyənin acıları üçün empati 

qurmasıdır. Hər ölkənin, hər millətin, insan olan hər kəsin bu acını anlamasını istəyirik. 

Toplantıda nəinki həssas, hətta ən dözümlü və sərt insanların belə etinasız qala bilməyəcəyi  

çıxışlarından birini isə Xocalının şəhid düşdüyü günlərdə dünyaya gələn, Xocalı sakini Rəşad Zeynallı 

etdi. Dünyaya gəldiyi 24 ildə bir dəfə də olsun doğum gününü qeyd etmədiyini söyləyən Rəşad dedi: 
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“Mən fevralın 17-də şəhərimiz işğal olunan günlərin birində doğulmuşam. Atamın şağirdlərilə birlikdə 

şəhərimizi qorumaq üçün son nəfəsinə qədər döyüşüb şəhid olduğu gün. Tələbə yoldaşlarım tez-tez 

məndən soruşurlar ki, doğum gününü heç qeyd etməyəcəkmisən? Mənim də cavabım həmişə belə olur: 

İnşallah qeyd edəcəyəm,  Qarabağda qeyd edəcəyəm. 

 

Rəşadın insanı rahat buraxmayan bu kövrək çıxışından sonra salonda gurultulu alqış sədaları içində 

inam və qətiyyət dolu səslərlə “inşallah” sədaları ucaldı. Yalnız bundan sonra əsas məqam gəlib çatdı. 

“Congressium” Mərkəzinin nəhəng salonunda 2011-ci ildə “Eurovision” mahnı müsabiqəsində birinci 

yeri tutan Azərbaycan təmsilçisi Nigar Camal ingilis dilində ölkəmizin tənhalığını izhar edən “Talehsiz 

arzular”  mahnısını ifa etdi. Tamaşaçıları duyğulandıran mahnı ən son texnologiyalar - “3D Mapping” və 

“Projection Mapping”lə çəkilmiş və Xocalıda baş verənləri canlandıran filmlə müşaiyət edilirdi. 4 ölkənin 

300 nəfərlik bir qrupu tərəfindən çəkilmiş səhnə əsəri sürəkli alqışlar qazandı. Onu da qeyd edim ki, 

sonradan aldığımız məlumata görə dünyada Grammy, Billboard kimi bir neçə mükafatların təqdimatında 

istifadə edilmiş bu texnika Türkiyədə ilk dəfə “Empathy-2015” tədbirində istifadə edilirdi.  

Ard-arda iki duyğulu səhnə çıxışından sonra tribunaya qalxan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov ölkəmizin 90-cı illərin əvvəlində yaşandığı bir-çox 

faciələrin şahidi olmasına baxmayaraq, bugünki çıxışların onu yenidən kövrəltdiyini bildirdi. Çıxışında 

Xocalı soyqırımının sadəcə tək Azərbaycanın məsələsi olmadığına diqqət çəkən Əli Həsənov daha sonra 

dedi: 

– Hər şey bəllidir. Avantürist, xəyalpərəst erməni siyasətçiləri son yüz ildən artıq bir dövrdə daim 

bütün Avrasiyanı təhdid etmişlər. Bu gün yaşananlar, əslində, erməni xalqının da xoşuna gəlmir. Lakin 

onlar terrorla hakimiyyətə gələn siyasətçilərin əsiridirlər. Onlar olmayan bir soyqırımı 100 ildir dünyaya 

sırımağa, dövlətləri üz-üzə qoymağa çalışırlar. Əslində, dünya dövlətlərinin əksəriyyəti – Rusiya da, 

Almaniya da, İngiltərə də, ABŞ-da bunun yalan olduğunu yaxşı bilir. Onlar onu da yaxşı bilirlər ki, 

erməni millətçiləri Birinci dünya müharibəsi illəriində və ondan sonrakı dövrlərdə də yaşadıqları regionda 

yerli xalqların başına nə müsibətlər açıblar. Amma bilə-bilə buna göz yumur, haqqı təsdiq etmək 

istəmirlər. Bu gün ağrısını, acısını, kədərini bölüşdüyümüz Xocalı ki, əski tarix deyil? Xocalı qətliamı ki, 

dünyanın gözü önündə baş verib və ermənilər bunu heç nədən çəkinmədən bütün dünyaya bəyan edirlər. 

Bəs niyə dünya dövlətləri buna göz yumur, susur? Hanı bəs dünyanın haqq arayan təşkilatları? Ədalət, 

demokratiya şüarları altında İraqa, Əfqanıstana, Liviyaya, Misirə, Suriyaya bomba yağdıranlar, 

Azərbaycanın torpaqlarının işğal altında qalmasına, Xocalıda azəri türklərinin soyqırımına niyə 

laqeyddirlər? 

Əli Həsənov çıxışının sonunda bütün bunlara baxmayaraq,  haqqın gücünə və ədalətin bir gün qalib 

gələcəyinə inandığını söylədi. 

Toplantıda yalançı erməni soyqırımına dəstək verənlərə səslənən AK Partiyasından adanalı millət 

vəkili, Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarsı dostluq qrupunun rəhbəri Nücdət Ünüvar isə dedi: 

– Xocalıda qanı tökülən, öldürülən insanlar türk soyundandırlar, türkdürlər. Amma Xocalı təkcə Türk 

dünyasının problemi deyil. Sadəcə müsəlmandırlar, amma islam dünyasının da problemi deyildir. Çünki 

orada qətlə yetirilənlər insandırlar. Demək, Xocalı insanlığın, bəşəriyyətin problemidir. Üzücü məqam 

ondadır ki, 100 il öncə yaşanmamış olayların arxasına düşənlər, sadəcə 23 il öncə dünyanın gözü 

qarşısında olanları görmürlər, duymurlar. 

 Xocalı deyəndə biz fəryadları, göz yaşlarını, sarsıntıları, acıları, orda tökülən qanları düşünür və 

paylaşırıq. Bu paylaşmanın nəticəsi bəllidir – mutsuzluq. Mutsuzuq, fəqət ümüdsiz deyilik. Çünki 

dünyada savaşlar sadəcə topla-tüfənglə yox, kütləvi informasiya, mədəniyyət və incəsənət vasitələrilə 

aparılır. O baxımdan bu gün gerçəkləşdirilən layihə cox önəmlidir. 

“Xocalıya ədalət!” cağırışının Ankardakı “Empathy-2015” tədbirinə rəsmən yekun vurmaq üçün 

səhnəyə dəvət alan Türkiyə Cümhuriyyəti Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalının çıxışı daha çox diqqət 

çəkdi. Xocalı faciəsinin türk dünyasında heç zaman unudulmayacaq bir olay olduğunu söyləyən İ.Kalın 

daha sonra dedi: 

– Biz Türkiyə olaraq Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan, eyni şəkildə Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan 

arasında tam bir barış, hüzur və rifah istəyirik. Bunun üçün lazım olan tədbirlər, 1992-ci ildən bəri atılan 

addımlar bəllidir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsiz Şurasının çıxardığı qətnamələr ortadadır. Bu 

kürsüdən hər addımda sülhdən qaçan Ermənistana bir çağırış etmək istəyirəm: Biz Türkiyə olaraq 

Qafqazda hamı üçün barış, sülh, əmin-amanlıq və rifah istəyirik. Türkiyə hazır, Azərbaycan hazır. 
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Ermənistanı idarə edənlər buna hazırdırlarmı? Qarabağ probleminin həllini sürətləndirə biləcək iradəni və 

cəsarəti göstərə biləcəklərmi? 

Bizim hər kəsin acısına hömətimiz var, amma hər kəsin də bizim acımıza hörmət göstərməsini 

gözləmək bizim haqqımızdır. Xocalı qətliamında həyatını itirmiş insanların xatirəsini yaşadacağıq ki, bu 

acılar təkrar yaşanmasın. 

Toplantı başa çatandan sonra ixtiyarsız “Empathy-2015” layihəsinin müəllifı R.Abdullayevin bir 

açıqlamasını xatırladım: “Bu gün tarixə, acı da olsa, gerçəklər, görüntülər və musiqi ilə yaddaş yazırıq. 

Bu yaddaşın tarixin gözü önündən heç zaman getməməsini istəyirik. İstəyirik Tanrının haqqına qovuşan 

Xocalı Onun yaratdığı dünyanın, xəlq etdiyi insanların da haqqına qovuşub ədalətli qiymətini alsın.” 

Tarixin qanlı olayını, xalqının soyqırımı faktını dünyanın yaddaşına yazmaq, həm də bəşəriyyəti 

Xocalı faciəsinə ədalətli qiymət  verməyə haqlı bir çağırışdır, deyilmi? Bunu tək Rəşad Abdullayev, 

İNTEX Mərkəzi, Leyla Əliyeva, Heydər Əliyev Fondu, xaricdə yaşayan milyonlarla azərbaycanlı və türk 

yox, Azərbaycan və Türkiyə, bütün türk dünyası istəyir. Amma dünyanınsa yüz illərdir elə bil bir gözü 

kor, bir gözü isə tor görür. Nə deyim: Allah özü insanlara rəhm eləsin. Amin... 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-26 fevral.-N 45.-S.7. 

  



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 

 

79 
 

Bəşəriyyətə qarşı amansız cinayət 

Əhməd İSAYEV 

 

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 ƏLİYEV 

 

Xocalı soyqırımını həyata keçirənlər gec-tez ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verərək layiqli 

cəzalarını alacaq, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaqdır. 

İlham ƏLİYEV 

 

Dərd, kədər insanları birləşdirir 

 

Dünyanın müxtəlif səmtində iki oxşar abidə ürəkləri göynədir. Biri Goranboy rayonunun Aşağı 

Ağcakənd qəsəbəsində, digəri isə Çexiya Respublikası Lidice qəsəbəsində. Hər ikisi insan qəddarlığının 

(əgər onlara insan demək olarsa) bariz nümunəsidir. İndi bu qoşa faciənin qurbanları hər iki ölkədə dərin 

ehtiramla yad olunur. Onlara həm Azərbaycanda, həm də Çexiyada xatirə abidəsi ucaldılıb. 

Aşağı Ağcakənddəki abidənin ziyarətinə gəlmişik. Mərmər lövhə üzərində həkk olunan xatirə sözləri 

acı həqiqətlərdən xəbər verir. 1942-ci il iyun ayının 10-da alman faşistlərinin qoşunları Lidicedə misli 

görünməmiş faciə törətdilər. 50 ildən sonra belə bir bəşəri cinayət erməni cəlladları tərəfindən 

Azərbaycanın Xocalı şəhərində təkrar edildi.  

Dərd, kədər insanları birləşdirir. Oxşar talelərin sayəsində iki ölkə arasında sıx əlaqələr yaranıb. 

Vaxtaşırı görüşlər keçirilir. Nakam gedənlər ziyarət olunur. Belə görüşlərdən birində Çexiya 

Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Radek Matula dedi ki, bizim qəsəbədə də alman faşistləri 400-dən 

çox adamı öldürdülər, hər yanı yerlə-yeksan etdilər. Amma sizdə törədilmiş faciə daha dəhşətlidir. Belə 

görünür ki, erməni cəlladları alman faşistlərindən də betər imiş.  

Bu, həqiqətən də belədir. Rəzalətə bir baxın. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə sovet 

ordusuna arxalanan erməni qoşun birləşmələri Yer üzündə misli görünməmiş soyqırımı törədib. Bu 

müdhiş olay aləmi sarsıdan bir gün kimi tarixə düşdü. Faciəli gecədə dinc əhalidən 613 nəfər, o cümlədən 

63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi amansızlıq və işgəncə verilməklə öldürülmüş, 76-sı uşaq olmaqla 487 

nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmiş, 1275 sakin - uşaqlar, qadınlar və qocalar girov götürülərək 

ağlasığmaz zülmə, təhqirlərə və həqarətə məruz qalmışlar. Bu qətl, qiyam zamanı 8 ailə tamamilə məhv 

edilib. 25 uşaq hər iki valideyndən, 224 uşaq bir valideyndən məhrum qalıb. Bundan başqa, 230 ailə öz 

başçısını itirib. 200 nəfərin nə öldüyündən, nə qaldığından xəbər yoxdur. Girov götürülənlərdən 150 

nəfərin, o cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyil.  

Aparılan araşdırmalar göstərdi ki, şəhid olanlardan 56 nəfəri xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla 

öldürülüb, başlarının dərisi soyulub, bədən əzaları kəsilib, gözləri çıxarılıb, hamilə qadınların qarınları 

süngü ilə deşik-deşik edilib. Erməni millətçiləri sağ qalmış insanlar üzərində təhqiredici hərəkətlərə yol 

veriblər. 

 

Cəlladlar insanları nəsillikcə qırırdılar 

 

Xocalı faciəsinin ertəsi günü, yəni, fevralın 26-da bir rus operatorunun çəkdiyi lent “yadigar” qalır. İri 

bir evin qabağında neçə-neçə meyit yerə sərilib. Bunlar milli qəhrəman Tofiq Hüseynovun ailə üzvləri və 

yaxın qohumlarıdır. Onlar faciə gecəsi, yəni, fevralın 25-i axşamı (hər gün olduğu kimi) öz evlərindən 

aralıda, Xocalı çayının qənşərində, nisbətən güllə tutmayan yerdə yaxın qohumları Qəyyum Aslanovun 

zirzəmisində gecələmişdilər. Səhəri gün evlərinə gələrkən qapı ağzında ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə 

güllələniblər. Kimlərdir bu binəsiblər? Tofiq Hüseynovun atası Mirsiyab, anası Minəş, həyat yoldaşı 

Məxmər, baldızı Məhbubə, Məhbubənin övladları Çinarə və Gündüz... 

Cəlladlar yaşından, cinsindən asılı olmayaraq insanları rəhmsizcəsinə qırırdılar. Vaqif Məmmədovun 

həyat yoldaşı Arifə, üç oğlu - Azər, Ceyhun və Niyaməddin. Hüseyn Hüseynovun həyat yoldaşı Əzizə, iki 

oğlu, bir qızı. Salman Kərimovun yoldaşı və iki oğlu amansız vəhşiliyin qurbanı oldu. 
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O dəhşətli günlərin canlı şahidi Rauf Qənbərov hazırda Gəncədə yaşayır. Rauf 7 nəfər əzizini itirib. 

Deyir ki, bir gecədə ürəyimə yeddi yara dəydi. Atam, anam, qardaşlarım, gəlinimiz, körpə balalar getdi. 

Bədbəxt bir ailənin üzvü kimi özümü tənha və kimsəsiz sayıram. Ata yurdumda təmtəraqlı ev-eşiyimiz 

var idi. İndi bir yataqxananın küncündə tək-tənha qalmışam. 

İkinci qrup Qarabağ əlili Hüseynağa Quliyevin hekayəti də ürəkləri göynədir:  

- Xocalı faciəsi zamanı postda idim, ermənilər hər yanı oda qalamışdılar. Vəziyyət gərgin idi. Erməni 

nankorları 366-cı rus alayının, tankların, BTR və BMP-lərin köməyi ilə Xocalını dörd tərəfdən 

mühasirəyə almışdılar. Gecənin bir çağında dəhşətli atışma başlandı. Bir müddət müqavimət göstərdik. 

Dinc əhalini şəhərdən çıxarmağı qərara aldıq. Əkiz övladlarım Fuad və Muradı anama tapşırdım. Onu 

qayınanam, qayınatam, xəstə qayınım və baldızımla birgə meşənin içi ilə Ağdam səmtinə yola saldıq. 

Özümüz iri bir qayanın arxasına daldalanıb şəhəri qoruyurduq. Mühasirə halqası getdikcə daralırdı. Xilas 

olmaq ümidi yox idi. Ələ keçməmək üçün özümü qayadan atdım. Hər iki ayağım zədələnmişdi. Yerimdən 

tərpənə bilmirdim. Qəfildən üç nəfər erməni başımın üstünü aldı. Sürüyə-sürüyə Ağdam postuna 

apardılar. Sorğu-sual başlandı. Bir neçə qabırğamı, biləkdən qollarımı, ayaq barmaqlarımı sındırdılar. 

Arada kimsə rusca dedi ki, hərbçidir, öldürməyin, əsirlərlə dəyişərik. Dəyişdilər. Neçə gündən sonra 

Ağdam xəstəxanasında azacıq özümə gəldim. Təcili yardım vertolyotu ilə Bakıya yola saldılar. 

Doğmalarımdan isə hələ də xəbər-ətər yox idi.  

Yaşar Salmanoğlunun faciəsi daha acınacaqlıdır.  

Deyirdi ki, ilk həmlədə bacısı Kəmalənin yoldaşı şəhid oldu. Kətik meşəsində ailə üzvlərimizdən ayrı 

düşdüm. Onları tapmaq ümidi ilə geriyə qayıtdım. İnsan axınının qar üstündəki izlərini tutaraq meşənin 

içi ilə bir neçə saat sürünə-sürünə getdim. Qucağında iki yaşlı körpə olan Nadirlə rastlaşdım. Dedi ki, 

sizinkilər meşə ilə gediblər.  

Hər tərəfdən yolumuzu kəsmişdilər. Düz üç sutka ac-susuz meşədə qaldıq. Artıq əl-ayağım 

keyləşmişdi. Qəfildən həyat yoldaşımla rastlaşdım. Ayaqyalın idi. Şarfı ayaqlarına doladım. Həmin 

gecəni də meşədə qaldıq. Sonra bizi girov götürüb ermənilər yaşayan Pircamal kəndinə gətirdilər. 

Xocalılıların böyük bir hissəsini fermaya doldurmuşdular. Bizi də onlara qatdılar. Orada Məhsəti türkü 

olan iki əkiz qardaşı güllələdilər. Bizə olmazın əzab və işgəncələr verirdilər. Başımızı zorla mal peyininə 

soxub deyirdilər ki, yeyin, bu da sizin torpağınız...  

Məhbubə İmanlı Xocalı soyqırımının canlı şahidlərindən biridir. Məhbubə deyirdi ki, o qanlı gecədə 

atası Ağayar, qardaşı Malik və onun həyat yoldaşı Sona erməni quldurları tərəfindən işgəncə ilə qətlə 

yetirilib və sonra da cəsədləri yandırılıb. Baş verən faciəni və torpaq həsrətini Məhbubə şair olmasa da, 

şeirin dili ilə bəyan edir: 

 

Yağı düşmən cəm oldu, 

Dəhşətlə həmdəm oldu, 

Qismətimiz qəm oldu, 

Bir də həsrət, intizar, 

Xocalının dərdi var. 

 

Dağıldı yurd-yuvası,  

Qırıldı el-obası, 

Bağlı qaldı qapısı, 

Bir də nə vaxt açılar? 

Xocalının dərdi var. 

 

Ermənilər arasında sanki insanlara zülm etməkdə yarış gedirdi. Qansızlıqda, qəddarlıqda daha çox 

fərqlənənlər təriflənir, onlara xüsusi mükafat verilirdi. A.Sidsiyan adlı birisi 14 nəfərlik Babayevlər 

ailəsinin güllələnməsi ilə “fərqlənmişdi”. Belə “cəsur əməllərinə” görə ona Fransa erməni diasporu 

tərəfindən 150 min dollar və öz aralarında ən böyük təltif sayılan “Kilsə mükafatı” verilmiş, Fransaya 

köçüb yaşamasına şərait yaradılmışdı.  

ASALA terror təşkilatının başçısı İllarion Allahverdiyan döyüşlərdəki “şücaətinə görə” 24 nəfərə 

təntənəli surətdə pul mükafatı vermişdi. Sovet zabiti Yevgeni Qolubyevə isə üstündə ASALA sözü 

yazılmış 25 qramlıq qızıl orden və 5 min ABŞ dolları məbləğində pul mükafatı təqdim olunmuşdu. 

Terrorçu Anastas İvanov on min dollara, habelə İrəvanda onu gözləyən “Hunday” markalı avtomobilin 
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sənədlərinə “layiq” görülmüşdü. 1992-ci ildə Paris yaxınlığında məxfi təlim keçmiş 26 nəfər terrorçu ilə 

birlikdə Xankəndinə gələn polkovnik Yevgeni Zadviqarova “ilk tanışlıq üçün” otuz altı min ABŞ dolları 

hədiyyə edilmiş, sonra isə ona general rütbəsi verilmişdi. 

 

Həqiqəti deyənlər də tapılırdı 

 

Erməni-sovet hərbi birləşməsi tərəfində iştirak etsələr də, son nəticədə həqiqəti deyənlər də az deyildi. 

Onlardan biri də Vladimir Savelyevdir. O, Rusiya Federasiyası baş hərbi kəşfiyyat idarəsinin polkovniki 

idi. O zaman Dağlıq Qarabağda hərbi hissənin əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi olub. Qanlı qırğının canlı 

şahidi olmuş polkovnik yuxarı təşkilatlara çatdırmaq üçün əsl həqiqəti açıb göstərən “məxfi arayış” tərtib 

etmişdir. “Mən bütün bunları yazmaya bilmərəm - deyir. - Hər şey gözlərimin önündə baş verib. 

İnsanların deşik-deşik olmuş bədənlərini unutmaq olmur. Qoy azərbaycanlılar məni bağışlasınlar ki, 

bütün bu qanlı və amansız sonluğu olan hadisələrin qarşısının alınması üçün əlimdən heç nə gəlmədi. 

Yalnız insanlara əsl həqiqəti söyləyə bilərəm. Şahidi olduğum həqiqətləri yazmışam. 19 səhifəlik məxfi 

arayışı həm BMT-yə, Avropa Şurasına, həm də Kremlə, Müdafiə Nazirliyinə, Baş Kəşfiyyat İdarəsinin 

generallarına göndərdim. “Oxuyun” - dedim. Biz rusların zabit şərəfi görün necə ləkələndi... Bu oyunlara 

bizi qoşmaqla alçaltdılar və zabit şərəfimizə lənət damğası vurdular. Mən on addımlıqda güllə yarasından 

can verən 8-9 yaşlı qızcığaza heç cür kömək əlimi uzada bilmədim, sözün tam mənasında, 

sarsılmışdım...” 

Xocalı faciəsinin canlı şahidləri istər yerli adamlar, istərsə də düşmən tərəfində bizə qarşı vuruşanlar 

elə ilk günlərdə əsl həqiqətləri doğru-dəqiq yazırdılar. O qanlı günlərdə xarici mətbuat səhifələrində çoxlu 

xəbər gedirdi. Həqiqət necə var, eləcə də oxuculara çatdırılırdı. Yeri gəlmişkən, onlardan bəzilərini 

xatırlatmaq istəyirik.  

“Krua L Eveneman” jurnalı (Paris), 25 fevral 1992-ci il: ...ermənilər Xocalıya hücum etdilər. Bütün 

dünya viran olmuş şəhərin, eybəcər hala salınmış meyitlərin şahidi oldu.  

“Tayms” qəzeti (London), 4 mart 1992-ci il: ...ana eybəcər hala salınmış, körpə qızcığazın ancaq başı 

qalmışdı.  

“İzvestiya” (Moskva), 4 mart 1992-ci il: ...qulaqları kəsilmiş uşaqları gördüm. Bir qadının sifətinin 

yarısı yox idi. 

“Fayneşl Tayms” qəzeti (London), 9 mart 1992-ci il: ...ermənilər Ağdama tərəf gedən azərbaycanlı 

dəstələri güllələyiblər, şahidlər yüzlərlə cəsəd sayıblar.  

“Le Mont” qəzeti (Paris), 14 mart 1992-ci il: ...xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş qadın və uşaqlar 

arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxardılmış bir neçə nəfərin şahidi olublar. 

“İzvestiya” (Moskva), 13 mart 1992-ci il: mayor Leonid Kravets: ...mən şəxsən yollar boyu 100-ə 

yaxın meyit saydım. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq, 

qocalar görünürdü.  

“Valer aktuel” jurnalı (Paris), 14 mart 1992-ci il: ...ermənilər fəxrlə deyirlər ki, müsəlman kəndində 

qırğınlar törədərək Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv etmişlər.  

R.Ratrik, İngiltərənin “Fant men nyus” teleşirkətinin əməkdaşı: “Ermənilərin vəhşiliklərinə dünya 

ictimaiyyətinin gözündə haqq qazandırmaq olmaz.” 

Rusiya Federasiyasının “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzi təsdiq edirdi ki, Xocalıya hücum zamanı 

erməni silahlı dəstələrinin dinc əhaliyə qarşı hərəkətləri Cenevrə Konvensiyasına, həmçinin Ümumdünya 

İnsan Haqları Bəyannaməsinin tələblərinə tamamilə ziddir.  

Xocalı genosidi barədə elə ilk günlərdən əsl həqiqət, faciənin miqyası, ictimai rəy, beynəlxalq fikir, 

bax, belə idi. 

 

Bizimkilər isə susur, həqiqəti gizlədirdilər 

 

O gərgin günlərdə Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı olmuş Elman Məmmədov xatırlayır ki, 

“1992-ci il fevralın ikinci ongünlüyündə Bakıya gəldim. Üç gün çalışdım, bütün imkanlardan istifadə 

etdim, amma dövlət başçısı Ayaz Mütəllibovun qəbuluna düşə bilmədim. Onun köməkçisi Gürşad 

Zərbəliyevə dəfələrlə zəng vurdum, xahiş edirdim ki, kömək elə, yoxsa camaatımız qırılacaq. Məlumat 

ver, gəlim vəziyyətimiz barədə A.Mütəllibova xəbər verim. Gürşad isə mənə deyirdi ki, A.Mütəllibovun 
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başı qarışıqdır, yanında adamlar var. Bir sözlə, məni qəbul etmədi. Çarəsiz qalıb yenidən Xocalıya 

qayıtdım”. 

Mühasirə halqası daraldıqca hər yana, “14”, “90” gizli çağırışlarla həyəcan dolu xəbərlər göndərilirdi: 

“Bizi qırırlar, kömək edin!”. Respublika rəhbərliyinə, ixtiyar sahiblərinə yazılan saysız-hesabsız 

məktublar, teleqramlar cavabsız qalır, mətbuat, televiziya susur, Qarabağın, xüsusən Xocalının ağrılı 

günləri barədə ictimaiyyətə doğru-dəqiq məlumat verilmirdi. 

Ölkənin başsız başçıları sanki bilə-bilə hər şeyə göz yumurdular. Bütün ağırlığın acı-ağrısı isə o zaman 

yerlərdə fəaliyyət göstərən vəzifə sahiblərinin, mərd oğulların üzərinə düşürdü. Qeyrətli, cəsur insanların 

cidd-cəhdlərinə baxmayaraq müharibə alovu hər yanı bürüyürdü. 1991-ci ilin dekabrında Cəmilli və 

Meşəli kəndləri əldən getdi. Başda oturanlar ayılmadılar. Ayın sonunda Kərkicahan qəsəbəsi işğal olundu, 

bizimkilər yenə də susurdular. Və nəhayət...1992-ci il fevralın 26-sında erməni-sovet qoşunları tərəfindən 

Xocalı darmadağın edildi. 

 

Nə yaxşı Heydər Əliyev var idi 

 

Yalnız ulu öndərin hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi özünün əsl siyasi-hüquqi qiymətini 

aldı.1994-cü il fevralın 24-də xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclisdə 

Xocalı məsələsi müzakirə olundu. Ulu öndərin sərəncamı ilə “Xocalı faciəsi günü” elan edildi. 1995-ci 

ildə soyqırımının ildönümü ərəfəsində Heydər Əliyev xocalılıları qəbul edərək onları diqqətlə dinlədi, bir 

çox müəmmalı məsələlərə aydınlıq gətirdi. Nankor ermənilərin bu qanlı əməllərinə əsl hüquqi qiymət 

verən ulu öndər Heydər Əliyev dedi ki, “Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-

millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və 

soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir.”  

Ulu öndər xocalılıların taleyi ilə müntəzəm maraqlanır və deyirdi ki, faciə bütün Azərbaycanı 

sarsıtmış, Xocalı sakinlərinə sağalmaz yaralar vurmuşdur. Lakin xocalılılar hətta amansız soyqırımı 

günlərində də özlərini əsl qəhrəman kimi aparmış, erməni-sovet hərbi birləşmələrinə qarşı qeyri-bərabər 

döyüşdə igidliklə vuruşmuş, düşmən qarşısında əyilməmiş, xalqımızın tarixinə şərəfli səhifələr yazmışlar. 

Prezident İlham Əliyevin 1997-ci il 25 fevral tarixli fərmanı ilə erməni qəsbkarlarına qarşı mübarizədə, 

Xocalı soyqırımı zamanı dinc əhalinin xilas edilməsində xüsusilə fərqlənərək şücaət və mərdlik 

göstərdiklərinə, vətən qarşısındakı borclarını şərəflə yerinə yetirdiklərinə görə Mövsüm Məmmədov, 

Ələsgər Novruzov, Füzuli Rüstəmov, Araz Səlimov, Əlif Hacıyev, Tofiq Hüseynov və İnqilab İsmayılov 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşlər. Prezidentin həmin fərmanı ilə Xocalı soyqırımı 

zamanı dinc əhalinin xilas edilməsində fərqləndiklərinə, vətəndaşlıq borclarını vicdanla yerinə 

yetirdiklərinə görə 14 nəfər “Azərbaycan bayrağı” ordeni və 56 nəfər “İgidliyə görə” medalı ilə təltif 

edilmişdir.  

“Azərbaycan bayrağı” ordenini alanlardan biri, əməkdar həkim Məmməd Nağıyevlə görüşdük. 

Keçmiş döyüşçü deyirdi ki, neçə gün kəndin fəalları ilə Xocalını qoruduq. Ölən də oldu, yaralanan da. 

Amma heç kəs bir addım da olsun, geri çəkilmədi. Fevralın 26-na keçən gecə qəfildən hər yanı dəhşətli 

gurultu bürüdü. Özünümüdafiə batalyonunun döyüşçüləri avtomatla zirehli texnikanın qarşısını almağa 

çalışsalar da, təpədən-dırnağadək silahlanmış düşmənin güclü müqavimətini qıra bilmirdilər. Mühasirə 

halqası getdikcə daralır, nankorlar şəhərə doluşurdu. Erməni cəlladları dinc əhaliyə amansız divan tutur, 

işgəncələr verir, adamları kütləvi şəkildə qırırdılar. Güllələr üstümüzə od kimi yağır, hamı bir təhər canını 

qurtarmağa çalışırdı. Yaralıları yanımıza salıb güc-bəla ilə Şelli istiqamətinə gedirdik. Məndən qabaqda 

anası ilə gedən 10-11 yaşlı uşağı yaraladılar. Onun vahiməli qışqırtısına ermənilər tökülüşüb gəldilər.  

Bizim dəstədə olanların hamısını girov götürdülər. Yol gedə-gedə bir neçə ağır yaralının qanaxmasının 

qarşısını aldım. Paltarlarımı cırıb sarğı kimi istifadə edirdim. Bizə olmazın əzab və işgəncələr verdilər.  

Özümdə, sözümdə deyildim. Haçandan-haçana gözümü açanda gördüm ki, yenicə sağaltdığım 

körpənin atası məni sıx bir meşəyə gətirib.  

Xalqımızın ümummilli lideri müntəzəm olaraq Xocalının taleyi ilə maraqlanır, onlara hər cür qayğı və 

kömək göstərir, soyqırımı barədə əsl həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışırdı.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin yolunu uğurla davam etdirən İlham Əliyevin müdrik siyasəti sayəsində 

son zamanlarda bu sahədə xeyli irəliləyiş əldə olunmuşdur. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda, bəzi 

ölkələrin qanunvericilik orqanlarında, hökumətlərdə bu məsələ müzakirə olunur. Xocalı soyqırımı haqda 
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artıq bütün dünya bilir. Bu müqəddəs işdə Prezident İlham Əliyevin təmkinli və çoxcəhətli fəaliyyəti 

əvəzsizdir. 

 

Dünya eşidir bizi 

 

Yeri gəlmişkən, Heydər Əliyev Fondunun xidmətlərini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Fondun 

rəhbəri, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım 

Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra ölkələrin paytaxtlarında Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçirilir, 

konfranslar, xatirə gecələri təşkil olunur, kitablar, bukletlər çap edilir, disklər buraxılır, filmlər çəkilir. 

Məqsəd Xocalı həqiqətlərinin beynəlxalq müstəviyə daha geniş miqyasda çıxarılmasıdır. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Rusiyada Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının sədri Leyla 

xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası da ildən-ilə geniş 

miqyas alır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xocalı soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamə, 50-dən çox 

ölkədə Xocalı faciəsini insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  

Bəli, artıq Xocalı soyqırımı barədə çox adam bilir. Bütün bunlara baxmayaraq bütövlükdə beynəlxalq 

ictimaiyyət tərəfindən bu dəhşətli soyqırımına hələ də lazımi qiymət verilməmiş, cinayətkarlar bu günə 

qədər də öz layiqli cəzalarını almamışdır. Lakin xalqımız əmindir ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirənlər 

gec-tez ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verərək layiqli cəzalarını alacaq, şəhid şəhər Xocalı da yağı 

düşməndən azad ediləcək, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır.  

Bu əminliyi bizə ulu öndər Heydər Əliyevin yolunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin 

müstəqil Azərbaycana olan tükənməz məhəbbəti, onun ardıcıl surətdə yeritdiyi ədalətli və qətiyyətli 

siyasəti yaradır. Dövlət başçısı görüşlərdən birində demişdir: “...Azərbaycan heç vaxt Dağlıq Qarabağın 

itirilməsinə razılıq verməyəcək, nəyin bahasına olursa-olsun, doğma torpaqlarını azad edəcək, ərazi 

bütövlüyünü bərpa edəcək. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Ermənilər oraya XIX əsrin 

əvvəllərində köçürülmüşlər. Bir dəfə Azərbaycan, türk torpağında erməni dövləti yaradılıb, burada ikinci 

erməni dövlətinin yaranmasına biz heç vaxt imkan vermərik.”  

Azərbaycanın qəti mövqeyi belədir. Və biz tamamilə əminik ki, tezliklə işğala son qoyulacaq. 

 

“Azərbaycan”.-2015.-26 fevral.-N 45.-S.11. 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

84 
 

Bəşəriyyətə qarşı cinayət olan Xocalı soyqırımına beynəlxalq hüquq təşkilatları da qiymət 

verməlidir 

İlham MƏMMƏDOV, 

Milli Məclisin deputatı 

 

Xocalı soyqırımı bəşəriyyət tarixində insanlığa qarşı törədilmiş ən dəhşətli cinayətlərdəndir. 

İşğalçı Ermənistanın dövlət səviyyəsində həyata keçirdiyi hərbi cinayət olan bu soyqırımı aktı XX 

əsrdə Çexiyanın Liditse, Belarusun Xatın, Fransanın Oradur, Vyetnamın Sonqmi kəndlərində 

törədilmiş qırğınlarla müqayisədə daha qanlı cinayət kimi tarixə düşüb. Azərbaycan xalqına qarşı 

törədilən bu amansız soyqırımı dünya tarixinə qara hərflərlə həkk olunub. 

 

Bu faciəni digərlərindən fərqləndirən cəhətlərdən biri də odur ki, erməni vəhşiləri bir gecədə məhv 

etdikləri Xocalıda həm sağ qalmış, həm də qətlə yetirilmiş insanlar üzərində ağlasığmaz işgəncə üsulları 

həyata keçiriblər. Bu, əsl erməni vandalizminin göstəricisi idi. Xalqımıza qarşı bu vəhşiliyi həyata keçirən 

Ermənistan həmin zaman bu çirkin əməli ilə Azərbaycanı qorxuya salacağını düşünürdü. Amma 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 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 etdi.  

Bu qanlı faciədən illər keçsə də, bu gün Xocalıda şəhid olan analarımızın, bacılarımızın, atalarımızın, 

qardaşlarımızın ruhu qarşısında baş əyərək yenə onları yad edirik. Bununla yanaşı, bu soyqırımı aktının 

dünyaya bəyan edilməsində böyük işlər görülür. Artıq 23 il keçir və bu gün dünyanın bir çox ölkəsi 

Azərbaycanın haqq səsinə səs verir. Bir çox ölkələrin parlamentləri erməni vəhşiliyini pisləyən 

bəyanatlar, qərar və qətnamələr qəbul edir. Bütün bunlar isə Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü 

siyasəti əsasında həyata keçirilir. 1993-cü il fevral ayının 26-da Xocalı faciəsi baş verəndən sonra bu 

dəhşətin dünya mətbuatına çıxması, yəni dünyanın Xocalı harayını eşitməsi mümkün deyildi. Çünki 

Azərbaycanın informasiya blokadasında olması, ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin daxili çəkişməsi və s. kimi 

məsələlərin fonunda belə bir hadisə unudulmuşdu. Hər kəs bu faciədən öz şəxsi mənafeyi, bəziləri isə 

siyasi hakimiyyət naminə istifadə edirdi...  

Lakin ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın israrlı tələbiylə yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə bəşəriyyət 

tarixinə və Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş ən dəhşətli cinayətə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi 

istiqamətində çox mühüm addımlar atıldı. Dahi şəxsiyyətin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 

24-də “Xocalı soyqırımı günü haqqında” xüsusi qərar qəbul etdi. Bir sıra ciddi addımlar atıldı. 2007-ci 

ildə Milli Məclis Xocalı soyqırımının 15 illiyi ilə əlaqədar geniş qərar qəbul etdi, Prezident İlham Əliyev 

isə “Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü haqqında” 2012-ci il yanvarın 17-də sərəncam verdi. 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. 

Prezident İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın 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.  

İnformasiya müharibəsinin genişləndiyi müasir dövrdə Xocalı soyqırımı haqqında bütün faktların 

dünya dövlətlərinə çatdırılması istiqamətində atılan ən mühüm addımlardan biri də Heydər Əliyev 

Fondunun vitse-prezidenti, Fondun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri, Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda 

İslam Konfransı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla 

Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətinə 2009-cu ilin fevralında start verilmiş və hazırda 70-dən 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 onun beynəlxalq 

səviyyədə anılmasını təmin etməkdir. “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində Xocalı həqiqətləri ilə 

bağlı dünyada aparılan yeni innovativ təqdimat tamamilə başqa bir formada həyata keçirilir. Nəticələr də 
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göz önündədir. Artıq 6 ildir ki, dünyanın 70-dən çox ölkəsində müxtəlif millətlərin, dinlərin və 

mədəniyyətlərin nümayəndələri Xocalı faciəsinin qurbanları barədə haqq səslərini ucaldırlar. Bu gün 

“Xocalıya ədalət!” kampaniyasının çağırışı BMT, Avropa Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) 

tribunalarından, dünyanın hər yerində universitetlərdə, gənclər klublarında, habelə məscidlərdə, kilsələrdə 

və sinaqoqlarda səslənir. Bu çağırış cavabsız qalmamışdır. Kampaniya nəticəsində 6 ölkənin və ABŞ-ın 

15 ştatının parlamentləri Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanımışdır. Keçən il İƏT-in üzvü olan 53 

ölkənin parlamentləri xüsusi qətnamə ilə təsdiq etmişlər ki, Xocalıda soyqırımı törədilmişdir. Bundan 

əvvəl İƏT-in üzvü olan 57 dövlətin başçıları tərəfindən analoji sənədlər qəbul olunmuşdur. Bir sözlə, 

ildən-ilə Xocalı soyqırımını tanıyan ölkələrin, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların sayı artır. Artıq ABŞ-ın 15 

ştatı Xocalıda baş verənləri soyqırımı kimi qəbul edir. Ötən il Ağ evin rəsmi saytında petisiyanın 

yerləşdirilməsi, qısa müddətdə 125 mindən çox imza toplanması və ABŞ Dövlət Departamentinin bu 

müraciətə cavab verməsi, bu il isə BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət məqsədilə “Serj Sarkisyanın 

hərbi cinayətkar kimi tanınması üçün 100 min səs” petisiyası dövlətimizin hədəflərə hesablanan 

siyasətinin, o cümlədən də “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində aparılan uğurlu təbliğat işinin 

nəticəsidir. 

Təbii ki, bu tədbirlər vasitəsilə Xocalı adlı bir faciənin olduğunu və məhz ermənilərin bu soyqırımı 

törətdiyini bütün dünyaya sübut edirik. Bu gün ermənilərin yüz illiyini keçirmək istədikləri qondarma 

“soyqırımı”na tutarlı cavab verilir. Çünki ortada Xocalı həqiqətləri var. Bu hadisədən elə də çox bir 

zaman keçməyib. Bu həqiqətləri məkan müstəvisindən dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilməsək də, zaman 

müstəvisində çatdıra bildik. Faciə ilə bağlı kifayət qədər faktlar, sənəd və sübutlar göz önündədir. 

Faciənin şahidləri hələ də yaşayırlar... 

Bu gün də Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanı yeni qlobal çağırışlara uyğun şəkildə inkişaf 

etdirməsi, iqtisadi gücümüz, qüvvətimiz Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində çox 

mühüm işlər görməyə yeni imkan yaradıb. Azərbaycan dünyada artıq tanınır və beynəlxalq müstəvidə söz 

sahibidir. Prezident İlham Əliyev və ölkəmizi beynəlxalq təşkilatlarda təmsil edən nümayəndə heyətləri 

bütün beynəlxalq tədbirlərdə Xocalıda baş verən cinayətkarlığı dünyaya bir mesaj kimi çatdırır və bu 

soyıqırımının məhz erməni separatizmindən qaynaqlandığını sübut edirlər. Beynəlxalq arenalarda bəyan 

edilir ki, baxın, o vaxt erməni separatizminin qarşısı alınsaydı, bu gün nə Ukraynada, nə ərəb ölkələrində, 

nə də digər bölgələrdə yaşanan hadisələr heç də baş verməzdi. Çox təəssüf ki, dünya ölkələri erməni 

işğalçılığına, erməni vəhşiliyinə vaxtında “dur” deməyib. Bütün bunlara baxmayaraq, biz bu gün 

informasiya blokadasını yarmışıq.  

Təqdirəlayiq haldır ki, bu gün məhz cənab Prezidentin tapşırığı əsasında Respublika Hərbi 

Prokurorluğunun Xocalı faciəsinə sistemli şəkildə yanaşması nəticəsində ayrı-ayrı epizodlar üzrə təhqiqat 

işləri aparılır. Özü də bu təhqiqat işlərinin hər biri beynəlxalq konvensiyalara uyğun şəkildə həyata 

keçirilir. Respublikanın Hərbi Prokurorluğu da bəyan etdi ki, beynəlxalq konvensiyalar səviyyəsində 

sistemli şəkildə istintaq-təhqiqat işləri aparılıb.  

İstintaq işləri üç istiqamətdə həyata keçirilib. Birincisi, Xocalı, Bağanıs Ayrım, Quşçu - soyqırımı 

kontekstindədir. Digər istiqamət erməni silahlı birləşmələrinin və xüsusi xidmət orqanlarının 

avtonəqliyyatlarda, Bakı Metropolitenində törədilmiş terror hadisələri, üçüncüsü isə əsir və girov 

götürülmüş insanlara qarşı törədilən işgəncələrlə bağlıdır. Artıq erməni separatçılarının Azərbaycan 

xalqına qarşı törətdikləri cinayətlərlə əlaqədar soyqırımı, terrorizm və işgəncə istiqamətlərində cinayət 

işləri başlanılıbdır. Bu epizodlar üzrə 2089 şəxsə cinayət işi qaldırılıb. Xocalı hadisələrinə görə isə 39 

nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bu şəxslərin içərisində o vaxtkı SSRİ Müdafiə Nazirliyinin və 

Xocalıda yerləşən 366-cı motoatıcı alayın rəhbər və ayrı-ayrı şəxsləri var. Təhqiqat işləri zamanı 

ermənilərin 1988-ci ildən bəri Azərbaycanda törətdikləri cinayət hadisələri sistemləşdirilib. 

