Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

1918-ci il
MÜNDƏRİCAT
 “Holland müəllimlərə Qarabağdan, Xocalı soyqırımından danışandan sonra çox
təsirləndilər”
 “Holokost və Xocalı - müasirlərin gözü ilə”
 Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı təsdiq edilib
 Ombudsman Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
 Fransa mətbuatı Xocalı soyqırımından yazıb
 Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir
 Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar dünya dini liderlərinə,
beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib
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“Holland müəllimlərə Qarabağdan, Xocalı soyqırımından danışandan sonra çox təsirləndilər”
Firəngiz Bağırova: “Hollandiyalı direktor ermənilərə deyib ki, siz qırılan yox, qıran xalqa daha çox
bənzəyirsiz”
Fuad Hüseynzadə
Qarabağ həqiqətlərinin təbliğ olunması xaricdə yaşayan soydaşlarımız üçün də prioritetdir. Niderlandda
yaşayan soydaşımız Firəngiz Bağırova həm bir musiqiçi, həm də “Odlar Yurdu” təşkilatının rəhbəri kimi aktiv
şəkildə Qarabağ həqiqətlərinin təbliğini aparır.
-Qarabağ, şəhidlərlə bağlı nə kimi bəstə və mahnılarınız olub?
-Qarabağ və ümumiyyətlə, şəhidlərimizə həsr etdiyim “Şəhidlər” adlı bəstəm var. Sözləri və musiqisi
özümə məxsusdur. O bəstədə bütün şəhidlərimizi anmışam: 20 Yanvar, Xocalı, aprel döyüşlərində şəhid olanları
və b. (https://www.youtube.com/watch?v=wwShHg2Mb8o)
-Qarabağ həqiqətlərinin musiqi ilə təbliğinin nə kimi əhəmiyyəti var?
- Musiqi nə bir dinə, nə acıq siyasətə qarışmır. Musiqi mədəniyyət mənbəyidir və ondan düzgün istifadə
edə bilsək, çox şeylərə nail olarıq. Musiqi ilə ürəklərə yol tapmaq daha da asandır. Hələ bu, Azərbaycan musiqisi
ola.
-Siz Hollandiyada müxtəlif sahələrdə aktiv tədbirlər keçirən soydaşlarımızdansız. Hər hansı
tədbirinizdə ermənilər sizə qarşı çıxıblarmı?
-Gözəl və maraqlı sualdır. Siz bilirsiz ki, mənim yaşadığım yer Azərbaycandan kənar bir yerdir. Əlbəttə ki,
burada hər millətdən nümayəndələr var. Qapıqonşun belə, erməni ola bilər. Necə ki, mənim, elə də onun hüquqları
bu 3-cü ölkədə qorunur. Amma bunlar, harada yaşadıqlarından asılı olmadan, elə bizim tanıdığımız millətdir.
Mənim yaşadığım şəhərdə, ailəmdən başqa, əsl azərbaycanlı ailəsi yoxdur. Azərbaycanlı soyadı ilə yaşayan
ermənilər çoxdur. Ümumiyyətlə, burada 500 erməni ailəsi yaşayır. Eşitdiyimə görə, şəhər merinin yoldaşı da
ermənidir.
Bununla belə, mən hər il bu şəhərdə müxtəlif tədbirlər, konsertlər keçirirəm. Bəzən əngəlləməyə çalışsalar
da, alınmır. Cünki mənim ünsiyyətdə olduğum yerli camaat mənə hörmət edir, mədəniyyətimizə və tariximizə də
böyük maraq göstərirlər. “Sarı gəlin” layihəmə yaşadığım şəhərdə start verdim. Bir çox uşaq evi, məktəblər və
qocalar evində çıxışlarım oldu. Radio verilişinə dəvət aldım. Çıxışımdan sonra zalda olan dinləyicilər mənə
yaxınlaşıb təşəkkürlərini bildirirdilər. Azərbaycan musiqisinin nə qədər gözəl, ürəyəyatan olduğunu bildirirdilər.
Bu an bir adam mənə yaxınlaşdı. Mən onu dinləyicilərin sırasında görmüşdüm, erməniyə oxşatmışdım. Mənə
yaxınlaşıb çox sakit bir səslə “Sarı gəlin” erməni mahnısıdır deyin”, dedi. Sonra üzünü insanlara tutub güldü. Mən
də uca səslə, “Sarı gəlin” Azərbaycan xalq mahnısıdır, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz torpağı olduğu kimi, bu
mahnı da Azərbaycan mahnısıdır”, dedim. Əlbəttə ki, o adamı sonralar heç görmədim.
Amma bir müddət sonra başqa bir qarşılaşmalar oldu ermənilərlə. Məktəblərin birində “Müharibə və SülhDünya uşaqların gözü ilə” adlı bir layihə olmuşdu. Mən bundan xəbər tutub məktəbin müəllim heyətinin qəbuluna
getdim. Azərbaycan, Qarabağ, Xocalı soyqırımından onlara danışdım, şəkillər və videolara baxdıq. Çox
təsirləndilər və 2 həftə sonra mənim bu layihədə məktəb şagirdləri ilə birlikdə işləməyimi istədilər.
Sentyabr ayından fevral ayına kimi mən hər həftə uşaqların dram və musiqi dərslərinə gedib, Xocalıya aid
səhnəni işləyirdim. Musiqi dərsində də görkəmli sənətkarımız M.Maqomayevin “Azərbaycan” mahnısını məşq
edirdik. Mahnı üç dildə (Azərbaycan, holland və ingilis) oxundu. O layihədən xəbər tutan ermənilər, əllərində bir
çanta kitab və kasetlə məktəbin direktoru ilə görüşüblər. Onlar orada cığır-bağır salıblar ki, soyqırımına məruz
qalıblar və s. Təbii ki, direktorun da xəbəri var idi mənim bu layihəyə necə düşdüyümdən. Ermənilərə deyib ki,
siz qırılan yox, qıran xalqa daha çox bənzəyirsiz. Nə şikayətiniz var, gedin edin. Üstündən çox keçməmişdi ki,
məktəbə məşqlərə gedəndə, yolda qoca bir erməni kişi qarşımda durub: “Qorxmursan?”, deyə soruşdu. "Allahdan
başqa, heç kəsdən qorxum yoxdur. Mən düz bildiyim işin arxasındayam. Bacarırsız, siz də belə bir layihə edin",
cavab verərək yoluma davam etdim.
