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2018-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 

➢ “Dağlıq Qarabağ: 26 il sonra Xocalı soyqırımı ilə bağlı qulaqbatırıcı sükut” 

➢ “Xocalı faciəsi - Holokost, Hernika, Xatun soyqırımları kimi insanlığa qarşı törədilmiş 

cinayətlərlə eynidir” 

➢ İspaniyada Xocalı soyqırımına həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib 

➢ Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar “Uşaqlar və müharibə” mövzusunda tədbir keçirilib 

➢ Uludağ Universitetində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçirilib 

➢ Xocalı qətliamının törədilməsindən 26 il ötür 

➢ Xocalı soyqırımı, erməni vəhşiliyi 

➢ İspaniya Deputatlar Konqresinin üzvü Xose Mariya Çikiyo: “Xocalı soyqırımı XX əsrin ən 

dəhşətli faciələrindən biridir” 

➢ Xocalı soyqırımı - qan yaddaşımızın fəryadı 

➢ Xocalı soyqırımı heç vaxt unudulmayacaq 

➢ Xocalı şahidləri danışır 

➢ Ukraynanın şəhərlərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı biqbordlar yerləşdirilib 

➢ ABŞ konqresmeni 20 Yanvar və Xocalı faciələrinin ildönümü ilə bağlı bəyanatla çıxış edib 

➢ Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar Berlində simpozium keçirilib 

➢ Ukrayna saytı Xocalı soyqırımına həsr edilmiş məqalə yayıb 

➢ Bəşəriyyətin lal yuxusu - Xocalı 

➢ Dünya Xocalını tanıyır 

➢ Dağlıq Qarabağ: 26 il sonra Xocalı qətliamı ilə bağlı son dərəcə qəribə səssizlik 

➢ Xocalı soyqırımı – insanlığa və bəşəriyyətə qarşı cinayət 

➢ “Xocalı şahidləri danışır” kitabının təqdimatı olub 

➢ Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümü ilə bağlı “Badam ağacı çiçəkləyəndə” tamaşasının təqdimatı 

olub 

➢ Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Malayziyada anılıb 

➢ Türkiyədə Qarabağ parkı və Xocalı soyqırımı abidəsinin açılışı olub 

➢ Əsrin faciəsi unudulmayacaq 

➢ Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyində Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü qeyd olunub 

➢ Xocalı  şahidləri  danışır 

➢ Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümünə həsr 

olunan “dəyirmi masa” keçirilib 
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➢ Layla, Xocalım, layla... 

➢ Dünya nə vaxtsa soyqırımı qəbul edəcək 

➢ Qarabağ fəryadı 

➢ ABŞ səfiri: “Xocalı XX əsrdə baş vermiş ən dəhşətli hadisələrdən biridir” 

➢ Serj Sarkisyan Xocalı soyqırımının təşkilatçısı və birbaşa iştirakçısıdır 

➢ Xocalı harayı erməni faşizminə qarşı mübarizəyə çağırışdır 

➢ “Gül var, Xocalıdan sonra açılmır...” 

➢ XX əsrin ən böyük faciəsi beynəlxalq hüquqi qiymətini gözləyir 

➢ Xocalı Soyqırımı - bəşəriyyətə qarşı amansız cinayət: Xocalı soyqırımına əsl siyasi-hüquqi 

qiyməti Heydər Əliyev verdi 

➢ Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə bağlı “Qarabağın səsi” adlı rəsm sərgisi və ədəbi-bədii 

tədbir keçirilib 

➢ Londonda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb 

➢ Xocalı ağrılarını gələcəyə daşıyan əsər 

➢ Narahat ruhların səssiz harayı: Bəşəriyyəti sülh və ədalətə səsləyən Xocalı abidələri 

➢ Xocalı soyqırımı insanlıq əleyhinə törədilmiş ən ağır cinayətlərdəndir 

➢ Zaman da bu dərdi unutdura bilmir 

➢ “İyirminci yüzilin vəhşəti: Xocalı soyqırımı”: “Anadolu” agentliyi Xocalıda erməni 

vəhşiliklərindən bəhs edən geniş şərh yayımlayıb 

➢ Xocalılılar: Qarabağa – doğma torpaqlarımıza qayıdıb şəhidlərimizin ruhunu şad edəcəyik! 

➢ Xocalı faciəsindən 26 il ötür 

➢ Xocalı faciəsinin qisasını almalıyıq 

➢ Almaniyada Xocalı soyqırımına həsr olunmuş növbəti tədbir keçirilib 

➢ Xocalı soyqırımını törədən şəxslərin Ermənistana rəhbərlik etməsi beynəlxalq hüquqa 

hörmətsizlikdir 

➢ Xocalı soyqırımından 26 il ötür: Xarici ölkələrdə silsilə tədbirlər keçirilib 

➢ İstanbulda Azərbaycan Dostluq Parkının və Xocalı soyqırımı abidəsinin açılışı olub 

➢ Qisas qiyamətə qalmayacaq… 

➢ 26 il əvvəl erməni planları ilə yaşanan əsrin faciəsi... 

➢ Ürəklərə, baxışlara əbədi həkk olunmuş Xocalı 

➢ Xocalı faciəsinin şahidi: Atamın və qardaşlarımın erməni qəbiristanlığında qətlə yetirilməsini 

yalnız 2007-ci ildə öyrəndik 

➢ Xocalı soyqırımı xarici mətbuat səhifələrində 

➢ Xocalı soyqırımında həlak olmuş 63 uşağın xatirəsini əbədiləşdirmək üçün 63 ağac əkilib 

➢ “Xocalının öyrənilməmiş dərsləri” 

➢ a.com.tr”: “Xocalı soyqırımını törədənlər cəzalandırılmalıdır” 

➢ Xocalı faciəsi ilə Ermənistan hakim dairələrinin əsl niyyətləri üzə çıxdı 

➢ Dmitri Savelyev: Sağalmaz yara olan Xocalı barədə bütün dünyaya daim xatırlatmağı çox vacib 

hesab edirəm 

➢ Beynəlxalq əməkdaşlıq nəticə verir Avropa Parlamenti ilk dəfə Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

bəyanat yaydı 

➢ Xocalı soyqırımını törədən şəxslərin Ermənistana rəhbərlik etməsi beynəlxalq hüquqa 

hörmətsizlikdir 

➢ Heydər Əliyev Mərkəzində “Xocalı 613” adlı klassik musiqi gecəsi keçirilib 

➢ Türkiyə parlamentində Xocalı soyqırımı ilə bağlı fotosərgi açılıb 

➢ Arye Qut İtaliya mətbuatına müsahibəsində deyib: Xocalı soyqırımı mənim şəxsi faciəmdir 



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 

 

3 
 

➢ Xocalının harayı dünyanın hər yerinə çatdı 

➢ Xocalının beş Milli Qəhrəmanından biri 

➢ Xocalı soyqırımının mahiyyəti beynəlxalq hüquq müstəvisində… 

➢ Xocalı soyqırımının beynəlxalq miqyasda tanıdılmasında qardaş Türkiyədə keçirilən tədbirlər 

xüsusi əhəmiyyət daşıyır 

➢ Bu cinayət cəzasız qalmayacaq! 

➢ Strasburqda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib 

➢ Xocalı əsirliyindən gələn insanlarla görüşmək böyük ürək tələb edir 

➢ Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar İtaliya Senatının kitabxanasında “Ağrı” 

kitabının təqdimatı olub 

➢ Biz Xocalı qurbanlarının ruhunu Qarabağı azad etməklə sevindirə bilərik 

➢ “Hoy Los Angeles” qəzeti: Ermənistan Xocalıda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı törədib 

➢ “Xocalı dərsi” filminin təqdimatı olub 

➢ Sloveniyanın Maribor şəhərində Xocalı soyqırımının qurbanlarına həsr edilən xatirə lövhəsinin 

açılışı olub 

➢ Avropada Xocalı abidələri 

➢ “İnsanlığın qətl günü” - Xocalı ilə bağlı unikal addım 

➢ Türkiyənin Kayseri şəhərində Xocalı parkının və Xocalı şəhidləri abidəsinin açılışı olub 

➢ Dmitri Savelyev: Xocalıda törədilənlər Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımıdır 

➢ Rusiyadan Xocalı etirafı: "Bu, soyqırımdır": Tarix boyu ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı 

qətliamlar, soyqırımlar törədilib 

➢ Xocalı soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi Azərbaycanın haqq səsinin müdafiəsidir 

➢ Dünya ölkələrindəki Xocalı abidələri bəşəriyyəti cinayətkar ermənilərin vəhşiliyi ilə tanış edir 

➢ Türkiyədə Qarabağ parkının və Xocalı abidəsinin açılışı oldu 
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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 Sülh-

Dünya 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. 
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-Onların yalanlarını ifşa etmək üçün Hollandiyada nə kimi işlər görmək olar? 

-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, 
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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 

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 17.00-

da 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. 
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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. 
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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. 

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 

  

http://www.atlantico.fr/
http://azertag.az/
http://azertag.az/
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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 qu-

rumların 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 ata-

baba 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 23-

cü 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 yeni-

yeni 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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“Dağlıq Qarabağ: 26 il sonra Xocalı soyqırımı ilə bağlı qulaqbatırıcı sükut” 

 

Ü. Vahidqızı 

 

Azərbaycan xalqı   erməni millətçi-şovinistlərinin  davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətinə 

məruz qalıb.  Azərbaycanlı əhali  tarixi torpaqlarından qovulub, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilib. XX əsrin 

faciəsi olan Xocalı soyqırımı  təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən 

ağır cinayətlərdən biridir.  

 

Soyqırımın  ildönümü Fransa mətbuatında geniş işiqlandırılır. Fransanın  “atlantico”   xəbər portalında 

“Dağlıq Qarabağ: 26 il sonra Xocalı soyqırımı  ilə bağlı qulaqbatırıcı sükut” adlı məqalə  yer alıb. 

Məqalədə  qeyd olunub ki, 26 il öncə  erməni silahlı qüvvələri   sovetlərdən qalma 366-cı hərbi alayın 

köməyi ilə Xocalıda soyqrımı aktı törətdilər.  Bu amansız  faciədə  63-ü uşaq, 107-si qadın olmaqla 613 

azərbaycanlı qətlə yetirildi. Bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla və ağlasığmaz 

vəhşiliklə törədilmişdir. 

 Məqalədə Fransa, eləcə də Avropa və dünya siyasətçilərinin   Xocalı soyqırımı ilə bağlı mövqelərini açıq 

və qəti şəkildə bəyan etdikləri   qeyd olunub.Orada, həmçinin   məşhur  fotoqraf-jurnalist Reza Deqati, bəstəkar 

Pyer Tilua və rəssam Reno Vinsent  Baltzingerin  faciə ilə bağlı təəssüratları yer alıb. 

Reza Deqati  soyqırım haqqında  fikirlərini bölüşərkən bildirib ki,  faciənin baş verdiyi vaxt  o, Ağdam və 

Şuşa şəhərlərində olub. O,bu faciə vaxtı insanların başına gətirilən vəhşiliklərdən  və Xocalıda ermənilər 

tərəfindən qətlə yetirilmiş insanların cəsədlərinə işgəncə verilməsindən  söz açıb.  Hadisənin şahidi kimi 

reallıqları, çəkdiyi fotoları beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq niyyətindən olduğunu bildirib. 

Məqalədə fransalı bəstəkar Pyer Tilua  Xocalı soyqırımı ilə bağlı əldə etdiyi informasiyalar  və  bu faciənin 

qurbanlarının xatirəsinə bəstələdiyi “Khodjaly 613” əsəri haqqında söhbət açıb.  Bu faciə ilə bağlı sükutu 

pozmağa, musiqi vasitəsilə həqiqəti ictimaiyyətə çatdırmağa çalışdığını  deyib. 

Rəssam Reno Baltzinger Xocalı soyqırımının məqsədli şəkildə törədildiyini oxucularının diqqətinə çatdırır. 

Hətta rəssam bu faciə ilə bağlı  kütləvi informasiya vasitələrinin   bilərəkdən susduğunu qeyd edib. Məqalədə 

Reno Baltzinger vurğulayıb ki, Xocalı soyqırımına 50-yə qədər əsər həsr edib. Həmçinin Xocalı kolleksiyasındakı 

əsərlərini Fransanın sabiq mədəniyyət naziri Oreli Filipettiyə təqdim etdiyini də deyib.  Rəssam bu  cinayətin 

cəzasız qalmasının ədalətsizlik olduğunu bildirib. Reno Baltzinger  məqalədə bildirib ki, böyük “Ağ əsər”i ilə 

Xocalı kolleksiyasını tamamlayıb. Həmin əsərin Fransada və Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzində nümayiş 

etdirildiyini  bildirib. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-16 fevral.-№36.-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 

 

17 
 

 

“Xocalı faciəsi - Holokost, Hernika, Xatun soyqırımları kimi insanlığa qarşı törədilmiş cinayətlərlə 

eynidir” 

 

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə: "Erməni silahlı quldurlarının təcavüz etdiyi həmin gecə qocalar, 

uşaqlar, hamilə qadınlarda daxil olmaqla 613 nəfər xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir" 

 

Allahşükür Paşazadə dünyanın dini liderlərini Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb 

 

Röyal Əsədli 

 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) Xocalı soyqırımı ilə bağlı dünya dini liderlərinə, parlamentlərə, 

beynəlxalq təşkilatlara və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət edib. 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin imzaladığı müraciətdə deyilir: 

“Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalıda törədilmiş soyqırımın 26-cı ildönümü ərəfəsində biz bütün 

dünya ictimaiyyətinə bir daha müraciət edirik. Belə 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 etmiş və oranın dinc, silahsız əhalisinə qarşı amansız 

kütləvi qırğın törətmişdir. Erməni silahlı quldurlarının təcavüz etdiyi həmin gecə qocalar, uşaqlar, hamilə qadınlar 

da daxil olmaqla 613 nəfər xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Xocalı şəhəri yerlə yeksan edilmiş, əhalinin 150 

nəfəri itkin düşmüş, 1275 nəfər əsir götürülərək ağır işgəncələrə məruz qalmış, vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş dinc 

sakinlərin meyitlərinin üzərində ağlasığmaz təhqiramiz hərəkətlər edilmişdir. 

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 qalmış, erməni ekstremistləri ərazimizin 20 faizini işğal etmiş, 

bir milyondan artıq azərbaycanlını doğma yurdlarından didərgin salmış, zəbt etdikləri Qarabağ torpaqlarında 

vandalizm aktları həyata keçirərək tarixi, dini və mədəniyyət abidələrimizi məhv etmişlər. Xocalıda məqsədyönlü 

soyqırımı aktı isə erməni vəhşiliklərinin kulminasiya nöqtəsidir. 

İyirmi altı il müddət keçməsinə baxmayaraq, erməni terrorçuları törətdikləri cinayətlərə görə hələ də cəza 

almamış, Birləşmiş Millətlər Təşkilatınin Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsinin tələbləri bu günədək 

yerinə yetirilməmişdir. 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 mövcuddur. 

Bu gün dünyada baş verən zorakılıq halları, terrorizm və ekstremizm kimi cinayətlərin təməlində bəzi 

dövlətlərin, təşkilatların və dini liderlərin problemlərə münasibətindəki ikili standartlar, rasizm, anti-semitizm, 

ksenofobiya, islamofobiya kimi təhlükəli meyllər dayanır. Bu yanaşma səbəbindən törədilən qətliamlar, o 

cümlədən, Xocalı faciəsi layiqli qiymətini almadıqca, yeni-yeni bəşəri cinayətlərə, humanitar fəlakətlərə yol açılır, 

dünyanın müxtəlif bölgələrində soyqırımların təkrarlanmasına, terror, ekstremizm, separatçılıq üçün zəmin 

yaranır. 

Azərbaycanın üzləşdiyi bu təcavüz və onun nəticəsində bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün 

probleminə biganə münasibət bəslənməsinin, soydaşlarımızın erməni ekstremistləri tərəfindən öz doğma yurd-

yuvalarından didərgin salınmasının hesabının sorulmaması 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, meyidlərin qaytarılması məsələsində belə beynəlxalq konvensiyalara 

əməl etməkdən boyun qaçırır. Əvəzində, heç bir tarixi həqiqətə söykənməyən uydurma erməni soyqırımının 

tanıdılması cəhdləri, soyqırım törədənlərin özlərini «soyqırım qurbanları» kimi qələmə vermələri, ildönümlərinin 

qeyd edilməsi tarixin siyasi məqsədlərlə saxtalaşdırılmasından başqa bir şey deyildir. 

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. 
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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 daima 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 soyqırım aktı kimi tanımağa 

çağırırıq. 

Qoy Uca Yaradan hamımıza savab əməllərdə, həqiqəti yanlışdan seçməkdə və ədalətli olmaqda yardımçı 

olsun! AMİN!”. 

 

Paralel.-2018.-16 fevral.-№4.-S.7. 
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İspaniyada Xocalı soyqırımına həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib 

İspaniyanın paytaxtı Madriddə Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar “Xocalıya ədalət!” 

kampaniyası çərçivəsində anım mərasimi keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, ölkəmizin İspaniyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən mərasimdə bu 

ölkədə fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun rəhbərləri və əməkdaşları, dövlət rəsmiləri, parlament üzvləri, yerli 

kütləvi informasiya vasitələrinin, ictimaiyyətin, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri iştirak ediblər. 

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın İspaniyadakı səfiri Anar Məhərrəmov Xocalı soyqırımı barədə 

iştirakçılara ətraflı məlumat verib, bu faciənin təkcə azərbaycanlılara deyil, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ağır cinayət 

olduğunu və ermənilər tərəfindən bir gecədə 613 günahsız insanın amansızlıqla qətlə yetirildiyini, 1275 nəfər dinc 

sakinin əsir götürülərək ağlasığmaz zülm və təhqirlərə məruz qaldığını bildirib. 

Səfir Xocalı soyqırımının XX əsr tarixinin ən qanlı səhifələrindən biri olduğunu, Ermənistanın apardığı 

işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində ölkəmizin 20 faiz torpaqlarının işğal olunduğunu və bir 

milyondan artıq azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdüyünü diqqətə çatdırıb. Səfir Xocalı 

soyqırımından 26 il keçməsinə baxmayaraq hələ də səbəbkarların cəzalandırılmamasını, beynəlxalq ictimaiyyət 

tərəfindən Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verilməməsini tarixi ədalətsizlik kimi qiymətləndirib, Xocalı 

soyqırımı qurbanları və onların ailə üzvlərinin beynəlxalq təşkilatlardan qətliama ədalətli qiymət verilməsini 

gözlədiklərini vurğulayıb. 

A.Məhərrəmov ölkəmizin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq çərçivəsində sülh yolu ilə 

həllinə tərəfdar olduğunu, lakin Ermənistan tərəfinin nümayiş etdirdiyi qeyri-konstruktiv mövqenin və apardığı 

təcavüzkar siyasətin sülh danışıqları prosesinə ciddi xələl gətirdiyini qeyd edib. Səfir Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdəki çıxışına istinad edərək, ölkəmizin Ermənistanın hərbi 

təxribatlarına layiqli şəkildə cavab vermək, münaqişəni hərbi yolla da həll etmək iqtidarında olduğunu diqqətə 

çatdırıb. 

Sonra çıxış edən Türkiyənin İspaniyadakı səfiri Ömər Önhon Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin ağır nəticələri barədə danışıb, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal edildiyini, bir milyondan 

çox insanın doğma yurdlarından didərgin düşdüyünü qeyd edib. Ö.Önhon Xocalı faciəsinin insanlıq tarixində qara 

bir ləkə olduğunu, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bu qətliama siyasi-hüquqi qiymətin verilməsinin və 

cinayətkarların cəzalandırılmasının vacibliyini vurğulayıb. 

Daha sonra çıxış edən İspaniya Deputatlar Konqresinin üzvü Xose Mariya Çikiyo Xocalı soyqırımının XX 

əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olduğunu, BMT-nin əsas prinsip və normalarının, insan hüquqlarının 

kobudcasına pozulduğunu qeyd edib. Xocalı soyqırımının dəhşətli nəticələri barədə danışan deputat, dünya 

birliyinin bu faciəyə biganə qalmasının yolverilməz olduğunu vurğulayıb, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının tezliklə azad olunacağına ümidvar olduğunu bildirib. 

ATƏT-in Parlament Assambleyasının insan hüquqları, demokratiya və humanitar yardım komissiyasının 

keçmiş prezidenti, İspaniyanın dövlət vəkili, akademik Xesus Lopes Medel çıxış edərək Xocalıda həmin gün baş 

verənləri “vəhşilik” adlandırıb, Xocalı soyqırımının heç vaxt unudulmayacağını qeyd edib. Bu həqiqətləri 

beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmağın vacibliyinə diqqət çəkən akademik tezliklə cinayətkarların layiqli cəzalarını 

alacağına, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərqərar olacağına ümid etdiyini bildirib. 

Çıxışlardan sonra Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış “Xocalıya ədalət!” adlı videoçarx nümayiş 

etdirilib. 

Daha sonra dahi bəstəkar Qara Qarayevin seçmə əsərləri “Soyqırıma yox” foto kompozisiyasının müşayiəti 

ilə həmyerlilərimiz Nigar Əskərovanın pianoda və Kamran Ömərlinin skripkada ifasında mərasim iştirakçılarına 

təqdim edilib. 

Sonda qonaqlar “Xocalı uşaqların gözü ilə” mövzusunda rəsm əsərlərinin sərgisi ilə tanış olublar. 

Tədbir iştirakçılarına Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair və Xocalı soyqırımının 

dəhşətlərini əks etdirən kitab, jurnal, habelə “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının bukletləri və posterləri paylanıb. 

 

AZƏRTAC 

2018, 20 fevral 
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Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar “Uşaqlar və müharibə” mövzusunda tədbir keçirilib 

 

Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar fevralın 19-da Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 

Komitəsinin (AQUPDK) təşkilatçılığı ilə “Uşaqlar və müharibə” mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları 

əvvəlcə “Uşaqlar və müharibə” adlı sərgi ilə tanış olublar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə azərbaycanlı və ölkəmizdə 

təhsil alan, xarici ölkələrin vətəndaşı olan uşaqlar xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımı cinayətləri, erməni 

vəhşiliyi, işğal zamanı həlak olmuş, ziyan çəkmiş insanlar barədə məlumatları iştirakçılara çatdıraraq, bu 

istiqamətdə mütəmadi şəkildə tədbirlərin keçirilməsini arzu etdiklərini diqqətə çatdırıblar. 

“XX əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı aqressiv erməni siyasətinin nəticəsidir”, - deyən Ailə, Qadın və Uşaq 

Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova Azərbaycan xalqının son 200 ildə erməni 

millətçilərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qaldığını vurğulayıb. O deyib: 

“Xalqımız dəfələrlə tarixi torpaqlarından qovulub, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilib və bütün bunlar ermənilər 

tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət olunub. Beynəlxalq hüququn normalarına zidd olaraq Ermənistan Dağlıq 

Qarabağı özünə birləşdirmək istəyir, bu yolda istənilən cinayətə və vəhşiliyə hazır olduğunu nümayiş etdirir”. 

Komitə sədri qeyd edib ki, Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə həqiqi qiymətini tapması üçün yalnız 

dövlət qurumları deyil, bütün ictimai təşkilatlar, hər bir vətəndaş öz imkanları çərçivəsində fəaliyyət göstərməli, 

töhfəsini verməlidir. O, Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama 

obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımlarda Heydər Əliyev Fondu və onun prezidenti Mehriban 

Əliyevanın, eləcə də Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın müstəsna xidmətlərindən danışıb. Qeyd edib ki, 

Heydər Əliyev Fondu artıq dünyanın 70-dən çox ölkəsində Xocalı faciəsinə həsr olunan tədbirlər keçirib. 

Hicran Hüseynova rəhbərlik etdiyi qurum tərəfindən “Müharibə uşaqların gözü ilə” adlı kataloqun, 

Azərbaycan və ingilis dillərində “Uşaqlar müharibənin günahsız qurbanlarıdır” kitabının nəşr edildiyini 

vurğulayıb. “Bu kitabı hazırlayan zaman apardığımız dəqiq araşdırmalar nəticəsində bəlli oldu ki, Xocalı 

soyqırımı zamanı həlak olan uşaqların sayı altmış üç yox, yetmiş altıdır. Baxmayaraq ki, artıq iyirmi dörd ildir 

atəşkəs rejimi elan olunub, bu rejim Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dəfələrlə pozulur. Nəticədə mülki 

şəxslər, uşaqlar yaralanır, qətlə yetirilir, mülki obyektlərə ziyan vurulur. Bu, vandalizm aktı olaraq Ermənistan 

dövlətinin terrorçu mahiyyətini bir daha sübut edir”, - deyə komitə sədri diqqətə çatdırıb. 

Sonra Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) Elmira Süleymanova, Milli 

Məclisin deputatları Aydın Mirzəzadə, Bəxtiyar Əliyev və Nazirlər Kabinetinin əməkdaşı Musa Ələkbərov 

tədbirin əhəmiyyətindən danışıblar. Qeyd olunub ki, heç bir rəhmli insan hər hansı bir uşağın, - istər azərbaycanlı 

olsun, istərsə də digər millətin nümayəndəsi, - müharibədən əziyyət çəkməsini istəməz. Lakin təəssüflər olsun ki, 

atəşkəs dövründə 34 uşaq erməni terrorunun qurbanı olub. Onlardan 14-ü həlak olub, 20-si isə yaralanıb. Bu 

uşaqlardan ən balacası iki yaşlı Zəhra Quliyevadır. 

 

Azərbaycan.-2018.-20 fevral.-№39.-S.5. 
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Uludağ Universitetində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçirilib 

 

Zərifə Bəşirqızı 

 

Milli Məclisin deputatı,  siyasi elmlər doktoru Qənirə Paşayeva Türkiyədə, Uludağ Universitetində 

yüzlərlə tələbə və müəllimin iştirak etdiyi konfransda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

məruzə ilə çıxış edib. 

 

Tədbirin açılışında Uludağ Universitetində azərbaycanlı tələbələrin təmsilçisi, universitetin Layihə 

şöbəsinin rəsmisi Solmaz İsmayılova o ağrıları yaşamış bir qarabağlı olaraq, gəncləri Qarabağ, Xocalı soyqırımı 

həqiqətlərinin təbliğində fəal olmağa çağırıb. O, universitet rəhbərliyinin dəstəyi ilə bu konfransı təşkil etməkdə 

məqsədin gənclərə geniş bilgilər verilməsi olduğunu bildirib. Tədbirdə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin 

təhsil müşaviri doktor Nəcibə Nəsibova, Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Arzu 

Bağırova iştirak edib. 

Türk dünyasının problemlərinin həlli üçün birliyin, bərabərliyin artmasının önəmi vurğulanan tədbirdə 

Qənirə Paşayeva əvvəlcə universitetin layihə şöbəsinin başqanı Mustafa Arslana, Gənclər təşkilatının rəhbəri 

Muhammed Yılmaza və əməyi keçən bütün qurum üzvlərinə Azərbaycana, Qarabağa, Xocalı soyqırımınına 

göstərdikləri diqqətə görə təşəkkür edib. O, Xocalı faciəsi barədə geniş məlumat verdikdən sonra bu soyqırım 

zamanı valideynlərini itirən uşaqlardan, onların yaşadığı acılardan danışıb. "Biz heç bir zaman, dünyanın heç bir 

yerində insanların öldürülməsinə tərəfdar olan bir cəmiyyət, millət olmadıq, amma yüzlərlə insan Ermənistan 

əsgərləri tərəfindən qətl edilərkən dünya susdu. Ölənlər hansı millətdən olursa-olsun, əvvəlcə insandı. Biz sadəcə 

olaraq ədalət istəyirik! Xocalıda, Qaradağlıda soyqırımı törədən cinayətkarlar Ermənistanda önəmli 

vəzifədədirlər. Hələ də ədalət qarşısında törətdikləri cinayətə görə cavab verməyiblər. Dünyanın insan haqları 

deyərək bar-bar bağıran təşkilatları, dövlətləri, 1 milyon insanın öz evində yaşama hüququnun Ermənistan 

tərəfindən pozulmasına səs çıxarmırlar! 

ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri ABŞ, Fransa və Rusiya bu istiqamətdə Ermənistana heç bir təzyiq 

və təsir göstərmirlər. Xocalı soyqırımından danışmayanlar qondarma erməni soyqırımı yalanları ilə türk millətinə 

tarixdə olmayan bir soyqırımı zorla qəbul etdirmək üçün Ermənistana və erməni diasporuna ciddi dəstək verirlər. 

Qondarma erməni soyqırımı iddiaları ilə millətimizə qarşı nələr edildiyi ortadadır. Mən belə bir şeyi həzm 

etmərəm, babalarıma da belə bir ləkə vurulmasını əsla qəbul etmərəm və biz hamımız bu yalanlara qarşı birgə 

mübarizə aparmalıyıq. Yalana qarşı ən ciddi mübarizə isə doğruları, həqiqətləri anlatmaqdır və dünyanın hər 

yerində yaşayan türklər Xocalı faciəsini daha geniş yayılmasına çalışmalıdırlar”.  

Bu məsələdə gənclərimizin üzərinə çox böyük missiya düşdüyünü xüsusi vurğulayan Qənirə Paşayeva türk 

gəncliyini tariximizə sahib çıxmağa, sosial mediada, virtual aləmdə fəal olmağa çağırıb. Qondarma erməni 

soyqırımı iddialarına qarşı mübarizədə və Azərbaycan, Qarabağ, Xocalı soyqırımı həqiqətlərinin daha geniş 

şəkildə yayılması məqsədilə sosial mediada səylərin artırılmasının vacibliyini qeyd edib. 

Tədbirdə Uludağ Universitetinin rektor müavini Mehmet Yüce və universitet rəsmiləri çıxış edərək 

Q.Paşayevaya üçün təşəkkürlərini bildirib, ona təşəkkür plaketi və xatirə hədiyyəsi təqdim ediblər. 

Q. Paşayeva müəllimlərə və gənclərə Türkiyədə yeni çapdan çıxmış “Turan yolçusu” və “Aşk yolçusu” 

kitablarını hədiyyə edib. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-20 fevral.-№39.-S.6. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

22 
 

 

Xocalı qətliamının törədilməsindən 26 il ötür 

 

Tofiq Əlizadə 

 

Tarixən ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırımlar və etnik təmizləmələr nəticəsində on minlərlə 

soydaşımız qətlə yetirilib. 26 fevral 1992-ci ildə baş vermiş Xocalı soyqırımı ermənilərin biz Azərbaycan 

türklərinə qarşı törətdikləri əsl genosid idi. Ümumiyyətlə, Xocalı soyqırımı təkcə bizlərin deyil, bütün türk 

dünyasının və insanlığın soyqırımı, faciəsi kimi qəbul edilməlidir. Artıq məlumdur ki, bu genosid nəticəsində 

minlərlə günahsız insan, qoca, cavan, uşaq və qadınlar vəhşicəsinə öldürülüb. Soydaşlarımızın xüsusi 

amansızlıqla qətlə yetirildiyi o qış gecəsinin dəhşətli anları indi də hər bir Azərbaycanlının qan yaddaşına çöküb. 

Xocalı qətliamının hazırlanmasını və Xocalının işğal edilməsi planının strateji tərəflərini ermənilərlə birgə ruslar 

da düşünüb. Bu, artıq faktdır. 

1992-ci ildə Xankəndində əks-kəşfiyyat üzrə şöbə rəisi işləmiş və bütün bu faciələri gözləri ilə görmüş 

polkovnik Vladimir Savelyev sonralar xəcalət çəkərək yazırdı: “Mən on addımlığımda güllə yarasından can verən 

8-9 yaşlı bir qızcığaza heç cür kömək əlimi uzada bilmədim. Allahın mənə lənət edəcəyi gündən qorxuram. Mən 

bilmirəm ki, Azərbaycan xalqı məni bağışlayacaqmı? Amma məni bir hərbçi kimi buna məcbur etdilər. Biz isə 

əmrə tabe idik”. Savelyev yazır ki, anam azərbaycanlılara qarşı ermənilərlə əlbir olub vuruşduğum üçün məndən 

imtina edib. 

Xocalı faciəsi ərəfəsində Fransadan gəlmiş “Operator” özəl studiyasının erməni əməkdaşları olan Jül 

Barelyan və Serin Sitaryan Xocalı ətrafında Azərbaycan türklərinin meyitlərinin yandırılmasını videolentə 

köçürürdülər. Savelyev yazır ki, qoy azərbaycanlılar məni bağışlaya bilsələr, bağışlasınlar. 1993-cü ildə mən təkcə 

gözlərimlə gördüyüm faciəni əks etdirən 19 səhifəlik məxfi arayışları həm Kremlə, həm BMT-yə və başqa ali 

yerlərə göndərə bildim. Xaricdəki erməni daşnakları Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan türklərinə qarşı daha çox 

qaniçənlik edib və xüsusi amansızlıqlarına görə seçilən ermənilər mükafatlandırılıb. Məsələn, erməni daşnakı A. 

Çifçiyan adlı birisi 13 nəfərdən ibarət bir Azərbaycan ailəsini məhv etdiyinə görə 1993-cü ildə Fransadakı erməni 

diasporu tərəfindən 150 min ABŞ dolları ilə mükafatlandırılıb və bununla yanaşı, ona böyük kilsə mükafatı verilib. 

Çifçiyan 1994-cü ilin sentyabrında Fransaya mühacirət edib və orada tam təminatla indiyədək yaşamaqdadır. 

Behrudda çıxan, erməni qəzeti olan “Zartum” qəzetində “Bir erməni yardımı” adlı yazıda qeyd edilir ki, Xocalı 

uğrunda vuruşan və döyüşə atılan erməniləri unutmaq bizlərə yaraşmaz. O qəhrəman ermənilərə yardım etmək 

gərəkdir. Qəzetdə yazılır ki, dünyanın 24 ölkəsində varlı və zəngin erməni iş adamları “Artsax” yardım fondu 

təsis ediblər. Fond həm də gələcək nəsillərin taleyi üçündür. Məqalədə, həmçinin o da qeyd edilir ki, Londonda 

erməni iş adamı satdığı villasının pulunu, Vaşinqtonda erməni biznesmeni öz ticarət mərkəzlərindən gələn illik 

gəlirlərini, Fransada “erməni ana dili” cəmiyyətinin üzvləri isə topladıqları ianələri Xocalı soyqırımında iştirak 

etmiş və xüsusi qəddarlıq etmiş “qəhrəmanlar” üçün ayırdılar. 

Qarabağ hadisələrinin iştirakçışı, ermənilərin ən çox sevdiyi ideoloqlarından biri, yazıçı-şair Zori Balayan 

“Ruhumuzun dirçəlişi” adlı kitabında 1992-ci ilin 26 fevralında Xocalıda törətdikləri soyqırımı özü də etiraf 

edərək yazır: “Biz Xaçaturla Xocalıda ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını 

pəncərəyə mismarlamışdılar. Daha sonra 13 yaşındakı türkün başından, sinəsindən və qarnından dərisini soydum. 

Saata baxdım, türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum sevincdən qürurlandı. Xaçatur 

daha sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və bu türklə eyni kökdən olan itlərə atdı. Axşam eyni 

şeyi daha 3 türk uşağına etdik. Mən bir erməni kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Bilirdim ki, hər bir erməni 

hərəkətlərimizlə fəxr duyacaq”. Daha bir erməni müəllifi, hazırda Livanda məskunlaşmış yazıçı-jurnalist David 

Xerdiyan Xocalıda ermənilərin Azərbaycan türklərinin başına gətirdikləri müsibətləri “Xaç uğrunda” kitabında 

fəxrlə xatırlayır, kitabın 19-76-cı səhifələrində müəllif yazır: “Səhərin soyuğunda biz Daşbulaq yaxınlığındakı 

bataqlıqdan keçmək üçün ölülərdən körpü düzəltməli olduq. Mən ölülərin üstünə getmək istəmədim. Bunu görən 

polkovnik-leytenant Ohanyan mənə işarə etdi ki, qorxmayın. Mən ayağımı 9- 11 yaşlı qız meyitinin sinəsinə basıb 

addımlamağa başladım. Mənim ayaqlarım və şalvarım qan içində idi. Mən beləcə 1200 meyitin üstündən keçdim. 

Martın 2-sində "Qaflan” erməni qrupu (meyitləri yandırmaqla məşğul olurdu) 2000-ə yaxın alçaq monqolun 

(türklərin) cəsədini toplayıb ayrı-ayrı hissələrlə Xocalının 1 km-liyində yandırdı. Axırıncı yük maşınında mən 

başından və qollarından yaralanmış təxminən 10 yaşlı bir qız uşağını gördüm. Diqqətlə baxanda gördüm ki, o 

yavaş-yavaş nəfəs alır. Ağır yaralanmasına baxmayaraq o, hələ də sağ idi. Ölümlə mübarizə aparan bu uşağın 

gözlərini mən heç vaxt yaddan çıxarmayacağam. Sonra Tiqranyan soyadlı bir əsgər onun qulaqlarından tutub, 

artıq üzərinə mazut tökülmüş cəsədlərin içərisinə atdı. Daha sonra onları yandırdılar. Tonqaldan ağlamaq və 
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imdad səsləri gəlirdi”. Axı bu tarix çox da uzaqda deyil. Niyə baş vermiş bu soyqırım aktını dünya ictimaiyyəti 

qəbul etmək istəmir və Zori Balayan Xocalı genosidi aktının ideoloqu kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmir? 

Keçən 100 il ərzində minlərlə ziyalılarımızı məhv etməklə, əlifbamızı bir neçə dəfə dəyişməklə biz 

Azərbaycan türklərinin yaddaşını təmizləmək istəmişlər. Şükürlər olsun ki, bizlər hələ də sınmamış, milli adət-

ənənələrimizi qoruyub saxlaya bilmişik. Nədənsə özünü dünyanın super dövləti hesab edən dövlətlər də 

ermənilərin işğalçılıq siyasətinə heç cür təsir edə bilmirlər. Biz anlamalıyıq ki, ermənilər tarixən təkcə bizlərə 

qarşı deyil, bütün türk dünyasına qarşı torpaq iddiaları ilə çıxış etmiş və indi də etməkdədirlər. Bütün bunların ilk 

səbəblərini isə Azərbaycan xanlıqlarının arasında gedən münaqişələrdə, ədavətlərdə, Rusiya və İran arasında 

gedən müharibə nəticəsində torpaqlarımızın ikiyə bölünməsində axtarmaq lazımdır. XX əsrin əvvəllərindən 

Anadolu və Azərbaycan türklərinə qarşı törədilən cinayətlərdə, əlləri qana batan Anostas Mikoyan 1967-ci ilə 

kimi daşnak partiyasının SSRİ-dəki rəhbəri olub. Onu 

da qeyd edək ki, Anostas Mikoyan Stalin dövründə və sonralar SSRİ-nin hakimiyyət rəhbərliyində də 

həmişə ikinci şəxs olub, o, ermənilərə dayaq olaraq onların irəli vəzifələrə çəkilməsində mühüm rol oynayıb. 

Nəhayət ki, 1985-ci ildən başlayaraq, ABŞ və Qərb ölkələri Sovetlər İttifaqının dəmir divarlarını deşə bildi və 

Sovetlər Birliyinin dağıdılması prosesinə təkan verildi. Onu da qeyd edək ki, 1947-ci ildə Allen Dallesin ABŞ-da 

SSRİ-nin dağıdılması üçün məxfi saxlanan gizli planı da hazırlanmışdı. Bu planın əsas məqsədi SSRİ-yə qarşı 

müharibə edilmədən daxildən, yəni öncə xalqlara demokratiyanın dadını bir az dadızdırmaq, iqtisadiyyatda is-

lahatlar keçirmək adı altında işlək istehsal sahələrini dayandırmaq və millətləri bir-birilərinə qarşı qoyaraq milli 

münaqişələr törətmək idi. Artıq gizli deyil ki, ABŞ və Qərb ölkələri SSRİ-nin dağıdılmasında daşnak xislətli 

ermənilərdən də istifadə etdilər. 

Ötən əsrin ən böyük faciələrindən biri kimi tariximizdə izi qalan Xocalı soyqırımı XX əsrin ən amansız 

faciələrindən sayılır. Artıq Xocalı genosidinin törədilməsindən 26 il keçir. Unutmamalıyıq ki, ulu babalarımızın 

bizə miras və əmanət qoyduqları Azərbaycanın bütöv ərazisi 500 il öncə 2 milyon 800 min kv km, 1813-cü ilə 

kimi 410 min kv km idi, 1813-1828-ci illərdə İran və Rusiya arasında gedən müharibələr nəticəsində torpaqlarımız 

bölünərək Cənubi Azərbaycan ərazisində 280 min kv km, Rusiya əsarəti altında olan şimali Azərbaycanın 

ərazisində isə 130 min kv km oldu. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə əsasən də Rusiyanın 

təzyiqi ilə İrəvan xanlığından 9 min kv km ərazi alınıb ermənilərə verilib, 7 min kv km ərazi isə Dərbənd də daxil 

olmaqla Rusiyaya qatılıb. 1920-ci ildə ərazimiz 114 min kv km idi, daha sonra, Sovet imperiyasının təzyiqi ilə 

27,4 kv km ərazimiz ermənilərə və gürcülərə veriləndən sonra 1920-ci ildən-1991-ci ilə kimi 86.6 kv km qaldı. 

İndi isə artıq 2018-ci ildir və ərazimizin 20 faizi (13,214 kv km) erməni işğalı altındadır. Gəlin faciələrimizin 

xaricdə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəallıq göstərək. Dünya azərbaycanlıları, tarixi vətəniniz olan, 

Azərbaycan və Qarabağ naminə Birləşin! 

 

Hərbi and.-2018.-16 fevral-№ 7.-S.5. 
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Xocalı soyqırımı, erməni vəhşiliyi 
 

Dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edən Suriya hadisələri güclü dövlətlərin terrora dəstəyinin, dinc 

insanlara qarşı törədilən qəddarlığın ifadəsidir. İnsanlığa xas bütün xüsusiyyətləri qırmızı qan rəngində 

görən, günahsız insanların qətlə yetirilməsindən zövq alan İŞİD, PKK, onun qolları olan silahlı dəstələrə, 

soydaşlarımızı qətlə yetirən, Ermənistanın ən böyük terror təşkilatı “ASALA”ya maddi dəstək göstərən, 

silah sursatla təmin edən “qüdrətlilər” vaxtı ilə Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi qırğınlara səssiz 

qaldıqları kimi, hazırda Suriyanın dinc sakinlərinin qətliamına da “dur” demək istəmirlər. 

 

Xarici ölkələrdən idarə olunan radikal qruplarla birlikdə qırğınlar törədən, əsas iqamətgahları Beyrut və 

Livanda yerləşən “Ermənistanın azadlığı uğrunda erməni gizli təşkilatı”nın, Ermənistanın dövlət səviyyəsində 

dəstəklədiyi ASALA-nın terrorçuları Azərbaycanda ötən əsrdə bir neçə dəfə baş verən soyqırımlarda da iştirak 

etmişlər. Azərbaycanda və Türkiyədə kütləvi qırğınlar törətməklə fəallaşan Ermənistanın terror təşkilatlarının bu 

gün də törədilən bütün qanlı qırğınlarda izləri vardır. 

1918-1920- ci illərdə daha da quduzlaşaraq soydaşlarımıza qarşı qətliamlar törədərək imperiyanın 

“Azərbacanlılarsız Bakı” çağırışına qəddarlıqları ilə cavab verən qaniçən daşnakların toplaşdıqları ASALA və 

digər terror təşkilatlarının əsrlərdən bəri türklərə qarşı həyata keçirdikləri soyqırımlarda qətlə yetirilən 

müsəlmanların sayı milyonlarla ölçülür. 

ASALA üzvlərinin Türkiyənin diplomatlarına qarşı törətdikləri 200-dən artıq terror aktı nəticəsində onlarla 

səfir, diplomatik korpusun nümayəndələri, günahsız insanlar öldürülmüşlər. Dağlıq Qarabağ müharibəsində 

öldürülən, yandırılan insanları, Xocalı soyqırımını xatırlamaqla qanla qidalanan erməni terrorunun, erməni 

xislətinin dəhşətləri aydın olur. Etnik təmizləmə siyasətini həyata keçirməklə xalqımıza qarşı nifrətini günahsız 

insanları ən qəddar üsullarla qətlə yetirməklə bildirən ermənilər qadınlara, uşaqlara, qocalara belə aman 

verməmişdilər.  

Azərbaycanlıların kütləvi qırğını, soyqırımları ilə müşayiət olunan deportasiyalar, Xocalı qətliamı XX 

əsrdə məruz qaldığımız, tariximizin ən qanlı və faciəli səhifələrindəndir. Ötən yüzillikdə “Böyük Ermənistan” 

xülyası ilə yaşayan və soydaşlarımıza qarşı hər cür vəhşiliyə əl atan daşnakların insanlıqdan kənar əməlləri 

xalqımızın yaddaşında qanlı izlər qoymuşdur. 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953- cü illərdə rus imperiyasının 

havadarlığı ilə keçirilən qırğınların son nöqtəsi olan 1988-ci il hadisələri daha faciəli olmuşdur. Ermənipərəst 

Qorbaçovun yenidənqurma və aşkarlıq proseslərindən istifadə edən Ermənistanda əsl antiazərbaycan kampaniyası 

başladı. 1988-ci ildən Qərbi Azərbaycanda ilk mərhələ kimi kütləvi hədələr, qətllər, kəndlərin dağıdılması, 70 

nəfər- 21 qadın və 6 uşağın öldürülməsi ilə nəticələnən Qukark faciəsi, Vardenisdə (40 nəfərin öldürülməsi) 

olayları yaddan çıxmayıb. Yerevanda, Masisdə, Kalinində, Kacaranda, Qafanda, Kirovakanda, Gorusda , 

Sisyanda, Amasiya və Alaverdidə törədilmiş qanlı hadisələr 250 min soydaşımızın qədim Azərbaycan torpaqları 

olan doğma yurdlarını son nəfərinədək tərk etməsi ilə nəticələndi. Beləliklə əsrlər boyu, mərhələlərlə həyata 

keçirilən soydaşlarımızın Qərbi Azərbaycandan zorla köçürülməsi siyasəti 1988-ci ildə başa çatdırıldı.1990 -cı 

illərdə daha da şiddətlənən və qanlı olaylarla müşayiət olunan deportasiya və soyqırımları Ermənistan dövlətinin 

və Eçmiədzin kilsəsinin rəhbərliyi altında təşkil olunurdu. 

Sakini olduğumuz Cənubi Qafqaz rəngarəng etnik tərkiblərə malikdir. Amma bu bölgədə Ermənistan 

yeganə cəmiyyətdir ki, etnik dözümsüzlük zəminində yekcins, monodövlətə, bir millətdən ibarət olan sosial milli 

struktura malikdir. Bu onu göstərir ki, işğalçılığı, terrorçuluğu və soyqırımları dövlət səviyyəsində həyata keçirən 

Ermənistan mənfur niyyətlərinə nail olmaq üçün ən alçaq əməllərə belə əl atmaqdan çəkinmir.  

Qonşu dövlətlərə qarşı ərazi iddialarını irəli sürən, Türkiyənin Şərqindəki Ağrı dağı ərazilərinin geri 

alınması ilə bağlı ölkə gənclərinin “Qərb torpaqlarımızı Ağrı dağıyla birlikdə geri ala biləcəyikmi?” sualını 

ermənisayaq məkrlə cavablandıran Serj Sarkisyan: “Bu sizə bağlıdır. Bizim dövrün insanları öz öhdəliklərini 

layiqincə yerinə yetirərək 1990-cı illərdən sonra vətənimizin parçası olan Qarabağı düşmən əlindən xilas etdi. Hər 

nəslin öz vəzifəsi var. Sizin də gələcəkdə öz vəzifələrinizi yerinə yetirib, yetirməyəcəyiniz birlik və 

bütövlüyünüzə bağlıdır. Biz erməni milləti həmişə səməndər quşu kimi öz külümüzdən dirilməyi bacarmışıq. 

Amma qeyd etməliyəm ki, bu gün dünyada ölkələrin etibarı onların ərazisi ilə ölçülmür. Ermənistan müasir, 

təhlükəsiz və uğurlu iqtisadiyyatı olan ölkə olsa (?) etibarı da o qədər yuxarı olacaq” sözləri ilə xələflərinə faşizm 

ideyalarını aşılayır. Başçılıq etdiyi Respublikaçılar partiyasının XVI qurultayındakı soyuqlamaları da xəstə ruhun 

şizofrenik simptomlardan xəbər verir: “ Biz qarşımıza Bakını tutmaq və onu kapitulyasiyaya məcbur etmək kimi 
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hərbi siyasi məqsəd qoymamışıq, amma eyni zamanda yaxşı anlayırıq ki, düşmənə sarsıdıcı zərər vura bilərik: 

fikrimcə əlavə detallara ehtiyac yoxdur.” 

Faşist ideyalarına sadiqliyini Yerevanda Hitler reyxinə xidmət edən Nijde və Dro kimi qaniçənlərə heykəl 

ucaltmaqla bildirən, günahsız azərbaycanlıların qatili Sarkisyan etiraf edir ki, Xocalıda, Dağlıq Qarabağda, işğal 

olunmuş rayonlarda törədilən qətliamlarda şəxsən iştirak edib. Aprel döyüşlərindən sonra Ermənistanın hərbi 

hissələrində yüksək rütbəli zabitlərin istefa və vəzifəsindən qovulanların sayını bu əmrləri verən Sakisyan 

unutmamalıdır. Müstəqil olmayan , ianələr hesabına dolanan, iqtisadiyyatı, ordusunun təchizatı belə 

havadarlarının hesabına ödənilən, sərhədlərini rus əsgəri qoruyan Sarkisyanın loğvalanması psixi problemi olan 

xəstənin aya səyahət xəyalına bənzəyir. 

İllərin təcrübəsi göstərir ki, terrorçunun vətəni olmadığı kimi, heç bir ölkə də terrordan sığortalanmayıb. 

İşğalçıları müdafiə edib, terrora və təcavüzkarın qanlı əməllərinə göz yumanlar bilməlidirlər ki, həmişə kimlərinsə 

sifarişi, havadarlığı ilə kiralıq qatil adını daşıyan ermənilər bir millət kimi satqın, üzüdönük və qaniçəndirlər. 

Çörək yedikləri süfrəyə kəm baxmaq, namərdlik göstərmək, yeri gələndə özünü məzlum kimi göstərərək arxadan 

zərbə vurmaq bu millətin xarakterik xüsusiyyətidir. Qana hərislik də həmçinin. Daşnakların nə qədər qəddar 

olduqları Xocalı soyqırımında bəlli oldu. Azərbaycana qarşı siyasi təcavüz olan 20 Yanvar hadisələrində hərbi 

hissələrin tərkibində Bakıya gələn, istefada olan erməni zabitləri, xarici ölkələrdən gətirilən muzdlu terrorçular 

ötən əsrin ən qanlı soyqırımı olan Xocalı qətliamında da iştirak etdilər. Bəşər sivilizasiyasında insanların kütləvi 

qətliamı ilə tarixə yazılan soyqırımlar çox olub. Xatın, Xirosima, Naqasaki, Ruanda.... Siyahını artırmaq da olar. 