Bu gün həmin cinayətkarların adları, şəkilləri dünya ictimaiyyətinə təqdim olunmalıdır. Yəni, hər dəfə 

bir epizodla Xocalı soyqırımı dünyaya tanıdılmalıdır. Ermənilərin Azərbaycan xalqına, ümumiyyətlə, 

insanlığa qarşı törətdikləri bu amansız soyqırımı hadisəsi dünyaya sübut olunmalıdır. Hesab edirəm ki, bu 

faktların hər biri dünya ictimaiyyətinə açıqlanacaq və cinayətkarların iç üzü yenidən aşkar olunacaqdır. 

 

  “Azərbaycan”.-2015.-26 fevral.-N 45.-S.7. 
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Təcavüzkar siyasətin ən qanlı səhifəsi 

Tahir RZAYEV, 

Milli Məclisin deputatı  

 

Real hadisələri, həyat həqiqətlərinin bəzi hallarda bədiiləşdirmək, insanları təsirləndirmək üçün 

qəlbdən keçənləri poetikləşdirmək müəllifin ruhi dincliyi, həm də oxucunu daha ciddi 

düşündürmək baxımından səciyyəvidir. 

Xocalı soyqırımı dünyada analoqu olmayan elə bir bəşəri faciədir ki, onu düşünmədən, 

duymadan həyəcansız qələmə almaq mümkün deyil. Erməni silahlı birləşmələri tərəfindən dinc 

insanlara qarşı həyata keçirilmiş bu ağlasığmaz vəhşiliklər insanlığa xəyanətdir. Bu xəyanətin 

mayasında ancaq bir gecədə 613 nəfər Xocalı sakininin qətlə yetirilməsi, minlərlə insanın 

yaralanması, şikəst edilməsi, əsir götürülməsi, ağır işgəncələrə məruz qalması deyil, bütün 

Azərbaycan xalqına, türk dünyasına qəsd, düşmənçilik, terror aktıdır. 

 

Xocalı soyqırımı erməni vəhşiliyinin nələrə qadir olduğunu, ermənilərin terrora yiyələndiklərini və 

bundan necə qəddarcasına istifadə etdiklərini bütün dünyaya nümayiş etdirməklə bərabər, həm də dünya 

xalqlarının heç birinin belə faciələrdən sığortalanmadığını göstərir, bəşəriyyəti belə hallara qarşı 

barışmaz, sayıq, ədalətli olmağa, insan qatillərinə qarşı birgə mübarizə aparmağa səsləyir. Çünki 

dünyanın bir çox ölkələrində baş verən son hadisələr Xocalı soyqırımının sonuncu olmadığını deməyə 

əsas verir 

Ancaq çox təəssüf ki, dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar, sözü keçən böyük dövlətlər bu günə 

kimi Xocalı soyqırımına lazımi hüquqi-siyasi qiymət verməmişlər. Azərbaycan həqiqətlərı, Ermənistan 

silahlı birləşmələri tərəfindən torpaqlarımızın işğalı, bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün 

taleyi ilə əlaqədar ədalətli tədbirlər görülməmiş, təcavüzkar öz layiqli cəzasını almamışdır. 

Xocalı soyqırımı ermənilər tərəfindən əsrlərdən bəri Azərbaycan xalqına qarşı hazırlanan düşünülmüş 

məkrli planların tərkib hissəsidir. Çünki bu, xalqımıza qarşı törədilmiş birinci soyqırımı hadisəsi deyildir. 

XX əsrdə belə qanlı hadisələr dəfələrlə təkrarlanmışdır. Ermənilər tərəfindən hazırlanan və həyata 

keçirilən kütləvi insan qırğınları - Bakı, Şamaxı, Quba və eləcə də ölkəmizin müxtəlif regionlarında baş 

tutan faciələr erməni vəhşiliyinin, qəddarlığının əyani nümunəsidir. 

Erməni təcavüzündən danışarkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 

demişdir: “Son iki əsrdə erməni millətçiləri tarixi Azərbaycan torpaqları hesabına mifik “Böyük 

Ermənistan” ideyasını gerçəkləşdirmək məqsədilə dəfələrlə xalqımıza qarşı terror, kütləvi qırğın, 

deportasiya və etnik təmizləmə kimi bəşəri cinayətlər törədib. XX əsrin sonunda dünyanın gözü 

qarşısında baş verən, qəddarlığı və amansızlığı ilə fərqlənən Xocalı soyqırımı isə bu təcavüzkar siyasətin 

ən qanlı səhifəsi idi”. 

Azərbaycan Prezidenti hər dəfə Xocalı soyqırımını ürək ağrısı ilə xatırlayır, ən mötəbər tədbirlərdə 

erməni millətçilərini, Ermənistan rəhbərlərini kəskin, əsaslı ifadələrlə ifşa edir, siyasi iradə ortaya qoyaraq 

şəhidlərimizin qanının yerdə qalmayacağını, torpaqlarımızın hansı yolla olursa-olsun düşməndən azad 

ediləcəyini bildirir. 

Son illər Heydər Əliyev Fondu, fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə 

“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində böyük işlər görülmüş, istər xarici ölkələrdə, 

istərsə də respublika ərazisində əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Nəticədə bir neçə ölkə 

parlamenti və beynəlxalq təşkilat bu qətliamı soyqırımı kimi tanımışdır. 

“Xocaliya ədalət!” kampaniyası ardıcıl xarakterli fəaliyyəti ilə Xocalıda baş verən hadisələrin dünya 

ictimaiyyətinə catdırılmasında, erməni millətçilərinin vəhşiliklərinin əyani faktlarla açılıb ifşa 

edilməsində əhatə dairəsini gündən-günə genişləndirir, tədbirlərin səmərəsini artırır. Bu tədbirlərin 

istiqaməti bilavasitə insanlarda erməni faşistlərinə, təcavüzkarlığa, qəddarlığa nifrətə, ədalətin təmin 

olunmasına, inama, yonəldilmişdir. Bu gün də tədbirlər müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. 

 

Yetim qalan uşaqlar 

 

Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı qəddarlığın, vəhşiliyin elə bir əlçatmaz zirvəsidir ki, bu zirvənin fəth 

olunmasını Allahı və dini olan heç bir insan arzu etməz. Əlsiz-ayaqsız qocaları güllələmək, müqavimət 
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göstərən gənclərin başını, dilini kəsmək, gözünü çıxarmaq, körpələri süngüyə keçirmək, uşaqların gözü 

qarşısında ata-ananı işgəncələrlə öldürmək, yandırmaq, diri-diri torpağa basdırmaq Allahsızlıqdır, 

vəhşilikdir, insanlığın adına ən böyük ləkədir. 

Xocalı soyqırımı gecəsi 25 uşaq hər iki valideynini itirmişdir. İndi onlardan bir çoxu respublikamızın 

ayrı-ayrı regionlarında, bəziləri isə xarici ölkələrdə öz qohumları ilə birgə yaşayırlar. Araz Orucov, Xatirə 

Mirzəyeva, Gülnaz Kərimova, Vüsalə Məhərrəmova, Samir İbrahimov və bir çox uşaqlar o müdhiş 

gecədə gördüklərini, başlarına gətirilənləri ömürlərinin sonuna kimi unuda bilməzlər. Çünki onların 

gözləri qarşısında ata-anaları, bacı-qardaşları, yaxın qohumları vəhşiliklə qətlə yetirilmiş, parça-parça 

doğranmış, diri-diri yandırılmış, torpağa basdırılmışdır.  

Ermənilərin ağlagəlməz qəddarlıqlarının şahidlərindən biri də Mehdi Firudin oğlu Əliyevdir. Həmin 

qanlı gecəni Mehdi həyatının, nəslinin, elinin-obasının faciə günü adlandırmaqda haqlıdır. Xocalıya 

hücumdan bir az əvvəl özünü ata-anasının, qardaşlarının əhatəsində xoşbəxt hiss edən dördyaşlı Mehdinin 

bütün arzuları bir andaca məhv oldu... 

Göydən od yağırdı. Güllə səsindən qulaq tutulurdu. Dördyaşlı Mehdi qalaq-qalaq sıralanmış insan 

cəsədlərinin arasında ilişib qalır, yıxılır-durur, qışqırır, ata-anasını, qardaşlarını köməyə çağırırdı. Ancaq 

səsinə səs verən yox idi. O, ancaq ölümün caynağından qaçıb qurtulmaq istəyən insanların fəryadını, bir 

də vahimə doğuran güllələrin səsini eşidirdi. Ölənlər, yaralananlar, hay-haray salanlar arasında uşaqlar da 

az deyildi. Qan su yerinə axırdı. 

Qışqırmaqdan, yıxılıb-durmaqdan körpə Mehdinin taqəti kəsilmişdi. O, sinəsindən, üz-gözündən qan 

fışqıran, fəryad qoparan insanlara baxmağa qorxurdu, dəhşətə gəlirdi. Daha bilmirdi ki, qardaşları, ata-

anası da onlardan biridir, artıq onlar yoxdur, erməni gülləsinə tuş gəliblər. 

Birdən Mehdi yanında əlisilahlıları görüb səsini kəsdi, körpə gözləri heyrətdən böyüdü. Ermənilər 

qarşılarına çıxan hər kəsi güllələyirdi. Hətta qocalara, yaralılara, uşaqlara belə rəhm etmirdilər. 

Mehdi o vaxt güllələrdən necə yayındığını, ermənilərin onu nə üçün öldürmədiyini bu gün də möcüzə 

hesab edir, gördükləri qəddarlıq ona yuxu kimi gəlir. 

Dördyaşlı Mehdi o gecə ata-anasını, qardaşlarını, qohumlarını itirdiyini, əsir düşdüyünü, 

azərbaycanlıların başına gətirilən müsibətləri, beynəlxalq təşkilatların köməyi ilə əsirlikdən azad 

olunduğunu və sonrakı illərdə ata-anasız, kimsəsiz bir uşaq kimi min bir çətinliklərlə üzləşdiyini 

xatırladıqca müharibə törədənlərə, insan qırğınına rəvac verənlərə, qan içən ermənilərə, ədalətsizliyə 

nifrəti birə-min artır. 

Bəs Mehdinin, onun kimi körpə ikən ata-ana qayğısından məhrum olan, əzizlərini itirən yüzlərlə 

uşağın günahı nədir? Axı onların azad, normal yaşamaq, ev-eşik olmaq, ailə qurmaq, valideynlərinin 

borcunu qaytarmaq haqqı vardır. Mehdi isə bu haqdan dörd yaşında məhrum edilib və indi Goranboy 

rayonunda dövlət tərəfindən verilən evdə tənha yaşayır. O, hər gün ata-anasının, qardaşlarının, qətlə 

yetirilən günahsız insanların ruhu ilə sirdaş olur və onlara söyləyir: “Darıxmayın, əzizlərim, mütləq 

Xocalıya qayıdacağıq”. 

O, dediklərinə inanır. İnanır ki, işğal altında olan torpaqlarımız düşməndən azad ediləcək, geri dönüb 

insan qanı ilə suvarılmış o torpağı öpəcək, xarabazarlığa çevrilmiş şəhəri abadlaşdıracaq, ata-baba 

yurdunda xoşbəxtlik çırağını yandıracaq və bütün xocalılar kimi şəhid olanların ruhunu sevindirəcəkdir. 

 

Həqiqətə çevriləcək arzular 

 

Toy mağarı adamla dolmuşdu. Vağzalının şirin sədaları altında bəylə gəlin mağara daxil olarkən 

məclis bir az da canlandı, səs-küy daha da artdı. Ani canlanmadan sonra məclisə dərin bir sükut çökdü. 

Gözlər bəyin atasını - Qədir kişini axtarırdı, hamı onun xeyir-duasını eşitmək istəyirdi. 

Qədir kişi isə mağardan xeyli aralıda qoca tut ağacının altında başını əllərinin arasına alıb hönkür-

hönkür ağlayır, sanki dərdini tut ağacına danışırdı... 

O, vaxtı ilə Xocalının sayılıb-seçilən oğlanlarından biri idi. Qarabağ müharibəsi başlayan ilk gündən 

əlinə silah götürüb torpağının müdafiəsinə qalxmışdı. Xocalıya hücum zamanı da o, səngərdə dayanmışdı 

və xocalıları mühasirədən çıxarmaq üçün son ana kimi vuruşmuşdu. Neçələrini azğın düşmənin 

güllələrindən xilas edə bilsə də, həyat yoldaşını, anasını, beş balasını qoruya bilməmişdi. Ermənilər onları 

qəddarcasına qətlə yetirmişdilər. 
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Qədir toy etdiyi oğlunu isə yalnız bir neçə həftədən sonra tapa bilmişdi. Onu qonşular xilas etmişdilər. 

Ana kol-kosun içərisində gizlətdiyi dörd balasını ermənilərdən xilas etmək üçün bir xeyli geri qayıtmış və 

uşaqlarına yetişən anda onlarla birlikdə güllələnmişdir. 

Ata o gündən ikiyaşlı körpəsinə bağlanmışdı. Evlənməmişdi, həyat yoldaşının və nakam balalarının 

iyini tək oğlundan almışdı. Dərd sinəsinə min yerdən çalın-çarpaz dağ çəksə də, dözmüşdü, igid, ağıllı bir 

oğul böyütmüşdü. Ona ali təhsil vermişdi, sənət sahibi etmişdi. İndi isə bircə balasına toy edirdi. Toy etsə 

də, qonum-qonşudan sovuşub dərdini ağlayırdı. Ağlamaqla yaralarına məlhəm qoymaq, ürəyini 

sakitləşdirmək istəyirdi. Həyat yoldaşı, uşaqları, əzizləri bir an belə gözləri önündən çəkilmirdilər. Axı 

onlar da bu toyda oynamalı idilər. Ana qol götürüb ortada süzməli, oğlunun, gəlininin boynuna sarılmalı, 

xeyir-dua verməli, qardaş-bacı qol-qanad acmalı, ata isə belə yazıq görkəmdə olmamalı idi... 

- Qədir, ay Qədir, ə, haradasan? Gəlsənə, axı camaat səni gözləyir! 

Qədir kişi sanki ayıldı. Gözlərinin yaşını silib qaçaraq toy mağarına yaxınlaşdı. Heç nə olmamış kimi 

sifətinə xoş bir təbəssüm gətirməyə çalışdı. İlk olaraq gəlininin boynunu qucaqlayıb alnından öpdü 

- Allah sizi xoşbəxt eləsin, balalarım, yarıyanlardan olun, bir-birinizdən ayrılmayın! Sizə qismət 

olmadı, amma mən bilirəm, bilirəm ki, nəvələrimin toyu mütləq Xocalıda olacaq!.. 

Qədir kişi göz yaşlarını saxlaya bilmədi və o, ağlaya-ağlaya qol götürüb oynamağa başladı... 

 

Ruhların fəryadı 

 

Ağcabədi rayonunun Şotlanlı kənd qəbiristanlığında yan-yana sıralanmış məzarlar ilk anda diqqəti 

cəlb edir. Bu məzarlarda 25 fevral gecəsində Xocalıda amansızlıqla qətlə yetirilmiş Zəkəriyyə Quliyevin 

ailə üzvləri həyat yoldaşı, 2 oğlu, 2 körpə nəvəsi, 5 əzizi uyuyur. O vaxt ailənin başçısı Zəkəriyyə kişinin 

60, nəvələri Sevincin 5, Samirin isə 2 yaşı var idi. 

Bu məzarları həyəcansız, ürək ağrısı keçirmədən seyr etmək çox çətindir. Ata-ana gənc oğlanları, 

körpə nəvələri ilə yan-yanadır. Xoş gündə doğma el-obasında bir-birlərini bağrına basanlar indi ata-baba 

ocağından xeyli kənarda torpağın altında qoşalaşıblar, sıralanıblar, sakit, səssiz-səmirsiz... 

Ancaq Zəkəriyyə kişi oğlanlarını səsləyə bilmir, onların boyuna, əməllərinə baxıb qürrələnmir, 

nəvələrini qucağına alıb oxşaya bilmir, onların gül nəfəsini duymur, həyat yoldaşının harayına 

yetişməkdə acizdir, əli qohumlarına çatmır. 

İndi körpə Sevinci, Samiri babasından, nənəsindən, atasından az bir məsafə ayırsa da, ancaq bu fidan 

balalar illərdi ki, əzizlərinə qovuşa bilmirlər, onların qayğılarından, köməyindən əbədi olaraq 

mərhumdurlar. Körpə ruhları səksəkə içərisindədir. Gözlərində əbədi olaraq erməni faşistlərinin 

cəlladlığı, sinələrində düşmən güllələrinin sağalmaz yaraları, qulaqlarında insanların fəryadı, atəş səsləri 

həkk olunub. 

Məzarda uyuyan mərd cüssəli iki oğul nə ata-anasına, nə də balalarına kömək edə bilmir. Onların 

səsinə səs verməkdə, qan sızlayan yaralarına məlhəm qoymaqda, dərdlərinə şərik olmaqda, heç olmasa bir 

kəlmə söz deməkdə belə acizdirlər. Qohumlar da səssiz-səmirsiz uyuyurlar. 

Xocalıda qətlə yetirilənlər təkcə Ağcabədidə deyil, Ağdamda, Bərdədə, Tərtərdə, Yevlaxda və digər 

rayonlarda dəfn olunublar. Onların çoxu qoca, qadın və uşaqdır. 

İnsan bu məzarları görəndə, qətlə yetirilənlər haqqında eşidəndə və Xocalı qatillərinin azadlıqda 

sərbəst gəzdiklərinin, firavan yaşadıqlarının, hətta prezident vəzifəsinə yüksəldiklərinin şahidi olanda 

ədalətsiz dünyadan bezir, cəlladları himayə edənləri, haqqı nahaqqa satanları, xalqların və millətlərin 

taleyinə biganə olanları, qaniçən, rəhmsiz rəhbərləri, dövlət başçılarını, yaramaz, ikiüzlü beynəlxalq 

təşkilatları lənətləməkdən başqa ayrı çıxış yolu tapmır. 

Haqdan, ədalətdən, insan hüquqlarından, demokratiyadan danışan bir çox ölkə rəhbərlərinin, 

siyasətçilərin 100 il bundan əvvəl olmamış saxta erməni soyqırımına gözyaşı axıtmaları, ancaq 25 il 

bundan əvvəl kütləvi insan qətləri ilə nəticələnən və real faktlarla sübut olunan Xocalı soyqırımını dilə 

gətirməmələri erməni riyakarlığına, düşmənçiliyinə bərabər bir hərəkətdir və bəşəriyyətə xəyanətdir. 

Erməni millətçiləri, siyasətçiləri uzun illərdən bəri erməni soyqırımı deyib öz havadarlarının köməyi 

ilə bunu dünyaya qəbul etdirmək istəsələr də, Türkiyəyə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürsələr də, ancaq əsl 

həqiqətləri, insan qətlləri ilə əlaqədar tutarlı faktları ortaya qoya bilmirlər. Onlar arxivlərin açılmasını belə 

istəmirlər. Çünki tarix, fakt və hadisələr onların uydurmalarının əleyhinədir. 

Bəs onda nə üçün bir çox dövlətlərin rəhbərləri, siyasi xadimləri, ilk növbədə özünü demokratiyanın 

tərəfkeşi adlandıran Fransa dövlətinin prezidenti, Roma Papası və digərləri tarixdə mövcud olmayan saxta 
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bir hadisəyə belə yas saxlayırlar, uydurulmuş yalan soyqırımı tədbirlərində iştirak etməkdən qürur 

duyduqlarını nümayiş etdirirlər? 

Yaxşı olar ki, onlar dünya ölkələrinin vicdanlı rəhbərləri, siyasətçiləri erməni hiylələrinə uyub saxta 

məzarların üstündə gözyaşı axıtmaq əvəzinə əsl soyqırımın necə olduğunu görmək, həqiqətləri dərindən 

dərk etmək üçün Azərbaycana gəlsinlər, Bakıdakı, Qubadakı, Şamaxıdakı, respublikamızın digər 

rayonlarında olan kütləvi qəbiristanlıqlara, Şəhidlər xiyabanına nəzər yetirsinlər, qocaların, nakam 

gənclərin, dil açmamış körpələrin faciəli həyat hekayələrini eşitsinlər, tarixin acı dərslərindən ibrət 

götürsünlər, nəticə çıxarsınlar. Bəşəriyyəti ədalətsizliyə sürükləyib daha böyük fəlakətlərə, insan 

qırğınlarına yol açmasınlar. 

Yoxsa bu gün Azərbaycanda yan-yana düzülən ailə qəbirləri sabah onların ölkəsində salınar, beşyaşlı 

sevinclərin, ikiyaşlı samirlərin üzləşdiyi faciələr fransız, amerikalı, alman, ingilis uşaqların başına gətirilə 

bilər. 

Ədalətsizliyə son qoyulmayınca, günahkarlar cəzasız qaldıqca, cəllad əməllərini davam etdirdikcə, 

Xocalı soyqırımı bəşəriyyətin ürək ağrısına, canyanğısına çevrilməyincə, şəhidlərin ruhu 

sakitləşməyəcəkdir. 

Bunu bizə tək şəhidlərimizin ruhu demir - bütün Azərbaycan xalqı, xalqın sevdiyi seçdiyi, böyük 

hörmət və ehtiram bəslədiyi Prezident İlham Əliyevin dediyi “Biz Azərbaycan bayrağını Şuşada 

dalğalandıracağıq” şüarı həm də xalqın amalı, müqəddəs vəzifəsidir. Bu, əbədiyyətə qovuşan 

şəhidlərimizin ruhunun səsidir, çağırışıdır. 

Ulu Tanrı, bəşəriyyətin gələcəyini düşünən insanlar mütləq bu səsi eşidəcək və eşitməlidir! 

 

“Azərbaycan”.-2015.-26 fevral.-N 45.-S.7. 
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Xocalının süqutu Dağlıq Qarabağın işğalı üçün açar rolunu oynadı 

Elgün MƏNSİMOV 

 

Xocalı Dağlıq Qarabağda ermənilər üçün ən strateji məkanlardan biri sayılırdı. Xocalının 

süqutu ilə Dağlıq Qarabağın və onun ətrafındakı rayonların işğalı üçün əlverişli şərait yarandı. 

Çünki aeroport, dəmiryolu xətti və şose yolu məhz buradan keçirdi... 

 

Bunları Xocalı soyqırımının canlı şahidi Xocalı sakini Bəxtiyar Aslanov deyir. Bəxtiyar müəllim 

1962-ci ildə Xocalıda anadan olub. Polkovnik-leytenant rütbəsilə hazırda Səbail Rayon Polis İdarəsinin 

Qeydiyyat şöbəsinin baş müfəttişi vəzifəsində çalışır. Onunla elə iş başında görüşdük. Amma görüşümüz 

baş tutanadək çox var-gəl etməli olduq. Çünki o hadisələrin ağrı-acısı hələ də onun ürəyini rahat 

buraxmayıb.  

Görüşümüzün məqsədi bəlli idi: Xocalı faciəsi. Ona görə də birbaşa mətləbə keçdik... ...Təsəvvür edin 

ki, müharibədir. Hərbi topoqrafiyaya baxırıq. Deyək ki, bizim bir neçə nöqtədə canlı qüvvələrimiz var. Bu 

qüvvələri birləşdirmək üçün ortadakı maneəni aradan götürmək lazımdır. Bax, Xocalı Dağlıq Qarabağın 

işğalı üçün bir maneə idi. Hətta erməni kəndlərini bir-birinə bağlayan yolların hamısı Xocalının 

içərisindən keçirdi. O dövrdə Xocalının icra başçısı cəsur döyüşçü Elman Məmmədov idi. O, öz 

təşəbbüsü ilə özünümüdafiə batalyonu yaratmışdı. Amma bu batalyonda heç bir silah-sursatdan söz gedə 

bilməzdi. 10 əsgərə bir ədəd qundağı sınıq avtomat düşürdü. 1-2 ədəd də öz imkanımız hesabına 

avtomobil tapıb gətirmişdik. Bir sözlə, Xocalıya tam laqeydlik, tam ögeylik gördük...  

Bizim ovaxtkı rəhbərlərimiz başa düşə bilmirdilər ki, Xocalını verməklə digər rayonlardan da əllərini 

üzməliydilər. Əgər o vaxt Xocalının müdafiəsini gücləndirsəydilər, işğalına imkan verməsəydilər, Dağlıq 

Qarabağın və ətraf rayonların işğalından söhbət belə gedə bilməzdi. Xocalının getməsi, erməni 

qüvvələrinin birləşməsi, qarşılarındakı maneənin açılması və bizim ovaxtkı rəhbərliyin yarıtmaz siyasəti 

axırda belə bir nəticəyə gətirib çıxardı. 

O vaxt Polis Akademiyasında  

2-ci kursda təhsil alırdım. Hər gün evnən əlaqə saxlayırdım, deyirdilər ki, köməksiz qalmışıq, 

yollarımız bağlanıb. Nə gələn var, nə gedən, camaat ac-susuz qalıb. Gündə bir nəfəri öldürürdülər, amma 

deyirdilər ki, heç bir problem yoxdur, hər şey qaydasındadır. Hətta o vaxt Xocalı soyqırımı törədiləndə 

buradan elan etmişdilər ki, bizim ordumuz düşmənin qarşısını layiqincə alıb, itki yoxdur və s. Hamısı 

yalan məlumatlar idi. Belə bir vaxtda Xocalıya ilk dəfə Əlif Hacıyevlə mən getmişəm. Əlif aeroportun 

rəisi idi. Mən də “Milis Məktəbi”ndə oxumazdan əvvəl Xocalı aeroportunda işləmişəm. Əlif dedi ki, heç 

kim Xocalıya kömək etmək istəmir, vəziyyət çox gərgindir. Ona görə oraya getmək qərarına gəldik. 

Ağdam polisindən 10 avtomat, bir yeşik də əl qumbarası götürdük. Bizi Xocalıya aparmalı olan vertolyot 

Gəncədən qalxmalı idi. Hadisədən bir neçə gün qabaq idi. Vertolyot bizi Xocalı aeroportunda düşürtdü. 

Amma danışmışdıq ki, geri qayıdanda yaralıları, qoca və qadınları qaytarmalıydı. Pul da vermişdik 

onlara. Amma vertolyot heç kimi götürmədi, boş getdi və geri qayıtmadı.  

Fevralın 25-i axşamı idi. Bir az da soyuqlamışdım, qızdırmam vardı. Möhkəm qar yağırdı. O biri otağa 

keçəndə pəncərədən baxdım ki, bir dənə BMP böyük qaz borusunu partlatdı. Alov göyə qalxan kimi 

“snaryad”lar yağdırılmağa başladı. Tez Elman müəllimin yanına yığışdıq. Gecə saat 3-ə qədər atışma 

getdi. Avtomatla o qədər “snaryad”ın qarşısında necə dayanmaq olardı? Onlar atır, konkret hədəfi vurur, 

bizim atdığımız güllə isə heç bilmirdik hara dəyirdi. Sonra biz çalışdıq ki, dinc əhalinin hamısını 

evlərdən, kənddən çıxaraq. Bir-bir evləri gəzdik. Hər kəsi çıxardıq ki, evdə qalmayın - Xocalı 3 yerə 

bölünürdü, biri Mərkəzi Xocalı, biri Dərələyəz sovetliyi, biri də Qala dərəsi, üçü bir yerdə Xocalı 

sayılırdı. 

Xocalıya tam nizamlanmış sovet ordusu yeridilmişdi. Ermənilər sonradan orduya qoşuldu. Mən şəxsən 

2-3 nəfəri avtomatla vurdum, güllə dəydi, bir az səndəllədi, sonra yenə ayağa durdu. Bildim ki, 

əyinlərində “bronjilet” var. Camaatı yığdıq Qarqar çayı istiqamətindəki meşəyə. Ermənilər deyirdilər ki, 

biz sizə koridor vermişdik. Əksinə, koridor yox idi, bizi tələyə salmışdılar. Amma öz gücümüzlə həmin 

maneənin bir hissəsini vurub dağıtdıq, heç olmasa, camaatın bir qismini oradan çıxara bildik. Birtəhər 

Qarqar çayını keçdik. Qar dizdən idi. Əsgəran körpüsünə gəlib çıxdıq. Əsgəran qalasının bir tərəfi çayın o 

tayında, bir tərəfi də əks tayında idi. Çayın o tərəfi Əsgəranın içidir. Oraya girə bilməzdik. Çünki 

düşmənlə qarşı-qarşıya gələrdik. Qalanın bu biri tərəfinə keçmək olardı, amma ermənilər burada da tələ 
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qurmuşdular. Pulemyot və avtomatları ilə bunkerlərin içərisində oturmuşdular. Gözləyirdilər ki, camaat 

gəlsin, qırsınlar. Bir az irəliləmişdik ki, şumluğa çatanda atışma başladı. Milləti necə qırdılar burada!.. 

Həmin vaxt biz onların iki postunu yardıq. Yenidən iki BMP və BTR camaatın üstünə şığıdı. İnsanları 

necə qırdılarsa... Meyitlərin sayı-hesabı yox idi... 

Bəxtiyar müəllim bunları danışır, danışdıqca həyəcanlanır, həyəcanlandıqca da əlləri əsirdi. Təbii ki, 

onu dinləmək də asan deyildi. Xocalıda törədilən qətliamı onun kimi dərk edə, onun kimi duya bilmərik. 

Çünki o, hadisənin canlı şahidi və birbaşa iştirakçısıdır. Elə buna görədir ki, Xocalı faciəsi yaddaşı ilə 

yanaşı, onun səhhətində də ciddi izlər qoyub. Artıq iki dəfə infarkt keçirib...  

Kənardan baxanlar bu faciəni dərk edə bilməzlər. Çox dəhşətli bir şey idi. Körpə uşaqların, anaların, 

bacıların səsləri qulaqlarımdan getmir heç vaxt. Necə zarıyırdılar... Necə qışqırırdılar... Necə kömək 

istəyirdilər... Təsəvvür edin, uşağın atasını-anasını vurublar, o da qalıb qarın içində qışqırır, kömək etmək 

istəyirsən, edə bilmirsən. İndi sən özünü bağışla görüm, necə bağışlayırsan?! Axı biz bu faciəni 

qulaqlarımızla eşitməmişik, gözlərimizlə görmüşük. Bu odun-alovun, qanın içərisindən keçmişik. Həmin 

vaxt səsimizi heç kim eşitmədi. Tərslikdən elə güclü qar yağırdı ki, insanlar yeriyə bilmirdilər. Yorulub 

əldən düşürdülər. Qar olmasaydı, itki bir o qədər çox olmazdı. Çünki bizim də içərimizdə cəsarətli, 

qeyrətli oğlanlar çox idi. Uşaqların birini qarnıma, birini belimə bağlayıb kanalın o tərəfinə qoyub 

istiqamətləndirirdim ki, qaçın. Qayıdıb digər uşaqları da o şəkildə keçirirdim. O qədər o tərəf - bu tərəfə 

gedib-gəldim ki, ayağımda ayaqqabı da qalmadı. Axırda “buşlat”ımın qollarını kəsib ayaqlarıma sarıdım. 

Elə ondan sonra altı dənə güllə dəydi mənə. Ayağımın birini itirmişəm. Məndən kiçik qardaşıma da dörd 

güllə dəydi. Atam da iki güllə yarası aldı. Tək mənim atam-anam, qardaşım deyildi ki... Xocalılıların 

hamısı eyni faciəni yaşadı. Ümumiyyətlə, Xocalıda elə bir ailə yoxdur ki, onun şəhidi olmasın. Xocalıya 

tutulan divan, Xocalıya edilən zülm heç yerdə olmayıb... 

Bizim buradakıların xəyanəti, onların da zülmü... İkisi bir-birini Xocalıda tamamladı. Xəyanət 

olmasaydı, ermənilər o zülmü edə bilməzdilər. Həmin zülmü bu gün niyə edə bilmirlər? Çünki artıq millət 

də, rəhbər də hər şeyi görür, ordumuz güclüdür. Xocalı digər torpaqlarımızın işğalı üçün açar rolunu 

oynadı.  

Ovaxtkı vəzifə hərisliyi, vicdansızlıq gətirib belə bir faciəyə çıxardı, kəndimiz, ev-eşiyimiz, hər 

şeyimiz məhv oldu... 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında, torpaqlarımızın erməni təcavüzündən müdafiəsində, 

Xocalı soyqırımı zamanı dinc əhalinin xilas edilməsində fərqləndiyinə görə Bəxtiyar Aslanov 

“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə də təltif edilib. Bu ali mükafatı ona ümummilli lider Heydər Əliyev 

təqdim edib... 

 

“Azərbaycan”.-2015.-26 fevral.-N 45.-S.5. 
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Beynəlxalq hüquq normaları Xocalı faciəsinin soyqırımı olduğunu təsdiqləyir 

Elnur HACALIYEV 

Xocalı soyqırımı Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsini zəbt etmək məqsədilə 

Ermənistan Respublikasının apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc azərbaycanlı əhaliyə 

qarşı törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin miqyasına görə ən dəhşətlisidir. Ermənilərin Xocalı 

şəhərini hədəfə almaqda məqsədləri bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində azərbaycanlılardan 

ibarət strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq, digər tərəfdən isə Xocalı şəhərini Yer 

üzündən birdəfəlik silmək olmuşdur. Çünki Xocalı Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərindən 

müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Bu xüsusi mədəniyyət 

tarixə Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti kimi düşmüşdür. Xocalının qədim tarixi abidələri - siklopları, 

kurqanları və digər abidələri, həmçinin müxtəlif növ məişət əşyaları insan cəmiyyətinin inkişaf 

dinamikasını özündə əks etdirən maddi mədəniyyət nümunələridir. Erməni işğalından sonra bütün 

bu maddi mədəniyyət abidələrinin məhvi və dünyanın ən qədim məzarlıqlarından sayılan Xocalı 

qəbiristanlığının texnika vasitəsi ilə darmadağın edilməsi erməni vandalizminin bariz nümunəsi 

olmaqla yanaşı, dünya mədəniyyətinə qarşı zorakılıq aktıdır. 

 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri, Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ ərazisindəki erməni silahlı dəstələri, keçmiş sovet ordusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı 

motoatıcı alayının şəxsi heyətinin və texnikasının bilavasitə iştirakı ilə Xankəndi ilə Əsgəran arasında 

yerləşən Xocalı şəhərini zəbt edərək Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasətini həyata keçirmişdir. 

Xocalının işğalına dair istintaq materiallarından görünür ki, hücumda mayor Ohanyan Seyran 

Muşeqoviçin komandanlığı altında 366-cı alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandası altında 

3-cü batalyonu, 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 

istərkən əvvəlcədən düzəldilmiş pusqularda qətlə yetirilmişdir. 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. 

Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu həmin dövrdə bir sıra ölkələrin aparıcı kütləvi 

informasiya vasitələrinin nümayəndələri də təsdiqləmişlər. Bu baxımdan faciə baş verən gün Xankəndidə 

ezamiyyətdə olmuş Fransanın “Libardion” qəzetinin əməkdaşı Jul Gen Vaynerin qeydləri xüsusi maraq 

doğurur. Xocalı soyqırımını qorxulu yuxuya bənzədən Vayner jurnalistika ilə məşğul olduğu 25 il ərzində 

müharibələrin getdiyi bir çox müxtəlif ölkələrdə olduğunu, lakin Xocalı şəhərindəki kimi dəhşətli və 

tükürpədici mənzərələrlə rastlaşmadığını yazmışdır. Jurnalist “Libardion” qəzetində çap etdirdiyi “Erməni 

terrorizminin canlı şahidi oldum” sərlövhəli yazıda Xocalıda baş verənlərin əvvəlcədən cızılan ssenari 

olduğunu açıq bəyan etmişdir. Onun fikrincə, məqsəd bütövlükdə bəşəriyyətin gözünü qorxutmaq olmuş, 

erməni terrorizimi dünyanı məhz bu yolla “ram etməyə” çalışmışdır. Fransalı müxbir Xocalı qətliamında 

iştirak edən erməni terror dəstələrinin necə amansızlıq etdiklərinin canlı şahildi olduğunu yazmışdır. 

Mənfur sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının ermənilərlə birgə Xocalı üzərinə hücumundan bir gün 

əvvəl Xankəndidə bu alayın qərargahında olan Vayner orada rus polkovniki Zaviqarovun əməliyyata 

ciddi hazırlaşdığının şahidi olduğunu göstərmişdir. “Hələ Xocalı işğal edilməmişdən bir gün əvvəl 49 

azərbaycanlı əsir alınaraq kütləvi şəkildə güllələndi. Batalyon və hərbi hissələrin komandirləri dinc 

əhalinin məhvinə qərar vermişdilər. Hücumdan bir neçə saat əvvəl 366-cı alayın qərargahında 58 

azərbaycanlı qətlə yetirildi. Onların çoxu qadın və uşaqlar idi. Cəsədlərin gömüldüyü quyuların yanından 

keçmək mümkün deyildi. Çünki oradan dəhşətli dərəcədə meyit iyi gəlir, itlərin, çaqqalların səsləri 

eşidilirdi” - deyə müşahidələrini qeydə almış fransalı jurnalist Xocalıya hücum ərəfəsində Ermənistanın 

hakimiyyət orqanları rəhbərlərinin 366-cı motoatıcı alayın qərargahında olduğunu da vurğulamışdır.  

“Böyük Ermənistan” ideyasının əsas ideoloqlarından biri olan Zori Balayanın Xocalı soyqırımında 

birbaşa iştirakını təsdiqləyən faktlar mövcuddur. Zori Balayan 1996-cı ildə dərc olunmuş “Ruhumuzun 

canlanması” adlı kitabında (260-262-ci səh.) Xocalıda baş verən soyqırımı barədə qeyd edir: “Biz 
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Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə 

mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın deyə Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun 

ağzına soxdu. Daha sonra bu uşağın başından, sinəsindən və qarnından dərisini soydum. Saata baxdım, 

türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum xalqımın bir faizinin belə qisasını aldığı 

üçün sevincindən qürurlanırdı. Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və bu 

şeyi daha 3 türk uşağına etdik. Mən bir erməni vətənsevər kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim.”  

Bu faktlar, canlı şahid ifadələri, foto və videomateriallardan istifadə edən Azərbaycan bütün dünyada 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı təbliğat aparmaq imkanlarını genişləndirir. Beynəlxalq hüquq normaları da 

Xocalı faciəsinin soyqırımı olduğunu bir daha təsdiqləyir. Soyqırımı cinayətinin hüquqi məzmunu BMT 

Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 nömrəli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Soyqırımı cinayətinin 

qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya” ilə müəyyən edilmişdir. Xocalı soyqırımı 

xarakter etibarilə beynəlxalq cinayət kateqoriyasına aiddir. Bu kateqoriyadan olan cinayətlərin əsas 

tərkibləri İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaradılmış beynəlxalq hərbi tribunalların (Nürnberq, Tokio) 

nizamnaməsində ifadə olunmuş, sonradan həmin cinayət tərkibləri Yuqoslaviya və Ruanda beynəlxalq 

cinayət tribunallarının nizamnamələrində, habelə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusunda 

təkmilləşdirilməklə bir daha təsdiqini tapmışdır.  

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. Əvvəlcədən xüsusi düzəldilmiş pusqulardan qaçıb 

canını qurtarmaq istəyən Xocalı sakinlərinin avtomat, pulemyot və digər silahlardan atəşə tutularaq 

kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsi ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı niyyətini bir daha sübuta 

yetirir.  

Beynəlxalq hüquq normalarına görə soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslərin cinayət mühakiməsi və 

cəzalandırılması labüddür. Beynəlxalq hüquq soyqırımı cinayətinin anlayışını müəyyən etməklə yanaşı, 

həmin cinayəti törətmiş şəxslərin məsuliyyətini də müəyyənləşdirir. BMT-nin “Soyqırımı cinayətinin 

qarşısının alınması və cinayətkarların cəzalandırılması haqqında” Konvensiyanın 5-ci maddəsinə əsasən, 

iştirakçı dövlətlər soyqırımı cinayətini törətməkdə təqsirli bilinən şəxslərin cəzalandırılması üçün təsirli 

tədbirlər görməlidirlər. Konvensiyanın 6-cı maddəsinə əsasən, həmin şəxslər dövlətin ərazisində 

səlahiyyətli məhkəmələrdə mühakimə olunmayıbsa, beynəlxalq məhkəmə tərəfindən mühakimə 

edilməlidirlər. Soyqırımı cinayətinin təkcə icraçıları deyil, soyqırımı törətməyə sui-qəsd, soyqırımına 

birbaşa və açıq təhrikçilik, soyqırımına cəhd və soyqırımında iştirak da cinayət məsuliyyəti doğurur.  

Soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslərə qarşı universal yurisdiksiya prinsipi tətbiq edilir. Başqa sözlə, 

soyqırımı cinayətini törətməkdə əmrin icrasına istinad şəxsi cinayət məsuliyyətindən əsla azad etmir. 

Dövlətin aktları onun vəzifəli şəxslərinin fəaliyyəti olduğundan təqsirə görə yalnız dövlətə qarşı sanksiya 

tətbiq edilməsi ilə kifayətlənmək olmaz. Belə hallarda cinayətkar əməlin təşkilatçıları, rəhbərləri, 

icraçıları, konkret fiziki şəxslər də cəzalandırılmalıdırlar. Soyqırımı cinayətinin törədilməsinə görə, 

dövlətin cinayətkar əmrlər verən, bu əmrləri icra edən vəzifəli şəxsləri də məsuliyyət daşıyır. Xocalı 

soyqırımına görə təkcə bu beynəlxalq cinayəti törətmiş şəxslər deyil, həm də həmin cinayətlərin qarşısını 

almaq üçün heç bir tədbir görməyən mülki hakimiyyət və rəis heyəti də məsuliyyət daşıyır.  

BMT Baş Məclisinin 26 noyabr 1968-ci il tarixli 2931 nömrəli qətnaməsi əsasında qəbul edilmiş 

“Müddətin müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərə tətbiq edilməməsi haqqında” 

Konvensiyasının 1-ci maddəsinə əsasən, müharibə cinayətləri törədildiyi vaxtdan asılı olmayaraq, onlara 

cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddəti tətbiq olunmur. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 

75.5-ci maddəsinə əsasən, məcəllənin xüsusi hissəsinin müvafiq maddələrində nəzərdə tutulmuş sülh və 

insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərə müddət barədə müddəalar tətbiq 

olunmur. Həmin cinayətləri törətmiş şəxslər cinayətin törədilməsi vaxtından asılı olmayaraq cinayət 

məsuliyyətinə cəlb edilməli və məhkum olunmalıdırlar. Bu müddəa belə bir əsasa söykənir ki, beynəlxalq 

birliyə və bəşəriyyətə vurulmuş ziyan öz ağırlığına görə istisna təşkil edir və həmin cinayəti törətmiş şəxs 

ədalətli məhkəmə qərarına əsasən mütləq cəzalandırılmalıdır.  
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Beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlbetmə müddətinin tətbiq olunmaması ona dəlalət edir ki, 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı törədilmiş beynəlxalq cinayətlərdən, o 

cümlədən Xocalı soyqırımından nə qədər vaxt ötsə də, həmin cinayətləri törətmiş şəxslər məsuliyyətdən 

yayına bilməzlər. Soyqırımı törətmiş şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmək üçün tələb olunan 

dövlətə verilməlidir.  

BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 nömrəli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Soyqırımı 

cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiya, hürnberq Hərbi Tribunalının 

nizamnaməsi (nizamnamədə birbaşa soyqırımı cinayəti göstərilməsə də, həmin cinayəti təşkil edən 

əməllər insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətləri kimi nəzərdə tutulmuşdur), Yuqoslaviya 

Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi, Ruanda Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi 

(maddə 1), Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statusu (maddə 6), Azərbaycan Respublikası Cinayət 

Məcəlləsi (maddə 103) və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanlıların soyqırımı 

haqqında” 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri Xocalı 

soyqırımının beynəlxalq cinayət kimi tanınmasına tam əsas yaradır.  

Ümummilli lider hər zaman Xocalı faciəsinə xüsusi həssaslıqla yanaşmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev 

hər il faciənin ildönümündə keçirilən matəm tədbirlərində iştirak etmiş, Xocalı soyqırımını kədər hissi ilə 

xatırlamışdır. Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olduğunu dəfələrlə bəyan etmiş ulu 

öndər hadisələrə beynəlxalq aləmdə əsl siyasi qiymətin verilməsinin zəruriliyini vurğulamış, bu 

məsələnin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün xüsusi səy göstərmişdir. Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” 25 fevral 

1997-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan edilir.  

“Biz müdafiədə deyil, hücumda olmalıyıq” - deyən Prezident İlham Əliyev də bədnam erməni 

lobbisinə qarşı effektiv əks-hücumun təşkilini mühüm vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirmişdir. 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 tədbirlər proqramı təsdiqlənir və icra edilir. Bu baxımdan Heydər Əliyev 

Fondunun xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazım gəlir. Fond bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan 

Xocalı soyqrımı haqqında faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl 

fəaliyyət göstərir. 

Son illər Kanada, Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan İslam Respublikası, Bosniya və Herseqovina, 

Rumıniya, Çexiya və İordaniyanın parlamentləri Xocalı soyqırımını tanımışlar. ABŞ-ın Vest Virciniya 

ştatının qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında Xocalı faciəsi ilə bağlı bir müddət əvvəl 

qətnamə qəbul edilmişdir. Qətnamədə Xocalıda törədilmiş cinayətlərin 1988-ci ildən Azərbaycanın 

Dağlıq 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  

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü əsasında İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Gənclər Forumunun dünyanın 40-dan çox ölkəsində həyata keçirdiyi 

“Xocalıya ədalət!” kampaniyasının məqsədi də beynəlxalq ictimaiyyəti bu qanlı hadisə ilə bağlı ətraflı 

məlumatlandırmaqdır. Bütün bunların fonunda beynəlxalq təşkilatlar ikili standartlara yol vermədən 

beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə uyğun olaraq münaqişənin həllinə yönəlmiş səylərini artırmalı, 

hadisə səlahiyyətli beynəlxalq qurumlar tərəfindən genosid aktı kimi tanınmalı, cinayət törədənlərə qarşı 

sanksiyalar tətbiq edilməlidir. 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 müdafiə olunmalı, onlar öz 

doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. 

 

“Azərbaycan”.-2015.-26 fevral.-N 45.-S.2. 
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Xocalı Ermənistana qarşı təkbaşına, qəhrəmancasına döyüşürdü 

 

Serj Sərkisyan Xocalı soyqırımının təşkilatçısı və birbaşa iştirakçısıdır 

 

Elçin Zaman 

 

İnsanların diri-diri yandırılması, başlarının kəsilməsi, üzlərinin dərisinin soyulması, körpə uşaqların 

gözlərinin çıxarılması, süngü ilə hamilə qadınların qarınlarının yarılması - bunlar erməni vəhşiliyinin 

Xocalı soyqırımındakı təzahürləridir 

Ötən əsrin dəhşətli faciələrindən sayılan Xocalı soyqırımının 23 ili tamam olur. Bu faciə iki yüz ilə 

yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata 

keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir. Təbii ki, xocalılar bir 

neçə il erməni işğalçılarına qarşı mərdliklə döyüşmüşlər. Hətta amansız soyqırımı günündə də onlar 

özlərini əsl qəhrəman kimi aparmış, erməni-sovet hərbi birləşmələrinə qarşı qeyri-bərabər döyüşdə 

igidliklə vuruşmuş, düşmən qarşısında əyilməmiş, xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinə şərəfli səhifələr 

yazmışlar. 

Ermənilərin Xocalıya əsas maraqları bu rayonun strateji mövqeyə malik olması ilə əlaqədar idi. 7000 

əhalisi olan Xocalı Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə yerləşirdi. Yeganə aeroport da Xocalıda idi. 

1988-ci ildən başlamış Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixində ən müdhiş 

hadisələrdən biri Xocalıda baş vermiş soyqırımı oldu. Bu hadisə XX əsrin ən dəhşətli və qəddar 

faciələrindən biri hesab edilir. 

Qeyd edək ki, 1991-ci ilin oktyabrından Xocalı blokadada idi. Oktyabrın 30-dan etibarən şəhərə gedən 

bütün avtomobil yolları bağlanmış, yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot qalmışdı. Xocalıya sonuncu 

vertolyot 1992-ci il yanvar ayının 28-də endi. Şuşa səmasında mülki vertolyotun vurulması nəticəsində 

Azərbaycanın say-seçmə 40 nəfər vətəndaşının həlak olmasından sonra şəhərlə hava əlaqəsi də kəsildi. 

Yanvarın 2-dən elektrik enerjisi də verilmirdi. Xocalılılar ancaq öz qəhrəmanlıqları və şəhər 

müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində yaşayır və müdafiə olunurdular. Şəhərin müdafiəsi əsasən avtomat 

və ov tüfəngləri ilə silahlanmış yerli özünümüdafiə dəstəsi, yerli milis qüvvələri və Milli Ordunun 

döyüşçülərindən təşkil olunmuşdu. Fevralın ikinci yarısından başlayaraq Xocalı erməni silahlı 

dəstələrinin mühasirəsinə alınmışdı və hər gün toplardan, ağır texnikadan atəşlərə, erməni dəstələrinin 

həmlələrinə məruz qalırdı. 

Xocalıya hücuma hazırlıq fevralın 25-də axşam 366-ci alayın hərbi texnikasının döyüş mövqelərinə 

çıxması ilə başlanılmışdı. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə XX əsrin ən böyük faciəsi - Xocalı 

qırğını baş verdi. Erməni silahlı dəstələri Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş keçmiş SSRİ-nin 366-cı 

motoatıcı hərbi alayının köməyi ilə silahsız və köməksiz Xocalı şəhərinə hücum etmişlər. Tanklardan, 

“Alazan” tipli zenit toplarından 2 saatlıq atəşdən sonra şəhərə hücum başlandı. Düşmən kini-küdurəti 

içinə yığıb kimsəyə aman vermədi. Şəhər əvvəlcə erməni qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınmış, sonra 

isə artilleriya və ağır hərbi texnikadan güclü və amansız atəş açılmış, az bir vaxt ərzində yanğın baş 

vermiş, Xocalı tamamilə alova bürünmüşdür. 

Xocalıya üç istiqamətdən hücum aparıldığından əhali Əsgəran istiqamətində qaçmağa məcbur 

olmuşdu. Tezliklə aydın olmuşdur ki, bu məkrli hiylə imiş. Naxçevanik kəndi yaxınlığında əhalinin 

qarşısı erməni silahlı dəstələri tərəfindən kəsilmiş və onlar gülləbarana tutulmuşlar. Dinc əhali erməni 

vəhşiliyindən yayınıb meşələrə, dağlara qaçsalar da, onların çoxu soyuqdan, şaxtadan həlak oldular. 

Cinayətkar erməni qoşunlarının vəhşiliyi nəticəsində Xocalı əhalisindən 613 nəfər öldürülmüş, 487 nəfər 

şikəst olmuş, 1275 nəfər dinc sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək ağlasığmaz erməni 

zülmünə, təhqirlərinə məruz qalmışdır. 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyildir. Bu, əsl soyqırımı idi. 

Xocalıda öldürülmüş 613 nəfərdən 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri qoca insanlar olmuşlar. 

Xocalı faciəsində 8 ailə bütövlükdə məhv edilmiş, 24 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə 

valideyinlərindən birini itirmişdir. Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə 

yetirilmişdir. Onlar diri-diri yandırılmış, başları kəsilmiş, üzlərinin dərisi soyulmuş, körpə uşaqların 

gözləri çıxarılmış, süngü ilə hamilə qadınların qarınları yarılmışdır. Ermənilər hətta meyitləri də təhqir 

etmişdilər. Qarlı aşırımlarda və meşələrdə zəifləmiş, taqətdən düşmüş insanların çox hissəsi məhz 

Əsgəran-Naxçevanik düzündə erməni silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. 
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Dövlətin və əhalinin əmlakına 1 aprel 1992-ci il tarixinə olan qiymətlərlə 5 milyard rubl dəyərində ziyan 

vurulmuşdur. Baş vermiş dəhşətli soyqırımı Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi tərəfindən xalqdan 

gizlədilir, bu qanlı faciə bütün vasitələrlə ört -basdır edilirdi. Yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin yenidən 

hakimiyyətə gəlişindən sonra Xocalı faciəsinin törədilməsinin əsl səbəbləri barədə xalqa ətraflı məlumat 

verildi. Ümummilli lider Heydər Əliyev 1 mart 1994-cü ildə xüsusi fərman imzaladı. Milli Məclisinin 

qərarı ilə 26 fevral “Xocalı Soyqırımı və Milli Matəm Günü” elan olunmuş, bu barədə bütün beynəlxalq 

təşkilatlara məlumat verilmişdir. 25 fevral 1997-ci ildə “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut 

dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən fərman 

imzalanmışdır. 

Xocalı soyqırımının dünya ölkələri tərəfindən tanınması üçün Prezidenti İlham Əliyev və ölkənin 

birinci xanımı, Milli Məclisin deputatı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və 

İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva səmərəli görüşlər keçirmiş, beynəlxalq 

tədbirlərin təşkilinə nail olmuşlar. Həmçinin Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 

təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə 30-dan çox ölkədə “Xocalıya Ədalət” kampaniyası keçirilir. Məhz bu tip 

kampaniyaların nəticəsidir ki, Meksika, Braziliya parlamentləri, o cümlədən ABŞ-ın bir neçə ştatı Xocalı 

soyqırımı barədə qərar qəbul ediblər. 

Hər il Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva, dövlət və hökumət nümayəndələri, ziyalılar, ictimaiyyət 

nümayəndələri, bir sözlə, bütün ölkə vətəndaşları soyqırımı qurbanlarının xatirəsini dərin ehtiramla anır 

və ümumxalq yürüşündə iştirak edirlər. Yürüş Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək 

və erməni faşistləri tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin 

diqqətinə çatdırmaq məqsədi daşıyır. İyirminci əsrin ən dəhşətli qırğınlarından biri olan Xocalı faciəsini 

törədənlər bütün dünya azərbaycanlıları, bu soyqırıma biganə qala bilməyən beynəlxalq ictimaiyyət 

tərəfindən lənətlənir və hər bir azərbaycanlının qəlbi soyqırımına məruz qalmış soydaşlarımızın yaxınları, 

doğmaları ilə birgə döyünür. 

Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımını beynəlxalq hüquq kontekstində də tanıtmaq və bu soyqırımı 

törədənlərin beynəlxalq tribunallarda cavab verməsinə nail olmaq dövlətimiz üçün prioritet məsələdir. 

Belə ki, ölkəmizin prokurorluq və digər hüquq-mühafizə orqanları 1988-ci ildən erməni silahlı qüvvələri 

tərəfindən Dağlıq Qarabağda və Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərində, həmçinin Ermənistanda 

saxlanılan azərbaycanlı əsir və girovlara dözülməz işgəncələr verilməsi, onların bir qisminin öldürülməsi, 

şikəst edilməsi, təxribat və terror aktlarının törədilməsi, əhalinin məcburi köçürülməsi, yaşayış 

məntəqələrindəki maddi sərvətlərin, tarixi mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, habelə ermənilərin 

törətdikləri digər ağır cinayət faktları ilə əlaqədar ayrı-ayrı cinayət işləri açaraq istintaq aparıblar. 

Xalqımıza qarşı törədilmiş ağır cinayətlərin istintaqı və onlara hüquqi qiymət verilməsi, həmin 

cinayətlərin təşkili və törədilməsində iştirak etmiş təqsirkar şəxslərin müəyyənləşdirilib mövcud 

qanunvericiliyə əsasən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, habelə beynəlxalq hüquq normalarının 

kobud şəkildə pozulması faktları ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar qarşısında müvafiq vəsatətlər qaldırılması 

məqsədilə 2003-cü il dekabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun, daxili işlər və milli 

təhlükəsizlik nazirlərinin əmri ilə birgə istintaq-əməliyyat qrupu yaradılıb. Qeyd edilən cinayətlər üzrə 

müxtəlif vaxtlarda icraatı dayandırılmış cinayət işləri üzrə icraat təzələnməklə istintaq aparılması həmin 

qrupa həvalə edilib. 2005-ci ilin may ayında cinayət işinə prosessual rəhbərliyin həyata keçirilməsi hərbi 

prokurora həvalə edilib. Həmin cinayət işinin Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrə, beynəlxalq hüquq pozmalarına və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin, Cinayət 

Prosessual Məcəlləsinin tələblərinə uyğun həyata keçirilməsini, işin hərtərəfli, tam və obyektiv 

aparılmasını, səmərəliliyini, operativliyini təmin etmək məqsədilə müəyyən işlər görülüb, vahid istintaq-

əməliyyat planı hazırlanaraq təsdiq edilib. Bu planda cinayət işinə birləşdirilmiş hər bir iş üzrə 

araşdırılmalı xüsusatlar, həyata keçirilməli istintaq hərəkətlərinin tarixi ayrı-ayrı bəndlərdə öz əksini 

tapıb. 

Bununla bağlı toplanmış materialların həcminin böyüklüyü, şübhəli, təqsirləndirilən və zərərçəkmiş 

şəxslərin, həmçinin araşdırılmalı olan xüsusatların sayının çoxluğu, eyni zamanda, həmin cinayətlərin 

törədilmə üsul və vasitələri, xarakteri nəzərə alınaraq soyqırımı, işgəncə və icraatı təzələnmiş işlər üzrə üç 

əsas istiqamət müəyyənləşdirilib. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən Dağlıq Qarabağda və 

işğal olunmuş digər ərazilərdə törədilən cinayət əməlləri 1 oktyabr 2000-ci il tarixdə qüvvəyə minmiş 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 16-cı fəslində nəzərdə tutulmuş sülh və insanlıq əleyhinə 
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cinayətlərə aid edilib. Cinayət işinin istintaqı hərbi prokurorluq orqanlarında keçirilən islahatlardan sonra 

daha da sürətlənib. Baş prokurorunun 30 mart 2009-cu il tarixli əmrinə əsasən, respublika Hərbi 

Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə dair İstintaq İdarəsinin tərkibində Xüsusi istintaq şöbəsi yaradılaraq 

yuxarıda göstərilən cinayət işinin istintaqı həmin şöbəyə həvalə edilib. 

Respublika Hərbi Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə dair İstintaq İdarəsinin tərkibində yaradılan 

Xüsusi istintaq şöbəsi tərəfindən beynəlxalq hüquq normalarına uyğun soyqırımı, deportasiya, işgəncə və 

digər epizodlar üzrə hərtərəfli istintaq hərəkətləri aparılıb, nəticədə 2011-ci il yanvarın 1-dək sülh və 

insanlıq əleyhinə müharibə cinayətləri törətmiş 239 nəfər, habelə ümumi cinayətlər kateqoriyasına aid 

banditizm, qəsdən adam öldürmə və digər cinayətlər törətmiş 48 nəfər barəsində təqsirləndirilən şəxs 

qismində cəlbetmə qərarları çıxarılıb. Məhkəmə qərarlarına əsasən, onların barəsində həbs qətimkan 

tədbiri seçilib, axtarış elan edilib, bununla bağlı müvafiq sənədlərin aidiyyəti orqanlara göndərilməsi 

təmin olunub. 

Cinayət işi üzrə keçirilmiş kompleks məhkəmə tikinti-texniki və əmtəəşünaslıq ekspertizasının 

rəyindən isə belə məlum olur ki, qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən Xocalı şəhərinin işğal 

edilməsi ilə əlaqədar dövlət əmlakının və xüsusi mülkiyyətdə olan əmlakın məhv və talan edilməsi ilə 

bağlı Azərbaycan dövlətinə və vətəndaşlarına 140 milyon manatdan və ya 170 milyon ABŞ dollarından 

artıq ziyan vurulub. İş üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir. 

Aparılan istintaqla o da müəyyən edilib ki, beynəlxalq humanitar hüquq normalarını, insan hüquqları 

üzrə ən müxtəlif konvensiyalara məhəl qoymayan erməni hərbi birləşmələri dinc əhalini qətlə yetirmək 

məqsədilə insanlığa ləkə olan ən qəddar üsullara əl atıblar. Xocalıda mülki əhalinin planlı şəkildə qətlə 

yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan biri də məhz budur ki, həmin gün əhalinin zorakılıqdan qaçıb 

qurtarmaq istəyən dəstələri ərazidən çıxış yollarında əvvəlcədən xüsusi hazırlanmış pusqularda 

güllələniblər. Xocalıdan qaçan əhalinin Naxçıvanik kəndi ərazisində pulemyot, avtomat və başqa atıcı 

silahlardan gülləbaran edilməsi bunu bir daha təsdiqləyir. Bütün bunlar ermənilərin 1992-ci ildə Xocalı 

şəhərində törətdikləri qeyri-insani hərəkətlərin kökündə məhz soyqırımı niyyətinin dayandığını aşkar 

surətdə üzə çıxarır. 

İstintaqla o da müəyyən edilib ki, ermənilər beynəlxalq humanitar hüquqda yolverilməz sayılan 

soyqırımı cinayətinə şüurlu, məqsədli şəkildə, bilərəkdən əl ataraq, misli görünməmiş qətliamlar 

törədiblər. BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 saylı qətnaməsində qeyd olunur ki, 

genosid insan qruplarının yaşamaq hüququnu tanımamaqla insan mənliyini təhqir edir, bəşəriyyəti 

insanlar tərəfindən yaradılan maddi və mənəvi dayaqlardan məhrum edir. Belə bədnam əməllər BMT-nin 

məqsəd və vəzifələrinə tam ziddir. BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 saylı qətnaməsi ilə 

qəbul edilmiş və 1961-ci ildə qüvvəyə minən “Genosid cinayətinin qarşısının alınması və 

cəzalandırılması haqqında” Konvensiyada genosid cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunub. Konvensiyaya 

qoşulan dövlətlər sülh və 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 götürüblər. Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı həmin konvensiyada təsbit olunmuş genosid cinayətini təşkil edən 

bütün əməllər tətbiq olunub. 

Mülki əhaliyə qarşı kollektiv cəza tədbirlərinin görülməsi, mülki əhalini qorxuya salmaq, onlara qarşı 

terror hərəkətləri, onların repressiyaya məruz qoyulması birmənalı şəkildə qadağan edilir. Həmin 

konvensiyanın 34-cü maddəsinə görə, mülki əhalinin girov götürülməsi də qadağandır. Lakin təkcə 

Xocalıda mindən artıq insanı girov götürən ermənilər bu prinsipə aşkar sayğısızlıq nümayiş etdiriblər. 

Ermənistan Silahlı Qüvvələri bu hüquq normalarına məhəl qoymayaraq Xocalıda dinc əhalinin məhvi 

üçün qəddar üsula əl atıb. “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında” 

1948-ci il 9 dekabr tarixli Konvensiyada və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü 

maddəsində nəzərdə tutulmuş soyqırımı cinayətinin tərkibi var. 

Cinayət işi öyrənilərkən müəyyən edilib ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirən Ermənistan hərbi 

birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı silahlı separatçı birləşmələr SSRİ-nin Xankəndidə yerləşən 366-cı 

alayının hərbçiləri tərəfindən dünya dövlətlərinin qəbul etdiyi beynəlxalq hüquq normalarına da riayət 

edilməyib. 

366-cı alayın hərbi qulluqçularının və digər şəxslərin Xocalı soyqırımında iştirakı tam sübuta 

yetirilmiş, onların Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin soyqırımına görə məsuliyyəti nəzərdə 

tutan maddələri ilə təqsirləndirilən şəxslər kimi cəlb olunmaları barədə qərarlar çıxarılıb. Həmçinin 
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barələrində məhkəmələr tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilib və beynəlxalq axtarışlarının həyata 

keçirilməsi üçün müvafiq sənədlər İnterpolun Azərbaycan Milli Bürosuna göndərilib. 

Daha bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan prezidenti Serj Sərkisyan, müdafiə naziri 

Ohanyan Xocalı soyqırımının birbaşa təşkilatçıları və iştirakçılarıdır. O müsahibələrində Xocalı 

soyqırımını törətmək ideyasının ona məxsus olduğunu və bununla da azərbaycanlılarda qoxu və vahimə 

yaratmaq istədiklərini bildirib. Ancaq vaxt gələcək onlar bu soyqırıma görə, həm Azərbaycan xalqının 

ədalət məhkəməsi qarşısında, həm də beynəlxalq tribunallarda cavab verməli olacaqlar. 

 

“İki sahil”.-2015.-26 fevral.-№ 37.-S. 5, 11. 
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1988-ci ildəki başçıların hansı səhvi Xocalı faciəsinə yol açdı? 

 

Sultan Laçın 

 

Tarix boyu faciələrimizin törənməsində düşmənlərimizdən qaynaqlanan xarici -obyektiv amillərlə 

yanaşı, əsasən 4 daxili, subyektiv amil də böyük rol oynayıb: var-dövlət və hakimiyyət hərisliyi, 

unutqanlıq, laqeydlik, bir də savadsızlıq, qeyri-peşəkarlıq. Ali idarəetmə orqanlarından başlayaraq 

fəhləyə, süpürgəçiyədək ayrı-ayrı ölkə vətəndaşlarında cəmlənmiş bu xüsusiyyətlər sonda böyük 

proseslərin əleyhimizə yönlənmsinə gətirib çıxarıb. Bu günlər - 23 il öncə baş verən Xocalı soyqırımı da 

məhz 1905-1918-ci illərdən üzü bəri sovetlər dönəmində və hüquqi müstəqillik qazandığımız sonrakı qısa 

aralıqdakı səhv və günahlarımızın kulminasiyasının təzahürü idi. 

Həmin günlər Qarabağda, Xocalıda sadə vətəndaşların yaşadığı faciələrdən çox danışılıb. Bəs ali 

kürsülərdə əyləşənlər nə edirdi? Onlar arasında Qarabağı, Xocalını düşünən, nəsə bir tədbr görmək 

istəyən var idimi? Bu barədə müəyyən təsəvvür yaratmaq üçün o dövrdə Ali Sovetin sədri olan mərhum 

Elmira Qafarovanın məsləhətçisi kimi çalışmış Cahangir Nəcəfovdan bəzi suallara cavab aldıq. 

 

“Xocalı barədə eşidən kimi iclası yarımçıq qoyub təcili Bakıya uçduq” 

 

- Cahangir müəllim, Ali Sovetdə Xocalı faciəsi barədə xəbəri nə vaxt, hansı şəraitdə eşitdiniz? 

- 1992-ci il fevralın 25-də Ali Sovetin sədri Elmira Qafarovanın rəhbərliyi ilə Moskvaya yollandıq. 

Fevralın 26-da orada prezident otelində Rusiya Ali Sovetinin o vaxtkı spikeri Ruslan Xasbulatovun 

sədrliyi ilə Baltikyanı respublikalardan savayı 12 keçmiş müttəfiq respublikanın parlament rəhbərlərinin 

iclası keçirilirdi. Məqsəd həmin respublikaların yeni birliyini formalaşdırmaq üçün siyasi və iqtisadi 

sahələrdəki müəyyən sənədləri müzakirə edib imzalamaq idi. Yadımdadır ki, sənədlərdən biri MDB 

Parlament Assambleyası yaratmaqla, başqa biri isə Rusiya rublunun vahid MDB valyutası kimi qəbul 

edilməsi ilə bağlı idi. Elmira xanım həmin sənədlərdən 2-ni imzalamadı. Günortaya yaxın kimsə Elmira 

xanıma yaxınlaşıb, qulağına nəsə pıçıldadı. Hiss etdim ki, Elmira xanımın simasında bir tutqunluq əmələ 

gəldi. Bunun səbəbini fasilədə öyrəndim: ermənilər Xocalıda dəhşətli soyqırım törətmişdilər. 

 

“Rəhmətlik Əlif Hacıyevlə dəfələrlə çörək kəsmişik” 

 

Elmira xanım iclası yarımçıq qoyub təcili Bakıya qayıtmalı olduğumuzu bildirdi. Moskvadakı 

nümayəndəliyimiz vasitəsilə təyyarələrdən birində xüsusi yer alıb Bakıya uçduq. Evə gəlib Xocalı 

haqqında məlumatları eşidəndə dəhşətə gəldim, gecə yatmadım. Ermənilər Qarabağda aranı qarışdırandan 

bu yana bir neçə dəfə Xocalıda olmuşdum. Rəhmətlik Milli Qəhrəman Əlif Hacıyevi də gözəl tanıyırdım. 

Onunla Xocalıda, Ağdamda dəfələrlə çörək kəsmişdik. Ertəsi gün Elmira xanım təcili sessiya toplamağa 

çalışdı, ancaq bu baş tutmadı. Sessiya yalnız martın 5-də toplandı. 

 

“Elmira xanım dedi ki, Cahangir, hər şey bitdi” 

 

- Xocalı faciəsindən sonra Elmira Qafarova parlament sədrliyindən özü könüllü istefa verdi, yoxsa?.. 

- Həmin günlər hər səhər 9-dan gecə 11-dək işdə olurduq. Martın 3-də gecə saat 10-da bərk 

yorulmuşdum. Fikirləşdim ki, icazə alım, evə bir az tez gedim. Elə bu dəm telefonun zəngi çalındı. Elmira 

xanım məni təcili çağırdı. Rəhmətlik məni görəndə gülümsədi və ani sükutdan sonra dedi: “Cahangir, 

vəssalam, hər şey bitdi.”. Soruşdum ki, nə bitdi, Elmira xanım. Cavab verdi ki, mənim parlament sədri 

kimi missiyam sona yetdi. Birisi gün sessiya olacaq, mənə vida nitqi yaz”. Dedim, Elmira xanım, nə oldu 

birdən-birə. Söylədi ki, mən öz postumdan gedirəm. Soruşdum ki, Elmira xanım, özünüz gedirsiz, yoxsa 

sizi işdən çıxarırlar. Cavab verdi ki, gəl, detallara varmayaq, sənə verilmiş tapşırığı yerinə yetir. Bu 

minvalla cəmi 2 gün sonra - martın 5-də Elmira xanım istefa verdi. Mənim bildiyim, gördüyüm bunlardır. 

 

“Təklif etdik ki, Ermənistandan qovulan soydaşlarımız təcili Qarabağa yerləşdirilsin” 
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- 1980-ci illərdən ali orqanlarda çalışmısız. Sizcə, həmin illərdə Azərbaycan rəhbərliyinin hansı böyük 

səhvi Qarabağın işğalına, o cümlədən, Xocalı faciəsinə gətirib çıxardı? 

- Ən böyük səhvi əvvəlcə Kamran Bağırov, sonra isə Əbdürrəhman Vəzirov etdi. Bunu şahidi 

olduğum faktlar və imzaladığım sənədlər sübut edir. 1988-ci il may ayının əvvəllərində mən Ali Sovetdə 

təşkilat şöbəsi müdirinin müavini idim. Bir gün Ali Sovet sədrinin müavini Naim Fətəliyev məni çağırıb 

dedi ki, Mərkəzi Komitəyə get, orada Qarabağa getmək üçün qrup yaradılır, sən də ora yollanmalısan. 

Getdim MK-ya. Elə alındı ki, mən, rəhmətliklər: o vaxt Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV) MK-da 

şöbə müdiri işləyən Vaqif Cəfərov (Şuşanın sabiq icra başçısı. 1991-ci ilin noyabrında vertolyot 

qəzasında həlak olub - S.L.) və Vəli Məmmədovla (eyni qəzada həlak olub - S.L.) birgə Xankəndiyə 

yollandıq. Oradan isə Şuşaya getdik. Sonra mən təkcə gəldim Xocalıya, oradan yenidən Xankəndiyə 

yollandım. Xocalıdakı vəziyyəti də ətraflı öyrəndim. O zaman orada hələ sakitlik idi. Amma camaatın 

ciddi sosial problemləri var idi. Biz ümumiyyətlə, DQMV-dəki vəziyyət barədə 4 səhifəlik arayış 

hazırlayıb, onu KPMK-nın I katibi K. Bağırova çatdırdıq. Həmin arayışda əsaslı şəkildə təklif etmişdik ki, 

Ermənistandan qovulan soydaşlarımızı təcili olaraq Dağlıq Qarabağa: Şuşaya, Xankəndi ətrafına, 

Xocalıya, Ağdərəyə, Xocavəndə və s. yerləşdirmək lazımdır. Bunun səbəblərini ətraflı göstərmişdik: 

birincisi, həmin azərbaycanlılar ermənicə bilirdilər, ikincisi, ermənilərin adət-ənənələrini də gözəl 

bildikləri üçün onlarla dil tapıb bir çox mətləbləri anlada bilərdilər. Onlar dağ adamı olduqları, yəni 

dağlıq şəraitə uyğunlaşdıqları üçün yeni məskənləri də dağlıq ərazidə olmalı idi. Dördüncüsü isə Qərbi 

Azərbaycandan qovulmuş soydaşlarımızın əksəriyyəti kənd təsərrüfatıyla məşğul olmuşdular. Qarabağda 

isə bunun üçün münbit şərait var idi. 

Az sonra Azərbaycan KPMK-nın növbəti plenumunda K. Bağırov vəzifəsindən azad edildi və yerinə 

Ə. Vəzirov təyin olundu. Lakin həmin sənəddən heç bir xəbər çıxmadı. Amma həmin vaxt Ermənistan 

qaçqınlarının heç olmasa, yarısı – 100 min nəfəri Qarabağda yerləşdirilsəydi, inanın ki, məsələ bu 

dərəcədə dərinləşməz, nə Xocalı faciəsi olar, nə də digər bölgələr işğal edilərdi. 

 

“Xocalıda camaat məni etirazla qarşıladı” 

 

- Amma o da var ki, həmin illərdə rəhbərlik Qarabağda yaşayan azərbaycanlıların sosial durumunun 

yaxşılaşması üçün müəyyən işlər də görürdü. Məsələn, Xocalıda qəsəbə salındı, Laçında “Qayğı” 

qəsəbəsi tikildi. 

- Bəli, o vaxtlar mən də mütəmadi DQMV və ətraf bölgələrdə olurdum. 1989-cu ildə bir dəfə də 

Xocalıda oldum. O zaman camaat məni etirazla qarşıladı. İndiki deputat Elman Məmmədov orada qəsəbə 

sovetinin sədri idi. Biz onunla və sovxoz direktoru Rafiq Mürsəlovla birlikdə qəsəbənin əsas 

problemlərinin, ehtiyac olan ərzaq və məişət əşyalarının siyahısını tutduq. Oradan Ağdama gəldim. 

Rəhmətlik Xuraman Abbasova, səhv etmirəmsə, Ağdam “raypo”sunun sədri olan Rəşid Məmmədov və 

neft bazasının müdiri Rizvan İsmayılov yardım təşkil edib, böyük yük maşınına yığdırdılar. Və mən 

həmin yardımı Xocalıya apardım. 

 

“Xudu Məmmədovla birgə Meşəli kəndində olduq” 

 

Mən yalnız Xocalıda deyil, Qarabağın bir çox kəndlərində olmuşam. Şuşanın Kosalar, Qaybalı, 

Cəmilli, Meşəli və s. kəndlərini gəzmişəm. Bir səfərim zamanı elə oldu ki, Qarabağın görkəmli 

ziyalılarıyla rastlaşdım. Ağdamda rəhmətliklər: gözəl alim və ziyalımız Xudu Məmmədov, şair Famil 

Mehdi və məşhur arxeoloq Rəşid Göyüşovla ağdamlı Elxan həkimin evində çörək yeyirdik. Famil 

müəllim dedi ki, ay Cahangir, bəlkə bizi də aparasan özünlə. Dedim, nə olar, gedək. Beləliklə, Xudu 

Məmmədov, Famil Mehdi və Rəşid Göyüşov birlikdə “Uaz” maşınla yollandıq Şuşanın Meşəli kəndinə. 

Orada qarşımıza çıxan kişilərdən biri Xudu müəllimi tanıdı. Bunu eşidən camaat toplandı və burada 

rəhmətlik Qarabağın tarixi və erməni məsələsi haqda çox gözəl bir çıxış elədi. Famil müəllim də, Rəşid 

müəllim də oxşar məzmunda çıxış etdilər. 

 

“AXC Ali Məclisinin sədri Tamerlan Qarayevlə Moskvaya yollandıq”. 
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- Cahangir müəllim, o illərdə xalq hərəkatı və AXC-nin apardığı təbliğat fonunda yerlərdə, sadə 

vətəndaşlar arasında belə bir təəssürat yaranırdı ki, ali dövlət məmurlarının az qala, hamısı xəyanətkardır, 

ermənilərlə əlbirdir və Qarabağın işğalına xidmət edirlər... Əslində vəziyyət necə idi? 

- Bu, tamamilə yanlış təsəvvür olub. Dövlət orqanlarında, o cümlədən, parlamentdə çalışan insanların 

böyük əksəriyyəti kifayət qədər vətənpərvər, xalqsevər idi. Bayaq dediyim kimi, biz 1988-ci ildən bəri 

MK işçiləri, deputatlar və s. ilə birgə mütəmadi olaraq DQMV və ətraf bölgələrdə olur, xalqın qayğıları 

ilə maraqlanır, bacardığımız yardımları edirdik. Bundan başqa, Moskva və digər keçmiş sovet 

şəhərlərində ermənilər əleyhinə təbliğat işi də aparırdıq. 1989-1990-cı illərdə Moskvada rəsmi qurumların 

qarşısındakı piketlərin çoxunun ssenarisini mən yazırdım. Biz çalışırdıq ki, Qarabağ kimi ümummilli 

məsələlərdə iqtidar-müxalifət ayrı-seçkiliyi olmasın. Məsələn, 1990-cı ilin fevralında o zaman AXC Ali 

Məclisinin sədri olan Tamerlan Qarayevlə birgə 20 Yanvar faciəsi barədə təbliğat aparmaq üçün 

Moskvaya yollanmışdıq. 

 

“SSRİ xalq deputatı H. İgityana “rədd ol buradan” - dedim”. 

 

Kinorejissor Ramiz Fətəliyevdən “Qara yanvar” filminin kasetlərini götürmüşdük. Mən Rusiyanın 

lazımi instansiyalarından icazə aldım ki, “Qara Yanvar” filmini “Moskva” otelinin 12-ci mərtəbəsindəki 

konfrans zalında nümayiş etdirək. Küçədə afişada yazdıq ki, şənbə günü saat 6-da ilk seans olacaq. Bütün 

SSRİ xalq deputatları dəvət olunmuşdular. Orada mənim ermənilərlə bir münaqişəm yarandı. 

Ermənipərəst deputat Qatlina Stravoytova gəldi. Rusca soruşdu ki, “a nam mojna”? Cavab verdim ki, “ni 

mojna, a nujna” – yəni lazımdır. Keçdi əyləşdi. Artıq seans başlayana yaxın qatı millətçi erməni deputat 

Henrix İgityan gəldi. Zala baxdım ki, artıq yerlər hamısı dolub. Dedim ki, yer yoxdu. İgityan lovğalıqla 

cavab verdi ki, mən xalq deputatıyam, mənə yer taparsız. Buna söyüşlə cavab verdim ki, rədd ol buradan, 

gəlib baxarsan. Xeyli mübahisədən sonra çıxıb getdi. Səhərisi 2 seans göstərdik və o erməni də gəlib 

baxdı. 

 

Daxili işlər naziri prezidentin təhlükəsizliyini təmin etməyi bacarmadı...” 

 

- Martın 5-də Xocalı soyqırımı barədəki videokadrlar parlamentdə nümayiş etdirildikdən sonra 

emosiyalar qızışdı və Ayaz Mütəllibovun istefası tələb edildi. O məqamlardan yadınızda nələr qalıb? 

- Martın 5-də Elmira xanım spikerlikdən istefa verdi. Yaqub Məmmədovun namizədliyini verdilər. O 

da əvvəlcə dirəndi ki, mən olmaq istəmirəm. Sonra da Ayaz Mütəllibova təzyiqlər başladı ki, o, prezident 

kürsüsündən istefa versin. Həmin gecə biz səhərə kimi Ali Sovetdə qaldıq. Keçmiş milli təhlükəsizlik 

naziri Fəxrəddin Təhməzov (həmin günlər MTN-in Bakı üzrə idarə rəisi- S.L.), və digərləri mənim 

kabinetimdə yığışıb limonadla sosiska yeyirdilər. Bunlara dedim ki, məgər siz prezidentin buradan çıxıb 

getməsini təmin edə bilmirsiz. Dinmədilər. O vaxtkı daxili işlər naziri Tofiq Kərimova zəng etdilər, o da 

dedi ki, mən bacarmıram. Ertəsi gün - ayın 6-da gözlənilməz məlumat gəldi: Şeyxülislam Allahşükür 

Paşazadə deyib ki, Ayaz müəllim bu gün istefa verəcək. Dedilər ki, indi halı pisdir, həkimə aparıblar, bir 

azdan gəlib son çıxışını edəcək. Doğrudan da martın 6-da axşam saat 6-ya 10 dəqiqə qalmış A. 

Mütəllibov parlament tribunasından istefa verdiyini bəyan etdi. Bunlar hamısı Xocalı faciəsinin 

rezonansları idi. 

 

Ayaz Mütəllibov nədən Xocalını xilas edə bilmədi? 

 

- Bəs Ayaz Mütəllibov prezident kimi Xocalını xilas etmək üçün nəsə bir iş görə bilərdimi? 

- Xeyr. O vaxt Ayaz Mütəllibovun əli-qolu bağlıydı. Yaranmış ictimai-siyasi şəraitdə o, heç nə edə 

bilməzdi. Çünki müstəqillik əldə etsək də, Rusiyanın buradakı təsiri çox böyük idi. Xocalını Rusiyanın 

366-cı alayı alıb ermənilərə verdi. İnanıram ki, Mütəllibovun bu əməliyyatdan əvvəlcədən xəbəri 

olmayıb. Əgər bilsəydi, bəlkə də nəsə edə bilərdi. 

Xocalı üçün ən böyük işi rəhmətlik Çingiz Mustafayev gördü. Onun çəkdiyi kadrlar olmasaydı, heç 

kəs Xocalıda nə baş verdiyini bilməyəcəkdi. Allah Xocalı qurbanları da daxil olmaqla cəmi şəhidlərimizə 

rəhmət etsin!.. 

 

“Həftə içi”.-2015.-26 fevral.-№ 37.-S.3. 
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Xocalı soyqırımı bəşəriyyət əleyhinə cinayətdir 

 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Xocalı 

şəhərində XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri törədildi. Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ dövründən 

Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə bu 

şəhəri yerlə-yeksan etdi və azərbaycanlılara qarşı etnik soyqırımı həyata keçirdilər. Statistik faktlar da 

deməyə əsas verir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi faciə, sözün əsl 

mənasında, soyqırımı idi. Belə ki, 2500 Xocalı sakinindən 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla 613 

nəfər qətlə yetirildi, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə 

valideynlərindən birini itirdi. Ümumiyyətlə, düşmən gülləsi ilə yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq olub. 

1275 xocalılı əsir, 150 nəfər isə itkin düşüb. Dövlətin və əhalinin əmlakına 1992-ci il 1 aprel tarixinə olan 

qiymətlərlə 5 milyard rubl məbləğində ziyan vurulub. 

 

Xocalının strateji hədəf seçilməsi və şəhər sakinlərinə qarşı soyqırımının həyata keçirilməsi 

təsadüfi deyildi 

 

Əlbəttə ki, Xocalının strateji hədəf seçilməsi və şəhər sakinlərinə qarşı soyqırımının həyata keçirilməsi 

təsadüfi deyildi. Bu baxımdan, bir neçə məsələyə nəzər yetirmək məqsədəmüvafiqdir.  

İlk növbədə, o qeyd edilməlidir ki, Xocalı coğrafi mövqeyinə görə olduqca mühüm strateji əhəmiyyət 

kəsb edirdi. Belə ki, 7000 əhalisi olan Xocalı Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Qarabağ dağının 

silsiləsində və Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşir. Şəhərin strateji önəmini 

artıran növbəti amil isə budur ki, Qarabağdakı yeganə aeroport da Xocalıda yerləşir. Məhz bu, 

Ermənistanın Xocalıya etdiyi təcavüzü şərtləndirən geostrateji amil qismində çıxış edirdi.  

Digər tərəfdən, Xocalının işğalında həmin ərəfədə Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş qüvvələrin də 

rolu az olmadı. Belə ki, həmin ərəfədə ölkəyə rəhbərlik edən irrasional təfəkkürlü qüvvələrin 

sərgilədikləri mövqe nəticəsində Azərbaycan müxtəlif xarici imperialist güclərin ideoloji mübarizə və 

siyasi qarşıdurma meydanına çevrildi. Bunun fonunda ölkəmizdə sosial, siyasi, iqtisadi, hüquqi və 

ideoloji sahələrdə xaos və deviasiyalarla müşayiət edilən dərin böhran halları baş verdi. Siyasi sahədə 

xaos və kataklizmlərlə müşayiət edilən antaqonist proseslərin kəskinləşməsi, separatçılıq meyillərinin və 

“mərkəzdənqaçma” tendensiyalarının sürətlənməsi, subyektlərarası münasibətlərin sürüşkən müstəvidə 

dərin ziddiyyətlərlə təzahür olunması, sosial sahədə asimmetrik təbəqələşmə və qeyri-paritet münasibətlər 

sisteminin formalaşması, dezinteqrasiyanın kəskin xarakter alması, qarşıdurma və dağıdıcı mübarizələrin 

güclənməsi, iqtisadi sahədə tənəzzül meyillərinin, hüquqi sahədə isə nihilizmin hökmranlıq etməsi ölkəni, 

sözün əsl mənasında, xaos və kataklizmlər meydanına çevirdi. Bütün bunların fonunda ölkəni imperialist 

güclərin neomüstəmləkəsinə çevirən səriştəsiz qüvvələrin siyasi “məharət”ləri sayəsində yaranan bu 

durum Xocalı soyqırımını şərtləndirən növbəti amil qismində çıxış etdi. Sirr deyil ki, həmin ərəfədə bəhs 

edilən qüvvələrin diqqət mərkəzində nəyin bahasına olursa-olsun hakimiyyəti əldə saxlamaq dururdu. 