Nə bir iş görə bildilər, nə də etirazlarına baxıldı. Mənsə bu layihəni iki il səhnələrdə təqdim etdim.
-Ümumiyyətlə, ermənilərin Hollandiyada nüfuzu hansı səviyyədədir?
-Hollandiya tolerant bir ölkədir. Heç bir tərəf seçmir. Burda müxtəlif millətlər birlikdə yaşayır və işləyirlər.
Holland hökuməti ölkəsinin sabitliyini qoruyub saxlayır və heç kəsin işinə qarışmır. Həmçinin heç kəsə imkan
vermir ki, onun ölkəsinə və camaatına narahatçılıq yaratsınlar.
-Onların yalanlarını ifşa etmək üçün Hollandiyada nə kimi işlər görmək olar?
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-Mən hər zaman mədəniyyət yolu ilə onların yalanlarını ifşa etmək fikrində olmuşam. Kinolar, qısa
fraqmentli sənədli filmlər, konsertlər və s. bu kimi işlər bunların mediasına düşməlidir. Yaxşı olardı ki,
telekanallar bir-birləri ilə əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi edərək müqavilələr bağlayaydılar. Bundan sonra da
köhnə kinolarımızdan, musiqilərimizdən Hollandiyanın efirində işıqlandıra bilərdilər.
-Qarabağla bağlı yeni mahnı bəstələməyi düşünürsünüzmü?
-Elə istərdim ürək ağrıdan, həsrət yox, qələbə mətnli bir əsər yazım.
İnanıram ki, o gündə gələr, inşaallah.
-Siz Qarabağda olubsunuzmu?
-Keçmiş İncəsənət İnstitutunda oxuyarkən Qarabağa getmişəm. 1989-cu il idi. 2-ci kursda oxuyurduq. Kurs
yoldaşımızdan biri Ağdam səhərindən idi. Səhv etmirəmsə, bahar ayları idi. Artıq Qarabağ münaqişəsi gedirdi.
Kursdan 3-4 nəfər yığışıb Ağdama qonaq getdik. Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, çox mehriban və isti
qarşılandıq. Axşama çatmışdıq.
Mən şəhərdə 8-dən tez oyanmazdım... Səhər saat 5 olardı. Həyətə baxan pəncərə açıq idi. O havaya,
pəncərənin altında qızılgüllərin ətrinə, quşların səsinə oyandım... Bu yerlərdə səhərin açılması ayrı bir gözəllik
idi...Nə desəm azdır....
Qohum-qonşu gəlib-gedir, evin qızları ev işləri ilə məşğul idilər, biz də elə bağın içində gəzirdik. Bu ailənin
Füzuli rayonu tərəfdə də bir tarlaları var idi. Bizi oraları görməyə apardılar. Ömrümdə ilk dəfə torpağa belə yaxın
oldum...
-Yəqin ki, Qarabağda keçirdiyiniz günlərin yaddaşınızda silinməz izləri var?
-Qarabağda olmağım gənclik illərimin unudulmaz, məzəli və maraqlı anlarıdır. Ən əsas onu deyə bilərəm
ki, mən həyatımda bir dəfə də olsa, Qarabağı gedib, o gözəl yerləri gördüm, oranın təbiətinə və insanlarına
vuruldum. Allahdan arzum odur ki, işğal olunmuş torpaqlar geri alınsın və əslən Qarabağdan olanlar, Qarabağı
görməyən uşaqlar və artıq 20-25 yaşlarını keçən gənclər, öz ata-baba torpaqlarını görsünlər. O yerləri sevməmək
mümkün deyil.
-2018-ci il planlarınızı da bilmək istərdik...
-Bildiyiniz kimi, bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi qeyd olunacaq. Yeri gəlmişkən,
yanvarın 10-da Prezident İlham Əliyev 2018-ci ili ölkəmizdə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edib. Bu,
bizi də qanadlandırdı. Mən də fəaliyyətimi bu tarixə və onunla bağlı işlərimə yönəltmək fikrindəyəm. İnşaallah,
planlar var. Yenə də yaşadığım səhərin musiqi məktəbinin şagirdləri ilə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini
hazırlayırıq.
Palitra. - 2018.- 16 yanvar. - № 8. - S. 11.
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Holokost və Xocalı - müasirlərin gözü ilə”
Yanvarın 25-də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində (BBMM) Azərbaycan dağ yəhudiləri
və Avropa yəhudi dini icmalarının, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının millətlərarası
münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin dəstəyi və təşkilatçılığı ilə “Holokost və Xocalı
- müasirlərin gözü ilə” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə Holokost və Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
edilib.
BBMM-in icraçı direktor əvəzi Rəvan Həsənov tədbiri açaraq bildirib ki, Xocalı və Holokost soyqırımları
zaman etibarı ilə bir-birindən fərqli vaxtlarda törədilsə də, mahiyyətcə oxşar faciələrdir. BMT Baş Assambleyası
tərəfindən 2005-ci il noyabrın 1-də qəbul olunmuş qətnaməyə əsasən hər il yanvarın 27-si Holokost qurbanlarının
Beynəlxalq Anım Günü kimi qeyd edilir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı sakinləri eyni
vəhşiliklərə məruz qalıblar. Bu faciə nəticəsində 613 nəfər həlak olub, 8 ailə məhv edilib, 275 nəfər əsir düşüb,150
nəfər haqqında isə heç bir məlumat yoxdur. Uşaq, qadın, əlil olmasından asılı olmayaraq, heç kəsə mərhəmət
göstərilmədən vəhşicəsinə cinayət törədilib. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində bir çox
dövlətlər Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyır və ildən-ilə bu ölkələrin sayı artır.