Amma onların içərisində Xocalı soyqırımı qəddarlığı ilə fərqlənir. Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq üçün 

əsrlərdən bəri məkrli ssenarilər üzərində çalışıb, vəsait ayırıb, imperiyanın nökəri kimi qapılarda quyruq bulayan, 

dəhşətli söyqırımlara imza atan ermənilər və keçmiş SSRİ-nin 366-cı alayındakı havadarları Xocalıda qana 

hərislik xislətlərini bir daha göstərdilər. Xocalı da daxil olmaqla Əsgəranda, Ağdamda... işğal altında qalan bütün 

ərazilərimizdə qanlı izlərini qoyan ermənilər 26 fevral 1992-ci ildə Xocalını yox etdilər. 106 nəfəri qadın, 63 

nəfəri uşaq, 70 nəfəri ahıl olmaqla 613 sakinini qətlə yetirdilər. 487 nəfər şikəst oldu, 1275 nəfər ermənilər 

tərəfindən əsir götürüldü, onların 150 nəfərinin taleyi barədə bu günədək xəbər yoxdur. 24 uşaq hər iki 

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

vəhşiliklə qətlə yetirildilər. Təsdiqlənmiş faktdır ki, Xocalı soyqırımı da daxil olmaqla erməni millətçilərinin 

Azərbaycana qarşı yönəltdikləri, 2 əsrdən artıq davam etdirilən işğalçılıq əməllərinin bir adı var: Əsasını etnik 

təmizləmə, deportasiya, insanlığa qarşı bəşəri cinayət adlandırılan SOYQIRIMI! 

Müdriklər bildirirlər ki, təxəyyül insan beyninin emalatxanasıdır ki, burada köhnə ideyalar və müəyyən 

olunmuş faktlar yeni kombinasiyalara çevrilir və yenidən istifadə olunur. Görünür Sarkisyanın tənəzzülə uğrayan, 

müasir dünya hadisələrini qavramaqda çətinlik çəkən beyin emalatxanasının yeni təfəkkürə uyğun formalaşması 

üçün daha bir “aprel qulaqburmasına” ehtiyacı var. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin YAP-ın VI 

qurultayında söylədiyi “Onu da qeyd etməliyəm ki, biz tarixi torpaqlarımızı da unutmamalıyıq və unutmuruq. Bu 

da gələcək fəaliyyətimiz üçün istiqamət olmalıdır, necə ki, biz bu gün də bu istiqamətdə iş görürük. Bizim tarixi 

torpaqlarımız İrəvan xanlığıdır, Zəngəzur, Göyçə mahallarıdır. Bunu gənc nəsil də, dünya da bilməlidir” sözləri 

Ermənistan ordusunda xidmətdən imtina edən erməni gənclərinə də mesajdır. Bu çıxışdan təşvişə düşən erməni 

KİV-nin yazdığı “Əgər biz belə davam etsək İlham Əliyev nəinki İrəvanı qaytaracaq, hətta hər birimizin evinə 

daxil olacaq” sözləri reallığa daha uyğundur. 

 

İki sahil.-2018.-21 fevral.-№34.-S.17. 
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İspaniya Deputatlar Konqresinin üzvü Xose Mariya Çikiyo: “Xocalı soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli 

faciələrindən biridir” 

 

Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə bağlı xarici ölkələrdə müxtəlif tədbirlər 

keçirilir, mətbuatda yazılar dərc edilir 

 

“Jerusalem Post”: 

“Azərbaycanın Qaradağlı kəndində törədilmiş qanlı qırğın müasir erməni terrorizminə əsl 

sübutdur” 

 

Nigar Abdullayeva 

 

İsrailin “Jerusalem Post” qəzeti siyasi şərhçi Arye Qutun “Azərbaycanın Qaradağlı kəndində törədilmiş 

qanlı qırğın müasir erməni terrorizminə əsl sübutdur” sərlövhəli məqaləsini dərc edib. Məqalədə müxtəlif 

məqamlara toxunan müəllif yazır ki, 1992-ci ilin fevral ayında Monte Melkonyanın rəhbərliyi altında erməni 

silahlı qüvvələri və Livanın “Arabo” və “Aramo” terror qruplarında məşq keçmiş erməni dəstələri eyni vaxtda 

hücum edərək Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndini hər tərəfdən mühasirəyə alır. Sonradan məlum olur ki, 

366-cı rus alayının əsgər və zabitləri də işğalda iştirak ediblər. 

Aramo, Arabo və Avonun (Monte Melkonyan) muzdluları Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayın 

köməyi ilə 1992-ci il fevral ayının 17-də mühüm strateji əhəmiyyəti olan Qaradağlı kəndini işğal edib. Ermənilər 

ondan bir həftə sonra Xocalı genosidini törədiblər.Qaradağlı uğrunda döyüşlərdə 145 nəfər öldürülüb, onlardan 

54-ü bir gündə qətlə yetirilib. Ümumiyyətlə isə, erməni muzdlularına qarşı döyüşdə Xocavənddə 154 nəfər 

öldürülüb, onlardan 15-i qadın, 13-ü uşaqdır. Yerli müdafiə batalyonunun döyüşçüləri son nəfəsə qədər vuruşub, 

böyük igidlik nümayiş etdirib, amma kömək gəlmədiyinə görə mühasirədən çıxa bilməyiblər. 

Doqquz gündən sonra “Arabo” erməni dəstələri Xocalının günahsız əhalisinə qarşı genosid törədib. Bu 

genosid aktında Monte Melkonyan, Ermənistanın hazırkı prezidenti Serj Sarkisyan, keçmiş müdafiə naziri Seyran 

Ohanyan və digər erməni başkəsənləri iştirak ediblər. Bu canilər orada 613 nəfəri qətlə yetiriblər. Onların arasında 

uşaqlar, qadınlar, qocalar və mülkü əhali də var. Min nəfərə qədər insan ömürlük şikəst olub. Həmin faciə gecəsi 

1275 nəfər insan əsir götürülüb, 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. 

İndiyə qədər qəbul edilmiş beynəlxalq konvensiyalar da Qaradağlı və Xocalı faciəsi kimi soyqırımı aktlarını 

qətiyyətlə pisləyir, onların qəbuledilməz olduğunu bəyan edir. Dünya bilməlidir ki, bu cinayət təkcə Azərbaycan 

xalqına qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı törədilib. Ermənistanda müxtəlif dövrlərdə yüksək vəzifələr tutan 

Seyran Ohanyan, hazırkı prezident Serj Sarkisyan, həmçinin Robert Köçəryan və başqaları həmin soyqırımının 

təqsirkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər. Məqalənin sonunda qeyd edilir ki, cinayət 

cəzasız qalmamalıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qınanmalı, 

beynəlxalq təşkilatlar, dünya ölkələrinin parlamentləri Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi 

Qaradağlı və Xocalı soyqırımlarına beynəlxalq səviyyədə hüquqi-siyasi qiymət verməli və “əsl soyqırımı” kimi 

qiymətləndirməlidir.  

 

İspaniyada Xocalı soyqırımına həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib 

 

İspaniyanın paytaxtı Madriddə Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar “Xocalıya ədalət!” 

kampaniyası çərçivəsində anım mərasimi keçirilib. Ölkəmizin İspaniyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 

mərasimdə bu ölkədə fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun rəhbərləri və əməkdaşları, dövlət rəsmiləri, 

parlament üzvləri, yerli kütləvi informasiya vasitələrinin, ictimaiyyətin, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri 

iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın İspaniyadakı səfiri Anar Məhərrəmov Xocalı soyqırımı barədə 

iştirakçılara ətraflı məlumat verib, bu faciənin təkcə azərbaycanlılara deyil, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ağır cinayət 

olduğunu və ermənilər tərəfindən bir gecədə 613 günahsız insanın amansızlıqla qətlə yetirildiyini, 1275 nəfər dinc 

sakinin əsir götürülərək ağlasığmaz zülm və təhqirlərə məruz qaldığını bildirib. 

Səfir Xocalı soyqırımının XX əsr tarixinin ən qanlı səhifələrindən biri olduğunu, Ermənistanın apardığı 

işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində ölkəmizin 20 faiz torpaqlarının işğal olunduğunu və bir 

milyondan artıq azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdüyünü diqqətə çatdırıb. Səfir Xocalı 

soyqırımından 26 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də səbəbkarların cəzalandırılmamasını, beynəlxalq ictimaiyyət 
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tərəfindən Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verilməməsini tarixi ədalətsizlik kimi qiymətləndirib, Xocalı 

soyqırımı qurbanları və onların ailə üzvlərinin beynəlxalq təşkilatlardan qətliama ədalətli qiymət verilməsini 

gözlədiklərini vurğulayıb. 

A. Məhərrəmov ölkəmizin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq çərçivəsində sülh yolu ilə 

həllinə tərəfdar olduğunu, lakin Ermənistan tərəfinin nümayiş etdirdiyi qeyri-konstruktiv mövqenin və apardığı 

təcavüzkar siyasətin sülh danışıqları prosesinə ciddi xələl gətirdiyini qeyd edib. Səfir Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdəki çıxışına istinad edərək, ölkəmizin Ermənistanın hərbi 

təxribatlarına layiqli şəkildə cavab vermək, münaqişəni hərbi yolla da həll etmək iqtidarında olduğunu diqqətə 

çatdırıb. 

Sonra çıxış edən Türkiyənin İspaniyadakı səfiri Ömər Önhon Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin ağır nəticələri barədə danışıb, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal edildiyini, bir milyondan 

çox insanın doğma yurdlarından didərgin düşdüyünü qeyd edib. Ö. Önhon Xocalı faciəsinin insanlıq tarixində 

qara bir ləkə olduğunu, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bu qətliama siyasi-hüquqi qiymətin verilməsinin və 

cinayətkarların cəzalandırılmasının vacibliyini vurğulayıb. 

Daha sonra çıxış edən İspaniya Deputatlar Konqresinin üzvü Xose Mariya Çikiyo Xocalı soyqırımının XX 

əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olduğunu, BMT-nin əsas prinsip və normalarının, insan hüquqlarının 

kobudcasına pozulduğunu qeyd edib. Xocalı soyqırımının dəhşətli nəticələri barədə danışan deputat, dünya 

birliyinin bu faciəyə biganə qalmasının yolverilməz olduğunu vurğulayıb, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının tezliklə azad olunacağına ümidvar olduğunu bildirib. 

ATƏT-in Parlament Assambleyasının insan hüquqları, demokratiya və humanitar yardım komissiyasının 

keçmiş prezidenti, İspaniyanın dövlət vəkili, akademik Xesus Lopes Medel çıxış edərək Xocalıda həmin gün baş 

verənləri “vəhşilik” adlandırıb, Xocalı soyqırımının heç vaxt unudulmayacağını qeyd edib. Bu həqiqətləri 

beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmağın vacibliyinə diqqət çəkən akademik tezliklə cinayətkarların layiqli cəzalarını 

alacağına, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərqərar olacağına ümid etdiyini bildirib. 

Çıxışlardan sonra Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış “Xocalıya ədalət!” adlı videoçarx nümayiş 

etdirilib. 

Daha sonra dahi bəstəkar Qara Qarayevin seçmə əsərləri “Soyqırıma yox” foto kompozisiyasının müşayiəti 

ilə həmyerlilərimiz Nigar Əskərovanın pianoda və Kamran Ömərlinin skripkada ifasında mərasim iştirakçılarına 

təqdim edilib. 

Sonda qonaqlar “Xocalı uşaqların gözü ilə” mövzusunda rəsm əsərlərinin sərgisi ilə tanış olublar. 

Tədbir iştirakçılarına Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair və Xocalı soyqırımının 

dəhşətlərini əks etdirən kitab, jurnal, habelə “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının buklet və posterləri paylanıb. 

Qeyd edək ki,İspaniyanın nüfuzlu “La Vanguardia” qəzeti Azərbaycan Respublikasının İspaniyadakı 

səfirliyinin Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə bağlı təşkil etdiyi tədbir haqqında məqalə yayıb.Məqalədə 

Azərbaycanın İspaniyadakı səfiri Anar Məhərrəmovun tədbirdəki çıxışından fikirlərə yer verilib. Məqalənin 

sonunda Azərbaycan səfirliyinin təşkil etdiyi tədbirin Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 

tərəfindən 2008-ci ildə başladılmış “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının bir hissəsi olduğu vurğulanır. 

 

İstanbulda “Xocalıya ədalət!” fotosərgisi açılıb 

 

İstanbulda fəaliyyət göstərən Yıldız Texnik Universitetində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası 

çərçivəsində fotosərgi açılıb.Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğu tərəfindən təşkil olunan “Xocalıya 

ədalət!” fotosərgisi iki gün davam edəcək. 

Sərginin açılışında Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Məsim Hacıyev, Yıldız Texnik Universitetinin 

rektoru, professor Bahri Şahin və digər rəsmi şəxslər, eləcə də yerli ictimaiyyətin tanınmış nümayəndələri, 

universitetin müəllim və tələbələri iştirak ediblər. 

 

Palitra.-2018.-21 fevral.-№34.-S.11. 
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Xocalı soyqırımı - qan yaddaşımızın fəryadı 

 

İlqar Rüstəmov 

 

Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinin iş planında, azərbaycanlıların soyqırımı kimi bəşər tarixinə yazılmış 

Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümü ilə bağlı anım tədbirlərinin keçirilməsi  geniş yer almışdır. Bu günlər rayonun 

orta ümumtəhsil məktəblərində, səhiyyə müəssisələrində, idarə və təşkilatlarda keçirilən tədbirlərdə faciə 

qurbanlarını anmaqla yanaşı, xalqımızın başına gətirilən bəlaların tarixi kökləri və bu faciənin dünyada 

soyqırımı aktı kimi tanınması istiqamətində dövlətimizin gördüyü işlər barədə geniş məlumat verilmişdir. 

 

Rayon ictimaiyyəti nümayəndələrinin, təhsil işçilərinin, gənclər və idman idarəsinin dəvət edildiyi tədbirlər 

sırasında rayonun Heydər Əliyev adına liseyində keçirilmiş anım mərasimi xüsusi maraqla qarşılanmışdır. 

Toplantıda Xocalı faciəsi barədə geniş çıxış edən Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Jalə Abdıyeva 

bildirmişdir ki, 26 il əvvəl Ermənistan silahlı birləşmələrinin Xocalıda azərbaycanlılara qarşı son dərəcə 

qəddarlıqla törətdikləri qətliam, təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün insanlığa qarşı yönəlmiş bəşəri 

cinayətlərdən biridir. Bu gün dünya tarixinin ən qanlı faciələrindən biri sayılan Xocalı soyqırımı XX əsrdə erməni 

şovinizminin mahiyyətini aşkara çıxaran təkzibolunmaz tarixi gerçəklikdir. Xalqın bu dəhşətli faciəsi Azərbaycan 

dövləti tərəfindən öz əsil hüquqi-siyasi qiymətini ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından 

sonra  almış və məhz onun 1994-cü il fevralın 24-də imzaladığı sərəncamla hər il fevralın 26-sı Xocalı soyqırımı 

günü elan olunmuşdur. 

Natiq qeyd etdi ki, Prezident Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının onuncu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan 

xalqına 25 fevral 2002-ci il tarixli müraciətində deyirdi: “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 

əsil soyqırımı aktı kimi tanınmasına nail olmaq vəzifəsi durur. Bu, Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim 

vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur”. 

J. Abdıyeva vurğuladı ki, ulu öndərin qarşımıza vəzifə kimi qoyduğu bu işlər Prezident  İlham Əliyev, 

ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva və  Heydər Əliyev Fondunun  vitse-prezidenti Leyla 

Əliyeva tərəfindən qətiyyətlə və ardıcıllıqla həyata keçirilmişdir.  Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü müdrik xarici 

siyasət və Leyla xanım Əliyevanın layihəsi olan “Xocalıya ədalət” kampaniyası sayəsində bu gün onlarca ölkədə 

Xocalı faciəsinə siyasi qiymət verilmiş və Ermənistan ordusunun törətdiyi bu qətliam azərbaycanlıların soyqırımı 

aktı kimi tanınmışdır. İndi əminliklə deyə bilərik ki, ulu öndərin səsləndirdiyi; “Xocalı faciəsi iki yüz ildən çox 

müddətdə erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı aparılan etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin qanlı 

səhifəsidir”  kimi gerçək tarixi fakta artıq dünya ictimaiyyəti də biganə qalmır və bunu Xocalı soyqırımı kimi 

tanıyır. 

Tədbirdə çıxış edən digər natiqlər də  son illərdə Xocalı həqiqətlərinin dünyaya tanıdılması, Ermənistanın 

hakim dairələrinin və ideoloqlarının əmri ilə erməni silahlı dəstələrinin həyata keçirdiyi bu bəşəri cinayətin 

beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində görülən işlərdən,  Xocalı faciəsinin soyqırımı aktı kimi tanınması ilə 

bağlı geniş məlumat verdilər. 

Çıxışlardan sonra “Xocalı soyqırımı - qan yaddaşımızın fəryadı” adlı ədəbi-bədii kompozisiya və “Xocalı 

soyqırımı” sənədli filmi nümayiş etdirildi.  

 

Xalq qəzeti.-2018.-22 fevral.-№41.-S.5. 
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Xocalı soyqırımı heç vaxt unudulmayacaq 
 

Mənsumə Babayeva 

 

İnsanlığa qarşı törədilən terror kimi tarixə düşən Xocalıda soyqırımından 26 il ötür. 1992-ci il fevral ayının 

25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində soyqırımı həyata 

keçirdi. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı işğal edildi. 

Bu, azərbaycanlılara qarşı baş vermiş misli görünməyən vəhşilik və unudulmayan bir tarixdir. Xocalı soyqırımı 

haqqında gənclərimizin hansı məlumata malik olduqlarını öyrənmək istədik. 

 

Çingiz Məmmədov, Azərbaycan Texniki Universitetinin I kurs tələbəsi: 

- Amansızlığına, qəddarlığına görə bəşər tarixinə qanlı iz salmış, təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün 

insanlığa qarşı yönəlmiş Xocalı qətliamından bizi 26 il zaman  ayırır. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 

amansız cinayətə rəvac vermiş ermənilər qəddar və qaniçən millət olduqlarını bir daha təsdiq etdilər. Məqsəd 

bütövlükdə bəşəriyyətin gözünü qorxutmaq olub. Erməni terrorizmi dünyanı bu yolla “ram etməyə” çalışıb. Lakin 

hiyləgər və məkrli düşmən bu yolla istəyinə nail ola bilmədi, Xocalının qəhrəman və fədakar insanları düşmən 

qarşısında mənən sınmadılar, sonadək vuruşaraq, Vətənə sədaqət nümunəsi, rəşadət və igidlik göstərdilər. Bu gün 

xocalılar ölkəmizin müxtəlif bölgələrində məskunlaşıblar, amma hər birinin bir arzusu, bir məqsədi var. O da öz 

doğma ata-baba torpaqlarına, Xocalıya qayıtmaq, işğal olunmuş torpaqlarını azad etməkdir. Artıq o an yetişib. 

Yaxın vaxtlarda torpaqlarımızın işğaldan azad olunacağına  tam əminik. 

 

Nuranə Quliyeva, müəllimə: 

-  1992-ci ilin fevralında ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi vəhşiliklər insanlığa sığmayan ən 

dəhşətli müsibətlərdən biridir. İllər keçsə də bu hadisə heç bir insanın yaddaşından silinmir. Əksinə, bu bizə 

keçmişimizi, kimliyimizi xatırladır. Ermənilərin Xocalı şəhərini yerlə - yeksan edərək yüzlərlə dinc əhaliyə misli 

görünməmiş qəddarlıqla divan tutmaları, o cümlədən qadınları, uşaqları və qocaları xüsusi amansızlıqla qətlə 

yetirmələri ilə törədilmiş soyqırımı aktı bəşəriyyət və insanlıq əleyhinə olan ən ağır hərbi cinayətdir. Bu qanlı 

faciəyəyə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra siyasi-hüquqi qiymət verildi. 

Xocalı qətliamı barədə həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması və soyqırımı aktı kimi tanınması üzrə 

məqsədyönlü addımlar atıldı. Ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

dövlətimizin hərbi gücünün, iqtisadi potensialının möhkəmləndirilməsi sayəsində bu soyqırımı törədənlərin 

layiqli cəzalarını alacaqlarına əminik. Həmin gün uzaqda deyil... 

 

Günay Fərzəliyeva, paytaxt sakini: 

- Xocalı şəhərində baş verənlər Azərbaycan xalqına qarşı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi dövründə vurulmuş ən ağır zərbədir. Xocalılar bu faciəni mərdliklə, qəhrəmanlıqla qarşılamışlar.  

Həmin gün insan qanına susamış erməni cəlladları bütün dünyanın gözü qarşısında Azərbaycanın bu qədim 

şəhərində soyqırımı törədib, heç bir günahı olmayan yüzlərlə dinc insanı qətlə yetiriblər. 

 

Günel Hacıyeva, həkim: 

- Xocalı soyqırımı ermənilərin xalqımıza qarşı təcavüzü, vəhşiliyi, insana qarşı ən rəzil üsullardan istifadə 

etməsi kimi bəşəriyyət tarixinə daxil olub və belə də qalacaqdır. O qanlı - qadalı gecədə, həlak olanlar Azərbaycan 

vətəndaşlarıdır. Onlar respublikamızın ərazi bütövlüyü yolunda canlarını qurban veriblər, xalqımızın milli azadlıq 

yolunda apardığı mübarizənin qurbanlarıdır, şəhidləridir. Onların faciəli surətdə həlak olması, şəhidlik zirvəsinə 

yüksəlmələri Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığının, mətanətinin, cəsarətinin nümayişidir. Faciədən 26 il 

keçməsinə baxmayaraq, hadisələr sanki dünən cərəyan etmiş kimidir. Xocalı şəhəri Azərbaycan Respublikasının 

Dağlıq Qarabağ bölgəsini zəbt etmək məqsədilə Ermənistan Respublikasının apardığı işğalçılıq müharibəsinin 

gedişində erməni hərbi birləşmələrinin növbəti hədəfi idi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıya 

hücum başlandı, hücumda Ermənistan Respublikasının hərbi birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı erməni terror 

dəstələri və keçmiş sovet ordusunun Dağlıq Qarabağda yerləşən 366-cı motoatıcı alayı iştirak etdi. Son yüz ildən 

artıq dövrdə erməni xalqının bir neçə nəslinin milli müstəsnalıq, Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik ruhunda 

tərbiyə edilməsi nəticə etibarilə XX əsrin sonlarında sivil dünyanın gözü qarşısında Xocalı soyqırımı kimi faciənin 

baş verməsinə gətirib çıxardı. 
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İki sahil.-2018.-22 fevral.-№35.-S.13. 
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Xocalı şahidləri danışır 

 

Səbinə Məmmədova 

  

Hər insanın həyatı, əslində, bir roman mövzusudur, deyiblər. Həm də yaşadığı dövrün aynasıdır. Və əgər 

eyni qisməti bölüşən çoxsaylı insanların bənzər taleləri, oxşar sevinc və xatirələri, yaxud kədərləri, faciələri 

qələmə alınarsa, bu, nəticə etibarilə mənsub olduqları xalqın da həyatının müəyyən dövrünü əks etdirər... 

 

26 il öncə baş verən Xocalı soyqırımından salamat çıxmış insanların taleyi də faciəli romandır desək, heç 

də yanılmarıq. Onların yaşadıqları itkiləri, məşəqqətləri, hələ də davam edən iztirabları bir yerə toplayanda isə 

bu, artıq bütöv bir xalqın məruz qaldığı soyqırımının təsdiqinə çevrilir... 

İllər keçəcək və erməni işğalçılarının Xocalıda törətdikləri vəhşiliklər haqqında yazılanlar tarixin ən dəqiq, 

ən səhih səhifələri kimi öyrəniləcək, tədqiq ediləcəkdir. Demək, bu qanlı soyqırımını öz yaddaşında yaşadanları 

danışdırmalıyıq, dedikləri əsasında bu tarixi yazmalıyıq... 

Elə bir Xocalı sakini yoxdur ki, o müdhiş gecədə doğmasını, əzizini itirməsin. Özü də birini yox, beşini, 

onunu, əllisini... Əsirliyin fəlakətini yaşamasın... Hələ illər boyu dişlə-dırnaqla qurduqları xanimanlarının 

əllərindən zorla alınmasını, yandırılan, dağıdılan, xarabalığa çevrilən yurd-yuvalarını demirik. Odur ki, xocalılılar 

hələ də təsəlli tapa bilmirlər, hər gün, hər an vətən deyib sızlayırlar. Xocalı deyəndə nə düşünürlər, nələri və 

kimləri xatırlayırlar?  

Xocalı acıları unudulan deyil! “Zaman bütün yaraları sağaldır”, “Torpağın üzü soyuq olur” deyilsə belə...  

Xocalının həmsöhbət olduğumuz sakinlərinin hərəsinin öz həyat hekayəti, ürək dağlayan naləsi var... 

Söz onlarındır, Xocalı soyqırımının şahidlərinin... 

 

Soyqırımında üç övladımı itirdim 

 

Sədaqət Hüseynova: 

- 1980-ci ildə İsaq Ağayarov ilə ailə qurduq. Nəbi, Sevinc, Raman adında üç balamız vardı. Onun 

valideynləri ilə birlikdə yaşayırdıq. 1988-ci ildən başlayaraq bütün Xocalı sakinləri çox çətinliklər çəkdilər. İstər 

ərzaq sarıdan, istərsə də daim vahimə, səksəkə içində yaşamaqdan.  

1992-ci ilin fevralında Xocalıda vəziyyət lap kəskinləşəndə qayınanam təkid etdi ki, uşaqları da götürüb 

vertolyot meydançasının yaxınlığında yaşayan bacımgilə gedim.  

Çünki fürsət düşən kimi burada vertolyota minib Xocalıdan çıxmaq, uşaqları xilas etmək şansı yarana 

bilərdi. O zaman İsaq gecə-gündüz postda, ön mövqedə keşik çəkirdi. 

Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə tankların, pulemyotların təkcə atəşindən yox, səsindən, nəriltisindən də 

yer-göy titrəyirdi. Ev sanki bu dəqiqə uçub töküləcəkdi. İki bacı bir-birimizin üzünə baxdıq və heç nə demədən 

elə baxışlarımızla bir-birimizi başa düşdük. Çıxmaq lazım idi. Yeddi uşaqla yola çıxdıq. Qarqar çayına üz tutduq.  

O vaxt 33 yaşım vardı. Bacım Sara isə məndən iki yaş böyük idi. Xocalıda doğulub böyüdüyümüzdən hansı 

səmtdə hansı bölgənin yerləşdiyini də yaxşı bilirdik. Ağdam tərəfə yollandıq, lakin qaranlıq və şaxta bizi necə 

karıxdırırsa, hava işıqlaşanda az qala Xankəndiyə çatdığımızı gördük. Yolu dəyişəndən sonra böyük bir dəstə ilə 

rastlaşıb ona qoşulduq. Abdal-Gülablıya çatmağa az qalmış ermənilərin atəşlərinə məruz qaldıq. Öndə gedən 

cavan oğlanlar, kişilər işarə ilə bildirirdilər ki, irəliyə gəlməyin.  

Artıq beş gün beş gecə idi ki, ac-susuz çöllərdə, meşələrdə idik. Uşaqlar yemək, su istəyirdilər. Tez-tez 

soruşurdular ki, bəs atamız hanı? Niyə gəlib bizə kömək etmir?  

Bu zaman İsaq isə başqa bir səmtdə faciə yaşayırdı. O, evə dönəndə artıq uşaqları da götürüb Saragilə 

getmişdim. İsaq isə atasını qabağa salıb anasını kürəyinə götürərək odun-alovun içindən birtəhər çıxmışdı.  

Biz pərən-pərən düşmüşdük. Bilirdim ki, İsaqın macalı olsa, mütləq özünü bizə çatdırar. Amma uşağı necə 

başa salasan?.. Taqətdən düşmüş bacım birdən-birə qarın üstünə çökdü. Ona yalvardım ki, Sara, qalx, uşaqları bu 

zülümdən qurtaraq. Onu qaldırmağa çalışdım. Amma artıq gec idi... Bundan sonra təbiətin və taleyin amansız 

şaxtası mənim gözümün qarşısındaca ömür çiçəyimin üçünü də soldurdu. Bacımın üç ciyərparası da kol dibində 

donub qalmışdı. Son gücümü toplayaraq Saranın salamat qalmış böyük qızının əlindən tutub irəliləməyə çalışdım. 

Bundan sonra nələr olduğu yadımda deyil. Gözümü açanda özümü Ağdam hospitalında gördüm. Orada ayaqlarımı 

əməliyyat edərək don vurmuş barmaqlarımı kəsmişdilər. 
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Artıq iki ay idi xəstəxanada müalicə olunurdum. Bir gün tibb bacısı gəlib dedi ki, səni dəhlizdə bir kişi 

gözləyir. İsaq idi, məni çox çətinliklə axtarıb tapmışdı. Ondan xahiş etdim ki, çıxıb getsin. Üzünə də baxa 

bilmirdim. Elə bilirdim bundan sonra bizim birgə həyatımız artıq mümkün deyil. Lakin İsaq bu təklifi yaxına belə 

buraxmadı. Deyirdi, bu müharibə elliklə hamımız üçün gəlib, tək ikimizin faciəsi deyil. 

 

Həyat yoldaşım, bir övladım, iki qardaşım və bir qardaşım oğlu Xocalıda şəhid oldu 

 

Fitat Məmmədova: 

- Ailədə 8 övlad - 6 qardaş, 2 bacı olmuşuq. Həmin gecə Ağdamda xəstəxanadaydım. Yurdumuz Qaraqaya 

deyilən yerdə idi. Faciə zamanı anam bir gecə girov qalıb. O qayıdıb gələndə dedi ki, uşaqların hamısını 

öldürüblər. Çıxanda ikisinin meyitini asfaltın üstündə görüb. Qardaşımın birini meşədə öldürüblər. Təpənin 

arxasında gizlənibmişlər. Qardaşım anama deyib ki, mən çıxıb onların başını qatacam, siz keçin. Çıxan kimi 

alnından atıblar. Anam həmin vaxt oturub yanında qalmışdı. Bu vaxt o biri qardaşım gəlib çıxıb. Anama deyib ki, 

dur gedək, indi gəlib bizi də vuracaqlar, sonra hansı yolla olur-olsun gəlib qardaşımın meyitini götürəcəm. Anam 

deyib ki, yox, oğlumu qoyub heç yerə gedə bilmərəm. Onun üstündəki silahı götürüb gizlədib ki, ermənilər gəlib 

onun hərbçi olduğunu görməsinlər. Xocalıdan çıxanda anamgilə əl qumbarası vermişdilər ki, əsir düşsəniz, 

özünüzü partladın. Yazıq anam onu qoynuna qoyubmuş, qardaşım nə qədər eləyib, anam gəlməyib, qolundan 

tutub çəkəndə anam dağdan yumalanıb. Həmin əl qumbarası anamın sinə sümüyünü qırıb. Uzun müddət bunun 

əziyyətini çəkdi. İndi anamın 87 yaşı var, amma hər gün onun əzabını çəkir. Elə orada da bunları mühasirəyə alıb 

əsir götürürlər... 

Anamgili oraya gətirəndə görüblər ki, yoldaşım Rasim də buradadır. Yoldaşımgil başqa qrupla hərəkət 

edirmişlər. O qrupdan yalnız Valeh adında oğlan sağ çıxa bildi. O deyir ki, yoldaşımı orada ağır işgəncə ilə 

öldürüblər. Diri-diri, bağırda-bağırda ürəyini çıxarıblar. Vasif adlı qardaşımı da orada öldürüblər.  

Qardaşım Vasif əsirlikdə olanda anama deyib ki, ana, bizi buraxmayacaqlar, gözünün qarşısında bizi 

öldürsələr də, dillənmə, ağlama, səs salma, ətimizi kəsib versələr də, ye. Yoxsa bizim gözümüzün qabağında sənə 

işgəncə verəcəklər ki, bu da bizim ürəyimizi partladacaq. Vasif balalarını anama əmanət edib getdi.  

Əsirlikdə ermənilər yoldaşımdan soruşublar ki, “Alazan” atanlar kimlər olub. Qardaşımla yoldaşım deyib 

ki, qadınları buraxın getsinlər, biz deyərik. Belə də ediblər, bir qrupu buraxırlar. Anam da həmin qrupla gəlmişdi. 

Yoldaşımgil deyiblər ki, “Alazan” atan biz olmuşuq. Ona görə də onları çox işgəncə ilə öldürüblər. Meyitləri 

gələndə yoldaşımın corabının altı ayaqqabı altı kimiydi. Piyada, ayaqyalın nə qədər getmişdisə, ayağının altı 

daşlaşmışdı. Özüm adyalın altından onun əllərini çıxartdım, əlinin içindən güllə ilə atmışdılar, üstdən parçalayıb 

çıxmışdı. Əllərinin üstündə cığır açan qan qurumuşdu.  

Xocalı faciəsindən əvvəl, dörd il boyunca qorxu, vəlvələ içində yaşamışıq. Ermənilər dörd bir tərəfdən 

Xocalını mühasirəyə almışdılar. Gecələr güllələri nə təhər yağdırırdılarsa, hərə bir tərəfə qaçırdı. Bir gecə bizi 

raketlə necə bombardman etdilərsə, neçə gün kənddən barıt iyi gəldi. Zəhərlənənlər, ölənlər var idi. Həmin vaxt 

mənim 2 yaşlı oğlum da zəhərlənib öldü. Qardaşım oğlunun isə 17 yaşı vardı. O öz pulu ilə əsgər forması alıb 

geyinmişdi. Ona dedik ki, ay bala, sən məktəblisən, geyinmə onu. Nə qədər elədik, xeyri olmadı. Atası Xocalıda 

yox idi, Rusiyada işləyirdi. Oğlu atasının əvəzinə torpağı qorumaq istəyirdi. Axırı mümkün olmadı, dedik ki, 

döyüş, amma formanı geyinmə. Yenə xeyri olmadı. Bax, əynindəki o formaya görə ermənilər onu əsgər bilib 

güllələmişdilər. Meyitinə baxanda bədənində düz 17 güllə yarası gördük. Hər dəfə fevral ayı gələndə qanımız 

quruyur. 

 

Ermənilər məni əsirlikdə közdə qovurub, buzla yandırıblar, qanıma qəltan edib şikəst qoyublar 

 

Hüseynağa Quliyev: 

- Ailənin tək oğlu idim. İki yaş yarımında olan əkiz oğlanlarım vardı. Post komandiri idim. Fevralın 25-də 

postda olarkən bir də gördüm zirehli texnikaların səsi gəlir. Ermənilər Xocalını mühasirəyə almağa başladılar. 

İki-üç saat keçmişdi ki, dəhşətli gülləbaran başladı. Ahıska türklərinə tikilən 200-ə yaxın evlərin hamısını 

darmadağın etdilər. İnsanlar artıq qaçmağa başlamışdılar. Tanklara, PDM-lərə qarşı avtomat silahlarla heç nə edə 

bilməyəcəyimizdən məcbur olub geri çəkildik. Evə çatdım ki, heç kim yoxdur. Dedilər, ailə üzvlərim camaata 

qoşulub gedib. Gəlib kəndin ayağında anamı, ailəmi tapdım. 

Bir qədər irəli getmişdik ki, ermənilər dinc əhalini mühasirəyə aldılar. Dedilər, silahı yerə qoyun. Mən 

təslim olmaq istəmirdim. Çünki bilirdim ki, ələ keçsəm, onsuz da öldürəcəklər. Həm də hərbçi kimi təslim olsam, 

vətən xaini olacaqdım. Ölmək barədə düşünmürdüm, fikrim yalnız burdan sağ çıxmaq idi. Ona görə də silahı 
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atmadım. Qarşımızda kiçik qaya vardı. Qayanın arxasından çıxıb onlardan birini vurdum, digərləri dərhal 

gizləndilər. Aşağı baxmadan qayadan tullandım. Qarın çoxluğu hesabına sağ qaldım. Bir qədər dayandım, sonra 

durub meşə tərəfə irəlilədim. Bir az getmişdim ki, yanımda nəsə partladı və huşumu itirdim. Ayılanda gördüm ki, 

üz-gözümdə qan yoxdur. Amma ayaqlarım getmir. Sən demə, hər iki ayağımı qəlpə deşib keçib. Güc-bəla ilə 

birtəhər getmək istədim. Amma ermənilər yuxarıdan məni görüb vurdular... 

Ayılanda gördüm ki, ətrafım ermənilərdi. Məni sürüyə-sürüyə harasa saldılar və dedilər ki, hərbçi 

gətirmişik. Öncə məndən soruşdular ki, hərbçisən? Dedim xeyr, hərbçi deyiləm, fəhlə işləyirdim, ona görə bu 

paltarı geyinmişdim. İnanmadılar və 5-6 nəfər yenidən huşumu itirənə qədər vəhşicəsinə məni döydü. Bir də 

ayıldım ki, səhərdir. Donuz fermasındayam. Ailəm, qayınatamgil də burdadır. Əynimdəki hərbi gödəkcə yox idi. 

Düşündüm ki, ermənilər çıxarıb. Amma qayınatam dedi ki, gödəkcəmi onlar çıxarıb. Sən demə, ermənilər məni 

ölənə qədər döyüblər və elə biliblər ki, artıq ölmüşəm və yanan ocağın üstünə atıb gediblər. Qayınatam məni 

alovun içindən çıxarıb. Üst paltarımı dərhal soyundurublar. Əlim, ayaqlarım yanmışdı. 

Hər gün saatlarla mənə işgəncə verirdilər. Daşla, armaturla sümüklərimə elə zərbələr vururdular ki, günlərlə 

özümə gələ bilmirdim. Bayırda buzdan işgəncə meydançası yaratmışdılar. Məni qanıma qəltan etdikdən sonra 

aparıb həmin buzun üzərinə qoyurdular. Aldığım zərbələrin ağrısı həmin buzun yanğısı qədər mənə acı 

çəkdirmirdi. Çünki buz parçasının üzərində bir qədər qaldıqdan sonra sanki bədənimin həmin hissəsini kəsirdilər. 

Birtəhər çevrilirdim, digər hissəm alışıb yanmağa başlayırdı. Kənardan baxıb gülürdülər.  

Erməni qadınlar gəlib cavan və bir az salamat olan gəncləri seçirdilər. Həmin oğlanları aparıb atalarının, 

qardaşlarının qəbirlərinin üstündə başlarını kəsirdilər. Bir gün məni də bir dəstənin içində qadınlara təhvil vermək 

istədilər. Amma qadının biri dedi ki, bunu istəmirəm, bu, artıq ölüdür. Çünki çənəmi, burnumu, qabırğamı, ayaq 

barmaqlarımı sındırmışdılar. Salamat yerim qalmamışdı.  

Cavanlardan bir mən qalmışdım, bir də Faiq. Bir gün Faiqi bayıra çıxarıb ona 32 güllə vurdular. Edik adlı 

erməni içəri daxil olub mənə tərs-tərs baxdı. Yaxınlaşıb avtomatın lüləsini ağzıma necə soxdusa, dilimi uddum, 

bütün dişlərim qırılıb ağzıma töküldü. Qanım su yerinə axırdı. Dedi ki, çıxarın bayıra, bunu güllələyəcəyəm. 

Bayıra çıxanda gördüm ki, Faiq hələ can verir. 5-6 əlisilahlı erməni vardı. Dedim, icazə verin onun çiynini divara 

söykəyim, canını tapşırsın. İcazə verdilər. Amma yanıma bir erməni gəldi. Faiqin kürəyini divara söykəyib 

yapışdım erməninin silahından. Çəkib silahı əlindən almışdım ki, arxadan başımdan armaturla vurdular və yenə 

huşumu itirdim.  

Bu vəziyyətdə mənə nə qədər zərbə vursalar da, heç birini hiss etməmişəm. Axırda Edik deyib ki, aparın 

kəsin başını. İki erməni məni sürüyə-sürüyə aparıb. Yolda elə biliblər ki, ölmüşəm və qarın üstünə atıb qayıdıblar. 

Sonra kimsə məni götürüb girovların saxlandığı yerə gətirib.  

Əsirlikdə keçən 26-cı gün saxlandığımız yerə kimsə gəlib məni soruşdu. Cavab verməyə halım olmadı. Bir 

az keçmişdi ki, həmin adamlar bir də gəldilər. Dedilər ki, Hüseynağa kimdirsə, cavab versin, onu dəyişirlər. Əlimi 

havaya qaldıra bilmədim. Yanımdakılar dedilər ki, burdadır. Baxdılar ki, artıq iş işdən keçib. Dedilər eybi yoxdur, 

təhvil verənə kimi sağ qalsın, bəsdir. Beləcə, gətirib məni dəyişdilər.  

Ağdama keçəndə heç 20 metr gedə bilmədim, yıxıldım. Elə biliblər ki, artıq canımı tapşırmışam. Ona görə 

də aparıb Ağdamda meyitxanaya qoyublar. Üzərimə mələfə salıblar. Dayımla anam meyitxanada məni tapıblar. 

Dayım mələfəni qaldırıb ağlayaraq yenə üstümə çəkib. Üzümə işıq düşdüyünü hiss edirdim, amma dillənib 

“sağam” deyə bilmirdim. Anam qışqırır ki, balamın qarnı tərpənir, sağdı, sağdı...  

Dayım əlini burnuma tutdu və gördü ki, nəfəsim gedib-gəlir. Dərhal Bakıya apardılar. Xəstəxanada dedilər 

ki, bir neçə gün ömrü qalıb. Çünki isti məni vurduqda başım, bədənim şişdi, gözlərim tutuldu. Amma Tanrı mənə 

ikinci ömür verdi. Balalarımı, həyat yoldaşımı da yaşadığım acılara görə mənə bağışladı. Ailəm də sağ-salamat 

dəyişdirildi. 

 

İki övladım yoldaşım ilə donub öldü, bir qızımın isə qorxudan ürəyi partladı 

 

Qaryağdı Quliyev: 

- Böyük ailəm vardı, 2 oğul, 3 qız atası idim. Sovxozda işləyirdim. Fevralın 25-i günü axşam növbəsində 

idim. Gördüm ki, Xocalının ətrafındakı yüksəkliklərdən hərbi texnikanın səsi gəlir. Elə bildim təlim keçirlər. Hər 

yerdə post qurulmuşdu. Başladılar şəhəri güllə, mərmi yağışına tutmağa. Ahıska türkləri üçün tikilən evləri vurub 

darmadağın etdilər. İnsanlar evlərindən çıxıb qaçmağa başladılar.  

Faciədən bir neçə gün öncə böyük oğlum Bərdəyə getmişdi. Evdə 6 nəfər qalmışdıq. Vəziyyətin 

gərginləşdiyini görüb evə qaçdım. Uşaqlar məni gözləyirdilər. Həyat yoldaşımın bacısı Sədaqət və 3 uşağı da 

bizdə idilər. Paltarlarımızı geyinib evdən çıxdıq. Ermənilər Əsgəran istiqamətindəki yolu bağlamışdılar. Ona görə 
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də yaxınlıqdakı dağa tərəf hərəkət etdik. Çayı keçib meşəyə girdik. Üz tutduq Kətik kəndi tərəfə. Burada 500 

nəfərə yaxın adam vardı. Bir qədər getmişdik ki, dedilər, yuxarıda ermənilər pusqu qurub. Üz tutduq başqa 

istiqamətə. Bu dəfə Dəhraz kəndi istiqamətinə çıxanda ermənilər atəş açdılar. İnsanların çoxu orada həlak oldu. 

Meşədə gizləndik. Uşaqlar artıq soyuqdan donurdular. Bir nəfər Ağdamın Gülablı kəndinə gedən yolu tanıyırdı. 

Ona qoşulub getdik.  

Gecə gördüm ki, qardaşım Tahir yaralı vəziyyətdə bizə tərəf gəlir. Birlikdə hərəkət etməyə başladıq. Amma 

Tahir çoxlu qan itirmişdi. Yalvardı ki, məni qoyub gedin. Vicdanım yol vermədi. Qardaşımı o vəziyyətdə necə 

qoyub gedə bilərdim?! 

Ailəmə dedim ki, siz camaata qoşulub gedin, biz arxanızca gəlirik. Beləcə, qardaşımla 3 gün meşədə qaldıq. 

Sonra Dəhraz kəndinə tərəf qayıtdıq. Yuxarıdan baxdım ki, yolda maşın izi var və bu izlə xeyli gedib Gülablıya 

çatdıq. Kiçik qardaşım Qarsalan Ağdamda yaşayırdı. O da Gülablıya gəlmişdi. Uşaqları soruşdum, dedi 

gəlməyiblər. Tahiri ona təhvil verib geri qayıtmaq istədim. Qarşımı kəsib yalvardı ki, getsən, sən də sağ 

qalmayacaqsan. Dedim, ailəmi əsir götürüblərsə, mən də onların yanında olum. Sən demə, həmin vaxt ailəm 

erməninin əlində yox, Allahın dərgahında imiş... 

Meşə istiqamətindən gələn yox idi. Artıq bacarıb keçən keçmişdi, qalanı isə həlak olmuşdu. Uşaq kimi 

ağlayırdım. Amma Gülablıda 16 yaşlı qızım Şəhla ilə xalası Sədaqəti görəndə bir az toxtadım. Elə bildim hamısı 

salamatdır. Qızım ağlaya-ağlaya 4 gün meşədə yaşadıqları müsibəti danışanda isə dağlar başıma uçdu sanki.  

Sən demə, məndən ayrıldıqdan sonra ailəmin, baldızımın və 3 uşağının birgə hərəkət etdiyi dəstə erməni 

pusqusuna düşür. Qadınların böyük əksəriyyətini ermənilər güllələyir. İnsanların fəryadı, qarın üzərində su yerinə 

axan qan 14 yaşlı qızım Rəvanəni vahiməyə salır. Yazıq qızcığazın qorxudan ürəyi partlayır. Yoldaşım uşağı qarla 

basdırır. İnsanlar pərən-pərən düşürlər. 3 uşağı yedəyində qalan çarəsiz yoldaşım və baldızımla 3 uşağı meşədə 

gizlənməli olurlar. Yanlarında qonşu kənddən olan qohumlarım da varmış. Rəşid kişi görür ki, qadınlar, uşaqlar 

soyuqdan donub ölürlər. Ona görə də kiçik oğluna deyir ki, gedib ermənilərə təslim olsun və desin ki, meşədə 

insanlar qırılır, onları da götürün. Düşünür ki, bəlkə əsir düşsələr, onları girovluqda olan ermənilərlə dəyişə 

bilərlər. Oğlu atasının dediyi kimi edir. Gedib əsir düşür. Amma onu tutan kimi o qədər döyürlər ki, huşunu itirir 

və sözünü deyə bilmir. Ayılanda görür ki, fermada əsirlərin yanındadır. Ermənilərə hadisəni danışır. Onlar da 

deyirlər ki, gedib gətirərik. Ancaq meşəyə gedən olmur...  

Yoldaşım Sara 11 yaşlı Nuranəmi, 7 yaşlı Şükürümü bağrına basıb qorumağa çalışır. Amma şaxta onların 

hər üçünü buz heykələ döndərir. Baldızım Sədaqətin də 3 gül balası (12, 7 və 4 yaşında qızlar) soyuğa tab gətirə 

bilmir. Ananın gözü qarşısında 3 balasının dəhşətli şəkildə ölməsindən ağır nə ola bilər?! 

7 uşaqdan cəmi biri - 16 yaşlı qızım Şəhla sağ qalır. Balalarını itirən xalası görür ki, Şəhla sağdı və onu 

götürüb meşə ilə hərəkət etməyə başlayır. Ermənilər artıq heç kimin sağ qalacağına inanmayıb geri çəkilirlər. 

Sədaqətlə Şəhla meşədən enərək üzümlüklə Gülablıya gəlib çıxırlar.  

Sinəmə çəkilən bu dağ hər gün mənə olmazın əzab verir. Qardaşımı qoyub gedə bilmədim, amma 3 balamı, 

həyat yoldaşımı itirdim. Qardaşım Tahir müalicə olunub sağalsa da, 3 aydan sonra, may ayında mənim ailə 

faciəmə dözə bilmədi... 

 

İşgəncəyə dözməkdənsə, ölməyi arzulayırdım 

 

Yaşar Əliməmmədov: 

- Fevralın 25-i günü tankların, zirehli texnikanın səsi eşidilirdi. Biz üç qardaş idik Xocalıda. Hər üçümüz 

növbə ilə postlarda dayanırdıq. Hücum başlayanda fermaya yaxın dəmir yolu ərazisində 1-ci postda idim. Şəhəri 

zirehli texnika ilə atəşə tutdular, aeroportu yandırdılar. Yanğın başlayanda əhali qaçmağa başladı. Başqa çıxış 

yolu yox idi, hər tərəfdən güllə yağışı gəlirdi. Postdan tez evə yollandım. Gecədən xeyli keçmiş evdən çıxdıq.  

Təxminən 60-70 nəfər qarın içərisində meşə boyu yuxarı irəlilədik. Birdən ermənilərlə rastlaşdıq. Atəş 

açmağa başladılar, bir neçə nəfər həlak oldu, yaralandı və qalanları meşəyə səpələndi. Oğlum Sirac başqa tərəfə, 

mən başqa tərəfə yuvarlandıq. Bir az keçdi, atəş dayandı. Qalxdım ayağa, bir az qabağa getdim ki, ailəmi tapım. 

Sirac qardaşım Faiqlə idi. Gördüm ki, qarda ləpirlər var, amma insanların səsi gəlmir. Çağırdım, heç kim hay 

vermədi. Bərk qışqırdım. Onda atəş açmağa başladılar. Bu zaman mən və yanımdakılar üzüaşağı yuvarlanmağa 

başladıq. Xeyli geri düşməli olduq. Yenə ölənlər, yaralananlar oldu. Mən dözə bilmədim. Tək bir balam üçün 

onlardan ayrılıb üzüyuxarı irəlilədim. Dedim ki, heç olmasa, 6 yaşlı balamın meyitini də olsa götürüm. Sağ 

qalsam, bu əzabla yaşaya bilmərəm.  

Qalxdım üzüyuxarı, gördüm iki ayaq izi var. Xeyli getdim, birdən qulağıma səs gəldi. Yaxınlaşdım ki, 3 

nəfər Xocalı sakinidir. Birlikdə meşədən çıxdıq. Azmışdıq, yolu da tanımırdıq. Birdən arxamızdan səs gəldi, 
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dayandıq. Gördük ki, gələn mənim həyat yoldaşımdı. Soruşdum ki, Sirac hanı? Dedi ki, ermənilər atəş açanda 

Sirac əmisi Faiqin qucağında idi. Hərə bir tərəfə düşdü. Mən də sən düşən istiqamətə tərəf gəldim. Axtardım, 

tapmadım. Bir az gözlədim, sonra ayaq izləri ilə bu istiqamətə doğru gəlməyə başladım. Yoldaşımın ayağında 

ayaqqabı da yox idi. Qarın içi ilə bu qədər yol gəlmişdi. Jiletimi çıxarıb, bıçaqla kəsib ayaqlarına doladım.  