Məhz buna görə də, xalqımız ard-arda ciddi faciələrlə qarşılaşdı. 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin səyləri ilə Xocalı soyqırımına hüquqi qiymətin verilməsi, onun 

dünya ictimaiyyətinə tanıdılması yönündə ardıcıl işlər görüldü 

 

Amma Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi ilə-

1993-cü ildən sonra Xocalı soyqırımına hüquqi qiymətin verilməsi, onun dünya ictimaiyyətinə 

tanıdılması yönündə sistemli və ardıcıl işlər görüldü. Ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımını 

təkcə Azərbaycan xalqına deyil, eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tarixi cinayət kimi 

qiymətləndirdi. Öncə 1994-cü ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan parlamenti-Milli 

Məclis 26 fevralı Xocalı soyqırımı günü kimi qəbul etdi. Bunun ardınca isə sistematik surətdə mühüm 

təşəbbüslər irəli sürüldü və bir sıra qərarlar qəbul edildi. Belə ki, 25 fevral 1997-ci il tarixində Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad etmək məqsədi ilə imzaladığı “Xocalı 

soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” Sərəncamına əsasən, hər il 

fevral ayının 26-sı saat 17.00-da Azərbaycan Respublikası ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının 
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xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan edilib. Həmçinin, 1998-ci ildə Ulu öndər Heydər 

Əliyevin müvafiq Sərəncamında Xocalı faciəsi soyqırım kimi adlanıb. 2002-ci ildə isə Milli Məclisdə 

soyqırımının 10 illiyi qətnaməsində 1992-ci ilin 26 fevralında baş verənlər soyqırımı kimi tanınıb.  

Eyni zamanda, Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətə müvafiq surətdə 

atılan addımlar Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində də olduqca mühüm 

əhəmiyyət kəsb etdi. Belə ki, hər il bu faciənin ildönümü ölkəmizdə, dünyanın müxtəlif dövlətlərində 

yaşayan soydaşlarımız və digər dost xalqların nümayəndələri tərəfindən qeyd olundu, həmçinin, bir çox 

ölkələrin nüfuzlu qəzetlərində faciəyə həsr olunmuş məqalələr çap olundu, televiziya və radio 

kanallarında verilişlər yayımlandı.  

Ümumiyyətlə, Ümummilli lider hər il faciənin ildönümündə Xocalı soyqırımı ilə bağlı xalqa müraciət 

edib, faciənin bütün azərbaycanlıların qan yaddaşına çevrildiyini vurğulayıb. Ulu öndər Heydər Əliyev 

Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində deyib: “Xocalı faciəsi iki 

yüz ildən çox müddətdə davakar erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı aparılan etnik təmizləmə 

və soyqırımı siyasətinin qanlı səhifəsidir. Müxtəlif vaxtlarda fərqli şəkildə, xüsusi incəliklə yeridilən bu 

mənfur siyasət və düşmənçilik heç zaman dayanmamış, gah açıq qarşıdurma və qanlı toqquşmalar şəklini 

almış, gah da dövrün tələblərinə uyğun ideoloji forma ilə pərdələnmişdir”. 

 

Xocalı soyqırımı unudulmur 

 

Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması, bu şəhərin sakinlərinə qarşı törədilən erməni vəhşilikləri 

haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılması məqsədilə tədbirlər Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik 

etdiyi dövrdə də davam etdirilir. Dövlət başçısı mütəmadi olaraq Xocalı faciəsi qurbanlarını anma 

mərasimlərində, müxtəlif rayon və qəsəbələrdə soyqırım abidələrinin açılışında iştirak edir. Bu, 

Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciələrə ən yüksək səviyyədə verilən qiymətin göstəricisidir. Bu, o 

deməkdir ki, Azərbaycan ictimaiyyəti və hökuməti xalqımızın başına gətirilən soyqırımı unutmur, ölkədə 

böyüyən yeni nəsil bu tarixi faciə ilə bağlı həqiqətləri dərindən mənimsəyir.  

Xocalı genosidinin yaddaşlarda daha da möhkəmləndirilməsi məqsədilə hər il ölkə daxilində çoxsaylı 

kütləvi tədbirlərin keçirilməsi, uşaqlar və gənclər arasında bununla bağlı layihələrin, müsabiqələrin təşkil 

olunması böyük əhəmiyyətə malikdir. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan xalqına qarşı törədilən 

vəhşiliklərlə bağlı tarixi həqiqətlərin ölkə daxilində və ölkədən kənarda tanıdılması məqsədilə görülən 

işlər dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin mühüm tərkib hissəsidir. Bu baxımdan, Azərbaycan hər il olduğu 

kimi, bu il də Xocalı soyqırımını yad edir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyası rəhbərinin sərəncamı ilə təsdiq edilən “Xocalı soyqırımının iyirmi üçüncü ildönümünün 

keçirilməsinə dair tədbirlər planı”nda Bakının Xətai rayonunda, Goranboy rayon mərkəzində və 

Ağcakənd qəsəbəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidələrin önünə əklil 

qoyulması mərasimlərinin keçirilməsi, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirliklərində, 

nümayəndəliklərində və diaspor təşkilatlarında bu soyqırımı ilə bağlı tədbirlərin (mətbuat konfranslarının, 

anma mərasimlərinin və s.) təşkili, xarici və yerli kütləvi informasiya vasitələri, o cümlədən, teleradio 

kanallarında, internet şəbəkəsində Xocalı soyqırımına həsr olunan materialların yayılması nəzərdə 

tutulub. 

Sənədə əsasən, ölkədə fəaliyyət göstərən dini konfessiya və qurumlar tərəfindən Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan anma mərasimləri təşkil ediləcək, idarə və təşkilatlarda, teatr-konsert 

müəssisələrində, sərgi salonlarında, ali və orta məktəblərdə xatirə gecələri, foto-rəsm sərgiləri, şahidlərlə 

görüşlər keçiriləcək, milli azadlıq uğrunda mübarizəyə həsr olunan sənədli və bədii filmlər nümayiş 

etdiriləcək. 

Xocalılıların müvəqqəti məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda (Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, 

Şəki, Goranboy, Bərdə, Sabirabad, Göyçay, Zaqatala, Oğuz, Balakən) dövlət qurumları rəhbərlərinin, 

Milli Məclisin deputatlarının və ziyalıların iştirakı ilə şəhid ailələrinə yardımlar göstəriləcək. 

Fevralın 26-da təhsil müəssisələrində ilk dərslər bu faciəyə həsr olunacaq, həmin gün saat 17.00-da 

bütün ölkə ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək, 

respublikanın şəhər və rayonlarında, kənd və qəsəbələrində Azərbaycanın dövlət bayraqları endiriləcək. 

 

Xocalı faciəsinin beynəlxalq hüquq normalarına əsasən qiymətləndirilməsi 
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Ümumiyyətlə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin SSRİ dövründən Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı 

motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etməsi və 

azərbaycanlılara qarşı etnik soyqırımının həyata keçirilməsi beynəlxalq hüquq normalarına əsasən qəbul 

edilmiş konvensiyalara müvafiq surətdə cinayət tərkibli akt kimi dəyərləndirilir. Belə ki, Xocalının zəbt 

olunması üzrə həyata keçirilmiş hərbi əməliyyat zamanı şəhərin dinc əhalisinə qarşı kütləvi zorakılıq 

törədilib ki, bu da konkret olaraq hərbi cinayət kimi xarakterizə olunur. Həmçinin, azad dəhliz barədə 

məlumat Xocalı əhalisinin çoxuna çatdırılmayıb ki, bu da müvafiq konvensiyalara ziddir.  

Konkret olaraq, Xocalıya hücum zamanı erməni silahlı dəstələrinin dinc əhaliyə qarşı hərəkətləri 

Cenevrə konvensiyasına, həmçinin, Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin aşağıdakı 

maddələrinə ziddir:  

Maddə 2. Hər bir şəxs dilindən, dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq bu Bəyannamədə təsbit 

olunmuş bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır;  

Maddə 3. Hər kəsin yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır;  

Maddə 5. İnsan ləyaqətini alçaldan, insanlıqdan kənar və qəddar hərəkətlər qadağandır;  

Maddə 9. Özbaşına həbslər, saxlanılmalar və ya qovulmalar qadağandır. 

Maddə 17. Hər bir insanın əmlaka malik olma hüququ vardır və insanın əmlakdan özbaşına məhrum 

edilməsi qadağandır;  

Həmçinin, Ermənistan Silahlı dəstələrinin hərəkətləri fövqəladə vəziyyətlərdə və hərbi münaqişələr 

zamanı qadınların və uşaqların müdafiəsi Bəyannaməsinə də tam ziddir.  

 

Dünyanın əksər ölkələrində Xocalı qurbanları yad edilir 

 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı hər il olduğu kimi, bu il də beynəlxalq miqyasda tədbirlər keçirilir. 

Ümumiyyətlə, Xocalı soyqırımı və digər faciəli günlərlə bağlı tədbirlər, müxtəlif səpkili aksiyalar ölkədə 

və ölkədən kənarda təkcə faciənin baş verdiyi tarix ərəfəsində deyil, bütövlükdə il ərzində reallaşdırılır. 

Bu işdə müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən, xaricdə yaşayan soydaşlarımız yaxından iştirak 

edir, dövlətin siyasətinə dəstək olmaqla yanaşı, hər bir kəs üzərinə düşən vətəndaşlıq borcunu yerinə 

yetirir.  

Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində görülən işlər çərçivəsində Heydər Əliyev 

Fondunun fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 

Əliyevanın təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası da real və konkret 

nəticələrini verməkdədir. Bu kampaniya təkcə İƏT ölkələrini əhatə etmir, Avropa məkanında, ABŞ-da, 

Rusiyada da bu deviz altında genişmiqyaslı tədbirlər keçirilir. Bu kampaniya çərçivəsində görülən işlər 

dünya ictimaiyyətinin Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımı həqiqətlərindən xəbərdar olmasına imkan 

verir.  

 

Dünya dövlətləri Xocalı soyqırımını beynəlxalq cinayət aktı kimi qiymətləndirirlər 

 

Sevindirici haldır ki, görülən işlər öz nəticələrini verməkdədir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, 

İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Parlament İttifaqının, Meksika, Pakistan, Çexiya, Peru, Kolumbiya, Panama, 

Honduras və Sudan parlamentlərinin müvafiq sənədlərində Xocalıda törədilmiş kütləvi qətllərin soyqırımı 

aktı olduğu təsdiq edilib. Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Serbiya, İordaniya parlamentləri, eləcə də, 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının 15 ştatının icra və qanunvericilik orqanları Xocalı faciəsini qətliam kimi 

qiymətləndirərək qətiyyətlə pisləyiblər. 

Bu və digər faktlar beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycan həqiqətlərinə verdiyi qiymətin göstəricisidir. 

Müxtəlif dövlət və ştatların Xocalı soyqırımını tarixi gerçəklik kimi tanıması Azərbaycanın dövlət və 

ictimai qurumlar səviyyəsində illərlə bu istiqamətdə apardığı davamlı fəaliyyətin nəticəsidir. Bu, o 

deməkdir ki, artıq beynəlxalq ictimaiyyət ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi soyqırımı və 

digər vəhşiliklərlə bağlı daha yaxşı məlumatlanıb. Beynəlxalq ictimaiyyətin həqiqətləri bilməsi isə tarixi 

təhrif edən yalan məlumatların sürətlə yayılmasının və möhkəmlənməsinin qarşısını alır.  

Sözsüz ki, qazanılan uğurlar, Azərbaycanın bu sahədə artan fəallığı, ölkəmizin informasiya 

müharibəsində erməni diasporunun və lobbisinin fəaliyyətini geridə qoyması işğalçı ölkə rəhbərliyinin 

təşviş və narahatlığını da artırmaqdadır. Çünki Azərbaycanın məqsədyönlü və həqiqətə söykənən təbliğat 

strategiyası əsl soyqırımının nədən ibarət olduğunu və kimin soyqırıma məruz qaldığını tarixi faktlar 
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əsasında açıq şəkildə ortaya qoyur. Bu gün dünyanın bəzi ölkələrində erməni yalanlarının, erməni diaspor 

təşkilatlarının ianələrinin girovuna çevrilən siyasətçilər isə 100 il bundan əvvəl baş verdiyi iddia edilən 

uydurma “erməni soyqırımı” yalanlarını araşdırmaqdansa, cəmi 23 il öncə baş vermiş və hələ də bir sıra 

şahidlərinin həyatda olduğu, haqqında minlərlə dəlil və fakt olan əsl soyqırımını tanısın ki, dünya bu kimi 

bəlalarla bir daha rastlaşmasın! 

 

“Yeni Azərbaycan”.-2015.-26 fevral.-№ 37.-S.4. 
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Xocalı - Qan yaddaşımız 

 

Pirallahıda soyqırımın 23-cü ildönümü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilib 

 

Pirallahı rayonunun bütün ümumtəhsil və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində, idarə və təşkilatlarda 

Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümünə həsr edilmiş silsilə tədbirlər keçirilib. SİA-nın verdiyi məlumata 

görə, “Xocalı - Qan yaddaşımız” başlığı altında təşkil olunan tədbirdə Pirallahı rayon İcra Hakimiyyəti 

başçısının müavini Vəzir Səfixanov, YAP Pirallahı Rayon Təşkilatının sədri Manaf Manafov, Azərbaycan 

Respublikası Milli Qəhrəmanları Tanıtma İctimai Birliyinin sədri Elşən Uluxanlı, Milli Qəhrəman Vahid 

Quliyev, Xocalı şəhərini təmsil edən məcburi köçkünlər və şəhid ailələri, RİH Aparatının və 

Dövlətqaçqınkomun Pirallahı sektorunun məsul əməkdaşları, Pirallahı rayonunda yerləşən idarə və 

müəssisələrin, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, Pirallahı və Gürgən qəsəbələrində yerləşən orta 

məktəblərin müəllimləri və yuxarı sinif şagirdləri iştirak ediblər. 

Tədbirdən əvvəl Pirallahı rayon İcra Hakimiyyətinin məsul əməkdaşları, fəxri qonaqlar və tədbir 

iştirakçıları “Vətən uğrunda” abidə-kompleksinin önünə əklil və al qərənfillər düzüblər. Daha sonra tədbir 

168 №-li tam orta məktəbin akt zalında davam etdirilib. Burada iştirakçılar Xocalı soyqırımına həsr 

edilən sərgi və foto-stendlə tanış olublar, Respublika Milli Qəhrəmanları Tanıtma İctimai Birliyinin 

soyqırımla bağlı pannolarından və 29 №-li Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin rəssamlıq dərnəyi üzvlərinin 

Xocalı soyqırımını özündə əks etdirən əl işlərindən ibarət rəsm sərgisinə böyük maraqla tamaşa ediblər. 

Tədbir 23 il əvvəl erməni vəhşiliyinə tuş gəlmiş Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsinin bir 

dəqiqəlik sükutla anılması ilə başlanıb. Açılış sözü ilə çıxış edən Pirallahı rayon İcra Hakimiyyəti 

Başçısının müavini Vəzir Səfixanov Xocalı soyqırımını bütün insanlığa və bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş 

ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirib. 

XVIII əsrin əvvəllərindən bu günədək Azərbaycan tarixinin böyük bir dövrünü gözlərimiz önünə 

gətirdikdə xalqımızın həqiqətən böyük bir soyqırımına məruz qaldığı açıq-aşkar görünür, - deyən V. 

Səfixanov bildirib ki, Azərbaycan xalqı son 200 il ərzində erməni millətçi-faşistlərinin və terrorçularının 

davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırım siyasətinə məruz qalıb. 1905-1907-ci illərdə 300-dən çox 

Azərbaycan kəndinin dağıdılmasını, 100 minə qədər soydaşımızın vəhşicəsinə öldürülməsini, I Dünya 

müharibəsi illərində Azərbaycanın cənubunda 150 min, tarixən azəri türklərinin yaşadıqları Şərqi 

Anadoluda 200 min soydaşımızın erməni qaniçənlərinin qurbanı olmasını, 1918-ci ilin Novruz bayramı 

günlərindən azərbaycanlıların qətliamının başlandığını və 700 min nəfərin soyqırıma məruz qalıb. 

Əlavə edib ki, 1920-ci ilin mayından 1921-ci ilin noyabrına qədər 48 min azərbaycanlının qətlə 

yetirildiyini, 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından, xüsusilə də İrəvan və ətraf 

rayonlarından kütləvi şəkildə deportasiya olunması nəticəsində 100 mindən artıq soydaşımızın zorakılıqla 

Azərbaycanın aran rayonlarına köçürülməsini, XX əsrin sonlarında Dağlıq Qarabağdan 50 min 

azərbaycanlını soyqırım, terror və təcavüzə məruz qoyub didərgin salınmasını, eləcə də Ermənistandan 

son 250 min azərbaycanlının tarixən yaşadığı torpaqlardan zorakılıqla deportasiya edilməsini yada salan 

Vəzir Səfixanov SSRİ-nin süqutuna qədər olan dövrdə ittifaqın hakim dairələri tərəfindən, sonradan isə 

Rusiya və bəzi Qərb dövlətləri tərəfindən himayə edilən Ermənistanın mono-etnik dövlət yaratmağa, 

Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal etməyə nail olduğunu vurğulayıb. 

Bildirilib ki, bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımın ilhamvericiləri, 

ideoloqları və icraçıları, canilər və terrorçular bu gün də cəzasızlıq şəraitində öz mənfur əməllərini davam 

etdirirlər. Bu gün münaqişənin nizama salınması prosesi Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas 

istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilib. Ermənistanın danışıqlar prosesini süni şəkildə uzatdığını və 

bu taktikanın heç bir perspektivinin olmadığını söyləyən dövlət başçısı İlham Əliyev nə bu gün, nə 10 il, 

nə də 100 il sonra Dağlıq Qarabağın müstəqil olmayacağını, Azərbaycan torpağında ikinci erməni 

dövlətinin yaradılmasına Azərbaycan dövləti və xalqının imkan verməyəcəyini bildirmişdir, - deyən V. 

Səfixanov çıxışına yekun vurub. 

Milli Qəhrəman Vahid Quliyev, Xocalı faciəsinin canlı şahidi Yusif Süleymanov və digər çıxış edən 

tədbir iştirakçıları bu tarixin hər bir vətəndaşın, xüsusilə gənclərin yadda saxlamasını tövsiyə edərək, eyni 

zamanda, bu hadisələri Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, xalqımızın müstəqillik yolunda 
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apardığı mübarizənin tərkib hissəsi kimi, xalqın qəhrəmanlığının, cəsarətinin nümayişi kimi xatırlamağın 

əhəmiyyətini vurğulayıblar. 

Pirallahı rayonu orta məktəbləri şagirdlərinin və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri yetirmələrinin 

hazırladıqları Xocalı soyqırımını əks etdirən ədəbi-bədii kompozisiyalar tədbir iştirakçıları tərəfindən 

maraqla qarşılanıb. 

Tədbirin sonunda rayon ərazisində məskunlaşmış Xocalıdan olan məcburi köçkünlərə və şəhid 

ailələrinə maddi yardım paylanıb. 

 

“İki sahil”.-2015.-26 fevral.-№ 37.-S.24. 
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Xocalı həqiqətləri erməni ilğımında 

“Məzlum” erməni obrazı arxasında qatil erməni cinayəti dayanır 

Nailə MƏMMƏDOVA, 

“Azerbaijan Realities”analitik qrupunun üzvü 

 

Soyqırımı bəşər tarixinin ən ciddi və kompleks problemlərindəndir. Soyqırımı bir etnik 

toplumun dil, din, mədəniyyət və s. məlum səbəblərə görə şüurlu şəkildə məhvinə yönəlmiş cinayət 

əməlidir, bir qrupun varlığının tamamilə silinməsi məqsədilə hər cür şiddət və vəhşəti ehtiva edən 

termindir. 

 

Tarix boyu əzəli Azərbaycan torpaqlarına yiyələnməyə çalışan , öz mənfur və saxta niyyətlərini həyata 

keçirmək ümidilə yaşayan ermənilər zaman-zaman bu istəklərini reallaşdırmaq üçün fürsət qazanmışlar.  

XX əsrin sonlarında da SSRİ-nin çökməsi, yeni münaqişə ocaqlarının yaranması “Böyük Ermənistan” 

xülyası ilə çırpınan ermənilərin aktivləşməsinə şərait yaradırdı. 

1988-1991-ci illər ərzində Dağlıq Qarabağ ətrafında çox ziddiyyətli, mürəkkəb vəziyyət yaranmışdı. 

“Türksüz Ermənistan” şüarı altında mübarizəyə qalxan erməni millətçiləri azərbaycanlıları  öz dədə-baba 

yurdlarından zorla qovur, etnik təmizlənməyə məruz qoyurdular. 1991-ci ilin oktyabr ayından 1992-ci ilin 

fevral ayına qədər, yəni 5 ay müddətində isə ermənilər Dağlıq Qarabağı azərbaycanlılardan, demək olar 

ki, “təmizləmişdilər”. 

Xocalı faciəsi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən dəhşətli səhifələrindən 

biridir. Əsrlərdir azərbaycanlılara qarşı düşmən münasibət yeridən erməni şovinizminin iyrənc 

səhifələrindən  (1905-1907; 1918-1920; 1948-1953 və s.) biri 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 

erməni-daşnak silahlı qüvvələri və keçmiş sovet 366-cı motoatıcı alayı Xocalıya divan tutdu, əsrin ən 

dəhşətli qətliamlarından biri törədildi. Hələ 1991-ci ilin payızından Xocalı erməni silahlı dəstələri 

tərəfindən mühasirəyə alınmışdı, Dağlıq Qarabağdan daxili qoşunlar çıxarılandan sonra isə tam blokadada 

idi. Lakin müstəqil dövlət quruculuğu yoluna yenicə qədəm qoymuş Azərbaycanın hakimiyyətpərəst 

dairələri Xocalıdan daha “vacib” dəyərləndirdikləri şəxsi mənfəətləri ilə məşğul idilər. Dövlət 

rəsmilərinin aciz və susqun mövqeləri də Xocalı faciəsi üçün zəmin hazırlamışdı. 

Xocalının ələ keçirilməsi üçün həyata keçirilmiş hərbi əməliyyat zamanı şəhərin dinc əhalisinə qarşı 

kütləvi zorakılıq törədilmişdir. “Azad dəhliz” barədə isə Xocalı sakinləri, demək olar ki 

məlumatlandırılmamışdı. Hadisə şahidlərinin çıxışlarından, Xocalı soyqırımına dair dünya mətbuatında 

çıxarışlardan, fotoşəkillərdən, ermənilərin etiraflarından göründüyü kimi, Xocalı faciəsi erməni 

millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı apardığı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin ən qanlı 

formasıdır... 

Bu soyqırımı aktı başda Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyannaməsi olmaqla, bir çox beynəlxalq 

hüquqi-normativ aktların (İnsan hüquq və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası, 

Cenevrə Konvensiyası və s.) kobud şəkildə pozulmasına gətirib çıxarmışdır. İnsan hüquqlarının 

qorunmasını bayraq edən dünyanın aparıcı dövlətlərinin və beynəlxalq təşkilatların bu faciənin 

təşkilatçılarına və iştirakçılarına qarşı qəti mövqe bildirilməməsi, onların cinayət məsuliyyətinə cəlb 

edilməməsi ədalət və humanizmə yönələn fəaliyyəti şübhə altına alır. Xocalı qətliamı Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı uzun illərdə apardığı məqsədyönlü soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi idi. 

 

Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verilməsi 

 

1993-cü ildə xalqın təkidi ilə hakimiyyətə gətirilən Heydər Əliyev daxili sabitliyin təmin olunması, 

siyasi, iqtisadi tənəzzülün qarşısının alınması istiqamətində fəaliyyətə başladı. 1994-cü ildə atəşkəsə nail 

olundu. Xarici siyasətdə əsas vəzifə Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması və Azərbaycan haqqında 

obyektiv rəyin formalaşması idi. Həmçinin Xocalı soyqırımı Azərbaycanın ictimai-siyasi fikir tarixində 

əsas yerlərdən birini tutmalı, bundan sonra dövlətin həm daxili, həm də xarici siyasətində bu bəşəri 

cinayətin obyektiv şəkildə bəyan olunması, tanınması ön plana keçməli, bu yolda əməli addımlar atılmalı 

idi. Təəssüf ki, Azərbaycanın başının daxili işlərə qarışdığı, yenicə irəliləyişə doğru addımladığı bir 
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vaxtda  xaricdəki imkanlarından istifadə edən ermənilər dünya birliyinə Xocalı soyqırımı haqqında təhrif 

olunmuş məlumatlar ötürməyə başlamış və buna müəyyən mənada müvəffəq olmuşlar. 

 Xocalı soyqırımına siyasi qiymətin verilməsi məhz ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Hələ 

Prezident səlahiyyətlərini  həyata keçirərkən Ali Sovetin sədri Heydər Əliyev erməni təcavüzünün 

qarşısının alınması məqsədilə təcili tədbirlər görülməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının dərhal 

çağırılması xahişilə Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə 26 iyul 1993-cü il tarixli yazılı müraciət 

etmişdir.1994-cü il 24 fevralda Milli Məclisin qərarı ilə hər il fevralın 26-sının Xocalı Soyqırımı Günü 

kimi yad olunması və bu barədə beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilməsi ilə Xocalı soyqırımına ilk dəfə 

siyasi qiymət verilmiş oldu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə əsrin bu böyük faciəsi dövlət 

tərəfindən öz qiymətini aldı. 1995-ci il 24 fevralda Milli Məclisin dünya parlamentlərinə və beynəlxalq 

təşkilatlara Xocalı soyqırımı ilə bağlı müraciəti oldu. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının tanınmasının əsas səbəbkarı, təşəbbüskarı 

olmuşdur. Ulu öndər bu barədə öz fikrini belə ifadə etmişdir: “1994-cü il 26 fevral ərəfəsində mən Milli 

Məclisə təklif verdim. Milli Məclis qərar qəbul etdi və Xocalı soyqırımı Xocalı faciəsi günü elan olundu. 

Bu gün bizim tariximizdə, bizim təqvimimizdə matəm günüdür, hüzn günüdür. Bunu biz qanunla qəbul 

etdik....”.  

Soyqırımı qurbanlarını daim yad edən, şəhidlərin xatirəsini əziz tutan ümummilli lider Heydər Əliyev 

1997-ci il fevralın 25-də “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi 

haqqında” fərman imzaladı. 

Prezident Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının onuncu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına 2002-

ci il 25 fevral tarixli müraciətində qeyd edirdi: “Bu gün Azərbaycan hökuməti və xalqı qarşısında Xocalı 

soyqırımı və bütövlükdə, ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər haqqında həqiqətləri 

olduğu kimi, bütün miqyası və dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə, parlamentlərinə, geniş ictimaiyyətə 

çatdırmaq, bütün bunların əsl soyqırımı aktı kimi tanınmasına nail olmaq vəzifəsi durur. Bu, Xocalı 

şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur. Digər tərəfdən, faciənin əsl 

beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət alması, onun ideoloqlarının, təşkilatçılarının və icraçılarının layiqincə 

cəzalandırılması bütövlükdə insanlığa qarşı yönəlmiş belə qəddar aktların gələcəkdə təkrarlanmaması 

üçün mühüm şərtdir”. 

2003-cü il 15 fevralda  Xocalı qaçqınlarının Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Avropa Şurasına, Avropa 

Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına müraciəti oldu. Müraciətin əsas məqsədi  dünyanın nüfuzlu 

beynəlxalq təşkilatları olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Şurası və Avropa Təhlükəsizlik və 

Əməkdaşlıq Təşkilatına 1992-ci ilin fevralında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində ermənilər 

tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq və 

bu qanlı cinayətə hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə nail olmaqdan ibarət idi. 

Ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən də hər il soyqırımı ümumrespublika səviyyəsində xatırlanır, 

faciənin qurbanları yad edilir. Soyqırımının 20 illik yubileyi isə 2012-ci ildə ümumxalq yürüşü ilə qeyd 

olunmuşdur. Paytaxtın Azadlıq meydanından başlayan, 60 mindən çox insanın iştirak etdiyi ümumxalq 

yürüşü Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək və erməni faşistləri tərəfindən 

insanlığa qarşı törədilmiş vəhşi cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədi 

daşıyırdı. 

Prezident İlham Əliyev 2011-ci il 23 fevral tarixli çıxışında qeyd etmişdir ki, bizim siyasətimiz, 

xüsusilə xaricdəki fəaliyyətimiz, Xocalı haqqında həqiqətləri dünya birliyinə çatdırmağımız bu vəziyyəti, 

demək olar ki, tamamilə dəyişdirdi...  Xocalı soyqırımı ermənilərin vəhşiliyini göstərmişdir... Mən 

əminəm ki, gün gələcək Xocalı faciəsini törədən, dinc əhaliyə qarşı qəddarlıq edən, dinc əhalini məhv 

edən erməni cinayətkarları məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. O gün gələcəkdir. 

Misli görünməmiş qəddarlıqla, vəhşiliklə törədilmiş, insanlığa sığmayan  Xocalı soyqırımı və 

ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının ədalətsizcəsinə cəlb olunduğu Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin bütün məşəqqətləri dünya ictimaiyyətinə detalları ilə çatdırılmalı, onların qəti, 

birmənalı mövqelərini bildirmələri üçün ciddi və məqsədyönlü iş aparılmalıdır. Çünki soyqırıma siyasi 

münasibət bildirilməməsi yeni soyqırımların baş verə biləcəyi qənaətini, həmçinin zəminini yaradır. Eyni 

zamanda, soyqırımı aktının obyektiv şəkildə tanınması dünyəvi birliyin, həmrəyliyin, humanizmin 

təsdiqi, beynəlxalq isbatının nəticəsi kimi zəruridir. Xocalı soyqırımı Ermənistan tərəfindən həyata 

keçirilən məqsədyönlü və düşünülmüş siyasətin tərkib hissəsi olmaqla, erməni vandalizminin, vəhşətinin 

də ən pik nöqtəsidir. Bu faciə, hər şeydən əvvəl, insanlığa, humanizmə qarşı törədilmiş bir cinayət aktıdır. 
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Dünya ictimaiyyəti erməni faşizminin əməllərindən dəhşətə gəlir 

 

Xocalı soyqırımı, eyni zamanda, Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü və düşünülmüş 

siyasətin tərkib hissəsidir. Təsadüfi deyildir ki, XX əsrin ən qanlı və dəhşətli cinayətlərindən biri olan 

Xocalı soyqırımının dünya dövlətləri tərəfindən tanınması və soyqırımı kimi qəbul oluması, ona siyasi 

qiymət verilməsi istiqamətində həyata keçirilən siyasət artıq öz müsbət nəticələrini göstərməkdədir, 

dünyanın  bir çox dövlətləri tərəfindən  bu soyqırımı aktı pislənmişdir. 

Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyan dövlətlər: Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və 

Herseqovina, Peru və Sudan. Həmçinin, ABŞ-ın Massaçusets, Texas, Nyu-Cersi, Corciya, Men, Nyu-

Meksiko, Arkanzas, Missisipi, Oklahoma, Tennessi, Pensilvaniya,Vest Virginia, Konnektikut və Florida 

ştatları da Xocalı soyqırımını tanımışlar. 

 

“Xocalıya ədalət - Qarabağa azadlıq” beynəlxalq kampaniyası 

 

Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması və  qətliamın obyektiv 

qiymətləndirilməsi istiqamətində atılan addımlarda Heydər Əliyev Fondunun müstəsna rolu danılmazdır. 

Məhz fondun məqsədyönlü fəaliyyəti  nəticəsində 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 pisləyir. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Xocalı soyqırımı ilə bağlı 100-ə qədər materialın 

xaricdə sərgisi təşkil olunub, Azərbaycan mədəni irsinin düşmən tərəfindən tapdalanması, mədəni-tarixi 

abidələrin dağıdılması ilə bağlı müxtəlif dillərdə nəşr olunan kitab və bukletlər xaricdə yayımlanıb.  

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) Gənclər Forumunun 

mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən 

etibarən fəaliyyətə başlamış “Xocalıya ədalət!” kampaniyası Xocalı gerçəkliklərinin bəyan olunması 

istiqamətində səmərəli iş aparır. Ötən dövrlər ərzində uğurlu təbliğatı ilə aksiyaya dünyanın əksər 

ölkələrindən yüzlərlə könüllü qoşulub. Təbliğat-təşviqat kampaniyası yalnız Xocalı soyqırımını dünyaya 

tanıtmaqla kifayətlənmir, eyni zamanda, Ermənistanın destruktiv və təcavüzkar  siyasətinin ifşası ilə bağlı 

faydalı iş görür. 

Ümumiyyətlə, İKT-nin Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda Gənclər Forumu da Ermənistanın işğalçı 

mövqeyinin dünya miqyasında pislənməsi istiqamətində birmənalı fəaliyyət reallaşdırır. Onlarca ölkənin 

gənclər təşkilatlarını birləşdirən İKT-nin Gənclər Forumu İslam Konfransı Təşkilatının affilyasiya edilmiş 

təsisatı, eləcə də BMT-nin “Sivilizasiyaların alyansı” qurumunun rəsmi tərəfdaşıdır. İKT Gənclər Forumu 

İdarə Heyətinin 2008-ci ilin aprelində Küveytdə keçirilən 6-cı sessiyasında  Heydər Əliyev Fondunun 

Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyeva forumun mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası 

dialoq məsələləri üzrə birinci baş əlaqələndiricisi seçilməsi isə 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 Forumu və İSESCO-nun təşkilatçılığı ilə 

keçirilmiş İKT ekspertlərinin ikigünlük iclasında Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış 

“Xocalıya ədalət - Qarabağa azadlıq!” kampaniyası İKT ekspertləri tərəfindən dəstəkləndi və 26 fevral - 

Xocalı Soyqırımı Gününün İKT ölkələrində humanitar fəlakətlər qurbanlarının xatirəsini anma günü kimi 

qeyd olunması barədə qərar qəbul olundu. Bundan əlavə, Xocalı qətliamının İslam ölkələrində dərsliklərə 

daxil edilməsi ilə bağlı təklifin də İKT nazirlərinin toplantısına təqdim edilməsi razılaşdırıldı. İKT Xarici 

İşlər Nazirləri Konfransının 35-ci sessiyasında “Xocalıya ədalət - Qarabağa azadlıq!” kampaniyası ilə 

bağlı qətnamənin Xarici İşlər nazirləri tərəfindən dəstəklənməsi dünyanın 57 ölkəsində müvafiq 

kampaniyanın həyata keçirilməsi üçün siyasi-hüquqi baza yaradılmasına gətirib çıxardı. 

2009-cu ilin mayında isə İKT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Dəməşqdə keçən 36-cı konfransında 

nazirlər Gənclər Forumu haqqında qəbul etdikləri yekun qətnamədə “Xocalıya ədalət - Qarabağa 

azadlıq!” kampaniyasını tam dəstəkləyərək üzv ölkələri bu kampaniyada fəal iştiraka çağırdı. Bununla da 

Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına və hadisənin dünya ictimaiyyəti 

tərəfindən hüquqi-siyasi və mənəvi qiymətləndirilməsinə nail olmağa yönəlmiş beynəlxalq məlumat və 

təşviqat kampaniyası fəaliyyətə başladı. 
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 2011-ci ildə İslam Konfransı Təşkilatı Parlamentlər İttifaqı (İKT Pİ) Leyla xanım Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasına dəstək olaraq bəyannamə 

qəbul etdi. İKT Parlamentlər İttifaqı Şurasının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) paytaxtı Əbu-

Dabidə keçirilən 13-cü sessiyasında şuraya üzv dövlətlərin qəbul etdikləri Əbu-Dabi Bəyannaməsində 

Xocalı faciəsini insanlığa qarşı törədilmiş kütləvi cinayət kimi tanımağa çağırdı. 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 tanıyır. Sənədlə üzv dövlətlər qeyd olunan cinayətə milli səviyyədə lazımi qiymətin 

verilməsinə çağırıldılar. 

Məhz kampaniyanın birbaşa yorulmaz zəhməti Xocalı həqiqətlərinin dünyanın bir sıra ölkələrində 

yayılması, əsrin soyqırımı vəhşətinin nümayişi ilə nəticələnmişdir. 2013-cü il dekabrın 9-11-də 

Qvineyanın paytaxtı Konakridə 57 ölkənin üzv olduğu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri 

Şurasının (İƏT XİNŞ) 40-cı sessiyasında təmsil olunan Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı 

Gənclər Forumu tərəfindən sessiyaya Xocalı faciəsinin soyqırımı aktı kimi tanınması barədə qətnamə 

layihəsi təqdim edilmişdir. İƏT XİNŞ həmin qətnaməni qəbul etməklə Xocalı faciəsini soyqırımı aktı 

kimi tanıdığını bir daha bəyan etdi. Sessiyanın bəyannaməsində “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". 

Kampaniya çərçivəsində görülən məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində 2013-cü ilin fevralında Qahirədə 

keçirilən İƏT Dövlət Başçılarının Zirvə görüşündə də Xocalı faciəsi insanlığa qarşı cinayət və soyqırımı 

aktı kimi tanındı. 

“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumat və təşviqat kampaniyası hazırda dünyanın bir çox ölkəsində 

yüzlərlə könüllü tərəfindən uğurla həyata keçirilir. Bu il də kampaniya “Yalanla mübarizə üçün alov 

yandır!” (“Light a fire to fight the liar”) başlığında təbliğata start verib və artıq dünyanın bir sıra 

dövlətlərində anım tədbirlərini reallaşdırmışdır. 

 

 Sağalmayan yaramız ... 

 

1992-ci il fevralın 26-sı Xocalı faciəsi xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımıdır. Humanizmə, sülhə, 

təhlükəsizliyə, insanların ən əsas və vacib hüquqlarına  yönəlmiş aktdır. Bu tarix bir şəhərin əhalisinin 

şüurlu, düşünülmüş şəkildə məhvi məqsədini daşıyan addımdır. Bu faciə bir daha onu göstərdi ki, 

ermənilər yalnız bizim torpaqlarımızı zəbt edib, yiyələnməklə deyil, həm də bizim bir millət kimi 

axırımıza çıxmaq hərisliyi ilə yaşayırlar. Erməni millətçiləri öz körpələrinə belə türkə nifrət ilə göz 

açdırıb, türkə düşmən hissi aşılayırlar. Türkün əzabla məhvi, tarix səhnəsindən silinməsi bir vəzifə kimi 

hər bir erməninin qarşısına qoyulur. Belə bir şovinist, qəddar, cəllad, kinli bir ruhla böyümüş millətdən 

hansı humanizmi gözləmək olar? 

Soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla - 613 nəfər Xocalı sakini 

qətlə yetirildi, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini 

itirdi. Düşmən gülləsinə tuş gəlib yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 1275 xocalılı əsir, 150 nəfər itkin 

düşdü. Dövlətin və əhalinin əmlakına 1 aprel 1992-ci il tarixinə olan qiymətlərlə 5 milyard rubl dəyərində 

ziyan vurulmuşdur. 

“Erməni soyqırımı” altında dünyaya yalan informasiyalar yayan, tarixi və insanlığı ləkələməyə çalışan 

ermənilər yaxın keçmişdə baş verən faciəni “Xocalı döyüşü” adı altında təqdim edir, vəhşi niyyətlərini 

gizlətməyə çalışırlar. 

Bu gün çoxmilyonlu Azərbaycan millətinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri, məhz harada 

yaşamasından asılı olmayaraq, ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər haqqında həqiqətləri 

olduğu kimi, bütün miqyası və dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə, parlamentlərinə, geniş ictimaiyyətə 

çatdırmaq, bunların əsl soyqırımı aktı kimi tanınmasına nail olmaqdır. Bu, ən azı Xocalı şəhidlərinin ruhu 

qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur. 

Soyqırıma beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymətin verilməməsi, Ermənistan hökumətinin destruktiv 

siyasətinin ifşa olunmaması dünyanın enerji təhlükəsizliyi üçün mühüm rol oynayan Cənubi Qafqaz 

regionunda sabitliyin ciddi şəkildə pozulmasına gətirib çıxara bilər. Bəşəriyyətə qarşı ən böyük 
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cinayətlərdən biri olan Xocalı soyqırımı iştirakçıları, havadarları beynəlxalq məsuliyyətə cəlb 

olunmalıdır. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-27 fevral.-N 46.-S.5. 
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Bəşəri cinayətin əks-sədası 

Əbülfəz  BABAYEV, 

 Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələri 

 Milli Assosiyasiasının və Sumqayıt bələdiyyəsinin sədri, 

 texnika elmləri doktoru, professor 

 

XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri ermənilərin azərbaycanlılara qarşı Xocalıda törətdiyi 

soyqırımıdır. Emənistanın hərbi separatçı birləşmələri və Dağlıq Qarabağın silahlı quldur dəstələri 

Xankəndidəki 366-cı sovet motoatıcı alayının hərbiçiləri ilə birlikdə 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-

na keçən gecə Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı bəşəri cinayət törətdilər. Xocalı şəhərini işğal 

edərək  bir gecədə dinc əhalidən 613 nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi 

amansızlıqla,işgəncələrlə öldürülmüş, insanların başları kəsilmiş, baş dəriləri soyulmuş, gözləri 

çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları süngü ilə deşik-deşik edilmişdir. Bu vəhşilik misli 

görünməmiş bir qətliama çevrilmişdir. 

 

Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev  Xocalı soyqırımı haqqında söz açarkən demişdir ki, 

bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəlmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani 

cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı 

tarixi bir cinayətdir. Ulu öndərimizin  20 Yanvar faciəsi kimi Xocalı soyqırımını da  xalqın müzakirəsinə 

çıxararaq ona siyasi-hüquqi qiymət verməsi bu qanlı hadisənin yaddaşımızda əbədi yaşamasını təmin 

etmişdir. 

Ötən əsrin sonunda baş vermiş bu amansız faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, 

bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev demişdir 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. 

Azərbaycan hökuməti və parlamenti Xocalı soyqırımı və bütövlükdə, erməni şovinist-millətçilərinin 

azərbaycanlılara qarşı  törətdiyi cinayətlər haqqında həqiqətləri olduğu kimi, dünya dövlətlərinə, 

parlamentlərinə, geniş ictimaiyyətə çatdırır, bu hadisələrin  soyqırımı siyasəti kimi tanınması 

istiqamətində fəal iş aparırlar.Bu istiqamətdə aparılan işlər artıq nəticələrini verir.Dünyanın əksər 

dövlətləri, həmçinin mötəbər beynəlxalq təşkilatlar bu qətliamın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı baş 

vermiş ən dəhşətli hadisələrdən biri olduğunu təsdiqləyirlər. Dünya dövlətləri  artıq ermənilərin törətdiyi 

bu soyqırımına öz münasibətlərini bildirir və Xocalıda törədilmiş qətliam haqqında qətnamələr qəbul 

edirlər. Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyan bu qətnamələr   həm də Ermənistanın işğalçı 

dövlət kimi tanınmasını göstərir. 