İcraçı direktor əvəzi yəhudilərin əsrlərdir Azərbaycanda dostluq şəraitində yanaşı yaşadığını vurğulayıb. O
deyib ki, Azərbaycanda heç vaxt antisemitizm meyilləri olmayıb, burada yaşayan bütün etnik icmalar bir-biri ilə
ən yüksək səviyyədə dostluq, qardaşlıq münasibətləri qurublar.
Prezident Administrasiyasının millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsininin
əməkdaşı Ülviyyə Abbasova tədbirdə məruzə ilə çıxış edərək bildirib ki, tarixən milli-etnik zəmində düşmənçilik,
etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin qurbanı olmuş Azərbaycan xalqı yəhudi xalqını yaxşı başa düşür, onun
üzləşdiyi tarixi fəlakəti öz üzərində hiss edir. İsrail Prezidenti 2015-ci il yanvarın 7-də Holokost qurbanlarının
anım mərasimində çıxışında 1992-ci ilin fevralında Xocalıda qətlə yetirilmiş azərbaycanlılar haqqında danışıb.
Məruz qaldığımız soyqırımı faciəsi bizi bir daha birləşdirir. Azərbaycan tarixinin ən qanlı səhifəsi olan Xocalı
faciəsinin və Holokost qurbanlarının xatirəsi ölkəmizdə hər il yad edilir. Xocalı faciəsi Ermənistanın Azərbaycana
qarşı törətdiyi qətliamın kulminasiya nöqtəsidir. Yalnız fevralın 25-dən 26-na keçən gecə bir neçə saat ərzində
613 nəfər qətlə yetirilib. Onların 106-sı qadın, 83-ü uşaqdır. 56 nəfər isə xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib. Baş
vermiş faciələri unutmaq yeni fəlakətlərə səbəb ola bilər, ona görə də yaşanmış faciələri xatırlayıb nəticə
çıxararaq, gələcəyə baxmaq lazımdır.
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmayılov deyib ki, etnik qrupun, xalqın
bu cür hadisə ilə üzləşməsini istəmiriksə, Xocalı soyqırımının səbəbkarları cəzalandırılmalıdır. Cəzasızlıq mühiti
olarsa, bu cür faciə başqa xalqlara qarşı da həyata keçirilə bilər.
Xocalı soyqırımından bəhs edən komitə sədrinin müavini deyib ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində ardıcıl siyasəti nəticəsində Xocalı soyqırımını
tanıyan ölkələrin sayı artır. Həmçinin Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
2008-ci ildə başladılmış “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat və məlumatlandırma kampaniyası bu siyasi kursun
həyata keçirilməsində, xüsusilə Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında uzaqgörənliklə düşünülmüş
uğurlu strategiyadır.
G.İsmayılov qeyd edib ki, yəhudilər təkcə Avropada soyqırımına məruz qalmayıblar, onlar, həmçinin
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş soyqırımının qurbanları arasında olublar. Yəhudilər 2600 ildir ki,
Azərbaycanda məskunlaşıblar və dinc, dostluq, qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşayırlar.
“Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu deyib ki, yəhudi və
Azərbaycan xalqlarını böyük faciələr və qəhrəmanlıqlar birləşdirir. Holokost və Xocalı faciələri mahiyyətcə
eynidir. Holokost qurbanlarının sayı 6 milyondur, onların 1,5 milyonu uşaqlardır. Holokost Xocalı soyqırımı kimi
insanlığa qarşı törədilən cinayətdir. Yəhudi və Azərbaycan xalqları bir-birinin faciəsini dərk edir, yaxşı başa
düşür. 1918-ci ildə Qubada yəhudi icmasının üzvləri də ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz qalıb. Erməni
cəlladları tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş qanlı soyqırımı hadisələrini unutmamalıyıq və soyqırımının
beynəlxalq aləmdə tanıdılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində davamlı işlər
aparmalıyıq.
Sonra çıxış edən Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudiləri icmasının rəhbəri Milix Yevdayev, Avropa
yəhudiləri dini icmasının nümayəndələri Lev Şvarts, Yevgeni Brenneysen, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun
direktoru İlham Məmmədzadə, Akademiyanın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun elmi işçisi Moisey Bekker,
Xocalı sakinləri Murad Məhərrəmov və Xəlil Vəliyev çıxış edərək Azərbaycanda Holokost faciəsinin anılmasının
ənənə halını almasını təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndiriblər, bunun ölkəmizdəki multikultural və tolerant əhvalın
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göstəricisi kimi dəyərləndiriblər. Yəhudi xalqının başına gətirilən dəhşətli faciəyə ölkəmizdə həssaslıqla
yanaşıldığı, hər il Holokost qurbanlarının xatirəsinin anıldığı vurğulanıb. Bildirilib ki, bu günahsız insanların
öldürülmə səbəbi faşizm dövründə son həddə çatmış yəhudi nifrəti və faşizm irqçiliyi idi.
Çıxışçılar Avropanın bəzi ölkələrində hələ də antisemitizm meyillərinin qaldığını bildirərək, həmin
ölkələrdə Holokost söhbətini açmağın belə qadağan olunduğunu deyiblər. Bu gün multikulturalizm siyasətinin
Azərbaycanda aparıcı xətt olması və burada digər etnik qruplar kimi yəhudilərin də sərbəst, mehribanlıq şəraitində
yaşaması digər ölkələrə örnək kimi göstərilib.
Çıxışlardan sonra “dəyirmi masa” müzakirələrlə davam edib.
İki sahil.-2018.-26 yanvar.-№16.-S.5.
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Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı təsdiq edilib
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin sərəncamı ilə “Xocalı
soyqırımının iyirmi altıncı ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı” təsdiq edilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirlər planında Bakının Xətai rayonunda, Goranboy rayon mərkəzində və
Ağcakənd qəsəbəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidələrin önünə əklil qoyulması
mərasimlərinin keçirilməsi, ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən Şəhidlər xiyabanının ziyarət edilməsi,
Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərində, nümayəndəliklərində, konsulluqlarında və diaspor təşkilatlarında
soyqırımı ilə bağlı tədbirlərin (mətbuat konfranslarının, anım mərasimlərinin və s.) təşkili, xarici və yerli kütləvi
informasiya vasitələri, o cümlədən teleradio kanallarında qanlı qırğını əks etdirən materialların yayılması və
internet şəbəkəsində mütəmadi olaraq yenilənməsi nəzərdə tutulub.