Bir az irəliləmişdik ki, hər tərəfdən ermənilərin gəldiyini gördük. Yenə özümüzü verdik meşəyə. Nə qədər 

qaçdıqsa, xeyri olmadı. Bizi girov götürdülər, gətirib fermada tövləyə saldılar. Gördüm ki, atam, qayınatam, 

qardaşlarım Faiq, Namiq, oğlum Sirac da burdadır. Gözümün önündə insanlar öldürülür, başının dərisi soyulur, 

yandırılırdı. Əllərimiz bağlı köməksiz halda bu səhnələri görmək dəhşət idi. Ayaqları don vurmuş, ölümcül halda 

olan qadınları yığdılar bir maşına ki, aparın bunları dəyişin. Onların içərisində mənim də həyat yoldaşım var idi. 

Oğlum Siracı da anası ilə göndərmək istədilər, amma uşaq “Ata, ata” deyərək o qədər ağladı ki, axırda məcbur 

qalıb mənə verdilər. Anası ilə getmədi. 

Orada mənə çox əzab verdilər. Avtomatın qundağı, dubinka, dəmir parçası ilə elə vururdular ki, huşumuzu 

itirirdik. Qardaşım Namiq rus dilini bildiyi üçün Əsgəran rayonunun katibi Saşa Fomin onu özünə sürücü 

götürmüşdü. Ermənilər onu yaxşı tanıyırdılar. Buna görə də gəlib onu fermadan apardılar. İndiyədək ondan heç 

bir xəbər yoxdur. 

İki gün orada qaldıq. Siracı əlimdən almaq istəyirdilər. Mən isə onu bərk-bərk qucaqlayıb vermək 

istəmirdim. O qədər vurdular ki, axırda halım qalmadı və məcbur olub uşağı buraxdım. Bir nəfər Siraca baxıb 

ermənicə dedi:  

- Nə yaxşı uşaqdır bu. Yaxşısı budur bunu Yeravana yollayaq.  

Onlar bilmirdilər ki, mən ermənicə bilirəm. Uşağı ağlada-ağlada apardılar. Durub arxasınca getmək istədim. 

Arxadan necə vurdularsa, yerə yıxıldım və çarəsiz halda ağlamağa başladım. 

Bu halda Samvel adlı erməni içəri girdi. Bu erməni Əsgəranda yaşayırdı. Maşın ustası idi. Mən maşınımı 

həmişə ona düzəltdirirdim. Məni gördü və yaxınlaşdı. Dedi ki, qorxma, səni burdan çıxardacam. Siracı da gətirib 

sənə verəcəm. Üz-gözümə baxıb ağladı və bayıra çıxdı. Bir qədər keçməmiş Siracı qucağında gətirdi. Oğlumun 

sanki bağrı çatlayırdı və mən də özümü saxlaya bilmirdim. Onu bağrıma basıb hönkür-hönkür ağlayırdım. Çarəsiz 

bir atanın düşdüyü vəziyyət çox dəhşətli səhnə yaratmışdı. Bir neçə saatdan sonra Samvel gəldi və dedi ki, uşağı 

da götür gəl, sizi aparıram dəyişməyə. Dedim axı qardaşlarım, qohumlarım burdadır. Dedi ki, mən səni apara 

bilərəm, vəssalam. Bizi “UAZ” markalı maşına mindirdilər. İçəridə çoxsaylı qadın, uşaqlar var idi.  

Samvel bizi Əsgəran istiqamətinə apardı. Postun yanında bizi saxlatdılar. Xeyli rus əsgərləri var idi. Dedilər 

ki, sizi burada qıracaqlar. Birdən gördüm ki, iş yoldaşım erməni Qarik də ordadır. Yaxınlaşıb mənə dedi ki, Yaşar, 

bəs deyirdin Qarabağ bizimdir. Nə oldu, görürsənmi bu torpaqlar kimindir? Sənin evin də mənə qaldı. Hər şey 

bizimdir. Yenidən bizi “UAZ”a mindirib apardılar. Xocalının içərisindən keçdik. Bütün yol boyu insan cəsədləri 

idi. Yollarda qan su kimi axırdı. Ermənilər Xocalını talan edirdilər.  

Bizi aparıb Əsgəranda Ərminəvan deyilən ərazidə uşaq bağçasına yığdılar. Bütün ermənilər gəlib bizi təhqir 

edir, vurur, söyürdülər. Sonra bizi Əsgəranın müvəqqəti saxlama məntəqəsinə gətirdilər. Orada isə Karo adlı 

erməni məni gördü və dedi ki, səni tanıyıram. Karo Əsgəran rayonunda yanğından mühafizə idarəsinin rəisi idi. 

Dedi ki, maşınla keçəndə mən daş atmışam və onun başı yaralanıb. Ona görə də məndən heyifini almalıdır. Məni 

bir otağa gətirdi. Otaqda hər tərəf qan idi. Bildim ki, bura işgəncə otağıdır. Hiss etdim ki, məni bu otaqda 

öldürəcək.  

Sirac məndən ayrılmaq istəmirdi. Uşağa necə şillə vurdusa, 2-3 metr kənara yuvarlandı və huşunu itirdi. 

Tapançanı çıxarıb başıma dayadı. Yanında yekəpər bir erməni vardı. Boynumun arxasından necə vurdusa, yerə 

sərildim. Yıxılanda saçımdan tutub kürəyimin arxasına vurmağa başladı. Sonra dubinkanı götürüb 50-60 zərbə 

endirdi. Huşumu itirdim. Mən pis vəziyyətdə olanda içəri bunların komandiri Vitali Balasanyan daxil olar və görər 

ki, yerdə uzanan mənəm. Vitali ilə mən birgə restoranda işləmişik. Bir yerdə böyümüşük (Deyirlər ki, hazırda 

Ermənistanda general rütbəsindədir). O, Karoya deyər ki, Yaşarı öldürməyəcəksən. Məni sürüyə-sürüyə digər 

otağa keçirirlər. Sirac da həmin otaqda imiş.  

Birdən atəş səsləri gəldi. Sən demə, Karo əsəbindən keçib o biri otaqda qardaşım Faiqə işgəncə verib. Sonra 

boğazından və ürəyindən tapança ilə vuraraq qətlə yetirib. Faiqin 23 yaşı vardı. Tələbə idi. Səhəri gün Vitali gəlib 

mənə dedi ki, sizi dəyişməyə aparırlar. 20 nəfər idik. Əsgərlərin arası ilə bizi aparırdılar. Təpik vurur, avtomatın 

qundağı, süngü, bıçaq, taxta parçası ilə zərbələr endirirdilər hamımıza. Əllərimi qabağa verib Siracı qoruyurdum 

ki, uşağa zərbə dəyməsin. Qollarıma, ayaqlarıma o qədər vurdular ki, tamam keyimişdim. Birtəhər maşına 

mindirib gətirdilər Ağdamla sərhədə və orada bizi təhvil verdilər. Beləcə, mart ayının 2-də əsirlikdən qurtulduq. 

Qardaşım Faiqi Ağdamda dəfn etdik. İndi onun da məzarını ziyarət edə bilmirik. Namiqdən isə indi də xəbər 

yoxdur. 
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Həmin gecə iki qardaşımı, atamı və anamı itirdim 

 

Sevda Kərimova: 

- Böyük qardaşım Feyruz Kərimov leytenant rütbəli zabit, Soltan isə polis serjantı olub. O gecə Soltan 

növbədə idi. Fevral ayının 25-nin gecəsinə kimi maşın qarajında qalırdıq, ev üzü görmürdük. Ermənilərin yaşadığı 

Noraguh kəndi ilə Xocalı üz-üzəydi. Bir gün qabaq gəlinimizlə qarajdan evə gedirdik ki, ərzaq gətirib yeməyə bir 

şey hazırlayaq. Bizi Noraguhdan atəşə tutdular, evə gedə bilmədik, qaldıq qarajda. Heç kimlə əlaqə saxlaya 

bilmirdik. Səhər birtəhər evə gəldik. Yerli xocalılılar hər tərəfi, yol-yolağanı tanıyırdılar, amma biz - 

Ermənistandan gələnlər heç yana bələd deyildik. Ona görə də qoşulduq onlara. Atamı elə evdə yaralı qolundan və 

kürəyindən vurmuşdular. Bir ay bu hadisədən öncə anamı da evdə corab toxuduğu yerdə yaralamışdılar. 

Noraguhdan atılan güllə divarı deşib anamın qoluna dəymişdi. O gecə qardaşım Feyruz mənə dedi ki, sən anamı 

apar, mən də atamı gətirim.  

O gecə səhərə kimi meşədə yol gəldik. Səhər açılanda Naxçıvanikdə erməni yaraqlıları qabağımızı kəsdilər. 

Feyruz silahlı idi, mənə əmr etdi ki, qaç! Qabaqda meyitləri görəndə istədim ki, qışqırım. Bura sonuncu post idi. 

Ağdamdan kömək gəldiyi üçün ermənilər geri çəkildilər. Bizi ağdamlılar xilas etdi. Bizimlə birlikdə gah 

xəstəxanaya gedirdilər, gah məscidə, gah da qərargaha. Hər kəs öz itkinini, əsir-girovunu, yaralısını axtarırdı. 

Hamının başı qarışıq idi öz dərdinə. 

Qardaşım Soltan bir erməni polisini vurduğu üçün saqqallılar bunu unutmamışdılar. Ona görə də onu 

axtarırdılar. Soltan həmin günlər camaatın mühasirədən çıxmasına kömək edirdi. Soltan bizim dəstəni də çıxarıb 

geri qayıtdı ki, o birilərinə də kömək etsin. 

Fevralın 25-də vurulmuş ata-anamın və qardaşım Feyruzun meyitləri martın 21-də, Novruz bayramı günü 

Ağdama gətirildi. Mingəçevirdə Əli qəbiristanlığı var, əzizlərim orada dəfn edildi. 

 

Həyat yoldaşımı itirdim, qardaşımdan isə hələ də xəbər yoxdur 

 

Südabə Cavadova: 

- Üç oğlan, üç qız olmaqla altı övlad anasıyam. Böyük oğlum atasının yanında olduğundan onun şəhid 

olduğunu görüb. Faciədən bir ay əvvəl qardaşımla birgə ailəmiz Əlif Hacıyevin köməyi ilə Xocalıdan çıxdı. 

Xocalıda dörd nəfərimiz - qardaşım və onun böyük oğlu, həyat yoldaşım və bizim böyük oğlumuz qaldı. Getdikcə 

vəziyyət pisləşirdi. O ərəfədə tez-tez Xocalıdan Ağdama gedib-gəlirdik ki, uşaqlardan bir xəbər öyrənək. Növbəti 

dəfə Ağdama ərzaq almağa getmişdik. Elə oradaca eşitdik ki, Xocalıda dəhşətli qırğınlar törədilib. 

Oğlum deyir ki, Xocalıda yeraltı sığınacaq düzəltmişdilər. Atışma şiddətlənəndə uşaqları ora yığıblar. 

Yoldaşımla qardaşım isə çöldə gözləyiblər. Uşaqlar görüb ki, ermənilər artıq sığınacağa girirlər. Onlar uşaqları 

oradan çıxarıb aparanda oğlum görür ki, çöldə xeyli sayda meyit var. Baxıb ki, atası da meyitlərin içərisindədir. 

Həmin vaxt qardaşımı öldürməyiblər, onu əsir götürüblər. O vaxtdan bəri qardaşımdan heç bir xəbər yoxdur. Hər 

yerə müraciət etdik, davamlı axtardıq, bir nəticəsi olmadı. Bilmirik, hələ də sağ qala bilər, ya yox... 

Faciədən sonra hər gün Ağdama meyit gətirirdilər. Elə olurdu ki, bir gündə 20-30 cəsəd gətirilirdi. Onlar 

elə günə salınmışdılar ki, tanımaq qeyri-mümkün idi. Gələn girovlara baxırdıq, şükür edirdik ki, uşaqlarımız nə 

yaxşı girovluqda qalmayıblar, ölmək bundan yaxşıdır. Meyitlər polad məftillə bir-birinə bağlanılmışdı. Biz 

bunların hamısını öz gözlərimizlə görürdük, ciyərimiz yanırdı. Amma baxmaq məcburiyyətində idik. 

Doğmalarımızı axtarırdıq. Düz mart ayının axırına qədər meşədən meyit gətirildi.  

Böyük oğlum ilə qardaşım oğlu Xocalıdan çıxa bildilər. Onlar sığınacaqdan girov götürüləndə 15-16 yaşları 

vardı. Uşaqlardan soruşublar ki, kimlərdənsiniz, deyiblər filankəsin uşaqlarıyıq. Yəqin ki, həmin erməni onlardan 

kimisə tanıyıb. Deyib ki, sizi buraxıram, gedin meşədə camaata qoşulun. Tanımayan erməninin əlinə düşsəydilər, 

güman ki, uşaqları da sağ buraxmazdılar. 

 

Azərbaycan.-2018.-22 fevral.-№41.-S.1,7. 
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Ukraynanın şəhərlərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı biqbordlar yerləşdirilib 

 

Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi ölkənin müxtəlif şəhərlərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı biqbordlar 

yerləşdirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və 

rəhbərliyi ilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilən genişmiqyaslı tədbirlər 

çərçivəsində Ukraynanın Kiyev, Lvov, Odessa, Xarkov, Dnepr, Kirovoqrad, Nikolayev, Jitomir və digər 

şəhərlərində yüzlərlə biqbord yerləşdirilib. 

Biqbordların yerləşdirilməsində məqsəd Xocalı soyqırımı haqqında xarici vətəndaşları 

məlumatlandırmaqdır. Bu biqbordlar bir ay müddətində nümayiş etdiriləcək. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 

2018, 23 fevral 
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ABŞ konqresmeni 20 Yanvar və Xocalı faciələrinin ildönümü ilə bağlı bəyanatla çıxış edib 

 

ABŞ Konqresinin demokrat üzvü, Nyu-Cersi ştatını təmsil edən Donald Peyn 20 Yanvar və Xocalı 

faciələrinin ildönümü ilə bağlı bəyanatla çıxış edərək bu faciələrdə həyatını itirmiş insanların xatirəsini anıb. 

Konqresin üzvü bəyanatında 1991-ci ildə müstəqilliyini bəyan edən Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə 

sovet hökumətinin 1990-cı il yanvarın 20-də qoşun yeridərək çoxsaylı insanın həyatına son qoyduğunu 

vurğulayıb. 

Konqres üzvü, həmçinin Xocalıda həlak olmuş insanların xatirəsini yad edərək keçmiş sovet 

respublikalarında baş vermiş müharibələrdə həyatını itirmiş şəxslərin xatirəsinin əbədiləşdirilməli olduğunu 

bildirib. 

Bəyanatın sonunda konqresmen planetimizdə azadlıq uğrunda müharibələrdə həlak olmuş bütün insanların 

ABŞ Konqresi tərəfindən ehtiramla yad edilməli olduğunu vurğulayıb. 

 

Yusif Babanlı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Vaşinqton 

 

AZƏRTAC 

2018, 23 fevral 
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Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar Berlində simpozium keçirilib 

 

Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar Almaniya Bundestaqının nəzdində fəaliyyət göstərən 

Alman Parlament Cəmiyyətində “Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və sabitlik: Azərbaycan-Almaniya 

əməkdaşlığının perspektivləri” mövzusunda altıncı simpozium keçirilib. Simpozium Azərbaycanın Almaniyadakı 

səfirliyinin, Alman-Azərbaycan Forumunun və Alman-Atlantik Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı və SOCAR-ın 

Almaniya nümayəndəliyinin dəstəyi ilə keçirilib. 

Alman-Azərbaycan Forumunun sədri Hanns-Eberhard Şleyer tədbirin 26 il əvvəl Xocalı şəhərində 

azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş qətliamın qurbanlarına həsr edildiyini bildirib. O, çıxışında Almaniya-

Azərbaycan münasibətlərinə də nəzər salıb, Almaniya İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin xətti ilə alman iş 

adamlarının bu günlərdə Azərbaycana səfər etdiklərini simpozium iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. 

Səfir Ramin Həsənov çıxışında Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və Xocalı soyqırımının 

mahiyyəti, həmçinin bu münaqişənin mümkün həlli yolları barədə simpozium iştirakçılarını məlumatlandırıb. O, 

ölkəmizin həyata keçirdiyi qlobal layihələr nəticəsində regional gücə çevrildiyini, məhz bu layihələrin regional 

inkişafa və sabitliyə böyük töhfə verdiyini, lakin Ermənistanın həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasətin bölgənin 

inkişafına böyük maneə olduğunu vurğulayıb. 

Səfir 2017-ci ilin Almaniya-Azərbaycan əlaqələrində əlamətdar hadisələrlə yadda qaldığını, diplomatik 

münasibətlərin qurulmasının 25 illiyi münasibətilə ölkələrimiz arasında ən yüksək siyasi səviyyədə məktub 

mübadiləsinin həyata keçirildiyini, habelə Azərbaycanda alman məskənlərinin salınmasının 200 illiyi ilə əlaqədar 

çoxsaylı tədbirlərin təşkil olunduğunu deyib. O, Almaniya-Azərbaycan münasibətlərinin bütün sahələrdə inkişaf 

etdiyini və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində Almaniyanın daha fəal 

olacağına ümid etdiyini bildirib. 

Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə müvəkkili, səfir Andreas 

Peşke Xocalı faciəsinin insanların yaddaşında dərin izlər buraxdığını, bu faciənin münaqişə dövründə baş vermiş 

ən ağrılı hadisə olduğunu, regional əməkdaşlığın Qafqazda sülh və əmin-amanlığın bərpa olunması üçün mühüm 

rol oynadığını, bunun üçün münaqişə tərəfləri arasında qarşılıqlı etimadın yaradılmasının vacib olduğunu 

vurğulayıb. O, Almaniya-Azərbaycan münasibətlərinin bütün sahələr üzrə ardıcıl şəkildə inkişaf etdiyini, siyasət, 

iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm və təhsil sahələrində ölkələrarası əməkdaşlığın dinamik inkişaf etdiyini, 2017-ci 

ilin dekabr ayında Bakıda Göte İnstitutunun təntənəli açılışının olduğunu bildirib. A.Peşke Azərbaycanın həyata 

keçirdiyi uğurlu layihələr nəticəsində regionun nəqliyyat dəhlizinə çevrildiyini deyib, ölkəmizi regionda 

Almaniyanın ən mühüm tərəfdaşı adlandırıb. 

Daha sonra tədbir panellər çərçivəsində təşkil edilən müzakirələrlə davam edib. 

Birinci paneldə Azərbaycanın Ştutqart şəhərindəki fəxri konsulu Otto Hauzer, Milli Məclisinin deputatları 

Rövşən Rzayev və Fuad Muradov, Alman Federal parlamentinin CDU/CSU fraksiyasının deputatları Mark 

Hauptman və Yoaxim Pfayfer iştirak ediblər. 

Otto Hauzer Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yanlış olaraq “dondurulmuş münaqişələr” kateqoriyasına şamil 

edildiyini, bununla da artıq uzun illərdən bəri bu münaqişənin həll olunmamış vəziyyətdə qaldığını diqqətə 

çatdırıb. 

Rövşən Rzayev doğulduğu Şuşa şəhərinin Ermənistan tərəfindən işğalından sonra doğma Vətəninə geri 

qayıda bilmədiyini, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının erməni icması ilə dialoq istəməsinə və bununla bağlı 

çoxsaylı çağırışlar etməsinə baxmayaraq, bu çağırışların cavabsız qaldığını bildirib. 

Yoaxim Pfayfer Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində Qafqaz regionunda cərəyan 

edən münaqişələrin həllində daha yaxından və intensiv şəkildə iştirak etməsinin vacibliyini vurğulayıb. 

Fuad Muradov “Azərbaycanın Avropa İttifaqının aparıcı dövlətlərindən sayılan Almaniya ilə əməkdaşlığa 

önəm verdiyini, lakin işğalçı siyasət aparan və Avropa İttifaqına tamamilə əks bloka üzv olan Ermənistanın Aİ 

tərəfindən sərt şəkildə tənqid edilməməsinin başadüşülən olmadığını bildirib. 

Deputat Mark Hauptmann Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində Azərbaycanın mövqeyinin 

haqlı olmasına və beynəlxalq hüquqa söykənməsinə baxmayaraq, bu münaqişənin hələ də həll olunmamasının acı 

təəssüf hissi doğurduğunu vurğulayıb. O, özünün də təmsil olunduğu Bundestaqda “erməni genosidi” aktının 

qəbul olunmasına baxmayaraq, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin üstündən sükutla keçilməsinin başadüşülən 

olmadığını diqqətə çatdırıb. 
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İkinci paneldə publisist Rixard Kizler, “Deutsche Bank”ın Mərkəzi və Şərqi Avropa üzrə regional direktoru 

Peter Tils, Uniper şirkətinin vitse-prezidenti Mixael Hilmer və Almaniya İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin Şərqi 

Avropa üzrə regional direktoru Martin Hofman çıxış ediblər. 

Publisist Rixard Kizler tədbirin Xocalı soyqırımının qurbanlarına həsr edildiyini, özünün isə illər öncə 

Azərbaycana səfər etdiyini, Azərbaycanın torpaqlarının işğalı nəticəsində böyük qaçqın problemi ilə üzləşdiyini, 

bununla belə bu ölkənin iqtisadiyyatının 2000-ci illərdən etibarən durmadan inkişaf etdiyini bildirib. O, son illərin 

qlobal iqtisadi böhranının Azərbaycan iqtisadiyyatına göstərdiyi təsirlərə baxmayaraq, ölkəmizin böhrandan 

çıxmaq üçün uğurlu addımlar atmaqda davam etdiyini vurğulayıb. 

Almaniya İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin Şərqi Avropa üzrə regional direktoru Martin Hofman 

Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafının doğru yolda olduğunu, habelə kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və 

turizm sektorlarının xüsusilə inkişaf etdiyini diqqətə çatdırıb. 

“Deutsche Bank”ın Mərkəzi və Şərqi Avropa üzrə regional direktoru Peter Tils Azərbaycanın qlobal 

maliyyə böhranından uğurla çıxdığını, bank sektorunda islahatları davam etdirdiyini, habelə regional layihələrin, 

xüsusilə yeni tikilən Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanın istifadəyə verilməsinin qədim İpək Yolunun bərpası 

istiqamətində mühüm addım olduğunu qeyd edib. 

Uniper şirkətinin vitse-prezidenti Mixael Hilmer Cənub Qaz Dəhlizinin tam şəkildə istifadəyə verilməsi 

istiqamətində işlərin sürətlə davam etdirildiyini və ilk qazın 2020-ci ildən etibarən Avropa bazarına çıxarılmasının 

nəzərdə tutulduğunu iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. 

Simpoziumda Alman Federal Hökumətinin təmsilçiləri, Bundestaqın deputatları, Berlində yerləşən 

diplomatik korpusun rəhbərləri və üzvləri, Almaniyadakı Azərbaycan diasporunun və KİV-lərin nümayəndələri 

iştirak ediblər. 

 

Vüqar Seyidov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 

 

AZƏRTAC 

2018, 23 fevral 
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Ukrayna saytı Xocalı soyqırımına həsr edilmiş məqalə yayıb 

 

Ukraynanın “Versii” saytında soydaşımız, hüquq elmləri doktoru, Milli Aviasiya Universitetinin 

beynəlxalq hüquq kafedrasının professoru, Ukraynanın Əməkdar Təhsil İşçisi Arif Quliyevin Xocalı soyqırımı 

haqqında “İnsanlığa qarşı cinayət: hətta öz günahını etiraf edən də hüquqi cəza almadı” sərlövhəli məqaləsi 

yerləşdirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasəti və 

təcavüzünün 200 illik tarixi olduğu qeyd edilir. 

Müəllif yazır: “Dağlıq Qarabağdakı Azərbaycan şəhəri olan Xocalı çoxdandır ki, Babiy Yar, Osvensim, 

Xatın, Buhenvald kimi sadəcə coğrafi ad deyil. Xəritədəki bu nöqtə amansızlığı və vəhşiliyi ilə dünyanı silkələyən 

kütləvi qətllərin faciəli ünvanlarından biridir. Üzərindən əsrin dörddəbiri qədər vaxt ötməsinə rəğmən erməni 

təcavüzkarlarının Xocalıda törətdikləri qanlı qırğının ağrısı indiyədək azalmır. İyirminci əsrdə tarixin səhifələri 

bəzən insanda rast gəlinən ən rəzil və alçaq keyfiyyətlərin – amansızlıq və vəhşiliyin qurbanı olmuş milyonlarla 

günahsız insanın qanı ilə boyandı”. 

Məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ vilayətindəki Xocalı şəhəri işğal olundu və burada 

yaşayan mülki əhaliyə, onları müdafiə edənlərə öz miqyasına görə misli görünməyən və soyqırımı kimi 

səciyyələndirilən bir şəkildə divan tutuldu. 613 nəfər amansızcasına qətlə yetirildi, müxtəlif yaşlı 100 dinc sakin 

əlil oldu. 106 qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca xüsusi vəhşiliklə öldürüldü, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq 

hər iki valideynini, 130 azyaşlı isə valideynlərindən birini itirdi, 1275 dinc sakin əsir götürüldü, onların 150-sinin 

taleyi bu günədək məlum deyil. Bundan başqa, 56 azərbaycanlı xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib – diri-diri 

yandırılıb, başlarının dərisi soyulub, başları kəsilib, gözləri çıxarılıb, hamilə qadınların qarnı süngü ilə dəlik-deşik 

edilib. Qaçıb xilas olmağa çalışan bəzi sakinlər əvvəlcədən qurulmuş tələlərə düşərək həlak olublar. Faktlar 

göstərir ki, Xocalının sakinləri və müdafiəçiləri yalnız azərbaycanlı olduqları üçün məqsədyönlü şəkildə kütləvi 

qətliama məruz qalıblar. Bu dəhşətli aksiyanın əsas məqsədi şəhərin bütün əhalisinin məhv edilməsi olub. Yalnız 

sırf təsadüf nəticəsində, sonralar tarixin məhkəməsində şahid olmaq üçün Xocalının bir neçə sakini sağ qalıb. 

Müəllif xüsusi olaraq vurğulayır ki, Xocalıda hadisələr Ermənistan Respublikasının hazırkı prezidentinin 

qeyri-qanuni separatçı rejimin “Özünümüdafiə qüvvələri komitəsi”nə başçılıq etdiyi və bu şəhərin zorakı yollarla 

zəbt edilməsinə məsuliyyət daşıyan şəxslərdən biri olduğu dövrdə baş verib. Bundan başqa, Serj Sarkisyan və bu 

cinayətdə bilavasitə iştirak etmiş digərləri cəzasızlıq şəraitindən istifadə edərək, vicdansızcasına hər yerdə Xocalı 

sakinlərinin və şəhərin müdafiəçilərinin məhv edilməsində öz məsuliyyətlərini etiraf ediblər. 

“2012-ci il fevralın 24-də Karnegi Beynəlxalq Sülh Fondunun aparıcı eksperti Tomas de Vaal (“Qara bağ” 

adlı məşhur kitabın müəllifi, Moskva: Tekst, 2005, 412-ci səh.) fondun saytında yerləşdirdiyi “Prezident, 

müsahibə və faciəli ildönümü” (“А President, an Interview, and a Tragic Anniversary”) sərlövhəli məqalədə 

Ermənistanın müdafiə naziri (Ermənistan Respublikasının hazırkı prezidenti) Serj Sarkisyanla 2000-ci il 15 

dekabr tarixli müsahibənin rus dilində tam mətnini təqdim edib. Müsahibədə Sarkisyan etiraf edib: “Xocalıya 

qədər azərbaycanlılar düşünürdülər ki, biz onlarla sadəcə zarafat edirik. Azərbaycanlılar fikirləşirdilər ki, 

ermənilər dincə əhaliyə əl qaldıracaq insanlar deyillər. Bütün bu stereotipləri sındırmaq lazım idi. Bu, belə də 

oldu” (bax: http://carnegieendowment.org/2012/02/24/president-interview-and-tragic-anniversary/9vpa). 

Sarkisyan bununla dinc sakinlərin, o cümlədən qocaların, qadınların və uşaqların qətlini etiraf etdi. İndi kim 

şəxsən Serj Sarkisyanın hərbi cani olmadığını və hərbi cinayətlərə görə cinayət məsuliyyəti daşımadığını inkar 

edə bilər? Amma bu, artıq ayrıca söhbətin mövzusudur”, - deyə məqalənin müəllifi, professor Arif Quliyev qeyd 

edir. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 

2018, 23 fevral 

  

http://azertag.az/
http://carnegieendowment.org/2012/02/24/president-interview-and-tragic-anniversary/9vpa
http://azertag.az/
http://azertag.az/


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 

 

42 
 

 

Bəşəriyyətin lal yuxusu - Xocalı 

 

Fərqanə Həsənova, 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə ekspertizası mərkəzinin əməkdaşı 

 

20-ci əsr bəşər tarixinin, bəlkə də, ən təlatümlü, qanlı-qadalı hadisələrinə şahidlik etmişdir. Bir əsrdə iki 

dəfə dünya müharibəsi, siyasi çaxnaşmalar, yaranan və dağılan ittifaqlar, dəyişən, yaxud zorla dəyişdirilən 

sərhədlər, repressiyalar, deportasiyalar, soyqırımları... Bu hadisələri dünya üzrə paylasaq, hərənin payına biri, 

yaxud ikisi düşər, bircə soyqırımından başqa... Çətin ki, Azərbaycandan başqa, taleyinə bir əsrdə iki dəfə 

soyqırımı yazılmış ölkə tapıla...  

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

siyasətinə məruz qalmışdır. Soydaşlarımız öz dədə-baba yurdlarından, tarixi torpaqlarından qovulmuş, qaçqına, 

məcburi köçkünə çevrilmiş və bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət olunmuşdur. 1948-

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

yerləşdirilmişdir. 1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min azərbaycanlı bu ərazidən qovulmuş, 

bununla da Ermənistan monoetnik dövlətə çevrilmişdir. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında "dənizdən dənizə 

Ermənistan" ideyasını reallaşdırmaq cəhdləri kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərə günahsız insanın ölümü, 

yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələndi. Lakin hadisələrin sonrakı 

axarı göstərdi ki, bütün bunlar hələ başlanğıc imiş...  

Getdikcə daha aqressiv, həris və genişmiqyaslı xarakter alan erməni qaniçənliyi və xisləti 1992-ci ilin 

əvvəllərində pik həddinə çatdı. 1992-ci il fevralın 17-də Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində Ermənistan 

silahlı qüvvələri və Rusiyanın 366-cı alayı tərəfindən soyqırımı törədildi. Bu qanlı hadisə nəticəsində kəndin hər 

10 sakinindən biri şəhid oldu. Qaradağlıda törədilən soyqırımında 117 sakin qətlə yetirildi, onlardan 10-u qadın, 

8-i uşaq idi, iki ailənin hər birindən 4 nəfər şəhid oldu, 42 ailə başçısını itirdi, 140-a yaxın uşaq yetim qaldı, 104 

kənd sakini və 15 nəfər xüsusi müdafiə dəstəsinin üzvləri əsir götürüldü. Onlardan 80 nəfəri erməni cinayətkarları 

tərəfindən qətlə yetirilib. İşğal nəticəsində kənddə 200 ev, 1 mədəniyyət evi, 320 yerlik orta məktəb binası, 25 

çarpayılıq xəstəxana binası və digər obyektlər dağıdılıb. Kəndin 800 nəfərə yaxın sakini məcburi köçkünə düşüb. 

Bu faciənin cəzasızlığından ilhamlanan erməni quldurları və onların havadarları 1992-ci ildə fevralın 25-

dən 26-na keçən gecə Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə 

Azərbaycanın Xocalı şəhərinə hücum edərək, orada yaşayan etnik azərbaycanlıları vəhşicəsinə qətlə yetirməyə 

başladılar. Şəhər mühasirəyə alınmış, artilleriya və ağır hərbi texnikadan güclü atəşə tutularaq tamamilə alova 

bürünmüş və bir gecənin içərisində yerlə yeksan edilmişdir. Şəhərin müdafiəçiləri və yerli əhali buranı tərk etməyə 

məcbur olmuşlar. Fevralın 26-sı səhər saat 5-ə kimi şəhər erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilmişdir. 

Qondarma “Dağlıq Qarabağ” “rəsmiləri”nin və hücumda iştirak edən şəxslərin məlumatına görə hücum 

başlanarkən zirehli döyüş maşınlarında quraşdırılmış səsucaldan cihazlar vasitəsilə Xocalı sakinləri şəhəri 

təhlükəsiz tərk etmək üçün “azad dəhliz”in mövcudluğu barədə məlumatlandırılmışdır. Qondarma rejim rəsmiləri, 

həmçinin bildirirlər ki, hücuma bir neçə gün qalmış Xocalı üzərindən helikopterlərlə əhaliyə “azad dəhliz”dən 

istifadə etmək çağırışı ilə müraciət edən vərəqələr paylanmışdır. Lakin bunun sübutu kimi nə bircə dənə bu cür 

vərəqənin nümunəsi təqdim edilmiş, nə də beynəlxəlq müşahidəçilər Xocalıda bu cür vərəqələrin izinə rast 

gəlmişdir. Dindirilən Xocalı qaçqınları da bu cür vərəqələr barədə heç nə eşitmədiklərini söyləmişdilər. 

Ağdam və Bakıda “Memorial” müşahidəçiləri Xocalıya hücum zamanı şəhəri tərk etmiş 60 nəfərlə sorğu-

sual etmişdilər. Soruşulanlardan ancaq biri söyləmişdir ki, “azad dəhliz” barədə məlumatı olmuşdur (Xocalı 

qarnizonunun "hərbçi"si onu xəbərdar etmişdir). “Memorial” müşahidəçilərinin Xankəndidə təcridxana 

mərkəzində deputat Paruyr Hayrikyanın iştirakı ilə söhbət etdiyi (söhbət Ermənistan televiziyasının operatoru 

tərəfindən lentə alınmışdır) əsir götürülən Xocalı sakinləri “azad dəhliz” barədə heç nə eşitməmişdilər. 

Hücum başlayan kimi sakinlər təşviş içində şəhəri tərk etməyə cəhd göstərmişdilər. Əhali ən vacib 

əşyalarını belə, götürməyə imkan tapa bilmədiyindən soyuq, şaxtalı gecədə donvurmanın qurbanına çevrildi. 

Ağdam rayonunun yaxınlığında “azad dəhliz”lə hərəkət edərkən də insanlara atəş açıldı və nəticədə onların çox 

hissəsi öldürüldü. Sağ qalan qaçqınlar dağınıq düşdü. Xilas olmağa çalışanlar erməni postlarının atəşinə məruz 

qaldılar. Yalnız qaçqınların az bir hissəsi Ağdama çata bildi; bəziləri, əsasən, qadın və uşaqlar dağlarda hərəkət 

edərkən donaraq öldü, bir qismi isə əsir götürüldü. 

Bütün bunlar, əslində, “azad dəhliz”in olmadığı, hansı yolu və istiqaməti seçməsindən asılı olaraq Xocalı 

sakinlərinin faciədən qurtuluşu olmadığının, yəni soyqırımının göstəricisidir.  
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Mənbələrə əsasən şəhər erməni silahlı dəstələri tərəfindən zəbt ediləndə orada 300 nəfər dinc əhali, o 

cümlədən, 86 axıska türkü qalmışdı. Sakinlərin, hücumun iştirakçılarının, "DQR" rəsmilərinin və həmin ərəfədə 

Xocalı rayonunda olan kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin ifadələrinə görə qalan sakinlərin 

hamısı əsir götürüldü və üç gün ərzində Xankəndiyə (təcridxana mərkəzi və nəqliyyat dəstəsinin binasına), 

Krasniy kəndində saxlama yerinə və Əsgəran rayonunda təcridxanaya aparıldı.  

Xocalı soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla, 613 Xocalı sakini qətlə 

yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. Düşmən 

gülləsindən 76-sı uşaq olmaqla, 487 nəfər yaralanıb.1275 nəfər əsir götürülüb. Girov götürülənlərdən 150 

nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyil.  

Yazıçı-jurnalist David Xerdiyan Xocalıda ermənilərin Azərbaycan türklərinin başına gətirdikləri 

müsibətləri "Xaç uğrunda" kitabında fəxrlə xatırlayır. "Xaç uğrunda" kitabının 19-76-cı səhifələrində Xocalı 

soyqırımından yazır: “Səhərin soyuğunda biz Daşbulaq yaxınlığındakı bataqlıqdan keçmək üçün ölülərdən körpü 

düzəltməli olduq. Mən ölülərin üstünə getmək istəmədim. Bunu görən podpolkovnik Ohanyan mənə işarə etdi ki, 

qorxmayın. Mən ayağımı 9-11 yaşlı qız meyitinin sinəsinə basıb addımlamağa başladım. Mənim ayaqlarım və 

şalvarım qan içində idi. Və mən, beləcə, 1200 meyitin üstündən keçdim… Martın 2-də "Qaflan" erməni qrupu 

(meyitləri yandırmaqla məşğul olurdu) 2000-ə yaxın alçaq monqolun (türklərin) cəsədlərini toplayıb ayrı-ayrı 

hissələrlə Xocalının 1 km-liyində yandırdı. Axırıncı yük maşınında mən başından və qollarından yaralanmış 

təxminən 10 yaşlı bir qız uşağını gördüm. Diqqətlə baxanda gördüm ki, o yavaş-yavaş nəfəs alır. Soyuq, aclıq və 

ağır yaralanmasına baxmayaraq, o hələ də sağ idi. Ölümlə mübarizə aparan bu uşağın gözlərini mən heç vaxt 

yaddan çıxarmayacam. Sonra Tiqranyan familiyalı bir əsgər onun qulaqlarından tutub artıq üzərinə mazut 

tökülmüş cəsədlərin içərisinə atdı. Daha sonra onları yandırdılar. Tonqaldan ağlamaq və imdad səsləri gəlirdi”.  

Yazıçı-şair Zori Balayan “Ruhumuzun dirçəlişi” adlı kitabında 1992-ci ilin 26 fevralında Xocalıda 

törətdikləri soyqırımı haqqında yazır: “Biz Xaçaturla Xocalıda ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı 

bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın deyə, Xaçatur uşağın anasının 

kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. Daha sonra 13 yaşındakı türkün başından, sinəsindən və qarnından dərisini 

soydum. Saata baxdım, türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum sevincdən qürurlandı. 

Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və bu türklə eyni kökdən olan itlərə atdı. 

Axşam eyni şeyi daha 3 türk uşağına etdik. Mən bir erməni kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Bilirdim ki, hər bir 

erməni hərəkətlərimizlə fəxr duyacaq”.  

Xocalı hadisələri Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın qanunsuz separatçı rejimin “özünümüdafiə 

qüvvələri komitəsi”nin rəhbəri olan dövrdə baş vermişdir və bu səbəbdən onun xatirələri bu sahədə ən vacib sübut 

mənbələrindən biridir. Sarkisyanın aşağıdakı sözləri Xocalıda törədilmiş cinayətlərin icraçıları barədə heç bir 

şübhə qoymur: “Xocalıdan əvvəl azərbaycanlılar fikirləşirdilər ki, onlar bizimlə zarafat edirlər, onlar fikirləşirdilər 

ki, ermənilər mülki əhaliyə qarşı əl qaldıra bilməz. Biz bu stereotipi qıra bildik. Və budur baş verənlər. Və biz, 

həmçinin nəzərə almalıyıq ki, o uşaqların içərisində Bakı və Sumqayıtdan qaçanlar olmuşdur”. Minlərlə dinc 

adamın öldürülməsindən təəssüf hissi keçirib-keçirməməsi haqqında suala isə o belə cavab vermişdi: “Mən heç 

bir təəssüf hissi keçirmirəm...hətta minlərlə əhali ölərsə, bu cür sərt gedişlər zəruridir”.  

Göründüyü kimi, əslində, ermənilər törətdikləri vəhşilikləri, cinayətləri danmırlar və bununla fəxr 

etdiklərini açıq-aşkar bəyan edirlər. Xocalı əməliyyatlarında Azərbaycanın 7 Milli Qəhrəmanı: Əlif Hacıyev, 

Ələsgər Novruzov, Allahverdi Bağırov, Tofiq Hüseynov, Aqil Quliyev, İnqilab İsmayılov və Füzuli Rüstəmov 

iştirak etmiş və misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmişdilər. 

Xocalı faciəsi milli səviyyədə ilk dəfə ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra 

qiymətləndirilməyə başladı. 1993-cü ildə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə fevralın 26-sı 

tarixi Xocalı soyqırımı günü kimi qəbul olundu. Heydər Əliyevin 25 fevral 1997-ci ildə verdiyi N 498 qərarı 

nəticəsində, hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da Azərbaycan Respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan olunur. Ümummilli lider qeyd edirdi ki, 

“Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani 

cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir 

cinayətdir”. 

2012-ci il fevralın 2-də Meksika senatı Dağlıq Qarabağın Xocalı şəhərində 1992-ci il fevralın 25-26-da baş 

vermiş qırğının soyqırımı kimi tanınmasına qərar verib. Elə həmin il Pakistan Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi 

də Xocalı şəhərində mülki əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı pisləyən qətnamə qəbul edib. Ən maraqlısı isə budur 

ki, 2012-ci il aprelin 24-ü tarixində – qondarma erməni soyqırımının ildönümü günündə Kolumbiya parlamenti 

102 deputatın lehinə səsverməsi nəticəsində Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. Bundan sonrakı müddətdə, 



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 

 

44 
 

məsələn, 2013-cü il fevralın 19-da Çexiya parlamenti, Bosniya və Herseqovina parlamenti fevralın 26-da Xocalı 

soyqırımının tanınmasına dair qərar qəbul edib. 2013-cü il iyunun 14-də Peru parlamenti Xocalı faciəsini 

soyqırımı aktı kimi təsdiqləyib. 2014-cü il yanvarın 17-də Honduras Milli Konqresi Azərbaycan ərazilərinin işğalı 

və Xocalı soyqırımını tanıyan 333 saylı qərar qəbul edib, 2016-cı ildə İordaniya, 2017-ci ildə isə Cibuti parlamenti 

Xocalı soyqırımını qətliam kimi tanıyan aktlar qəbul edib. Beləliklə, 2012-2017-ci illər ərzində cəmi 9 müstəqil 

dövlət Xocalıda baş verənlərə soyqırımı deməyə özündə cürət tapıb. 

Dünyanın nəhəngi, “demokratiya etalonu” və sözdə “insan haqlarının beşiyi” və müdafiəçisi olan ABŞ isə 

nəinki bu məsələyə qərar verməyib, heç müzakirəyə də çıxarmayıb. Amma ölkənin ayrı-ayrı ştatlarında qətliama 

münasibət bildirilməkdədir. 2011-ci ildə Texas və Nyu-Cersi, 2012-ci ildə Corciya və Men, 2013-cü ildə Nyu-

Meksiko, Arkanzas, Missisipi, Oklahoma, Tennessi , Pensilvaniya, Qərbi Virciniya, Connektikut və Florida, 

2014-cü ildə İndiana, 2015-ci ildə Arizona və Yuta, Nyu-Meksiko (ikinci dəfə) ştatları, 2016-ci ildə isə Nebrasko, 

Havay, Montano və Aydaho ştatları olmaqla, ümumilikdə 21 ştat Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb.  

Halbuki Xocalı soyqırımı elə də uzaq keçmişdə baş verməmişdir, onun səbəbkarları və qurbanları dünyanın 

gözü qarşısındadır, cinayətkar əməlləri sübut edən kifayət qədər sübutlar vardır. Ancaq görünən odur ki, ikili 

yanaşma, dini, milli və etnik ayrı-seçkilik bu boyda faciədən, insanlığın utanc yeri olan qətliamdan da yan keçmir. 

Lakin niyəsə “erməni soyqırımı” bu taleyi yaşamır və ABŞ-ın 50 ştatından 41-i (2015-ci il məlumatına əsasən) 

“erməni soyqırımı”nın olduğunu rəsmən qəbul edib. Maraqlısı odur ki, həmin ştatlardan bəziləri həm də Xocalı 

soyqırımını tanıyıb. Bu, artıq “demokratiya” və “insan haqları” anlayışının səmimilik indikatorudur. 26 il əvvəl 

müasir bəşəriyyətin canlı şahidi olduğu Xocalı soyqırımını, detalları kifayət qədər araşdırılmamış və ya 

araşdırılmasını istəmədikləri, varlığına əsaslı şübhələr və hətta təkzibolunmaz faktlar olan, 103 il əvvəl törədildiyi 

iddia olunan qondarma soyqırımı ilə eyniləşdirən və üstünlüyü qondarma soyqırımına verən “demokratiya”nın... 

O “demokratiya”nın ki, insan haqları, humanizm deyə hər gün bar-bar bağırılan bir zəmanədə azərbaycanlıların 

başına gətirilənlərin müqabilində seçimi lal, kar və kor olmaqdır. Üstəlik də belə genişmiqyaslı qətliamın bir 

xalqın həyatında bir əsrdə iki dəfə eyni xalq və havadarları tərəfindən təkrar törədildiyi təqdirdə... 

Bir haray yuxumuza güllə boşaltdı... Xocalı harayı... Bəşəriyyətin şirin yuxusu və səssiz oyanışlarıysa hələ 

də davam etməkdədir... 

 

Palitra.-2018.-23 fevral.-№36.-S.13. 
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Dünya Xocalını tanıyır 

 

Bununla belə, hələ qarşıda görüləcək işlərimiz çoxdur 

 

Alpər Turan 

 

Ötən əsrin 1991-94-cü illərində Dağlıq Qarabağ bölgəsi uğrunda gedən müharibə nəticəsində Ermənistan 

silahlı qüvvələri Azərbaycanın 20 faiz ərazisini, o cümlədən Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 inzibati rayonu işğal edib. 

Müharibə zamanı Ermənistan silahlı birləşmələri 366-cı rus motoatıcı alayının köməkliyi ilə XX əsrin ən qanlı 

faciəsini Xocalı şəhərində törədiblər. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Xocalı şəhəri işğal olunarkən, bu 

yaşayış məntəqəsinin azərbaycanlı əhalisinə divan tutulub, onlara qarşı misli görülməmiş qətliam törədilib. 

Hücumdan əvvəl, fevralın 25-i axşam çağından şəhər toplardan və ağır zirehli texnikadan şiddətli atəşə tutulub. 

Nəticədə şəhərdə yanğınlar baş verib və fevralın 26-ı səhər saat 5 radələrində Xocalı tam alova bürünüb. Belə bir 

vəziyyətdə, erməni əhatəsində olan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər əhali yaxınlıqdakı Ağdam rayonunun 

mərkəzinə çatmaq ümidi ilə yaşayış məntəqəsini tərk etməyə məcbur olub. 

Lakin dinc əhalinin bu niyyəti baş tutmayıb. Şəhəri yerlə yeksan edən erməni silahlı dəstələri və motoatıcı 

alayın hərbçiləri dinc əhaliyə də divan tutublar. Xocalı soyqırımı kimi tanınan bu qanlı faciə nəticəsində 613 nəfər, 

o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 ahıl qətlə yetirilib, 1275 nəfər girov götürülüb. 150 nəfər Xocalı sakininin 

taleyindən bu günə qədər məlumat yoxdur. Faciə zamanı Xocalının 487 sakini əlil olub. Yetkinlik yaşına çatmamış 

76 uşaq, 6 ailə tamamilə məhv edilib, 26 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. Qətlə 

yetirilənlərdən 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülüb.  

Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları 

pisləyir, yolverilməz olduğunu bildirirlər. Azərbaycanın bütün qurumları, vətəndaş cəmiyyəti Xocalı soyqırımının 

dünyaya çatdırılması, həmçinin Ermənistanın hazırkı və keçmiş prezidentləri Serj Sarkisyan, Robert Köçəryan, 

sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyan, təxribatçı Zori Balayan və digərlərinin baş vermiş soyqırımın günahkarları 

kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməsi üçünçalışırlar. Hazırda bu proses Azərbaycanın xarici 

siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilib. Xocalı həqiqətlərinin beynəlxalq aləmdə yayılması, 

eləcə də bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində davamlı olaraq addımlar atılır. Düz 26 il bundan 

öncə törədilmiş soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətdə görülən işlərə daha bir nümunə kimi Heydər Əliyev 

Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ilin mayında fəaliyyətə başlayan 

"Xocalıya ədalət” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyasını qeyd etmək olar. Məhz Heydər Əliyev Fondunun 

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. 

Görülən işlərin nəticəsi olaraq, indiyə qədər bir çox dövlət, həmçinin ABŞ-ın 20-dən artıq ştatı Xocalıda 

törədilən qətliamı soyqırımı aktı kimi rəsmən tanıyıb. Misal üçün, Meksika (02.02.2012-ci il tarixində Meksika 

Senatı Xocalı faciəsini soyqırım adlandırıb), Pakistan (soyqırımı pisləyən qətnamə qəbul edib), Kolumbiya 

(24.04.2012-ci il tarixində Kolumbiya Parlamenti hadisəni soyqırım kimi tanıyıb), Çexiya (19.02.2013-cü il 

tarixində Çexiya Parlamenti Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb), Bosniya və Herseqovina (26.02.2013-cü il 

tarixində Bosniya və Herseqovina parlamenti Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb), Peru (2013), Honduras (2014), 

ABŞ-ın Massaçusets ştatı (2010-cu il fevralın 25-də Massaçusets ştatının nümayəndələr palatası Xocalıda qırğın 

törədilməsi faktının tanınması haqqında qətnamə qəbul edib), Texas ştatı  (2011), Nyu-Cersi ştatı  (2011), Corciya 

ştatı (2012), Men ştatı (2012), Nyu-Meksika ştatı (2013), Arkanzas ştatı (2013), Missisipi ştatı (2013), Oklahoma 

ştatı (2013), Tennessi ştatı  (2013), Pensilvaniya ştatı  (2013), Qərbi Virciniya ştatı (2013), Konnektikut ştatı 

(2013), Florida ştatı (2013), İndiana ştatı (2014), İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı  (2012), Arizona Ştatı (2015, 25 

fevral), Yuta ştatı (2015), Nebraska ştatı (2016), Havay ştatı (2016), Montana ştatı (2016), Aydaho ştatı (2016) 

və sair. Buraya Cibutinin Milli Assambleyasının (Parlamenti) plenar iclasında mütləq səs çoxluğu ilə Xocalı 

soyqırımına dair qətnamənin qəbul edilməsini də aid etmək olar.  

Bunlarla yanaşı, Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması çərçivəsində nüfuzlu idman yarışları keçirilib. 