Azərbaycan xalqına qarşı ermənilərin törətdiyi bu qanlı və amansız faciədən artıq 23 il ötür. Lakin 

hələ də bu faciənin dəhşətləri unudulmur, xalqımızın nifrəti, qəzəbi soyumur, yaddaşlardan silinmir, 

ürəklərdə  yaşayır. Bu işdə cənab İlham Əliyevin  gərgin fəaliyyəti ilə yanaşı Heydər Əlyev Fondunun 

prezidenti Mehriban xanım  Əliyevanın  əməyi də  qeyd edilməlidir. Xocalı soyqırımının dünyaya 

çatdırılması ilə əlaqədar Heydər Əliyev Fondunun layihələri  çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

Xocalıda törətdiyi qırğınla bağlı bir sıra ölkələrdə silsilə tədbirlər keçirilmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın da Xocalı soyqırımının beynəlxalq 

aləmdə tanınmasında danılmaz rolu var. 2009-cu ildə Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış “Xocalıya 

ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası — Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətin dünyaya 

çatdırılması, bu faciənin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı aktı kimi tanınması  üçün həyata keçirilən 

məqsədyönlü fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Dünyanın əksər ölkələrində keçirilən bu kampaniyaya 

həmin ölkələrin gəncləri də qoşulmuşlar. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü Xocalı soyqırımı faktının xaricdə 

tanınmasına böyük töhfə vermişdir. 

“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının təşkilində, bu təbliğat və təşviqat işində  bələdiyyələr 

də iştirak edirlər. Bu məqsədlə qardaş ölkələrin bələdiyyələri ilə əlaqələr yaradır, bu kampaniyanın təbliği 

üçün həmin ölkələrin bələdiyyələrinə reallıqları əks etdirən materiallar göndərilir. Qardaş ölkələrin 
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bələdiyyələrinə  və dünya ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında 

həqiqətlərin çatdırılması kampaniyasında fəal iştirak edirik. Bu işlərin təbliği üçün xarici ölkələrin 

bələdiyyələrinə bu mövzuda çap olunmuş əsərlər, bukletlər, sənədli filimlərin diskləri verilir. Sumqayıt 

bələdiyyəsi Ankara şəhərinin Keçiörən bələdiyyəsi ilə qardaşlıq protokolunu imzalayarkən ilk müzakirə 

olunan məsələ Xocalı soyqırımına abidə ucaldılması üçün bələdiyyə ərazisində yerin ayrılması oldu. 

Minnətdarlıq hissi ilə demək istəyirəm ki, bələdiyyə sədri Mustafa Ak və bələdiyyə üzvləri bu məsələyə 

çox həssaslıqla yanaşaraq, bələdiyyənin qərarı ilə yerin ayrılması məsələsini həll  etdi. 

Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü və birbaşa dəstəyi ilə Ankaranın ən izdihamlı və görüntülü yerində  

“Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əks etdirən möhtəşəm bir 

abidə qoyuldu. Leyla xanımın “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının təbliğat coğrafiyasının 

genişləndirilməsi məqsədi ilə bələdiyyələrə qərar və təkliflərimizi də göndərmişik. 

Xocalı faciəsinin ildönümləri ilə əlaqədar hər il Bakıda Prezident İlham Əliyevin də ön sırasında 

olduğu izdihamlı  ümumxalq yürüşü keçirilir.Bu ümumxalq yürüşü Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini 

ehtiramla yad etmək və ermənilərin törətdiyi bu bəşəri cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə 

çatdırmaq məqsədi daşıyır. 

Xocalı soyqırımını törətməklə erməni millətçiləri Azərbaycan xalqını qorxutmaq, vahimə yaratmaq, 

onun mübarizə əzmini qırmaq, torpaqlarının işğalı faktı ilə barışmağa məcbur etmək kimi məkrli məqsəd 

güdmüşdür. Amma hiyləgər və amansız düşmənin niyyətləri baş tutmadı.Xalqımız dövlətin 

suverenliyinin müdafiəsində yüksək qəhrəmanlıq nümunəsi göstərdi.Azərbaycan xalqı qəti əmindir 

ki,hazırda Cənubi Qafqazın iqtisadi güc mərkəzinə çevrilmiş, dünyada mövqeyini daha da 

möhkəmləndirmiş, hərbi qüdrətini təmin etmiş dövlətimiz düşmən tapdağı altında olan torpaqlarını 

istənilən yolla azad edəcək, şəhidlərimizin qanı yerdə, günahkarlar isə cəzasız qalmayacaqdır. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-27 fevral.-N 46.-S.4. 
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Ankarada keçirilən tədbirdə Xocalı soyqırımını törədənlərin cəzasız qalmaması  

tələb olunub 

Sabir ŞAHTAXTI 

 AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

İstanbul 

 

Ermənilərin 23 il əvvəl xüsusi qəddarlıqla törətdikləri soyqırımının qurbanlarının xatirəsi 

Ankaranın Qızılcahamam rayonundakı Xocalı muzey kompleksində təşkil olunan tədbirdə yad 

edilib. 

 

Tədbirdə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun 

rəhbəri Necdət Ünüvarın müraciəti oxunub. Müraciətdə Türkiyənin Xocalı soyqırımının ağrı və acısını 

bölüşdüyü qeyd olunub. 

Ölkəmizin Ankaradakı səfirliyinin yerli bələdiyyə ilə birgə təşkil etdiyi tədbirdə Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsi müdirinin müavini Ərəstun 

Mehdiyev çıxış edərək deyib ki, ermənilər həm Osmanlı dövlətinə, həm də Azərbaycana onların ən zəif 

olduqları dövrlərdə xəyanət ediblər, lakin bu gün getdikcə güclənən Azərbaycan və Türkiyə birgə 

addımlarla erməni yalanlarını bütün dünyada ifşa edir.  

Diplomatik missiyamızın müşaviri Ceyhun Zeynalov çıxışında bildirib ki, Xocalı soyqırımını törədən 

erməni qəsbkarları beynəlxalq birliyin biganəliyinə görə hələ də cəzasız qalıblar. Ancaq Heydər Əliyev 

Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” 

kampaniyası sayəsində son illərdə soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

istiqamətində mühüm işlər görülüb. 

Milli Məclisin üzvü, Xocalıda anadan olmuş Elman Məmmədov və digər Xocalı sakinləri tədbir 

iştirakçılarına qanlı gecənin dəhşətləri haqqında məlumat veriblər. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktor müavini 

Cəbi Bəhramov və digər alimlər erməni qəsbkarlığının tarix boyu törətdiyi cinayətlər haqqında danışıblar. 

Qızılcahamam bələdiyyəsinin sədri Muhiddin Güney isə Xocalı faciəsini bəşər tarixinin ən ağır 

cinayətlərindən biri kimi dəyərləndirib. 

Tədbir çərçivəsində Türkiyənin müxtəlif universitetlərində təhsil alan azərbaycanlı gənclər “Xocalıya 

ədalət!” kampaniyasının bu il elan etdiyi “Yalanla mübarizə üçün alov yandır” aksiyasına qoşulublar. 

İştirakçılara “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində hazırlanmış, 

Xocalı soyqırımı, digər bölgələrimizdə törədilən cinayətləri əks etdirən kitab, buklet və videomateriallar 

təqdim edilib. 

Qeyd edək ki, Türkiyənin nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri Xocalı soyqırımının ildönümü ilə 

bağlı materiallara geniş yer ayırırlar. 

İngilis dilində çıxan “Daily Sabah” qəzetinin sonuncu iki nömrəsində Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri 

Faiq Bağırov, həmçinin Xocalı sakinləri ilə müsahibələr dərc olunub. Qəzetdə çıxan məqalədə Xocalı 

soyqırımı XX əsrin faciəsi kimi qiymətləndirilib. 

“Yeni Çağ” qəzeti, “Əl-Cəzirə türk” elektron jurnalı, əksər televiziya kanalları da soyqırımının 

ildönümü ilə bağlı materiallar yayıblar. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsi müdirinin 

müavini Ərəstun Mehdiyev və Xocalı soyqırımının canlı şahidi Rəhilə Quliyeva “TRT Türk”  kanalının 

canlı efirində faciə ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-27 fevral.-N 46.-S.3. 
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Yaddaşlarda daşlaşan yurd, yaxud sönmüş kül altında közərən ocaqlar 

Məhəmməd NƏRİMANOĞLU 

 

Düz 23 ildir ki, Xocalı soydaşlarımızın dilinin əzbərinə, ağı-bayatısına çevrilib. Böyük faciələr 

yaşayan bu yurdun sakinləri respublikanın 48 rayonuna səpələnmiş və əsasən Goranboy 

rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində məskunlaşmışlar. Rayonun inzibati strukturları da 

düşmənlə üzbəüz olan bu qəsəbədə yerləşir. Ona görə də xocalılılar qəsəbəni rayon mərkəzi kimi 

tanıyırlar. Onların bir qismi də Abşeron rayonu ərazisində salınmış, “Gənclik şəhərciyi” kimi 

tanınan yeni yaşayış məhəlləsində məskunlaşıb. Ömrünün ixtiyar çağlarında isə ikiqat yurd nisgili 

ilə günlərini sayan, hələ də övladını soraqlayan, itkin, əsir, girov, yaxud da şəhid olduğu bilinməyən 

oğlunun yolunu gözləyən Kübra nənədir ki, yerlə yeksan edilən, külü göylərə sovrulan Xocalısından 

sonra bir yerdə qərar tuta bilmir. Bərdədə məskunlaşsa da, bu qəsəbədəki qızı Səbinəni tək 

qoymur.  

 

Xocalıda dünyaya göz açmayıb bu ağbirçək. 1934-cü ildə Laçın rayonunun Fərəc kəndində anadan 

olub. Ömrünün səksəninci ilini ötən il yola salanda da bir ağrı keçib ürəyindən: 80 rəqəmi onun göz 

dağıdır. Axı 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə ermənilərin əsir götürdüyü, girov apardığı 

xocalılıların arasında toyundan heç 8 ay keçməyən, bəy libaslı oğlu Vidadi də var idi. O ildən, həmin 

zülmət gecədən, qanla açılan səhərdən bu günə kimi bala deyib haray çəkir. 

1960-cı ildə Laçından Xocalıya gəlin köçüb - Lətif İsmayılovla ailə qurub. “Bir çətən külfət” sahibi 

olublar: 3 oğul (Tacir, Vidadi, Mikayıl) və üç qız (Fatimə, Səbinə, Gülnar) böyüdüblər. Yazda-yayda 

Laçın dağlarında xanım-xatınlıq edən Kübra nənə payız-qış aylarında Qarabağa enərdi. Ağlına da 

gəlməzdi ki, sonradan belə müsibətlər çəkəcək.  

Deyir ki, oğlu Vidadini iki adla çağırırdılar. Kübra nənə əlini alnına qoyub sanki o illərə boylanır: 

“Hə, iki adı vardı. Sənəddə adı Vidadiydi, amma atası onu İsmayıl kimi səsləyərdi. Bunun da səbəbi 

vardı: 1941-1945-ci illər müharibəsi olmuşdu. Lətifin atası İsmayıl (qayınatam) müharibəyə gedib 

qayıtmamışdı. Ona görə də Vidadiyə atası kimi baxırdı, əzizləyəndə də “dədəm” deyirdi. 1966-cı ildə 

anadan olmuşdu”. 

Gözləri oğul yolu gözləməkdən nurunu itirmiş Kübra nənə sanki o gecənin vahimələrini yenidən 

eşidirdi. Oradakı kimi hiss edirdi özünü: dördgöz olub kimisə axtarırdı. Tez-tez soruşurdu: “Ay bala, gör 

gəlmədi?” Amma gedənlər qayıtmadığından, onun da 23 ildir ki, oğul balasından soraq yoxdur, ona görə 

də gördüyü hər kəsdən soruşur ki, əsirlərdən, girovlardan təzə nə xəbər var. Zorla eşidiləcək bir səslə ana 

dərdini dilə gətirir. O, danışa bilmir, dilə gələn dərdidir: “Kaş elə mən də əsir düşüb onunla qalaydım, 

onda bilərdim, görərdim ki, balamın başına nə gəldi. “Ana və poçtalyon”u oxuyub əzbərləmişdim: “Dörd 

ay vardı ananın gözləri yol çəkirdi, başqa bir dərdi yoxdu, oğul dərdiydi dərdi”. Anaya bax ey, dörd aya 

dözməyib. Onun bu ayrılığına şeir də qoşublar. Mənim balamdan isə 23 ildir ki, soraq yoxdur”... 

 

...Qanlı paltarın sahibi kim idi? 

 

“O gecə ermənilər şəhərə soxulanda əli avtomatlılardan savayı, tank, top, “qrad”la da hücum edildi. 

Vidadi ilə qardaşı Tacir ayrı-ayrı yerlərdəki postda idilər. Camaat hara qaçdığını bilmirdi.  

“Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyi Binəqədi rayon şöbəsinin sədri, şəhid ailəsi Ayna 

Novruzova gözləri yol çəkən anaya fikrini tamamlamaqda kömək edir. Kübra nənə xəyalından çıxara 

bilmədiyi o müdhiş gecəni sanki yenidən yaşayır: “Haray, ah-nalə, sızıltı tankın, topun, avtomatın, 

pulemyotun... vahiməli səsindən eşidilmirdi. Kimi Əsgərana sarı, kimi meşəyə tərəf üz tutmuşdu. Bir 

yaralı vardı, yaxınlaşdım ki, baxım görüm kimdi? Zarıya-zarıya dedi ki, qaç, ay ana, mənə bənd olma, 

durma, səni də vuracaqlar, əsir tutacaqlar. Axı oğlanlarımın ikisi də postdaydı, xəbərimiz yox idi 

onlardan. Onlar da bizim hara üz tutduğumuzu bilmirdilər, aralı düşmüşdük. Üzümlüklərlə birtəhər 

Ağdamın Şelli kəndinə necə gəldiyimizi təkcə Allah bilir, dilnən deyiləsi, söznən yazılası deyil”.  

Kübra nənə deyir ki, ermənilər 80 nəfəri birdən girov götürüblər, oğlanları da onların arasında olub. 

Kiçik oğlu Mikayılı da əsir götürüb aparırmışlar. Əllərini bağlayıb yük maşınının üstünə mindiriblər. 

Yolda necə olursa, əlləri bağlı özünü maşından atır. 5 gecə meşədə qalıb, çıxa bilməyib. 
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Xocalının o müdhiş gecəsindən canını götürüb qaçanlar Şelliyə çatanda Ağdam camaatı onları görüb 

haraylarına yetib: kimini evə, kimini xəstəxanaya qaçırıblar, ağır yaralıları isə Bakıya göndəriblər: 

“Yaralansam da, balalarımdan aralı dura bilmirdim. Oğlanlarım Tacirlə Vidadidən xəbər yox idi. Tacir 

polisdəydi, Xocalının aeroportunda, Milli Qəhrəman Əlif Hacıyevin milis dəstəsində xidmət edirdi. Bir 

dəfə Xocalıya köməyə gələn iki polisimizi ermənilər vurub öldürmüşdü. Onların meyitlərini götürmək 

olmurdu. Ölümün gözünə baxa-baxa polislərin meyitlərini çıxaranda komandiri və dostları onun bu 

qorxmazlığına və cəsarətinə heyran qalmışdılar. Dəfələrlə həyatını təhlükəyə atmışdı balalarım. Vidadi 

isə Milli orduda idi. Ermənilər Vidadinin adını İsmayıl kimi tanıyırdılar və hədələyirdilər. Axı ermənilərə 

qan uddururdu”. 

Ana xəyalında Xocalının o məşəqqətlu günlərini yaşadır: “Hə, onu deyirdim axı, məni gah 

xəstəxanaya, gah da dəmiryol stansiyasına aparırdılar ki, bəlkə uşaqlardan bir xəbər tuta bilim. 

Axtarmadığım yer qalmadı. Elə bil ki, bu adda oğlum yox imiş. Xocalıda Canan adlı bir nəfər baytar var 

idi. Əsirlikdən qurtarıb gələndən sonra danışdılar ki, oğlum Vidadi də onların arasında olub. Vidadiyə 

hansı zülmün verildiyini məndən gizlədirdilər. Deyirdilər ki, ermənilər onu girovluqda öldürüb, Canan da 

orada basdırıb. Cananı, yoldaşı Gülayəni, Almaranı, Rəhimi, Samsonu, qızlarını da Əsgərana tutub 

aparmışdılar”.  

Ayna Novruzova fikri dağılan ananın yaddaşını təzələyir: “Əsirlikdən qayıdan Almara adlı qadın 

danışıb ki, bir erməni generalının qəbri üstündə Vidadinin başını kəsmək üçün içəridən çıxarıblar. Sonra 

bayırdan güllə səsi gəlib. Amma güllələnənlərin paltarları içəri qaytarılanda heç birininki olmayıb. Ana da 

fikirləşir ki, bəlkə ona düzünü demirlər?  

Vidadinin bir qız yadigarı qalıb - Ülviyyə adlı. Qorxu, həyəcan altında dünyaya gəldiyindən, xəstə 

doğulub. Onu həkimlər min bir müsibətlə sağaldıblar. 

 

Hələ də oğul yolu gözləyir 

 

Ana deyir ki, Vidadidən aldığımız soraqlar doğru çıxmadı: “Canan kişi Şükürün oğlu Oqtayla 

Əhlimanı dəfn edib orada. Mənə dedi ki, kaş görəydim, dəfn edəydim. Görmədim hara apardılar. 

Ermənilərin bizimkilərə verdiyi işgəncələrə dözmədi: Canan kişi də girovluqdan qurtarıldıqdan sonra 

dünyasını dəyişdi”.  

Hələ də itkin oğul yolu gözləyən Kübra nənənin Xocalıda aldığı yaralar göynəyə-göynəyə söylədikləri 

deyildi. Qızı Fatma ilə həyat yoldaşı Oqtay Quliyev Qarabağ əlilidirlər. Oqtayın atası da 40 gün girov 

qaldıqdan sonra buraxılıb. Qızı Gülnarın həyat yoldaşı isə Xocalı müsibətlərinin ağrı-acısını ömürlük 

qazandığı xəstəliyində daşıyır. Nənənin bacısı Ulduza İbadullayeva da şəhid anasıdır. Onun oğlu Əli 

İbadullayev Xocalısı ilə bir gecədə şəhid edilib. Qardaşı Hüseyn Nurməmmədov həyat yoldaşı Pakizə ilə 

birlikdə 23 dekabr 1991-ci il tarixində Meşəlidə şəhid olublar. Meşəlidə şəhid olan bacısı oğlu Əli 

Mehralıyev “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif edilib. Sanki bir nəslin kökü kəsilib. Kübra nənənin 

dayısı oğlu Novruz Novruzovun beş nəfərlik ailəsi (həyat yoldaşı Adilə, polis oğlu Allahverdi, qızları 

Rübabə ilə Rahilə) məhv edilib: “Yeganə salamat qalan oğlu Baratı da girov götürüblər ermənilər. Əl-

qolunu bağlayıb “KamAZ” maşınının üstünə aparırlarmış. Kosalara kimi aparıblar. Orada necə olursa, 

özünü öldürmək üçün çaylağa tullanıb canını qurtarımışdı”.  

Bunu da deyirlər ki, qırılmayan ümid də bir təsəllidir. Ömrünün ixtiyar çağlarında itkin oğul yolu 

gözləyən Kübra nənə də beləcə dedi. Təsəllisi odur ki, həm oğlundan bir soraq alacağına, həm də doğma 

Qarabağına, dağlardakı laçınlar yurduna, söndürülsə də kül altında odu daim közərdiyini təsəvvüründə 

canlandırdığı ata ocağına köç karvanının qayıdacağına inanır və öləziməyən ümidlə yaşayır. Kübra 

nənənin təsəllisi odur ki, ordumuz düşmənə layiqli cavab verəcək və Qarabağa, onun zirvəsi və ata yurdu 

Laçına yollar açılacaq. Amma bir nisgilini də dilə gətirdi şəhid, itkin anası: “Vidadinin adı 

əbədiləşdirilsəydi, təsəlli yerim olardı”. 

Bu da ananın yurd nisgilli, oğul haraylı bir arzusu idi. Vidadinin məzarı da yoxdur ki, nənə nəvəsiylə 

ziyarətinə getsin... 

Bütün bunlar xalqımızın Xocalı ağrılı yaddaşından qopan haraylardır, gələcək nəsilləri ayıq olmağa, 

dostu düşməndən seçməyi bacarmağa səsləyir. 

 

“Azərbaycan”.-2015.-27 fevral.-N 46.-S.5. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

119 
 

 

 

 

 

  



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 

 

120 
 

 

Bilik Fondu Xocalı şəhidlərinin xatirəsini yad edir 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü 

ərəfəsində xaricdə, paytaxtda və rayonlarda şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirib. 

Fondun təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımından bəhs edən mühazirələr deyilib, əməkdaşlar müxtəlif 

tədris müəssisələrində soyqırım qurbanlarının anım, Xocalı dəhşətlərini əks etdirən kitabların təqdimat 

mərasimlərinə qatılıblar. 

Fondun əməkdaşları və könüllüləri Xətai rayonunda faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidəni 

ziyarət ediblər. 

 

Poltavada Xocalıya ədalət 

 

Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin Azərbaycan Tədris-Mədəniyyət Mərkəzində Bilik 

Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədov və Mərkəzin müdiri Yaşar Alxasovun iştirakı ilə Xocalı 

şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. O. Səmədov 1992-ci il fevralın 26-da erməni 

işğalçıları tərəfindən törədilən dəhşətli qətliam barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verib. Onun 

sözlərinə görə, bu qətliam bütün bəşər tarixinə qarşı yönələn vəhşilik və yaddaşlarda iz buraxan qanlı 

hadisədir. İcraçı direktor həmçinin Xocalı soyqırımının ilk dəfə beynəlxalq müstəvidə tanıdılması, eləcə 

də erməni faşizminin ifşası ilə bağlı ulu öndər Heydər Əliyevin gördüyü işləri xatırladıb, 2008-ci ildən 

başlayaraq, bütün dünyada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə 

həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyasından söhbət açıb. 

 

Doğu Akdeniz Universitetində Xocalı harayı 

 

Bilik Fondunun Beynəlxalq layihələr sektorunun müdiri Riyad Məmmədzadə Doğu Akdeniz 

Universitetində professor-müəllim heyəti və tələbələrlə keçirdiyi görüşlərdə Xocalı faciəsi, onun acı 

nəticələri barədə ətraflı məlumat verib. R. Məmmədzadə bildirib ki, xalqımıza qarşı törədilən bu 

soyqırımda cinayətkar erməni əsgərlərinin vəhşiliyi nəticəsində Xocalı əhalisindən 613 nəfər öldürülüb, 

487 nəfər şikəst olub, 1275 nəfər dinc sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək erməni zülmünə, 

təhqir və həqarətlərinə məruz qalıblar. 

 

Beyləqanda “Vətən” kuboku turniri 

 

Beyləqan Gənclər Mərkəzində “Vətən” kuboku uğrunda intellektual bilik yarışmasına start 

verilməmişdən öncə Bilik Fondunun yerli nümayəndəsi Gülbəniz Cəfərova 1992-ci il fevralın 25-dən 26-

na keçək gecə Xocalıda ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri qətliam barədə məktəblilərə 

ətraflı məlumat verib. 

Bilik Fondunun dəstəyi, Beyləqan rayon İcra Hakimiyyəti, Təhsil Şöbəsi, Beyləqan rayon Uşaq 

Yaradıcılıq Mərkəzi, Beyləqan rayon Gənclər və İdman İdarəsi, Mil İntellektual Klubu, National 

Geographic Azərbaycan və “Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi” İctimai Birliyinin birgə tərəfdaşlığı 

sayəsində keçirilən yarışmaya ümumilikdə 25 komanda qatılıb. 

Gərgin keçən mübarizədə 3 qalib müəyyən edilib və mükafatlandırılıb. Nəticələrə əsasən, Beyləqan 

şəhər 2 saylı tam orta məktəbin “Mil” komandası 1-ci, Beyləqan şəhər 4 saylı tam orta məktəbin “4+1” 

komandası 2-ci, Beyləqan rayonu 1-ci Şahsevən kənd tam orta məktəbin “İnam” komandası 3-cü yerin 

sahibi olub. 

 

Ağstafada film nümayişi 

 

Xocalı faciəsinin qurbanları Ağstafa şəhər 1 saylı tam orta məktəbində də yad edilib. Tədbirdə Bilik 

Fondunun yerli nümayəndəsi, şəhər 1 saylı tam orta məktəbin direktoru Leyla İsayeva, Fondun könüllüsü 

Ağstafa rayon Təhsil Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi, prezident təqaüdçüsü, yazıçı Əli Cəfəroğlu, rayonun 

müxtəlif məktəblərindən dəvət olunmuş şagirdlər və məktəb rəhbərləri iştirak ediblər. 
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Faciəni əks etdirən sənədli filmin nümayişindən sonra məktəblilər şeirlər söyləyiblər, səhnəciklər 

göstəriblər. 

 

Şamaxı Xocalı faciəsinə uşaqların gözü ilə baxdı 

 

"Xocalı faciəsi uşaqların gözü ilə" adlı Dəyirmi masa isə Bilik Fondunun təşkilatçılığı ilə Şamaxı 

rayonu Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilib. 

Tədbirdə Fondun Şamaxı rayonu üzrə nümayəndəsi, Sabir qəsəbə tam orta məktəbinin direktoru 

Gülnurə Babaşova, rayonun müxtəlif məktəblərindən dəvət olunmuş şagirdlər və təşkilatçı müavinlər 

iştirak ediblər. 

Əvvəlcə Xocalı faciəsinə aid videofilm nümayiş olunub. Sonra şagirdlər Xocalı faciəsinin beynəlxalq 

ictimaiyyətə çatdırılması üçün görülən işlərdən söhbət açıblar. 

Məktəblilər Xocalı faciəsində şəhid olmuş soydaşlarımızın xatirəsini əbədiləşdirmək üçün hər bir 

rayonda abidə ucaldılmasını və ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı qətliamlar törədilmiş zonalara 

ekskursiyalar təşkil olunmasını təklif ediblər. 

 

“İki sahil”.-2015.-27 fevral.-№ 38.-S.14. 
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Aviqdor Liberman: “Xocalı kimi faciələrin qarşısını almaq lazımdır“ 

 

Tural 

 

İsrailin şimalında yerləşən qədim Akkoda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş 

böyük matəm yığıncağı keçirilib. 

"Azərbaycan-İsrail" Beynəlxalq Assosiasiyası ("Azİz") hər il faciənin ildönümündə İsraildə görkəmli 

ictimai və siyasi xadimlərin iştirakı ilə silsilə tədbirlər təşkil edir. Artıq bir neçə dəfə xarici işlər naziri, 

Knessetin deputatı Aviqdor Liberman və Bakıdan xüsusi olaraq tədbirdə iştirak etmək üçün gəlmiş Milli 

Məclisin üzvü Fuad Muradov belə tədbirlərin fəxri qonaqları olublar. 

Yığıncaqda həmçinin "Azİz" prezidenti, Knessetin deputatı Aleks Miller, Akko merinin birinci 

müavini Zeev Noyman və Kiryat Yam merinin müavini Adam Amilov, Maalota Şəhər Şurasının deputatı 

Arkadi Pomeranets, Or-Akiv şəhərinin deputatı Yosi Peysarov, Neşeradan Georgi Qerşkoviç, Kiryat 

Yamdan Marqorita Kazakova və "Azİz"in Azərbaycandakı nümayəndəsi Vahid Bayramov iştirak ediblər. 

A. Liberman öz çıxışında "Azİz"in hazırkı prezidenti Aleks Millerə və birinci prezident İosif Şaqala 

Azərbaycan və İsrail arasında dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmləndirilməsi üçün gördükləri 

böyük işlərinə görə təşəkkür edib. Sonda isə o, bildirib: "Bəşəriyyət tarixində bir çox faciələr olub. Onları 

unutmaq olmaz. Lakin təəssüf ki, heç də hamı onları xatırlamır və ibrət dərsləri götürmür. Bu gün biz 

bura toplaşmışıq deyək ki, İsrail və Azərbaycanın təcrübələrini birləşdirmək və gələcəkdə belə faciələrin 

qarşısını almaq lazımdır". 

 

“Palitra”.-2015.-27 fevral.-№ 38.-S.7. 
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Xocalılıların sönməyən ümidləri 

Məhəmməd NƏRİMANOĞLU 

 

Xocalı 23 il bundan öncə erməni vandallarının və daşnakların növbəti təcavüzü nəticəsində 

yandırıldı, əhalisi perik salındı. 1918-1920-ci illərdə Xocalı salındıqdan sonra təqribən XX əsrin 

ikinci və üçüncü onilliklərində Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalından “deportasiya edilən” 

soydaşlarımız Xocalıya pənah gətirdi. Xocalı çayının sağ, Qarqarın isə sol sahilində, çar Rusiyası 

dövründə Poçt yeri kimi tanınan ərazidə qaçqınlar Xocalısı (sonralar müəyyən dövrlərdə Dərələyəz 

adlandırılan) kəndinin əsası qoyuldu. Ötən əsrin 30-cu illərində sovetlərin zorla kolxozlaşdırma və 

kollektivləşdirmə siyasətini qəbul etməyən, buna görə Laçın və Kəlbəcər ərazilərindən bura pənah 

gətirən soydaşlarımız isə Qaladərə Xocalısı adlanan kəndin bünövrəsini qoydular. Demək, hələ 

sovetlər dövründə Xocalı camaatı qaçqınlığın ağrı-acısını yaşamışdılar. Burada bir sovetliyin 

tərkibində üç kənd (Yerli Xocalı - Qədim Xocalı, Qaçqınlar Xocalısı - Dərələyəz və Qaladərə 

Xocalısı) birləşib. 

 

Xocalının dillər əzbəri olmasına səbəb, təəssüf ki, onun yalnız qədimliyi və ya qaçqın-köçkünlərin 

sığınacaq yerinə çevrilməsi, yaxud maddi-mədəniyyət nümunələri ilə zənginliyi deyil, XX əsrin ən 

dəhşətli faciəsini yaşaması, əhalisinin bir gecədə ermənilər tərəfindən işgəncələrlə, həm də amansızcasına 

qətlə yetirilmələridir. 

Xocalı rayonunun Kosalar kənd həkim ambulatoriyasının baş həkimi Aqil Məmmədov dərdli-nisgilli 

həmyerliləri ilə ötən 23 ildə, demək olar ki, hər gün görüşür. Bu dəfə yolu xocalılıların daha sıx 

məskunlaşdığı Bakının “iki addımlığı”nda salınmış “Gənclik şəhərciyi”nədir. Hər cür kommunal şəraitə 

malik yaşayış binalarından ibarət qəsəbədə bütün infrastruktur yaradılıb.  

Yolumuz yeni məskənə - Abşeronun “Gənclər şəhərciyi”nə olsa da, həkimin xəyalı unuda bilmədiyi 

yurd yerlərində idi: “...Bir vaxtlar xocalılıların səsi Qırxqız dağının ətəklərindən gələrdi, əkib-becərər, 

qayğısız, dərd-sərsiz ömür sürərdilər. Zaman necə dəyişdisə, hər şey alt-üst oldu. İllərdir ki, xocalılıların 

dərdindən, kədərindən söz açılır, terrorun qurbanlarına çevrilmələrindən, soyqırımına məruz 

qalmalarından danışılır. İstəyirdim ki, onların bəxtəvər günlərindən danışım, amma yenə də o qanlı-qadalı 

günlər düşdü yadıma. Dağlıq Qarabağda erməni terrorunun ilk qurbanlarından biri olan Miryusif Orucov 

Meşəlidən idi. 1991-ci il dekabrın 23-də 500 nəfərdən artıq sovet ordusunun hərbçilərinin köməyi ilə 

erməni quldur dəstəsi 390 nəfərlik əhalisi olan Meşəlini mühasirəyə aldı. Onlara köməyə gələn 

kosalılıların ciddi müqavimət göstərməsinə baxmayaraq, qaniçənlər kəndi yerlə-yeksan etdilər. O 

döyüşlərdə 27 nəfər kənd sakini vəhşiliklə qətlə yetirildi. Yaralılar da az deyildi. Daşnak-quldurlar 

amansızcasına qətlə yetirdikləri 11 nəfərin meyitinə od vurub yandırmışdılar. Meşəlinin qorunmasında 

göstərdikləri şücaətə görə ağdamlı Hidayət Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı 

adına, Əli Mehralıyev və Rafiq Orucov isə “İgidliyə görə” medalına layiq görüldülər. Meşəlinin 

müdafiəsində köməyə gələn Kosaların Mehman Quliyev, Kamil və Şükür Məmmədovlar, Süleyman 

Ələsgərov, Elman Abdullayev, Sənani Məhərrəmov, Bakir və Əhliman Quliyevlər, Möhübbət Əliyev 

kimi igidlərin adlarını çəkməmək günah olardı.” 

Həkim bildirir ki, o ağır illərdə Xocalıda və ümumiyyətlə, Qarabağda torpaqların müdafiəsində 

dayanan, lakin ermənilərin qəsbkar təcavüzü nəticəsində ailə-uşağını itirənlərdən biri də keçmiş döyüşçü 

Abbasqulu Əzimovdur. Abbasqulu kişi çox ağır bir həyat keçirib. Düşmənin çirkin siyasəti onun dinc 

həyatını, əmin-amanlığını, yaşayışını əlindən alıb. Oğlu Natiqlə həyat yoldaşı Dilarəni itirəndən sonra 

sanki başına hava gəlmişdi. 

Qardaşı ilə qayını da düşmən tərəfindən amansızcasına qətlə yetiriliblər. Saymaqla qurtarmayan 

itkilərə məruz qalıb. Sovet ordusunun zabiti olub. Sankt-Peterburqda və Murmanskda hərbi məktəbdə 

oxuyub. Xocalının, ümumiyyətlə, digər rayonların müdafiəsində, həmçinin Ağdərənin boşaldılmasında 

iştirak edib. Döyüş dostlarının çoxu şəhid olub. 

2011-ci ildən “Gənclik şəhəri”ndə məskunlaşan Validə Nəsibova o dəhşətli gecədə yalnız qohum-

əqrəbasını yox, nəsil-nəcabəti ilə birlikdə ata yurdu Xocalısını da itirdiyini deyir. Amma aradan illər 

keçsə də, o gecənin ağrıları azalmayıb. Bir gecənin içərisində ailəsindən yeddi nəfər şəhid olub! 

Bütövlükdə ata ocağı söndürülən Validə Astan qızı Nəsibova o gecə Tofiq, Eldar və Telman adlı üç 

qardaşını, onların da hərəsinin bir balasını itirib. Bacısının yoldaşı Vaqif Məmmədov Xocalı ilə eyni 
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gecədə düşmən gülləsindən yayına bilməyib. Atası Astan Bəhram oğlu Zeynalov belə itkilərə dözə 

bilməzdi. Ona görə də 1995-ci ildə yurd nisgilli gözlərini əbədi olaraq yumdu. Ömrünün yetmişinci ilinə 

qədəm basan anası Sayalı Cabbar qızı yeganə salamat qalan oğlu Elxanla Zaqatalada məskunlaşıb. Validə 

Nəsibova “...o gecə Xocalıdan çıxıb Ağdama tərəf qaçmaq istəyəndə ermənilər bizi gülə-boran etdilər. 

Balaca oğlum Fazil yaralandı, Milli Qəhrəman Əlif Hacıyevlə Tofiq Hüseynovun qızını da yanımızda 

vurdular” - deyib fikrə dalır. 

...Xocalının Daşbulaq kəndində dünyaya gəlmiş Gözəl Hüseynovanın dərdi də digər həmdərdliləri 

kimi, öncə gözləri qarşısında yandırılan ata ocağıdır. Altı nəfərlik ailədən salamat qalan qardaşı Vidadi ilə 

itirdiklərinin həsrətini çəkməkdə, yollarını hələ də gözləməkdədirlər. O zülmət gecədən “salamat 

qurtarıb”, 2011-ci ilədək Bayıl qəsəbəsindəki gəmiqayırma zavodunun fəhlə yataqxanasında 

məskunlaşıblar. Qardaş-bacıdan savayı həmin ailədən salamat çıxan olmayıb: Əziz, Tacir, atası Hüseyn, 

ailə qurmayan bacıları Maral, Süsən, Ema Xocalı ilə birlikdə erməni vandalizminin qurbanlarına 

çevriliblər.  

Xocalıda, ümumiyyətlə, külli-Qarabağda itirilən hər nə varsa müqəddəsdir. Amma onların ən ağrılısı 

qoşa oğulları vətənə, torpağa qurban versə də, yurdundan, isti ocağından perik düşən anaların səssiz 

naləsidir. Almaz Səlimova əmisinin həyat yoldaşının, yəni, qayınanasının çəkdiyi bayatı-ağıları da dilə 

gətirə bilmir, qəhər onu boğurdu: “...Oğlanlarını və ömür-gün yoldaşını itirən bir ana cəhənnəm əzabı 

yaşadı. Dözə bilmədi bu itkilərə. Deyirdi ki, kaş, oğlanlarımdan biri qalıb nəsil-kökü yaşadaydı. Mən isə 

tamamilə özgə cür fikirləşirəm: kaş, mənim də bir övladım olaydı. O da döyüşüb şəhid olaydı, atası kimi. 

Belə olsaydı, mən də səbir tapar, torpaq uğrunda bala verən analardan sayılardım”. 

Vətənimizin aranlı-dağlı ellərinin dilinin əzbərinə çevrilmiş yurd ağrıları bizi daim ayıq-sayıq olmağa 

səsləyir. Bu səslərin içindən nəğmə eşitməzsən. Bu səslər hələ ki, fəryaddır, qisas haraylı, sinə dağlayan 

ağılı-bayatılı... 

Amma bütün bu nisgillərlə yanaşı, yurd itkisi ilə yaşayanların qəlbinin dərinliklərində közərən 

ümidləri də var. Onlar da dövlət və hökumətin göstərdiyi diqqət və qayğını yüksək dəyərləndirirlər. Yaxşı 

bilirlər ki, Azərbaycanla təcavüzkar Ermənistanın keçdiyi inkişaf yolu müqayisəolunmaz dərəcədə 

fərqlidir. Azərbaycan iqtisadi inkişafda, Ermənistan isə bütün sahələrdə həmin sürətlə tənəzzülə 

uğramaqdadır. Buna görə də Azərbaycanın Ermənistan üzərində qələbəsi şəksizdir! 
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Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Ankarada silsilə tədbirlər keçirilib 

Ankaranın Keçiörən rayonundakı Azərbaycan Parkında ölkəmizin Türkiyədəki səfirliyi və yerli 

bələdiyyənin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimi 

keçirilib. 

Türkiyənin və Azərbaycanın rəsmi şəxslərinin və parlament nümayəndələrinin, yerli ictimaiyyətin 

təmsilçilərinin iştirakı ilə keçirilən mərasim Xocalı şəhidlərinin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad 

edilməsindən sonra başlayıb. 

Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndikdən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 

sədri Cəmil Çiçəyin Xocalı soyqırımını pisləyən müraciəti oxunub. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya 

ədalət!” kampaniyasının əhəmiyyətindən danışan Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsi müdirinin müavini Ərəstun Mehdiyev bildirib ki, bu 

prosesin miqyası gündən-günə genişlənir və təsiri artır. Artıq bu proses Azərbaycan üçün, türklük üçün 

ədalət kampaniyasına çevrilməkdədir. 

Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədr müavini Haluk İpək, Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyinin 

müşaviri Ceyhun Zeynalov, Keçiörən bələdiyyəsinin sədri Mustafa Ak, Azərbaycan Milli Məclisinin 

deputatı Elman Məmmədov və Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Necdət 

Ünüvar bildiriblər ki, Xocalıda törədilən cinayətin bir daha dünyanın heç bir yerində yaşanmaması üçün 

günahsız insanlara qarşı soyqırımı törədən erməni faşistləri cəzasız qalmamalıdırlar. 

Milli Məclisin üzvü Qənirə Paşayeva qeyd edib ki, ermənilərin qondarma soyqırımı yalanları əsasında 

Türkiyəni ittiham edən dairələr 23 il əvvəl törədilən əsl soyqırımına göz yumur. 

Xocalı sakini Ramiz Qəhrəmanov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.Bakıxanov adına 

Tarix İnstitutunun direktor müavini Cəbi Bəhramov ermənilərin müxtəlif dövrlərdə törətdikləri cinayətlər, 

o cümlədən türk diplomatlarının öldürülməsi barədə danışıblar. 

Sonda tədbir iştirakçıları Azərbaycan Parkında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış 

abidə önünə güllər düzüblər. 

 

* * * 

 

Türkiyənin ən böyük ali təhsil ocağı, elm və təhsil sahəsindəki nüfuzu ilə yanaşı, milli mənəvi 

dəyərlərin qorunmasındakı rolu ilə də tanınan məşhur Qazi Universiteti Xocalı soyqırımının ildönümü ilə 

əlaqədar Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyi ilə birgə anım tədbiri təşkil edib. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsi müdirinin 

müavini Ərəstun Mehdiyev tədbirdə çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan bundan sonra da Türkiyə ilə 

birlikdə erməni yalanlarına qarşı qətiyyətlə mübarizə aparacaq. 

Qazi Universitetinin prorektoru Cengiz Bekir Dəmirəl, Milli Məclisin üzvü Elman Məmmədov, 

Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyinin təhsil üzrə müşaviri Nəcibə Nəsibova, Qazi Universitetinin dekanı 

Alev Kuru və bu təhsil ocağının tələbəsi Murat Gürbüz Xocalı faciəsini erməni vandalizminin son 200 il 

ərzində törətdiyi ən amansız cinayət kimi dəyərləndiriblər. İyirmi üç il əvvəlki qanlı gecədə 2 yaşlı oğlu 

və həyat yoldaşı daxil olmaqla 22 qohumunu itirmiş Xocalı sakini Rəhilə Quliyevanın qanlı aksiya ilə 

bağlı acı xatirələri tədbir iştirakçılarını xeyli təsirləndirib. 

Milli Məclisin üzvü Elman Məmmədov bütün sahələrdə sürətlə inkişaf edən Azərbaycan dövlətinin 

işğal altındakı torpaqlarını azad edəcəyi günün uzaqda olmadığını bildirib. 

Daha sonra Qazi Universitetinin incəsənət fakültəsinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı yaratdığı 

www.ermenizulmu.com saytı haqqında məlumat verilib. Həmin fakültənin Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

təşkil etdiyi və 12 ölkədən 154 əsərin sərgiləndiyi beynəlxalq rəsm müsabiqəsinin qaliblərinə mükafatlar 

təqdim olunub. 

Tədbir iştirakçıları həmin rəsm əsərlərindən ibarət sərgi ilə də tanış olublar. 

 

* * * 

 

Türkiyənin ən böyük qeyri-hökumət təşkilatlarından biri olan Vəkillər Kollegiyasında da Xocalı 

soyqırımının 23-cü ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib. 
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Toplantıda çıxış edən Vəkillər Kollegiyanın sədri Mətin Feyzioğlu və Milli Məclisin deputatı Elman 

Məmmədov Xocalının bütün beynəlxalq hüquq prinsiplərinə görə soyqırımı olduğunu diqqətə çatdırıb. 