Bundan başqa, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən dini konfessiya və qurumlar tərəfindən Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan anım mərasimləri təşkil ediləcək, idarə və təşkilatlarda, təhsil və mədəniyyət
müəssisələrində xatirə gecələri, foto-rəsm sərgiləri, şahidlərlə görüşlər keçiriləcək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
uğrunda mübarizəyə həsr olunan sənədli və bədii filmlər göstəriləcək.
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 şəhid ailələri ilə görüşləri təşkil olunacaq.
Fevralın 26-da təhsil müəssisələrində ilk dərslər Xocalı soyqırımına həsr olunacaq, həmin gün saat 17.00da bütün ölkə ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək, Xocalı
soyqırımı günü ilə əlaqədar respublikanın şəhər və rayonlarında, kənd və qəsəbələrində Azərbaycanın dövlət
bayraqları endiriləcək.
Azərbaycan.-2018.-13 fevral.-№33.-S.2.

6

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI
Ombudsman Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) Xocalı soyqırımının 26-cı
ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bu barədə AZƏRTAC-a Ombudsman Aparatından məlumat verilib.
Bəyanatda deyilir ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni
silahlı birləşmələrinin keçmiş sovet ordusunun Xankəndindəki 366-cı motoatıcı alayı ilə birgə törətdiyi cinayət
beynəlxalq hüquq baxımından məhz soyqırımı kimi qiymətləndirilməlidir. Bu alayın çoxsaylı ağır texnikası
qəfildən şəhərə yeridilib, cinayətkarlar şəhəri tərk etmək məcburiyyətində qalan dinc azərbaycanlıları
amansızcasına qətlə yetirib, yaşayış evləri və sosial infrastruktur tamamilə dağıdılıb və yandırılıb.
Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər soydaşımızın, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qocanın həyatına son
qoyulub, yüzlərlə dinc sakin ağır yaralanıb, 1275 nəfər girov götürülüb. Həmin kütləvi qırğın həyata keçirilərkən
8 ailə bütünlüklə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərinin birini itirib, əsir və girov
götürülənlərə amansız işgəncələr verilib. Bu zaman insanların əsas hüquqları, ən başlıcası, yaşamaq hüququ
kütləvi şəkildə pozulub.
Bu faciə erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı uzun müddət
məqsədyönlü şəkildə davam etdirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətini bir daha təsdiq edib, məqsədi
soydaşlarımızı öz tarixi torpaqlarından qovmaq və əzəli Azərbaycan ərazilərində “böyük Ermənistan” dövləti
yaratmaq olub. Bu hadisələr sırasında 100 illiyini qeyd etdiyimiz, 31 mart 1918-ci il tarixdə azərbaycanlılara qarşı
törədilən, dünya tarixində özünün ağır nəticələri ilə seçilən soyqırımı da xüsusi yer tutur.
Xocalı soyqırımını törətməklə hərbi təcavüzün miqyasını daha da genişləndirən və ölkəmizin ayrılmaz
tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağı və ətraf yeddi rayonu işğal edən Ermənistanın apardığı etnik təmizləmə
siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğala məruz qalıb, 20 min soydaşımızın həyatına son qoyulub, bir
milyondan çox soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb, onların hüquqları kütləvi şəkildə
kobudcasına pozulub. Bu işğal zamanı erməni millətçiləri və terrorçuları Xocalı şəhərindən başqa, Azərbaycanın
Kərkicahan, Malıbəyli, Quşçular, Qaradağlı, Ağdaban kəndlərində və digər yaşayış məntəqələrində də kütləvi
qırğınlar törədiblər.
Bəyanatda deyilir ki, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1994-cü ildə Xocalı soyqırımı ilə bağlı xüsusi
müraciəti olub, həmin ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi
qiymət verib.
İşğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və yeddi ətraf rayonun Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi
olduğunu beynəlxalq hüquq, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli məlum 822, 853, 874 və
884 saylı qətnamələri, BMT Baş Məclisinin “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı 2008-ci il
14 mart tarixli qətnaməsi, AŞPA-nın 2005-ci il tarixli 1416 saylı qətnaməsi və 1690 saylı tövsiyəsi, Avropa
Parlamentinin Dağlıq Qarabağla bağlı 2013-cü il 23 oktyabr tarixli qətnaməsi bir daha sübut edir. Lakin erməni
tərəfi hər zaman olduğu kimi, qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirərək, atəşkəs rejimini mütəmadi olaraq
pozur, regionda sülhün bərqərar olmasına maneçilik törədir.
Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı yönəlmiş soyqırımı siyasəti bu gün də davam etdirilir, dinc əhalinin, o
cümlədən uşaqların qətlə yetirilməsi ilə nəticələnir.
Azərbaycan tərəfi 30 ilə yaxın davam edən bu təcavüzə son qoyulmasına, sülhün bərqərar edilməsinə
mütəmadi olaraq səylər göstərir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev münaqişənin beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq, ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsinin, zəbt
olunmuş Azərbaycan torpaqlarından işğalçı qüvvələrin çıxarılmasının zəruriliyi ilə bağlı ədalətli mövqeyini
dəfələrlə nüfuzlu beynəlxalq qurumların, o cümlədən BMT Baş Məclisinin tribunalarından bəyan edib.
Hər il olduğu kimi, bu il də həmin soyqırımının dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması məqsədilə
müvafiq Sərəncamla “Xocalı soyqırımının iyirmi altıncı ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı” təsdiq
edilib və icra olunur.
Bəyanatda vurğulanır ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir çox
ölkələrdə və şəhərlərdə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat kampaniyası Xocalı faciəsinin
dünyaya soyqırımı aktı kimi tanınmasında mühüm rol oynayır.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanı təcavüzkar, Xocalı faciəsini isə soyqırımı kimi tanıyan ilk
beynəlxalq təşkilatdır.