2014-ci ildə İspaniyanın "Atletiko” Madrid futbol klubunun oyunçuları "Osasuna” FK və "Real Madrid” FK 

komandaları ilə keçirdikləri görüşlərdə Xocalı faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar qara bilərzik və yaxalarına matəm 

lenti taxıb və soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib. Klubun o zamankı aparıcı oyunçusu Arda Turanın 

simasında faciə qurbanları yad edilib və "Azərbaycan xalqının acısını paylaşırıq” sözləri yazılmış pankart nümayiş 
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etdirilib. Elə həmin il, Asiya Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin oyunları çərçivəsində Təbrizin "Traktor” 

klubu ilə Ciddə şəhərinin "əl-İttihad” klubu arasında keçirilmiş görüşdə Xocalı soyqırımının qurbanları yad 

olunub. 

Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması, günahkarlarının cəzalandırılması üçün rusiyalı tarixçi alim Oleq 

Kuznetsovun vaxtilə hazırladığı petisiyaya da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qısa vaxtda bu petisiya onminlərlə imza 

toplayıb. Bu petisiyada 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda dinc sakinlərə qarşı amansız 

cinayətin törədildiyi, bunun hazırda Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunan şəxslər tərəfindən 

gerçəkləşdirildiyi vurğulanıb. İnsanlığa qarşı törədilən Xocalı faciəsini bir sıra dünya dövlətləri soyqırımı aktı 

kimi tanıdığı vurğulanıb. Petisiyada eyni addımın Rusiyanın Dövlət Duması tərəfindən atılmasının vacibliyi 

əsaslandırılıb. 

Bundan başqa, Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılmasına qardaş Türkiyənin, dünyadakı türk diasporunun da 

rolu, dəstəyi böyükdür. Elə bu günlərdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ədalət və İnkişaf Partiyasının 

(AKP) qrup toplantısında çıxış edərkən diqqəti bir daha Xocalı soyqırımına yönəldib. O, 26-cı ildönümü qeyd 

ediləcək Xocalı soyqırımında şəhid edilən bütün azərbaycanlıları rəhmətlə və təzimlə yad etdiklərini dilə gətirib: 

"Dağlıq Qarabağdakı Xocalı şəhərində uşaq, qadın, qoca demədən vəhşicəsinə qətlə yetirilən məsumlara Allahdan 

rəhmət, azərbaycanlı qardaşlarımıza da başsağlığı və səbr diləyirəm. Əgər dünyada vəhşicəsinə bir qətliam axtaran 

varsa, bax o Xocalıdır. Son dövr insanlıq tarixinin ən böyük zülmlərindən biri 26 il öncə Xocalıda yaşanıb. 

Dünyada hər fürsətdə demokratiyadan, insan hüquq və azadlıqlarından bəhs edib Xocalı qətliamının 

günahkarlarına qarşı hər hansı sanksiya tələb edən və ya həyata keçirən bir ölkə barədə eşitmisiniz? Eşidə 

bilməzsiniz. Çünki əgər söhbət müsəlmandan, xüsusən də türkdən gedirsə, bunların qulaqları, gözləri, vicdanları 

bağlanır. Görməzlər, eşitməzlər, hiss etməzlər. Ancaq hər kəs unutsa da, biz unutmayacağıq, unutdurmayacağıq. 

Xocalı qətliamını da, qardaşlarımıza qarşı törədilən bütün qeyri-insani cinayətləri də həmişə xatırlayacaq və 

xatırladacağıq”. 

Bununla belə, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində baş verən silahlı münaqişə zamanı törədilmiş 

Xocalı soyqırımının dünyada daha da tanıdılması üçün görüləcək işlərimiz çoxdur. Çünki, Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də beynəlxalq aləmdə, birmənalı şəkildə qarşılanmır, münaqişənin 

həllinə dair subyektiv təhriflərə yol verilir, böyük güclər işğalçı Ermənistanı öz adı ilə çağırmaqdan çəkinirlər. 

Ona görə də ölkəmizdə reallaşan strateji xəttin əsas hədəfi məhz bu münaqişənin, Ermənistanın təcavüzkar 

siyasətinin bütün reallıqlarını bütün dünyaya bəyan etmək, Xocalı soyqırımını daha da tanıtmaqdır. 

 

Kaspi.-2018.-23 fevral.-№36.-S.4. 
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Dağlıq Qarabağ: 26 il sonra Xocalı qətliamı ilə bağlı son dərəcə qəribə səssizlik 

 

Cavid 

 

Azərbaycanın Xocalı şəhərinin keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının dəstəyi ilə Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən işğalından və tamamilə dağıdılmasından 26 il keçir. 1992-ci il fevralın 26-na keçən 

gecə bu şəhərdə 613 azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq və 107 qadın qətlə yetirilib.  

WorldMedia “Atlantico”, (Fransa) Emmanüel Düpüinin müəllifi olduğu yazını tərcümə edib.  

...Hadisədən bu qədər vaxtın keçməsinə baxmayaraq, heç kəs, o cümlədən Fransa, Avropa və dünya 

siyasətçiləri Ermənistanla Azərbaycan arasındakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən qanlı faciəsi olan bu qətliama 

açıq, konkret münasibət bildirməyib. Xoşbəxtlikdən, bu səssizlik qarşısında öz əsərlərilə Xocalı qətliamı haqda 

danışan mədəniyyət və ədəbiyyat xadimləri – jurnalistlər, fotoqraflar, bəstəkarlar və rəssamlar var. Bu ağrılı 

mövzuya biganə qala bilməyənlərin hər üçü fransızdır. 

Biz onlara iki sadə sual verdik. 

- Nə üçün əsərlərinizin qayəsi olaraq Xocalı mövzusunu seçmisiniz? 

- Öz əsərlərinizlə dünyaya hansı mesajı çatdırmaq istəyirsiniz? 

Cavab belədir: 

Rza Deqati – fotoqraf-jurnalist: 

Mən fotoqraf-jurnalist kimi, böyük beynəlxalq nəsrlərlə işləmişəm. Hazırda “New York Times” jurnalı, bir 

sıra Avropa nəşrləri ilə, xüsusilə “Qamma” fotoqrafiya agentliyilə əməkdaşlıq edirəm. İran inqilabından sonra 

regionda izlədiyim müxtəlif mövzular (Yaxın Şərqdə və Afrikada cərəyan edən hadisələr, Əfqanıstandakı 

müharibə) arasında SSRİ-nin süqutundan əvvəl bu ölkənin də daxil olduğu böyük layihələr olub. Moskvaya və 

Azərbaycana ilk səfərimi hələ 1987-ci ildə etmişəm. Beləliklə, mən Sovet İttifaqında hadisələrin inkişafını, 

xüsusilə Azərbaycanda olarkən Bakıda törədilmiş və “Qara yanvar” adlandırılan hadisələri yaxından izləmişəm. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Ermənistan rus ordusunun köməyilə Dağlıq Qarabağda 

müharibəyə başladı. 1992-ci il fevralın sonunda Azərbaycanın bir şəhərində qətliamın törədildiyi haqda xəbər 

aldım və dərhal Parisdən Bakıya yollandım. Bakıda mən Qarabağ istiqamətində yola düşmək istəyən Fransız 

humanitarlar, Dünya Həkimləri və Sərhədsiz Əczaçılar Qrupuna qoşuldum. Bu qrupun tərkibində Azərbaycanın 

bir hissəsini və cəbhəni keçərək Ağdama getdim. Ağdamda bizi Dağlıq Qarabağda erməni silahlı qüvvələri 

tərəfindən əvvəlki günlərdə törədilmiş faciələr haqda danışan, çox çətin vəziyyətə olan əhali qarşıladı. Hadisələri 

daha yaxşı anlamaq üçün biz Ağdamın mərkəzi meydanına getdik. Orada öz yaxınları, çoxsaylı itkinlər barədə 

məlumat almağa çalışan yüzlərlə insan, xüsusilə qadınlar və qocalar var idi. Onlar harada olduqlarını bilmirdilər. 

Bu adamların əksəriyyəti Xocalı sakinləri idi. Beləliklə, onlar bizə fevralın 26-na keçən gecənin dəhşətlərini 

danışdılar. 

Onların bildirdiklərinə görə, erməni silahlı qüvvələri evləri, kəndləri mühasirəyə alaraq, evlərə od vurur, 

qaçan insanlara atəş açırlarmış. Bu insanların danışdıqlarını dinlədik. Bütün şahidlərin dedikləri üst-üstə düşürdü. 

Onların hər biri eyni hadisəni yaşamışdı. Həmin meydanda ermənilər tərəfindən işğal edilmiş zonalardan cəsədləri 

gətirməyə gedən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin heyəti də var idi. İnsanların əksəriyyəti güllə ilə qətlə 

yetirilmiş, çoxunun bədəninin müxtəlif hissələri kəsilmişdi. 

Orada elə cəsədlər var idi ki, bədən üzvləri kəsilmiş, gözləri çıxarılmışdı. Ağdamdakı bu meydanda 

qaldığım bir neçə gün ərzində mən çoxsaylı şahid ifadələri topladım və hələ də öz yaxınlarından xəbər gözləyən 

insanların şəkillərini çəkdim. Qırmızı Xaç Komitəsinin heyəti cəsədləri gətirən zaman bu insanlar öz yaxınlarını 

axtarırdı. Bu da çəkmək üçün ən həssas məqamlardan idi. Amma bir jurnalist-fotoqraf kimi, mən daha çox 

informasiya əldə etmək istəyirdim. Azərbaycanlı və erməni əsirlərin dəyişdirilməsilə bağlı danışıqlarda da iştirak 

etdim, danışıq səhnələrinin şəklini çəkdim. Vəziyyəti daha yaxşı başa düşmək üçün Dağlıq Qarabağı gəzdim, 

Şuşa şəhərinə getdim və bu günədək işğal altında olan kiçik Azərbaycan ərazisinin şəkillərini erməni işğalından 

bir qədər əvvəl çəkə bildim.  

Fotoqraf-jurnalist kimi, mən insanlara reallığı gördüyüm kimi çatdırmaq istəyirəm. Münaqişə zonalarında 

çəkdiyim bu şəkillərlə göstərmək istəyirəm ki, müharibələrdən yayınmaq olar və xalqlar birgə insanlıq, qardaşlıq 

içində yaşamalıdır. 

Fotoqrafiya sülh və əmin-amanlıq dünyasında yaşamaq üçün fərdlər, xalqlar və mədəniyyətlər arasında 

daim əlaqə yaradır. Mən çox müharibələr, münaqişələr, qırğınlar görmüşəm. Ancaq bununla belə, 
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bəşəriyyətimizin gələcəyilə bağlı çox nikbinəm. Başqalarının yaşadıqlarını hiss edərək hamımız “ilahi missiya” – 

insanlığa yardım etmək üçün məsuliyyət daşıyırıq. 

Pyer Tilua, bəstəkar: 

İyirmi ilə yaxındır ki, mən Azərbaycana – ilk dəfə 2001-ci ildə Fransa səfirliyi yanında Bəstəkarlar Evi 

sayəsində kəşf etdiyim ölkəyə tez-tez səfər edirəm. O vaxtdan bu ölkəyə çoxsaylı səfərlər etmişəm. Əgər mən ilk 

dəfə bu ölkəyə musiqi və mədəniyyətə görə getmişdimsə, indi, hər səfərimə məni heyran qoyan mədəniyyətə, 

musiqiyə, həmçinin burada qurduğum sıx dostluq münasibətlərinə görə yollanıram. 

Demək olar ki, Azərbaycan mənim ürəyimə daxil olub. Xatırlayıram, ilk səfərim zamanı Mstislav 

Rostropoviç haqqında fotosərgiyə baxmışdım. O vaxt heç bilmirdim ki, o, əslən Bakıdandır. Amma bu şəkillərə 

baxdıqda mənə aydın oldu ki, bu ölkə müharibə şəraitindədir, onun 1 milyona yaxın qaçqını var, ərazisinin 20 

faizi işğal altındadır… və heç kəs bu vəziyyəti dəyişmək niyyətində deyil. 

Daha sonra Qərbdə tamamilə naməlum, yaxud haqqında danışılmayan Xocalı faciəsilə tanış oldum... Əgər 

bir insanı, yaxud xalqı sevirsənsə, o zaman onun sevincini də, ağrılarını da özününkü kimi yaşayırsan. O zaman 

mən öz tərzimlə onlara necə kömək edə biləcəyimi, bu barədə necə danışa biləcəyimi araşdırmağa başladım… 

Çünki söz silahlara toxunmadan, münaqişələrin həlli ümidi ilə müzakirələr aparmağa imkan verir. Bu, effektiv və 

davamlı mədəni diplomatiyanın bir formasıdır! Onda mən bu faciənin qurbanlarının xatirəsini anmaq, onlara 

ehtiram göstərmək, ictimaiyyətin diqqətini bu məsələyə çəkmək üçün “Xocalı 613” əsərini bəstələdim. Qoy, sülh, 

onunla bərabər, gülüşlər və layihələr bir gün geri dönsün… 

Musiqi, xüsusilə onun xatırladıcı qüvvəsi, insanların ürəklərinə göndərilən bir mesdır. Əlbəttə ki, o, qəlbləri 

titrəmək gücünə malikdir. Nietzçenin dediyi kimi, musiqisiz həyat səhv olardı. O, çox haqlı idi. Qardaş və dost 

olan insanlar bir gecədə nə vaxtsa barışmaq ümidi olmayan ən qatı düşmənə çevrilirlər. Fikrimcə, musiqi 

müqəddəs sülh dilidir. Yalnız musiqi eyni zamanda ağrını, qəzəbi, ümidi, üzrü ifadə edə, barışıq üçün vacib şərt 

ola bilər. 

Mən bu əsəri baş vermis qətliamdan və onun ətrafında hökm sürən səssizlikdən şoka düşdüyüm üçün 

yazdım. Bu gün bu dərəcədə səssizlik olmamalıdır. Əgər varsa, onda musiqi özü üçün danışır, qurbanları anır, 

dəhşətli yaralara şahid olur və istəyir ki, ictimaiyyət həqiqəti bilsin, dünya ondan danışsın, qurbanlar daim yad 

olunsun. Mən arzu və ümid edirəm ki, bu əsər nə vaxtsa həmin dəhşətli faciəyə həsr edilmiş sülh və xatirə rəmzi 

olacaq. 

Reno Baltzinger, rəssam: 

Artıq 30 ildən artıqdır ki, mən silsilə portretlərlə bu dünyanın ağrılarını çəkirəm. Mifologiyanın (Danaya, 

Qorqon, Leda və Qu quşu) şiddətlərini təsvir etməyə başladıqdan sonra 14-18-ci illər müharibəsi, daha sonra isə 

Tiber keşişlərinin qətliamı ilə maraqlanmağa başladım. Bir çox mövzular məni hələ də şoka salır və mən onları 

qətiyyətlə ifşa etməkdə davam edirəm. “Don Kixot”la başlayan karyeram öz zirvəsinə Holokostla bağlı durmadan 

yenilənən işimlə, Xirosima və Naqasakinin əks etdirilməsilə çatıb. 

Mənim bəşəriyyətə qarşı soyqırım və tam “apokalipsis” hesab etdiyim cinayət Holokostdur. Auşvitzdə və 

digər rəzillik meydanlarında Tanrı həqiqətən ölmüşdü. Atom bombasından sonra olduğu kimi, bəşəriyyət bu 

“fəlakət”dən də xilas ola bilməyəcək.  

Bu baxımdan, Xocalı qətliamının mənə çox güclü təsir edib. Xocalı hadisəsi o vaxt mətbuat tərəfindən 

bilərəkdən gizlədilən kütləvi cinayət idi. Çünki bunun arxasında Ermənistan, mənim ölkəmdə, ABŞ-da və 

dünyada çox güclü olan erməni diasporu dayanırdı. 

1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə ruslar tərəfindən dəstəklənən erməni qoşunları Xocalıya daxil olub, 

613 nəfəri qətlə yetirib, yüzlərlə azərbaycanlını girov götürüb. Həmin şəxslərdən sonralar nə bir xəbər gəldi, nə 

də onlar öz ölkələrinə təhvil verildilər. Xocalı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin təməl daşıdır. Beləliklə, məni ən 

çətin işimi yaratmağa beynəlxalq ictimaiyyətin Xocalı və Dağlıq Qarabağla bağlı səssizliyi olub.  

Mən Xocalı cinayətinə dair 50-dən çox əsər hazırladım. Əlimdə olan dosyelər o qədər nifrət doğururdu ki, 

belə demək mümkündürsə, əsərlər sanki öz-özünə yaranırdı. Hər əsər həyatla ölüm arasında olan bir 

azərbaycanlının portretini – onun ağrısını, hadisələri anlamamasını, qorxusunu əks etdirirdi. Beləliklə, mənim 

işim yerə qoyulmuş, bədən üzvləri kəsilmiş, tanınmayan ölüləri təsvir etmək və onları ictimaiyyətə göstərmək idi 

ki, “baxın, görün!”. 

Mən Fransada çoxsaylı sərgilər təşkil etmişəm. “Xocalı kolleksiyası”nı sabiq mədəniyyət naziri Oreli 

Filipettiyə təqdim etmək imkanım da olub. Mən bunları yaymaq üçün Avropada və ABŞ-da, həmçinin Asiyada 

bütün mümkün media qurumlarından istifadə edirəm. Bu mövzuda 6 ildən bəridir ki, işləyirəm və bu məsələ həll 

olunanadək işləyəcəyəm. Bu, məni qəbul edən azərbaycanlılara və özümün özümə verdiyim vəddir. Səssizliklə 

və keçən zamanla heç vaxt barışmaq olmaz. Mən bu kolleksiyanı xocalılı uşaqlara ithaf etdiyim “Ağ əsər”lə 
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bitirmişəm. Həmin əsər Fransada və Bakıdakı Heydər Əliyev Mərkəzində nümayiş etdirilib və bundan sonra da 

orada qalacaq. 

Bu işimlə arzumu qismən həyata keçirmişəm: publika “Ağ əsər”in yanında olarkən sanki divara 

mismarlanır, onun əks etdirdiyi dəhşətlərə biganə qala bilmir. Təvazökar bir rəssam kimi, unutmağı və susmağı 

qadağan edirəm! Bunu heç vaxt etməyin! Bu məsələdə mən daim Azərbaycan xalqına bağlı olaraq qalacağam! 

 

Xalq Cəbhəsi.-2018.-23 fevral.-№42.-S.9. 
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Xocalı soyqırımı – insanlığa və bəşəriyyətə qarşı cinayət 

 

Fevralın 22-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) İqtisadiyyat İnstitutunun, Əsir və 

itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının və AMEA-nın Mərkəzi Elmi 

Kitabxanasının (MEK) birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümünə həsr olunan tədbir 

keçirilib. 

 

AMEA-dan bildirilib ki, “Xocalı soyqırımı – insanlığa və bəşəriyyətə qarşı cinayətdir” mövzusunda 

keçirilən tədbirdə iştirakçılar əvvəlcə dövlət komissiyasının işçi qrupu tərəfindən nəşr edilmiş əyani vəsaitlər və 

foto-stendlə tanış olublar. 

Tədbirdə İqtisadiyyat İnstitutunun elmi katibi, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Rəsmiyyə Abdullayeva bildirib 

ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı motoatıcı 

alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədilib. Əvvəlcə şəhər dörd tərəfdən 

erməni qoşunları tərəfindən əhatə olunub, sonra isə Xocalıya artilleriya və ağır hərbi texnikadan atəş açılıb, şəhər 

yandırılıb, silahsız şəhər sakinləri amansızlıqla qətlə yetirilib. Bir gecədə qədim Xocalı yerlə-yeksan edilib. Xocalı 

soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli və ən qəddarcasına törədilmiş faciələri ilə müqayisə oluna bilər. Çünki burada baş 

verənlər silahsız və köməksiz sadə insanlara qarşı əsl soyqırımı hadisəsidir. 

Azərbaycan xalqının Xocalı faciəsini heç vaxt unutmayacağını bildirən R.Abdullayeva deyib: “Tariximizin 

belə acı səhifələrini gələcək nəsillərə də çatdırmalıyıq ki, dostlarımızı və düşmənlərimizi tanıyaq, bir olaq, 

dövlətçiliyimizi, müstəqilliyimizi daha da möhkəmləndirək”. 

“Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayət 

əməlləri, əsir-girov, itkin problemi” mövzusunda məruzə ilə çıxış edən Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş 

vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası işçi qrupu rəhbərinin müavini Eldar Səmədov Ermənistan hərbçiləri 

və terrorçu-quldur birləşmələri tərəfindən xalqımıza qarşı törədilmiş terror, soyqırımı, etnik təmizləmə, vandalizm 

və əsir-girovlara münasibətdə beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması faktları barədə konkret 

misallarla məlumat verib. 

Sonra MEK-in beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Mübariz Göyüşlünün “Xocalı faciəsi 

yerli və dünya mediasında”, İqtisadiyyat İnstitutunun maliyyə, pul-kredit siyasəti şöbəsinin müdiri Tanrıverdi 

Paşanın “Xocalı soyqırımı XX əsrdə xalqımızın ən böyük faciəsi və erməni separatizmini dəstəkləyən 

supergüclərin ifşasıdır” mövzularında məruzələri dinlənilib. 

Xalqımızın öz tarixi torpaqlarına qayıdacağına əminliyini bildirən İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, 

professor Nazim Müzəffərli ordumuzun buna qadir olduğunu deyib. O, şəhidlərimizin qanının yerdə 

qalmayacağına, tezliklə bütün işğal altındakı torpaqlarımızın azad olunacağına inamını ifadə edib. 

Diqqətə çatdırılıb ki, hazırda Xocalı soyqırımının dünyada tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas 

istiqamətlərindən biridir. Prezident İlham Əliyevin uğurlu hücum diplomatiyası siyasəti nəticəsində artıq bir sıra 

beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərdə Ermənistan işğalçı dövlət kimi göstərilir. Xüsusilə bu sahədə 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri, Azərbaycan 

Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tərəfindən 

aparılan işlər təqdirəlayiqdir. 

Sonda tədbir iştirakçıları aparılan sistemli fəaliyyət nəticəsində Xocalı soyqırımının təşkilatçıları və 

icraçılarının beynəlxalq cinayət hüququ müstəvisində layiqli cəza alacaqlarına inamlarını ifadə ediblər. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-23 fevral.-№42.-S.6. 
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“Xocalı şahidləri danışır” kitabının təqdimatı olub 

 

Fevralın 22-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Xocalı şahidləri danışır” kitabının təqdimatı keçirilib. 

“Azərbaycan” qəzeti tərəfindən nəşr edilən kitabda Xocalı soyqırımının şahidi olan insanların acı xatirələri 

əksini tapıb. 

 

Kitabın ideya müəllifi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli 

Həsənov, redaktoru “Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Sadıqov, buraxılışa 

məsul Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdir müavini Ərəstun Mehdiyev, 

tərtibçisi isə “Azərbaycan” qəzetinin şöbə redaktoru İxtiyar Hüseynlidir. 

Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun maliyyə dəstəyi ilə nəşr olunub. 

Təqdimat mərasimində əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 

Mərasimin moderatoru, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun icraçı 

direktoru Oktay Səmədov Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi həkk olunmuş Xocalı soyqırımının 26-cı 

ildönümü ərəfəsində işıq üzü görən “Xocalı şahidləri danışır” kitabının əhəmiyyətindən söhbət açıb. Bildirib ki, 

Xocalı faciəsinin canlı şahidlərinin kitabda toplanmış xatirələri xüsusi önəm daşıyır. O.Səmədov Prezident İlham 

Əliyevin, birinci xanım Mehriban Əliyevanın, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın Xocalı 

soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində gördükləri işlərdən danışıb.  

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Gəray 

Fərhadov çıxış edərək Ermənistanın Azərbaycana qarşı yürütdüyü təcavüzkar siyasətin ağır nəticələrindən bəhs 

edib. Diqqətə çatdırıb ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı bir əsrdə dörd dəfə ərazi iddiası qaldırıb. Ermənistan 

“böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə torpaqlarımıza göz dikib. Qeyd edib ki, Prezidentin ictimai-siyasi 

məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov kitaba yazdığı ön sözdə bu hadisələrin xronologiyasını, tarixi köklərini 

ətraflı şəkildə göstərib. G.Fərhadov tarixə nəzər salaraq deyib: “1805-ci ildə Dağlıq Qarabağın əhalisi 10 min 100 

nəfər idi ki, onlardan 10 mini azərbaycanlı, 100-ü isə erməni olub. 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağın əhalisinin sayı 

189 min nəfər idi. Ermənilər Çar Rusiyasının düşünülmüş siyasəti nəticəsində İrandan və Osmanlı İmperiyasından 

Azərbaycanın əzəli torpaqları olan Dağlıq Qarabağa və İrəvana köçürülüblər. Beləliklə, Dağlıq Qarabağda 

demoqrafik vəziyyət ermənilərin xeyrinə dəyişib. Bizim faciələrimiz də elə o zamandan başlayıb. Planlarını 

həyata keçirmək üçün ermənilər bir əsrdə yüzlərlə terror, kütləvi qətl hadisələri törədiblər”. 

Xocalı soyqırımı barədə danışan dövlət komitəsinin sədr müavini bildirib ki, 1992-ci ildə keçmiş ittifaqın 

Xankəndidəki 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikasının köməyi ilə Xocalı mühasirəyə alındı, hər tərəfdən 

atəşə tutuldu və soyqırımı törədildi. Ermənilər deyirlər ki, bu, təsadüfi soyqırımıdır. Ancaq bu, planlı fəaliyyət 

idi, Xocalını tamamilə yer üzündən silmək, xocalılıların hamısını məhv etmək məqsədi güdürdü. Bu vəhşilik XX 

əsrin sonunda, dünyanın bu cür inkişaf etdiyi bir vaxtda bəşəriyyətin gözü qarşısında baş verib. Bəşəriyyət isə 

buna susub. Bu, bəşəriyyət üçün qara ləkədir, utancdır. 

Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova çıxış edərək bildirib ki, bu gün insan cildində olub, həm 

tarixi mərhələlərdə, həm də indiki zamanda insanlıq əleyhinə vandalizm aktları törədən bəzi varlıqlar bəlkə də 

özlərini günün və o hadisələrin qəhrəmanı hesab edirlər. Amma vaxt gələcək ki, onlar bu hadisələrə görə məhz 

məhkum kimi cavab verəcəklər. Bu gün təqdimatı keçirilən bu kitab, onun hər səhifəsi, bu kitabın ərsəyə gəlməsi 

üçün zəhmət çəkən insanlar, xüsusilə bu müsahibələri həmin günlərin şahidlərindən götürmüş həmvətənlərimiz, 

öz həyatının ən qanlı, unudulmaz səhifələrini böyük dəhşətlər içərisində danışan insanlar və onların dilindən çıxan 

hər kəlmə zaman gələcək ermənilərə qarşı ittiham aktının tərkib hissəsi olacaq. “Hesab edirəm ki, bu cür kitabların 

bu gün yazılması çox vacibdir. Biz bu hadisələri qələmə almaqla onları tarixi fakta çeviririk. Hesab edirəm ki, bu 

kitab qanlı Xocalı soyqırımını törədənlərin tarixi məhkəməsinin qurulması üçün bir mənbə rolunu oynayacaq”, – 

deyə B.Muradova əlavə edib. 

Milli Məclisin sədr müavini deyib ki, “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində bu gün çox böyük işlər 

görülür. Əlbəttə, Azərbaycan dövləti, Prezidenti, cəmiyyəti, müxtəlif təşkilatlar, dövlət qurumları, o cümlədən 

Milli Məclis və onun beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyət göstərən nümayəndə heyətləri bu istiqamətdə 

əlaqəli iş aparırlar. Kitabda əksini tapan beynəlxalq sənədlərin Avropa Şurasında, ATƏT-də, İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatında və digər beynəlxalq qurumlarda qəbuluna nail olunmuşdur ki, bu, Azərbaycanın diplomatik səylərini, 

ədalət uğrunda mübarizə aparmaq imkanlarını genişləndirir və ən əsası tarixi qiymətin verilməsi üçün vacib rol 

oynayır. 
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Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin sədri, akademik Rafael Hüseynov kitabda toplanan 

materialların əhəmiyyətindən danışıb. O deyib ki, Xocalı soyqırımını törədənlər gec-tez mütləq öz layiqli 

cəzalarını alacaqlar. Əminəm ki, Xocalı şahidlərinin ağrı-acılarını, iztirablarını əks etdirən bu kitabdan gün 

gələcək hüquqi bir sənəd kimi beynəlxalq səviyyədə istifadə ediləcək. 

Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahmar Usubov Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılması 

istiqamətində mühüm işlərin görüldüyünü deyib. Kitabın əhəmiyyətindən danışan icra başçısı bildirib ki, kitabda 

200 il ərzində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımları, ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə 

köçürülməsi, onların terror təşkilatları yaratmaları barədə faktlar yer alıb. 

Mərasimdə çıxış edən Xocalı sakini Mehriban Əliyeva qeyd edib ki, faciədən 26 il keçməsinə 

baxmayaraq, xocalılılara bu barədə danışmaq çox çətindir. Lakin biz bu acı xatirələrimizi, dərdimizi danışmalı, 

haqq səsimizi beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmalıyıq. O, Xocalı soyqırımının tarixi, ermənilərin dinc insanlara, 

xüsusən də qadınlara, uşaqlara qarşı vəhşilikləri barədə söhbət açıb. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru Elçin 

Əhmədov Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ərəfəsində belə bir kitabın təqdimatının keçirilməsinin 

əhəmiyyətindən danışıb. Xocalı faciəsi barədə həqiqətlərin bütün dünyaya çatdırılması üçün bu kitabın müxtəlif 

dillərə tərcümə olunmasının vacibliyini diqqətə çatdırıb. 

Milli Məclisin deputatı Rafael Cəbrayılov bildirib ki, “Xocalı şahidləri danışır” kitabı Xocalı 

soyqırımının tanıdılması, gələcək nəsillərə bu xatirələrin ötürülməsi və yaddaşların təzələnməsi istiqamətində 

mühüm addımdır. Xocalı soyqırımı bir əsrdən artıq ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımı 

zəncirinin bir həlqəsidir. 

“Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Sadıqov kitab haqqında 

fikirlərini bölüşərək bildirib ki, Xocalı soyqırımı ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş ən dəhşətli 

cinayətlərdən biridir. B.Sadıqov qeyd edib ki, bu gün Azərbaycan dövləti Ermənistanın cinayətkar əməllərinin 

dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində mühüm işlər görür. 

Mərasimə yekun vuran Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədov vurğulayıb ki, XX əsrin ən böyük 

faciəli hadisələrindən biri kimi şüurumuza, ruhumuza hopmuş Xocalı qətliamı təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, 

ümumilikdə bütün bəşəriyyətə qarşı törədilən cinayətdir. Bu cinayəti törədənlərin insanlığa qənim kəsildiyini isə 

təkcə tarixi sənədlər deyil, həm də faciənin canlı şahidi olmuş soydaşlarımızın xatirələri sübuta yetirir. 
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Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümü ilə bağlı “Badam ağacı çiçəkləyəndə” tamaşasının təqdimatı olub 

 

Fevralın 22-də Akademik Milli Dram Teatrında Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümü ilə bağlı “Badam ağacı 

çiçəkləyəndə” tamaşasının premyerası olub. 

 

Tədbirdə Prezident Administrasiyasının gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri Yusuf 

Məmmədəliyev, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının 

təşəbbüskarı Leyla Əliyeva, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin nümayəndələri, gənclər təşkilatlarının 

təmsilçiləri iştirak ediblər. 

Tamaşadan əvvəl Xocalı soyqırımı, həmçinin Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş torpaqları 

barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalının dinc əhalisinə qarşı 

Ermənistan silahlı birləşmələri soyqırımı törədiblər. Bu qanlı qırğında 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq 

və 70 ahıl qətlə yetirilib, 1275 nəfər girov götürülüb, 150 nəfərin taleyi isə bu günə qədər məlum deyil. Faciə 

zamanı Xocalının 487 sakini, o cümlədən yetkinlik yaşına çatmamış 76 uşaq əlil olub, 26 uşaq hər iki valideynini 

itirib. 

Sonra tamaşaya baxış olub. 

“Badam ağacı çiçəkləyəndə” tamaşası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun 

təşkilatçılığı ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində hazırlanıb. Tamaşa Xocalıdan didərgin düşmüş 

sakinlərin xatirələri üzərində qurulub. Qayğısız həyat yaşayan xocalılar bir gecədə vəhşicəsinə qətlə yetirilirlər, 

erməni silahlıları tərəfindən əsl soyqırımına məruz qalırlar. 

Tamaşa Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində Gənc Tamaşaçılar Teatrının yaradıcı heyəti tərəfindən 

ərsəyə gətirilib. “Badam ağacı çiçəkləyəndə” tamaşasında Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyor heyəti ilə yanaşı, 

kütləvi səhnələrdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbələri də yer alıblar. 

Tamaşanın “Badam ağacı çiçəkləyəndə” adlandırılması heç də təsadüfi deyil. Çünki badam ağacı 

çiçəkləməyə başlayan ilk ağacdır. “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının loqosunda əks olunmuş badam çiçəyi 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun qədim yaşayış məskənlərindən olan Xocalıda 1992-ci il fevralın 25-

dən 26-na keçən gecə ermənilər tərəfindən törədilmiş soyqırımına münasibətdə ədalətin təmin edilməsinə və bu 

cür qəddar əməllərin təkrar olunmamasına ümidi əks etdirir. 

Rejissor Gülnar Hacıyevanın quruluş verdiyi tamaşada əsas obrazları aktyorlar Kərəm Hadızadə, Zemfira 

Əbdülsəməd, Mirzağa Mirzəyev, Elnur Kərimov, Asya Atakişiyeva, Güşvər Şərifova, Mehriban Hüseynova, 

Zülfiyyə Alhüseynova, Elşən Şıxəliyev və Manaf Dadaşov canlandırıblar. 

Tamaşa başa çatandan sonra Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva aktyorlarla görüşüb 

qısa söhbət edib. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirilib. 
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Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Malayziyada anılıb 

 

Vüqar Ağayev 

 

Malayziyanın Kuala Lumpur şəhərində yerləşən “Lincoln University” kollecində Azərbaycanın 

Malayziyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümünə həsr olunan tədbir keçirilib. 

 

Tədbirdə “Lincoln University” kollecinin prorektoru professor Datuk Hajjah Bibi Florina Abdullah, 

kollecin prorektorunun müavini Dato Mohd Yusoff Abu Bakar, stomatologiya fakültəsinin dekanı Rahimah 

Abdul Kadir, təhsil ocağının müəllim və tələbə heyəti, səfirliyin əməkdaşları iştirak ediblər.    

Tədbirin açılışında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Universitetin 

tələbəsi Qurandan ayələr, həmin gecə həlak olan insanların ruhuna dualar oxuyub.   

Mərasimi açan səfir Qaley Allahverdiyev kollecin rəhbərliyinə tədbirin təşkilində göstərdikləri köməyə 

görə təşəkkürünü bildirib. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və Azərbaycana qarşı elan olunmamış müharibə ilə 

bağlı iştirakçılara geniş məlumat verərək, müstəqilliyimizin ilk dövrlərində bu ölkənin işğalçı qoşunları tərəfindən 

törədilmiş cinayətlərdən bəhs edib. Xocalı soyqırımı haqqında danışan səfir, bu faciəyə hüquqi qiymət verilməsi 

prosesindən, dünya ictimaiyyətinin diqqətinin bu hadisəyə yönəldilməsinin vacibliyindən danışıb. Bildirib ki, 

dünyanın bir sıra ölkələrinin parlamentləri, o cümlədən ABŞ-ın 20 ştatı bu faciəni soyqırımı kimi tanıyıb, İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilat tərəfindən Xocalı faciəsinin insanlıq əleyhinə cinayət aktı 

olaraq təsdiqləyən sənəd qəbul olunub. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 366-cı motoatıcı 

alayının zirehli texnikasının və hərbi heyətinin köməyi ilə Xocalı şəhərinin işğal edildiyi,  mühasirəyə alınan 

şəhərin yandırıldığı, soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla 613 nəfər Xocalı sakininin 

qətlə yetirildiyi, 8 ailənin tamamilə məhv edildiyi, 1275 xocalılının əsir götürüldüyü qeyd edilib. 

Səfir, həmçinin Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən 

“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası haqqında da kollecin tələbələrinə məlumat verib və onları bu 

kampaniyaya dəstək verməyə çağırıb. 

Tədbirdə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ingilis dilində hazırlanan “Xocalıya ədalət!” sənədli filmi 

nümayiş etdirilib. 

Filmin nümayişindən sonra çıxış edən prorektor Datuk Hajjah Bibi Florina Abdullah kollecdə belə bir 

tədbirin keçirilməsini alqışlayıb, bunun malayziyalı tələbələrin Azərbaycan həqiqətləri barədə 

məlumatlandırılmasında böyük rol oynadığını qeyd edib. 

Prorektor Azərbaycan xalqının başına gətirilmiş bəlalar, Xocalı soyqırımı qurbanlarının ermənilər 

tərəfindən vəhşiliklə öldürülməsinə dair real faktlara əsaslanan sənədli filmdə gördüklərindən dəhşətə gəldiklərini 

vurğulayıb, Azərbaycan xalqına başsağlığı verib.    

Kollecdə, həmçinin Xocalı soyqırımı hadisələrini və Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü özündə 

əks etdirən, ingilis və malay dillərində nəşr olunmuş kitablar, broşür və jurnallar, soyqırımı qurbanlarının 

fotoşəkilləri əks olunmuş sərgi də açılıb. 

Tədbirdə iştirak edən tələbələrə üzərində ingilis dilində “Xocalıya ədalət!” sözləri həkk olunmuş köynəklər 

hədiyyə olunub. 

Xocalı soyqırımı haqqında kitab və jurnallar bu ali təhsil ocağının kitabxanasına hədiyyə edilib. 

Ali təhsil ocağının tələbələri Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olduqlarını bildirmək üçün əllərində “Justice for 

Khojaly” sözləri yazılan plakat tutaraq şəkillər çəkdiriblər. Onlar həmin şəkilləri sosial şəbəkələrdə 

paylaşacaqlarını bildiriblər. 

Tədbirin sonunda soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehsan verilib.  

 

Xalq qəzeti.-2018.-23 fevral.-№42.-S.4. 
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Türkiyədə Qarabağ parkı və Xocalı soyqırımı abidəsinin açılışı olub 

 

Zərifə Bəşirqızı 

 

Türkiyənin qədim bölgələrindən biri olan Aydın vilayətində, Nazillidə Qarabağ parkı və Xocalı soyqırımı 

abidəsinin açılışında yüzlərlə Azərbaycansevər iştirak edib. “Nazillinin mərkəzində yerləşən Qarabağ parkı və 

Xocalı soyqırımı abidəsi Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayevanın təşəbbüsü ilə hazırlanıb”. Bunu parkın 

və abidənin açılışında Nazilli bələdiyyəsinin sədri Haluk Alıcık deyib. 

 

Tanınmış heykəltaraş Aydın Korkmaz tərəfindən hazırlanan, ürəyi və ona saplanmış oxu, xəncəri göstərən 

abidə üzərində Xocalı soyqırımı qurbanlarını əks etdirən heykəltəraşlıq fiqurları – fəryad edən ana təsviri və geniş 

məlumat öz əksini tapıb. 

Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnlərinin səslənməsiylə başlayan açılış mərasimində şəhidlərin ruhu 

bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çıxışında ”biz Azərbaycanın səsi olmağa hər zaman hazır olduq və bu, sözdə 

qalmadı” – deyən Nazilli bələdiyyəsinin rəhbəri Haluk Alıcık “Qarabağın adını Nazillidə yaşatmağın qürurunu 

yaşayırıq” – deyib. 

Qənirə Paşayeva ümummilli lider Heydər Əliyevin ifadə etidiyi kimi “Bir millət, iki dövlət” olan 

Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığı atılan hər addımda, ərsəyə gələn bütün işlərdə özünün birliyini göstərməlidir” 

– deyib: “Hər bir türk övladı həm də qarabağlıdır. Siz nə qədər qarabağlı olsanız, səsimizi dünyaya o qədər çox 

çatdıra bilərik. Axı o torpaqlarda günahsızca qətl edilən insanlar bizim qardaş, bacılarımızdı. Bir neçə gün sonra 

qədim Xocalımızın qəsbkar Ermənistan tərəfindən işğal olunduğu və soydaşlarımıza qarşı dəhşətli soyqırımın 

törədildiyi gündür və bu işğalların bitməsi üçün daha çox çalışmalıyıq, birliyimizi daha da gücləndirməliyik”. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyədə baş verən hadisələrlə bağlı verdiyi mesajlara xüsusi 

toxunan Q.Paşayeva dövlət başçımızın bu mesajlarla əsl qardaşlığın necə olduğunu dosta da, düşmənə də 

göstərdiyini xatırladıb. O, bu gün Türkiyədə bu cür tədbirlərin keçirilməsinin önəmini, eyni zamanda, 

torpaqlarımızın işğaldan azad olunacağı günün də uzaq olmadığını vurğulayıb. Deputatın nazillilərə səslənərək 

“Biz bilirik ki, siz nazilli olduğunuz qədər də qarabağlısınız” – çağırışına yüzlərlə insan bir ağızdan “Biz də 

qarabağlıyıq”, – deyə cavab verib. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasınını Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, professor İlham Məmmədzadə, 

siyasət şöbəsinin rəhbəri, professor Rəna Mirzəzadə, Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə İctimai 

Birliyinin rəhbəri Arzu Bağırova çıxış edərək Qarabağ həqiqətləri, Xocalı soyqırımı ilə, “Xocalıya Ədalət” 

kampaniyası ilə bağlı geniş məlumat veriblər və bu cür abidələrin açılmasının önəmini xüsusi vurğulayıblar. 

Nazilli icra başçısı çıxışında “Hər zaman qardaş Azərbaycanın yanındayıq” – deyib. Avrasiya Beynəlxalq 

Araşdırmalar İnstitutu İctimai Birliyi tərəfindən Prezident yanında QHT-na Dəstək Şurasının dəstəyi ilə 

“Qarabağdan Nazilliyə könül körpüsü” layihəsi çərçivəsində keçirilən tədbirdə parkın açılış lenti Əməkdar artist 

Nuriyyə Hüseynovanın oxuduğu “Qarabağ şikəstəsi”nin sədaları ilə kəsilib. “Qarabağ şikəstəsi”ni və “Çırpınırdı 

Qara dəniz”i hamı birlikdə ifa edib. 

Q.Paşayeva bildirib ki Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün Türkiyənin bir çox şəhərlərində 

Xocalı, Qarabağ adı ilə abidələr və parkların açılması ənənəsi davam edir. Xocalı soyqırımı abidəsinin önündə 

toplaşan qonaqlar Nazillinin mərkəzində Qarabağ parkının və “Xocalı soyqırımı” abidəsinin bundan sonra 

nazillilərin, aydınlıların ən çox ziyarət yerinə çevriləcəyini deyiblər. Deputat abidənin hazırlanmasında dəstək 

verən və əməyi olan hər kəsə təşəkkürünü bildirib. Açılışdan sonra “Qarabağdan Nazilliyə könül körpüsü” layihəsi 

çərçivəsində Xocalı soyqırımı ilə bağlı geniş konfrans keçirilib. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-23 fevral.-№42.-S.3. 
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Əsrin faciəsi unudulmayacaq 

 

Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümü respublikamızın hər yerində olduğu kimi, Bakı şəhərinin Səbail 

rayonunda da geniş qeyd olunur. Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən hazırlanmış tədbirlər planına uyğun olaraq 

idarə və təşkilatlarda, orta və ali məktəblərdə faciə ilə bağlı müxtəlif tədbir və anım mərasimləri keçirilir, 

mədəniyyət müəssisələrində faciənin ildönümü ilə bağlı xatirə gecələri, foto və rəsm sərgiləri, faciə şahidləri ilə 

görüşlər təşkil olunur. Fevralın 26-da isə rayonun orta və ali məktəblərində ilk dərslər Xocalı faciəsinə həsr 

olunacaqdır. 

Faciənin ildönümü ilə bağlı rayon icra hakimiyyətində Xocalı şəhərindən köçkün düşərək Səbail rayonunda 

məskunlaşmış ailələrin nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir. Mərasimdə çıxış edən Səbail Rayon İcra 

Hakimiyyəti başçısının müavini Eldar Ağayev Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olan Xocalı faciəsi, ermənilərin 

zaman-zaman xalqımıza qarşı törətdikləri vəhşiliklər və Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya 

ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırılması üçün görülməsi vacib olan işlər barədə ətraflı məlumat vermişdir. 

Bildirilmişdir ki, bu faciənin geniş ictimaiyyətə çatdırılması üçün Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin böyük əməyi olmuşdur. Məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində ilk dəfə 

bu məsələyə siyasi qiymət verilmiş, faciənin dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırılması məqsədilə işlərə 

başlanmışdır. 

Xalqımız bu gün aparılan məqsədyönlü siyasət nəticəsində Xocalının, həmçinin işğal altında olan bütün 

Azərbaycan torpaqlarının düşməndən azad olunacağına, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa ediləcəyinə əmindir. 

Vətəndaşlarımız lazım gələrsə, Ali Baş Komandanın əmri ilə silaha sarılaraq müharibə yolu ilə torpaqlarımızı 

azad edəcəklər. 

Tədbirdə çıxış edən xocalılılar ölkə rəhbərliyinin səyləri ilə Xocalının azad olunacağı günü səbirsizliklə 

gözlədiklərini və o günün tezliklə gələcəyinə əmin olduqlarını bildirmişlər. Tədbirin sonunda Səbail rayonunda 

məskunlaşmış Xocalı köçkunlərinə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən maddi və ərzaq yardımları göstərilmişdir. 

  

Elçin CƏFƏROV 

 

Azərbaycan.-2018.-24 fevral.- № 43.-S.6. 
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Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyində Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü qeyd olunub 

 

Fevralın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərindəki daimi nümayəndəliyində Xocalı 

soyqırımının 26-cı ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. 

Daimi nümayəndəlikdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, əvvəlcə Xocalı soyqırımı zamanı qətlə yetirilmiş 

həmvətənlərimizin və Vətən uğrunda canlarını fəda etmiş bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 

yad edilib. 

Tədbirdə çıxış edən daimi nümayəndəliyin rəhbəri Bəxtiyar Əsgərov Xocalı faciəsi haqqında ətraflı 

məlumat verərək bu dəhşətli faciənin Azərbaycan tarixində ən qanlı hadisələrdən biri olduğunu söyləyib, erməni 

silahlı dəstələri tərəfindən xalqımıza qarşı törədilən bu cinayətin ağır nəticələrindən danışıb, dinc əhalinin xüsusi 

qəddarlıqla qətlə yetirilməsi, əsir götürülən insanların dəhşətli işgəncələrə, zülm və təhqirlərə məruz qaldıqlarını 

bildirib. Qeyd edib ki, Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümünün qeyd olunması bir daha sübut edir ki, həmin qanlı 

gecədə erməni təcavüzkarlarının törətdikləri vəhşilik və cinayətin dəhşətləri yaddaşlardan heç zaman 

silinməyəcək. Çünki Xocalıda baş verənlər təkcə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı deyil, bəşəriyyət əleyhinə 

törədilmiş qanlı cinayətdir. Dünyanın sülhsevər insanları, sivil dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, 

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

Bəxtiyar Əsgərov vurğulayıb ki, o zamankı Azərbaycan hakimiyyəti bu dəhşətli hadisəyə siyasi qiymətin 

verilməsi, qanlı qırğın barədə obyektiv məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün heç bir iş görməyib. 

Lakin Azərbaycan xalqının xilaskarı, ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra bu qanlı 

faciəyə ilk dəfə olaraq siyasi-hüquqi müstəvidə qiymət verilib. 1994-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü 

ilə Azərbaycan parlamenti 26 fevralı Xocalı Soyqırımı Günü kimi qəbul edib. O dövrdən başlayaraq Azərbaycan 

hökuməti və dünya azərbaycanlıları erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdikləri cinayətlər, o cümlədən 

Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, bu qətliamın soyqırımı kimi tanınması 

üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət göstərirlər. Hər il bu dəhşətli faciənin ildönümü ölkəmizdə, dünyanın 

müxtəlif dövlətlərində yaşayan soydaşlarımız və dost xalqların nümayəndələri tərəfindən ürəkağrısı ilə qeyd 

olunur. 

Daimi nümayəndəliyin rəhbəri faciə ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında, Xocalı 

faciəsi ilə əlaqədar müxtəlif layihələr çərçivəsində Azərbaycan həqiqətlərinin, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətə yaxından çatdırılmasında Heydər Əliyev 

Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyət göstərən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq 

kampaniyasının dünya ölkələrində mitinqlər, yürüşlər və tədbirlər təşkil etdiyini xüsusi qeyd edib. 

Bəxtiyar Əsgərov bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin inamla həyata 

keçirdiyi daxili və xarici siyasət, erməni qəsbkarlığının ifşası istiqamətində uğurlu addımlar bəhrəsini 

verməkdədir. Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə bəyan edilməsi, Azərbaycan xalqı və 

ümumən insanlıq əleyhinə törədilmiş bu son dərəcə ağır qanlı cinayətin beynəlxalq miqyasda siyasi-hüquqi 

qiymət alması məsələsi dövlət siyasətinin mühüm istiqamətini təşkil etməkdədir. Qeyd edilib ki, ümummilli lider 

Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə XX əsrin ən dəhşətli 

və qanlı faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımının 25-ci ili böyük izdihamla qeyd olunub. Soyqırımı 

qurbanlarının xatirəsi paytaxt Bakıda on minlərlə insanın iştirak etdiyi ümumxalq yürüşü ilə yad edilib. Prezident 

İlham Əliyev, dövlət və hökumət, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri ümumxalq yürüşünə qatılmışdılar. 

Paytaxtın Azadlıq meydanından başlayan, nəhəng insan kütləsindən ibarət ümumxalq yürüşü Xocalı faciəsi 

qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək və erməni faşistləri tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu 

ağlasığmaz cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədi daşıyıb. 

Tədbir zamanı Bəxtiyar Əsgərov diqqətə çatdırıb ki, hər il Xocalı faciəsi qurbanlarının əziz xatirəsi 

Naxçıvan şəhərində, eləcə də muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində xüsusi izdihamlı yürüşlərlə anılır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun müvafiq Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında Xocalı soyqırımı qurbanlarına Xatirə Kompleksi ucaldılıb. Bu il də Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidə önündə Xocalı şəhidlərinin xatirəsinin ehtiramla yad edilməsi üçün 

hazırlıq işləri yekunlaşdırılıb. 