Tədbirdə Xocalıya həsr olunmuş film, həmçinin əməkdar artist Nuriyə Hüseynovanın türkiyəli 

müğənni Cavid Təbrizli ilə səsləndirdiyi “Lay-lay Xocalım” klipi nümayiş olunub. 

Tədbirin sonunda bir qrup gənc “Xocalıya ədalət!” tələblərini müxtəlif dillərdə səsləndiriblər. 

Ərəstun Mehdiyev, Nəcdət Ünüvar və Qənirə Paşayeva “TRT Avaz” kanalının Keçiörən rayonundakı 

Azərbaycan Parkından Xocalıya həsr olunmuş və canlı yayımlanan proqramında iştirak edərək 

Azərbaycan xalqına qarşı törədilən bu soyqırımının dəhşətlərinə və onun dünya birliyi tərəfindən 

tanınmasının vacibliyinə dair fikir və mülahizələrini bölüşüblər. 
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Berlində Xocalı soyqırımına ilə bağlı nümayiş keçirilib 

Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Berlin Azərbaycan Evi, Almaniyadakı 

Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzinin (AAKM) təşkilatçılığı, Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsinin 

iştirakı ilə Berlində - Brandenburq qapıları qarşısında etiraz nümayişi keçirilib. 

 

Aksiyada Milli Məclisin deputatları Siyavuş Novruzov, Rauf Əliyev, Xanlar Fətiyev iştirak ediblər. 

Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin, AAKM-nin direktoru Samira Patzer-İsmayılova tədbirdə bu 

qanlı faciə, eləcə də “Xocalıya ədalət!” kampaniyası haqqında məlumat verib. 

Deputat Siyavuş Novruzov çıxışında Xocalı soyqırımından, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan 

tərəfindən işğal altında saxlanmasından danışıb, Avropa ictimaiyyətindən Xocalı soyqırımının 

tanınmasını tələb edib. 

Xocalı soyqırımının canlı şahidi, “Erməni Təcavüzünün Tanıdılması” İctimai Birliyinin sədri, yazıçı-

jurnalist Səriyyə Cəfərova, Mayns Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Başar Kömür, NRV Alman 

Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin həmsədri Faiq Məmmədov, Bilifeld Atatürkcü Düşüncə Mərkəzinin 

sədri Mehmeteli Ölməz, “Tərxis Olunmuş Hərbçilərin Gəncləri Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin sədri 

Emin Həsənli çıxışlarında Avropada türk, Azərbaycan xalqlarına qarşı ikili standartların olduğunu 

vurğulayaraq, Azərbaycan dövlətinin artan iqtisadi və siyasi gücündən danışıblar. Çıxışlarda Ermənistana 

qarşı sanksiyaların tətbiqi, Xocalı soyqırımının tanınması tələb edilib. 

Tədbirdə Xocalı faciəsini əks etdirən fotomateriallar, erməni millətçilərinin qanlı hərəkətlərini ifşa 

edən plakat və “Xocalıya ədalət” kampaniyasının nəşrləri nümayiş etdirilib. İştirakçılara Xocalı faciəsi, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, “Xocalıya ədalət” kampaniyası haqqında alman və ingilis dillərində 

məlumatlandırıcı vərəqələr paylanıb. 

 

Vüqar SEYİDOV, 

 AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Berlin 
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Mübariz QURBANLI: Əminəm ki, bütün İslam ölkələri Xocalı soyqırımını tanıyacaq 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ 

 

“Bəşəriyyət yarandığı vaxtdan minlərlə müharibə olub, ancaq  bizi yandıran Xocalıda silahsız 

dinc sakinlərə hücum edilməsi, qadınların, uşaqların qətlə yetirilməsidir ki, bu da bütövlükdə 

insanlığa qarşı işlənən  ağır cinayətdir. Xocalıda baş verən hadisələr də, həmin faciənin baiskarları 

da hamımıza məlumdur və bu cinayəti törədənlər müddətindən asılı olmayaraq cəzasını almalıdır. 

Təəssüflər olsun ki,  Xocalı faciəsini törədənlər bu gün Ermənistanda rəhbərlikdədir. Mən əminəm 

ki, onlar öz cəzalarını  mütləq alacaqlar”. 

 

Bu fikirləri İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin Mədəniyyət 

Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə  Şəhriyar Mədəniyyət evində Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü 

münasibətilə keçirilən “Xocalı soyqırımını unutma!” adlı mərasimdə çıxış edən Dini Qurumlarla iş üzrə 

Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı dedi. 

Quran surələrinin oxunuşu ilə başlanan tədbirdə Mədəniyyət Mərkəzinin sədri, doktor Seyid İbrahim 

İbrahimi Azərbaycan xalqına İran səfirliyi və İran xalqı adından başsağlığı verərək bu dəhşətli 

soyqırımının erməni vəhşiliyi kimi bütün dünyada tanıdılmasının vacibliyindən danışdı və Xocalı 

soyqırımının İranda da hər il anıldığını qeyd etdi. 

  Mübariz Qurbanlı bu faciəni Azərbaycan xalqının köksünə  sancılan xəncərə bənzədərək  qeyd etdi  

ki, Xocalı soyqırımı daim xatırlanacaq, bu cinayəti törədənlər cəzasız qalmayacaq. O qeyd etdi   ki, İslam 

ölkələri hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyiblər: “Əminəm ki, bütün İslam ölkələri 

Xocalı soyqırımını tanıyacaq. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında təmsil olunan ölkələr Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü hər zaman dəstəkləyiblər”. 

 Komitə sədri belə bir tədbirin təşkilinə, keçirilməsinə və xalqımızın kədərinə şərik olduqlarına görə 

İran səfirliyinə bütün azərbaycanlılar adından  təşəkkürünü bildirdi. 

İranın Ali  Dini Rəhbərinin Bakıdakı nümayəndəsi Seyyid Əli  Əkbər Ocaqnicat, Qafqaz 

Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavini Hacı Fuad Nurullayev, Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinin 

nümayəndəsi, yaradıcı insanlar  və başqaları çıxış edərək faciənin qurbanlarından və fəsadlarından 

danışdılar.  Qeyd edildi ki, Xocalıda baş verənlər təkcə Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı deyil, 

bütün bəşəriyyətə, insanlığa qarşı olan bir cinayətdir.  Xocalının və Azərbaycanın işğal olunmuş digər 

ərazilərinin tezliklə azad olunacağına ümid  ifadə edən çıxışlarda  vurğulandı ki,  İran rəsmiləri hər zaman 

beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın torpağını qəsb edənlərin cavabını veriblər. Çünki bu ölkədə  Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı Azərbaycan xalqının dərdini hamı bölüşür. Çıxışlarda qətiyyətlə söylənildi ki, tezliklə 

Azərbaycanın qəsb olunmuş əraziləri azad olunacaq, Xocalıdan olan məcburi köçkünlər də  digər qaçqın-

köçkünlərimiz kimi öz doğma yurdlarına qayıdacaqlar. 

Tədbirdə Xocalı faciəsini əks etdirən tarixi lentlərlə yanaşı, İran- İraq müharibəsi illərində İranın 

Hələbtsə şəhərində də eynilə Xocalıda olduğu kimi dinc sakinlərə divan tutulduğunu göstərən lentlər də  

nümayiş etdirildi və bir daha vurğulandı ki, dinc sakinlərin işgəncələrlə qətlə yetirilməsi kimi qatı cinayəti 

heç zaman heç kim bağışlamayıb və bağışlamayacaqdır. 

Sonda Şəhriyar Mədəniyyət evi üzvlərinin  gündəlikdəki mövzu ilə bağlı hazırladığı ədəbi-bədii 

kompozisiya nümayiş etdirildi. 
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Xocalı soyqırımı mövzusu Twitter-də birinci oldu 

 

Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması və bu faciənin 

soyqırımı faktı kimi tanıdılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin ildən-ilə daha geniş vüsət 

alması internet media və sosial şəbəkələrdə də bu mövzuya diqqətin artmasına səbəb olub. 

“Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada keçirilən 

çoxsaylı tədbirlər ətrafında aparılan müzakirələr Twitter mikrobloqunun tematikasına əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir edib. 

 

Aparılan araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, fevralın 26-da saat 15:00-18:00 radələrində Xocalı 

soyqırımı Twitter-də ən çox münasibət bildirilən və paylaşılan mövzu olub və Twitter Top Trendində 

birinci yeri tutub. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, milyonlarla Twitter istifadəçisi bu faciəyə öz 

münasibətini bildirib. “Retwit”lərin sayına görə də Xocalı soyqırımı mövzusu rekord həddə çatıb. 

Əvvəlki illərdə sosial şəbəkələrdə Xocalı soyqırımı mövzusuna münasibət bildirən şəxslər əsasən 

Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşları, habelə ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar və türklər 

olmuşdular. Bu il isə Twitter istifadəçilərinin əhəmiyyətli hissəsi, müxtəlif ölkələrin vətəndaşları mövzu 

ətrafında xüsusi fəallıq nümayiş etdiriblər. 

Xocalı soyqırımına münasibətə gəldikdə, Twitter istifadəçiləri soyqırımı faktını və ermənilərin 

azərbaycanlılara qarşı törətdiyi vəhşilikləri kəskin şəkildə qınayıblar. Bir çox rəylərdə soyqırımının 

nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınması, ona hüquqi qiymətin verilməsi məsələsi qabardılıb. 

Soyqırımı qurbanlarına dair vizual görüntülərin intensiv şəkildə paylaşılması da müşahidə olunub. 

Diqqəti çəkən xüsusi məqamlardan biri kimi ictimai-siyasi xadimlərin, siyasətçilərin, ekspert və 

politoloqların, ayrı-ayrı sahələr üzrə tanınmış şəxslərin müzakirələrdə fəal iştirakını qeyd etmək olar. 

Araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, “Xocalıya ədalət!” kampaniyası Twitter dünya trendində 

geniş rezonans doğurub, yerli trenddə isə lider mövzu olub. 
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Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar xarici ölkələrdə  

anma mərasimləri keçirilib 

ABŞ 

 

Fevralın 26-da ABŞ Azərbaycanlılar Şəbəkəsi Ermənistanın Vaşinqtondakı səfirliyi qarşısında etiraz 

aksiyası keçirib. Aksiyada Azərbaycan icmasının Vaşinqtonda və onun ətrafında  yaşayan üzvləri iştirak 

ediblər. Nümayişçilərin əllərindəki plakatlarda Xocalı soyqırımı haqqında faktlar Ermənistan diplomatik 

missiyasının diqqətinə çatdırılıb. Bannerlərdə dünya birliyinə müraciətlə Xocalı soyqırımını dövlət 

səviyyəsində tanımaq şüarları, həmçinin bu faciənin Amerikanın 15 ştatı və dünyanın bir sıra ölkələri 

tərəfindən tanınması haqqında məlumatlar vardı. Bəzi plakatlarda Xocalıda törədilmiş kütləvi qırğının 

əsas təqsirkarları, o cümlədən Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyan, bu ölkənin keçmiş prezidenti 

Robert Koçaryan, indiki müdafiə naziri Seyran Ohanyan və beynəlxalq terrorçu Monte Melkonyan təsvir 

edilmişdi. 

Aksiya zamanı “Erməni terrorunu pisləyin!”, “Xocalı qırğını bir daha təkrarlanmamalıdır!”, 

“Ermənistan etnik təmizləmədə təqsirkardır!”, “Ermənistana ar olsun!”, “Ermənistan, Qarabağdan rədd 

ol!”, “Uşaq qatilləri!”, “Ermənistan vassal dövlətdir!”, “Xankəndindəki oyuncaq rejim rədd olsun!”, 

“Amerikalı vergi ödəyicilərindən pul diləndiyiniz yetər!”, “Qarabağdan rədd olun!”, “Azərbaycan 

torpaqlarından əl çəkin!” və sair şüarlar səslənib. 

ABŞ Azərbaycanlılar Şəbəkəsinin həmtəsisçisi Bədir Məmmədli etiraz aksiyasının iştirakçıları ilə 

birlikdə Ermənistan hökumətini Xocalı qırğınını tanımağa çağırıb. Nümayişçilər erməni silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycandan dərhal çıxarılmasını, girovların azad olunmasını və azərbaycanlı məcburi 

köçkünlərin doğma yurdlarına qayıtması üçün şərait yaradılmasını tələb ediblər. İcma üzvləri Ermənistan 

hökumətini Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun digər yaşayış məntəqələrində, o cümlədən 

Malıbəyli, Quşçular, Ağdaban və Qaradağlıda da dinc azərbaycanlı əhalinin kütləvi şəkildə qətlə 

yetirilməsi faktlarını tanımağa çağırıblar. 

Yoldan keçən adamların çoxu Azərbaycan icmasının tələbləri ilə maraqlanıb. Onlara Xocalı qırğını və 

Azərbaycan torpaqlarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi barədə məlumat verilib. 

Elə həmin gün şəhərin erməni icmasının bir neçə üzvü Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyinin 

binasının yanına gələrək Sumqayıt hadisələri haqqında yalan və böhtanlar yaymaq, növbəti dəfə çığır-

bağır salmaq istəyiblər. Görünür, erməni nümayişçilər unudublar ki, 1988-ci ilin fevral ayında 

Sumqayıtda törədilmiş zorakılıq və cinayətlərin əsas icraçısı Eduard Qriqoryan adlı birisi olub. Bir qrup 

azərbaycanlı onların qarşısına çıxaraq etiraz nümayişi keçirib və erməni tərəfin yalanını ifşa edən şüarlar 

söyləyib. Azərbaycan səfirliyinin qarşısındakı küçədəki avtomobillər Azərbaycan bayraqları və Xocalı 

soyqırımını tanımaq çağırışları ilə bəzədilib. 

Azərbaycanlı nümayişçilər etiraz aksiyası keçirən ermənilərə xatırladıblar ki, Xocalı soyqırımının 

bütün məsuliyyəti onların liderlərinin və Azərbaycan torpağında cinayətlərin vicdansız icraçılarının 

üzərinə düşür. 

Tədbirin sonunda həmvətənlərimiz Azərbaycanın Dövlət Himnini oxuyublar. 

Qeyd edək ki, ABŞ Azərbaycanlılar Şəbəkəsi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram 

əlaməti olaraq bu kütləvi qırğının tanınması tələbləri ilə hər il etiraz aksiyası keçirir 

 

Yusif BABANLI, 

 AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Vaşinqton 

 

Ankara 

 

Ankaranın Keçiörən rayonundakı Azərbaycan Parkında ölkəmizin Türkiyədəki səfirliyi və yerli 

bələdiyyənin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimi 

keçirilib. 
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Türkiyənin və Azərbaycanın rəsmi şəxslərinin və parlament nümayəndələrinin, yerli ictimaiyyətin 

təmsilçilərinin iştirakı ilə keçirilən mərasim Xocalı şəhidlərinin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla başlayıb. 

Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndikdən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 

sədri Cəmil Çiçəyin Xocalı soyqırımını pisləyən müraciəti oxunub. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya 

ədalət!” kampaniyasının əhəmiyyətindən danışan Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsi müdirinin müavini Ərəstun Mehdiyev bildirib ki, bu 

prosesin miqyası gündən-günə genişlənir və təsiri artır. Artıq bu proses Azərbaycan üçün, türklük üçün 

ədalət kampaniyasına çevrilməkdədir. 

Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədr müavini Haluk İpək, Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyinin 

müşaviri Ceyhun Zeynalov, Keçiörən bələdiyyəsinin sədri Mustafa Ak, Azərbaycan Milli Məclisinin 

deputatı Elman Məmmədov və  Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Necdət 

Ünüvar  bildiriblər ki, Xocalıda törədilən cinayətin bir daha dünyanın heç bir yerində yaşanmaması üçün 

günahsız insanlara qarşı soyqırımı törədən erməni faşistləri cəzasız qalmamalıdırlar. 

Milli Məclisin üzvü Qənirə Paşayeva qeyd edib ki, ermənilərin qondarma soyqırımı yalanları əsasında 

Türkiyəni ittiham edən dairələr 23 il əvvəl törədilən əsl soyqırımına göz yumur. 

Xocalı sakini Ramiz Qəhrəmanov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.Bakıxanov adına 

Tarix İnstitutunun direktor müavini Cəbi Bəhramov ermənilərin müxtəlif dövrlərdə törətdikləri cinayətlər, 

o cümlədən türk diplomatlarının öldürülməsi barədə danışıblar. 

Sonda tədbir iştirakçıları Azərbaycan Parkında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış 

abidə önünə güllər düzüblər. 

 

*   *   * 

 

Türkiyənin ən böyük ali təhsil ocağı, elm və təhsil sahəsindəki nüfuzu ilə yanaşı, milli- mənəvi 

dəyərlərin qorunmasındakı rolu ilə də tanınan məşhur Qazi Universiteti Xocalı soyqırımının ildönümü ilə 

əlaqədar Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyi ilə birgə anım tədbiri təşkil edib. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsi müdirinin 

müavini Ərəstun Mehdiyev tədbirdə çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan bundan sonra da Türkiyə ilə 

birlikdə erməni yalanlarıma qarşı qətiyyətlə mübarizə aparacaq. 

Qazi Universitetinin prorektoru Cengiz Bekir Dəmirəl, Milli Məclisin üzvü Elman Məmmədov, 

Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyinin təhsil üzrə müşaviri Nəcibə Nəsibova, Qazi Universitetinin dekanı 

Alev Kuru və  bu təhsil ocağının  tələbəsi Murat Gürbüz Xocalı faciəsini erməni vandalizminin son 200 il 

ərzində törətdiyi ən amansız cinayət kimi dəyərləndiriblər. İyirmi üç il əvvəlki qanlı gecədə 2 yaşlı oğlu 

və həyat yoldaşı daxil olmaqla 22 qohumunu itirmiş Xocalı sakini Rəhilə Quliyevanın qanlı aksiya ilə 

bağlı acı xatirələri tədbir iştirakçılarını xeyli təsirləndirib. 

Milli Məclisin üzvü Elman Məmmədov bütün sahələrdə sürətlə inkişaf edən Azərbaycan dövlətinin 

işğal altındakı torpaqlarını azad edəcəyi günün uzaqda olmadığını bildirib. 

Daha sonra Qazi Universitetinin incəsənət fakültəsinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı yaratdığı 

www.ermenizulmu.com saytı haqqında məlumat verilib. Həmin fakültənin Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

təşkil etdiyi və 12 ölkədən 154 əsərin sərgiləndiyi beynəlxalq rəsm müsabiqəsinin qaliblərinə mükafatlar 

təqdim olunub. 

Tədbir iştirakçıları həmin rəsm əsərlərindən ibarət sərgi ilə də tanış olublar. 

 

*   *   * 

 

Türkiyənin ən böyük qeyri-hökumət təşkilatlarından biri olan Vəkillər Kollegiyasında da Xocalı 

soyqırımının 23-cü ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib. Toplantıda çıxış edən Vəkillər Kollegiyasının sədri 

Mətin Feyzioğlu və Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov Xocalının bütün beynəlxalq hüquq 

prinsiplərinə görə soyqırımı olduğunu diqqətə çatdırıblar. 

Tədbirdə Xocalıya həsr olunmuş film, həmçinin əməkdar artist Nuriyə Hüseynovanın türkiyəli 

müğənni Cavid Təbrizli ilə səsləndirdiyi “Lay-lay Xocalım” klipi nümayiş olunub. 

Tədbirin sonunda bir qrup gənc “Xocalıya ədalət!” tələblərini müxtəlif dillərdə səsləndirib. 
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Ərəstun Mehdiyev, Necdət Ünüvar və Qənirə Paşayeva “TRT Avaz” kanalının Keçiörən rayonundakı 

Azərbaycan Parkından Xocalıya həsr olunmuş və canlı yayımlanan proqramında iştirak edərək 

Azərbaycan xalqına qarşı törədilən bu soyqırımının dəhşətlərinə və onun dünya birliyi tərəfindən 

tanınmasının vacibliyinə dair fikir və mülahizələrini bölüşüblər. 

 

Sabir ŞAHTAXTI, 

 AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

“Xalq qəzeti”.-2015.-28 fevral.-N 47.-S.1. 
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Serbiyada, Bosniya və Herseqovinada, Monteneqroda Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü 

ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilib 

 

Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə bağlı fevralın 24-dən 26-dək Azərbaycanın Serbiyadakı 

səfirliyi, eləcə də Bosniya və Herseqovinadakı, Monteneqrodakı diplomatik nümayəndəlikləri tərəfindən 

silsilə tədbirlər keçirilib. 

Əvvəlcə səfirliyimiz və nümayəndəliklərimiz tərəfindən hazırlanmış pres-relizlər, Azərbaycan 

Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) bəyanatı, ölkəmizin dini icma 

liderlərinin “Dünya dini liderlərinə, parlamentlərinə, beynəlxalq təşkilatlara və İnsan Hüquqları üzrə 

Avropa Məhkəməsinə” birgə müraciətləri Serbiyanın, Bosniya və Herseqovinanın, Monteneqronun dövlət 

orqanlarına, parlamentlərinə, qeyri-hökumət təşkilatlarına, bu ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərə, 

beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinə və KİV-lərə göndərilib. Bununla yanaşı, səfirliyimizin 

dəstəyi ilə Serbiya mətbuatında Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyevin “Azərbaycan Parlamentinin 

deputatı: ədalət axtarışında Serbiyaya müraciət”, Belqrad Universitetinin tələbəsi Şahin Hacıyevin 

“Separatçılıq fəaliyyətdə: Azərbaycanın Xocalı faciəsi” sərlövhəli məqalələri dərc edilib. 

Həmçinin səfirliyimizin və Belqrad şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin, 

bu ölkədə yaşayan soydaşlarımızın təşəbbüsü ilə şəhərdə yerli əhalinin və xarici qonaqların daha sıx 

toplaşdığı məkanlarda “Light a Fire to Fight the Liar” şüarı ilə tədbirlər keçirilib. Tədbirdə Xocalı 

qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq şamlar yandırılıb. Eyni zamanda, tədbir iştirakçıları 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlamış “Xocalıya ədalət” 

beynəlxalq təbliğat kampaniyası çərçivəsində imzalanan petisiyaya qoşulmağa dəvət edilib. Belqrad 

sakinləri, həmçinin serb və ingilis dillərində fəaliyyət göstərən www.xocali.rs və www.khojaly.rs internet 

səhifələri haqqında məlumatlandırılıblar. 

Növbəti anma mərasimi isə fevralın 26-da Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyində təşkil olunub. 

Mərasimdə Belqradda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Serbiya-Azərbaycan Ticarət 

Palatasının rəhbərliyi və üzvləri, bu ölkədə yaşayan Azərbaycan icmasının nümayəndələri və təhsil alan 

tələbələrimiz, yerli ictimaiyyətin və Belqrad şəhərinin müsəlman icmasının təmsilçiləri iştirak ediblər. 

Səfir Eldar Həsənov tədbirdə çıxış edərək erməni millətçilərinin vaxtaşırı dövlətimizə və xalqımıza 

qarşı əsassız ərazi iddiaları və həyata keçirdikləri cinayətlərdən danışıb. O, Xocalı faciəsinin Azərbaycan 

tarixində ən qanlı hadisələrdən biri olduğunu söyləyib. Xocalı soyqırımını törədənlərin 

cəzalandırılmasının labüd olduğunu deyən səfir həmin şəxslərin ya dövlətin ərazisində səlahiyyətli 

məhkəmələrdə, yaxud da beynəlxalq məhkəmədə mühakimə olunacaqlarına əminliyini vurğulayıb. 

Sonra tədbir iştirakçılarına Serbiya parlamentinin konstitusiya və qanunvericilik komitəsinin 

yekdilliklə qəbul etdiyi qərara əsasən 2013-cü il fevralın 25-də Serbiya parlamentinin gündəliyinə 

“Beynəlxalq hüquqa riayət olunması və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu 

ilə həllinə dair Qətnamə” layihəsinin daxil edildiyi barədə məlumat verilib, bu təşəbbüsün Azərbaycan və 

Serbiya arasında təşəkkül tapmış dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin bariz nümunəsi olduğu 

qeyd edilib. 

Daha sonra Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış “Xocalı soyqırımı” sənədli filmi nümayiş 

olunub və bu faciəni əks etdirən fotostend nümayiş etdirilib. 

Sonda tədbir iştirakçılarına Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış və səfirliyimizin təşəbbüsü 

ilə serb dilinə tərcümə olunmuş “Qarabağ həqiqətləri” bukletlər toplusunun, eləcə də Quram Marxuliya 

və Şəbnəm Nuriyevanın “Əzabkeş Ermənistan: mif və reallıq” kitabının nüsxələri paylanılıb. 

Bosniya və Herseqovinada təşkil edilmiş tədbirlər çərçivəsində bu ölkənin rəsmiləri, nüfuzlu elm və 

mədəniyyət xadimləri, Azərbaycan və Türkiyə diasporlarının üzvləri Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü 

və Azərbaycan dövlətinin maliyyə dəstəyi ilə Sarayevoda əsaslı təmir və bərpa edilmiş “Dostluq 

parkı”nda bu ölkədə 1992-1995-ci illər müharibəsinin və 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 

Xocalıda törədilmiş soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksini ziyarət ediblər. 

Abidə önünə əklil qoyan tədbir iştirakçıları faciə qurbanlarının xatirələrini bir dəqiqəlik sükutla yad 

ediblər. Kompleks önündə Bosniya və Herseqovina-Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının və bu ölkədə 
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təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin birgə hazırladıqları Xocalı soyqırımı qurbanlarına həsr edilmiş əbədi-

bədii kompozisiya nümayiş olunub. 

Həmçinin Beynəlxalq Sarayevo Universitetində bu ölkədə akkreditə olunmuş diplomatik korpusun 

nümayəndələri, ali məktəblərin tələbə və müəllimləri, KİV-lərin və yerli ictimaiyyətin nümayəndələrinin 

iştirakı ilə anım tədbiri keçirilib. 

Diplomatik nümayəndəliyimizin müşaviri İsmayıl Cəfərov tədbirdə çıxış edərək Xocalıda 

azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımın XX əsrin ən dəhşətli, amansız və qanlı cinayətlərindən biri 

olduğunu deyib. Azərbaycan və Bosniya və Herseqovina xalqlarını birləşdirən səciyyəvi xüsusiyyətlərdən 

danışan diplomat bildirib ki, hər iki xalq bənzər faciələr yaşayıb. Bu xüsusda, Sarayevoda Azərbaycan-

Bosniya və Herseqovina dostluq parkında Srebrenitsa və Xocalı faciələrini də özündə əks etdirən abidə 

kompleksinin yaradıldığı qeyd olunub. 

İ. Cəfərov bu ölkənin parlamentinin 2013-cü ildə məhz Xocalı soyqırımının baş verdiyi günə təsadüf 

edən iclasında Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və Xocalı soyqırımı ilə bağlı “Azərbaycan 

Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tanınması və hörmət olunması”na dair mütləq səs 

çoxluğu ilə qəbul edilmiş qətnaməyə görə Bosniya və Herseqovina xalqına, dövlətinə və parlamentinə 

minnətdarlığını bildirib. 

Tədbirdə çıxış edən natiqlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi 

vəhşiliyi XX əsrin ən ağır cinayətlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıblar. 

Daha sonra Xocalı soyqırımını əks etdirən fotolardan ibarət sərginin nümayiş olunduğu konfransda 

iştirakçılar Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə hazırlanmış soyqırımı ilə bağlı filmi izləyiblər. 

Tədbir bu ölkənin KİV-ləri və Türkiyənin Anadolu Agentliyi tərəfindən geniş işıqlandırılıb. 

Silsilə tədbirlər çərçivəsində fevralın 26-da Azərbaycanın Monteneqrodakı diplomatik nümayəndəliyi 

və Azərbaycan-Monteneqro İqtisadi və Mədəni Əlaqələr Mərkəzi tərəfindən Podqoritsa şəhərində də 

Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimi keçirilib. 

Tədbirdə Monteneqroda fəaliyyət göstərən hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının, bu ölkədə 

akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin təmsilçiləri, dini icmaların, KİV-lərin və digər 

qurumların nümayəndələri iştirak ediblər. 

Şəhidlərimizin ruhunun bir dəqiqəlik sükutla yad edildiyi tədbirdə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 

hazırlanmış “Xocalı soyqırımı” sənədli filmi nümayiş olunub. 

Diplomatik nümayəndəliyimizin müşaviri Seyran Mirzəzadə Xocalı soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsinin dünyanın müxtəlif bölgələrində yad edilməsinin vacibliyindən danışıb. Qeyd edib ki, 

Ermənistan Azərbaycana qarşı yeritdiyi təcavüzkar siyasət yeritməklə beynəlxalq humanitar hüququn 

müddəalarını sistematik sürətdə pozub. Bu əməllərə görə erməni təcavüzkarları cavab verməli olacaqlar. 

Tədbirdə Azərbaycandakı dini icma rəhbərlərinin “Dünya dini liderlərinə, parlamentlərə, beynəlxalq 

təşkilatlara və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə” birgə müraciətinin tərcüməsi paylanılıb, 

“Xocalıya ədalət” kampaniyası haqqında geniş məlumat verilib. Kampaniya çərçivəsində imzalanan 

petisiyaya qoşulan tədbir iştirakçıları “Light a Fire to Fight the Liar” şüarı əsasında Xocalıda amansızlıqla 

qətlə yetirilmiş şəhidlərin xatirəsini anaraq 613 ədəd şam yandırıblar. Tədbirdə, həmçinin yerli dildə 

fəaliyyət göstərən www.xocali.me və www.khojaly.me internet səhifələri haqqında məlumat verilib. 

Mərasim dövlət televiziya və radio kanalı da daxil olmaqla, bir sıra media resurslarında geniş 

işıqlandırılıb. 

 

Maqsud Dadaşov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Belqrad 
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Yanan cəsədlərin arasında bir nəfər qışqırırdı 

 

Publisist Vahe Avetyan: “ermənilərin dünyadan ədalət tələb etməyə mənəvi haqqi çatmir” 

 

Ceyhun Abasov 

 

Bu gün ermənilərin kiçik bir qismi etiraf edirlər ki, Ermənistan hakimiyyətinin Azərbaycana qarşı 

ədavəti yalnız işğalçılıq niyyətlərinin həyata keçirilməsi üzərində qurulub. 

 “Böyük Ermənistan” xülyaları ilə yaşayan ermənilərə bu ümid əslində onların himayəçiləri tərəfindən 

aşılanıb. Və bu xülyalara qapılıb reallıq hissini unudan ermənilər çirkin missiyasını həyata keçirmək üçün 

insan qanına susamış kimi saysız-hesabsız qətliamlar törətməyə müvəffəq olublar. 

Halbuki İkinci Dünya müharibəsində yəhudilərə qarşı soyqırım törədən faşistlər belə ermənilər qədər 

qəddarlığı, amansızlığı ilə seçilməyib. Mütləq içlərindən kimsə yəhudiləri xilas etmək üçün təkcə özünü 

deyil, hətta ailəsini də təhlükəyə ataraq günahsız insan ölümünün qarşısını alıb. Aradan illər ötsə də, 

Azərbaycan əsl həqiqətləri, ermənilərin xalqımızın başına gətirdiyi müsibətləri, Xocalı hadisələrini 

dünyaya çatdırmaq üçün hər il irəliyə bir addım daha atır. Hələ də insanlar bu faciənin ildönümünü qeyd 

edərkən sanki dünən baş vermiş kimi bir hissə qapılırlar. Hətta bu bəzi ermənilərdə bir az da olsa vicdan 

hissini oyadır. Hərçənd yenə də dünyanın gözündə həqiqətlər inkar edilir, reallıq yalnız siyasi məqsədlərə 

uyğun gəldikdə qəbul olunur.  

Qərb və Amerika ictimaiyyətinin həqiqətlərin gözünə dik baxmadığı dövrdə hətta bəzi ermənilər 

Xocalı soyqırımına görə azərbaycanlılardan üzr istəyirlər. Bu isə o deməkdir ki, vəhşiliyə göz yuman, 

qətliamın həyata keçirilməsinə şərait yaradanlar əslində bu hadisəni törədənlər qədər mənfur, riyakar və 

məkrli insanlardır. Onlardan biri – ABŞ-ın hazırkı dövlət katibi Con Kerri 1990-cı ildə SSRİ-nin sonuncu 

rəhbəri Mixail Qorbaçova Dağlıq Qarabağda ermənilərin statusunun möhkəmləndirilməsi üçün kömək 

istəməklə əslində bu qətliamların toxumlarını səpmiş olub. İndi isə ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik 

edən dövlətlərdən birinin rəsmisi kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün 

guya töhfələrini vermək istəyir. Lakin reallığı görməzdən gələrək, Xocalı soyqırımının video-yazılarına 

baxaraq hadisələri təsdiq etməməklə münaqişəni konstruktiv yolla həll etmək mümkün deyil.  

Con Kerridən fərqli olaraq ermənilər öz etdiyi xoşagəlməz əməlləri etiraf edərək, zərrə qədər olsa da 

günahlarını yumşaldılmış olmurlarmı? Bəs reallığı gizlədənlər, yalana ortaq olanlar bu soyqırımı 

törədənlərlə eyni tərəziyə gəlmirlərmi? Xocalıda vəhşicəsinə öldürülən neçə-neçə günahsızın qanına 

batmırlarmı? 

 “AzNews.az”ın məlumatına görə, publisist Vahe Avetyan özünün Facebook səhifəsində yazıb ki, 

Ermənistan hökumətinin nə zamansa Xocalıda baş verənlərdə əli olanları mühakimə edəcəyinə inanır: 

 “Əziz qonşularımız, azərbaycanlılar. Mən Xocalıda yüzlərlə insanın soyqırıma məruz qalmasında 

ermənilərin də iştirak etdiyinə görə sizdən üzr istəyirəm. Sizi inandırıram ki, nə məni, nə dostlarımı və nə 

də yaxınlarımı qatil, adamyeyən və sadist kimi yetişdiriblər. Əmin olun ki, Ermənistanda nə vaxtsa 

qanuni xalq respublikası qurulsa, o vaxt mənim ölkəm bu cinayətin araşdırılması üçün mümkün olan hər 

şeyi edəcək və bu işdə əli olanların hamısı mühakimə olunacaq. Mən düşünürəm ki, dünən törətdiyi 

genosidi boynuna almayan və haqq qarşısına çıxmağa mənliyi və cürəti çatmayan bir xalqın yüz illər 

əvvəl ata-babalarının başına gətirilən genosidə görə dünyadan ədalət tələb etməyə mənəvi haqqı çatmır”. 

Avetyan bu fikirləri bölüşməklə Ermənistan hakimiyyətinin saxtakar mahiyyətini, erməni xalqının isə 

mənəviyyatsızlığın dünyaya çatdırmış olub. Hərçənd ki, buna qədər işğalçı dövlətin cinayətkar rəhbərləri 

də etiraf ediblər ki, Xocalı soyqırımının həyata keçirilməsində, Azərbaycan xalqına qarşı divan 

tutulmasında yaxından iştirak ediblər. Ancaq dünya erməni yalanını əsas tutub 24 apreldə uydurma 

“erməni soyqırımı”nın 100 illiyini keçirməyə hazırlaşır. Hansı əsasla, daha doğrusu hansı məqsədlə? 

Xocalı soyqırımının canlı şahidi erməni jurnalist Daud Xheriyan o günləri xatırlayaraq qeyd edib ki, 

ölülərin yandırılması ilə məşğul olan “Qaflan” erməni qrupu Xocalıda azərbaycanlıları yandırmaqla 

məşğul olub.  

Belə cinayətkarların bu gün haqqın tanınırsa, ruhuna dualar oxunursa, bəs, Xocalıda sel kimi axan qan 

nə vaxt torpağa qərq olacaq? “Anspress”in məlumatına görə, Xheriyan bildirib ki, martın 2-də Xocalıdan 

1 kilometr məsafədə yerləşən əraziyə 100 azərbaycanlının meyiti gətirilib:  



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 

 

136 
 

 “Sonuncu yük maşınında 10 yaşında olan qız uşağı gördüm. Başından və əlindən yaralı idi. Havanın 

soyuq və özünün ac olmasına baxmayaraq hələ də yaşayırdı. Güclə nəfəs alırdı. Gözlərini ölüm qorxusu 

bürümüşdü. Bu vaxt Tiqranyan adlı erməni əsgər onu vəhşicəsinə götürərək digər cəsədlərin üstünə atdı.  

Sonra isə bütün cəsədləri yandırdılar. Yanan cəsədlərin arasında bir nəfər qışqırırdı. Heç bir şey edə 

bilməzdim”. 

Fevralın 26-sı Haaqada gur yağışın yağmasına baxmayaraq soydaşlarımızın Xocalı şəhidlərini anaraq 

onları qətlə yetirənləri lənətlədiklərini deyən millət vəkili Sahib Alıyev bildirib ki, lənətləmə Ermənistan, 

anma isə Azərbaycan səfirliyi önündə baş tutub:  

“İnanırsınızımı, yağış ləyəndən su tökülürmüş kimi yağsa da, əllərdəki məşəllər sönmürdü. 

Şəhidlərimiz üçün səssiz bir dua idi həmən an o məşəllər. Gur yağışın məşəlləri söndürə bilməməsində 

mən başqa bir rəmzilik də gördüm. O da buydu ki, başda prezidentləri Sarkisyan olmaqla bu soyqırımı 

törədənlər cəzalarını almayınca nə onlara olan nifrət sönəcək, nə də bu yöndə səylər dayanacaq”.  

Millət vəkili hesab edir ki, bir vaxtlar Serbiyanın keçmiş prezidenti Miloşeviç kimi, bir gün 

Ermənistanın cinayətkar prezidenti Sarkisyan da Haaqa məhkəməsi önünə çıxarılacaq:  

 “Hər halda etdikləri əməllərə görə erməni faşistlərinin bu və ya digər şəkildə cavab verəcəklərinə mən 

inanıram.  

Xocalı şəhidlərini çox yerdə olduğu kimi Hollandiyada da Türkiyə və Azərbaycan diasporunun 

təmsilçiləri birgə anıblar. Qürurvericidir ki, gur yağışın altında bacılarımız da bizimlə çiyin-çiyinə 

durmuşdular”. 

Millət vəkili Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, Xocalı soyqırımını bu gün dünyanın bildiyi bir faktora 

çevirə bilmişik. O “SİA”ya açıqlamasında bildirib ki, ilk növbədə, bu faciənin özü bəşəriyyət üçün çox 

unikal hadisələrdən biridir: 

 “Bir şəhərin gecə ikən erməni hərbçiləri tərəfindən yer üzündən silinməsi tarixdə az-az görünən 

hadisələrdəndir. Azərbaycanın daxilində məlumat mühiti genişdir, eləcə də ölkəmizdən kənarda bu 

soyqırımı 10-dan çox ölkə tanıyıb. ABŞ-ın  20-ə yaxın ştatı Xocalı soyqırımını tanıyır. Hətta bu 

hadisələrlə bağlı silsilə tədbirlər keçirilir. Artıq bu il bir çox Avropa ölkələrinin paytaxtında avtobusların 

üzərində, metro stansiyalarında Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumat lövhələri asılıb, televiziyalarda 1992-

ci il fevralın 26-sı baş verən qətliam barədə xəbər verilib. Ümumiyyətlə Xocalı soyqırımı artıq avropalı 

üçün yeni bir söz deyil”. 

A. Mirzəzadə bildirib ki, biz bu faciə haqqındakı məlumatların daha dərin qatlara getməsinə nail 

olmalıyıq:  

 “Yəni, bu artıq politoloqların, tarixçilərin tədqiqat obyektinə çevrilməlidir. Soyqırıma dair xaricdə 

daha çox kitablar dərc edilməli və filmlər çəkilməlidir. Ancaq bunun qısa bir zamanda reallaşacağını 

söyləmək düzgün olmazdı. Təbii ki, buna nail olmaq üçün müəyyən zaman və xeyli işlərin görülməsi 

lazımdır. Heç şübhəsiz ki, işlər görülür. Bu istiqamətdə Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, 

xaricdəki azərbaycanlılar, oranın universitetlərində təhsil alan tələbələrimiz böyük işlər görürlər. Bütün 

görülən işlər Xocalı soyqırımının dünya tərəfindən daha çox tanınmasına kömək edəcək”. 

 “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyinin sədri Şamil Ələkbərli qeyd edib ki, bu hadisə zamanı 

1000 nəfərdən çox dinc insanın şəhid olması barədə məlumatlar var.  

Onun sözlərinə görə, şəhid olanların saylarının dəqiq nə qədər olması araşdırılması vacib olan bir 

məsələdir:  

 “Xocalı əhalisi sonadək erməni terrorçuları və onların havadarlarına qarşı mübarizə aparıb. Rəhbərlik 

etdiyim təşkilat Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü ilə əlaqədar Türkiyədə təşkil olunan anım 

mərasimlərində iştirak edib. Biz orada Xocalının səsini bütün dünyaya eşitdirməyə çalışdıq. Əslində bu 

həqiqətləri hər kəs bilir. Lakin hər il bu istiqamətdə daha çox fəaliyyət göstərərək soyqırım faktını bütün 

dünyanın dilindən eşitməyə nail olmalıyıq.  

Məmləkətimizdə elə bir insan olmaz ki, şəxsi problemləri olmasın. Onların içərisində Xocalı sakinləri 

də var.  

Məlum soyqırım zamanı hər 2 valideynini itirmiş insanlar, qarşılaşdıqları problemləri çözmək üçün 

çətinliklərlə qarşılaşırlar. İnanıram ki, çoxdan həsrətində olduğumuz tarixi qələbənin sevincini 

yaşayacağıq.  

Qaçqın və məcburi köçkünlər öz yurdlarına qayıdacaqlar. Problemlər məngənəsində olan Azərbaycan 

xalqı məhz onda rahatlıq tapacaq”. 
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Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Moskvada Xocalı soyqırımı ilə 

bağlı tədbirdə iştirak edib 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Rusiya Federasiyasının 

Moskva şəhərində Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib. Tədbir 

“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan 

Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfirliyi, Rusiya-Azərbaycan Gənclər Təşkilatı (AMOR) 

və Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi tərəfindən təşkil edilib. 

 

Tədbirdə çıxış edən Leyla Əliyeva Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü zamanı törədilmiş 

Xocalı soyqırımının təfərrüatları, baş verdiyi şərait və fəsadları barədə iştirakçıları məlumatlandırıb. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti faciə qurbanlarının xatirəsini bir daha yad edərək, bu 

hadisələrdən 23 il keçməsinə baxmayaraq, onun yaddaşlarda daha da möhkəmləndiyini bildirib. Leyla 

Əliyeva Xocalı soyqırımına dünya ictimaiyyəti tərəfindən hüquqi və siyasi qiymətin verilməsinin 

vacibliyini vurğulayaraq, son illər bu hadisələrin qlobal səviyyədə tanınması istiqamətində səylərin 

artmasını, o cümlədən bir çox dövlətlərin qanunverici orqanlarında Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

qətnamələrin qəbul olunmasını təqdir edib. Leyla Əliyeva, həmçinin iştirakçılara “Xocalıya ədalət!” 

kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verib. 

Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfiri Polad Bülbüloğlu çıxış edərək Xocalı 

soyqırımının Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün ən faciəvi səhifəsini təşkil etməsi ilə 

yanaşı, onun yeganə hal olmadığını bildirib və diqqəti Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin nəticələrinə, 

inkişafa mənfi təsirinə, eləcə də regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə yönəldib. 