Artıq Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan, Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, Çexiya, Sudan, İordaniya,
Honduras, Qvatemala, Panama, Sloveniya, Cibuti və Paraqvay parlamentləri Xocalı soyqırımını beynəlxalq
hüquq normalarına əsaslanaraq tanıyıblar.
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ABŞ-ın 22 ştatı - Massaçusets, Texas, Nyu-Cersi, Meyn, Nyu-Meksika, Arkanzas, Corciya, Oklahoma,
Tennesi, Pensilvaniya, Konnektikut, Florida, Missisipi, Vest Virciniya, İndiana, Yuta, Nebraska, Havay,
Montana, Arizona, Aydaho və Nevada ştatlarının qanunverici orqanlarında da müvafiq qətnamələr qəbul olunub.
Xocalıda erməni qəsbkarları tərəfindən törədilən bu kütləvi insan qırğını genosid faktıdır və insanlığa qarşı
ən ağır cinayətlərdəndir. Belə ki, BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 (I) saylı qətnaməsində
göstərilir ki, genosid insan qruplarının yaşamaq hüququnu pozmaqla yanaşı, BMT-nin məqsəd və vəzifələrinə,
ümumbəşəri dəyərlərə tamamilə ziddir və dünya birliyi tərəfindən pislənir.
Genosid cinayətinin əlamətləri BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə
qəbul olunmuş “Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyada müəyyən
edilib. Xocalı soyqırımı zamanı baş vermiş cinayət əməllərinin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə
görə insanların kütləvi şəkildə məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi onun genosid aktı olduğunu sübut edir.
Azərbaycana qarşı təcavüz zamanı bu Konvensiyada təsbit olunmuş genosid cinayətini təşkil edən bütün əməllər
tətbiq olunub. Lakin təəssüf ki, tarix boyu azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı aktları, o cümlədən Xocalı
soyqırımı beynəlxalq aləmdə hələ də öz hüquqi-siyasi qiymətini almayıb, bu beynəlxalq cinayəti təşkil edənlər və
törədənlər məsuliyyətə cəlb edilməyib, onlara layiq olduqları cəzalar verilməyib və bu məqsədlə hər hansı bir
tədbir görülməyib.
“Həmin faciə zamanı qətlə yetirilənlərin, şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hüznlə yad edərək, yuxarıda
qeyd olunanları, habelə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini rəhbər tutaraq, bildirirəm ki, bu hadisə xüsusi
beynəlxalq komissiya tərəfindən araşdırılmalı, səlahiyyətli beynəlxalq qurumlar tərəfindən genosid aktı kimi
tanınmalı, cinayət törədənlərə qarşı cəza tədbirləri tətbiq edilməlidir. Hər bir dövləti, beynəlxalq təşkilatları bir
daha bu soyqırımını ədalət naminə tanımağa, onu törədənlərin cəzalandırılması üçün həmrəyliyə və səyləri
artırmağa çağırıram.
26 il əvvəl törədilmiş Xocalı soyqırımına beynəlxalq miqyasda hüquqi-siyasi qiymət verilməli, Ermənistan
münaqişə ilə bağlı qəbul olunmuş məlum beynəlxalq sənədlərin qərarlarına riayət etməli, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın pozulmuş hüquqları bərpa olunmalı, azərbaycanlı əsir və
girovlar azad edilməli, onlar öz doğma yurdlarına qayıtmalı, habelə günahsız, dinc insanları qətlə yetirən
cinayətkarlar tezliklə ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməli və cəzalandırılmalıdır”, - deyə ombudsman
bəyanatda qeyd edir.
Xalq qəzeti.-2018.-13 fevral.-№33.-S.4.
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Fransa mətbuatı Xocalı soyqırımından yazıb
Fransanın www.atlantico.fr portalında “Dağlıq Qarabağ: 26 il sonra Xocalı kütləvi qırğını ilə bağlı
qulaqbatırıcı sükut” adlı məqalə dərc olunub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə 26 il əvvəl - 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni
silahlı qüvvələrinin 366-cı rus hərbi alayı ilə birlikdə 63-ü uşaq, 107-si qadın olmaqla 613 azərbaycanlını qətlə
yetirdiyi bildirilir.
Fransa, eləcə də Avropa və dünya siyasətçilərinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ən qanlı səhifəsi olan Xocalı soyqırımı ilə bağlı mövqelərini açıq və qəti şəkildə bəyan etmədikləri
təəssüflə qeyd olunub.
Yaradıcılıqlarında Xocalı soyqırımına toxunmuş üç fransız – fotoqraf-jurnalist Reza Deqati, bəstəkar Pyer
Tilua və rəssam Reno Baltzinger faciə ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüblər.
Fotoqraf-jurnalist Reza Deqati Xocalı soyqırımı törədiləndə Ağdam və Şuşa şəhərlərində olmasından,
yaxınlarından xəbər gözləyən insanlarla görüşündən, Xocalıda ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmiş insanların
cəsədlərinə işgəncə verilməsindən, onların təhqir edilməsindən danışıb. Gördüyü reallıqları fotoları vasitəsilə
olduğu kimi beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq niyyətindən söhbət açıb.
Fransalı bəstəkar Pyer Tilua ölkəmizə səfərindən, Xocalı soyqırımı ilə bağlı eşitdiklərindən danışaraq, bu
faciənin qurbanlarının xatirəsinə bəstələdiyi “Khodjaly 613” musiqi əsərini qeyd edib. Faciə ilə bağlı sükutu
pozmağa, musiqi vasitəsilə həqiqəti ictimaiyyətə çatdırmağa çalışdığını bildirib.
Rəssam Reno Baltzinger Xocalı soyqırımının məqsədli şəkildə törədildiyini, mətbuatın bu faciə ilə bağlı
bilərəkdən susduğunu deyərək, Xocalı soyqırımına 50-yə qədər əsər həsr etdiyini vurğulayıb. Xocalı
kolleksiyasındakı əsərlərini Fransanın sabiq mədəniyyət naziri Oreli Filipettiyə təqdim etdiyini diqqətə çatdırıb.