Sonda Bəxtiyar Əsgərov bildirib ki, bundan sonra da Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılması daha geniş 

miqyasda, siyasi-hüquqi qiymət alması və nankor, məkrli qonşularımızın üzdəniraq təbliğatının faş edilməsi 

istiqamətində görülən işlər davam etdiriləcək. “Azərbaycan xalqı erməni vəhşiliyini, tarix boyu xalqımıza qarşı 

törədilmiş erməni terrorizmini heç vaxt unutmayacaq! Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş 
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ərazilərimiz qısa zamanda düşmən tapdağından azad olunacaq, şəhidlərimizin qisası düşməndən alınacaq və 

onların qanı heç vaxt yerdə qalmayacaqdır. Bu gün xalqımız Azərbaycan torpaqlarının işğalçı qüvvələrdən azad 

edilməsini, soydaşlarımızın işğal olunmuş torpaqlarımıza - Dağlıq Qarabağa və ətraf ərazilərə qayıtmağını əzm 

və səbirsizliklə gözləyir. Dövlətimizin və xalqımızın buna qadir olduğunu Azərbaycan Ordusu 2016-cı ilin aprel 

döyüşlərində layiqincə sübut edib”, - deyə Bəxtiyar Əsgərov vurğulayıb. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-24 fevral.- № 43.-S.7. 
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Xocalı  şahidləri  danışır 

 

Hər insanın həyatı, əslində, bir roman mövzusudur, - deyiblər. Həm də yaşadığı dövrün aynasıdır. Və əgər 

eyni qisməti bölüşən çoxsaylı insanların bənzər taleləri, oxşar sevinc və xatirələri, yaxud kədərləri, faciələri 

qələmə alınarsa, bu, nəticə etibarilə mənsub olduqları xalqın da həyatının müəyyən dövrünü əks etdirər... 

26 il öncə baş verən Xocalı soyqırımından salamat çıxmış insanların taleyi də faciəli romandır desək, heç 

də yanılmarıq. Onların yaşadıqları itkiləri, məşəqqətləri, hələ də davam edən iztirabları bir yerə toplayanda isə 

bu, artıq bütöv bir xalqın məruz qaldığı soyqırımının təsdiqinə çevrilir... 

İllər keçəcək və erməni işğalçılarının Xocalıda törətdikləri vəhşiliklər haqqında yazılanlar tarixin ən dəqiq, 

ən səhih səhifələri kimi öyrəniləcək, tədqiq ediləcəkdir. Demək, bu qanlı soyqırımını öz yaddaşında yaşadanları 

danışdırmalıyıq, dedikləri əsasında bu tarixi yazmalıyıq... 

Elə bir Xocalı sakini yoxdur ki, o müdhiş gecədə doğmasını, əzizini itirməsin. Özü də birini yox, beşini, 

onunu, əllisini... Əsirliyin fəlakətini yaşamasın... Hələ illər boyu dişlə-dırnaqla qurduqları xanimanlarının 

əllərindən zorla alınmasını, yandırılan, dağıdılan, xarabalığa çevrilən yurd-yuvalarını demirik. Odur ki, xocalılılar 

hələ də təsəlli tapa bilmirlər, hər gün, hər an vətən deyib sızlayırlar. Xocalı deyəndə nə düşünürlər, nələri və 

kimləri xatırlayırlar?  

Xocalı acıları unudulan deyil! “Zaman bütün yaraları sağaldır”, “Torpağın üzü soyuq olur” deyilsə belə...  

Xocalının həmsöhbət olduğumuz sakinlərinin hərəsinin öz həyat hekayəti, ürək dağlayan naləsi var... 

Söz onlarındır, Xocalı soyqırımının şahidlərinin... 

  

12 yaşlı uşağın başını erməni qəbrinin üstündə kəsdilər 

  

Dürdanə Ağayeva: 

- Xocalı rabitə qovşağında telefonçu kimi 1989-cu ildən işləməyə başlamışam. O zaman hələ 17 yaşım 

vardı. Fevralın 25-də topun, tankın səsindən qulaq tutulurdu. Vəziyyət ağırlaşanda camaat bir müddət evlərin 

zirzəmilərində gizləndi. Az keçməmiş xəbər gətirdilər ki, artıq düşmən Xocalı aeroportuna girib. Bu səbəbdən 

şəhərdən uzaqlaşmağa məcbur olduq.  

Gəlib çıxdıq Qarqar çayının sahilinə. Hava işıqlaşanda Qaraqaya adlanan yerə çatmışdıq. Ermənilər bizə 

tərəf atəş açmağa başladılar. 

Ayağımda bir istilik hiss etdim, baxanda gördüm ki, məni də vurublar, yaralanmışam. Bir qədər 

süründükdən sonra huşumu itirdim. Ayılanda camaatdan çox geri qalmışdım. Bir qədər sonra qardaşımı da 

yaraladılar. Sonra başımızın üstünü kəsdilər. Bizi əsir alıb Əsgərana gətirdilər... 

Məni 8 gün Əsgəranın polis bölməsinin zirzəmisində 70-100 kişi əsirin yanında saxladılar. Tək qadın mən 

idim. Rabitəçi olduğuma görə məni durmadan döyürdülər, əllərimi aça bilmirdim, o qədər vurmuşdular ki 

əllərimə... Düz iki gün ölü kimi qalmışam. Həmin vaxt saçımdan tutub sürüdükləri yadımdadır, bir də ayıldım ki, 

dizə qədər palçıq olan tualetdəyəm. Qapıda duran mühafizəçi dedi ki, iki gündür burdasan, elə biliblər ölmüsən, 

ona görə atıblar bura.  

Qardaşımla birgə əsir düşmüşdüm. Ermənilər bizi ayırdılar. Qardaşım böyründən güllə yarası almışdı, 

mənsə ayağımdan. Tutulduğumuz gecə orada 40-50 qadın vardı. Ermənilər qadınları on-on, beş-beş Azərbaycan 

tərəfdəki əsirləri ilə dəyişməyə aparırdılar. Amma mən qardaşımın yarasını, ona verilən əzabı görəndən sonra 

qapının arxasına qısılıb qaldım. Bir də gördüm ki, artıq qadınlardan heç kim yoxdur, tək qalmışam. Deyirdim ki, 

qalaramsa da, ölərəmsə də, qardaşımla birlikdə olum...  

Bir gün dedim ki, qardaşımı görmək istəyirəm, sağdırmı? Dedilər, gözlə qardaşını gətiririk. Nə qədər ki 

cavan, seçmə əsirlərimiz var, gətirdilər. Hamısının kurtkasını, köynəyini soyundurdular və təsəvvür edə 

bilməyəcəyiniz tərzdə bunları döyməyə başladılar. Qardaşım da onların arasında idi. Həmin vaxt məni 

döymədilər. Amma döyülməkdən betər oldum, elə bil onlara dəyən hər “dubinka” mənə dəyirdi. Tapançayla güllə 

atıb ayaqlarını, qollarını yaraladılar. Elə edirdilər ki, ölməsinlər. Bir saatdan çox onları döydülər. Baxa bilmirdim, 

qışqırıb gözlərimi tuturdum ki, görməyim. Biri “dubinka”yla boynumdan vururdu ki, ağlama, bax. Döşəmənin 

üstü qıpqırmızı qan idi, baxılası deyildi... Nəhayət, 8 gündən sonra bizi dəyişdilər.  

Əsirlikdən qurtulub Ağdama gələndə bir ana qaçdı üstümə ki, mənim balamı gördünüzmü? Mən onun 

uşağını görmüşdüm, erməni qəbrinin üstündə başını kəsmişdilər. 12 yaşı vardı. Bunu anasına necə demək olar? 

İndinin özündə də o ananı görəndə vicdan əzabı çəkirəm. Axı iki oğlun, bir atanın başının kəsilməsini ailəsinə 

necə demək olar?! Bu, çox ağırdır. 
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Faiq adında bir oğlan vardı. Onu məcbur etdilər ki, torpağı öp, de ki, bura Ermənistandır. O da diz çöküb 

torpağı öpdü və ayağa qalxıb “Bura Azərbaycan torpağıdır. Qarabağ Azərbaycanın olub, olacaq da. Xocalını indi 

alsanız da, biz ora qayıdacağıq!” sözlərini deyib erməninin üzünə tüpürdü. Onun bədənini deşik-deşik etdilər, 

meyitini də atdılar həyətdəki yeşiyə. 

  

Yeddi ailə üzvümüzdən ikisi sağ qalıb 

  

Elxan Hüseynov: 

- Xocalıda rabitə qovşağında işləyirdim. Hadisə baş verən gecə də işdə idik. Axşam saatlarında, hava 

qaralanda hiss elədik ki, artıq tanklar, BTR-lər meşənin ətəyinə yaxınlaşır. Bir az keçmişdi ki, güclü atışma 

başladı. Ermənilər gülləni yağış kimi yağdırırdılar. Gördüm ki, başqa çıxış yolu yoxdur, evə tərəf qaçdım, ailə 

üzvlərimi götürüb çayın kənarındakı körpüyə, Köhnə dəyirman deyilən yerə gəldim. Camaat ora yığışmışdı, 

gözləyirdilər ki, bombardmanın axırı necə olacaq... Ailə üzvlərimi orda qoyub posta getdim, çünki Xocalı 

batalyonunun üzvü idim. Qayıdıb gələndə gördüm ki, ailə üzvlərim yoxdur. Dedilər ki, meşəyə tərəf gediblər. 

Xocalıdan iki yol ayrılırdı, biri Ağdama, Gülablı tərəfə, o birisi isə Əsgəranın yanı ilə Ağdam şəhəri istiqamətinə. 

Düşündüm ki, ailəm uşaqlıdır, yəqin ki, Əsgəran tərəfə gedərlər. Həmin istiqamətdə qaçmağa davam etdim. 

Dayım oğlu Cavid də mənimlə idi. Yol boyu axtara-axtara getdik, ailə üzvlərimdən heç birini tapmadıq. Hava 

işıqlanırdı. Artıq Əsgəran istiqamətindəki keçidə çatmışdıq, baxdıq ki, mühasirədəyik. Ermənilər dörd bir 

tərəfimizi tutublar. Hər an gözləyirdik ki, bizi tutacaqlar, yaxud öldürəcəklər. Kolluqda gizlənmişdik. Gözlədik, 

gecə düşdü, kolluqların arası ilə sürünə-sürünə birtəhər Ağdama gəldik. 

Xalamgil Ağdamın Qiyaslı kəndində olurdular. Ona görə əvvəlcə bu kəndə getdim. Hamamda özümə 

baxanda qorxdum. Üzüm-gözüm qan içində idi. Daş, tikan bədənimi cırıq-cırıq etmişdi. Səhər yenə qərargaha 

qayıtdım. Ailə üzvlərimdən hələ də bir nişanə yox idi. Üç övladım, yoldaşım, anam, qardaşım və bacım sanki yox 

olmuşdular. Düz dörd il sərasər bütün sərhəd zonalarını axtarmışam. Amma onları gördüm deyən olmadı. 

Atam həmin vaxt Yevlaxda olduğundan ailəmizdən bir mən, bir də atam sağ qalıb. Yeddi nəfərimiz 

Xocalıdan çıxmayıb. Bugünə qədər onlardan bir xəbər yoxdur. Həmin qanlı gecədə qohumlarımdan da itkilər 

olub. Dayımı güllələyiblər, bacım oğlundan da heç bir xəbər yoxdur. Bacımın qaynının 3 oğlunu girov götürüblər. 

Onların da öldükləri, qaldıqları bilinmir. Yalnız girov götürüldükləri məlumdur. Bacımın özünü isə meşədə 

öldürmüşdülər... 

  

Xocalı faciəsində 20 nəfərdən çox doğmamı itirdim 

  

Zakir Bəndəliyev:  

- 1992-ci il fevral ayının 25-də gecə saat 12-ni keçmişdi. Postda idim. Kəndimizin yuxarısında olan və 

ermənilərin yaşadığı Mehdi kəndi istiqamətinə zirehli texnikanın gəlməsini müşahidə etdik. Sonra ermənilər çayın 

əks tərəfində olan Noraguh kəndindən bir-biri ilə fişəng vasitəsilə əlaqə saxladılar. Bunun ardınca kənd müxtəlif 

növ silahlardan atəşə tutuldu. Evə gəlib həyat yoldaşıma və bacıma narahat olmamalarını, bir azdan murdar 

ermənilərin sakitləşəcəklərini dedim. Kəndin içərisində hündürdən səslər gəlməyə başladı. Çıxıb vəziyyəti 

öyrənmək istədim. Lakin evdəkilər qoymadılar ki, çıxan kimi güllə dəyə bilər. Evimiz ermənilərin yaşadığı 

Noraguh kəndi ilə üzbəüz idi. Buna baxmayaraq çıxdım. Məlum oldu ki, artıq ermənilər kəndin baş tərəfindəki 

evləri yandırmağa başlayıblar. Artıq gözləmək olmazdı. Həyətdə zəncirdə olan iti açıb buraxaraq evdən çıxdıq.  

Güllədən yayınmaq üçün Kətik dağının döşünə çıxdıq. Meşə ilə müqayisədə daha rahat olan bu yolla bir 

xeyli hərəkət etdik. Sonradan bu yol da çaya düşdü. Bu halda yenidən meşə yolu ilə hərəkətə davam etdik.  

Səhərin açılmasına az qalırdı. Belə davam edəcəyi halda daha çox qırğın baş verə bilərdi. Xocalı sakini Bəxtiyara 

dedim ki, dayanmağın mənası yoxdur. Getmək lazımdır. Lakin o dayandı. Biz isə yola davam etdik. Yerlə 

sürünməyə başladıq. Bir də baxdım ki, həyat yoldaşım sürünə bilmədiyi üçün ayaq üstə gedir. Ondan sürünməsini 

istəsəm də, bunun mümkün olmadığını dedi. Beləliklə, min bir zillətlə düzəngahda taxıl sahəsinə çatdıq. Ağdamın 

Şelli kəndinin qənşərinə gəlib çıxdıq. Dağın Şelli tərəfində oturub dincəldik.  

Aşağı düşüb Şelli sakinlərinin köməyi ilə təcili yardım maşınında Ağdama yollandıq. “Çay evi”ndə bəlkə 

4-5 litr çay içdim. Yolda susayanda qarı ağzıma qoyub suyunu sorsam da, udmurdum. Qorxurdum ki, birdən 

öskürərəm, ermənilər yerimizi öyrənərlər.  

Hava işıqlananda camaatın yarısının olmadığını gördük. 3 qaynımı və qayınanamı adamların arasında tapa 

bilmirdik. Qayınlarımdan biri David Haqverdiyev Xocalı özünümüdafiə batalyonunda döyüşüb. Vəziyyəti 

öyrənmək üçün qabağa gedərkən gördüm ki, David müəyyən məsafədə bacısını belində gətirir. Sonra atışma 
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düşərkən bacısını qoyaraq geriyə - düşmənlə döyüşə atıldı və geri qayıtmadı. Geri qayıdıb çətinliklə də olsa 

yoldaşımı taparaq Ağdama çatdırdım. Digər qayınlarım Şahin, Cavanşirlə xanımı və qayınanam isə Kətik dağının 

başına dırmaşıblar ki, oradan Gülablıya aşsınlar. Anaları yolda keçinib. Onun üstünü paltarla örtdükdən sonra 

irəliləyiblər. Şahin vəziyyəti öyrənmək üçün qabağa getsə də, geri qayıtmadı. Cavanşir və həyat yoldaşını isə don 

vurdu. Ən yaxın ətrafı sayanda 20 nəfərdən çox doğmamı itirdim. 

  

Əsirlikdə yaşadığım dəhşətləri hələ də unutmuram 

  

Cəmil Məmmədov: 

- 25-i fevralda günortadan sonra Xocalının üç tərəfində erməni birləşmələrinin toplaşdığını gördük. Amma 

heç vaxt inanmazdıq ki, onlar bizə qarşı bu cür vəhşiliklər edər... 

Kəndin yuxarı tərəfində olan sovet əsgərləri ilə birlikdə ermənilər Xocalıya hücuma keçdilər. Gecənin 

qaranlığında insanların səsi hər tərəfi bürümüşdü. Bizim tərəflər soyuq olur. Həmin gecə hamı ayaqyalın, başıaçıq 

meşələrə qaçdı. İnsanlar hara gəldi qaçır, xilas olmaq istəyirdilər. Ermənilər onları tutan kimi ya başlarını kəsir, 

ya da üstlərinə od vurub yandırırdılar. Bacım, qohum-əqrəbamın çoxu soyuqda donub öldü. Nəvəmi, bacım 

oğlunu götürüb qaçırdım. Ərəzəmində bizi ermənilər əhatəyə aldılar.  

Ermənilər bizi yaxınlıqdakı fermaya gətirdilər. Onlar əvvəlcə cavanları ortaya çıxartdılar, bir neçəsini 

bıçaqla vurub öldürdülər. Yerdə qalanları çölə çıxartdılar. İçəridəkilərə cavanların qohumlarını da çölə çıxmağı 

tapşırdılar. Analar, atalar övladlarının ardınca bayıra çıxdılar. Onların oğullarını avtomatın qundağı ilə döyməyə 

başladılar. Valideynlərdən kim ki etiraz edirdi, ona da övladları ilə bir yerdə işgəncə verirdilər. Gözümün 

qarşısında qohumum olan neçə insanı qətlə yetirdilər. Sonra üstlərinə benzin töküb yandırdılar. 

İki gün burada qaldıqdan sonra bizi yaxınlıqdakı Əsgəran rayonuna apardılar. Qarlı havada ayaqyalın sıra 

ilə düzülən əsirləri rayonun mərkəzindəki evlərdən birinə gətirdilər. Mən oradakı ermənilərin hamısını yaxşı 

tanıyırdım. İçərisində Qaron adlı biri vardı. Əvvəllər uzun müddət yanğınsöndürmə idarəsində işləmişdi. 

Qəddarlığı ilə seçilən bu adam Azərbaycanın çörəyini yemişdi. Mən ona bizə niyə belə zülm edirsən deyəndə o 

qışqıraraq cavab verdi ki, bu sözünə görə sənin qıçlarını qıracağam. O mənim ayaqlarımı armaturla vurmağa 

başladı. Vaxtilə bizim Xocalıda bədən tərbiyəsi müəllimi işləyən Raçik adlı digər birisi isə əlindəki bıçaqla ordakı 

insanların üzlərini, əllərini doğrayırdı.  

Hələ gənc yaşlarımdan dişlərim töküldüyü üçün onları qızılla əvəzləmişdim. Orda bizim dişlərimizi 

çıxartdılar. Yerə tökülən qanı yığışdırmağı tapşırdılar. Mən qanlı torpağı cibimə yığdım.  

Bir neçə gün sonra erməni əsirlərlə dəyişdirildim. Nəvəm və bacım oğlu ilə birlikdə Ağdama gətirildik. 

Burda müalicə alarkən öyrəndim ki, yaxınlarımın çoxunu itirmişəm. Mən indi də orda donan insanları, ağacların 

budağından asılmış qız-gəlinləri, ocaqda yandırılan körpələri unuda bilmirəm. 

  

Həyat yoldaşımı itirdim 

  

Ramiz Nəsirov: 

- O ərəfədə ermənilər hər axşam güllə atırdılar, artıq buna vərdiş etmişdik. Fevralın 25-i hay-haray qopdu, 

camaat pərən-pərən düşdü, ermənilər artıq şəhərə doluşmuşdular. Yoldaşımı da götürüb evdən çıxdım. Amma 

həmin vaxt uşaqlar Şuşada idi, anamgilin yanında. Qayınatam isə insult idi, tərpənə bilmirdi, onu heç cür çıxara 

bilmədik. Qonşuları çağırdım, bir yerdə çıxdıq. Kəndin içi ilə irəliləyirdik. Silah da ancaq məndə idi. Cəmi 10-15 

nəfər olardıq. Çayı keçəndən sonra uşaqlara dedim ki, mən sizi irəli aparacam, atışma olsa, tərpənməyin, onları 

geri oturdacağam, bircə yoldaşımdan muğayat olun. Bir xeyli irəliləmişdik. Dedim, dayanın, camaat dincəlsin. 

Baxanda gördüm ki, yoldaşım aralarında yoxdur. Soruşdum, hanı?! Heç kim bilmədi. Yenidən kəndə qayıtdım. 

Kəndə girəndə işıqlar söndü. Səhərə yaxın idi. Elə evə yaxınlaşmışdım ki, yuxarıdan məni pulemyot atəşinə 

tutdular. Qaçmağa yer olmadığından özümü suya atdım. Suyun içi ilə meşəyə doğru irəliləməyə başladım. 

Uzaqlaşdıqdan sonra camaatı axtardım. 

Bu zaman iki qrupla rastlaşdım. Ermənilər onları mühasirəyə almaq istəyirdilər, “sən ordan gəl, mən 

burdan” deyə çığıraraq erməniləri panikaya saldım. Bu yolla camaatı mühasirədən çıxartdım. Amma getdikcə 

hava qaralırdı, artıq camaat heydən düşmüşdü, hərəkət edə bilmirdi. Mən kəşfiyyatçı olduğumdan sağ qalmağın 

yollarını bilirdim. Bir nəfərlə gəldim düz erməni kəndinin girəcəyinə. İkimizin bir şineli vardı. Hərəmiz bir qoluna 

girərək qucaqlaşıb yatdıq. Oyananda ayağa qalxa bilmirdim. Ayaqlarım donmuşdu. Gücümü toplayıb yola 

düzələndən sonra təxminən bir kilometr boyu ayaqlarımı hiss etmədim. Artıq iki gün idi ki, meşədə qalırdıq. 

Yolda üç nəfər tapdıq. Biri ayaqyalın idi. İkisi də halsız. Onları da götürdük. Hava işıqlaşırdı. Baxdım ki, üç 
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postun arasından keçməliyik. Elə oldu ki, ermənilər isinmək üçün təpədən aşağı endilər. Qazın turbasını 

deşmişdilər, oradan alov çıxırdı. Dedim ki, nə bacarırsınız, qaçın, atsalar da, dayanmayın. Bilmirəm, bizi gördülər, 

ya yox, bu yolla qaçıb oradan çıxa bildik. Özümlə dörd nəfəri Ağdama gətirib çıxardım. Birinin isə meşədə dizi 

qırılmışdı. Dedi, öldür məni, gedə bilmərəm. Yalvar-yapış etdim, xeyri olmadı. Qaldı orada. Digərləri də bizlə 

gəlsəydi, Xocalıdan sağ çıxa bilərdilər. Amma heydən düşmüşdülər. Aclığa, susuzluğa dözmürdülər. Həm də 

şokda idilər, hara baxırdılar, meyit görürdülər... Yoldaşımdan da bir xəbər çıxmadı... 

  

Meyitlərin arasında sağ qalanları təkrar güllələyirdilər 

  

Cavid Əliyev: 

- Fevralın 25-i axşam saat 9-10 radələrində ermənilər Xocalını gülləbaran etməyə başladılar. Sanki gecənin 

düşməsini gözləyirmişlər. Həmin gün hava da tutqun idi. Onlar pulemyot, tank və PDM-lərlə gülləni yaşayış 

yerinə yağış kimi yağdırdılar. 

Xocalı rabitə qovşağının rəisi vəzifəsində çalışırdım. İşçiləri idarədə qoyub meşəyə tərəf qaçdım ki, görüm 

vəziyyət necədir. Hər tərəfdən atırdılar, yollar tam tutulmuşdu. Yeganə çıxış yolu çayın içindən keçməklə 

körpünün altı idi. Poçta qayıdanda ətrafa saysız “snaryad” düşdüyünü gördüm. İşçilər getmişdi, generator isə 

işləyirdi. “Ratsiya”ların ikisini də götürüb Ağdamı da, Şuşanı da çağırdım, cavab vermədilər.  

Generatoru söndürüb çıxdım. İşçim Elxan Hüseynov yanımda idi. Onu göndərdim ki, get anamgili, uşaqları, 

hamını yığ gətir Xocalıdan çıxaraq. Rabitəni yiyəsiz qoyub getmək mümkün deyildi. Əgər həmin vaxt rabitə 

sonadək işləməsəydi, bəlkə də bizi həbs edəcəkdilər ki, məlumat verməmisiniz. Elxan ailələrimizi gətirdi, arxadan 

çoxlu insan gəlib bizə qarışdı. Bu vaxt bir-birimizi itirdik. Yoldaşım, uşaqlarım, anamgil, bacımgil hərəsi bir 

tərəfə düşdü. Ağız deyəni qulaq eşitmirdi, hay-haray bir-birinə qarışmışdı. Atam, bacım, anam - hamısı orada idi. 

Üç övladım vardı, xoşbəxtlikdən biri xəstə olduğundan onları əvvəlcədən Ağdama aparmışdıq... Nə qədər 

çağırdım, hay verən olmadı. Yenidən evə qayıtdım, gördüm heç kim yoxdur. 

Yolda iki nəfərlə rastlaşdım. Sonra çayı keçdik. Bir müddət keçəndə çox insanın ayaqları buna görə kəsildi. 

Yenə heç kimi tapmadıq. Arxamızca atırdılar, əl çəkmirdilər. Çıxdıq yalın üstünə, orada Elman Məmmədov, Əlif 

Hacıyev və polis işçilərini gördük. Burada mindən yuxarı adam vardı. Hansı tərəfə irəlilədiksə, gedib kolluğa 

dirəndik. Axırı belə qərara gəldik ki, gedək Şuşa istiqamətində çəkilən qaz kəməri boyunca irəliləyək. Yoxuşa 

çıxanda kimin ayağı sürüşürdüsə, yumalanıb dərənin dibinə düşürdü. Bu vəziyyətdə hərəkət edirdik. Səhər saat 

7-nin yarısında Əsgəran-Naxçıvanik-Ağdam yolunda meşənin döşünə çatdıq. Artıq Əsgəranın içi ilə gedən 

adamları görürdük, onlar da bizi görürdülər. Burada ermənilərin pusquda durduğunu ağlımıza da gətirmirdik. 

Naxçıvaniklə Əsgəran arasında bir ferma vardı, ermənilər burada pulemyot, avtomatı hazır tutub bizi 

gözləyirdilər. Beləliklə, həm fermadan, həm də Naxçıvanikin dikindən bizə atəş açdılar. Orada çox adamı qırdılar. 

Hay-həşirlə çökəkliyə endik. Təxminən 300 nəfər idik. BTR üstümüzə gəldi, camaatı yenidən atəşə tutdular. Mən 

orada təpədən yumalandım. Gördüm, ürəyim bulanır, gicəllənib qaldım kolun altında. Ayılanda baxdım ki, 

güllələr yağış kimi səpələnir, qalxa bilmədim. Bir azdan ara sakitləşdi. Nazim adında oğlanla bir yerdə idim. 

Gördük ki, meyitlərin arasında gəzib diri qalanları axtarırlar, bir tərpəniş hiss edən kimi təkrar güllələyirlər. Bir 

müddət keçəndən sonra çıxıb yuxarıda başqa bir kolluqda gizləndik. Sakitlik yarananda Şelliyə tərəf gəldik. Bu 

şəkildə canımızı qurtara bildik. 

Digər şahidlər vasitəsilə sonradan bildim ki, ailə üzvlərim başqa bir yolla arxa tərəf gediblər. Hamısını da 

orada girov götürüblər. Atam isə Əsgəranın tuşunda məni axtarırmış. Vəli adında bir erməni meyitləri yığanda 

bizimkilərə deyib ki, atam Daşbulaqda iki ermənini vurub, digər erməni də onu öldürüb. Səhəri gün atamgili 

axtarmaq üçün geri qayıtdım. Digər Xocalı sakinləri də öz yaxınlarının meyitlərini axtarırdılar. Gedib 

Qaraqayadan o tərəfdə dayanmışdıq. Bir də gördük ki, vertolyot gəldi. Çingiz Mustafayev həmin anı çəkib. 

Camaat əliyalın yola yüyürdü. Oradan xeyli sayda meyit və yaralı götürdük. Bu vaxt yenidən bir erməni BMP-si 

peyda oldu, camaata atəş açmağa başladı. Vertolyot havaya qalxdı. İnsanlar meydanda qaldı. Fevralın 27-si idi. 

Həmin gün yenə də xeyli insan itkisi oldu. 23 gün müddətində orada oldum. Düz 23 gündən sonra atamın meyitini 

tapdıq. Anamla bacımı isə bir qrup girovla birgə buraxmışdılar... Hesablayıram, təkcə bizim qonşuluqda 41 nəfər 

adam şəhid olub. 

  

Həmin gecə oğlumu, qardaşımı və həyat yoldaşımı itirdim 

  

Xalidə Həsənova: 
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- Heç bir bacı belə dağ-düyün görməsin. Qardaşım Ələddinin 31 yaşı vardı. Onun toyunun tar-qaval səsi 

hələ qulaqlarımdan getməmişdi. İlk övladının dünyaya gəlişini gözləyirdi. Mexanik işləyirdi, əlləri qızıl idi. 

Yağılar Ələddinlə yanaşı daha 12 cavanın əl-qolunu bağlayaraq onları əsir götürüblər. Qardaşımdan hələ də heç 

bir xəbər-ətər yoxdur. Böyük dərddir. Nə özü var, nə məzarı. Təsəllimiz bir yadigarı ola bilərdi, o da anası böyük 

sarsıntı keçirdiyindən dünyaya gəlməmiş məhv oldu... 

Soyqırımı günü 20 illik ömür-gün yoldaşım Ramil Həsənovu da itirdim. 

Bir oğlum da namərd gülləsinin qurbanı olub. 20 yaşı hələ tamam deyildi. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 

Universitetinin ikinci kursunda təhsil alırdı. Dərs ilinin bu çağında o, Bakıda olmalı idi. Amma Mehdi adlı bu 

gənc auditoriyada qərar tuta bilmirdi. Nə qədər ki imkan var idi, tez-tez Xocalıya qaçıb gedirdi.  

Atası üç dəfə onu vertolyota mindirib Bakıya yola salır və deyir ki, ay oğul, sən get dərslərinlə məşğul ol, biz 

buradayıq. Sonuncu dəfə gələndə Mehdini inadından döndərmək olmur. “Təhsil almaq həmişə mümkündür” 

deyərək silaha sarılıb atası, dayısı ilə hər gün ön mövqedə torpağın, elin keşiyini çəkir. 

Döyüşə-döyüşə də şəhid oldu. Erməni faşistləri elə bir güllə yağışı yağdırırdılar ki, oradan salamat çıxmaq 

mümkün deyildi.  

Mehdinin bir nişanəsi qalmayıb. Heç məzarı da yoxdur. Qalan təkcə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 

Universitetində divardan boylanan və hamı tərəfindən ehtiramla tamaşa edilən şəkildir. 

  

Biz beş bacı atasız və qardaşsız qaldıq 

  

Sevda Səlimova: 

- Fevralın 25-də axşam evlərdə işıqlar söndü, qaz kəsildi. Bayırda zülmət qaranlıq vardı. Soyuq insanı elə 

bil qılınc kimi kəsir, ilan kimi çalırdı. Seyidi kişinin qonşusunun evində təhlükəli məqamlarda daldalanmaq üçün 

bir sığınacaq düzəltmişdilər. Adına da “tunel” deyirdilər. Həmin axşam da qonşular xeyli müddət həmin tuneldə 

daldalandılar. Hamı bir-birinin üzünə baxıb sükuta dalmışdı.  

Araz bizi oradan çıxarmağa gəlmişdi. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Araz Səlimov əmim oğludur. Bu 

şərəfli ada şəhidliyindən sonra layiq görülüb. O bizə açıq dedi ki, artıq ermənilər kəndə doluşub. Neçəsini elə mən 

özüm öldürmüşəm. Amma qarşısıalınmaz bir axın var kəndə. Ona görə burdan çıxmaq lazımdır. Atamın ayaqları 

ağrıyırdı, az qala, tutulmuşdu. Ona görə də qardaşım Tofiq xeyli məsafə boyu onu öz kürəyində apardı. Yolda 

atam ona bərk acıqlandı ki, sən qızlara kömək et. O, heç Xocalıdan çıxmaq istəmirdi. Həmişə deyirdi ki, niyə öz 

torpağımdan, evimdən hara isə getməliyəm?! Ölsəm də yurdumda ölüm... 

Həmin gecə qardaşım Qarqar çayından balamın birini kürəyində, digərini qucağında keçirdi. Üçüncü 

övladımı isə çaydan özüm çətinliklə adlada bildim. Onda Səadət 8, Zaur 5 yaşında idi, Ziyanın isə iki yaşı hələ 

tamam deyildi.  

Gəlib Qaraqaya deyilən yerə çatdıq. Ermənilər tülkü xislətlərini işə salaraq Azərbaycan dilində “mehriban” 

səslə: “Gəlin, gəlin, sizə kömək edəcəyik”, - deyirdilər.  

Lakin anam Sona xanım erməni dilini bildiyindən onların öz aralarında danışdıqlarını başa düşürdü və 

ətrafdakı insanlara deyirdi ki, irəliyə getmək olmaz.  

O gecə atam girov götürüldü. Kişidən indiyədək heç bir xəbər-ətər yoxdur. On il birgə xoşbəxt həyat 

sürdüyüm ömür-gün yoldaşım Taleh Abbasov da düşmən gülləsinə tuş gəldi. Qardaşım Tofiq şəhid oldu. Əmim 

Bahadur və onun üç oğlu - Araz, Fəxrəddin və Mikayıl da həmin gecənin qurbanı oldular. 

Bibim oğlu Vaqif Məmmədov düşmənlə qeyri-bərabər döyüşdə canından keçdi. Səkkiz erməni meyitini 

yan-yana düzmüşdü. Nəhayət, əks tərəfdən atəşə tutularaq özü də məhv edilmişdi... Qaynım Vəliyəddin 

Abbasovun incə musiqi duyumu vardı. Toylarda nağara çalıb camaatın zövqünü oxşayardı. Ermənilər onu girov 

götürəndən sonra əllərini sındırmış və oda basmışdılar. Demişdilər ki, sənin bu barmaqlarından qopan Qarabağın 

səsidir, biz o səsi kəsəcəyik. Qaynım onlara cavab qaytarmışdı ki, Qarabağ da, onun torpağı da, səsi-avazı da 

bizimdir. Bundan sonra qaynımı qətlə yetirmişdilər. Vəliyəddinin arvadı Nəzakət bu faciədən xəbər tutdu. Yazıq 

gəlinin ürəyi partladı. 

 

Hər insanın həyatı, əslində, bir roman mövzusudur, - deyiblər. Həm də yaşadığı dövrün aynasıdır. Və əgər 

eyni qisməti bölüşən çoxsaylı insanların bənzər taleləri, oxşar sevinc və xatirələri, yaxud kədərləri, faciələri 

qələmə alınarsa, bu, nəticə etibarilə mənsub olduqları xalqın da həyatının müəyyən dövrünü əks etdirər... 

26 il öncə baş verən Xocalı soyqırımından salamat çıxmış insanların taleyi də faciəli romandır desək, heç 

də yanılmarıq. Onların yaşadıqları itkiləri, məşəqqətləri, hələ də davam edən iztirabları bir yerə toplayanda isə 

bu, artıq bütöv bir xalqın məruz qaldığı soyqırımının təsdiqinə çevrilir... 
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İllər keçəcək və erməni işğalçılarının Xocalıda törətdikləri vəhşiliklər haqqında yazılanlar tarixin ən dəqiq, 

ən səhih səhifələri kimi öyrəniləcək, tədqiq ediləcəkdir. Demək, bu qanlı soyqırımını öz yaddaşında yaşadanları 

danışdırmalıyıq, dedikləri əsasında bu tarixi yazmalıyıq... 

Elə bir Xocalı sakini yoxdur ki, o müdhiş gecədə doğmasını, əzizini itirməsin. Özü də birini yox, beşini, 

onunu, əllisini... Əsirliyin fəlakətini yaşamasın... Hələ illər boyu dişlə-dırnaqla qurduqları xanimanlarının 

əllərindən zorla alınmasını, yandırılan, dağıdılan, xarabalığa çevrilən yurd-yuvalarını demirik. Odur ki, xocalılılar 

hələ də təsəlli tapa bilmirlər, hər gün, hər an vətən deyib sızlayırlar. Xocalı deyəndə nə düşünürlər, nələri və 

kimləri xatırlayırlar?  

Xocalı acıları unudulan deyil! “Zaman bütün yaraları sağaldır”, “Torpağın üzü soyuq olur” deyilsə belə...  

Xocalının həmsöhbət olduğumuz sakinlərinin hərəsinin öz həyat hekayəti, ürək dağlayan naləsi var... 

Söz onlarındır, Xocalı soyqırımının şahidlərinin... 

  

Meyitlərin başları kəsilmiş, bədənləri deşik-deşik edilmişdi 

  

Aidə Allahverdiyeva: 

- Bir qız, iki oğul anasıyam. Kiçik oğlum heç ata üzü görməyib. O gecə Xocalıda deyildim. Oğlum müalicə 

olunduğu üçün Ağdamda, xəstəxanada idik. Xocalı dağılmamışdan bir ay əvvəl yoldaşım gəlib bizə baş çəkdi. 

Sonra bir zülmlə qayıdıb Ağdamdakı daş karxanasına getdi. Deyirdi ki, orda silahı var. Götürməsə, sonra altından 

çıxa bilməz. O gedən getdi. Daha əlaqə saxlaya bilmədik. Fevralın 26-da Xocalıda dəhşətli qırğınlar törədildi. 

Həyat yoldaşımgil Xocalıdan çıxmaq istəyərkən qardaşları, atası və anası girov düşüb. Qayınlarımdan biri həmin 

gecə oğlu ilə bərabər itkin düşüb. Qayınanamı 4 gündən sonra buraxıblar. Digərləri isə düz bir ay girovluqda 

qalıblar. Onlar elə bir vəziyyətdə gəlib çıxdılar ki, üzlərini kim görsəydi, tanımazdı. Qaynımın barmağını 

kəsmişdilər. Qızıl dişlərini kəlbətinlə çəkib çıxarmışdılar. Onlar gələndən sonra xeyli müddət xəstəxanada 

yatdılar. 

Yoldaşım da o vaxt Xocalıda yanacaqdoldurma məntəqəsinə qədər gəlib. Hərbi geyimdə olub. Ayağından 

yaralı imiş. Görənlər deyirlər ki, orda tikili vardı, yoldaşımı onun içərisinə qoymuşdular. Amma ölüb, yaxud sağ 

qalıb, 

- hələ də bilmirik. İnanmırıq ki, orda sağ adam qalsın... 

Fevralın 26-da mən Ağdamda Şellinin üstündəki dik təpəyə gəldim. Uşaqları da özümlə aparmışdım. Gələn 

meyitlərə baxırdıq. Üzlərini açırdıq ki, görək bizimkilərdən kimsə varmı. Qaynımı, qaynımın oğlunu, qayınatamı, 

yoldaşımı itirmişdim... Deyirlər ki, adam ölüdən qorxur. Amma həmin vaxt hamilə ola-ola gedib meyitlərin üzünü 

açıb baxırdım. Xocalı dağılan gecəsi olan qar-qiyaməti həyatım boyu unutmaram. Şellinin düzünə zülmlə gəlib 

çıxmışdıq. Qar dizdən idi. Ora gəlmişdik ki, keçib Xocalıya gedək. Səhər saat 5 idi. Dedilər ki, Xocalını alıblar. 

Xocalıdan ilk olaraq eltim gəldi. Ağlaya-ağlaya dedi ki, anam, atam, qayınanam, hamısı orda qaldı. Onun əl-ayağı 

tanınmaz halda idi. Böyük qızımın barmaqlarını həmin gecə Şellidə şaxta vurdu. Allah elə bil ağlımı almışdı, 

deyən olmadı ki, bu uşağı evdə qoy, özünlə aparma... 

Ağdama elə meyitlər gətirmişdilər ki, başları kəsilmişdi, bədənləri deşik-deşik idi. Cavan gəlinlər tanınmaz 

hala salınmışdılar. Girovluqdan gələn qayınlarım dedi ki, biz gəlib səni, o uşağı salamat gördükdə şükür etdik. 

Qardaşım itibsə də, torpaq yolunda gedib, şəhid olub. Orada qadınların başına olmazın oyunlar açmışdılar. 

Qayınanam girovluqdan gələndən bir müddət sonra dözə bilmədi, həyatdan köçdü. 

  

Xocalı faciəsində doğmalarımı itirdim 

  

Kübra İsmayılova: 

- 1960-cı ildə Laçından Xocalıya gəlin köçmüşəm, Lətif İsmayılovla ailə qurmuşam.  

3 oğul (Tacir, Vidadi, Mikayıl) və üç qız (Fatimə, Səbinə, Gülnar) böyütmüşük. 

O gecə ermənilər Xocalıya girəndə Vidadi ilə qardaşı Tacir də postda idilər. Kimi Əsgərana sarı, kimi 

meşəyə tərəf üz tutmuşdu. Bir yaralı vardı, yaxınlaşdım ki, baxım görüm kimdir. Zarıya-zarıya dedi ki, qaç, ay 

ana, mənə bənd olma, səni də vuracaqlar, ya da əsir tutacaqlar. Oğlanlarımın ikisi də posta getmişdilər, xəbərimiz 

yox idi onlardan. Bizim hara üz tutduğumuzu bilmirdilər, bir-birimizi itirmişdik.  

Ermənilər 80 nəfəri birdən girov götürmüşdülər. Oğlanlarım da onların arasında olub. Kiçik oğlum Mikayıl 

da əsir düşmüşdü. Əllərini bağlayıb yük maşınının üstünə atmışdılar. Yolda əlləri bağlı özünü maşından tullayıb. 

5 gecə meşədə qalıb, çıxa bilməyib. Oğlanlarım Tacirlə Vidadidən xəbər yox idi. Ağdamda məni gah xəstəxanaya, 

gah da dəmiryol stansiyasına aparırdılar ki, bəlkə uşaqlardan bir xəbər tuta bilim. Axtarmadığım yer qalmadı. 
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Xocalıda Canan adlı bir baytar həkim var idi. Əsirlikdən qurtarıb gələndən sonra danışdılar ki, oğlum Vidadi də 

onların arasında olub. Ona hansı zülmün verildiyini məndən gizlədirdilər. Deyirdilər ki, ermənilər onu girovluqda 

öldürüb.  

Dayım oğlu Novruz Novruzovun beş nəfərlik ailəsi də (həyat yoldaşı Adilə, polis oğlu Allahverdi, qızları 

Rübabə ilə Rahilə) məhv edildi. Yeganə salamat qalan oğlu Baratı da girov götürmüşdülər. Əl-qolunu bağlayıb 

“KamAZ” maşınının üstündə Kosalara kimi aparıblar. Orada uşaq girovluqdan qurtarmaq üçün özünü çaylağa 

atıb. 

  

Vidadinin başını kəsmək üçün apardılar 

  

Ayna Novruzova: 

- Həmin gecə yaşlı babam Allahverdini evdən çıxara bilmirdilər. Babamın əlimizdə qalan yadigarı yeganə 

şəklidir ki, o da torpağına sarılıb əbədi ona qurban getdiyinin təsdiqidir. Yerli və xarici jurnalistlər həmin şəkli 

dünyaya göstərdilər. 

Əsirlikdən qayıdan Almara adlı qadın danışıb ki, bir erməni generalının qəbri üstündə Vidadinin başını 

kəsmək üçün içəridən çıxarıblar. Sonra güllə səsi eşidilib. Amma güllələnənlərin paltarları içəri qaytarılanda heç 

birininki olmayıb. Ana da fikirləşir ki, bəlkə ona düzünü demirlər? Vidadinin Ülviyyə adlı bir qız yadigarı qalıb. 

Streslə dünyaya gəldiyindən xəstə doğulub. Yeganə şəhid balasını həkimlər hələ də müalicə edirlər. 

  

Əsirlikdə 48 gün bizə dəhşətli işgəncələr verdilər 

  

Qədim Abbasov: 

- Xocalıdakı 1 nömrəli təmir-tikinti idarəsində baş mühəndis işləyirdim. 5 uşağım var idi: 3 qız, 2 oğlan. O 

vaxt qızlarımın hamısı ailə qurmuşdu. Bir qızım Mingəçevirdə yaşayırdı. Digər qızımı körpə uşağıyla birgə hərbi 

vertolyotla yola salmışdıq. 19 yaşlı qızım Səadət isə cəmi 6 ay idi ailə qurmuşdu, Xocalıda yaşayırdı. Oğlanlarım 

isə balaca idilər. Onları vertolyotla Goranboya, qardaşımgilə göndərmişdim.  

Fevralın 25-i axşamtərəfi evə gəldim. Televizora baxırdım, nədənsə xəbərləri göstərmədilər. Hirslənib 

bayıra çıxdım. Gördüm bütün yüksəkliklərdə işıqlar yanır. Üz tutdum poçtun binası tərəfə. Camaat icra başçısı 

Elman Məmmədovun başına toplaşmışdı. Nə edəcəyimizi bilmirdik. Elman müəllim dedi ki, ermənilər bütün 

texnikalarla Xocalıya hücuma keçirlər. Evə gedib həyat yoldaşıma dedim ki, qızım Səadətə xəbər versin. Artıq 

şəhər güllə yağışına tutulmuşdu. Bayıra çıxanda gördük ki, qızım ailəsi ilə birlikdə gəlir. Onlar kəndin yuxarı 

hissəsində yaşadıqları üçün atılan mərmilər evlərini yandırmışdı. Birlikdə poçt tərəfə getdik. Elman müəllimin də 

ailəsi orada idi. Qızım həyat yoldaşı ilə birgə onlara qoşuldu. Biz isə ayrı dəstə ilə başqa istiqamətə getdik. 

Qaçanların bir hissəsi Ağdamın Gülablı kəndinə tərəf, qalan hissə isə Əsgəran tərəfə üz tutdu. Biz Kətik 

kəndinin meşəsi ilə Gülablıya tərəf getdik. Pusquda duran ermənilər arxamızca atəş açmağa başladılar. 

Ölənlərimiz, yaralananlarımız oldu. Amma hərə öz hayında idi. Bir az getmişdik ki, ayağımdan yaralandım. Nə 

qədər israr etdim, yoldaşım məni qoyub getmədi. Bir az sonra gördüm qardaşım Ələmdarla oğlu geri qayıdır. 

Məni qaldırıb götürdülər. Üz tutduq Dəhraz kəndi tərəfə. Bu kəndin dağlarını aşa bilsəydik, Gülablıya çatacaqdıq. 

Qardaşım oğluna dedim ki, mən gedə bilmirəm, sən qadınları üzümlük tərəflə apar, bəlkə ordan Ağdama keçə 

biləsiniz. Onlar getdilər. Biz isə qoz bağına tərəf irəlilədik. Amma qoz bağında ermənilərin tələsinə düşdük...  

Mühasirə yaradıb bizi əsir götürdülər. Əvvəlcə Dəhraz kəndinə gətirdilər. Fevralın 28-də mən də içində 

olmaqla 18 nəfəri seçib dəyişmək adı ilə Xocalıya apardılar. Xocalıya girəndə körpünün yanında 

yanacaqdoldurma məntəqəsi var idi. Gördük, əlləri bağlı insanları üst-üstə yığıblar. Uşaq, böyük, yaralı, salamat 

insanların ah-naləsi yerə-göyə sığmırdı. Belə mənzərəni yalnız filmlərdə görmüşdüm. Ermənilər 

yanacaqdoldurma məntəqəsindən benzini çəkib insanlara od vurdular.  

Bir neçə gün bizi Xocalıda saxladıqdan sonra apardılar Xankəndiyə. Şəhər avtovağzalının yanında 

ermənilər guya zavod tikmişdilər. Sən demə, bu, zavod deyilmiş, təcridxana imiş. Hər şeyi əvvəlcədən 

planlaşdırıblarmış. 150-yə yaxın insanı yığdılar kameralara. 3 nəfərlik kameraya 10 nəfər yerləşdirdilər. 10 gün 

bizə nə çörək, nə də bir qurtum su verdilər. Deyirdik ki, heç olmasa icazə verin yağan qardan yeyək, susuzluğumuz 

keçsin. Deyirdilər, olmaz, elə bizim istədiyimiz odu ki, hamınız öləsiniz. 10 gündən sonra ölçüb alüminium 

stəkanlarda 100 qram su verdilər.  

Düz 48 gün bizə dəhşətli işgəncələr verdilər. Hər gün gəlib hamını saatlarla döyürdülər. Dünyada belə 

işgəncə görülməmişdi. İstəmirəm o haqda danışmaq, çox ağır idi. Ağacla, “dubinka” ilə dayanmadan bizi 

döyürdülər. Nə qədər adam orda işgəncələrə dözə bilməyib öldü. Kimin qızıl, metal dişləri var idisə, mismarla 
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əyib çıxarırdılar ağzından. Üzümüzdə insan sifəti qalmamışdı. Ağzımdan 16 qızıl dişi işgəncə ilə çıxartdılar. 

Damağımı elə vəziyyətə salmışdılar ki, həkimlər indi də müalicə edib düzəldə, diş qoya bilmirlər.  

Qardaşım Ələmdarı 20 gün sonra apardılar ki, öldürsünlər. Amma öldürməmişdilər, yolda elə biliblər ölüb, 

atmışdılar Əsgəranla Ağdamın arasında bir yerə. Sonra bir qohumumuz onu həmin yerdə tapmışdı. Vəziyyəti çox 

ağır idi, ona məndən də çox işgəncə vermişdilər, bədənində sağ yer qalmamışdı. 

48 gündən sonra Beynəlxalq Qızıl Aypara Cəmiyyətindən gəlib bizi yoxladılar. Sonra dedilər ki, kimin 

yaxını varsa, xəbər göndərsin. Bizi Azərbaycan tərəfdə olan erməni əsirləri ilə dəyişmək istəyirdilər. Qardaşım 

həmin vaxt Xocalının prokuroru işləyən Atakişi Atakişiyevin köməyi ilə bizdəki həbsxanalardan birində olan 

erməni ilə məni dəyişə bildi. Elə gündə idim ki, bircə quru nəfəsim qalmışdı.  

Məni Mingəçevir şəhərinin Mərkəzi Xəstəxanasına gətirdilər. Bir müddət müalicə olundum. 

Yaxşılaşmışdım, amma bir qohumum xəstəxanaya gəlib mənə başsağlığı verəndə dünyam bir daha qaraldı. Sən 

demə, qızım Səadət elə həmin gecə düşmən gülləsinə tuş gəlibmiş... 

Həmin gecə təkcə bizim nəsildən 13 nəfər adam şəhid oldu, neçə nəfər ağır yaralandı. Mən isə çəkdiyim 

işgəncələrin ağrısını hələ də yaşayıram. 

  

Həmin gecə iki balamızı itirdik 

  

Diləzbər Hüseynova: 

- Xocalının özünümüdafiə taborunun komandiri Tofiq Hüseynovla qonşu idik. Tofiq evə gələ bilmirdi və 

buna görə də yoldaşı xahiş edirdi ki, 24 yaşlı qızım Rəsmiyyə onun yanında qalsın. Biz də axşam yeməyini 

yeyəndən sonra onlara gedirdik. Öncə onu deyim ki, Xocalı mühasirəyə alınanda biz uşaqları vertolyotla şəhərdən 

çıxarmışdıq. Amma qayıdıb gəldilər. Dedilər ki, sizi qoyub ayrı yerdə qala bilmərik, ölsək də, bir yerdə öləcəyik...  