Tədbir zamanı Azərbaycanın və Rusiyanın tanınmış musiqiçilərinin - Alim Qasımov, Fərqanə 

Qasımova, Fərhad Bədəlbəyli, Dimirti Yablonski və Rain Sultanovun ifasında Xocalıya həsr olunmuş 

muğam və etno-caz janrında musiqi parçaları səslənib, işğal altında olan ərazilərə və Xocalı soyqırımına 

aid videomateriallar təqdim edilib. 

Tədbirdə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində nəşr olunan yeni toplunun rus 

dilində buraxılışının təqdimatı da keçirilib. Topluya Leyla Əliyevanın video müraciətindən, Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı sənədli filmdən ibarət 2 DVD, kitab, buklet, eləcə də Xocalı hadisələrinin fotoları, 

“Xocalıya ədalət” kampaniyasının yeni loqosu və promo məhsullarının olduğu fləşkart daxildir. Topluda, 

eyni zamanda, Xocalı soyqırımı ilə bağlı tərtib edilmiş elektron təqdimat da var. Bu təqdimatdan müxtəlif 

maarifləndirmə tədbirləri zamanı, xüsusən də xarici auditoriya üçün geniş istifadə edilməsi nəzərdə 

tutulub. 

Tədbir çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Xocalı soyqırımı 

nəticəsində hər iki valideynini itirmiş gənclərlə görüşüb, onların yaşadığı dəhşətli xatirələri dinləyib və 

kədərlərini bölüşüb. 

Daha sonra azərbaycanlı və rusiyalı uşaqların Xocalı soyqırımı ilə bağlı rəsmlərinin sərgisi ilə tanışlıq 

olub. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-1 mart.-N 48.-S.2. 
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Azərbaycanlılar BMT-nin mənzil qərargahı qarşısında aksiya keçirib 

 

Berlindəki Azərbaycan və Türk diasporu Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anıb 

 

Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ərəfəsində faciə qurbanlarının xatirəsi Almaniyadakı Azərbaycan 

və Türk diaspor təşkilatları tərəfindən Berlində yad edilib. Almaniyadakı Türk-Azərbaycan Birliyi 

(TAVD), Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzi (AAKM), Berlin-Brandenburg 

Atatürkçü Düşüncə Dərnəyi (ADD), Türk Gənclər Birliyinin (TGB) təşkilatçılığı və Azərbaycan 

Respublikasının Almaniyadakı Səfirliyinin dəstəyi ilə keçirilən tədbir Berlindəki Türk Evində baş tutub. 

Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Almaniya Federativ Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli 

səfiri Pərviz Şahbazov, Türkiyə Almaniya Böyükelçisi Hüseyn Avni Karslıoğlu, Türkiyənin Berlindəki 

Baş konsulu Ahmet Başar Şen, Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva, İstanbul Universitetinin 

professoru Mehmt Perinçek, "Erməni təcavüzünün tanıdılması" İctimai Birliyinin sədri, yazıçı Səriyyə 

Cəfərova və başqaları iştirak edib. Atatürkçü Düşüncə Dərnəyinin sədri Olcay Başegmez tədbiri açaraq 

Azərbaycan diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlığın son illər daha da genişlənməsindən, qarşılıqlı maraq 

doğuran məsələlərlə bağlı həyata keçirilən birgə layihələrdən bəhs edib. Avropa Azərbaycanlıları 

Konqresinin prezidenti, Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzinin rəhbəri Samira Patzer-

İsmailova Xocalı soyqırımının Almaniya ictimaiyyətində tanıdılmasına dair keçirilən tədbir və aksiyalar 

haqqında məlumat verib, bu fəaliyyətdə Almaniyadakı türk icmasının göstərdiyi dəstəyi yüksək 

qiymətləndirib. Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Pərviz Şahbazov isə mühüm tədbirlərin Türk Evində 

türk icması ilə birgə keçirilməsinin artıq ənənə halı aldığını bildirib və bunu sevindirici hal kimi 

dəyərləndirib.  

Türkiyə Cümhuriyyətinin Böyükelçisi Hüseyn Avni Karslıoğlu azərbaycanlılara qarşı törədilən Xocalı 

soyqırımının bütün Türk xalqını kədərləndirdiyini bildirib. Türk xalqına qarşı olan ikili standartların 

tətbiq edildiyini qeyd edən səfir ermənilərin qondarma soyqırımı haqqında danışarkən, türk xalqına qarşı 

törədilən əsl soyqırımlarının müzakirə edilmədiyini vurğulayıb. Daha sonra Türk Alman Birliyinin sədri 

Hakkı Keskin aparıcılığı ilə davam edən tədbirdə Milli Məclisin üzvü Qənirə Paşayeva, İstanbul 

Universitetinin professoru Mehmet Perinçek, yazıçı və jurnalist Səriyyə Cəfərova çıxış edərək 

Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindən, Azərbaycan və Türk diasporunun gələcək fəaliyyətindən, erməni 

yalanlarının ifşası və Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğində birgə fəaliyyətin istiqamətlərindən danışıblar. 

Azərbaycanlı gənclər Ermənistanın Rusiyadakı səfirliyinə etiraz məktubu təqdim edib Rusiya 

Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində bir qrup azərbaycanlı gənc Ermənistanın Rusiyadakı 

səfirliyinə etiraz məktubu təqdim edib. Səfirlik əməkdaşları əvvəlcə məktubu qəbul etmək istəməslər də, 

gənclərin təkidindən sonra müraciəti qəbul etməyə məcbur olublar. Etiraz məktubunda Rusiyada yaşayan 

və fəaliyyət göstərən azərbaycanlı gənclərin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan 

ərazisində girov götürülən Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əsgərovun dərhal azadlığa buraxılması, 

Ermənistan dövlətinin Azərbaycana qarşı təxribatlardan əl çəkməsi və işğal olunmuş Azərbaycan 

torpaqlarından Ermənistan qoşunlarının çıxarılması tələb edilir. Məktubda bir sıra dövlətlərin və 

beynəlxalq təşkilatların azərbaycanlı girovların azadlığa buraxılması ilə bağlı fikirləri, tələbləri qeyd 

olunub. Azərbaycan Mədəniyyətinin İntibah və İnkişaf Fondu sədri Şamil Nağıyev bildirib ki, məqsəd 

azərbaycanlıların etirazını çatdırmaqdır. "Biz məktubda qeyd etmişik ki, qanunsuz saxlanılan 

azərbaycanlılar azad olunmalıdır və bunu nəinki azərbaycanlılar dünya gəncliyi tələb edir". Azərbaycan 

Slavyan Gənclər Assosiasiyasının Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Toğrul Allahverdiyev isə bu 

məktubla Ermənistan dövlətini artıq qanunlara əməl etməyə, özbaşınalığa son qoymağa çağırış etmək 

istədiklərini deyib. Azərbaycanlı gənclər Ermənistan səfirliyi qarşısında "Xocalıya ədalət!" şüarları ilə də 

öz etirazlarını bildiriblər.  

Alman professor Vilfrid Furman: "Xocalı faciəsi hələ də ədalətli qiymət almayıb" Almaniyanın 

paytaxtı Berlində "Erməni təcavüzünün tanıdılması" İctimai Birliyinin sədri, yazıçı publisist Səriyyə 

Müslümqızının alman dilində çap edilmiş "Dünya susmasın gərək" kitabının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə 

alman ictimaiyyətinin nümayəndələri, Azərbaycan Respublikasının Almaniya Federativ 

Respublikasındakı Səfirliyinin əməkdaşları, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri, tələbə və doktorantlar 

iştirak edib. Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzinin təşkil etdiyi mərasimdə təşkilatın 
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rəhbəri Samira Patzer-İsmailova Azərbaycan xalqının dərdinə şərik olduğu üçün tədbirdə iştirak edən 

almanlara təşəkkür edib və Xocalı soyqırımı haqqında geniş məlumat verib. Azərbaycanın Almaniyadakı 

Səfirliyinin müşaviri Rizvan Nəbiyev isə Xocalı soyqırımının tarixi və siyasi aspektləri, həmçinin Cənubi 

Qafqazın hazırkı geosiyasi vəziyyəti barədə çıxış edib. Alman alimi, Alman-Azərbaycan Forumunun 

idarə heyətinin üzvü professor Vilfrid Furman isə Xocalı soyqırımının Avropada tanıdılması barədə 

danışıb və bu faciənin hələ də ədalətli qiymət almadığını vurğulayıb. Daha sonra tədbirdə iştirak edənlər 

hüquqşünas, Alman-Azərbaycan Forumunun icraçı direktoru Pərviz Yazdani, Səriyyə Cəfərova, "Tərxis 

olunmuş hərbçilərin gəncləri maarifləndirmə" İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli, tələbə, Berlin Azad 

Universitetinin doktorantı Tural Qasımov çıxış edərək Xocalı soyqırmının geniş təbliği ilə bağlı 

müzakirələr aparıb. Azərbaycanlılar BMT-nin mənzil qərargahı qarşısında aksiya keçirib Xocalı 

soyqırımının 23-cü ildönümünün anılması və faciə zamanı 613 nəfər günahsız insanın qətlə yetirilməsinə 

etiraz olaraq Ermənistanın BMT-dəki Daimi Nümayəndəliyi qarşısında aksiya keçirilib. Aksiyada 

Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyasının təşkil etdiyi aksiyada Azərbaycan, Türk diaspor təşkilatlarının 

nümayəndələri iştirak edib.  

Azərbaycanlıların Ermənistanın BMT-dəki Daimi Nümayəndəliyi qarşısından başlayan mitinqi daha 

sonra BMT-nin mənzil qərargahı önündə davam edib. Əllərində Azərbaycan və Türkiyə bayraqları tutan 

aksiyaçılar "Xocalı soyqırımı XX əsrdə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır cinayətdir", "Xocalıya 

ədalət!", "Azərbaycan Xocalı faciəsinin qurbanlarını unutmayacaq", "Soyqırımı unutma" kimi şüarlar 

səsləndirib. Aksiyanın təşkilatçıları Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürülən 

azərbaycanlılar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin dərhal azadlığa buraxılmasını tələbə edərək 

"Dilgəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevə azadlıq" şüarı səsləndiriblər. Drezden nəqliyyatında Xocalı 

soyqırımına həsr olunmuş videoçarx nümayiş etdirilir Almaniyada yaşayan soydaşlarımız bu ölkənin 

ictimaiyyətini 23 il əvvəl Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı 

törətdiyi soyqırımı barədə məlumatlandırmaq məqsədilə müxtəlif tədbir və aksiyalar keçirir. Almaniyanın 

Saksoniya federal torpağının inzibati mərkəzi olan Drezden şəhərindəki şəhərdaxili və şəhərətrafı 

istiqamətlərdə hərəkət edən ictimai nəqliyyat vasitələrində (avtobus və tramvaylarda) Xocalı soyqırımını 

əks etdirən çarxların nümayişi təşkil olunub.  

Aksiya Drezdendə fəaliyyət göstərən Alman Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən keçirilir. 

Nəqliyyat vasitələrində quraşdırılan monitorlarda 24 saat ərzində hər beş dəqiqədən bir Xocalı videoçarxı 

nümayiş etdirilir. 20 saniyəlik videoçarxda Azərbaycan bayrağı fonunda Xocalı soyqırımının törədildiyi 

tarix - 26.02.1992 yazılır. Daha sonra "Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı baş vermiş Xocalı 

soyqırımı qurbanlarını anır", "Qətlə yetirilənlər: 613. Uşaqlar: 83. Ailə: 8, "Azərbaycana qarşı insanlıq 

faciəsi" yazıları bir-birini əvəz edir. Fevralın 18-19-da nümayiş etdirilən videoçarx vasitəsilə üç gün 

ərzində Drezden sakinləri Xocalı soyqırımı barədə məlumatlandırılıb. Əskişəhərdə Xocalı soyqırımının 

23-cü ildönümünə həsr olunmuş brifinq keçirilib Türkiyənin Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyi Xocalı 

soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar mətbuat üçün brifinq keçirib. Brifinqdə çox sayda soydaşımız, 

tələbələr, Xocalını Tanıtma İctimai Birliyinin sədri və Xocalı hadisələrini yaşamış soyqırımının şahidləri 

iştirak edib. Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyinin sədri Cavid Aydın brifinqdə çıxış edərək bildirib ki, 

23 il əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalıda 613 nəfər azərbaycanlını öldürülməsi tarix 

boyu türklüyə qarşı törədilən cinayətlərdən biridir. "Bu gün hər platformada sözdə erməni soyqırımından 

danışanlar Xocalıda, Qarabağda, Şərqi Türküstanda, Təlafərdə yaşananları görmürlər"- deyə vurğulayan 

Cavid Aydın qeyd edib ki, Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyi olaraq Xocalıda yaşananların insanlığa 

qarşı törədilən cinayət olaraq tanınmasını istəyirik. Daha sonra isə o, Türk siyasətini və mətbuatını bu 

haqda üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməyə dəvət edib. Brifinqdən sonra Əskişəhər vətəndaşlarına 

Xocalı soyqırımıyla bağlı materiallar paylanıb. Daha sonra İNDEX Təşkilatının dəstəyilə Əskişəhər 

Azərbaycanlılar Dərnəyi tərəfindən Əskişəhərin Muttalib bölgəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsinə 613 ağac əkilərək Xocalı Soyqırımı Xatirə Ormanı salınıb.  

Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar Finlandiya Parlamentində görüş keçirib Azərbaycan Respublikasının 

İsveç Krallığı, Finlandiya və Norveçdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Adış Məmmədov, bu ölkədə 

fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarından Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyasının sədri Vasif Muradlı və 

Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri Arzu Oqtay Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə 

əlaqədar Finlandiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvləri ilə görüşüb. Görüşdə qrupun 

rəhbəri Eero Lehti, deputat Elisabeth Naucler, parlamentin Beynəlxalq əlaqələr üzrə katibi, Teemu Vuorio 

və başqaları iştirak edib. Görüşdə səfir Adış Məmmədov Finlandiyada parlamentinin deputatlarına 



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 

 

141 
 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan 

tərəfindən işğal olunması barədə geniş məlumat verib. A. Məmmədov dünya ictimaiyyətinin bu fakta hələ 

də biganə qalmasını təəssüflə qeyd edib. Görüş zamanı Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyasının sədri 

Vasif Muradlı Xocalı soyqırımının Finlandiya Parlamentində müzakirəyə çıxarılması, tanınması və siyasi 

qiymət verilməsi ilə bağlı təşkilat tərəfindən hazırlanan müraciəti parlamentlərarası dostluq qrupunun 

rəhbəri Eero Lehtiyə təqdim edib. Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri Arzu Oqtay da 

müzakirələr zamanı finlandiyalı deputatları Xocalı soyqırımını tanımağa və qəbul etməyə çağırıb. 

Görüşün sonunda deputatlara Dağlıq Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar rəsmi sənədlər və Xocalı soyqırımını 

əks etdirən videomateriallar təqdim olunub. 

“Paralel”.-2015.-3 mart.-№ 40.-S.10. 
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Petisiya müəllifləri dünya ictimaiyyətini xocalida törədilən cinayətləri soyqirimi kimi 

tanimağa çağirir 

 

İstanbulda Xocalı soyqırımına həsr olunan anım mərasimi keçirilib 

 

Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Türkiyənin İstanbul şəhərində fotosərgi və konfrans 

keçirilib. İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Mədəniyyət Dərnəyi tərəfindən təşkil edilən tədbirə 

Türkiyə və Azərbaycanın dövlət rəsmiləri, alimlər, mədəniyyət işçiləri və diaspor nümayəndələri qatılıb. 

Konfransdan əvvəl iştirakçılar tədbirin keçirildiyi binanın qarşısında əllərində qara şar və plakatlar tutaraq 

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad ediblər. Daha sonra konfransı giriş sözü ilə açan İstanbul 

Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Mədəniyyət Dərnəyinin sədri Səfər Qaraqoyunlu Xocalı soyqırımı 

barədə danışaraq bu faciənin bütün bəşəriyyət üçün mənəvi ləkə, insanlığa qarşı cinayət olduğunu qeyd 

edib. Sonra Azərbaycanın İstanbuldakı Baş konsulu Həsən Zeynalov, Milli Məclisin deputatları Sabir 

Rüstəmxanlı, Aqil Abbas, Fəzail İbrahimli, Anadolu Aydınlar Ocağının rəhbəri, professor İbrahim Öztek 

və başqalarının çıxışları dinlənilib. Onlar Xocalı soyqırımının dəhşətlərindən danışaraq qeyd ediblər ki, 

beynəlxalq ictimaiyyət bu faciəyə hüquqi-siyasi qiymət verməyənədək belə dəhşətli hadisələrin təkrar 

olunma riski qalacaq. Sonda tədbir iştirakçılarına Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 

Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası 

çərçivəsində hazırlanan, Xocalı soyqırımı, digər bölgələrimizdə törədilən cinayətləri əks etdirən kitab, 

buklet və videomateriallar paylanıb. Tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi və çox 

sayda media təmsilçisi iştirak edib. Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü ilə bağlı Azərbaycanın İstanbuldakı 

Baş Konsulluğu və Kartal Bələdiyyəsinin birgə təşkilatçılığı ilə soyqırımı qurbanlarının anım mərasimi 

keçirilib. Hasan Ali Yücel Mədəniyyət Mərkəzində baş tutan tədbirdə Azərbaycanın İstanbuldakı Baş 

konsulu Həsən Zeynalov, Kartal Bələdiyyəsinin sədri Altınok Öz, millət vəkili Fəzail İbrahimli, alimlər 

İbrahim Öztek, Adil Allahverdiyev, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi, Azərbaycan və 

Türk diaspor təşkilatlarının, ictimaiyyətin təmsilçiləri iştirak edib. Əvvəlcə Bələdiyyə sədri Altınok Öz və 

Baş konsul Zeynalov tədbir çərçivəsində təşkil edilən fotosərgini ziyarət edib.  

Daha sonra Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib və hər iki ölkənin 

dövlət himnləri səsləndirilib. Azərbaycanın İstanbuldakı Baş konsulu Həsən Zeynalov həmişəki kimi bu 

gün də Azərbaycanın dərdinə şərik olduğuna və göstərdiyi diqqətə görə Kartal Bələdiyyəsi sədrinə 

təşəkkürünü bildirib. H. Zeynalov insanlığa qarşı törədilən cinayət barədə geniş çıxış edərək faciənin 

tarixi, nəticələri, qurbanları barədə iştirakçıları məlumatlandırıb və dünya ictimaiyyətini Xocalı 

soyqırımını tanımağa çağırıb. Kartal Bələdiyyəsinin sədri Altınok Öz isə bildirib ki, Xocalı soyqırımını 

həyata keçirən və onu dəstəkləyən tərəflər öz cəzasını almalı, qətliam planının müəllifləri Azərbaycan 

xalqından üzr istəməlidir. A. Öz Türkiyənin hər zaman qardaş Azərbaycan xalqının yanında olacağını, 

kədərini paylaşacağını vurğulayıb. Tədbirin digər panellərində Azərbaycan və Türkiyə tarixçiləri, alimləri 

Xocalı soyqırımı, erməni saxtakarlığı və təxribatı ilə bağlı çıxışlar edib. Azərbaycanlılar İsveç 

Parlamentinə Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar müraciət ünvanlayıb Azərbaycan Federasiyası-İsveç Xocalı 

soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar burada yaşayan soydaşlarımız adından İsveç Parlamentinə 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini pisləyən müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə 1992-ci il 

fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 366-cı alayın dəstəyi ilə Ermənistan hərbi hissələrinin dinc Xocalı 

əhalisinə qarşı törətdiyi vəhşilik qeyd olunub. Hücum zamanı ümumilikdə 613 günahsız insanın qətlə 

yetirildiyi, onlardan 106 nəfərin qadın, 70 nəfərin yaşlı və qoca, 63 nəfərin isə uşaq olduğu, həmçinin 150 

şəxsin aqibəti haqqında hələ də heç bir məlumat əldə edilməməsi, 1275 şəxsin isə girov götürüldüyü qeyd 

olunub. Müraciətdə Xocalı soyqırımdan 23 il keçməsinə baxmayaraq, bu illər ərzində İsveç dövlətində və 

cəmiyyətində bu haqda məsələ qaldırılmadığı, İsveç hökumətinin bu soyqırıma dair mövqe bildirmədiyi 

vurğulanıb. Sənəddə həmçinin Azərbaycan Federasiyası-İsveç Parlamentə müraciət edərək 1992-ci il 26 

fevral tarixində baş verən qətliamın azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı kimi tanınmasını, 

həmçinin Azərbaycanın bir milyon qaçqın və köçkünün öz evlərinə qayıtması üçün Ermənistana qarşı 

sanksiyalar qəbul edilməsi tələb olunub.  
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Latviyada Xocalı qurbanlarını anım yürüşü keçirilib Latviyanın paytaxtı Riqa şəhərində Azərbaycan 

Respublikasının Latviyadakı Səfirliyinin və Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcmasının dəstəyi, 

eyni zamanda təşkilatçılığı ilə "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində anım tədbiri 

keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Latviyadakı Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elman 

Zeynalov, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Fuad Kərimov, Latviya parlamentinin 

azərbaycanlı deputatı Roman Naudiniş, Azərbaycan diasporunun üzvləri, Latviyali iş adamları və bu 

ölkədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan səfir 1992-ci il fevralın 

26-da Xocalıda Ermənistan silahli qüvvələri tərəfindən törədilən vəhşiliklər haqqında dolğun məlumat 

verib. Daha sonra çıxış edən Latviya parlamentinin deputatı Roman Naudiniş, Latviya Seyminin 

Azərbaycanla parlamentlərarası dostluq qrupunun iclasında Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinin 

ehtiramla yad edildiyini deyib və soyqırımla bağlı dostluq qrupunun qəbul etdiyi bəyanatı Azərbaycan 

Respublikasının Latviyadakı səfiri Elman Zeynalova təqdim edib. Tədbirdə çıxış edən Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Fuad Kərimov 26 fevral- Azərbaycan xalqı üçün çox kədərli bir gün 

olduğunu qeyd edərək, soyqırımının tanıdılması məqsədilə Latviyanın media geniş təbliğat aparıldığını 

diqqətə çatdırıb.  

Latviyada təhsil alan azərbaycanlı tələbələr adından tədbirdə çıxış edən və əslən şuşalı olan Azər 

Abbasov Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində ailəsinin üzləşdiyi çətinliklər barədə danışıb. 

Daha sonra tədbir iştirakçılarına ilk dəfə olaraq latış dilində həzin Azərbaycan muğamı səsləndirilib və 

soyqırımdan bəhs edən film nümayiş etdirilib. Bundan başqa, Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə 

əlaqədar Latviyada yaşayan azərbaycanlılar Riqada yürüş keçirib. Latviyanın Azərbaycanlı Gənclər 

Hərəkatının üzvləri, "AZƏRİ" Gənclər Təşkilatı, habelə ölkədə təhsil alan əcnəbi tələbələr Xocalı 

soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiramlarını bildirmək və dünya ictimaiyyətinin diqqətini erməni 

terrorçuları tərəfindən törədilən bu bəşəriyyət əleyhinə cinayətə yenidən cəlb etmək üçün bir yerə 

toplaşıblar. Riqanın əsas küçələrindən keçən aksiya iştirakçıları ingilis və Azərbaycan dillərində 

"Xocalıya ədalət!", "Biz ədalət istəyirik!" şüarlarını səsləndiriblər. Niderland Parlamentinə Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı petisiya təqdim edilib "Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi Xocalı 

faciəsinin 23-cü ildönümü ilə əlaqədar ölkədə fəaliyyət göstərən bütün siyasi institut və təşkilatlara, eləcə 

də Niderland Krallığı Parlamentinin Xarici İşlər üzrə komissiyasının rəhbəri xanım A. Eijsink və 

qurumun digər üzvlərinə petisiya ilə müraciət edib. Niderland Krallığında yaşayan azərbaycanlı və digər 

türk soydaşlarımızın imzaladığı bu petisiya həmçinin BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Beynəlxalq 

Ombudsman qurumu və digər beynəlxalq təşkilatların üzvlərinə, həmçinin Azərbaycanın xaricdəki 

səfirliklərinə göndərilib. Petisiyada qeyd olunur ki, Xocalı soyqırımı Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

təcavüzkar siyasəti insan haqları və azadlıqlarının kütləvi şəkildə pozulmasının bariz nümunəsidir. 

Petisiyada Xocalı soyqırımına görə Ermənistan Respublikasının heç bir beynəlxalq səviyyəli təşkilatlar 

tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilməməsi təəssüflə qeyd olunur. Müraciətdə Ermənistan Silahlı 

Qüvvələrinin Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdiyi soyqırımı, eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

haqqında ətraflı məlumat verilir. Petisiyada daha sonra beynəlxalq hüquqa görə soyqırımının sülhə və 

insanlığa qarşı törədilən cinayət kimi qiymətləndirilir. Qeyd olunur ki, Xocalı faciəsinin əvvəlcədən 

planlaşdırılması, etnik təmizləmə siyasətinə əsaslanması bu cinayətin beynəlxalq normalara görə 

soyqırımı olduğunu bir daha təsdiqləyir. Petisiya müəllifləri dünya ictimaiyyətini Ermənistan Silahlı 

Qüvvələri tərəfindən Xocalıda törədilmiş vandalizm və zorakılıq cinayətlərini soyqırımı kimi tanımağa 

çağırır.  

Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Praqada avtomobil yürüşü təşkil edilib Xocalı soyqırımının 

23-cü ildönümü günü Praqada yaşayan azərbaycanlılar Çexiyanın əsas dövlət qurumları və Ermənistan 

səfirliyinin binasının önündən keçməklə, Azərbaycan bayraqları və Xocalı soyqırımına dair posterlər olan 

avtomobil yürüşü ediblər. "Çexiya-Azərbaycan İctimai Birliyi" tərəfindən təşkil olunan aksiyanın 

iştirakçıları daha sonra Çexiya parlamentinin binası qarşısında toplaşıb. Aksiyada çıxış edən təşkilatın 

sədri Əbdül Əliyev Xocalı soyqırımının Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli və qara səhifələrindən biri 

olduğunu deyib. Təşkilat rəhbəri bildirib ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə başlamış "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində biz də bu qanlı faciənin həqiqətlərini 

dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa və həmin hadisələrə obyektiv qiymətin verilməsinə nail olmağa çalışırıq. 

Birliyin sədri insanlığa qarşı cinayətlərin törədilməsinə görə Ermənistanı pisləyən qətnaməni qəbul etmiş 

Çexiya Respublikası parlamentinə xüsusi minnətdarlığını bildirib. Daha sonra, "Xocalıya ədalət!" 

kampaniyası çərçivəsində hazırlanmış xüsusi köynəklər geyinən yürüş iştirakçıları Praqanın mərkəzi 
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küçələrindən piyada keçməklə yerli əhaliyə Xocalı soyqırımına dair broşürlər paylayıb və müvafiq 

məlumat verib. Xatırladaq ki, 2013-cü il fevralın 7-də Çexiya Respublikası Parlamentinin Deputatlar 

Palatasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsi 1992-ci il fevralın 26-da "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 edib. 

 

“Paralel”.-2015.-3 fevral.-№ 40.-S.12. 
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Daha bir ABŞ konqresmenindən Xocalı faciəsi ilə bağlı bəyanat 

ABŞ konqresmeni Stiv Kohen Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Konqresdə 

bəyanatla çıxış edib. O, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda yerləşən Xocalıda 1992-ci il 

fevralın 26-da 600-dən çox mülki şəxsin qətlə yetirildiyini bildirib.   

 

S.Kohen atəşkəsin əldə edilməsindən 20 ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ 

regionu və ətraf 7 rayon daxil olmaqla Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin hələ də işğal altında qaldığını və 

bir milyondan çox azərbaycanlının öz evindən didərgin düşdüyünü qeyd edib. 

Stiv Kohen Azərbaycanın çox çətin qonşuluqda təhlükəsizlik və enerji məsələlərində ABŞ-ın və 

müttəfiqlərinin güclü tərəfdaşı olduğunu vurğulayıb. Eyni zamanda, konqresmen Azərbaycanın 

beynəlxalq sülhməramlı əməliyyatlara, xüsusilə NATO-nun Əfqanıstandakı əməliyyatına mühüm 

töhfəsini xüsusi vurğulayıb. 

Konqresmen bəyanatında Azərbaycanın aparıcı rol oynadığı “Cənub” qaz dəhlizinin inşasının Avropa 

üçün önəmli alternativ təşkil edəcəyini bildirib. Habelə ölkəmizin İsrailin neft istehlakının təxminən 40 

faizini təmin etdiyini vurğulayıb. 

ABŞ Konqresindəki Azərbaycan üzrə işçi qrupun həmsədri olan Stiv Kohen dünya azərbaycanlılarının 

Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad etdiyi bir vaxtda Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həllinə dəstək verməsinin vacibliyini vurğulayıb. 

 

Yusif BABANLI, 

 AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Vaşinqton 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-11 mart.-N 55.-S.3. 
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Leon Kuk: “Əsas məqsəd Xocalı faciəsini törədən cinayətkarların məhkəmə qarşısında 

cavab verməsidir” 

 

Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin London ofisinin ictimaiyyətlə əlaqə və marketinq məsələləri üzrə 

direktoru Dublin radiosuna müsahibə verib 

Bakı – APA. Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin (TEAS) London ofisinin ictimaiyyətlə əlaqə və 

marketinq məsələləri üzrə direktoru Leon Kuk İrlandiyanın 103.2 FM dalğasında yayımlanan Dublin 

şəhər radiosunun "Mediascope” proqramına müsahibə verib. 

TEAS-dan APA-ya verilən məlumata görə, proqramın aparıcısı Ellen Qanninqin suallarını 

cavablandıran Leon Kuk Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 

həyata keçirilən “Xocalıya ədalət !” təbliğat–təşviqat kampaniyası çərçivəsində görülən işlər, həmçinin 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həqiqətləri barədə ətraflı məlumat verib. 

Düşünürəm ki, dünya ictimaiyyətinin diqqətini 1992-ci ildə baş vermiş, 613 dinc sakinin qətlə 

yetirildiyi Xocalı qırğınına yönəltmək kimi çətin vəzifəniz var. Qısaca olaraq, həmin qanlı olay haqda 

məlumat verərdiniz. 

Məlumat üçün bildirim ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 1988-1994-cü illərdə 

baş verib. 1994-cü il mayın 8-də tərəflər arasında atəşkəsin əldə edilməsi barədə “Bişkek protokolu” 

imzalanıb. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə həyata keçirilən Xocalı qətliamı münaqişə 

müddəti zamanı baş verən, öz qəddarlığı seçilən ən dəhşətli qanlı olay olub. Sizin də qeyd etdiyiniz 613 

qurbanın 106-sı qadın, 63-ü uşaq və 70-i qoca olmaqla, öldürülənlərin əksəriyyəti xüsusi qəddarlıqla qətlə 

yetirilib. Keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının dəstəyi ilə erməni silahlı qüvvələri şəhəri tərk 

etməyə çalışan mülki əhaliyə qarşı hücuma keçərək onlarla amansız davranıb. Həmin müdhiş gecədən 23 

il ötməsinə baxmayaraq, heç kəs bu soyqırımla bağlı mühakimə edilməyib, Beynəlxalq Cinayət 

Məhkəməsi qarşısında cavab verməyib. TEAS Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım 

Əliyeva tərəfindən başladılan “Xocalıya Ədalət!” kampaniyası çərçivəsində Dublin də daxil olmaqla, 

Avropanın bir çox ölkələrində tədbirlər təşkil edərək, avropalıları 23 il öncə baş vermiş dəhşətli qətliam 

haqda məlumatlandırmağa çalışır. 

Hadisə barədə mən yalnız bu yaxınlarda Dublində təşkil etdiyiniz “Endless Corridor” (“Sonsuz 

dəhliz”) sənədli filminin təqdimat mərasiminə dəvət aldıqdan sonra xəbər tutdum. Ceremi Ayronz 

tərəfindən səsləndirilən film, litvalı jurnalist Riçard Lapaytisin xatirələri əsasında çox gözəl nəql edilir. 

Doğrudan da çox təsirli filmdir. Bir az film haqda məlumat verməyinizi xahiş edirəm. “Sonsuz dəhliz” 

litvalı rejissor və prodüser Andreas Brokas, ABŞ prezidenti Cimmi Karterin administrasiyası zamanı Ağ 

Evin ictimaiyyətlə əlaqə üzrə direktoru vəzifəsində çalışmış Cerard Rafşunun prodüserliyi ilə meydana 

gəlmiş bir saatlıq sənədli filmdir. 15 ölkəni təmsil edən peşəkarlardan ibarət yaradıcı heyətin 5 illik əməyi 

nəticəsində ərsəyə gəlmiş bu film, Xocalı qətliamı gecəsi təmas xəttinin yaxınlığında olan və son 23 il 

ərzində gördüklərindən söhbət açan jurnalist Riçard Lapaytisin geriyə Azərbaycana dönüşündən bəhs 

edir. O, təmas xəttinə səfər edərək qətliamdan sağ çıxmış Xocalı sakinləri ilə yenidən görüşür. Filmdə 

həmçinin həmin gecə öz məkrli planlarını həyata keçirən erməni komandirləri ilə müsahibələr də yer alıb. 

Filmdə sağ qalan insanların həyat hekayələri, onlara kömək etmiş insanlar haqda, o cümlədən 

müharibənin amansızlığından danışılır.  

Açığı, filmdə məni təəccübləndirən məqamlardan biri filmin yaradıcı heyətinin erməni 

komandirlərinin həmin gecə barədə danışmasına nail olmasıdır. 

Bu, öz-özlüyündə bir dönüşdür. Lakin qəribəsi budur ki, əks tərəfdə olan şəxslərin bu qətliamda rol 

oynadıqlarını etiraf etmələrinə baxmayaraq, beynəlxalq ictimaiyyət hələ də işğal edilən torpaqların 

Azərbaycanın suveren ərazisi kimi tanıyan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 və Avropa Parlamentinin 

qəbul etdiyi qətnamələri həyata keçirilməsinə təkid etmir. 

Filmi Dublindən başqa daha harada nümayiş etdirmisiniz ? Onun yayımını təşkil etmək üçün hansı 

planlarınız var ? 

Hazırda Avropa və ABŞ-ın aparıcı telekanalları ilə danışıqlar aparılır. Film Dublindən başqa, London, 

Paris, Brüssel, Berlin, Vilnüs, Moskva, İstanbul, Ankara və Berndə nümayiş olunub. Ötən illər ərzində, 

yəni 2008-ci il mayın 8-dən etibarən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın 
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təşəbbüsü ilə başladılan “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində dünyanın 100-dən artıq ölkəsində 

film nümayişləri, konsert, yürüşlər də daxil olmaqla, müxtəlif xarakterli tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 

Qeyd etdiniz ki, film bir çox ölkələrdə nümayiş olunub. Dublində baş tutan tədbirdə belə təəssürat 

yarandı ki, gələn qonaqların böyük əksəriyyəti diplomatik korpusun təmsilçilərindən və jurnalistlərdən 

ibarət idi. Digər tədbirlərinizdə də əsas kontingent kimi onlar üstünlük təşkil edir ? 

Müxtəlif sahənin nümayəndələri, sıravi vətəndaşlar, media təmsilçiləri, diplomatik korpusun 

nümayəndələri, o cümlədən siyasətçilər bu tədbirlərə gəlməkdə, baş verənlərə şahidlik etməkdə 

sərbəstdirlər. Biz mümkün qədər ismarıcımızı geniş kütlələrə çatdırmaqda maraqlıyıq. Xüsusən də 

jurnalist və siyasətçilərin öz gördüklərini cəmiyyətin digər üzvlərinə çatdırmasını istərdik. Düşünürük ki, 

bu film hər bir insanın ürəyində dərin iz buraxacaq. Ona görə də hər kəs ona baxmalıdır. 

Elə bu mövzuya toxunmuşkən, qeyd etdiniz ki, hazırda danışıqlar aparılır. Güman edirəm ki, əsas 

məqsəd bu sənədli filmin dünya telekanallarda yayımlanmasını təşkil etməkdir. 

Doğru buyurursunuz, hazırda danışıqlar gedir. Ümid edirik ki, bu il ərzində dünyanın aparıcı 

telekanalları bu filmi nümayiş etdirməyə hazır olacaq. 

Səhv etmirəmsə, Xocalı ilə bağlı siz kitab da nəşr etmisiniz? 

Bəli, kitab belə adlanır: “Khojaly Witness of a war crime – Armenia in the Dock” (Müharibə 

cinayətinin Xocalı şahidi. Ermənistan müttəhim kürsüsündə). Bu kitab Xocalı qətliamı barədə Qərbdə 

ingilis dilində işıq üzü görən ilk müstəqil nəşrdir. İnkaredilməz faktları özündə birləşdirən bu kitaba 

Xocalı şahidlərinin ifadələri, beynəlxalq mətbuatda dərc edilən materiallar, beynəlxalq təşkilatların 

hesabatları və xarici fotoqraflar tərəfindən çəkilən nadir şəkillər daxil edilib. 

Bəs insanların bu məsələyə reaksiyası necədir ? Mən filmin təqdimat mərasiminə dəvət alanadək bu 

qətliam barəsində məlumatsız idim. 

Bir çox insanlar, eynilə mənə də bu qətliam haqda məlumatsız, bilgisiz olduqlarını söylədilər. Bunun 

açıqlaması budur ki, Xocalı faciəsi Körfəz müharibəsi, Balkan savaşı, Ruanda hadisələri ilə eyni vaxta 

təsadüf etdiyi üçün beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətindən kənarda qalıb. Lakin qətlə yetirilən insanların 

sayından asılı olmayaraq, bu, 23 il öncə baş vermiş çox dəhşətli bir hadisədir. Cəmi bir nəsil öncə öz 

doğmalarını itirmiş insanların ailələri, qohumları hələ də bu faciəni unuda bilmirlər. Azərbaycanda 1 

milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkün var ki, hələ də öz doğma evlərinə qayıda bilmir, Azərbaycan 

ərazisinin 20 faizi hələ də Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Məhz buna görə də insanlar bu 

təcavüzün acı nəticələrini gündəlik həyatlarında hiss edirlər. Məhz bu səbəbdən biz bu mesajı dünyaya 

çatdırmağa çalışırıq. 

Dublindəki tədbirdə oxşar vəziyyətlə çox yaxından tanış olan və bu məsələnin tezliklə həllinin 

vacibliyini vurğulayan siyasətçilər Pet Keri və Terri Leyden də iştirak edirdilər. Diplomatik korpusun 

nümayəndələrini və jurnalistləri filmlə tanış etdikdə, hansısa bir nəticə hasil oldumu ? Ümumiyyətlə, sizə 

diplomatik və media dairələrindən hər hansı bir reaksiya daxil olurmu ? 

Media ilə bağlı danışdıqda əlbəttə, xüsusilə film nümayişindən sonra bu tədbiri və ümumiyyətlə, 

münaqişəni işıqlandırmaq istəyən jurnalistlər oldu. Diplomatik ictimaiyyətə gəldikdə isə, Azərbaycanın 

mövqeyi beynəlxalq ictimaiyyətin əksər üzvləri tərəfindən dəstəklənir. Kolumbiya, Çexiya, Rumıniya, 

Serbiya, Peru, Panama, Pakistan, Meksika və digər ölkələr öz milli parlamentlərində Xocalı soyqırımını 

rəsmən tanıyıblar. Digər ölkələrin də məsələyə bu cür qiymət verməsini istəyirik. 

Həmin axşam “Sonsuz dəhliz” filminə tamaşa edən hər kəs onu çox kədərlə qarşıladı. Hətta siz filmin 

nümayişindən sonra insanların filmlə bağlı öz təəssüratlarını paylaşmaları üçün qəbul da təşkil etmişdiniz. 

Bu, çox yerinə düşən bir qəbul idi. Çünki hiss etdim ki, mənim özümə gəlməyə ehtiyacım var, sanki 

havam çatmırdı. Bilirəm ki, bir çoxları da eyni hissləri keçirib. Təbii ki, əsas hədəf cinayətkarın ədalət 

qarşısında cavab verməsinə nail olmaqdır. Mediada məqalələrin dərc olunmasından əlavə, daha nəyə nail 

olmaq istəyirsiniz? Filmin televiziyalarda yayımından sonra insanların sizinlə “Twitter” vasitəsilə əlaqə 

saxlamasını istəyirsinizmi?  Ümumiyyətlə, sıravi insanlar sizin üçün nə edə bilər? 

Onlar öz siyasətçilərinə, media vasitələrinə müraciət edə bilərlər. Müxtəlif internet saytları var ki, 

oradakı məcburi köçkün və qaçqınların doğma yurdlarına qayıtmalarına dəstək verən petisiyaları 

imzalaya bilərlər. Təbii ki, əsas hədəf cinayətkarların məhkəmə qarşısında cavab verməsidir. Bir faktı 

diqqətinizə çatdırım ki, Xocalı qətliamı zamanı hərbi komandirlərdən biri olmuş Ermənistanın hazırkı 

prezidenti Serj Sarkisyan 2000-ci ildə münaqişə ilə bağlı britaniyalı jurnalist Tom de Vaala 

müsahibəsində bu ifadələri işlədib: “Xocalıya qədər azərbaycanlılar düşünürdülər ki, ermənilər mülki 

əhaliyə əl qaldıra bilən bir xalq deyil. Biz bu stereotipi sındırdıq və bunlar baş verdi”. Beləliklə, 
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Ermənistanın prezidenti boynuna alır ki, onlar mülki əhalini hədəf olaraq seçmişdilər. Düşünürük ki, 

beynəlxalq ictimaiyyət və sıravi vətəndaşlar bu məsələdən agah olmalıdırlar.  

Tükürpərdici bir yekunla söhbətimizi başa vururuq. Leon Kuk, insanlar bu məsələyə dəstək vermək 

üçün sizinlə necə əlaqə saxlaya bilərlər ? Hansı internet səhifələrinə girə bilərlər? 

www.teas.eu internet səhifəsinə girməklə, bu kampaniyaya dəstək verə bilərlər. Və yaxud 

www.justiceforkhojaly.org kampaniyasının internet səhifəsinə daxil olmaqla bu dəhşətli qətliama qarşı 

başladılmış kampaniyaya dəstək olmaq üçün öz ad və soyadlarını yaza bilərlər. 

 

“525-ci qəzet”.-2015.-11 mart.-№ 45.-S. 5. 
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ABŞ səfiri: “Xocalı faciəsi məni çox ağrıdır” 

 

Robert Sekuta: “Dünyanın heç bir ölkəsi Azərbaycanın yaxın tarixdə məruz qaldığı zorakılıq kimi 

hallardan sığortalanmayıb” 

APA-nın məlumatına görə, bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sekuta Qafqaz Müsəlmanları 

İdarəsində (QMİ) sədr Allahşükür Paşazadə ilə keçirdiyi görüş zamanı deyib. O bildirib ki, ABŞ-ın özü 

də bu cür hallardan sığortalanmayıb: “Ona görə də biz belə halların baş verməməsi üçün birgə 

çalışmalıyıq”. 

R. Sekutanın sözlərinə görə, Azərbaycanın məruz qaldığı hadisələr bir səfir kimi onun üçün çox 

önəmlidir: “Ölkənin yaşadığı ağrı-acı, xüsusilə Xocalı faciəsi kimi hadisələr məni çox ağrıdır və bu 

hadisəni mən yaxından öyrənməliyəm. Bu, mənim üçün önəmlidir”. 