Xocalı cinayətinin cəzasız qalmasının ədalətsiz olduğunu bildirən rəssam böyük “Ağ əsər”i ilə Xocalı
kolleksiyasını tamamladığını vurğulayıb. Həmin əsərin Fransada və Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzində nümayiş
etdirildiyini diqqətə çatdırıb.
Şəhla Ağalarova
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris
AZƏRTAC
2018, 14 fevral
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Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin
əsas istiqamətlərindəndir
Nəzakət Ələddinqızı
Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq və soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi olan, beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinin, insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə və kobudcasına pozulması ilə nəticələnən
Xocalı soyqırımından artıq 26 il ötür. Bu soyqırımı erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan
xalqına qarşı uzun müddət davam edən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin daha bir dəhşətli nümunəsidir.
Beynəlxalq hüquqa əsasən, genosid ən ağır cinayətlərdəndir. Genosidin hüquqi əsası bir sıra sənədlərdə öz
əksini tapmışdır. BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli qətnaməsində qeyd olunur ki, genosid insan
qruplarının yaşamaq hüququnu pozmaqla insan mənliyini təhqir edir, bəşəriyyəti insanlar tərəfindən yaradılan
maddi və mənəvi dəyərlərdən məhrum edir. Xocalıda törədilən əməllər BMT-nin məqsəd və vəzifələrinə,
ümumbəşəri dəyərlərə tamamilə ziddir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinə, Avropa Parlament
Assambleyasının, islam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Qoşulmama Hərəkatının və eləcə də, digər beynəlxalq qurumların qərarlarına baxmayaraq, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hüquq
normalarına uyğun, ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini bu günədək tapmayıb.
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı yürüdülən soyqırımı siyasətinin tarixi əsrləri əhatə edir. Hadisələri
ardıcıllıqla izləsək, görərik ki, Azərbaycanın başına gətirilən olaylar tarixdə, demək olar ki, eyni ssenari üzrə
cərəyan edib. Artıq dərk edirik ki, ermənilər tarixən təkcə bizlərə qarşı deyil, bütün türk dünyasına qarşı torpaq
iddiaları ilə çıxış edib və indi də etməkdədirlər. Belə ki, tarixi reallıqlar, bizə deməyə əsas verir ki, 1905-1907,
1918-1920, 1948- 1953-cü illərdə Cənubi Qafqazdakı tarixi ərazilərində etnik təmizlənmə və soyqırımı siyasətinə
məruz qalan yüz minlərlə Azərbaycan türkləri erməni daşnakları tərəfindən kütləvi surətdə qətlə yetirilmiş və atababa yurdlarından deportasiya edilmişlər.
Ötən əsrin ən böyük faciələrindən biri kimi tariximizdə iz salan Xocalı soyqırımı XX yüzillikdə insanlığa
qarşı törədilən ən amansız faciələrdən sayılır. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə törədilən Xocalı
soyqırımı xalqımızın növbəti faciəsini yaşadığı bir tarixdir. Soydaşlarımızın xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildiyi
o qış gecəsinin dəhşətli anları, hər bir azərbaycanlının qan yaddaşına elə çökmüşdür ki, bu hadisələri kiminsə
unutmağına inanmaq qeyri-mümkündür. Azərbaycan Prezidenti ilham Əliyevin vurğuladığı kimi, XX əsrin
sonunda bütün dünyanın gözü qarşısında törədilmiş, qəddarlığı və amansızlığı ilə fərqlənən Xocalı soyqırımı
erməni millətçilərinin təcavüzkar siyasətinin ən qanlı səhifəsi olmuşdur: “Bu ağır cinayətə görə siyasi-hüquqi
məsuliyyət birbaşa Ermənistanın o zamankı və indiki rəhbərliyinin, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin üzərinə
düşür”.
Xocalı soyqırımı təkcə bizlərin deyil, bütün bəşəriyyətin faciəsidir. Xocalı haqqında həqiqətin dünyada
bilinməsi, bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı aktı kimi tanınması üçün Azərbaycan dövləti bütün zəruri
addımları atır. Bu sahədə məqsədyönlü fəaliyyət Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətə qayıdışından sonra başlanmışdır. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət
verilmiş, fevralın 26-sı “Xocalı soyqırımı günü” elan edilmişdir.
2009-cu ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, islam Konfransı Gənclər Forumunun
mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış “Xocalıya
ədalət” beynəlxalq kampaniyası bu istiqamətdə təbliğat işini daha da fəallaşdırmışdır. Faciə ilə əlaqədar dəhşətli
faktlar bu kampaniya çərçivəsində aparılan işlər sayəsində geniş beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmış, planetin
bütün guşələrində milyonlarla insan erməni millətçilərinin əsl simasına bələd olmuşdur.
Bu il bizlər, Xocalı soyqırımının 26-cı anım ilini qeyd edirik. Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin sərəncamı ilə “Xocalı soyqırımının iyirmi altıncı 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 və ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən Şəhidlər Xiyabanının ziyarət
edilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd olunan sənəddə Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərində,
nümayəndəliklərində, konsulluqlarında və diaspor təşkilatlarında soyqırımı ilə bağlı tədbirlərin təşkili, xarici və
yerli kütləvi informasiya vasitələri, o cümlədən, teleradio kanallarında qanlı qırğını əks etdirən materialların
yayılması və internet şəbəkəsində, mütəmadi olaraq, yenilənməsi öz əksini tapıb.
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Tədbirlər planına ölkəmizdə fəaliyyət göstərən dini konfessiya və qurumlar tərəfindən Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan anım mərasimlərinin təşkil edilməsi, idarə və təşkilatlarda, təhsil və
mədəniyyət müəssisələrində xatirə gecələri, foto-rəsm sərgiləri və şahidlərlə görüşlərin keçirilməsi də daxil edilib.