Həmin gecə axşam saatlarında şəhər toplardan, ağır zirehli texnikadan şiddətli atəşə tutulmağa başladı. 

Böyük oğlum silahını götürüb getdi. Biz evdə qaldıq. Gecə idi, bir də gördüm oğlum təngnəfəs içəri girdi. Dedi 

ki, nə oturmusunuz, ermənilər kəndə girib. Paltarlarımızı geyinib evdən çıxdıq. 17 yaşlı oğlum Emin tez bacısının 

dalınca Tofiqgilə qaçdı. Artıq hamı getmişdi. Güllələr də yağış kimi yağırdı. Qışqırdıq, çağırdıq, Emindən, 

Rəsmiyyədən bir xəbər çıxmadı. Ağlaya-ağlaya qaçmağa başladıq. Hamamın binasının yanında adamlar vardı. 

Onlara tərəf getdik. Dedilər kim istəyir meşə tərəfə, kim də istəyir beşmərtəbənin altına getsin. Biz beşmərtəbənin 

altına gedib bir az gözlədik. Bir qədər keçəndən sonra bizi ordan çıxartdılar və məcbur olub Qarqar çayı 

istiqamətində irəlilədik. İnsanların qışqırığı, harayı bürümüşdü ətrafı. Çayın sahilinə çatanda gördüm yanımda 

bircə 14 yaşlı oğlum Elmdar var. Qalanlarını itirmişəm. Qaranlıqda hərə bir tərəfə pərən-pərən düşüb. Oğlumu 

belimə bağlayıb çayı keçdim, bədənimi buz kəsdi və bu halda qarla örtülü meşəyə girdim. Oğlumu belimdən 

düşürmək istədim. Dedim, bəlkə uşaq ağırlıq verdiyi üçün hərəkət edə bilmirəm. Amma ürəyim dözmədi. İki 

balamı evdən çıxanda, yoldaşımla o biri uşaqları isə çayın kənarında itirmişdim. Heç olmasa, balamın birini xilas 

etmək üçün mübarizə aparmalıydım...  

Meşədə qaynımın iki uşağını tapdım. Hava işıqlaşırdı. Onları da götürdüm. Naxçıvanik yoluna çatanda 

“UAZ” markalı maşın yoldan ötdü. Bir neçə dəqiqə keçməmişdi ki, zirehli hərbi maşın gəlib yolun üstündə 

dayandı. İnsanlar yolu keçib Ağdamın Şelli kəndi istiqamətinə tərəf qaçmaq istəyəndə dəhşətli mənzərə yaşandı. 

Zirehli texnikadan açılan atəş insanları parça-parça edirdi. 

Başqa yol yox idi. Ordan keçməli idik. Bir az ara sakitləşəndə qaynımın uşaqlarını da götürüb sürünə-

sürünə yolu keçdik. Arxamızca güclü atəş açdılar. Şelli kəndi tərəfə qaçaqaçda uşaqları yenə itirdim. Gəlib Şelliyə 

çatdıq. Günortaya qədər yoldaşımı, uşaqları axtardım, tapmadım. 45 yaşlı qadın, yedəyimdə bir uşaq, hara 

gedəcəyimi bilmirdim.  

...Axşamtərəfi gördüm ki, yoldaşım gəlir. Amma təkdir, o biri uşaqlar yoxdur. Dedi, qorxma, uşaqlar donurdular, 

kənddən bir nəfər evinə apardı. Beləcə, möcüzə sayəsində Xocalıdan sağ çıxdıq. Amma Rəsmiyyə ilə Emini 

gördüm deyən olmadı. Bir müddətdən sonra əsirlikdən gələnlərdən soruşduq, xəbər çıxmadı. Balalarım hara getdi, 

necə itdi, başlarına hansı müsibət gəldi, bilmədik. Bu gün də onların yolunu gözləyirəm. 

  

Ermənilər bir adamı da sağ buraxmaq istəmirdilər 

  

Aleksandr Hüseynov:  

- Gecə idi. Ermənilər bir adamı sağ buraxmaq istəmirdilər. Qardaşımı əsir götürmüşdülər. Bir müddətdən 

sonra erməni əsir ilə dəyişdilər. Amma gələndə elə gündə idi ki... Çox yaşamadı. Bircə onu dedi ki, əsirlikdə gün 

işığı görməyib. Yalnız dəyişdirilən gün havaya çıxıb. Bədənində işgəncədən salamat yer yox idi. Ona necə iynə 
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vurmuşdularsa, bədənində inkişaf getmədi. Şikəst qaldı və bir neçə aydan sonra rəhmətə getdi. Uşaqlarını isə 

meşədə yoldaşım tapmışdı. Anaları da faciənin qurbanı oldu. Həmin gecə iki balamızı və 30-a yaxın qohum-

əqrəbamızı itirdik. 

  

Allah məni 6 aylıq körpəmə bağışladı 

  

Nazilə Məmişova: 

- Gecə saat 11:00 radələrində Xocalını atəşə tutmağa başladılar. Dedilər ki, ermənilər sovet ordusunun 

bölmələri ilə birləşib şəhərə hücuma keçiblər, hər tərəfdən tanklarla bizi mühasirəyə alırlar. Bayırda yoldaşım 

Zakirin səsini eşitdim. Çölə çıxdım ki, vəziyyəti öyrənim. Zakir məndən qardaşımı soruşdu. Dedim, Şahin hələ 

gəlməyib. Onu bir az gözlədik, sonra vəziyyət gərginləşdiyi üçün evdən çıxmalı olduq. Qarqar çayını keçib 

meşəyə daxil olduq. Camaat dəstələrlə, necə gəldi, kor-koranə hərəkət edirdi. Bətnimdə 6 aylıq körpə ilə qarda 

hərəkət etmək mənə çox çətin idi. Qızımı anam götürmüşdü. Birdən atışma başladı. Arxa tərəfimizdən ermənilərin 

açdığı atəş sanki meşəyə yağış kimi yağırdı. Kimisi yaralanır, kimisi yerindəcə həlak olurdu. İnsanların kütləvi 

surətdə məhv edilməsi həmin yerdə baş verdi. Atışma başlayanda yoldaşım qızımı anamdan almışdı.  

Arxadan gələn insanlar dedilər ki, artıq dayanmaq olmaz, getmək lazımdır. Biz dağa qalxdıqca Xocalı aşağıda 

qalırdı və şəhərin necə yandığı aydın görünürdü.  

Kətik meşəsi ilə Ağdama üz tutduq. Şelli kəndinə yaxınlaşırdıq. Yolu keçib kəndə daxil olmalı idik. 

Naxçıvanik tərəfdən bir avtomobilin Əsgəran tərəfə hərəkət etdiyini gördük. Gözlədik ki, maşın keçsin, sonra 

yolu ötək. Amma camaat qaçmağa başladı. Bunu görən ermənilər insanları güllələməyə başladılar. Qan su yerinə 

axırdı. Silahsız insanlar yalnız azərbaycanlı olduqları üçün qətlə yetirilirdilər.  

Bir qədər gözlədikdən sonra yolu keçdik. Elə bil hər şey bir anın içində baş verdi. Sağ qalmağımı möcüzə 

adlandırmaq olar. Anamla birgə o dəhşətin içindən qurtulduq. Yoldaşım da qızımla sağ-salamat Ağdama 

keçmişdi. Amma bizdən bir qədər əvvəl keçdiyi üçün axtarışa başlamışdı. Birdən uzaqdan onu gördüm, şok 

vəziyyətində idi. Sən demə, xeyli axtardıqdan sonra bizim öldüyümüzü zənn edib. Bizi görəndə yerə yıxılıb 

hönkür-hönkür ağlamağa başladı...  

Sağ qalmağımızın bir səbəbi də o oldu ki, bizim dəstənin önündə gedən bələdçilərimiz o yolları yaxşı 

tanıyırdı. Başqa insanlar meşədə azmış, günlərlə ac qalmışdılar. Aclıqdan, soyuqdan çox insan meşədə həlak 

olmuşdu. Atam Talış Məmişov da həmin insanlar arasında olub. İki gün meşədə qaldıqdan sonra fevralın 27-də 

Ağdama gətirdilər. Amma cəmi bir gün yaşadı... 

Qardaşım Şahini son dəfə görənlər isə dedilər ki, səhər saat 05:00-a qədər silahı yerə qoymayıb. Güllə 

ehtiyatı qurtardıqdan sonra məcbur olub geri çəkilib. Naxçıvanik istiqamətinə çatanda insanlara kömək edib. 

Amma bununla belə, ermənilər xeyli insanı girov götürüblər. Qardaşım Şahin də onların içərisində olub. Ermənilər 

qardaşımın başına nə oyun açıblar, Allah bilir... Əsirlikdə olanların bir qismi dəyişdirildi. Amma Şahin yox idi. 

Bəziləri dedi ki, girovluqda olarkən ermənilər 13 nəfər boy-buxunlu, sağlam gənci seçib harasa aparıblar. 

Onlardan heç bir xəbər çıxmayıb. Elə bilirəm ki, Şahin də onların içərisində olub. Gözümüz hələ də yoldadır. 

Ölümü ilə barışa bilmirəm. Öz atasıgildə qalan həyat yoldaşı isə meşədə güllə yarası almışdı. Çoxlu qan itirdiyi 

üçün faciənin qurbanı oldu. Gətirib Ağdamda dəfn etdik. Ata yurdumdan təkcə anam sağ qaldı o gecə. Ancaq bu 

dərdə ürəyi dözmədi, 6 ay sonra o da dünyasını dəyişdi. 

  

Anamı da atamın yanında dəfn etdik 

  

Kamil Salahov:  

- 22 yaşım vardı, subay idim və könüllü özünümüdafiə taboruna yazılmışdım. Postlarda dururduq. 

Ermənidən qorxumuz yox idi. Fevralın 25-i günü tankların, zirehli texnikanın səsi eşidilməyə başladı. 

Yüksəkliklərdə ocaqlar qaladılar ki, bir-birinin olduğu ərazini müəyyən edib, həmin istiqamətə güllə atmasınlar.  

Şəhəri zirehli texnika ilə atəşə tutdular. Aeroportu yandırdılar, sonra şəhərdə yanğın yuxarıdan aşağıya 

doğru uzandı. İki saata qədər müdafiə olunduq. Amma avtomatla zirehli texnikaya qarşı döyüşmək qeyri-mümkün 

idi. Döyüş sursatımız qurtardı və məcbur olub geri çəkildik. Əhali də evlərdən çıxıb qaçmağa başladı. Piyada 

erməni dəstələri şəhərə irəliləməyə başladı.  

Postdan tez evə yollandım. Atamla anama xəbər göndərmişdim ki, camaata qoşulub getsinlər, gəlib yolda 

onları tapacam. Amma gedib insanların arasında valideynlərimi tapa bilmədim. Qarqar çayını keçib Kətik 

kəndinin meşəsinə daxil olduq. Hər tərəfdən meşəyə güllə atırdılar. Meşə ilə yuxarı qalxdıqca təhlükə artırdı. 

Ermənilər yuxarıda pusqu qurmuşdular. Önümüzdə gedən dəstə ilə atışma başladı və xeyli insan həlak oldu. 
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İstiqaməti dəyişdik. Mən Ağdamın Şelli kəndi istiqamətinə tərəf üz tutdum. Ağdamın kəndlərinə keçən avtomobil 

yollarının üstünə zirehli texnikalar cəlb etmişdilər. Onlar da dayanmadan atəş açırdı. Kim yolu cəld keçdisə, canını 

qurtara bildi. 

Ağdamın Şelli kəndinə çatanda atamla anamı xəbər almağa başladım. Öyrəndim ki, onlar dayımgillə 

gəlirlərmiş. Yolda pusquya düşürlər. Anam Zəhra Salahova güllə yarası alır və həlak olur. Atam Məhəmməd 

Salahov isə ermənilərə əsir düşür. 

Bir müddət keçdikdən sonra eşitdim ki, əsirləri dəyişirlər. Gedib müraciət etdim. Mayın 28-də xəbər gəldi 

ki, atamı gətirirlər. Getdim, amma gələn atamın nəşi idi... Onunla birlikdə əsirlikdə olanlardan vəziyyəti öyrəndim. 

Dedilər ki, yazıq atam erməni vəhşilərinin işgəncələrinə dözə bilməyib. Yaşlı adama dəhşətli işgəncə verərək 

öldürüblər.  

Mayın 31-də atamı Ağdamda dəfn etdik. Amma anamın nəşi hələ də Xocalıda idi. Dayım dedi ki, necə 

olur-olsun, gedib ermənilərlə danışıq aparıb bacımın meyitini alacam. Nə qədər etiraz etdiksə, mümkün olmadı, 

çıxıb getdi. Gedib ermənilərə pul və benzin təklif edib. Onlar da anamın nəşini tapıb gətiriblər. Bir də gördük 

dayım anamın meyitini gətirdi. Dözülməz anlar idi. Başımı itirmişdim, nə edəcəyimi bilmirdim. Taleyimə yazılan 

yazı beləymiş. Anamı da atamın yanında dəfn etdik. 

  

Hansı həyətin qarşısından keçirdiksə meyitə rast gəlirdik 

  

Murad Məhərrəmov: 

- Həmin gün axşam postda olduğumdan gəlib evdə yorğun yatmışdım. Bir də gördüm anam həyəcanla məni 

yuxudan oyatdı: “Ay oğul, kəndin hər tərəfini ermənilər mühasirəyə alıb...”  

Təxminən saat 9-dan sonra erməni və sovet hərbçiləri eyni vaxtda Xocalını tanklardan, toplardan, 

piyadaların döyüş maşınlarından aramsız atəşə tutdular. Xocalı üzərinə güllə və mərmi yağış kimi yağırdı. Gecə 

saat 3-4-ə qədər düşmən qoşunlarının qabağını saxlaya bildik. Ancaq şəhərin başqa istiqamətindən, məsələn, 

Qaladərəsidən və xəstəxana tərəfdən müdafiəni yarıb keçən ermənilərin dinc əhaliyə necə divan tutduqlarını, 

evləri necə yandırdıqlarını aydın görmək olurdu. Saat 4 radələrində biz də mühasirəyə düşdük. Erməni silahlıları 

Badara istiqamətindən Xocalıya daxil oldular. Artıq küçə döyüşləri gedirdi. Bu zaman çalışırdıq ki, qocaların, 

qadın və uşaqların şəhərdən çıxmasına imkan yaradaq. Döyüşlərdə qardaşım Vaqif, döyüşçü yoldaşlarımdan 

Natiq, Talış, Məhyəddin, İsmayıl və başqaları şəhid oldular. Ermənilər şəhəri mühasirəyə alanda 30 nəfərə yaxın 

qadın, qoca və azyaşlı uşağı yaxınlıqda bir tərəfi bağlı borunun içində gizlətdik ki, ələ keçməsinlər. Şəhid 

qardaşımın həyat yoldaşı Bəsirə də həmin adamlarla birlikdə idi.  

Küçələrdə hansı həyətin qabağından keçirdiksə, hansı tini burulurduqsa, insan meyitinə rast gəlirdik. Yaralı 

iniltisindən, arvad-uşaq fəryadından qulaq tutulurdu. Ermənilərin şəhəri tam tutduqlarına əmin olandan sonra sağ 

qalan döyüşçü yoldaşlarımla evlərdə köməksiz, haradan çıxıb hansı istiqamətə getməkdə çətinlik çəkən 120 

nəfərdən çox insanı Kətik meşəsi istiqamətinə çıxara bildik. Təəssüf ki, onların da çoxunu Ağdama yaxın 

istiqamətdə, Naxçıvanik ərazisində ermənilər pusquya salıb qəddarcasına qətlə yetirdilər. Burda mən özüm də 

ikinci dəfə yaralandım. 

  

Şəhidlərin və yaralıların sayı-hesabı yox idi 

  

Məmməd Nağıyev: 

- 1991-ci il noyabrın 15-də Xocalıda yerli özünümüdafiə taboru təşkil olunanda taborun tibbi xidmət rəisi 

işləyirdim. 

Gecə saat 22:30 radələrində hər tərəfi dəhşətli gurultu bürümüşdü. Ermənilər 366-cı sovet motoatıcı 

alayının köməyi ilə Xocalını mühasirəyə alıb atəşə tutmuşdular. Şəhər od tutub yanırdı. Taborumuzun əliavtomatlı 

döyüşçüləri ağır texnikaların qarşısında nə qədər cəsarətlə dayansalar da, mühasirə dairəsi getdikcə daralır, 

ermənilər şəhərə soxulurdular. Şəhidlərin və yaralıların sayı-hesabı yox idi. Sağ qalmış 300 nəfərə yaxın adamla 

meşəyə çəkildik. Çox əzab-əziyyətdən sonra fevralın 27-də Dəhrar kəndi yaxınlığında ermənilərlə qarşılaşdıq. 

Atışma başladı. 

Qüvvələr nisbəti ermənilərin xeyrinə olduğundan biz yaxındakı dərəyə enərək əks tərəfdəki meşəyə tərəf 

irəlilədik. Bu zaman məndən qabaqda anası ilə gedən 10 yaşlı uşağı vurub yaraladılar. Sürünüb uşağa çatdım və 

yarasını sarıdım.  
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Artıq atışma kəsilmişdi. Ermənilər hər tərəfdən meşəni mühasirəyə almışdılar. Elə bu vaxt ermənilər 

başımızın üstünü alıb bizi əsir götürdülər. Əsirlikdə də yaralılara lazımi kömək göstərirdim. Onların yaralarını adi 

paltar iynəsi və sapla tikərək qanaxmanı saxlamağa çalışırdım. 

 

Hazırladı: 

Səbinə MƏMMƏDOVA 

 

Azərbaycan.-2018.-24 fevral.- № 43.-S.5.; 25 fevral.- № 44.-S.4. 
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Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümünə həsr olunan 

“dəyirmi masa” keçirilib 

 

Fevralın 23-də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində (BBMM) Xocalı soyqırımının 26-cı 

ildönümünə həsr olunan “dəyirmi masa” keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 

Sonra Xocalı faciəsinə həsr olunan videoçarx nümayiş etdirilib. 

BBMM-in icraçı direktor əvəzi Rəvan Həsənov “dəyirmi masa”da çıxış edərək bildirib ki, 1992-ci il fevralın 

25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın tarixində qanlı hadisə baş verib. Erməni caniləri əli silahsız əhaliyə qarşı 

qəddarlıqla, vəhşiliklə soyqırımı aktı həyata keçiriblər. Xocalı faciəsi təkcə Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş 

bir qətliam deyil, insanlığa qarşı törədilmiş bir cinayətdir. Bu faciə nəticəsində 613 nəfər həyatını itirib, 8 ailə 

tamamilə məhv edilib, 1275 nəfər əsir düşüb, onlarla ailə başsız qalıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

həyata keçirdiyi uğurlu siyasət nəticəsində Xocalı soyqırımını tanıyan dövlətlərin sayı ildən-ilə artır. 

Prezident Administrasiyasının millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin 

müdiri Etibar Nəcəfov Xocalı soyqırımının Azərbaycan tarixinin ən qanlı səhifələrindən biri olduğunu bildirib. O 

deyib ki, Xocalı soyqırımı erməni faşistləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən məqsədyönlü 

qətliam idi. Ermənilər SSRİ-nin dağılmasından istifadə edərək Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etdilər. 

Bunun nəticəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başladı. Bu münaqişənin ən qanlı səhifələrindən biri məhz Xocalı 

soyqırımıdır. Xocalı soyqırımı Azərbaycanın tarixinə qan izi ilə yazılıb, biz bunu heç vaxt unutmayacağıq. 

Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyan, keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan, keçmiş prezident Robert 

Köçəryan Xocalı soyqırımının törədilməsində çox fəal olublar. 

Şöbə müdiri qeyd edib ki, 2008-ci ilin mayından Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası keçirilir. Kampaniyanın əsas məqsədi Azərbaycan 

həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Bu sahədə böyük işlər görülür. Artıq bir sıra ölkələrin 

parlamentləri, ABŞ–ın 20-dən çox ştatı Xocalıda törədilən qırğını soyqırımı kimi tanıyıb. Bir sözlə, bu kampaniya 

Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmağa böyük imkan verir. 

BBMM-in müşaviri Aytən Qəhrəmanova deyib ki, Xocalı soyqırımı tariximizin dəhşətli səhifəsidir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının onilliyi ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində 

bildirib: “Bu amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi 

daxil oldu”. 

A.Qəhrəmanova bildirib ki, 100 ildən çoxdur xalqımız erməni şovinistlərinin davamlı olaraq etnik 

təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qalıb. Azərbaycan xalqı tarixi torpaqlarından qovulub, qaçqına, məcburi 

köçkünə çevrilib və bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət olunub. 1905-1906-cı illərdə 

Zəngəzur, Şuşa, Gəncə quberniyalarında, Cəbrayılda soyqırımları törədilib. Minlərlə insan həlak olub, on minlərlə 

insan qaçqın düşüb, onların evləri yandırılıb. Bütün bunlar planlı şəkildə, etnik təmizləmə məqsədilə həyata 

keçirilirdi. Ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində mədəniyyət nümunələrini, tarixi, dini abidələri, 

məzarlıqları dağıdıblar. Bu, təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün bəşəri mədəniyyətə qarşı böyük cinayətdir. 

Azərbaycan Dağ yəhudiləri dini icmasının sədri Milix Yevdayev Xocalı soyqırımı nəticəsində uşaqlar, 

qadınlar, yaşlılar daxil olmaqla 613 azərbaycanlının amansızlıqla qətlə yetirildiyini söyləyib. Günahsız, silahsız 

insanların qətlə yetirilməsi onların məhz azərbaycanlı, müsəlman olmaları ilə bağlı idi. Erməni faşistləri bu 

vəhşiliklər qarşısında cavab verəcəklər. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. 

Alban-udi xristian dini icmasının sədri Robert Mobili Xocalı soyqırımının Azərbaycanda yaşayan bütün 

xalqların, dinlərin nümayəndələrinin faciəsi olduğunu deyib. Bu faciəyə beynəlxalq miqyasda siyasi-hüquqi 

qiymət verilməsinin zəruriliyini vurğulayan dini icma sədri ermənilərin yüz ildən çoxdur ki, Azərbaycan 

torpaqlarında soyqırımları törətdiyini, tarixi alban abidələrini də məhv etdiklərini dilə gətirib. O vurğulayıb ki, 

Xocalı soyqırımı heç vaxt yaddan çıxmayacaq və tezliklə torpaqlarımız geri qaytarılacaq. 

“Ronahi” Kürd Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Fəxrəddin Paşayev, Xocalı sakinləri Xəlil Vəliyev, Mürvət 

Məmmədov, Surxay Quliyev erməni qəsbkarlarının törətdikləri insanlığa sığmayan əməllərdən, amansız 

işgəncələrdən danışıblar. Onlar bu faciənin heç zaman unudulmayacağını deyiblər. 

Çıxış edənlər Xocalı qətliamının geniş ictimaiyyətə çatdırılmasında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin böyük əməyinin olduğunu qeyd ediblər. Onlar Xocalı həqiqətlərinin dünyaya yayılmasında 

“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının gördüyü işlərin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Vurğulanıb ki, Xocalı 

faciəsi xalqımızın qan yaddaşıdır. İllər ötəcək, nəsillər dəyişəcək, lakin Vətən övladlarının xatirəsi ürəklərdə əbədi 

http://azertag.az/
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yaşayacaq. Biz doğma torpaqlarımıza, dədə-baba yurdumuza tezliklə qayıdacağıq. İşğal altında olan torpaqlarımız 

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tezliklə düşmən tapdağından azad olunacaq. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-24 fevral.- № 43.-S.5. 
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Layla, Xocalım, layla... 

 

Şahanə Müşfiq 

 

Anamın həzin laylası gecənin səssizliyinə qarışıb gözəl bir ahəng yaratmışdı. Günlərdir qorxu 

keçirməyimizə baxmayaraq, onun səsi insana sanki mənəvi rahatlıq bəxş edirdi. Bu səsdə o qədər incəlik, zəriflik 

və inam hissi vardı ki, biz artıq özümüzü səsin sehrinə qapdırıb ətrafımızda baş verən bütün pislikləri, qorxunu, 

əzabı unutmuşduq. Anam öz laylası ilə bizi bu qəddar dünyadan alıb qarlı, boranlı yollardan, güllələrin, atəşlərin 

içərisindən keçirib heç zaman görmədiyimiz, hətta var olub-olmadığını belə bilmədiyimiz sirli-sehrli aləmə 

aparmışdı. Orda hər kəs sevinir, deyib-gülür, mahnılar oxuyur, bir-birini sevgiylə qucaqlayır. Havanı deyirsiz? 

Hava isə elə xoş, elə mülayimdir ki. Soyuq deyil, heç soyuq deyil. Şaxta da yoxdur, qar da. Heç külək də əsmir. 

Sadəcə həzin meh darayır saçlarımızı. Otların üzərində ayaqyalın qaçır, günəşə əl edir, quşlarla birgə nəğmələr 

oxuyuruq. 

Anam hər gecə bizi yatırtmaq üçün mütləq layla çalardı və biz də elə o, oxumağa başlar-başlamaz yuxuya 

gedərdik. Bu gecə isə heç kim yatmayacaqdı. Bunu biz də bilirdik, anam da bilirdi. Heç üz-gözündən də bizi 

yatırtmaq istəyənə oxşamırdı. Ona görə də, həmişəkinin əksinə, bizi yatırtmaq üçün yox, əksinə, oyaq saxlamaq 

və bizdə sabahın açılacağına inam hissi yaratmaq üçün layla deyirdi. Sabah isə açılacaqdımı? Bu qanlı, qadalı 

gecə bitəcəkdimi? Bitəcəkdi əlbət! Ancaq özüylə birgə nələrisə də aparacaqdı, bilirdim. Bəlkə də artıq aparmışdı. 

Məsələn, mən ayaqlarımı və ruhumu hiss etmirdim. Ayaqlarımı şaxta, ruhumu isə bu gecə şahidi olduqlarım 

dondurmuşdu. Bundan sonra mən bir daha uşaq ola biləcəkdimmi? Çətin ki... 

Buz gecə qılınc kimi kəsirdi bədənimizi. Anamın laylası isə gecənin soyuğuna inad isidirdi ruhumuzu. Gecə 

uzandıqca uzanırdı... Dünya qaranlıq pərdəsini üstündən çəkməyə utanırdı sanki. Səhər gecənin vəhşətini bütün 

çılpaqlığı ilə göstərəcəkdi axı. Kəsilən başlar, yanan cisimlər, dəlik-deşik bədənlərin üstünü örtmüşdü qara pərdə 

utanırcasına. Sanki Günəş də bizim başımıza gətirilənlərdən qorxuya düşmüşdü, ya da küsmüşdü Yer üzündən. 

Gizləndiyi yerdən çıxmaq bilmirdi ki, bilmirdi. 

Hardansa birdən Allah düşür yadıma. Nənəm həmişə deyərdi: “Heç vaxt sizə pislik edənə qarğış etməyin, 

bala. Qarğışın iki başı var, biri ona gedəndə, biri də sənə dəyə bilər. Həm də nə bilirsən, birdən Allahın xoş vaxtına 

düşər, qarğışın qəbul olar. Ondansa dua et ki, duan qəbul olsun”. 

Görəsən, həmin gecə Allah o köməksiz insanların fəryadını, duasını, ah-naləsini eşitmişdimi?! 

Mən ilk dəfə o gecə anlamışdım ürəyimin olduğunu: qaranlıq meşədə arxamızca gələn erməni dığasından 

gizlənmək üçün sığındığımız kolun arxasında qorxudan boğazımdakı döyüntünü hiss edəndə. Halbuki ürəyin 

sinəmizin sol tərəfində olduğunu demişdi atam, mənim ürəyim isə boğazımda atırdı. Birdən-birə sinəmi 

yoxlamaq, ürəyimin orda olub-olmadığını öyrənmək istəyi dolmuşdu içimə. Amma qorxmuşdum, əlimi tərpətsəm 

gözü dönmüş düşmənin hansısa səs eşidəcəyini, ya da lap elə əlimin küləyindən duyuq düşüb bizi tapacağından 

qorxmuşdum. Bu istəyimi də içimə atmışdım saysız-hesabsız hönkürtülərim kimi. Nə çətin dərd imiş, İlahi, səsim 

çıxar qorxusuyla hönkürtünü içinə atmaq, öz içinə ağlamaq... 

Bütün gecə usanmadan, bezmədən yol gəlmişdik. Üstümüzə yağan güllələrdən, atəşlərdən gizlənə-gizlənə 

meşəni keçib Ağdama çatdırmışdıq özümüzü. 

Laylanın həzin səsi ilə bağlanırdı gözlərim... Beynimdə isə bir sual dolaşırdı: “Bu qədər qarışıq, zülmlü 

gecədə anam bu laylanı kimə deyir? Bizə, göydən qan yağan gecəyə, qoyub gəldiyimiz evimizə, bizi kənddən 

çıxarıb özü isə düşmənlə üz-üzə qalan atama, yoxsa bu qədər böyük vəhşiliklə bizdən oğurlanan XOCALIYA?!” 

 

525-ci qəzet.-2018.-24 fevral.-№37.-S.12. 
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Dünya nə vaxtsa soyqırımı qəbul edəcək 

 

Xocalı və Srebrenitsa qətliamı şahidlərinin birgə müraciəti mühüm addımdır 

 

Xocalı və Srebrenitsa soyqırımı şahidləri dünya ictimaiyyətinə birgə müraciət edib. Fevralın 22-də 

Bosniya və Herseqovinanın Sarayevo şəhərində Xocalıda hər iki valideyni qətlə yetirilmiş gənclərdən 

Murad Hüseynov və Səbinə Məhərrəmova Srebrenitsa soyqırımı zamanı hər iki valideynini itirən şəxslərlə 

görüşüb. 

 

Görüş Parlament Jurnalistləri Birliyinin sədri Elşad Eyvazlının boşnak dilinə tərcümə edilən "Böyüməyən 

uşaqlar” kitabının təqdimatı zamanı baş tutub. Tədbir Azərbaycanın Bosniya- Herseqovinadakı diplomatik 

nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşib. 

Görüş zamanı gənclər uşaq yaşlarında üzləşdikləri faciəni bir daha xatırlayıblar. Görüşün sonunda Xocalı 

və Srebrenitsa soyqırımının dəhşətlərini yaşayan və hər iki valideynini itirmiş gənclərin dünya ictimaiyyətinə 

birgə müraciəti qəbul edilib. 

Xocalı və Srebrenitsa soyqırımı zamanı eyni faciəni yaşamış gənclər beynəlxalq aləmə "Xocalı soyqırımını 

tanıyın!” şüarı ilə çağırış ediblər. 

Birgə müraciətin Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətindəki əhəmiyyətinə toxunan politoloq Qabil 

Hüseynli bu müraciətin beynəlxalq aləmin diqqətini cəlb edəcəyini deyib.  

Birmənalı olaraq bu müraciətin Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində konkret nəticə verəcəyini zənn 

etmirəm. Amma müəyyən qədər də olsa dünya ictimaiyyətinin diqqətini illərdir cəzasız qalan bu terror yönəldə 

bilər. 

Onun sözlərinə görə, siyasi mövqeləri ancaq bu yolla fəth etmək mümkündür: "Sarayevonun Srebrenitsa 

qəsəbəsində serblər tərəfindən törədilən faciə Haaqa Məhkəməsinə verilib və icraçılar tərəfindən cinayəti törədən 

şəxslər məhkum olunub. Bu faciənin dünyada soyqırım kimi tanınması istiqamətində də ciddi cəhdlər aparılıb və 

demək olar ki, buna nail də olunub. 

Xocalı faciəsinin də dünya tərəfindən soyqırım kimi qəbul edilməsi üçün həmin təcrübədən istifadə 

edilməlidir. Biz də bu faciə qurbanlarının məhkəmə qarşısına çıxarılaraq cəzalandırılmasına nail olmalıyıq. 

Gələcəkdə belə faciələrin təkrar olunmaması üçün bu cinayətləri törətmiş şəxslər beynəlxalq tribunalın ədalətinə 

cəlb olunmalıdır. Hesab edirəm ki, Xocalı ilə bağlı keçirilən aksiyalar dünya mətbuatının diqqət mərkəzində 

olarsa, beynəlxalq ictimai rəyin formalaşmasına ciddi töhfələr verəcək. Biz Bosniya və Herseqovina dövləti ilə 

əlaqələrimizi möhkəmləndirib, Xocalı və Srebrenitsa soyqırımları ilə bağlı ortaq addımlar atmalıyıq”. 

Millət vəkili Elman Nəsirov da hesab edir ki, Xocalı və Srebrenitsa qətliamı şahidlərinin birgə müraciəti 

Xocalı hadisələrinin soyqırımı kimi tanıdılması istiqamətində atılan mühüm addımdır:  

"Hər halda bizə məlumdur ki, soyqırım məsələsinin beynəlxalq aləmə tanıdılması asan proses deyil. Kifayət 

qədər qəlizliklər, çətinliklər mövcuddur. Xüsusilə də fikir versəniz, görərsiniz ki, dünyanın müxtəlif hissələrində 

törədilən cinayətlərə görə cəzanın verilməsi, məsuliyyətin nəzərdə tutulması həmin ölkələrdə cinayəti törədənlərin 

hakimiyyətdən getməsindən sonra baş tutub. Bu nöqteyi-nəzərdən nə qədər ki, Ermənistanda cinayət törədən rejim 

hakimiyyətdədir, dünya sanki nə görür, nə də eşidir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə ciddi 

addımlar atmaqdadır. Prezident İlham Əliyevin, ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın həyata 

keçirdiyi siyasətin, eyni zamanda 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə başlanılan "Xocalıya Ədalət” kampaniyasının nəticəsi olaraq bu gün dünyanın 10 ölkəsi, ABŞ-ın 

təxminən 22 ştatı Xocalı hadisələrini məhz soyqırımı kimi tanıyıb. Bu soyqırımın daha çox ölkə tərəfindən 

tanınması və tarixi həqiqətlərin öz yerini tapması əsas hədəfimizdir. Bu istiqamətdə atılan hər bir addım təbii ki, 

bizi həmin məqsədə yaxınlaşdırır. Bu baxımdan Srebrenitsada baş vermiş bəşəri cinayətlə paralel şəkildə Xocalı 

soyqırımı haqda birgə bəyanatın hazırlanması və onun beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlanması əlbəttə, vacib 

məsələdir”. 

E.Nəsirli deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət nə vaxtsa Xocalı soyqırımını qəbul edəcək: "Xüsusilə də 

bugünkü dünyada informasiya təhlükəsizliyi çox mühüm məsələdir. Düşmən tərəf Azərbaycana qarşı həm də 

informasiya müharibəsi aparır. Buna görə də atılan bu addım - həm Xocalı, həm də Srebrenitsa şahidlərinin 

"Xocalı soyqırımını tanıyın!” çağırışı hesab edirəm ki, olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Dünya ictimaiyyəti Xocalı soyqırımına nə qədər biganə qalsa da, "dama-dama göl olar” prinsipi ilə 

yanaşsaq, gec-tez həqiqət öz yerini tapacaq. Sadəcə, yetər ki, usanmayasan, bezməyəsən və dünya birliyinin 
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qapısını hər zaman döyəsən. Belə olduğu halda bir gün beynəlxalq ictimaiyyət qapını döyüb içəri girmək istəyənin 

kim olduğu ilə maraqlanacaq. Nə vaxtsa o qapını açıb bütün reallıqları, Xocalı dəhşətlərini onlara olduğu kimi 

çatdırmaq imkanı əldə edə biləcəyik”. 

 

Şəymən 

 

Şərq.-2018.-24 fevral.-№37.-S.5. 
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Qarabağ fəryadı 
 

Pərvinin təqdimatında 

 

Tarixi hadisələrin sənətdə əks olunması, bədii ədəbiyyata, kinoya çevrilməsi üçün vaxt lazımdı. Ən azı ona 

görə ki, zaman bir çox şeylərə daha ayıq, sakit, soyuqqanlı baxmağa kömək olur. Eyni zamanda, tarixin ədaləti 

də hər şeyi yerbəyer edincə bir çox həqiqətlər üzə çıxır və bu həqiqətlərin sənət dili ilə deyilməsi, ifadəsi yerinə 

düşür. Tarixi faciələrin sənətdə əksi isə daha çətindir. Çünki elə hadisələr var ki, onların üzərindən neçə il keçir 

keçsin, yenə ağrıdır, yenə sızıldadır və bəzən bu duyğular, emosiyalar gerçək sənətin yaranmasına mane olur. 

Bəzən yazıçılarımızı, şairlərimizi, kino xadimlərimizi Qarabağ mövzusunda kifayət qədər iş 

görmədiklərinə görə qınayırlar. Xatırlayıram, bir dəfə qardaş Türkiyədə belə, mötəbər tədbirdə çıxış edən məmur 

“indi Azərbaycan sənət adamlarının Qarabağdan savayı mövzusu olmamalıdı” - demişdi. Bəlkə də... Bəlkə dərinə 

gedəndə doğrudan da belədir. Qarabağ boyda dərdimiz varsa, eşqdən, sevgidən, gündəlik həyatdan, məişətdən 

yazmaq, danışmaq, hələ üstəlik, səhər-axşam TV ekranında çalıb-oynamaq ciddi qüsurdu. Amma məsələ 

burasındadır ki, ürəklə yazmaq, o faciəni bütün tərəfləri ilə ifadə etmək üçün qələbə lazımdı, tarixi qələbə. Nə 

qədər pafoslu səslənsə də, ədalət zəfər çalmalıdı. Yalnız o zaman onsuz da emosional, həssas olan sənət adamları 

hadisələrə sakit baxıb yaza, yarada bilərlər bu mövzuda. Bu mənada Qarabağ mövzusunun kifayət qədər 

yazılmamasına, çəkilməməsinə ciddi bir səbəb çıxılmazlıqdı. Əlbəttə, sənət ağrıdan yaranır, amma uduzmuş adam 

kompleksi hər zaman mane olur. Amma bununla belə, özündə güc, iradə tapıb faciələrimizə daha sakit, ayıq gözlə 

baxmağa çalışan və bu mövzuda təsirli əsərlər yazıb-yaradan sənətkarlarımız da var. İstər Azərbaycan 

ədəbiyyatında, istərsə də kinosunda bir neçə bu cür əsərin adını çəkmək olar. Son illərdə isə kinomuzda Qarabağ 

problemi ən fərqli yönlərdən çəkilib, göstərilib.   

 

“Fəryad” 

 

Azərbaycan kinosu tarixində müharibə haqqında çəkilmiş ən təsirli filmlərdən biri, bəlkə də elə birincisi 

Ceyhun Mirzəyevin “Fəryad”ıdır. 1993-cü ildə, müharibənin davam etdiyi, hər gün cəbhədən bəd xəbərlərin 

gəldiyi, torpaqları ardıcıl itirdiyimiz zamanda ekranlaşdırılıb “Fəryad”. Ssenari müəllifi Vaqif Mustafayev olan 

film bu iki sənətkarın (Vaqif Mustafayev, Ceyhun Mirzəyev) növbəti uğurlu işidir. Hələ 1985-ci ildə Mövlud 

Süleymanlının ssenarisi əsasında “Bəyin oğurlanması” filmini  birgə ekranlaşdırmışdılar. Və elə o zamandan bu 

iki insanın yumoru, ironiyası filmi tamaşaçıların sevimlisinə çevirmişdi. “Fəryad”ın isə mövzusu ayrı, ağrısı 

dərindir. Amma yenə də həm Vaqif Mustafayev, həm də Ceyhun Mirzəyev ironiyası, yumoru filmə ayrı bir 

intonasiya gətirib. 

“Fəryad” qanlı-qadalı bir zamanda çəkilməsinə baxmayaraq, ümidlə, işıqla dolu bir filmdir. Həmçinin, bu 

əsər real azərbaycanlı və erməni xarakterini dəqiq ifadə etməsi baxımından fərqlidir. “Ögey ana” filmindən yaxşı 

tanıdığımız İsmayıl böyüyüb,  vuran-tutan,  dəliqanlı bir kişidir. Və indi vətəni faciəylə üz-üzə durduğu bir vaxtda 

ön cəbhədədir. Bəli, “Fəryad”ın qəhrəmanı İsmayıl həmin o gül-çiçəyə qoşulub “Kəndimiz” deyə oxuyan, amma 

həm də bacısından ötrü dağlara itburnu çiçəyi yığmağa gedib həyatını təhlükəyə atan adamdır. Bəlkə müəlliflərin 

ən uğurlu tapıntısı elə budur. O uşaq, ipə-sapa yatmayan, ərköyün, amma həm də saf ürəkli İsmayıl məhz belə 

adama, “Fəryad”da qız uşağına işgəncə verdiyi üçün erməninin üstünə qorxmadan şığıyan, qisasını almadan 

dincəlməyən qeyrətli bir kişiyə çevrilməliydi. 

Bütün bu sənət elementləri ilə, tapıntılarıyla bərabər daha təsirli olan, əlbəttə, reallıqdır. Filmdə Xocalı 

soyqırımı, orda iştirak edən real insanlar,  canını götürüb qaçan adamların danışdıqları əks olunub. Ümumiyyətlə, 

Xocalı haqda faktları araşdıranda, mərhum Milli qəhrəman Çingiz Mustafayevin çəkdiyi kadrlara baxanda adama 

elə gəlir ki, bunlar heç bir sənətin, heç bir fantastik təxəyyülün, yaxud dəhşət filmləri müəlliflərinin düşünə, 

uydura bilməyəcəyi tükürpədici olaylardır. 

Qarabağ qazisi mərhum Mehman Hüseynov filmdəki İsmayılın prototipi olub. Mehman da eynən İsmayıl 

kimi son ana qədər müqavimət göstərib, gülləsi bitəndən sonra yaralı vəziyyətdə əsir düşüb. Amma bunlar hamısı 

zahiri faktlardır. Film isə daha dərin və əslində tarixi məsələləri göstərir. 

“Fəryad”ın məziyyətlərindən biri də hadisələrə, daha doğrusu, ermənilərə ironiya ilə yanaşmasıdır. 

Dünyanın yaxşı tanıdığı erməni xarakteri filmdə bütün çalarları ilə əks olunub. Bu mənada məktəb müəlliməsinin 

uşaqları əsir türkə - İsmayıla baxmağa gətirməsi, Məlik Dadaşovun canlandırdığı Armen Xaçaturyansın körpə 

uşağı dizinin üstünə qoyub “bu, türkdü, bizim düşmənimizdi” deməsi, avtomatdan atəş açmağı barmaqları ilə 
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immitasiya etməsi, yaxud da erməninin Azərbaycan mahnısını öz xalq mahnısı kimi oxuması və s. detallar xeyli 

dəqiq işlənib. Erməni xarakterinin bir az da şişirdilərək ironiya edildiyi məqamlar da gülüş doğurur. Müəllimin 

uşaqlara erməni şairəsi Silva Kaputikyanın əsərindən gətirdiyi fikirləri absurdluğu ilə gülməlidir; sən demə, 

Kolumb Amerika sahillərinə yanaşanda onun yanında bir erməni də varmış və səyyahlar yerli əhaliylə həm də 

qədim erməni dilində danışıblar. Bu cür elementlər ermənilərin sadəcə dünya tarixində yerlərinə aid iddialarının 

yox, həm də Qarabağın onlara məxsus olması haqda əfsanələrinin puçluğunu göstərir. 

Amma bütün bu puç əfsanələrdə, absurdluğu ilə dəhşətə gətirən iddialarda o qədər “ardıcıldırlar” ki, bu 

qonşularımız. Bir müddət internetdə araşdırmalar aparıb erməni ədəbiyyatı, kinosu haqqında bilgilər almağa 

çalışırdım. Yəni doğrudanmı bu millət bütün zamanını, sənətini, istedadını yalnız bir ideyaya, özünü qədim və 

zəngin xalq kimi “sübut” etməyə, “Böyük Ermənistanın” xülya olmadığını anlatmağa sərf edib?! Qəribədi ki, bir 

neçə istisnanı çıxmaq şərtiylə bütün erməni ədəbiyyatının, sənətinin, kinosunun təbliğat vasitəsi olduğunu 

gördüm. Hətta son illərdə, müasir texniki effektlərlə çəkilmiş 1988-ci il Ermənistanda baş verən təbii fəlakətdən 

bəhs edən “Zəlzələ” adlı filmdə də insanı pis mənada heyrətləndirən bir səhnə var; zəlzələdən sonrakı dağıntıların 

altından zorla çıxıb canlarını qurtaran qoca ər-arvad evlərinin-eşiklərinin yerlə yeksan olduğunu görüb 

kədərlənirlər. Qadın kişidən “bəs necə yaşayacağıq, evimiz dağılıb?” - deyə soruşanda kişi gülümsünərək cavab 

verir: “Min illər necə yaşamışıqsa, o cür...” Bu kiçik səhnə bir daha təsdiq edir ki, erməni sənəti, beyni, yaddaşı, 

düşüncəsi yalnız bir şeyə - yalanın sübutuna, ən fərqli şəkildə ifadəsinə həsr olunub. 

Bu mənada “Fəryad” düşmənə çox sakit, ayıq, həm də ironik bir baxış ortaya qoyur. Amma daha uğurlu 

olan odur ki, filmdə “baxın biz necə yaxşıyıq, onlar isə pisdirlər” mesajı yoxdur. Armenin qardaşı qızının  

“faşistlər də əsirlərə yemək verirdilər” deyib İsmayıla yemək gətirməsi, yaxud Bakı ermənisi olan həkimin nostalji 

duyğulara qapılıb Bakını xatırlaması, xoş sözlər deməsi, İsmayıla mərhəmət göstərməsi filmin, ümumiyyətlə 

hadisənin pafosunu yox edir. Hər xalqın pis də var, yaxşısı  da... İntəhası pislərin, yaxud yaxşıların çox, ya az 

olması, millətin hansı dalğada tərbiyə edilməsi ayrı bir mövzudu. 

Bu düşmənçiliyin tarixi qədimdi. Hələ Mirzə Cəlil “Kamança”sında danışırdı bundan. Elə “Fəryad”da 

İsmayılın evi yandırmaması, körpəyə yazığı gəlməsi Mirzə Cəlil ideyasının davamıdır. Və ermənilərin sadəcə 

şok, heyrət içində ona tamaşa etməsi çox şey deyir. Erməni bunu heç cür başa düşə, anlaya bilməz. Ona görə 

fasiləsiz suallar verir: “Axı sən evi niyə yandırmadın, düşmənin evini yandırmalı idin...” İsmayıl “Körpə uşağa 

qıymağa necə bəraət qazandırmaq olar axı?” - deyəndə erməni arvadlarının gözü heyrətdən bərəlir. Bəli, bu, 

qadına, uşağa, yaşlıya, cavana baxmayıb vəhşiliyindən qalmayan erməni üçün inanılmaz olaydı... 

Sonda müəlliflər kiçik bir simvolla ermənilərin mahiyyətini, “dəyərini” göstərirlər. Film boyu yuxusuna 

gah başsız, gah əlsiz, gah ayaqsız girib “Qarabağ, dərdim mənim” deyən Xorendən danışan erməni qadın 

İsmayılın dəyişdirilməsini istəyir. Armen isə “Sən elə bilirsən ki, Xoreni buna dəyişərlər?” deyə aşağılayır 

İsmayılı. Amma sonda bizimkilər tək bir İsmayıla görə  onlarla ermənini əsirlikdən buraxır, dəyişirlər. O səhnə, 

körpünün üstündə qara-qura, kifir ermənilərlə üzündən nur yağan İsmayılın dəyişdirildiyi səhnə çox şey deyir, 

həmçinin, uzaqlardan gələn səs, İsmayıl deyə çağıran qadının hayqırtısı da müəlliflərin ismarışıdır. 

“Fəryad” filminin məziyyətləri sırasında aktyor oyununu xüsusi qeyd etməliyəm. Ceyhun Mirzəyev bu 

filmin çəkilişləri zamanı o qədər həyəcan keçirib, bu ağrıları o qədər ürəyinə salıb ki, infarkt olub. Bir il sonra da 

bu əfsanəvi insan dünyasını dəyişdi. Çəkiliş zamanı hər şeyin təbii olması üçün tərəf müqabillərindən onu 

doğrudan da vurmalarını xahiş edirmiş... Kim bilir, bəlkə əslində içini sızladan mənəvi ağrılarını belə fiziki 

işgəncələrlə keyidirmiş. Həmçinin, əsir düşməmək üçün son gülləsini başına çaxan Hacı İsmayılovun da oyunu 

xeyli təsirlidir. Və Məlik Dadaşovun Armen Xaçaturyansı... Hər dəfə filmə baxanda uşaqlığımız yada düşür. 

Məlik Dadaşov rolunu o qədər məharətlə, dəqiq oynamışdı ki, biz o zamanın uşaqları bu “erməniyə”, hər dəfə 

torpaqlar alınanda “Laçını aldıq”, “Şuşa bizimdi” deyib atılıb düşən “düşmənə” nifrət edirdik. Bütün qəlbimizlə 

nifrət edirdik ona... Amma boya-başa çatdıq və başa düşdük ki, bu hisslərimiz onun sənətinin, istedadının 

böyüklüyündən imiş. 

“Fəryad” ifadə etdiyi bütün faciə ilə, ağrı ilə bərabər, həm də işıqlı hisslər, ümid oyadır insanda. Ən azından 

o filmdən sonra məşhurlaşan, məktəblilərin dilindən düşməyən, bəstəkar Cavanşir Quliyevin “Azərbaycan əsgəri” 

marşı bu gün də qələbə marşı kimi səslənir... 

 

“Xoca” 

 

Anarın “Otel otağı” povesti əsasında rejissor Rasim Ocağovun ekranlaşdırdığı eyniadlı filmdə unudulmaz 

bir səhnə var. Gecəyarısı qapını döyən tanınmaz hala düşmüş qohumu Lətifə (Mehriban Zəki) Kərim Əsgəroğlunu 
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(Fəxrəddin Manafov) sarsıdır. Xocalıda ailəsinin, özünün başına gələnlərdən danışır, amma həm də bütün siması 

ilə bu dəhşəti ifadə edir: 

“Ermənilər dörd gün vaxt verdilər ki, hamı Xocalıdan çıxıb getsin. Aldatdılar bizi. İki-üç saatdan sonra 

atışma başladı. Özümüzkülər də aldatdı bizi. Arvadlar söz qoyduq ki, mina tarlasına gedək, özümüz partlayaq, 

tanklarımız üçün yol açaq. Qoymadılar. Aldatdılar bizi. Kamal dedi ki, sən qonşu Bilqeyis arvadla çıx kənddən. 