 

“525-ci qəzet”.-2015.-12 mart.-№ 46.-S.1. 
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İsrail-Azərbaycan beynəlxalq assosiasiyası 

 

"Bu dəhşətli faciə heç vaxt unudulmamalıdır" 

 

İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası 2007-ci ilin aprelində Təl-Əviv şəhərində təsis olunub. 

İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının təsis qurultayında İsrail Baş nazirinin müavini, strateji 

planlaşdırma naziri Aviqdor Liberman, turizm naziri İsax Aranovic, nəqliyyat naziri Şaul Mofaz, bu 

ölkənin bir sıra tanınmış ictimai xadimləri, Türkiyədən bu ölkənin İsraildəki səfiri Mehmet Tan, Mərmərə 

Sosial-Siyasi Araşdırmalar Vəqfinin prezidenti Akkan Suverin başçılığı ilə nümayəndə heyəti, 

Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimovun rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyəti iştirak edib. Qurultaya ABŞ, İsveçrə, Ukrayna, Rusiya, Moldova, Özbəkistan və digər 

ölkələrdəki yəhudi icmalarının nümayəndələri qatılıblar. Qurultayda İsrailin 26 şəhərində yaşayan 30 

minə yaxın Azərbaycandan köçən yəhudini təmsil edən 30 Azərbaycan icması tərəfindən seçilmiş 408 

nəfər nümayəndə iştirak edib. Təşkilatın nəzdində müxtəlif sahələr üzrə 12 komitə fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan-İsrail Beynəlxalq Assosiasiyasının sədri İsrail Parlamentinin deputatı İosif Şaqaldır. Azİz 

Assosiasiyasından bildiriblər ki, bahar bayramı bu dəfə Aşdod şəhərində qeyd olunacaq. "Kaliforniya" 

restoranına toplaşacaq qonaqlar üçün Novruz ənənələrinə həsr olunmuş viktorina keçiriləcək. Qalibləri 

mükafat və hədiyyələr gözləyir. Tədbir iştirakçıları dadlı-ləzzətli Azərbaycan və Qafqaz xörəklərinin və 

şirniyyatının dadına baxacaq, oynaq Azərbaycan və Qafqaz musiqisi və rəqsləri ifa olunacaq. Qeyd edək 

ki, Azİz Beynəlxalq Assosiasiyası artıq altıncı ildir İsraildə Novruz bayramını qeyd edir. İsrail-

Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası həm də beynəlxalq əlaqələri genişləndirir. Bu məqsədlə 

assosiasiyanın vitse-prezidenti Aleks Şapiro məşhur amerikalı milyarder və lobbist İshak Pərviz 

Nazarianla görüşüb. Görüşdə İsraildəki Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti və gələcək perspektivləri 

müzakirə olunub. Aleks Şapiro hazırda Azərbaycanda 16 min yəhudinin yaşadığını bildirib. Yəhudilərin 

Azərbaycanda 2 min il əvvəl məskunlaşdığını deyən Aleks Şapiro bu müddət ərzində onların heç zaman 

təzyiqlərlə üzləşmədiyini vurğulayıb. İshak Pərviz Nazarian isə əslən Azərbaycandan olan yəhudilərin 

İsrail cəmiyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynadığını deyib. Yəhudilərin Azərbaycandan İsrailə 15 

il əvvəldən köçməyə başladığını bildirən amerikalı milyarder onların Azərbaycan mədəniyyətini, dilini və 

ənənələrinin unutmadıqlarını yüksək qiymətləndirib. Tərəflər İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası 

ilə Nazarianın rəhbərlik etdiyi, sıralarında 30 min iranlı yəhudini birləşdirən diaspora qurumu arasında 

əməkdaşlığın vacibliyini qeyd ediblər.  

Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası (Azİz) 

tərəfindən İsraildə silsilə tədbirlər keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata 

görə, təşkilat "Xocalıya ədalət!" kampaniyası çərçivəsində Akko şəhərində Azərbaycan və İsrail dövlət 

xadimlərinin iştirakı ilə Xocalı soyqırımına həsr edilən anım mərasimi təşkil ediblər. Azİz-dən verilən 

məlumata görə, mərasimdə İsrail Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri, Knessetin deputatı Aviqdor 

Liberman, Azİz-in prezidenti, Knessetin deputatı Aleks Miller, Milli Məclisin deputatı, "Xocalıya 

ədalət!" kampaniyasının nümayəndəsi Fuad Muradov və digər rəsmi şəxslər, həmçinin İsraildəki 

Azərbaycan diaspor nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə Xocalı soyqırımı, Ermənistanın Azərbaycan 

torpaqlarının işğal etməsinə, erməni vəhşiliklərinə dair çıxışlar olub, faciədən bəhs edən film nümayiş 

etdirilib və soyqırımın dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınmasına dair müzakirələr aparılıb. İsrail-

Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının üzvü olan Afula Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən də 

Xocalı soyqırımına həsr edilən anım mərasimi keçirilib. İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası 

"Xocalıya ədalət!" kampaniyası çərçivəsində, Azərbaycan həqiqətlərinin İsrail ictimaiyyətinə çatdırılması 

istiqamətində bir sıra layihələr həyata keçirir. İsraildə Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində 

Rehovot şəhərinin İncəsənət Evində "Azİz" İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının fəallarının 

ictimaiyyətlə görüşü olub.  

İsraildə Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə "Azİz" Beynəlxalq 

Assosiasiyası tərəfindən təşkil edilib. Görüşdə Kiryat Ekron şəhərinin meri Xovev Tsabari, Rehovot 

Şəhər Şurasının deputatı Yefim Zaika, İsrail Absorbsiya Nazirliyinin baş direktoru Oded Forer, "Azİz"in 

dəvəti ilə Bakıdan gələn Azərbaycan Xarici Dillər Universiteti nəzdində İsrail Mədəniyyəti Mərkəzinin 

direktoru Emiliya Rzayeva iştirak ediblər. Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilən qanlı qətliam barədə 
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israilliləri məlumatlandırmağa davam edən "Azİz" Beynəlxalq Assosiasiyası "Justice for Khojaly" adlı 

səyyar sənədli fotosərgi açıb. Beynəlxalq münasibətlər sahəsində ekspert, İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq 

Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü Arye Qut Xocalı faciəsi haqqında məruzə ilə çıxış edib, Xocalı 

qətliamını XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri adlandırıb: "Bu faciənin bu gün nümayiş etdirdiyimiz 

amansız və tükürpərdici səhnələri Azərbaycanın ürəyində ağır və sağalmaz yaradır. Erməni faşistlərinin 

soyuq qış gecəsində qocalara, uşaqlara və qadınlara aman vermədən 613 adamı məhv etdikləri Xocalı 

qətliamı bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətdir. Bu insanların çoxu misli görünməmiş işgəncələrə, 

təhqirlərə və həqarətlərə məruz qalıb".  

Xocalının dinc sakinlərinin yalnız azərbaycanlı olduqlarına görə qətlə yetirildiklərini vurğulayan A. 

Qut fikrini belə davam etdirib: "Xocalı hadisəsi Ermənistanın Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində 

apardığı etnik təmizləmənin mərhələlərindən biridir. Günahsız uşaqlara, qadınlara və qocalara 

münasibətdə xüsusi amansızlığın izahı yoxdur. Bu dəhşətli faciə heç vaxt unudulmamalıdır". 10 oktyabr 

2011-ci il tarixində İsrailin şimal paytaxtı - Xayfada Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin 

bərpasının 20-ci ildönümü münasibətilə möhtəşəm tədbir keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikası 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə UAzİzF İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası 

tərəfindən təşkil olunub. Əslən Azərbaycandan olan və hazırda İsraildə yaşayan 600-dək insanın iştirak 

etdiyi tədbirin keçirildiyi "Auditorium" Konqresinin foyesində Frida Yusupova tərəfindən 

azərbaycanlıların və dağ yəhudilərinin məişəti və xalq sənətinə həsr olunmuş geniş etnoqrafik sərgi təşkil 

olunub. Yerə sərilən xalçalar, unikal ənənəvi geyim, ayaqqabı, qab-qacaq nümunələri tamaşaçılarda 

səxavətli Azərbaycan torpağı haqqında xatirələrin canlanmasına səbəb olub. Azərbaycan mənşəli 

rəssamların divarlardan asılan Abşeron, Quba, Qusar və respublikanın digər rayonlarından mənzərə 

rəsmləri qonaqların keçirdikləri nostalji hisslərini bir qədər də artırıb.  

Tədbirdə çıxış edən Knessetin deputatı, İsrail-Azərbaycan Parlamentlərarası qrupun sədri Robert 

İlatov bütün Azərbaycan xalqını müstəqillik bayramı münasibətilə təbrik edib. "Azərbaycan xalqı 

müstəqillik illərində qazandığı nailiyyətləri ilə fəxr edə bilər. Bu gün Azərbaycan Cənubi Qafqazın 

geosiyasi və geoiqtisadi lideridir", - R. İlatov qeyd edib. İsrailli deputat Azərbaycanda həmişə və indi də 

mövcud olan əsl milli və dini tolerantlıqla qürur duyduğunu bəyan edib. "Azərbaycan və İsrail -bir-birini 

anlayan və qiymətini bilən strateji tərəfdaşlardır, iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi isə bizim 

tərəfdaşlığımız və əməkdaşlığımızın güzgüsüdür", - R. İlatov vurğulayıb. "Azİz" İsrail-Azərbaycan 

Beynəlxalq Assosiasiyasının İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru 

Yeganə Salman Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin əldə olunmasının tarixi barədə məlumat 

verib. O, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsində diasporun xüsusi rol oynadığını qeyd edib. 

""Azİz"in fəaliyyət göstərdiyi 4 il ərzində biz Azərbaycanın İsrail dövlətində təbliğ olunmasında mühüm 

rol oynamışıq. Bu işdə Knessetin 17-cı çağırışının deputatı, bir qədər əvvəl İsrailin Belarusdakı səfiri 

vəzifəsinə təyin olunan İosif Şaqalın xüsusi xidmətləri olub", - Y. Salman bildirib. Onun sözlərinə görə, 

20 illik müddətin tarixi nöqteyi-nəzərdən elə də böyük dövr olmasa da, bu qısa müddət ərzində 

Azərbaycan mühüm nailiyyətlər əldə edib və sürətlə inkişaf edən ölkəyə çevrilərək, Cənubi Qafqazın əsl 

lideri olub. Tədbirdə iştirak etmək üçün İsrailə gələn Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının 

nümayəndəsi Əşrəf Hüseynovun qısa, amma mənalı nitqi tədbir iştirakçılarının yaddaşlarında xüsusi iz 

buraxıb. Lakin "Auditorium" zalında keçirilən görüşdə ən çox alqışlanan "Azİz" İsrail-Azərbaycan 

Beynəlxalq Assosiasiyasının əsasını qoyan, Knessetin 17-ci çağırışının deputatı, əvvəllər məşhur 

Azərbaycan, daha sonra isə İsrail yazıçısı və jurnalisti İosif Şaqal olub.  

Formal olaraq İosif Şaqal "Azİz" İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri 

olmaqda davam etsə də, tədbirə toplaşanların hamısı anlayırdı ki, İsrail dövlətinin Belarusdakı fövqəladə 

və səlahiyyətli səfiri təyin olunduğuna görə onun Assosiasiyaya rəhbərliyindən gedəcəyi labüddür. Buna 

görə də İosif Şaqalın Bakı və Azərbaycana məhəbbətinə, Azərbaycan torpağına qırılmaz tellərlə bağlı 

olması barədə fikirləri "Azİz"-in bir çox fəalları tərəfindən vida kimi qiymətləndirilib. Yeganə Salman 

həmçinin qeyd edib ki, İosif Şaqalın "Azİz"-ə rəhbərlik etdiyi 4 il ərzində Azərbaycan-İsrail 

münasibətləırində on illiklər ərzində qət ediləcək qədər yol keçilib və bunda, sözsüz ki, İosif Şaqalın 

xüsusi xidməti var. Tədbirdə "Azİz" İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının İdarə Heyətinin 

üzvləri Yuriy Boçarov, Rauf Ağalarov və Heydər Əliyev Fonduna, Rusiya Azərbaycanlı Gənclər 

Təşkilatına, "Baku" jurnalına tədbir iştirakçılarının hamısına tematik materiallar təqdim etdiklərinə görə 

təşəkkürünü bildirən Assosiasiyanın Baş direktoru Lev Spivak çıxış edib. L. Spivak həmçinin 

Azərbaycanın Müstəqilliyinin 20-ci ildönümünə həsr olunan İsrail estrada ifaçılarının Azərbaycan dilində 
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ifa etdikləri mahnılardan ibarət hədiyyə-diskinin hazırlanmasında göstərdikləri köməyə görə "Şelomi" 

Mədəniyyət Mərkəzinə və "Mirvori" Nəşriyyat Evinə də təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunan tədbirdə İsrailin 

Azərbaycan mənşəli incəsənət xadimləri Tomer Əliyev, Liora Safonova, Tami Davidova, Manuel İsakov, 

Beni Avşalumov, İfraim Yuxayev çıxış ediblər. Tədbirdə konsertin təşkilatçısı, "Azİz"-in mədəni 

proqramlar üzrə rəhbəri Şaul Simantov tərəfindən böyük qayğı ilə seçilən Azərbaycan musiqisinin gözəl 

nümunələri səslənib və iştirakçıları heyran edib. Azərbaycan musiqisi tədbir iştirakçılarının Azərbaycan 

xalqının minilliklər boyu qoruyub saxladığı Azərbaycan musiqisi, mədəniyyəti və ənənələrinin nə 

dərəcədə zəngin olduğuna əminliyini artırıb. 

 

“Paralel”.-2015.-12 mart.-№ 46.-S.10. 
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“The Times of Israel” qəzeti Xocalı soyqırımından bəhs edən məqalə yayıb 

Beynəlxalq münasibətlər üzrə gənc ekspert, Fransanın Monteskyö Universitetinin məzunu Səid 

Musayevin məşhur “The Times of Israel” qəzetində fransız dilində Xocalı soyqırımı ilə bağlı məqaləsi 

dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində 

dərc olunmuş məqalədə azərbaycanlıların və yəhudilərin yaşadıqları və bəşər tarixinin ən dəhşətli 

qətliamlarından olan Xocalı və Holokost faciələrinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi zamanı hər iki xalqın 

yaşadıqları oxşar məqamlardan bəhs edilir. 

Bir xalqın necə eyni metodlarla məhvinə onun milli ruhunu, ümidini, mədəniyyətini məhv etməklə 

nail olunduğuna diqqəti cəlb edən müəllif Azərbaycanın və İsrailin həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasında birgə səylərin artırılmasının önəmi qeyd edilir. 

Beynəlxalq hüquqi leksikona ABŞ-da mühacirət həyatı yaşayan polşalı yəhudi Rafail Lemkinin təklifi 

ilə daxil olan “genocide” (soyqırımı) terminində xalqların öz etnik mənsubiyyətlərinə görə proqramlı, 

niyyətli və fiziki şəkildə sistematik məhvə məruz qalmasının qeyd edildiyini bildirən müəllif yazır ki, 

yəhudilərin və azərbaycanlıların məhz etnik mənsubiyyətlərinə görə etnik təmizləmə və amansızlığa 

məruz qalması təkzibolunmaz faktdır. Faşistlər Holokost faciəsi zamanı yəhudiləri bütün Avropa 

qitəsində, ermənilər isə Xocalı faciəsi zamanı günahsız azərbaycanlıları Dağlıq Qarabağda kütləvi şəkildə 

məhv etməyi planlaşdırmışlar. 

Müəllif İsrail Prezidenti Reuven Rivlinin yanvarın 27-də BMT Baş Assambleyasında Beynəlxalq 

Holokost Qurbanlarını Anma Günü ilə əlaqədar keçirilən tədbirdəki çıxışı zamanı dünyada törədilən 

soyqırımları və kütləvi qətllər barədə danışarkən onların arasında Xocalı soyqırımını da qeyd etdiyini 

xatırladır. Məqalədə, həmçinin İsrailin “i24news” televiziya kanalına Xocalı soyqırımı ilə bağlı verdiyi 

müsahibədə Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, Prezident 

Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun beynəlxalq ictimaiyyət 

qarşısında nümayiş etdirdiyi ədalətli mövqeyə görə İsrail Prezidenti Reuven Rivlinə minnətdarlıq etdiyi 

qeyd olunur. 

Müəllif Yerusəlim şəhərində Yad Haşem adına Holokost tarixi muzeyində azərbaycanlılara qarşı 

Ermənistan tərəfindən törədilmiş Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin İsrail və 

Azərbaycan xalqlarının oxşar tarixi keçmişinin olması baxımından simvolik olduğunu qeyd edir. 

Məqalədə İsrailin Azərbaycandakı səfiri Rafael Harpazın “İsrail və Azərbaycanın geosiyasi vəziyyəti 

olduqca oxşardır” fikri də yer alır. 

Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş qətliamların xronologiyasının tarixi keçmişini 

xatırladan müəllif hələ XX əsrin əvvəllərindən “dənizdən-dənizə Böyük Ermənistan” yaratmaq ideoloji 

illüziyasından ruhlanan daşnak və bolşevik ermənilərinin Bakıdan başlamaqla Naxçıvan, Şamaxı, 

Zəngəzur, eləcə də hazırkı Ermənistanın rayon və kəndlərində yaşayan azərbaycanlıları kütləvi şəkildə 

qırdıqlarını qeyd edir. 

Ermənistanın Cənubi Qafqazda yeganə monoetnik və rasist millətə sahib olduğunu vurğulayan Səid 

Musayev 2007-ci ildə Quba kütləvi məzarlığının aşkar olunması zamanı 1918-ci ilin martında ermənilərin 

Azərbaycan ərazisində törətdikləri kütləvi qətliamlar zamanı insanların xüsusi amansızlıqla qətl edilərək 

2,5-5 metr dərinlikdə basdırıldığının məlum olduğunu diqqətə çatdırır. Tarixən Azərbaycanda heç bir 

etnik, sosial və dini qarşıdurmaya məruz qalmayaraq birgə yaşayan yəhudi icmasının nümayəndələrinin 

də erməni vəhşiliyinin qurbanı olduğu, ulu öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 26 mart tarixli Fərmanı ilə 

hər il martın 31-nin Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd edildiyi oxucuların diqqətinə çatdırılır. 

Məqalədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2013-cü ilin sentyabrında Quba Soyqırımı Memorial 

Kompleksinin açılış mərasimində iştirakı, həmin ilin oktyabr ayında Aşağı Normandiya əyalətinin 

senatoru Natali Qulenin rəhbərliyi ilə Fransa Senatından olan nümayəndə heyətinin kompleksi ziyarət 

etməsi barədə məlumat verilir. 

Xocalı soyqırımından bəhs edən müəllif 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin keçmiş Sovet İttifaqının 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin 

köməyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdiyini diqqətə çatdırır. İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində 

dünyanın məşhur “Human Rights Watch” təşkilatının Xocalıda törədilmiş cinayət aktı ilə bağlı 1992-ci 

ildə açıqladığı hesabata yer verilən məqalədə bildirilir ki, fevralın 26-da mühasirəyə alınan şəhərdə 

qalmış təqribən 2500 nəfər xocalılı Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etmək üçün 
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ermənilər tərəfindən nəzarət olunan ərazidən keçməli idilər. Amma bir günün içində yer üzündən silinən 

şəhəri tərk edən Xocalı sakinlərindən 613-ü amansızlıqla qətlə yetirildi. Hesabatda qətliam zamanı 

müdafiəsiz körpə uşaqların, qocaların, qadınların hətta yandırıldığı barədə faktların öz əksini tapması 

məqalədə qeyd olunur. 

Xocalı soyqırımının Ermənistan tərəfindən yalnız azərbaycanlılara deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı 

törədilmiş insanlıq dramının kulminasiya nöqtəsi olduğunu qeyd edən müəllif Dağlıq Qarabağda və ətraf 

7 rayonda günahsız insanların necə xüsusi amansızlıqla etnik təmizlənməyə məruz qaldığını və münaqişə 

zonasında günahsız insanlara humanitar dəhlizə sərbəst çıxış imkanı yaradılmadan onların sistematik 

şəkildə məhv edildiyini vurğulayır. 

Xocalını bir ananın fəryadı, onun qəmi, kədəri, göz yaşlarına bənzədən müəllif Azərbaycan xalqının 

Xocalı faciəsinin bu il 23-cü ildönümünü qeyd etdiyini bildirir. Bu faciənin törədilməsində birbaşa iştirak 

etmiş hazırkı Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan, müdafiə naziri Seyran Ohanyan və digərlərinin 

beynəlxalq məhkəmə qarşısında cəzalandırılmadıqları bildirilən yazıda tarixdə bu kimi soyqırımı 

cinayətlərinə qarşı dövlətlərin beynəlxalq hüquq və ədalət naminə birgə səylərinin artırılmasının vacibliyi 

vurğulanıb. Bu mənada fevralın 26-da İsrailin Akko şəhərində “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq 

kampaniyası çərçivəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin anım tədbirinin keçirildiyi, tədbirdə 

iştirak edən İsrailin Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Aviqdor Libermanın çıxışı zamanı 

Holokost və Xocalı soyqırımlarının bəşəriyyət tarixində unudulmayan faciələrdən olduğunu, gələcəkdə 

belə faciələrin təkrarlanmaması üçün İsrail və Azərbaycan təcrübələrinin birləşdirilməsinin vacibliyini 

qeyd etməsi məqalədə diqqətə çatdırılır. 

 

“Azərbaycan”.-2015.-2 aprel.-N 67.-S.3. 
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Avropa Komissiyası Benilüks Azərbaycanlılar Konqresinin (BAK) Xocalı soyqırımı ilə 

əlaqədar müraciətinə cavab verib 

 

BAK dünya ictimaiyyətinə müraciət edərək Xocalı soyqırımını tanımağı və günahkarların 

cəzalandırılmasını tələb etmişdi 

 

Niderland xüsusi statusa malik Aruba adası və Niderland Antil adaları ilə birlikdə Niderland Krallığını 

təşkil edir. Bu ərazilər arasındakı münasibətlər 1954-cü ildə qəbul edilmiş "Niderland Krallığının Statusu" 

adlı sənədlə tənzimlənir. "Niderland" sözünün yerli dildə mənası "alçaq ərazilər" deməkdir. Bəzən 

Niderlandı Hollandiya da adlandırırlar. Əslində bu adın ölkə üçün istifadə edilməsi düzgün deyil. Çünki 

ölkənin 12 inzibati bölgəsindən ikisi Hollandiya adlanır: Şimali və Cənubi Hollandiya. Hollandiya adı, 

əslində yalnız ölkənin şimal-qərb qismindən Birləşmiş Hollandiya Krallığının əhəmiyyətli hissəsi olan 

Hollandiya əyalətindən gəlir. Bu əyalət qısaca olaraq Hollandiyi adlandırılır. 19-cu yüzilliyin ikinci 

yarısından etibarən isə bu əyalət iki hissəyə bölünmüş vəziyyətdədir. Niderland Krallığı Azərbaycan 

diaspora təşkilatlarının fəal olduqları Avropa ölkələrindən biridir. Bir müddət əvvəl ölkənin "NPO 2" 

televiziya kanalında Xocalı soyqırımına həsr olunmuş proqram yayımlanıb. Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsindən verilən məlumata görə, kanalın müsəlmanlar üçün təsis edilən yayım qurumunda efirə 

gedən 10 dəqiqəlik proqramda Benilüks Azərbaycan Konqresinin (BAK) Xocalı soyqırımı ilə bağlı anım 

tədbirlərinə geniş yer verilib.  

Telekanalın əməkdaşı Burhanettin Çarlakın hazırladığı proqramda Ermənistanın Azərbaycana 

təcavüzü, 20 faiz torpağımızı işğal altında saxlaması, bir milyondan artıq insanın öz torpağından didərgin 

düşməsi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalı şəhərində azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi soyqırımı, 

insanların ağlasığmaz işgəncələrlə öldürülməsi, azərbaycanlı və türk müsahiblərin dili ilə tamaşaçıların 

diqqətinə çatdırılıb. Verilişdə Azərbaycan və Türkiyə türkləri ilə yanaşı, hollandların çıxışlarına da yer 

ayrılıb. Holland jurnalist Jak Kroes öz müsahibəsində 23 il əvvəl Xocalıda törədilən faciəni heç bir 

bəraəti olmayan cinayət adlandırıb. Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi 

kimi beynəlxalq qurumları Xocalı faciəsinə ədalətli qiymət verməyə, günahkarların cəzalandırılması üçün 

konkret addımlar atmağa çağıran J. Kroes bu istiqamətdə Azərbaycanın səylərini daha da 

gücləndirməsinin vacib olduğunu bildirib. Niderland televiziyasında yayımlanan proqramda bu ölkədə 

yaşayan azərbaycanlıların yerli cəmiyyətə inteqrasiyası, BAK və təşkilatın nəzdində fəaliyyət göstərən 

Ana dili məktəblərinin fəaliyyətinə də toxunulub. Qeyd edək ki, bu, yerli telekanalda Azərbaycan 

haqqında ilk veriliş deyil. Jurnalist B. Çarlak daha əvvəl də Niderland televiziyaları üçün Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, həmçinin Azərbaycan mədəniyyəti və digər mövzularda geniş 

reportajlar, proqramlar hazırlayıb. "Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi Hollandiyada 80 

ilə yaxındır fəaliyyət göstərən "NivonY İctimai Birliyi ilə birgə tədbir keçirib. Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin məlumata görə, tədbirdə Azərbaycan həqiqətləri foto, video və şifahi məlumatlarla yerli 

ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılıb və maraqla qarşılanıb. Əvvəlcə "Nivon" təşkilatının rəhbəri İnqeborq 

Barnhorn tədbir iştirakçılarına "Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi haqqında qısa 

məlumat verib.  

Daha sonra iştirakçılara holland dilində Azərbaycan haqqında ətraflı məlumat verib, Azərbaycan 

tarixinin maraqlı və şanlı səhifələri ilə yanaşı, qanlı məqamlarını da faktlar və fotolarla təqdim ediblər. 

Bir müddət əvvəl 25 illiyi qeyd edilən 20 Yanvar hadisələri isə xüsusi vurğulanıb. Hadisənin səbəbləri, 

siyasi motivləri, xalqın başına gətirilən qanlı olaylar, eləcə də bu illər ərzində Azərbaycan xalqının və 

hökumətinin öz şəhidlərinə, azadlıq qurbanlarına göstərdiyi hörmət və ehtiram, bu hadisələrdən çıxarılan 

nəticələr haqqında geniş bəhs olunub. Gənc diaspor nümayəndələri Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, 

Xocalı soyqırımı, Azərbaycanın 20 faiz torpağının hələ də işğal altında qalması kimi faktları da tədbir 

iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. "Ana Vətən" Birliyinin dəvəti ilə tədbirə qatılan müstəqil holland 

jurnalist Xert van Dam Azərbaycana səfərindən sonra qaçqınların üzləşdiyi çətinlikləri, yaşadıqları əzab-

əziyyətləri və əsl həqiqətləri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədilə yerli mətbuatda dərc 

etdirdiyi yazıları ilə tanınır. Tədbirdə çıxış edən X. Dam Azərbaycan və azərbaycanlılar, onların başına 

gətirilən bəlalardan danışıb, Azərbaycanda olarkən görüb yaşadıqları barədə təəssüratlarını tədbir 
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iştirakçıları ilə bölüşüb. Tədbirin digər iştirakçısı, azərbaycanlı jurnalistlərə təlim keçmək məqsədilə 

dəfələrlə ölkəmizdə olan yazıçı-jurnalist Jak Kruz isə Azərbaycan haqqında kitab yazdığını və yaxın 

vaxtlarda həmin kitabın təqdimatını keçirəcəyini bildirib. Bakı, Qobustan, Şamaxı, Quba, İsmayıllı, 

Qəbələ, Şəki, Lahıc, Kişdəki tarixi abidələrimizdən, palçıq vulkanlarından, hətta Naftalanın möcüzəvi 

neftindən söhbət açan yazıçı-jurnalist azərbaycanlıların mehriban, modern, təhsilli, qonaqpərvər və 

sülhsevər xalq olduğunu vurğulayıb. J. Kruz, eləcə də Dağlıq Qarabağ probleminin hər iki xalqa vurduğu 

maddi-mənəvi, psixoloji zərbələrdən danışıb və hər zaman haqqın qalib gələcəyinə inamını qeyd edərək 

xalqımızı səbirli olmağa çağırıb. Tədbirdə Azərbaycandakı iqtisadi, sosial inkişaf, quruculuq işlərindən 

bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib.  

20 Yanvar faciəsinin növbəti ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyində 

"20 Yanvar - tarixin qanlı səhifəsi" adlı fotosərgi təşkil olunub. Səfirlikdən verilən məlumata görə, 

faciədən bəhs edən fotoşəkillər Niderland ictimaiyyətinin diqqətinə təqdim olunub. Bununla yanaşı, 

səfirlikdə faciə ilə bağlı anım mərasimi təşkil olunub. Mərasimi giriş sözü ilə açan səfir Mir-Həmzə 

Əfəndiyev xalqımızın müstəqillik mübarizəsi tarixində həkk olunmuş 20 Yanvar faciəsindən bəhs edərək, 

həmin tarixin həm şəhidlərin anım günü, həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə aparan 

xalqımızın birliyi, həmrəyliyi günü olduğunu bildirib. Həmçinin, Azərbaycanın insan hüquqları üzrə 

müvəkkilinin 1990-cı il 20 Yanvar faciəsinin 25-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanatı, eləcə də səfirliyin 

hazırladığı press-reliz Niderlandda fəaliyyət göstərən Azərbaycanın diaspor təşkilatları, eləcə də aidiyyəti 

təsisatlara göndərilib. Daha sonra toplantı iştirakçıları faciə ilə bağlı xatirələrini bölüşüb, 20 yanvarla 

bağlı sənədli film nümayiş etdirilib. Tədbirdə Niderland ictimaiyyətinin təmsilçiləri tərəfindən təsis 

edilmiş Niderland-Azərbaycan Əməkdaşlıq Platformasının, "Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı 

Qadınlar Birliyinin, Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Dərnəyinin və digər diaspor təşkilatlarının təmsilçiləri, 

eləcə də yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və səfirliyin əməkdaşları iştirak ediblər. Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən əldə etdiyimiz məlumata görə, "Ana Vətən" Niderland 

Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü ilə əlaqədar ölkədə fəaliyyət göstərən 

bütün siyasi institut və təşkilatlara, eləcə də Niderland Krallığı Parlamentinin Xarici İşlər üzrə 

komissiyasının rəhbəri xanım A. Eijsink və qurumun digər üzvlərinə petisiya ilə müraciət edib. Niderland 

Krallığında yaşayan azərbaycanlı və digər türk soydaşlarımızın imzaladığı bu petisiya, həmçinin BMT, 

ATƏT, Avropa Şurası, Beynəlxalq Ombudsman qurumu və digər beynəlxalq təşkilatların üzvlərinə, 

həmçinin Azərbaycanın xaricdəki səfirliklərinə göndərilib. Petisiyada qeyd olunur ki, Xocalı soyqırımı 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti insan haqları və azadlıqlarının kütləvi şəkildə 

pozulmasının bariz nümunəsidir.  

Petisiyada Xocalı soyqırımına görə Ermənistanın heç bir beynəlxalq səviyyəli təşkilatlar tərəfindən 

məsuliyyətə cəlb edilməməsi təəssüflə qeyd olunur. Müraciətdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdiyi soyqırımı, eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında ətraflı 

məlumat verilir. Petisiyada daha sonra beynəlxalq hüquqa görə soyqırımının sülhə və insanlığa qarşı 

törədilən cinayət kimi qiymətləndirilir. Qeyd olunur ki, Xocalı faciəsinin əvvəlcədən planlaşdırılması, 

etnik təmizləmə siyasətinə əsaslanması bu cinayətin beynəlxalq normalara görə soyqırımı olduğunu bir 

daha təsdiqləyir. Petisiya müəllifləri dünya ictimaiyyətini Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

Xocalıda törədilən vandalizm və zorakılıq cinayətlərini soyqırımı kimi tanımağa çağırır. Avropa 

Komissiyasında Xocalı soyqırımı ilə bağlı müraciətə baxılacaq.  

Onu da qeyd edək ki, Avropa Komissiyası Benilüks Azərbaycanlılar Konqresinin (BAK) Xocalı 

soyqırımı ilə əlaqədar müraciətinə cavab verib. Qurumdan diaspor təşkilatına ünvanlanan rəsmi məktubda 

Avropa Komissiyasında BAK-ın 13.02.2015-ci il tarixli müraciətinə baxılacağı bildirilir. Sənəddə 

həmçinin qeyd olunur ki, Avropa Komissiyasının prezidenti Yan Klod Yunker Aİ-nin xarici işlər və 

təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali təmsilçisi xanım Federika Moqereniyə BAK-ın Avropa institutlarına 

ünvanlanan müraciətinə baxılmasını tövsiyə edib. Xatırladaq ki, Benilüks Azərbaycanlılar Konqresi 

Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Avropa institutlarının rəhbərlərinə və Avropa 

Parlamentinin 751 millət vəkilinə ünvanlanan bəyannamə qəbul etmişdi. Bəyannamədə 1992-ci il fevralın 

25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

bölgəsinin Xocalı şəhərində törədilən kütləvi qırğınla bağlı faktlar Avropa parlamentarilərinin, beynəlxalq 

təşkilatların və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılıb. BAK dünya ictimaiyyətinə müraciət edərək 

insanlığa qarşı törədilən Xocalı soyqırımını tanımağı və günahkarların cəzalandırılmasını tələb edib. 

Müraciətdə, həmçinin Avropanın beynəlxalq təşkilatları və parlamentariləri öz nüfuzundan istifadə edərək 
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bir milyondan çox azərbaycanlı məcburi köçkün və qaçqının öz torpağına təhlükəsiz qayıtmasını təmin 

etməyə çağırılıb. Bəyannamə Avropa Parlamenti, Avropa Komissiyası və Avropa Şurasının 

prezidentlərinə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Niderland, Belçika, Lüksemburq parlamentlərinə və bir 

sıra beynəlxalq təşkilatlara göndərilib. 

 

“Paralel”.-2015.-3 aprel.-№ 57.-S.10. 
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımı ilə bağlı qərar qəbul edib 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurası Xocalı faciəsinin soyqırımı aktı 

olduğunu bir daha təsdiqləyib. Mayın 27-28-də Şuranın Küveytdə keçirilən 42-ci sessiyasında 

Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-İKGF) nümayəndə 

heyəti tərəfindən xüsusi qətnamə irəli sürülüb. Şura yekdilliklə qəbul etdiyi “Dialoq və Əməkdaşlıq 

uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumu haqqında” adlı qətnamədə Xocalı faciəsini soyqırımı 

aktı adlandıraraq, İƏT-ə üzv ölkələri insanlığa qarşı törədilmiş bu cinayətin beynəlxalq və milli 

səviyyələrdə tanınması üçün lazımi səy göstərməyə çağırıb. 

 

Qətnamədə, eyni zamanda, 1992-ci ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərində 

erməni silahlı qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən qətliamın insanlığa qarşı cinayət olduğu bildirilərək 

üzv dövlətlər və İƏT qurumları “Xocalıya ədalət!” kampaniyasında fəal iştirak etməyə çağırılır, həmçinin 

Xocalı faciəsini törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasının vacibliyi bildirilir. 

Bununla yanaşı, İƏT xarici işlər nazirləri 2015-ci ilin yanvar ayında DƏ-İKGF və İƏT Parlamentlər 

İttifaqı arasında imzalanmış Əməkdaşlıq Memorandumunu təsdiq edib və həmin memorandumda nəzərdə 

tutulduğu kimi, iki qurum arasında “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində əməkdaşlığa hərtərəfli 

dəstək göstərilməsi xüsusi qeyd olunub. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-30 may.-N 114.-S.10. 
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Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyinin birinci katibi Xocalı soyqırımına dair  

çıxış edib 

 

BMT Baş Məclisinin 69-cu sessiyasında “Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin anılması və soyqırımı 

cinayətinin qarşısının alınması üzrə beynəlxalq gün” adlı qətnamə qəbul olunub. Bu qətnamə 1948-ci ildə 

qəbul olunmuş “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması üzrə konvensiya”nın 

müddəalarına əsaslanır. 

Qətnamənin qəbul olunmasından dərhal sonra Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyinin 

birinci katibi Fərid Cəbrayılov bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda qəbul olunmuş sənədin Azərbaycan üçün 

əhəmiyyətli olduğu və tariximizin ən acı səhifələrindən birini - Xocalı soyqırımını xatırlatdığını qeyd 

edib. 

Xocalı qətliamı barədə məlumat verən F. Cəbrayılov deyib ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən 

gecə Azərbaycanın bu şəhərində qadın, uşaq və yaşlılar daxil olmaqla 613 azərbaycanlı milli 

mənsubiyyətinə görə vəhşicəsinə qətlə yetirilib, şəhər isə işğalçılar tərəfindən yerlə-yeksan olunub. Eyni 

zamanda, Xocalı qurbanları və onların qohumlarının 23 ildən artıq ədalət gözlədikləri və hadisələrin 

günahkarlarının indiyədək cəzalandırılmadığı diqqətə çatdırılıb. 

Azərbaycan nümayəndəsi deyib ki, Ermənistan törətdiyi cinayətə görə məsuliyyətini etiraf etməlidir. 

Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi, o cümlədən Dağlıq Qarabağ regionu 

bu ölkənin silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilib. Müharibə zamanı Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış bu ərazilərində qondarma rejim qurulub. Təcavüzkar ölkə BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz 

çıxarılması, habelə məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılması üçün şəraitin yaradılmasını tələb 

edən 822, 853, 874, 884 nömrəli qətnamələrini yerinə yetirmir. 

 

“525-ci qəzet”.-2015.-16 sentyabr.-№ 169.-S.1. 
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“Sonsuz dəhliz” filmi nüfuzlu Milan festivalının mükafatına layiq görülüb 

Litvalı müstəqil rejissor Aleksandras Brokasın rejissoru olduğu “Sonsuz dəhliz” (“Endless 

corridor”) sənədli filmi ötən həftə 2015-ci il Milan Beynəlxalq Film Festivalında “Ən yaxşı montaj 

olunmuş sənədli film” nominasiyasında mükafata layiq görülüb. 

 

Avropa Azərbaycan Cəmiyyətindən (TEAS) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Milan festivalında dünyanın 

müxtəlif ölkələrindən peşəkar kinematoqrafçılar bir araya gəlib. Film yaradıcılarının fikrincə, “Sonsuz 

dəhliz” filminin Milan festivalının mükafatına layiq görülməsi Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması üçün yaxşı imkandır. 

Xatırladaq ki, film rəsmi olaraq “Milan IFF 2015" kino festivalında müsabiqədə iştirak etmək üçün bu 

ilin iyul ayında seçilmişdi. 

“Sonsuz dəhliz” filmi “Milan IFF 2015" kino festivalında aşağıdakı nominasiyalarda iştirak edib: ”Ən 

yaxşı qısametrajlı sənədli film", “Sənədli filmdə ən yaxşı kinematoqrafiya” və “Ən yaxşı montaj olunmuş 

sənədli film”. 

Xatırladaq ki, Xocalı faciəsindən bəhs edən “Sonsuz Dəhliz” filmi bu il ərzində müxtəlif beynəlxalq 

kinofestivalların diqqət mərkəzində olub. ABŞ-da keçirilən “Accolade Qlobal Film Competition” 

müsabiqəsində “Best of Show” mükafatını aldıqdan sonra bu film daha iki nüfuzlu mükafata layiq 

görülüb. 

Belə ki, iyulun 10-da Madrid Tenerife Beynəlxalq Film Festivalları “Sonsuz dəhliz” filmini “Ən Yaxşı 

Sənədli Film” və Aleksandras Brokası “Ən Yaxşı Sənədli Film Rejissoru” nominasiyası üzrə qalib elan 

edib. 

Filmin beynəlxalq uğuruna sevinən Aleksandras Brokas bu münasibətlə deyib: “Bu mükafatları almaq 

mənim üçün böyük şərəfdir. Bu dəfə isə münsiflər heyətinin diqqəti “Sonsuz Dəhliz” filminin müstəsna 

yaradıcı və texniki keyfiyyətində cəmlənmişdi. 

Mənimlə birgə çalışan yaradıcı komandaya və faciəvi hekayələrini mənimlə bölüşən Xocalı 

sakinlərinə təşəkkürümü bildirirəm. “Sonsuz dəhliz” filminə bu cür böyük beynəlxalq diqqətin olması onu 

göstərir ki,  filmdə nəql edilən hekayələr heç bir insanı biganə qoya bilməz. Tarixin ağrılı dərsləri 

nəhayət, öyrənilməli, ondan ibrət dərsi götürülməli və Xocalı faciəsi heç vaxt təkrarlanmamalıdır". 

“Sonsuz dəhliz” filminin “Xocalıya ədalət!” təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində bu ilin fevral 

ayında İstanbul, Ankara, Roma, Vilnüs, London, Paris, Dublin, Berlin, Bern, Lüksemburq kimi şəhərlərdə 

təqdimatı keçirilib. İngilis dilində çəkilən film Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 

Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan, türk, fransız, italyan və alman dillərinə subtitrlərlə tərcümə edilib, 

rus dilində isə dublyaj olunub.  

Film, həmçinin “Xocalıya ədalət!” təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində Türkiyənin “Kanal 24", 

”CNN Türk", İsrailin “Channel 1" televiziya kanallarında, Albaniyanın Milli Televiziyasında nümayiş 

etdirilib. 

Xatırladaq ki, filmin premyerası ötən il iyulun 1-də Londonda Britaniya Film və Televiziya İncəsənəti 

Akademiyasında (BAFTA) keçirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 

da iştirak edib. 

“Sonsuz dəhliz” sənədli filmi prodüserlər Aleksandras Brokas (Litva) və nüfuzlu “Grammy Award” 

mükafatçısı Cerald Rafşun (ABŞ) tərəfindən çəkilib. Film britaniyalı aktyor, BAFTA mükafatçısı Ceremi 

Ayronz tərəfindən səsləndirilib. Film Xocalı dəhşətlərinin şahidi olan litvalı jurnalist Riçard Lapaitisin 

faciədən 20 il sonra yenidən Azərbaycana gələrək qətliamdan xilas olmuş hadisə şahidləri ilə görüşlərində 

lentə alınmış xatirələri və Ermənistan tərəfindən faciənin təşkilində birbaşa iştirak etmiş şəxslərlə 

müsahibəsi əsasında qurulub, Qarabağın Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti üçün əhəmiyyətinə dair 

süjetlərə yer verilib. Filmdə Xocalı qırğınına dair indiyədək az məlum olan yeni faktlar, sənədlər və 

vaxtilə çəkilmiş videogörüntülər və fotomateriallara istinad edilir, qətliam haqqında həqiqətlər təsirli 

şəkildə tamaşaçıya çatdırılır. 

 

Xalq qəzeti.-2015.-11 noyabr.-N 247.-S.11. 

 