Təbii ki, bu tarixi gündə törədilən vəhşiliklər insanlarda erməni terrorizminə, onların işğalçılıq siyasətinə,
insanlığa sığmayan əqidə və məsləkinə qarşı dərin nifrət hissi oyadır. Soyqırımı milli düşüncə tərzimizə, milli
dəyərlərimizə, milli əxlaqımıza o dərəcə nüfuz etmişdir ki, faciənin törəmə tarixini keçmiş kimi qəbul edə
bilmirik. Xalqın qan yaddaşında kök salmış hadisələr heç zaman bizi tərk etməyəcək və zaman-zaman
ağrıdacaqdır.
Xatırladıq ki, yeddi min əhalisi olan Xocalı, erməni terrorçu qrupları keçmiş SSRİ-nin 4-cü ordusunun 23cü diviziyasının tərkibində olan 366-cı alayının köməyi ilə müxtəlif növ silahlardan atəşə tutularaq, yerlə yeksan
edilmişdir. Qəddarcasına həyata keçirilmiş terror əməliyyatı nəticəsində, 613 nəfər şəhid olmuş, onlardan 56-cı
xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, 487 nəfər ağır yaralanmış, 1430 nəfər əsir götürülərək amansız işgəncələrə
məruz qalmış, onların 135 nəfərinin taleyi hələ də məlum deyildir. Şəhid olanların 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri
uşaq, 70 nəfəri isə qocalar olmuşdur. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 27 ailənin hərəsindən yalnız bir nəfər sağ
qalmışdır. Soyqırımı aktı zamanı öz torpaqlarını tərk etməyə məcbur olan Xocalı sakinləri hazırda ölkəmizin 40
rayonunda məskunlaşmışlar.
Beləliklə, dünyanın gözü qarşısında ermənilər bəşəriyyət tarixində ən ağır cinayətlərdən birini - Xocalı
soyqırımını törətdilər. Xocalıda terror əməliyyatının planı əvvəlcədən hazırlanmışdı. Xocalıda erməni
terrorizminin amansızlığını təsdiq edən faktlardan biri də odur ki, terror əməliyyatı zamanı istifadəsi qadağan olun
xüsusi təhlükəli kütləvi qırğın silahlarından geniş istifadə olunmasıdır. Belə ki, vaxtilə Novosibirsk şəhərində
“Suxoy” Hərbi-Sənaye Kompleksində baş konstruktor işləyən Mixail Poqosyan keçmiş SSRİ MN-in baş
qərargahında ixtira etdiyi yeni mərmilərin radiusunu, hədəfdəymə məqamlarını sınaqdan çıxarmaq üçün ən gözəl
coğrafi cəhətdən dəyərli yer-məkan Azərbaycanın qərb zonasını təklif etmişdir və Xocalı seçilmişdir. Xocalı
şəhərində həyata keçirilən genişmiqyaslı soyqırımı zamanı SSRİ-nin hərbi-sənaye komplekslərində möhtəşəm yer
tutan “T-80” tanklarının mühərriki, tərkibində kimyəvi silahlara məxsus başlığı olan mərmilər, Kalaşnikov
avtomatına məxsus yeni güllələr, vərəm və “Sibir xorası” əleyhinə vaksinlər və zirehli geyimlər sınaqdan çıxarılıb.
Beynəlxalq ictimaiyyət bu hadisə ilə yaxından tanış olsa da, təəssüflər olsun ki, vəhşiliklərə bəzi hallarda göz
yumur.
Bu gün dünya ictimaiyyətinə Azərbaycan həqiqətləri geniş şəkildə çatdırılır. Dünya insanı Qarabağda,
Xocalıda baş verən olayları layiqli və düzgün qiymətləndirir. Bu gün Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın
xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də, bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində,
davamlı olaraq, addımlar atılır. Aparılan bu uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, dünya ölkələrinin bir qismi tərəfindən
Xocalı soyqırımının rəsmən tanıması barədə qərar qəbul edilib. Faciəni qətliam kimi tanıyan ABŞ ştatları - Texas
ştatı, Nyu-Cersi ştatı, Corciya ştatı, Men ştatı, Nyu-Meksiko ştatı, Arkanzas ştatı, Missisipi ştatı, Oklahoma ştatı
və başqa ştatları qətnamə qəbul ediblər.
Bildiyimiz kimi, belə bir faciəyə siyasi-hüquqi qiymət vermək istəməyən dövlətlər də var. Təbliğat və
təşviqatı daha da gücləndirməliyik ki, haqq səsimizi dünyaya lazımı səviyyədə çatdıra bilək. Bu gün, təbii ki,
Avropa dillərində çap olunan kitablar, çəkilən filmlər və s. Xocalı həqiqətləri ilə dünya ictimaiyyətini baş-başa
qoyur. Beynəlxalq qurumlar qarşısında fikirlərimizi qətiyyətlə söyləyə bilirik. Xocalı soyqırımı dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması və bu istiqamətdə gerçəkləşən layihələrin artıq coğrafi məkanı ilbəil genişlənir. Bu,
Azərbaycanın dünyada formalaşan imicinin məntiqidir.
Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycanın deyil, bütün dünyanın və bəşərin faciəsidir. Ermənistan münaqişə ilə
bağlı qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlərin müddəalarını yerinə yetirməli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
olunmalıdır. Dinc insanları məhv edən cinayətkarlar tezliklə ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməli və layiqli
cəzalarını almalıdırlar. Azərbaycan Prezidenti Cənab ilham Əliyevin bildirdiyi kimi, Xocalı soyqırımını həyata
keçirənlər gec-tez ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verərək, layiqli cəzalarını alacaq və şəhidlərimizin qanı
yerdə qalmayacaqdır.
Azərbaycan xalqı işğal altındakı bütün torpaqlarını yağı düşməndən tezliklə azad edəcək və ölkəmizin ərazi
bütövlüyü bərpa olunacaqdır.
Səs.-2018.-13 fevral.-№28.-S.10.
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Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar dünya dini liderlərinə, beynəlxalq təşkilatlara
müraciət edib
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar dünya dini liderlərinə,
parlamentlərə, beynəlxalq təşkilatlara və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət edib.