Biz burda qalacayıq. Axıracan vuruşacayıq. Razı olmadım. Balacanı - Səmayəni, qızımı deyirəm - Bilqeyis arvada 

tapşırdım, özüm qaldım. Əvvəlcə Adili vurdular, sonra Kamalı... Eşitdim ki, meşədə Bilqeyis arvadı da vurublar, 

amma uşağa güllə dəyməyib. Düşdüm meşələrə, iki gün gecə-gündüz axtardım Səmayəni, axır tapdım meyitini. 

Güllə dəyməmişdi. Donub ölmüşdü. Qarın içində iməkləyib, iməkləyib tifil, sonra donub ölüb. Balaca əlləri eyzən 

tikan içində idi. Tikanların hamısını bircə-bircə çıxartdım, qəbir qazıb basdırdım balamı”. 

Bədii ədəbiyyatda gerçək həyatı birbaşa axtarmağın əleyhinə olan Anar müəllim söhbətlərimizin birində 

bu səhnə haqqında sualıma cavabında etiraf etdi ki, məhz bu yerdə heç nəyi uydurmayıb. Doğrudan da belə qadın 

varmış, donub ölmüş balasının balaca əllərini tikanlardan təmizləyib dəfn edən “iztirabın heykəli” Lətifə yazıçı 

təxəyyülünün yox, erməni vəhşiliyinin məhsuludur. 

Vahid Mustafayevin də “Xoca” filmi məhz bu cür real, olmuş hadisələri əks etdirdiyi üçün dözülməzdir. 

Bundan əvvəl Qarabağ mövzusunda “Bulaqıstan”, “Seçilən”, “Yaddaş” filmlərini çəkən rejissor “Xoca”da Xocalı 

faciəsinin həm görünən, həm də görünməyən, “pərdəarxası” məqamlarını incəliklərinə kimi göstərib. 

Müsahibələrindən birində Vahid Mustafayev real hadisələri toplamaq üçün xeyli əziyyət çəkdiyini demişdi: 

“Filmlə bağlı azı 27 adamdan müsahibə götürmüşəm. Bu hekayələri onlar danışıblar. Bu filmdə bir dənə də 

Xocalıda olmayan hadisə yoxdur. Bundan da çox hadisələr olub, mən hamısını filmə sala bilməmişəm”. Bəli, 

Xocalı bir ekran əsərinə sığmayacaq qədər “miqyaslıdır”. Amma bununla belə, “Xoca” filmi bütün o mühit, o 

zamanki hökümət və faciənin özü haqqında dolğun təsəvvür yaradır. Axı o hadisələrin üstündən elə də çox vaxt 

keçməyib?! Bizlər o zaman uşaq olsaq da, valideynlərimizin televiziyada o sənədli kadrlara baxıb ağladıqlarını 

görmüşük. Hələ pafoslu bəyanatlar verən rəhbərlər də, yalandan qara-qışqırıq salıb əslində öz kefində olan 

“siyasi” fiqurlar da yaxşı yadımızdadı. “Xoca” təkcə Xocalının özündə yox, ondan kilometrlərlə uzaqda, 

mərkəzdə baş verən faciələri də gözlərimiz önündə canlandırır. 

Film iki gəncin sevgisindən bəhs edir. Şəhərli qızı Günellə (Nigar Bahadırqızı) Xocalıdan olan Ələkbər 

(İlqar Musayev) toya hazırlaşırlar. Günelin atası vəzifəli biri, yuxarılara yaltaqlanmaq üçün fürsəti əldən 

verməyən Ayaz (Telman Əliyev) qızının toyundan belə, istifadə edir. Kimlərisə toya dəvət edib münasibətlər 

qurur. Amma elə bu vaxtda Ələkbər və onun kimi bir çox dostları, Xocalı sakinləri düşmən gülləsinin qabağında, 

odun-alovun içərisindədirlər. Müəllif Xocalıdakı qətliamla eyni vaxtda Bakıda yeyib-içən, Qarabağın şərəfinə 

sağlıqlar deyən “yuxarıları” göstərir. Arxadan, ancaq daz başı görünən dövlət məmuru Qarabağın təhlükə altında 

olması söhbətlərinin hamısını inkar edir: “Şaiyədir, sakitlikdir, Xocalı getsə, başıma güllə çaxacam!” Nə qədər 

tanış sözlərdi, deyilmi? Və dönə-dönə təkrar edirəm ki, axı bütün bunlar həm də keçmişimizdir?!Bu gündən 

baxanda isə o keçmiş daha ağır gəlir adama... 

“Xoca” bir yanda eyş-işrət içində yaşayıb vətən hayında olmayanları da göstərir, amma eyni zamanda, son 

nəfəsinədək mübarizə aparan, təslim bayrağı qaldırmayan, axırıncı gülləsinədək vuruşan əsl vətənsevərləri də 

diqqətdən kənar qoymur. Bu mənada ov tüfəngi ilə Ələkbərin yanından çəkilməyib mövqeyi müdafiə edən qoca 

kişi filmin ən təsirli personajıdır. O məqamda ki, Ələkbər onun öldüyünü görür, “daha bu vətəni heç kəs sənin 

əlindən ala bilməz” - deyir. Elə bu yerdə müharibənin, torpaq uğrunda döyüşün fəlsəfəsi haqqında düşünür insan. 

Görəsən, hansı yaxşıdı, döyüşüb, yurdunun, yuvanın dağılmasını, vətəninin məğlub vəziyyətini görmədən ölmək, 

yoxsa sağ qalıb gələcəyə ümidlərlə yaşamaq?! Bilmirəm! Əslində hər ikisi ağırdı. Yaxşı olan yalnız sülhdü... 

Amma! Nə etməli ki, min-min illərdir dünya dəyişir, inkişaf edir, daha sivil olur guya, amma insan nəfsinə, 

hərisliyinə qalib gələ bilmir! 

“Xoca” filminin başlıca məziyyəti vəhşiliyi göstərməməsidir. Əlbəttə, müasir texniki imkanlar Xocalıda 

törədilən vəhşilikləri ən real şəkildə təqdim etməyə imkan verərdi, amma müəllifin niyyəti bu deyil. Faciənin həm 

ayrı-ayrı insanların taleyinə təsirini, həm də ümumiyyətlə millətin xarakterində buraxdığı izləri göstərməkdi 

məqsəd. Məsələn, ermənilər tərəfindən vuruşan ruslarla bərabər poçtda işləyən Mehribana (Mina Sovetski) aşiq 

olan Yura (Azər Aydəmir) da var filmdə. Əvvəlcə yüngülməcaz görünən Mehribanın döyüş anında tamam başqa 

qoçaqlığı, mərdliyi, insanlığı üzə çıxır. Yaxud həmişə ermənilərin tərəfkeşi kimi görünən rusların içərisində Yura 

kimisi də varmış... Bütün bu detallar, müharibənin, ümumiyyətlə ekstremal vəziyyətlərin insan xislətini necə üzə 

çıxarmasını göstərir. Həm də müəllif  “dünya yaxşı insanlardan xali deyil” ideyasını verir. Həmçinin, “xoca” adlı 

üzüyün Günelə ötürülməsi yenə də ümidin, işıqlı gələcəyə, ədalətin yerini tutacağına inamın simvoludur.   
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“Dolu” 

 

Qarabağ mövzusunda çəkilən filmlərin bir çoxu yarımçıq, ya da sürreal sonluqlu görünür adama. Bu 

mövzuya müraciət sənətkarlar ümidi, gerçəkləşməmiş arzuları, bəzən də öləziyən inamı ifadə etmək üçün müxtəlif 

üsullara əl atmalı olurlar. Bu mənada Aqil Abbasın eyniadlı romanı əsasında rejissor Elxan Cəfərovun çəkdiyi 

“Dolu” filmi müxtəlif janrların, ovqatların sintezini təcəssüm etdirir. Filmin elə ilk kadrlarından iri-iri dolular 

yağır göydən... Əslində, göydən od yağan bir dövr, məkandı filmdə təsvir olunan, amma hər şey odun-alovun yox, 

dolunun yağmasıyla başlayır. Məmməd Səfa - komandir bir az ağır, bir az iti addımlarıyla gedir, qarşısına çıxana 

ötkəm tapşırıqlar verir. Elə bu həyəcanlı, narahat söhbətlərdə də müharibə, təhlükə ab-havası duyulmağa başlayır. 

Qarabağ mühitini, koloritini yaxşı bilən, bölgənin folklorundan tutmuş lətifələrinə kimi bir çox özəlliklərini 

əsərlərinə, ədəbiyyata gətirən Aqil Abbas “Dolu”da da Qarabağ ab-havasını yaradıb. Həmçinin, müharibə zamanı 

eşitdiyi, bildiyi, şəxsən müşahidə etdiyi bir çox real hadisələri önə çəkib, o çətin şəraitdə və vəziyyətdə yerlilərin 

son anadək mübarizəsini göstərməyə çalışıb. 

O dövrün tariximizə vurduğu ən böyük yaralardan biri də “qaçqın” mövzusu oldu. Bir qayda olaraq böyük 

faciələr zamanı həmişə hər kəsgünahkarı axtarmağa çalışır. Və nədənsə bu hadisələrin, itikilərimizin 

səbəblərindən danışanda siyasi başısoyuqluğu yox, yerli əhalinin qaçmasını, torpağı müdafiə etməməsini 

qabardanlar daha çox idi. Bəlkə sadəcə çoxlarına bu, sərf edirdi, ona görə.”Dolu” filmində bütün bu məqamlar 

ayrı tərəfdən göstərilir, ev-eşiyini tərk gedib gedənlərdən daha çox qalanların, canını qurban edənlərin duyğuları 

iri planda göstərilir. 

“Dolu” filmi döyüş səhnələrinin canlılığına, Drakon (Rza Rzayev), Pələng (Elvin Əhmədov) kimi yeni 

qəhrəman xarakterlərinə görə başqa filmlərimizdən fərqlənir. Amma eyni zamanda burda təmkinli bir ana obrazı, 

Gülzar Qurbanovanın canlandırdığı qəhrəman da Azərbaycan qadınının mətanətini göstərir. Gülzar Qurbanovanın 

oğlu ilə yarıqaranlıq otaqda qısa, kəsik dialoqu müharibəni tamam ayrı estetikada əks etdirir. Bu mənada 

müharibənin sadəcə döyüş kadrlarından yox, həm də insanların üzündən yağan hüzündən, qorxudan, kədərdən 

duyulması rejissorun uğurudur. Üstəgəl filmin bəstəkarı Polad Bülbüloğlunun da musiqiləri bütün bu ovqatları, 

hadisələri bir az da təsirli edir. 

Qarabağ müharibəsindən bəhs edən bir çox filmlərdə, həmçinin elə “Xoca”da, “Dolu”da köməksizlik bir 

ideya olaraq göstərilir. “Xoca”da komandir durmadan Ağdamla əlaqə saxlayıb kömək istəyir, az qala yalvarır ki, 

silah-sursat göndərsinlər. “Dolu”da Fuad Poladovun canlandırdığı katib elə hey telefonla danışır, silaha, köməyə 

ehtiyac olduğunu deyir, yalvarır, qışqırır, tələb edir... Həm “Xoca”, həm də “Dolu” müəllifləri o zamanki mövcud 

durumu əks etdiriblər bu detallarla. Amma üstündən illər keçsə də, nəticə bəlli olsa da, məğlubiyyətdən daha çox 

o köməksizlik, əli heç hara çatmayan insanların telefon dəstəyinə qışqırdığı sözlər yandırır insanı... 

Bir neçə il öncə “Ruhlar şəhəri” kitabının müəllifi Vahid Qazi ilə söhbət edəndə Ağdama mütləq 

qayıdacağımızı, həm də xəyalların  Ağdamını yenidən yarada, tikə biləcəyimizi söyləmişdi. “Dolu” filmində də 

sonda ruhlar o dəmir səddi, yalançı sərhədi keçib Ağdama qayıdırlar... Ruhlar şəhərinə çevrilir Ağdam... 

 

“Yollar uzanan gün” 

 

Bugünlərdə yazıçı Novruz Nəcəfoğlunun povestləri əsasında ekranlaşdırılan, rejissor Ceyhun 

Şüküroğlunun “Yollar uzanan gün” filmi tamaşaçılara təqdim olundu. Yazıçının “Yollar uzanan gün” və “Ağ 

qayadan atılan güllə” əsərləri əsasında çəkilən film bir insanın, yoldaşını itirmiş, balalarını başına yığıb ömrünü 

sürən tənha bir kişinin ağrısını təsvir edir. Qızının toyuna hazırlaşan Rəhman kişi (Təvəkkül Əhmədov) oğlunu 

itirir, amma bunu ailəsindən gizli tutub xeyir işi saxlamır. Filmdə bayağılaşan zəmanə, insanların yadlaşması, bir-

birini duymaması və bütün bu dəyişən dünyanın içində köhnənin adamı olan Rəhmanın yalqızlığı göstərilir. 

Müəlliflər gəlinlik paltarına düşən ləkə kimi müxtəlif açıq, yaxud mətnaltı simvolların vasitəsiylə faciənin 

qaçılmaz olduğunu deyirlər. Qədərdən, taledən qaçmaq olmaz əlbəttə. Amma müharibənin çoxdan bitdiyi, 

atəşkəsin elan olunduğu bir zamanda nə faciə?! 

“Yollar uzanan gün”ün ötürdüyü mesaj odur ki, müharibə bitsə də, o ağrı keçməyib. Və Qarabağ qayıtmasa, 

keçməyəcək. Elə Rəhman kişinin evinin açarlarını qoruyub saxlaması, bir oğlunu itirsə də, yenə kiçik oğluna 

açarları verib, bəlkə evimizə yolun düşə - deməsi ümidlə qarışıq gözləntinin göstəricisidir. 

Filmin sonunda Rəhman kişi əzabını, təkliyini leysan yağışın alında ovudur, ürəyini yağışa açır. Bu da 

Novruz Nəcəfoğlu əsərlərindəki başqa bir ideyanın, insanın təbiətlə vəhdətdə olmasının, təbiətin parçası kimi 

qavranmasının ifadəsidir. 
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“Yollar uzanan gün” müharibədən daha çox ermənilərin bu gün törətdiklərinin, daha doğrusu, davam 

etdirdikləri faciələri qabardır. Əlbəttə, Fikrət Qoca haqlıdı, “Ağlamaq üçün ən gizlin yer leysan yağışın altıdı”... 

Amma film sadəcə gizlində ağlamağa yox, həm də açıqda döyüşməyə çağırır! 

Daha öncə Qarabağ mövzusunda filmlərin daha çox simvolik, sürreal sonluqlarla bitdiyini vurğuladım. 

Fikirlərimi ümumiləşdirib təkrar da olsa sadalamaq istəyirəm. “Fəryad”da qadının İsmayıl deyib çağırışı, yaxud 

“Xoca”da sadəcə “xoca” adlı üzüyün qorunub saxlanılması, “Dolu”da ruhların sərhədsiz filansız Ağdama keçib 

getməsi, Rüfət Əsədovun “Arxada qalmış gələcək” filmində balaca oğlanın qaçqın vaqonlarını hərəkətə gətirməsi 

ümidin simvoludur. 

 

P.S. Amma biz Qarabağ mövzusunun, Qarabağ adlı filmin real sonluğunu gözləyirik. Heç bir sənət 

meyarlarına sığmayacaq ən pafoslu, ən hündürdən deyilmiş “QƏLƏBƏ” mesajını! 

 

525-ci qəzet.-2018.-24 fevral.-№37.-S.14-15. 
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ABŞ səfiri: “Xocalı XX əsrdə baş vermiş ən dəhşətli hadisələrdən biridir” 

 

Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Ukraynanın bir çox şəhərlərində yüzlərlə 

biqbord yerləşdirilib 

 

Nigar Abdullayeva 

 

Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə bağlı həm ölkəmizdə, həm də xaricdə çoxlu sayda tədbirlər həyata 

keçirilir. Bu tədbirlər zamanı xarici ölkələrin Azərbaycandakı səlahiyyətli nümayəndələri ilə yanaşı, tanınmış 

şəxslər, ziyalılar Xocalı soyqırımı ilə bağlı fikirlərini bildirirlər. 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sekuta bildirib ki, Xocalı XX əsrdə baş vermiş on dəhşətli 

hadisələrdən biridir. O qeyd edib ki, tarixi öyrənmək vacib olduğu kimi, bu cür hadisələrin bir daha 

təkrarlanmaması üçün çalışmaqla yanaşı, parlaq gələcək üçün birgə işləmək lazımdır. "ABŞ Minsk qrupunun 

üzvü olaraq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasını daim diqqətdə saxlayır. Biz tərəfləri bir araya 

gətirərək, həlli uzanmış bu məsələnin tez bir zamanda həllinə çalışırıq". Həmsədrlərin fəallaşmasından danışan 

səfir bildirib ki, ABŞ daim məsələnin həlli ilə bağlı irəliləyişə imkan verən yol tapılmasına çalışır: "ABŞ 

nizamlanma prosesinə daim sadiq olub. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində hələ də insanlar həyatlarını 

itirirlər. Bu münaqişənin tez bir zamanda həlli vacibdir", 

Qeyd edək ki, ABŞ Konqresinin demokrat üzvü, Nyu-Cersi ştatını təmsil edən Donald Peyn 20 Yanvar və 

Xocalı faciələrinin ildönümü ilə bağlı bəyanatla çıxış edərək bu faciələrdə həyatını itirmiş insanların xatirəsini 

anıb. Konqresin üzvü bəyanatında 1991-ci ildə müstəqilliyini bəyan edən Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə 

sovet hökumətinin 1990-cı il yanvarın 20-də qoşun yeridərək çoxsaylı insanın həyatına son qoyduğunu 

vurğulayıb. Konqres üzvü, həmçinin Xocalıda həlak olmuş insanların xatirəsini yad edərək keçmiş sovet 

respublikalarında baş vermiş müharibələrdə həyatlarını itirmiş şəxslərin xatirəsinin əbədiləşdirilməli olduğunu 

bildirib. Bəyanatın sonunda konqresmen planetimizdə azadlıq uğrunda müharibələrdə həlak olmuş bütün insan-

ların ABŞ Konqresi tərəfindən ehtiramla yad edilməli olduğunu vurğulayıb. 

 

Litvada Xocalı soyqırımına həsr olunmuş fləşmob keçirilib 

 

Azərbaycanın Litvadakı səfirliyinin dəstəyi ilə Litva Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının fəal üzvləri 

Vilnüsün mərkəzində, Neris çayının sahilində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş fləşmob keçiriblər. Xarici İşlər 

Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, Vilnüs şəhər meriyasının xüsusi icazəsi ilə keçirilən tədbir Vilnüs 

sakinlərinin və qonaqlarının ən çox hərəkət etdiyi yerdə və meriyanın qarşısında baş tutub. 100 kvadratmetr 

sahədə 2000-don çox xüsusi konstruksiyalı şamdan yazılan “KIIO-JALY” sözü bütün gecə boyu yandırılıb. 

Vilnüs və Kaunas universitetlərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə yanaşı, litvalı gənclər də bu fləşmobun 

təşkilində fəallıq göstəriblər. Bundan öncə səfirliyin və Litva Qan Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Xocalı qurbanlarına 

həsr olunmuş qanvermə aksiyası keçirilib. Qanvermə aksiyasında diplomatlarla yanaşı, diaspor nümayəndələri, 

tələbələrimiz, litvalı gənclər iştirak ediblər. 

 

Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi Belarusda yad edilib 

 

Qomel vilayətinin (Belarus Respublikası) Svetloqorsk şəhərində Xocalıda azərbaycanlıların soyqırımına 

həsr edilmiş tədbir keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının Belarus Respublikasındakı səfirliyinin iştirakı 

ilə “Azərbaycan İcmaları Konqresi” Beynəlxalq İctimai Birliyi (AİK BİB) tərəfindən təşkil edilib. 

AİK BİB-in məlumatına görə, Azərbaycanın Belarusdakı səfiri Lətif Qəndilov tədbiri açaraq Xocalı 

soyqırımı, bu şəhərin yüzlərlə sakininin heç bir təqsiri olmadığı halda qətlə yetirilməsi barədə məlumat verib. 

Anım mərasimi iştirakçılarını Azərbaycan tarixinin bu qanlı səhifəsini unutmamağa çağıran səfir qeyd edib ki, 

Xocalı soyqırımı barədə məlumatın yayılması hər bir azərbaycanlının borcudur. Diplomat vurğulayıb: “Erməni 

quldur dəstələrinin törətdiyi vəhşilikləri bütün dünya bilməlidir”. “Azərbaycan İcmaları Konqresi” BİB-in 

nümayəndəsi Məzahir Yusifov deyib: “Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Xocalı qırğınında şəxsən iştirak 

etməsini bildirib. Dünya birliyi isə susur və buna heç bir münasibət bildirmir”. 

AİK BİB-in Bobruysk bölməsinin rəhbəri Eyyub Yusifov bu qanlı hadisələr barədə məlumatın Belarus 

sakinləri arasında yayılmasının vacib olduğunu vurğulayıb. AİK BİB gənclər bölməsinin nümayəndəsi Ülvi 
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İmanov Xocalı faciəsinin anım mərasiminə münasibət barədə söhbət açaraq vurğulayıb ki, azərbaycanlıların indiki 

nəsli, o cümlədən AİK BİB-in gənclər bölməsi Xocalı faciəsi barədə məlumatın gənclər arasında yayılması üçün 

fəal iş aparır. Görüş iştirakçılarına Xocalı faciəsi haqqında sənədli film nümayiş etdirilib. Tədbirin sonunda Xocalı 

qırğım qurbanlarının xatirəsinə ehsan verilib. 

 

Kaliforniyada Xocalı soyqırımına həsr olunan film nümayiş etdirilib 

 

ABŞ-ın Kaliforniya ştatının ikinci ən böyük şəhəri olan San-Dieqo şəhərinin Birinci Universalist Unitar 

Kilsəsində fevralın 21-də Xocalı soyqırımına həsr olunan geniş anım tədbiri keçirilib. Azərbaycanın Los-Anceles-

dəki baş konsulluğu və San-Dieqo-Bakı Dostluq Assosiasiyası tərəfindən keçirilən tədbirdə Xocalı faciəsinin 

dəhşətlərindən bəhs edən, ötən il Kaliforniyanın Los-Anceles şəhərində amerikalı kinematoqraflar tərəfindən 

istehsal olunmuş “Zülmətdən qaçarkən” sənədli filmi nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, sözügedən film ABŞ-da 

Xocalı soyqırımı mövzusunda çəkilmiş ilk ekran əsəridir. Baş konsulluqdan bildiriblər ki, tədbirdə Kaliforniya 

ştatının ali seçkili orqanlarının nümayəndələri, San-Dieqonun xristian, yəhudi, müsəlman və digər dini icmaların 

nüfuzlu din xadimləri, KİV təmsilçiləri və digər şəxslər iştirak ediblər. 

Azərbaycanın Los-Anceles-dəki baş konsulu Nəsimi Ağayev tədbirdə çıxış edərək, sadəcə, Azərbaycan 

xalqının deyil, bütöv bəşəriyyətin yaddaşına qanlı ləkə kimi düşən Xocalı soyqırımını ekran əsəri vasitəsilə daha 

geniş ictimaiyyətə çatdırdıqlarına görə filmi ərsəyə gətirən bütün kinematoqraflara təşəkkürünü bildirib. Baş 

konsul gələcəkdə buna bənzər faciələrin baş verməməsi, günahsız insanların öldürülməməsi üçün Azərbaycanın 

bu istiqamətdə daim ictimai maarifləndirmə işinin aparılmasına böyük önəm verdiyini qeyd edib. N. Ağayev 

bildirib ki, belə bəşəri faciələrin qarşısının alınması üçün ən böyük vasitələrdən biri digər etnik kimliklərə və dini 

etiqadlara dözümlülüyün təşviq edilməsidir. Baş konsul Azərbaycanın bu sahədə özünün dərin tarixi irsindən güc 

alaraq bu gün yalnız ölkə daxilində deyil, beynəlxalq aləmdə də səmərəli iş apardığını vurğulayıb. 

Sonra çıxış edən kilsənin yepiskopu Yan Riddel, San-Dieqo-Bakı Dostluq Assosiasiyasının icraçı direktoru 

Martin Kruminq, Emmanuel sinaqoqunun ravvini BenjFrid, San-Dieqo İslam Mərkəzinin direktoru İmam Taha- 

Hassan və San-Dieqo şəhərində fəaliyyət göstərən jurnalist, “Dağlarda qətl: Xocalıda hərbi cinayət və Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi” və “Erməni lobbisi və ABŞ-ın xarici siyasəti” kitablarının müəllifi Raul Loueri Kontreras 

Xocalı soyqırımına həsr olunmuş anım mərasiminin yüksək önəm daşıdığını, günahsız insanların amansızcasına 

qətlə yetirilməsinin daim qətiyyətlə qınanılmalı olduğunu bildiriblər. Onlar, eyni zamanda bir çox faciələrə sinə 

gərmiş Azərbaycanın öz yüksək tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrini və kimliyini qoruyub saxlayaraq bu 

gün bütün dünyaya örnək olduğunu qeyd ediblər. 

Çıxışlardan sonra sənədli film nümayiş etdirilib. Filmin əsas süjet xətti Xocalı soyqırımının canlı şahidləri 

ilə aparılmış müsahibələr üzərində qurulub. Eyni zamanda Xocalıda törədilmiş dəhşətli hadisələrlə bağlı ABŞ-ın 

ştat qanunvericilərinin və tanınmış din xadimlərinin bu soyqırımını pisləyən açıqlamalarına, tədqiqatçı alim və 

jurnalist rəylərinə yer verilir, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə “Xocalıya 

ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində görülən işlər işıqlandırılır. Film tamaşaçılar tərəfindən böyük 

rəğbətlə qarşılanıb. Sonda müsəlman və yəhudi din xadimləri tərəfindən Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə dualar 

oxunub. 

 

Ukraynanın şəhərlərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı biqbordlar yerləşdirilib 

 

Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi ölkənin müxtəlif şəhərlərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı biqbordlar 

yerləşdirib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə “Xocalıya 

ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilən genişmiqyaslı tədbirlər çərçivəsində Ukraynanın 

Kiyev, Lvov, Odessa, Xarkov, Dnepr, Kirovoqrad, Nikolayev, Jitomir və digər şəhərlərində yüzlərlə biqbord 

yerləşdirilib. Biqbordların yerləşdirilməsində məqsəd Xocalı soyqırımı haqqında xarici vətəndaşları 

məlumatlandırmaqdır. Bu biqbordlar bir ay müddətində nümayiş etdiriləcək. 

 

Palitra.-2018.-24 fevral.-№37.-S.11. 
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Serj Sarkisyan Xocalı soyqırımının təşkilatçısı və birbaşa iştirakçısıdır 

 

Hərbi cani müsahibələrində soyqırımı törətmək ideyasının ona məxsus olduğunu və bununla da 

azərbaycanlılarda qorxu və vahimə yaratmaq istədiyini bildirib 

 

Elçin Zaman 

 

Ötən əsrin dəhşətli faciələrindən sayılan Xocalı soyqırımının 26 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. 

 

Yolu, işığı kəsilmiş, ərzağı tükənmiş Xocalı Ermənistana qarşı təkbaşına, qəhrəmancasına 

döyüşürdü 

 

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 kəsilmişdi. Xocalılılar ancaq öz qəhrəmanlıqları və şəhər müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində yaşayır 

və müdafiə olunurdular. Şəhərin müdafiəsi əsasən avtomat və ov tüfəngləri ilə silahlanmış yerli özünümüdafiə 

dəstəsi, yerli milis qüvvələri və Milli Ordunun döyüşçülərindən təşkil olunmuşdu. Fevralın ikinci yarısından 

başlayaraq Xocalı erməni silahlı dəstələri tərəfindən mühasirəyə alınmışdı və hər gün toplardan, ağır texnikadan 

atəşlərə, həmlələrinə məruz qalırdı. 

Xocalıya hücuma hazırlıq fevralın 25-də axşam  366-cı 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 etdilər. 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 

bürünmüşdü. 

İnsanların diri-diri yandırılması, başlarının kəsilməsi, üzlərinin dərisinin soyulması, körpə uşaqların 

gözlərinin çıxarılması, hamilə qadınların qarınlarının süngü ilə yarılması- bunlar erməni vəhşiliyinin Xocalı 

soyqırımındakı təzahürləridir 

Xocalıya üç istiqamətdən hücum aparıldığından əhali Əskəran istiqamətində qaçmağa məcbur olmuşdu. 

Tezliklə aydın olmuşdu ki, bu məkrli hiylə imiş. Naxçivanik 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... Erməni quldurlarının 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 

valideynlərindən birini itirmişdir. Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. 

Onlar diri-diri yandırılmış, başları kəsilmiş, üzlərinin dərisi soyulmuş, körpə uşaqların gözləri çıxarılmı,ş hamilə 

qadınların qarınları süngü ilə yarılmışdır. Ermənilər hətta meyitləri də təhqir etmişdilər... Qarlı aşırımlarda və 

meşələrdə zəifləmiş, taqətdən düşmüş insanların çox hissəsi məhz Əskəran-Naxçivanik istiqamətində erməni 
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silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. 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 Məclisin qərarı ilə 26 fevral “Xocalı Soyqırımı və Milli Matəm Günü” elan olunmuş, bu barədə 

bütün beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilmişdir. 25 fevral 1997-ci ildə  Ulu Öndər tərəfindən  “Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” Fərman imzalanmışdır. 

 

Dünya birliyi Xocalı soyqırımını lənətləyir 

 

Xocalı soyırımının dünya ölkələri tərəfindən tanınması üçün Prezidenti İlham Əliyev və ölkənin Birinci 

vitse- prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Mehriban xanım Əliyeva səmərəli görüşlər keçirmiş, 

beynəlxalq tədbirlərin təşkilinə nail olmuşlar. Həmçinin Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezdienti Leyla 

Əliyevanın təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə 30-dan çox ölkədə “Xocalıya ədalət” kampaniyası keçirilir. Məhz bu tip 

kampaniyaların nəticəsidir ki, bir sıra ölkələrin  parlamentləri, o cümlədən ABŞ-ın bir neçə ştatı Xocalı soyqırımı 

barədə qərar qəbul ediblər. 

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. 

 

Soyqırımı törədənlərin  beynəlxalq tribunallarda mühakiməsi üçün faktlar və hüquqi baza kifayət 

qədərdir 

 

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 cinayətlərə aid edilib. Baş 

prokurorun 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. 

Soyqırımı zamanı insanlıq əleyhinə müharibə cinayətləri törətmiş 287 nəfər haqqında cinayət məsuliyyətinə 

cəlbetmə qərarları çıxarılıb 
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Şöbə 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 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, keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan Xocalı soyqırımının birbaşa təşkilatçıları və 

iştirakçılarıdır. Sakisyan 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.-2018.-24 fevral.-№37.-S.8. 
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Xocalı harayı erməni faşizminə qarşı mübarizəyə çağırışdır 

 

Xuraman İsmayılqızı 

 

Qonşu dövlətlərə qarşı torpaq iddialarını başqalarının axıdılan qanları bahasına həyata keçirən daşnakların 

insanlara yaşatdığı dəhşətli anları səhifələrində saxlayan tarix göstərir ki, qəddarlığı, vəhşiliyi genlərində daşıyan 

ermənilər hələ də yorulmur, dinc əhaliyə qarşı apardıqarı soyqırımlardan nəticə çıxarmırlar. Bir əsrdə 

azərbaycanlılara qarşı nifrətini 1905-1907, 1918-ci illərdə törətdikləri qırğınlarla bildirən, məskunlaşdıqları 

əraziləri qan qoxuyan nəfəsləri ilə murdarlayan, gorbagorlarının “Böyük Ermənistan” xəyallarının əsirinə 

çevrilən, bütün həyatlarını onun bunun köləsi kimi başa vuran ermənilərin insanlıq adına xələl gətirən zümrə 

olduqlarını tarixi şəxsiyyətlərin sözləri də təsdiqləyir. 

Bəllidir ki, hər bir xalq milli keyfiyyətləri ilə tanınır. Bu cür tanınmaların əsas meyarı isə fakt , dəlil, sübut 

və şahid ifadələridir. Ermənilər haqqında tarixi mənbələrdə yazılanlara diqqət yetirmək kifayətdir ki, qaniçənliyi 

genlərində, irsi keyfiyyətlərində möhürləyən bu millət haqqında təsəvvür yaransın. Rus tədqiqatçısı V.L. Veliçko 

“Kavkaz” əsərində yazır: “ Ermənilər haqqında çox-çox qədimlərdən pis fikir yaranıb və heç şübhəsiz ki, bu 

əsassız deyildir... məhz onlar hər cür bəhanə ilə hay-küy qoparmaq qabiliyyətinə malikdirlər.” 

Eyni yanaşma erməniləri daha yaxından tanıyan, murdar xislətli xalq olduqlarını xarakterizə edən, 

“ermənizmin” taun qədər qorxulu olduğunu dərk edən rus yazıçısı A.S. Qriboyedovun rus imperatoruna 

məktubunda da aydın görünür: “ Əlahəzrət, mərkəzi rus torpaqlarında ermənilərin məskunlaşmasına icazə 

verməyin. Onlar elə tayfadırlar ki, bir neçə on il yaşadıqdan sonra dünyaya hay-küy salaraq “bura bizim qədim, 

dədə-baba torpağımızdır” deyəcəklər.” 

N. İ. Şavrovun “Novaya uqroza russkomu delu v Zakavkaze: predstoyaşaya rasprodaja Muqani inarodam” 

yazısında isə qeyd olunur: “ Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min nəfər erməninin bir milyonu yerli deyil. 

Və onlar vilayətə bizim tərəfimizdən köçürülüb.” 

Amerikada yaşayan erməni yazıçısı L.Z. Sürməliyanın “Xanımlar və cənablar, müraciətim sizədir” 

kitabından götürülmüş bu sətirlər isə bir erməninin öz soydaşlarının qaniçənliyinə verdiyi qiymətdir: “ Türklərlə 

ermənilər arasındakı ziddiyyətlərin yaranmasının əsas səbəblərindən biri də türk və Azərbaycan xalqlarının 

humanizminə, qayğıkeşliyinə, vətənpərvərliyinə qarşı erməni millətçilərinin amansız qəddarlığıdır.” 

Ermənilərin vəhşiliklərindən bəhs edən yüzlərlə, minlərlə belə sübutlar vardır. 26 il bundan əvvəl törədilmiş 

Xocalı soyqırımı isə erməni vəhşiliyinin dözülməz nümunəsidir. Xocalı soyqırımının dözülməz mənzərəsindən 

dəhşətə gələn fransız jurnalisti Jan İv Yunet yazır: “ Biz Xocalı faciəsinin şahidiyik. Biz Xocalı müdafiəçilərinin, 

yüzlərlə dinc sakinin- qadınların, uşaqların, qocaların eybəcər hala salınmış cəsədlərini gözlərimizlə gördük... 

Ermənilər bizim vertolyotu da atəşə tutduqlarına görə çəkilişi başa çatdıra bilmədik. Amma elə yüksəklikdən 

gördüklərimiz də törədilən vəhşilikləri təsəvvürə gətirmək üçün kifayət edirdi. Bu, tükürpədici mənzərə idi. 5-6 

yaşlı uşaqları, qundaqdakı körpələri, hamilə qadınları vəhşiliklə öldürən ermənilər cəlladlıqda heç kəslə 

müqayisəyə gəlməzlər.” 

Bu millətin başbilənləri Aqanbekyan, Silva Kaputikyan, Zori Balayan, Serj Sarkisyan kimi  “ideoloqların” 

insanı xarakterlərə mənsub olmalarına inanmaq çox çətindir. Ermənistanda Zori Balayanı “Qarabağı başlayan 

adam” hesab edirlər. O, 1993-cü il fevralın 5-də Latviyada çıxan “ SM- Seqodnya” qəzetinin müxbiri A. 

Geronyanın “ Dağlıq Qarabağ faciəsinin ideoloqlarından biri kimi həlak olanlar, qaçqınlar qarşısında özünüzü 

günahkar sayırsınızmı?” sualına utanıb , xəcalət çəkmədən belə cavab vermişdir: “ Mən bu işi başladığıma görə 

yox, öz xalqımı gec ayağa qaldırdığıma görə günahkaram. Görünür, məsələni Naxçıvandan başlamağa cəsarətim 

çatmadı.” Daşnak təfəkkürünün, ideologiyasının mənfur niyyətini açıqlayan bu “ günah” qanlı-qadalı bir 

soyqırıma illərdən bəri aparılan hazırlığın açıqlamasıdır. Erməni araşdırmaçı Quram Marhuliyanın yazdığı kimi 

daşnak siyasətinin müəllifləri olan, üç dəniz arasında dövlət qurmağı planlaşdıran erməni millətçilərinin “Böyük 

Ermənistan”, “Türkiyə Ermənistanı”, “Kilikya Ermənistan”ı, “Batı Ermənistan”ı, “ Dağlıq Ermənistan”, “Aran 

Ermənistan”ı, “Erməni məsələsi”, “Erməni soyqırımı”, “Bakurakert” kimi saxta terminləri ilə öz xalqını aldadan, 

xəyanət edən “ideoloqlar” başqa məkanlarda hazırlanan planların reallaşması naminə yüzlərlə insanı qətlə yetirir, 

qırğınlar törədirlər. Sərsəm “Böyük Ermənistan” ideologiyasının əsirinə çevrilən daşnakların əsas prinsipini əks 

etdirən “Günah işlə, yetər ki, “Böyük Ermənistan” millətini dəstəklə” çağırışına qoşulan ermənilərin etnik 

təmizləmə siyasətinin acı nəticələrini oxucusuna çatdıran müəllif daha çox başqa olkələrin arxivlərində əldə etdiyi 

mənbələrə əsaslanır. 
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Kimliyindən asılı olmayaraq əllərində oyuncağa çevrildikləri ağalarının yeməklərinin artığını yalayan 

köpək kimi quyruqlarını bulayan ermənilər  haradansa bir qarış da olsa torpaq qoparmaq naminə hər cür alçaqlığa 

razı olarlar. 

İmperiyanın dəstəyi ilə məskunlaşdıqları ərazilərə sahiblənmək naminə hər cür cildə girən ermənilərin əsl 

simasını bütün dünya ictimaiyyətinə bəlli edən Dağlıq Qarabağ hadisələri erməni faşizminin qəddarlığının da 

şahidi oldular. İmperiyanın qoltuğuna sığınan ermənilər Xocalı soyqırımını törətməklə ötən əsrin əvvəllərində dar 

günlərində onlara dəstək olan azərbaycanlılara yüz illiyin sonlarında dönük çıxdılar. Yedikləri çörəyin “haqqını” 

güllələrlə qaytaran, tikəsini bölən qonşularını tərəddüd etmədən öldürən, tonqalda yandıran və əməlindən 

şənlənən, alovlar içərisində ölümlə çarpışan qurbanlarının haray səslərini musiqi sədaları ilə “dinləyən” erməniləri 

əbəs yerə iblis xislətli varlıqlar (onları insan adlandırmaq insanlığa utanc verər) adlandırmırlar. 

Dünyada insanların kütləvi qətliamı ilə tarixə yazılan soyqırımlar çox olub. Xatın, Xirosima, Naqasaki, 

Ruanda, Nigeriya, Srebrenitsa... bu günlərimizə təsadüf edən Suriya hadisələri... Siyahını artırmaq da olar. Amma 

onların içərisində Xocalı soyqırımı dəhşəti və qəddarlığı ilə fərqlənir. Çünki sovet imperiyasının dağıdılması üçün 

seçilən millətlərarası ziddiyyətlərin gündəmə gətirilməsi ideyası yarananda ermənilərdən istifadə aktuallaşdı. Zəif 

həlqə kimi ermənilərin başqa millətlərlə daha sıx yaşadığı, təmasda olduğu bölgələr seçildi. Tarixən güclülərin 

nökəri olduğunu satqınlığı ilə təsdiqləyən ermənilərin azacıq payla  bütün iyrənc planların muzdlu nökərləri 

rolunu oynaması Cənubi Qafqazda gerçəkləşdirilən geosiyasi oyunlarda da işə yaradı. Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsini alovlandıranlar ilk növbədə daşnakların daim gündəmdə olan və məqamını gözləyən “Böyük 

Ermənistan” sayıqlamalarını “xatırlatdılar.” Beləliklə, 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda milli zəmində 

qarşıdurmaların qığılcımları işardı, Ağdamda ermənilər tərəfindən qətlə yetirilən iki gəncin ölümü soyqırıma 

aparan yolda tökülən ilk qan oldu. 

Zaman keçdikcə, SSRİ dövründəkindən fərqli olaraq Azərbaycan xalqının əsl tarixi, hadisələr araşdırıldıqca 

bəlli oldu ki, ermənilər ötən əsrdə bir neçə dəfə soyqırım törədiblər. Sovet imperiyasının göstərişi ilə baş tacı 

etdiyimiz şaumyanlar, kirovlar ötən əsrin əvvəllərindəki soyqırımların müəllifləridirlər. 

Əsgəranda, Ağdamda, Qaradağlıda... əhaliyə qarşı amansız işgəncələr verən  ermənilər vəhşiliklərini bu 

gün də davam etdirir, azərbaycanlıları qətlə yetirməkdən zövq alır, körpələrə, yeniyetmələrə belə silah qaldırırlar. 

26 fevral 1992-ci ildə sovetlərin 366-cı alayı ilə erməni silahlı birləşmələrinin birgə hazırladıqları hərbi 

əməliyyat nəticəsində bir gecədə  yer üzündən silinən Xocalının 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri ahıl 

olmaqla 613 sakini qətlə yetirildi, yaşlılar, körpələr tonqalda diri-diri yandırıldı, yaralılara aman verilmədi. 

Gənclərimizin başları ermənilərin məzarları üstündə qurban kimi kəsildi. 

Xarici jurnalistlərin də etiraf etdiyi kimi, hələ də can verməkdə olan yaralılara qarşı amansızlıq, insanların 

diri-diri tonqala atlaraq yandırılması, körpələrin süngüyə keçirilməsi yalnız ermənilərə məxsus keyfiyyətlər 

olmaqla dözülməz və inanılmaz vəhşiliklərdən xəbər verirdi. “Biz yolu azərbaycanlıların meyidləri 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. 

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 bu sənədin  mahiyyət və əhəmiyyəti böyükdür. Beynəlxalq hüquqa 

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

Ermənistanın dövlət siyasətinin əsasını təşkil edir. 

Prezident İlham Əliyevin səyi, Azərbaycanın artan nüfuzu, uğurlu diplomatiyası sayəsində dünya 

ictimaiyyəti başa düşür ki, Ermənistanın dövlət siyasətinin əsasında terrorçuluq və işğalçılıq öndə dayanır. Heydər 

Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə beynəlxalq səviyyədə aparılan ideoloji təbliğatın əsas prioritetləri Dağlıq Qarabağ 

haqqında həqiqətləri, Xocalı soyqırımını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. 
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57 ölkənin gənclər təşkilatlarını birləşdirən İƏT-nin Gənclər Forumu İdarə Heyətinin sessiyasında qurumun 

mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq məsələləri üzrə Baş əlaqələndiricisi seçilən, Heydər Əliyev 

Fondunun vitse-prezidenti, Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış, bütün dünya birliyi tərəfindən dəstəklənən 

“Xocalıya ədalət” kampaniyasına qoşulanların sayı artır. 

Artıq Xocalı soyqırımını tanıyanların sayının artması ilə ermənilərin məkrli siyasəti dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılır. Pakistan, Kolumbiya, Meksika Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyır. ABŞ-ın 15 ştatında, Cexiya, 

Rumıniya paramentində faciə ilə bağlı qərarlar qəbul olunub, Türkiyə Böyük Millət Məclisində dinləmələr 

keçirilib. İslam Əməkdaşlıq təşkilatı Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Avropa Şurası, ATƏT, BMT 

səviyyəsində Xocalı faciəsi ilə bağlı sənədlər yayılıb. 

Paraqvay parlamentinin saytında yerləşdirilən bəyanatda qeyd edilir ki, Xocalı qətliamı XX əsrdə törədilən 

ən qanlı faciə, erməni vəhşiliyinin nümunəsidir.  Xocalı dəhşəti Ermənistan və Azərbaycan arasındakı 

münaqişəndə mülki əhalinin məruz qaldığı ən böyük qətliam olub, nəticədə etnik xarakterli səbəblərə görə dinc 

əhaliyə qarşı misli görünməmiş qırğınlar törədilib. Sənəddə bir sıra dövlətlərin Ermənistanın silahlı qüvvələri 

tərəfindən Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törədilmiş bu soyqırımı və insanlıq əleyhinə cinayəti pislənilib, 

Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı qınanılıb, həmçinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, 

suverenliyinə və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət ifadə edilib. Bəyanatda 

BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 1993-cü ildə qəbul edilmiş 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələrin 

təcavüzün dayandırılmasını, diqqətin qurbanlara yönəldilməsini və Azərbaycanın 20 faiz torpağının Ermənistan 

tərəfindən işğalı nəticəsində yaranmış münaqişənin həlli yolu kimi dialoqu təşviq edilir. Deputatlar palatası qeyd 

olunanları və beynəlxalq humanitar hüququn əsas prinsip və normalarına hörmət edilmədiyini əsas tutaraq, 1992-

ci ildə Dağlıq Qarabağ regionunun Xocalı şəhərində törədilmiş soyqırımını pisləyir və bu insanlıq əleyhinə 

cinayətin 26-cı ildönümünün anılması münasibətilə Azərbaycan xalqına həmrəyliyini  bəyanatı ilə bildirir. Xocalı 

faciəsinin 20-ci illiyində təkcə İstanbulun Taksim meydanında soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş 

aksiyalarda 1 milyondan artıq insanın iştirakı Azərbaycanla həmrəylik nümunəsi olmaqla insanlığa qarşı törədilən 

bütün qətliamların pislənilməsi demək idi. Soyqırımının 26 illiyi ərəfəsində qardaş Türkiyədə Xocalı 

soyqırımında qətlə yetirilən azərbaycanlıların xatirəsi yad olunur, Xocalı adına park salınır.  Hər il  Avropanın 

bütün şəhərlərində Xocalı qurbanlarının xatirəsi hörmət və etiramla anılır. Xocalı soyqırımını tanıyanların sayının 

artması 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” fikrinin 

reallığına inamı artırır. 

 

İki sahil.-2018.-24 fevral.-№37.-S.6. 
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“Gül var, Xocalıdan sonra açılmır...” 

 

Hafiz Təmirov, 

polis mayoru DİN Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı 

 

Çox qəribədir. İnsan doğulduğu yurda, torpağa oxşayır. İlk dəfə onu televiziya ekranlarında görəndə 

görkəmindən bir ömrə sığmayan həsrətini, yanğısını hiss etmişdim. Bəlkə də lal olsaydı belə, onun halını 

anlamaq mənimçün elə də çətin olmayacaqdı. Bəzən insanın dərdi özündən əvvəl danışır adamla… 

 

Azərbaycanın əməkdar artisti Məhəbbət Kazımovun ifasında “İndi məndən küs görüm” mahnısını 

dinləyəndən sonra şair Ələmdar Quluzadənin ürəyinə yazığım gəldi. Və öz-özümə pıçıldadım: bəxtəvər o sevginin 

başına ki, şair ürəyində özünə yer eləyir. 

Düzü, ona bəxtəvərlik vermək keçdi içimdən, amma… 

Sükut olub sakitcə yanından ötüşərəm. 

Saçı saçından uzun söyüdlə öpüşərəm. 

Nəğməmi dinləyəndə mən yadına düşərəm, 

İndi məndən küs görüm,- deyən şairin yaşadıqlarına bircə gün belə şərik olsaq, sağ qalacağımızı güman 

etmirəm.  Şair ömrü yaşamaq ona görə fərqlidir ki, heç nəyə biganə qala bilmirsən. Gözü kor olan bulağın, kökü 

baltalanan ağacın, yuvasından perik düşən quşun dərdi də yuxunu ərşə çəkir, onsuz da rahatlıq bilməyən ömrünün 

üstünə qanadlarını elə gərir ki, aldığın hər nəfəsə bu sonuncudur deyirsən. 

“İndi məndən küs görüm”ü şair pıçıltı ilə deyir. Amma misraların alt qatında yaşananları xatırlamayan 

uzunsaçlıya bir üsyan var, bir hayqırtı var… 

Bu mahnıya yüz dəfə, min dəfə qulaq assan, yenə də bezməyəcəksən. Çünki hər birimizin ürəyindən, 

qayğılarla yüklənəndə, adamların içində darıxanda bir ömür boyu qulağımızda səsi və sözü qalan “buludgözlüyə”, 

“İsmi pünhan”a: 

Bil üz-üzə gələndə qəhərlənib çaşarsan, 

Gözümün qabağında od tutub alışarsan. 

Gördüyün yuxuları qızlara danışarsan, 

İndi məndən küs görüm,- demək keçir… 

Ələmdar Quluzadənin sözü, fikri sanki taleyinin boyuna biçilib. Həm də onda qəribə bir uzaqgörənlik var. 

Gələcəkdə olanları görürcəsinə şeirinin hər misrasında yaşaya-yaşaya yanır, yana-yana yaşayır. Sən demə, bu 

doğrudan beləymiş: yaza-yaza hər adam yaşaya bilmədiyi kimi, hər yaşayan da yaza bilmir… 

Əslində mətləbi çox uzatmayacaqdım. Əlamdar Quluzadənin iç dünyasına, könül pıçıltısına şeirlərinin 

ucalığından sizlərlə birlikdə boylanmaq istədim… 

Yenə də “bəxtəvər başına” Ələmdar Quluzadənin. Yaşadığı və yaşadığımız  ən böyük faciəyə həm də bir 

vətədaş kimi yanaşması onu bir daha gözümüzdə əsl söz adamı, əsl sözün adamı ucalığına ucaltdı. Bəli, söhbət 

şairin “Şəhid  şəhər” poemasından gedir. Məncə, elə ədəbiyyatımıza da “şəhid şəhər” ifadəsini Ələmdar Quluzadə 

gətirib. 

“Şəhid şəhər”i xalq şairi Nəriman Həsənzadə ədəbi hadisə adlandırır. Yazır ki, od içində yanan şair ürəyinin 

qanıyla naxışlanan, vergülü-nöqtəsi o müqəddəs qanın damlaları olan bu əsər başdan-başa özünü, müasirlərini 

ittihamdır… 

Və poemanın ön sözündə onun bütünlükdə mahiyyəti öz əksini tapır. 

“Şair bütün bunları ürək ağrısı ilə açıb göstərir, dərslik yazır, oxuyun, öyrənin,- deyir… 

Şair poemanı 1992-ci ilin fevralında erməni və rus hərbi birləşmələri tərəfindən yerlı-yeksan edilmiş 

Xocalıya, xocalılara, şəhid olmuş 88 yaşlı atasına deyil, həm də o illərdə başsız, yiyəsiz qalmış xalqımıza həsr 

edib. Elə poemanın ilk misralarından həsrət boylanır, vətənsizlik ağrısı baş qaldırır. 

Bir lələk düşsə yerə durnanın sırasından, 

Bir Qarabağ göyərər gözümün qarasından. 