QMİ-dən AZƏRTAC-a daxil olan müraciətdə bildirilir ki, Uca Allah insan həyatını müqəddəs dəyər olaraq
səciyyələndirir və Yer üzündə bir günahsız insanın ölümünü bütün bəşərin öldürülməsi qədər ağır günah olaraq
qəbul edir. Tarixi fakt ondan ibarətdir ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni işğalçıları öz
havadarlarının köməyi ilə Xocalı şəhərinə qəfil silahlı basqın edib və oranın dinc, silahsız əhalisinə qarşı amansız
kütləvi qırğın törədiblər. Ermənistan silahlı quldurlarının təcavüz etdiyi həmin gecə qocalar, uşaqlar, hamilə
qadınlar da daxil olmaqla 613 nəfər xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib. Xocalı şəhəri yerlə yeksan edilib, əhalinin
150 nəfəri itkin düşüb, 1275 nəfər əsir götürülərək ağır işgəncələrə məruz qalıb, vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş dinc
sakinlərin cəsədlərinin üzərində ağlasığmaz təhqiramiz hərəkətlər edilib. Mahiyyəti etibarilə Xocalı faciəsi –
Holokost, Hernika, Xatın soyqırımları kimi insanlığa qarşı törədilmiş cinayətlərlə eynidir. Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü nəticəsində Azərbaycan xalqı öz doğma torpaqlarında etnik təmizləmə, maddi və mənəvi
terrora məruz qalıb, erməni ekstremistləri ərazimizin 20 faizini işğal edib, bir milyondan artıq azərbaycanlını
doğma yurdlarından didərgin salıb, zəbt etdikləri Qarabağ torpaqlarında vandalizm aktları həyata keçirərək tarixi,
dini və mədəniyyət abidələrimizi məhv ediblər. Xocalıda məqsədyönlü soyqırımı aktı isə erməni vəhşiliklərinin
kulminasiya nöqtəsidir.
Müraciətdə qeyd edilir ki, iyirmi altı il müddət keçməsinə baxmayaraq, erməni terrorçuları törətdikləri
cinayətlərə görə hələ də cəza almayıb, Birləşmiş Millətlər Təşkilatınin Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum
qətnaməsinin tələbləri bu günədək yerinə yetirilməyib. Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyətə mütəmadi
müraciətlərinə obyektiv yanaşan dünyanın bir sıra dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar Xocalı soyqırımını tanısa
da, təəssüf ki, bu dəhşətli cinayətə etinasız yanaşanlar da var. Bu gün dünyada baş verən zorakılıq halları,
terrorizm və ekstremizm kimi cinayətlərin təməlində bəzi dövlətlərin, təşkilatların və dini liderlərin problemlərə
münasibətindəki ikili standartlar, rasizm, antisemitizm, ksenofobiya, islamofobiya kimi təhlükəli meyillər
dayanır. Bu yanaşma səbəbindən törədilən qətliamlar, o cümlədən Xocalı faciəsi layiqli qiymətini almadıqca yeniyeni bəşəri cinayətlərə, humanitar fəlakətlərə yol açılır, dünyanın müxtəlif bölgələrində soyqırımlarının
təkrarlanmasına, terrorizm, ekstremizm, separatçılıq üçün zəmin yaranır.
Bildirilir ki, Azərbaycanın üzləşdiyi bu təcavüz və onun nəticəsində yaranmış bir milyondan artıq qaçqın
və məcburi köçkün probleminə biganə münasibət bəslənməsi, erməni ekstremistlərinin soydaşlarımızı öz doğma
yurd-yuvalarından didərgin salmalarına görə məsuliyyətə cəlb edilməmələri nəticəsində erməni tərəfi
təxribatlarından nəinki əl çəkmir, öz dədə-baba yurdlarında uyuyan qohumlarının qəbrini ziyarət edən
vətəndaşlarımızı əsir, girov götürərək onlara qarşı olmazın işgəncələr tətbiq edir, cəsədlərin qaytarılması
məsələsində belə beynəlxalq konvensiyalara əməl etməkdən boyun qaçırır. Əvəzində, heç bir tarixi həqiqətə
söykənməyən uydurma erməni soyqırımının tanıdılması cəhdləri, soyqırımı törədənlərin özlərini “soyqırımı
qurbanları” kimi qələmə vermələri, ildönümlərinin qeyd edilməsi tarixin siyasi məqsədlərlə saxtalaşdırılmasından
başqa bir şey deyil.
Vurğulanır ki, bu gün Azərbaycan dövlətinin haqqın və tarixi ədalətin bərpası yönündə apardığı
məqsədyönlü siyasət, dünya azərbaycanlılarının və ictimai təşkilatların dəstəyi ilə həyata keçirilən tədbirlər, o
cümlədən “Xocalıya ədalət!” kampaniyası Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq səviyyədə yayılmasında,
qəsbkarın əsl simasının açılmasında önəmli rol oynayır.
“Biz, Azərbaycan dindarları ölkəmizin ərazi bütövlüyünün Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə bərpası
yönündə səylərin uğurla nəticələnməsinə inanır və onun üçün dualar edir, Vətənimizin ayrılmaz hissəsi olan
Qarabağda torpaqlarımızın azad olması uğrunda həlak olmuş bütün şəhidlərin, o cümlədən Xocalı şəhidlərinin
əziz xatirəsini daim uca tuturuq. Bütün dünya xalqlarına sülh, səadət, əmin-amanlıq və rifah diləyən hər birimizin
Rəbbimiz qarşısında, bəşəriyyət qarşısında vicdan naminə müqəddəs borcumuz ədalətin bərqərarına nail
olmaqdır. Dünyanın dini liderlərinə, parlamentlərə, beynəlxalq təşkilatlara və İnsan hüquqları üzrə Avropa
Məhkəməsinə bir daha müraciət edərək, onları Azərbaycan xalqına qarşı erməni ekstremistlərinin təcavüzünə və
vəhşiliklərinə prinsipial siyasi, hüquqi qiymət verməyə, Xocalıda törədilən cinayəti soyqırımı aktı kimi tanımağa
çağırırıq.
Qoy Uca Yaradan hamımıza savab əməllərdə, həqiqəti yanlışdan seçməkdə və ədalətli olmaqda yardımçı
olsun! AMİN!”, - deyə müraciətdə qeyd edilir.
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