Çınqılı dolaşanda daşların arasından 

Bir utancaq bənövşə boy göstərsin, boy deyim. 

Şeirin ikinci misrası “Vətən” deyib ağlamaqdan gözünün qarası gedib ağı qalanların demək istədiklərinin 

məcmuudur. Ürəyində olanı korlara, karlara daha hirslə, daha qəzəblə hayqıran şair Vətənə üz tutanda yumşalıb 



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 

 

89 
 

muma dönür və xətrinə dəyməsin deyə, bu misraları da dərdinin, nisgilinin göynərtisi kimi qəbul etməyini 

təmənna edir. 

Mən susanda vulkanam, od tutanda kömürəm, 

Əllərimi üşüdən səsimi üşütməyib. 

Bir kabab süfrəsində  sənə sağlıq demirəm, 

Sənə dediklərimi kitab da eşitməyib. 

Ələmdar Quluzadə “Şəhid şəhər”i heca vəznində qələmə alıb. Amma Xocalı elə bir dərddir ki, bu dərd əruz, 

sərbəst vəznlərində də yazılsa bədii gücü itməz, bütün ağrısı ilə ruhumuza hakim kəsilər. Bəlkə də şair ona görə 

hecaya üstünlük verib ki, o, dərdimizə olduğu kimi, onu yazıya alan qələmimizə daha simsar,  onunla 

həmahəngdir. Onsuz da qələmin yükü ağırdır. Burda deyiblər ey: “Hər kəsin dərdi özünə dəvə boydadır”. 

Dünyanın baharı qışdan seçilmir, 

Çillədə yağan qar nə bitirəcək? 

Bu dərdi bir ölkə daşıya bilmir, 

Bu qələm çiyninə nə götürəcək? 

Amma poemanı oxuduqca görürük ki, 

Vətənin çörəyi ucuz tutulsa, 

Torpağın qiyməti bir cibə sığar. 

misralarını da, bir ölkənin daşıya bilmədiyi dərdləri də qələm yazır, qələm daşıyır. 

Ələmdar Quluzadə tarixi unutmur, onu yada salmaqla bir daha demək istəyir ki, unutqanlıqlar, “məndən 

ötdü”lər gələcək, miqyası daha geniş faciələrə yol açır. 

Qarakənddən üzü bəri, 

Neçə yolçu izdən dönüb. 

Qara-qara qutuların 

Qara üzü bizdən dönüb. 

Və… 

Bizi bizdən ayrı salan, 

Çəpərlərmiş, barılarmış. 

Xəncər kimi qalxmayanlar, 

Pencər kimi qırılarmış… 

Buyurun, 1991-ci il də daxil olmaqla, ondan sonrakı, taleyimizin ipdən asıldığı illərin siyasi mənzərəsi bu 

misralara köklənib. Qarakənd faciəsi, əsl həqiqətlərin gizlədilməsi, hələ də gün işığına çıxmayan qara qutuların 

səssizliyi. Bəs, görəsən, bu sükutu kim pozacaq, kimin buna cəsarəti çatacaq. Məncə, heç kimin… 

20 Yanvar qətliamından sonra Xəzərin sahilində insan dənizinə dönən xalq imperiyaya meydan oxudu. 

1992-ci ilin fevralında erməni millətçilərinin zülmündən canını qurtaran, Vətəndən-Vətənə pənah gətirən insanlar 

bu dənizə qovuşdu. 

Hərdən insana elə gəlir ki, oxuduğumuz, bildiyimiz, nənələrdən, babalardan yadigar qalan bayatılar elə 

onlar kimi tarixə qovuşdu. Demə, zamanı gələndə  hər dövrün, hər zamanın öz bayatısı, ağısı yaranırmış. Şair 

xocası itkin, tüstülü bacası dağılmış evinə-eşiyinə dil deyib, ağlayır bu misralarda. 

Dərə ağlar, döş mələr. 

Daşda qaldı eşmələr. 

Bu üzdə gözümdədir 

O üzdəki çeşmələr. 

Əhdi gümana döndər, 

Yolu dumana döndər. 

Üzüm yox üzə çıxam. 

Üzünü yana döndər. 

Bağışla bizi Xocalı, bizsənin harayına çatmadıq, səni tək qoyduq. Sən kömək istəyirdin, burda təkəm 

deyirdin, Bakıdan isə vəd verirdilər. Necə ki, poemada haqlı olaraq şair yazır: 

Yenə o yanıqlı səs, 

Sızlayır qırıq-qırıq. 

Bu sonuncu nidadır, 

Bu sonuncu hıçqırıq. 

- Düşmənlər Xocalını 

Yandırıb çatır daha! 
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Biz öldük Vətən üçün, 

Siz batdınız günaha! 

Ağdam! Bakı! Qərərgah! 

Bu xəyanətdir, anla! 

Şuşa, denən sən niyə, 

Susdun cəbbəxananla? 

Qoşun qeybə çəkildi, 

Tanklar, toplar qəhətə. 

Sərkərdə nə deyəcək 

Sabah yazıq millətə? 

Bu müsibət Vətəni, 

Kölgə kimi izləyir. 

Bu gecə bizə olan 

Sabah sizi gözləyir! 

Əzizini, doğmasını, oğlunu, qızını itirsə də şair ümidini itirmir, haqqın nahaqq qarşısında əyilməyəcəyinə, 

bir gün Xilaskarın gələcəyinə olan inamını belə ifadə edir: 

Sinəmi yandıran oddu, buz deyil, 

Yaram göynəyəndə yada qısılmır. 

Bir igid öldüsə yurd sonsuz deyil, 

Bir şəhər öləndə Vətən basılmır. 

Və bu misralarda Xocalının da, xocalıların da əzəməti, vüqarı bir şair dilində  belə nəzmə çəkilir. 

Harda istəsəniz qəbrimi qazın, 

Onsuz da sədaqət, peyman pozulub. 

Kənd kimi doğulan Xocalımızın, 

Alnına şəhər tək ölmək yazılıb. 

Torpağın girovu adamı daha çox yandırır, nəinki insan oğlunun. Çünki insan övladı çəkdiyi əzaba, əziyyətə, 

zillətə dözməyib nə vaxtsa haqqa qovuşur, yəni canı çəkdiklərindən biryolluq qurtarır. Bəs torpaq? Nə quş olub 

uça, nə də ki, baş götürüb qaça bilir. Yandıqca yanır içində. Can verə də bilmir, çünki gözləyəni, gözü yolda qalanı 

var… 

Ələmdar Quluzadə də Xocalının bir parçasıdır. Qisas gününü gözləyir, özü də söz-söz, misra-misra… 

Dolanda doluram buludlar kimi, 

Qismət boğçasından alacağım kəm. 

Axı Xocalıda itirdiyimi 

Bakıda axtarıb tapa bilmirəm. 

O müdhiş gecədən, fevralın 26-dan bugünə kimi 

Qurumu tökülür əsəbin, hirsin, 

Xəlbirdən umuruq neçə xəbəri. 

Allaha, tanrıya ağır getməsin. 

Qibləm Xocalıdır o vaxtdan bəri,-deyən soydaşımızın dərdinə şərik, elə qibləsi Xocalı olanlardan biri kimi 

biz də üzümüzü şair qardaşımıza tutub bunları demək istəyirik: Bu torpağın, bu millətin qısas günü uzaqda deyil. 

2016-cı ilin aprelində Xocalının başı üzərində dövrə vuran nigaran ruhları çoxları görməsə də o torpağın həsrəti 

ilə yaşayanlar, dönmək ümidini itirməyənlər gördülər. Azərbaycan oğlu, Vətən əsgəri qanına and içdiyi Xocalını, 

bütün işğal olunmuş torpaqlarımızı qanı ilə, canı ilə düşməndən azad edəcək və arzusunda olduğumuz 

Azərbaycanı üçrəngli bayrağın altında birləşdirəcək. O gün gələcək, vallah gələcək, Xocalı haqqı gələcək! 

 

Bakı Xəbər.-2018.-24-26 fevral.-№37-S.10. 
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XX əsrin ən böyük faciəsi beynəlxalq hüquqi qiymətini gözləyir 

 

Zöhrə Fərəcova 

 

Ötən əsrin sonlarında SSRİ-nin çökməsi ilə müşayiət olunan ictimai-siyasi gərginlik “böyük Ermənistan” 

xülyası ilə yaşayan ermənilərin yenidən fəallaşmalarına şərait yaratdı. Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları irəli 

sürərək Vətənimizi münaqişə ocağına çevirə bildilər. Dağlıq Qarabağ uğrunda gedən mübarizədə erməni 

daşnakları azərbaycanlıları öz dədə-baba yurdlarından zorla qovur, etnik təmizləmə aparırdılar. 

 

O dəhşətli gecədən əvvəlki Xocalı 

 

Xankəndidən 12 km şimal-şərqdə, Ağdam-Şuşa yolunun arasında yerləşən bu şəhərdə həm də Dağlıq 

Qarabağın yeganə hava limanı vardı. 926 kv km ərazisi, azərbaycanlılardan ibarət 7 min nəfər sakini olan Xocalı 

düşmən üçün göz dağına çevrilmişdi. İşğalçılıq planlarını həyata keçirməkdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

bölgəsində strateji əhəmiyyətli ərazisi kimi Xocalı maneələr yaradırdı. Ermənistan silahlı qüvvələri şəhəri ələ 

keçirdikdən sonra buradakı hava limanına, Əsgəran-Xankəndi yoluna nəzarət edə bilərdilər. 

Yağıların göz dikdiyi, atəşə tutduğu şəhər çarəsiz günlərini yaşayırdı. Xocalılılar üstünlüyün düşmən 

tərəfində olduğunu, Xocalının açıq-aşkar müdafiəsiz buraxıldığını görsələr də, evlərini, yurdlarını tərk etmək 

niyyətində deyildilər.  

1991-ci ilin oktyabr ayının sonundan şəhərə gedən bütün avtomobil yolları bağlandı. Erməni silahlı 

dəstələri tərəfindən Xocalı əsasən blokadaya alındı. Yanvarın 2-sindən Xocalıya verilən elektrik enerjisi də 

kəsildi. Şəhərin Azərbaycanın digər bölgələri ilə əlaqələrinə son qoyuldu, yalnız yeganə nəqliyyat vasitəsi 

vertolyot qaldı. Bir neçə ay sonra Xocalı ilə vertolyot əlaqəsi də kəsildi. Artıq 1991-ci ilin sonlarında Qarabağın 

dağlıq hissəsindəki 30-dan çox yaşayış məntəqəsi - Tuğ, İmarət-Qərvənd, Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli, Umudlu, 

Qaradağlı, Kərkicahan və digər strateji əhəmiyyətə malik kəndlərimiz ermənilər tərəfindən yandırıldı, talan edildi. 

Faciə qara kölgə kimi anbaan Xocalıya doğru sürünürdü. Xocalılılar və onun könüllü müdafiəçiləri isə bu şəhəri 

silah-sursatdan daha çox qeyrətləri, torpağa, millətə sevgiləri ilə qoruyurdular. 

 

Fəryadların ərşə qalxdığı gecə 

 

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

SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə şəhəri mühasirəyə aldılar. Xocalıya ən müasir silahlarla hücum 

çəkərək yerlə-yeksan etdilər. Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdıldı, yandırıldı. Xocalıda olan 

özünümüdafiə qüvvələri son nəfərinə qədər vuruşaraq düşmənə çox ciddi müqavimət göstərdilər. Ancaq qüvvələr 

nisbəti qeyri-bərabər idi. Hücum zamanı mühasirədə qalmış şəhərdə 3 min nəfərədək dinc sakin var idi. Erməni 

silahlıları mülkü əhaliyə və özünümüdafiə dəstəsinə qarşı misli görünməmiş qəddarlıqlar etdilər. Onları xüsusi 

amansızlıqla qətlə yetirdilər. Xilas olmaq üçün şəhərdən qaçan əhalinin böyük hissəsi də erməni vəhşiliyindən 

qurtula bilmədi. Onlardan da çoxu düşmən gülləsinə tuş gəldi, əsir götürüldü. Canını götürüb meşələrə qaçanlar 

da qışın sərt soyuğunun, şaxtasının zavalına gəldilər. Xocalı qətliamında başları kəsilən, gözləri çıxarılan, dərisi 

soyulan, diri-diri yandırılan və tanınmaz hala salınanlar erməni qəddarlığının hüdudsuz olduğunu göstərdi. 

O vahiməli, soyuq fevral gecəsində baş verənlər azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırımı idi. 

Xocalı faciəsində rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürüldü ki, onlardan 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 

nəfəri isə qoca idi. Bunların içərisində 8 ailə tamamilə məhv edildi, 27 ailənin yalnız 1 üzvü qaldı, 25 uşaq hər 

iki, 130 uşaq valideynlərindən birini, 230 ailə öz başçısını itirdi, 487 insan şikəst oldu (onlardan 76 nəfər həddi-

büluğa çatmamışdı), 1275 insan əsir götürüldü, 1165 insan girovluqdan azad edildi, 150 nəfərin taleyi hələ də 

məlum deyil. Səkkiz ailə tamamilə məhv edildi. Dövlətin və əhalinin əmlakına 1 aprel 1992-ci il tarixinə olan 

qiymətlərlə 5 milyard rubl dəyərində ziyan vuruldu. 

Bu təcavüz zamanı erməni millətçiləri əsir və girov götürdükləri azərbaycanlıları Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ və digər işğal etdikləri ərazilərində, eləcə də Ermənistanda saxlayaraq dözülməz işgəncələr verdilər. 

Onların bir hissəsi öldürüldü və şikəst edildi. Bir çoxunun taleyindən bu günədək məlumat yoxdur. 

Xocalı işğalı Ermənistan silahlı qüvvələrinə məkrli planlarını daha sürətlə həyata keçirmələrinə fürsət verdi. 

 

Əsrin faciəsi 
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1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni işğalçılarının dinc əhaliyə amansızlıqla divan 

tutmalarının bir səbəbi var idi: xocalılılar etnik mənsubiyyətlərinə görə azərbaycanlı idilər. Ermənistan hökuməti 

tərəfindən Xocalı soyqırımı və onun sakinlərinə qarşı həyata keçirilən cəza tədbirləri qabaqcadan, hərtərəfli 

planlaşdırılmışdı. Həmin gecə vəhşicəsinə törədilən qətllər, qarətlər açıq şəkildə göstərdi ki, erməni silahlı 

dəstələrinin məqsədı yalnız torpaqlarımızın işğalı deyil, dinc sakinləri milli mənsubiyyətlərinə görə qismən və ya 

tamamilə məhv etməkdir. Tarixin yaddaşından silinməyən Xatın, Liditsa, Oradur, Xolokost, Sonqmi, Ruanda, 

Srebrenitsa kimi dəhşətli faciələrin siyahısına Xocalı soyqırımı da yazıldı. XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda 

törətdikləri qətliam bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri oldu. 

Xocalı Azərbaycanın qədim dövrlərinə aid ərazilərdən biri kimi tarix və mədəniyyət abidələri ilə seçilirdi. 

Təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, bəşəriyyət üçün nadir abidələr nümunəsi olan Xocalı abidələri də erməni 

silahlıları tərəfindən dağıdıldı.  

 

Xocalı soyqırımına siyasi qiymət... 

 

Hələ Prezident səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Heydər Əliyev erməni təcavüzünün qarşısının alınması 

məqsədilə təcili tədbirlər görülməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə 26 iyul 1993-cü il tarixli yazılı 

müraciət etdi. 1994-cü il 24 fevralda isə Milli Məclisin qərarı ilə hər il fevralın 26-sı “Xocalı Soyqırımı Günü” 

kimi yad olunması və bu barədə beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilməsi ilə Xocalı soyqırımına ilk dəfə siyasi 

qiymət verildi. 1995-ci il 24 fevralda Milli Məclis dünya parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı müraciət etdi. 

Ulu öndər Heydər Əliyev 1997-ci il fevralın 25-də “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut 

dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” fərman imzaladı. 2002-ci il fevralın 25-də ümummilli lider Xocalı soyqırımının 

10-cu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində bu amansız kütləvi qırğının tarixi-siyasi 

mahiyyətini diqqətə çatdırdı: “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”. Ulu öndərin gördüyü işlər onun hakimiyyəti illərində də, ondan sonra da dövlət səviyyəsində 

ardıcıl olaraq davam etdirildi.  

2003-cü il 15 fevralda Xocalı qaçqınları Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Avropa Şurasına, Avropa 

Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına müraciət etdilər. Müraciətin əsas məqsədi dünyanın nüfuzlu beynəlxalq 

təşkilatları olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Avropa Şurası və Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 

Təşkilatının dünya ictimaiyyətinin diqqətinə 1992-ci ilin fevralında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində 

ermənilər tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri çatdırmaq və bu qanlı cinayətə hüquqi-

siyasi qiymət verilməsinə nail olmaqdan ibarət idi. 

 

 

Xocalıya ədalət! 

 

Xocalı haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılması, bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı aktı kimi 

tanınması üçün Azərbaycan dövləti gərəkli addımlarını atır. Xocalı soyqırımını törədənlərin ifşa olunması və 

beynəlxalq ictimaiyyətin geniş məlumatlandırılması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən 

biridir. Xocalı həqiqətlərinin beynəlxalq aləmdə yayılması, obyektiv qiymət verilməsi üçün ayrı-ayrı təşkilatlar, 

soydaşlarımız da əllərindən gələni əsirgəmirlər. Bu baxımdan, Heydər Əliyev Fondu, xüsusilə onun prezidenti, 

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın 

gördüyü işlər təqdirəlayiqdir. 

2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış “Xocalıya 

ədalət!” beynəlxalq kampaniyası da bu istiqamətdə təbliğat işini daha da fəallaşdırdı. Erməni millətçilərinin əsl 

siması, onların öz sərsəm ideyalarını həyata keçirmək naminə heç nədən, hətta uşaqları qətlə yetirməkdən belə 

çəkinmədikləri bu kampaniya çərçivəsində aparılan işlər vasitəsilə də geniş beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırıldı. 

 

 

Xocalı soyqırımını tanıyan dövlətlər 
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Ermənistan Azərbaycana qarşı uzun illərdir soyqırımı siyasəti həyata keçirir. Xocalı bu siyasətin qurbanı 

oldu. Dünyanın bir çox dövlətləri bu soyqırımı aktını pisləyir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının, 

Meksika, Pakistan, Çexiya, Peru, Kolumbiya, Panama, Honduras, Sudan, Qvatemala və Cibuti parlamentlərinin 

müvafiq sənədlərində Xocalıda törədilmiş kütləvi qətllərin soyqırımı aktı olduğu təsdiqini tapdı. Rumıniya, 

Bosniya və Herseqovina, Serbiya, İordaniya, Sloveniya, Şotlandiya parlamentləri, eləcə də ABŞ-ın 22 ştatının 

icra və qanunvericilik orqanları Xocalı faciəsini qətliam kimi qiymətləndirərək qətiyyətlə pislədilər. 

 

Dünya birliyi hələ də susur... 

 

Xocalının işğalı zamanı ermənilər Azərbaycanın bu qədim yaşayış məskəninin yer üzündən silinməsini 

qarşıya məqsəd qoymuşdular. Onlar məqsədlərini xüsusi qəddarlıqla həyata keçirdilər. Hadisə şahidlərinin 

söylədikləri, Xocalı soyqırımına dair dünya mətbuatındakı çıxarışlar, fotoşəkillər, erməni iştirakçılarının etirafları 

da təsdiq edir ki, Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı apardıqları soyqırımı və etnik 

təmizləmə siyasətinin ən qanlı təzahürü idi.  

Xocalını işğal edən Ermənistanın hərbi birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı silahlı birləşmələr və keçmiş 

sovet ordusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı alayının hərbçiləri beynəlxalq hüquq normalarına əhəmiyyət 

vermədilər. Bu soyqırımı aktı başda Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyannaməsi olmaqla, İnsan hüquq və əsas 

azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası, Cenevrə Konvensiyası və digər beynəlxalq hüquqi-

normativ aktların kobud şəkildə pozulmasıdır. 

Xocalı soyqırımı bir şəhərin əhalisinin ən böyük qəddarlıqla məhvi məqsədi ilə həyata keçirildi. İşğal 

zamanı insanlara edilən zülmlər, verilən işgəncələr göstərdi ki, bu, bütövlükdə bəşəriyyətə, insanlığa, humanizmə 

qarşı həyata keçirilən terrordur. 

Xocalının ələ keçirilməsi üçün reallaşdırılmış hərbi əməliyyat zamanı şəhərin dinc əhalisinə qarşı kütləvi 

zorakılıq törədildiyi dünyaya bəllidir. Soyqırımına beynəlxalq aləmdə siyasi qiymətin verilməməsi, Ermənistanın 

işğalçı siyasətinin ifşa olunmaması, faciə təşkilatçılarının cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməməsi dünya birliyinin 

ədalət və humanizmə yönələn fəaliyyətinə şübhə yaradır. İnsanlıq naminə sülhü bərpa etməyə çalışan dünya birliyi 

bu faciənin təşkilatçılarına, iştirakçılarına qarşı qəti mövqeyini göstərməli, bəşəriyyətə qarşı ən böyük 

cinayətlərdən biri olan Xocalı soyqırımı iştirakçıları, havadarları beynəlxalq məsuliyyətə cəlb edilməlidir. 

 

Azərbaycan.-2018.-25 fevral.-№44.-S.6. 
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Xocalı Soyqırımı - bəşəriyyətə qarşı amansız cinayət: 

Xocalı soyqırımına əsl siyasi-hüquqi qiyməti Heydər Əliyev verdi 

 

Rəşad Cəfərli 

 

Tarix boyu azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə tərkibində soyqırımı əməlləri olan cinayətlər törədən ermənilər 

XX əsrin sonlarında sivilizasiyalı bəşəriyyət üçün növbəti tarixi cinayəti - Xocalı soyqırımını törətdilər. Bu hadisə 

Dağlıq Qarabağın işğalı zamanı Ermənistanın və erməni millətçilərinin həyata keçirdikləri etnik təmizləmə 

siyasətinin növbəti bir mərhələsi idi.  

Hadisələrin gedişatını bir qədər aydın izləsək görərik ki, Xocalının işğalı xüsusi plan əsasında həyata 

keçirilib. Belə ki, 1991-ci ilin oktyabr ayından bu şəhər ermənilər tərəfindən blokadada saxlanılırdı. Həmin ayın 

30-dan Azərbaycanla avtomobil əlaqəsi kəsilən Xocalının yeganə nəqliyyat əlaqəsi də hava xətti ilə mümkün 

olurdu. Şuşa şəhərinin səmasında mülki vertolyotun vurulmasından sonra bu əlaqə də kəsilmişdir. Beləliklə, 1992-

ci il yanvarın 28-də sonuncu vertolyotu qəbul edən Xocalı tam mühasirə şəraitində yaşamışdır. 

Ermənilər tərəfindən Xocalıya hücum edilməsinin başlıca səbəbi şəhərin strateji mövqeyi idi. 7 mindən 

artıq əhalisi olan bu yaşayış məntəqəsi Xankəndidən 10 kilometr Cənub-Şərqdə, Qarabağ dağının silsiləsində və 

Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşməklə böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Əgər Qarabağdakı 

yeganə aeroportun da burada yerləşdiyini nəzərə alsaq, Xocalını ələ keçirmək üçün ermənilərin o dövrdə necə 

canfəşanlıq etdiklərini aydın təsəvvür etmək olar.  

Bəşəriyyətə və insanlığa qarşı ən böyük cinayətlərdən olan Xocalı faciəsindən 26 il ötür. Həmin dəhşətli 

anlarla bizi ayıran zaman kəsiyinin getdikcə uzanmasına baxmayaraq bu qanlı faciə haqqında düşündükcə istər-

istəməz saysız-hesabsız suallar yaranır. Azərbaycan xalqına qarşı uzun illər terror aktları həyata keçirən, 

azərbaycanlılara qarşı müxtəlif tarixi dövrlərlə genosid siyasəti yürüdən ermənilər bu siyasətin tərkib hissəsi kimi 

Xocalı soyqırımına imza atdılar. Amma faciənin baiskarlarının siyahısı təkcə ermənilərlə məhdudlaşmır. 

Günahkarlar siyahısında sapı özümüzdən olan baltaların da adları yer alır ki, bunu da xalq heç vaxt onlara 

bağışlamayacaq. 

Xocalı faciəsi üzərində hakimiyyətə yiyələnən AXC-Müsavat iqtidarı dövründə soyqırımı barədə danışılsa 

da, son nəticədə hər şeyin üstü örtüldü, faciənin günahkarlarının adlarının üstündən sükutla keçdilər. Soyqırımına 

dövlət səviyyəsində hüquqi-siyasi qiymət verilmədi. Çünki hakimiyyətdə olan “bəylərin” də azərbaycanlıların 

soyqırımında rolu ermənilərin, 366-cı motoatıcı alayın və ya A.Mütəllibovun rolundan heç də az deyildi. 

2002-ci ildə faciənin onuncu ildönümü ilə əlaqədar ulu öndər Heydər Əliyev xalqa müraciətində deyirdi: 

“Bütün bu qanlı hadisələrin qarşısının alınmamasında, o cümlədən Xocalı faciəsinin baş verməsində, şəhərin 

təpədən dırnağa qədər silahlanmış amansız düşmənlə üz-üzə müdafiəsiz qalmasında erməni qəsbkarları ilə 

bərabər, Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyi, habelə hakimiyyət uğrunda hər cür yolverilməz vasitələrlə mübarizə 

aparan müxalif qüvvələri də məsuliyyət daşıyırlar”.  

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda baş verənlər Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi 

həkk olundu. Lakin xalq Xocalı kədəri, hüznü yaşadığı vaxtda faciənin ağırlığı o zamankı Azərbaycan hakimiyyəti 

tərəfindən lazımi şəkildə qiymətləndirilmədi. Çünki bu, 1992-ci ildə iqtidarda olanlarla hakimiyyətə can atanların 

arasında baş verən hərc-mərcliyin, respublikadakı anarxiyanın, hakimiyyətin iflicinin, habelə Dağlıq Qarabağ və 

onun ətrafında baş verən oyunların məntiqi nəticəsi idi. O vaxtkı dövlət başçısı Ayaz Mütəllibov və respublika 

rəhbərliyini təmsil edən digər vəzifəli şəxslər qorxaqlıq və qətiyyətsizlik nümayiş etdirərək, XX əsrdə bəşəriyyəti 

dəhşətə salan bu müdhiş cinayət barədə ilk günlərdə xalqa məlumat verməkdən belə çəkindilər. Sonralar - AXC-

Müsavat iqtidarı dövründə də insanlıq əleyhinə yönələn cinayətə lazimi siyasi və hüquqi qiymət verilməsi üçün 

heç bir tədbir görülmədi. 

Yaşanan bu mənzərə belə bir həqiqəti də aydın göstərdi ki, ölkədaxili hakimiyyət mübarizələri dövlət üçün 

nə qədər təhlükəli və fəlakətli xarakter daşıyır. O zaman həm Azərbaycanın rəsmi rəhbərliyi, həm də ölkədə 

vəziyyətə təsir etmək imkanı olan siyasi qüvvələr xalqın taleyinə biganəlik nümayiş etdirdilər. Dövlət rəhbərliyi 

bu dəhşətli cinayət haqqında dünya ictimaiyyətinə tam və operativ məlumat vermək üçün heç bir addım atmadı, 

müxalifət isə qanlı faciədən xalqın narazılıq dalğası üzərində hakimiyyətə gəlmək üçün istifadə etdi. 

Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi özünün əsl siyasi-

hüquqi qiymətini aldı. İlk növbədə, Xocalı faciəsi ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı 

aktı kimi təsbit olundu və dünyaya tanıdılması istiqamətində xeyli iş görüldü. Ulu öndərin təşəbbüsü ilə Milli 

Məclis 1994-cü il fevralın 24-də “Xocalı soyqırımı (genosidi) günü haqqında” xüsusi qərar qəbul etdi. Bu sənəddə 

hadisənin baş vermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə açıqlandı. Eyni zamanda, Xocalı faciəsi ilə bağlı 
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həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni qəsbkarlarının beynəlxalq müstəvidə ifşası mühüm 

vəzifələr kimi önə çəkildi.  

Bununla da Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə 

çatdırılması üçün təsirli tədbirlər görüldü. Erməni şovinist millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 

cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, faciənin soyqırımı kimi tanınması 

üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyətə start verildi. 

Təəssüf ki, bir çox dövlətlərin ikili standartlardan çıxış etməsinin, bəzilərinin məsələyə ehtiyatla 

yanaşmasının nəticəsidir ki, dünya ictimaiyyəti Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu dilə gətirmək istəmir. 

Dünyanın bir çox telekanalları 1992-ci ildə Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu təsdiq edən kadrları 

nümayiş etdirməkdən hələ də çəkinməkdədirlər. Təsəvvür etmək belə çətindir ki, tarixdə analoqu olmayan belə 

qəddarlıq və vəhşilik XX əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş verib. Ancaq dünya bilib agah olmalıdır ki, 

təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bu tarixi cinayətin müəllifi ermənilərdir. 

Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cumlədən Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması üçün 

məqsədyönlü və ardıcıl iş aparır. Məqsəd tarixi ədalətin bərpasına nail olmaq, məlum olan cinayətkarları 

beynəlxalq səviyyədə ifşa etmək və onları dünya ictimaiyyətinin mühakiməsinə verməkdir. Ona görə bu gün hər 

bir azərbaycanlının, qanında, canında vətən sevgisi olan hər bir kəsin qarşısında duran ən əsas vəzifələrdən biri 

dövlətin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi işlərə dəstək verərək Xocalı soyqırımı barədə əsl həqiqətləri dünyaya 

çatdırmaq, faciəyə beynəlxalq müstəvidə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsinə nail olmaqdır. Azərbaycan 

Prezidenti  

İlham Əliyev Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün davamlı və ardıcıl fəaliyyətin 

vacibliyi barədə deyib: “Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ 

həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya 

ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə 

yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır”.  

2012-ci il fevral ayının 26-da - Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümündə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin öndərliyi ilə Azadlıq meydanından “Xocalı soyqırımı” adibəsinə edilən ümumxalq 

yürüşü göstərdi ki, qisas anımız, torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi gün uzaqda deyil. Bu ümumxalq yürüş 

Azərbaycan xalqının sıx birliyini, işğal altındakı torpaqların azad olunması və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası 

üçün əlindən gələni etmək əzmini nümayiş etdirdi. On minlərlə insanın iştirak etdiyi bu yürüş ermənilərə və 

onların havadarlarına bir mesaj idi. Prezident İlham Əliyev bununla bir daha bəyan etdi ki, soyqırımı qurbanlarının 

qanı yerdə qalmayacaq, erməni vəhşiliyi daim bütün dünyaya çatdırılacaq, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti ifşa 

ediləcək. Bir daha bütün dünyaya çatdırıldı ki, xalqımız istənilən yolla Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq Qarabağı 

və ətraf rayonları azad etməyə, münaqişənin Azərbaycan dövlətinin maraqları çərçivəsində həllinə məcbur 

olacaqdır. 

Azərbaycan Prezidentinin torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün hər addımda qətiyyət nümayiş 

etdirməsi, erməni vəhşiliklərinin, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətindəki həssaslığı bizi 

qürurlandırır, cəmiyyətimizdəki vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsini artırır. Prezident İlham Əliyevin hücum 

diplomatiyasının nəticəsi olaraq Xocalı soyqırımını tanıyan dövlətlərin sayı artır.  

Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama 

obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımlarda Heydər Əliyev Fondunun müstəsna rolu var. Fond 

yaradıldığı ilk gündən bütün imkanlarından istifadə edərək Xocalı soyqırımının dünyaya bəyan edilməsi yönündə 

ardıcıl, məqsədyönlü və səmərəli tədbirlər həyata keçirməkdədir. Fondun gərgin əməyi nəticəsində dünya ölkələri 

erməni qəsbkarlarının insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun məlumatlandırılır.  

Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması ilə bağlı “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində keçirilən 

tədbirlər olduqca təqdirəlayiqdir. “Xocalıya ədalət!” kampaniyası İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun 

mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş koordinatoru, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım 

Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayıb. İlk gündən kampaniya yüksək templə davam edir və aksiyaya dünyanın əksər 

ölkələrində yüzlərlə könüllülər qoşulub.  

Bu gün hər bir azərbaycanlının qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri Xocalı soyqırımı və bütövlükdə 

ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər haqqında həqiqətləri olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmaqdır. Bu, Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur. Digər tərəfdən, 

faciənin beynəlxalq miqyasda əsl hüquqi-siyasi qiymət alması, onun təşkilatçılarının cəzalandırılması insanlığa 

qarşı yönəlmiş belə qəddar aktların təkrarlanmaması üçün mühüm şərtdir. 
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Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə bağlı “Qarabağın səsi” adlı  

rəsm sərgisi və ədəbi-bədii tədbir keçirilib 

 

Fevralın 24-də “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində Azərbaycan 

Respublikası Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının təşkilatçılığı 

ilə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) Mədəniyyət Mərkəzində Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə 

bağlı “Qarabağın səsi” adlı rəsm əsərlərindən ibarət sərgi və ədəbi-bədii tədbir keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, Xocalı 

soyqırımının şahidləri, ölkəmizdə akkreditə olunan diplomatik korpusun nümayəndələri, tanınmış ictimai və 

siyasi, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, idmançılar, “ASAN xidmət”in əməkdaşları, KİV-lərin və QHT-lərin 

təmsilçiləri iştirak ediblər. 

2008-ci ilin mayında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər 

Forumunun baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayan “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-

təşviqat kampaniyası on ildir uğurla həyata keçirilir. “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının məqsədi bu qətliam 

haqqında həqiqətlərin dünyada yayılmasına, bu faciənin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı kimi tanınmasına 

nail olmaqdır. İndiyədək Avropa, Asiya, Afrika, Şimali və Cənubi Amerikanın 70-dən çox ölkəsində Xocalı 

soyqırımı ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib. Müxtəlif ölkələrin parlamentləri və dövlət qurumları qarşısında etiraz 

aksiyaları, piketlər, habelə seminarlar, konfranslar təşkil edilib, kitablar nəşr olunub, filmlər çəkilib. “Xocalıya 

ədalət!” kampaniyası sayəsində Xocalı faciəsi bir sıra dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən soyqırımı kimi 

tanınıb. 

“Qarabağın səsi” aksiyasına qısa müddət ərzində 300-dən çox rəsm əsəri qəbul edilib. Tanınmış mədəniyyət 

və incəsənət nümayəndələrindən ibarət münsiflər heyəti tərəfindən bu il fevralın 15-də DTX-nin Mədəniyyət 

Mərkəzində həmin rəsm əsərlərinin sərgisinin təşkil olunması məqsədilə seçim mərhələsi keçirilib. 

Sərgidə iştirak uçun yaş məhdudiyyəti qoyulmayıb. İştirakçıların ən kiçiyinin dörd yaşı var. Seçim 

mərhələsinə həm qeyri-peşəkar, həm də peşəkar rəssamlar əsərlərini təqdim ediblər. Nəinki ölkə daxilindən, hətta 

Rusiya, Türkiyə, İsveç və İsraildən bu mövzu ilə bağlı əsərlər göndərilib. 

DTX-nin Mədəniyyət Mərkəzində Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümünə həsr olunmuş tədbir “Qarabağın 

səsi” aksiyasına təqdim olunmuş və münsiflər heyəti tərəfindən seçilmiş ən təsirli və diqqəti cəlb edən əsərlərin 

sərgisi ilə başlanıb. 

Sərgidə, eyni zamanda, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət 

Komissiyasının İşçi Qrupu tərəfindən hazırlanmış, Ermənistanın Azərbaycanın ərazilərinin 20 faizini işğal etməsi, 

həmin ərazilərdə dinc əhaliyə, o cümlədən uşaqlara, qadınlara və yaşlılara qarşı ağlasığmaz vəhşiliklərini və hərbi 

cinayətlərini, xüsusilə Xocalı soyqırımına dair fakt və sübutları əks etdirən kitablar, sənədli filmlər və digər əyani 

vəsaitlər təqdim olunub. 

Sərgi ilə tanışlıqdan sonra tədbir iştirakçılarına “Qarabağın səsi” aksiyasının gənc və istedadlı yaradıcı 

kollektivi tərəfindən Azərbaycanın tanınmış incəsənət xadimlərinin də iştirak etdikləri Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

hazırlanmış çox təsirli və zəngin ədəbi-bədii proqram təqdim olunub. 

Tədbirdə Leyla Əliyevanın 2 yaşlı şəhid Zəhraya həsr etdiyi şeirlər səsləndirilib. 

Xocalı soyqırımının şahidi Rəhilə Quliyeva çıxış edərək xalqımızın məruz qaldığı müdhiş faciələrin 

dünyaya çatdırılması istiqamətində bu cür davamlı tədbirlərin, layihələrin və aksiyaların həyata keçirilməsinə görə 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya və Heydər Əliyev Fondunun 

vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya erməni işğalının və vəhşiliklərinin qurbanları, o cümlədən bütün xocalılılar 

adından minnətdarlığını bildirib. 

Sonra Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat 

kampaniyasına dəstək olaraq çəkilmiş “Dərdimi çəkirəm” filmi nümayiş etdirilib. 

 

Azərbaycan.-2018.-25 fevral.-№44.-S.2. 
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Londonda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb 

 

Orxan İsmayılov 

 

Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyində Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar anım 

mərasimi keçirilib. 

 

Tədbirdə Britaniya parlamentinin üzvləri, dövlət rəsmiləri, yerli və xarici ictimaiyyətin nümayəndələri 

iştirak ediblər. 

Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Tahir Tağızadə tədbirdə çıxış edərək Xocalı soyqırımı barədə 

məlumat verib. Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümünün qeyd edildiyini bildirən səfir deyib ki, bu soyqırımı 

nəticəsində 600-dən çox günahsız soydaşımız erməni silahlı qüvvələri tərəfindən amansızca qətlə yetirilib. 

Faciənin detalları haqqında məlumat verən diplomat bildirib ki, bu amansız soyqırımı Azərbaycan xalqının əzmini 

qıra bilmədi. “Bütün dünyaya sübut etdik ki, bizim əzmimiz və milli ruhumuz qırılmazdır. Bizim olan hər zaman 

bizim olaraq qalacaq. Bu gün torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən həmin 

torpaqlar Azərbaycan ərazisi olaraq tanınır. Bu gün bu tədbirdə azərbaycanlıların, britaniyalıların və digər 

millətlərin nümayəndələrinin iştirak etməsi onu sübut edir ki, biz hamımız birlikdəyik, terrora, soyqırımına, tarixi 

saxtakarlığa, qan tökülməsinə qarşıyıq. Biz bu hadisələri bütün dünyanın hər il xatırlamağını istəyirik. İstəyirik 

ki, bu kimi dəhşətli hadisələr, insanlıqdan uzaq əməllər bir daha baş verməsin”,-deyə diplomat vurğulayıb. 

Böyük Britaniya parlamentinin Azərbaycanla dostluq qrupunun sədri Bob Bləkmən diqqətə çatdırıb ki, 

ölkəsi Azərbaycan ilə əlaqələrə hər zaman önəm verir. Deputat deyib: “Biz Azərbaycanın kədərli günlərini həmişə 

yad etmişik. Hər zaman Azərbaycana dostluq əlimizi uzatmağa çalışmışıq. Xocalı faciəsinin ildönümündə də 

Azərbaycanın yanındayıq. İşğal altında olan torpaqlarınızın tez bir zamanda azad olmasını arzulayırıq. Bu məsələ 

sadəcə Azərbaycanın yox, bütün dünyanın marağında olmalıdır. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll 

edilməsi bölgədə təhlükəsizliyin və sabitliyin yaradılması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün artıq 

Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümünü qeyd edirik. 26 il az bir vaxt deyil. Düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk 

qrupunun  bu məsələyə daha ciddi yanaşması çox vacibdir. Sülhün tez bir zamanda bərqərar olmasını arzulayırıq. 

Parlamentdəki qrupumuz adından Xocalı faciəsinin qurbanlarının ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı diləyirəm”. 

Tədbirdə çıxış edən Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyev qeyd edib ki, Xocalı faciəsi Azərbaycan 

xalqının başına gətirilən müsibətlərdən biridir. Bu faciənin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin bir səhifəsi olduğunu vurğulayan Milli Məclisin deputatı deyib: “Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, 

erməni xalqı Qafqaza və Azərbaycan torpaqlarına yerləşdirildikdən sonra biz illərdir bu kimi hədə-qorxu, təcavüz 

və insan ölümləri ilə nəticələnən ciddi təzyiqlərlə üzləşirik. Bu təzyiqlər hələ də davam edir. Torpaqlarımızın 20 

faizi işğal altındadır. Bu gün Azərbaycan hökumətinin və xalqının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri bu 

torpaqlarımızı geri qaytarmaq və 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünümüzü öz doğma yurd-yuvalarına 

qaytarmaqdan ibarətdir”. 

Xocalı faciəsində həlak olanların hər zaman xatırlanmalı olduğunu bildirən Avropa Azərbaycan 

Cəmiyyətinin direktoru Lionel Zetter qeyd edib ki, bu soyqırımı zamanı günahsız insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə 

yetiriliblər. Azərbaycanın bir milyondan çox öz doğma torpaqlarına qayıtmaq arzusu ilə yaşayan qaçqın və 

məcburi köçkünü var. Ümid edirəm ki, Azərbaycan torpaqları tez bir zamandan işğaldan azad olacaq. 

Londonda fəaliyyət göstərən Azərbaycan evinin rəhbəri Əli Təkin Atalar Xocalı faciəsinin başvermə 

səbəblərindən danışıb, ailə üzvlərindən bir neçəsinin faciənin real şahidi olduğunu xatırladıb. Bu dəhşətli 

soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin hər zaman Azərbaycan xalqı tərəfindən anılacağını diqqətə çatdırıb. 

Tədbir çərçivəsində Xocalı soyqırımından bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib, faciə qurbanlarının 

xatirəsinə ehsan süfrəsi açılıb. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-25 fevral.-№44.-S.2. 
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Narahat ruhların səssiz harayı: 

Bəşəriyyəti sülh və ədalətə səsləyən Xocalı abidələri 

 

Əfsanə Bayramqızı 

 

Tarixi abidələr, xüsusilə memorial komplekslər insanları təkcə sənət əsəri kimi düşündürmür, həm də 

tarixin müəyyən səhifələrində baş vermiş hadisələri yada salır.  Dünyanın müxtəlif ölkələrində ucaldılmış 

Xocalı soyqırımı abidələri kimi. İlk baxışda adi sənət əsəri kimi təsir bağışlasa da, Latın Amerikasından tutmuş 

Avropaya qədər ictimaiyyətə tədqim edilmiş bu abidələrin   həm də insanlığa çatdırmaq istədiyi bir  fikir 

var:  “Xocalıda yaşanan insanlıq dramı yer üzündə  bir daha təkrarlanmasın”. Bu baxımdan  tarix boyu 

qətliamlara məruz qalmasına, torpaqlarının bir qisminin   hələ də işğal altında  olmasına baxmayaraq, 

Azərbaycan xalqı və dövləti bəşəriyyətə hər zaman öz multikultural dəyərləri və tolerantlığı, sülhsevərliyi ilə 

örnək olub. Bu abidələrin qoyulması  da məhz həmin ideyanı  əks etdirir. 

 

Hollandiyanın Haaqa şəhərində   ucaldılmış memorial abidə  təkcə Niderlandda deyil, eyni zamanda 

Avropada Xocalı soyqırımında həyatını itirmiş insanların xatirəsinə ucaldılmış ilk abidədir. 2008-ci ilin fevralın 

24-ü açılışı keçirilmiş bu  abidənin Beynəlxalq Ədalət  məhkəməsinin fəaliyyət göstərdiyi şəhərdə ucaldılması 

bütövlükdə həm də Xocalı faciəsinə ədalətli münasibət göstəriləcəyinə  inamın simvolu sayıla bilər. 

Soydaşlarımızın daha çox yaşadığı və diasporumuzun fəal olduğu ölkə Almaniyada isə ilk Xocalı abidəsi 

2011-ci ilin mayın 30-unda ucaldılıb.  Abidə Akif Əsgərov, Səlhab Məmmədov, Əli İbadullayev və İbrahim 

Əhrarinin təşəbbüsü , Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə ucaldılıb. Düzdür, 

erməni diasporu buna mane olmağa cəhdlər etsə də, sonda Azərbaycan səfirliyinin fəallığı ilə məsələ həllini tapdı. 

Bosniya və Hersoqovinanın paytaxtı  Sarayevo şəhərində ucaldılmış abidə öz unikallığına görə seçilir. Belə 

ki, Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı  Natiq Əliyevin müəllifi olduğu  abidədə iki dərdli ana obrazı –yaşlı 

və gənc qadın heykəlləri  öz təsirliliyinə görə baxanları duyğulandırır.  Abidənin məhz Sarayevoda  Heydər 

Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yenidən qurulan “Dostluq parkı”nda ucaldılmasının xüsusi mənası vardır. Belə 

ki,  Bosniya və Herseqovinanın Avropanın mərkəzində yerləşməsi, eləcə də, Balkanda gedən müharibənin 1995-

ci ildə məhz bu parkın salındığı ərazidə başa çatması burada qoyulan abidənin əhəmiyyətini daha da artırır. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının təşəbbüskarı Leyla xanım 

Əliyevanın açılışında iştirak etdiyi abidə Bosniya və Herseqovinada 1992-1995-ci illər müharibəsinin və 1992-ci 

ilin fevralında Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilmiş soyqırımı qurbanlarının xatirəsini özündə əks etdirir. 

Abidə kompleksi Xocalı və Srebrenitsada  soyqırımı və müharibənin dəhşətlərini yaşamış Azərbaycan və Bosniya 

xalqının üzüntüsünü əks etdirməklə yanaşı, anaların bir daha üzülməməsi üçün dünyaya mesaj verir. Abidə 24 

fevral 2012-ci ildə ictimaiyyətə təqdim edilib. Müəllif Natiq Əliyevin  Xocalı soyqırımına həsr etdiyi abidə təkcə 

bu deyil. Mexikoda (2012) , Türkiyənin Ankara (2013) və   Qızılcahamam (2014) bölgəsində qoyulmuş abidələr 

də onun əsərləridir. 

2012-ci il fevralın  2-də Meksika parlamentinin   Xocalıda törədilmiş qətliamı soyqırım olaraq tanıması və 

məsələyə ədalətli mövqe sərgiləməsindən sonra Mexikoda həmin ilin avqustun 3-ü Xocalı şəhidlərinə abidə 

ucaldıldı.  Eləcə də Tlakskoake meydanı Xocalı meydanı adlandırıldı. 

Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün ən çox abidə qoyulan ölkə Türkiyədir. 2009-cu ildə 

soyqırım qurbanlarının xatirəsinə Ankaranın Beypazarı bölgəsində abidə açılıb. 2013-cü ilin mayın 12-si  İsparta 

şəhərində Türkiyədə qeyd edilən Analar günündə 26 fevral Xocalı və Şəhidlər Parkı istifadəyə verilib. Parkda 

Xocalı soyqırımı qurbanları, eləcə də  Çanaqqaladan  Qafqaza, Fələstindən Şimali Kiprə kimi  Barış hərəkatında 

həyatını itirmiş  şəhidlərin xatirəsinə abidə ucaldılıb. 

2014-cü il  martın 28-i Ankaranın Keçiörən bələdiyyəsinin dəstəyi ilə  Qızılcahamamda  xatirə parkı və 

abidə açılıb.  Xatirə muzeyində soyqırımı əks etdirən foto və məlumatlar yer alır. Parka gələnlər həmçinin 

muzeyə  baş çəkməklə Xocalı qətliamı barədə ətraflı məlumat əldə edə bilirlər. 

Türkiyənin İzmit şəhərinin Yenişəhər məhəlləsində qoyulmuş abidə 22 aprel 2015-ci ildə ucaldılıb 

və  ümumi hündürlüyü 2,5 metrdir. Şəhidlərin ölməzliyini bildirən səmaya doğru ucalmış sütunlardan ibarət 

abidənin üzərində Xocalı soyqırımı haqqında  məlumat yerləşdirilib, Azərbaycan və Türkiyə dostluğunu tərənnüm 

edən simvollar əks olunub. Abidənin kənarlarındakı lövhələrdə  həmçinin Xocalıda  qətlə yetirilmiş 613 nəfərin 

adı həkk olunub. 
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2016-cı ilin fevralın 27-də İzmirin Bornovo Bələdiyyəsinin maliyyə dəstəyi və tanınmış QHT fəalı 

Mülazim Kardelen Paşanın köməkliyi ilə bu şəhərdə daha bir abidə ucaldılıb.  

2016-cı ilin noyabrında Dənizli şəhərində  Qarabağ parkı və Xocalı abidəsinin açılışı olub. 

Türkiyədə  Xocalı soyqırımı qurbanlarının  xatirəsinə abidələrlə yanaşı, həm də Qarabağ adına parklar da 

açılıb ki, bu da Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin qardaş ölkədə tanıdılması üçün mühüm önəm daşıyır. 

Qəhrəmanmaraş şəhərinin Afşin bölgəsində belə bir park şəhər sakinlərinin ixtiyarına verilib (13 may 2016-

cı il). 

Bu il  fevralın 8-i  Sakaryada “Tək millət, tək göz yaşı" abidəsi,  fevralın 20-də  isə Aydın bölgəsində Nazilli 

bələdiyyəsi tərəfindən salınmış Qarabağ parkında  heykəltəraş Aydın Qorxmazın hazırladığı Xocalı heykəli 

ucaldılıb. 

Bolu bələdiyyəsinin dəstəyi ilə salınmış Qarabağ parkında isə Qarabağın gözəllik və həsrət simvoluna 

çevrilmiş,  heykəltaraş Akif Əsgərovun əsəri olan Xarı bülbül çiçəyinin şərəfinə qoyulmuş abidə bura gələnlərin 

diqqətini çəkir. 

İsraildə isə Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə  2016-cı ilin fevralında Təl-Əviv və Qüds şəhərləri arasında 

salınmış parkda memorial təşkil edilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 

aparılan “Xocalıya Ədalət!” Beynəlxalq Kampaniyası cərçivəsində İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası 

(Azİz) tərəfindən  keçirilən tədbirdə gerçəkləşib. Həmçinin tədbir iştirakçıları qurbanların xatirəsinə ağac əkərək 

burada bağ salıblar. 

Dövlətin apardığı fəal və hərtərəfli  informasiya siyasətinin nəticəsi olaraq, Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya 

çatdırılmasında,  hadisələrin bir daha təkrarlanmaması üçün  bu cür  memorial abidələrin qoyulması öz töhfəsini 

verməkdədir. 

Dünyanın müxtəlif yerlərində ucaldılmış  bu abidələr və salınan parklar Xocalıda qətlə yetirilmiş insanların 

narahat ruhlarının səssiz harayıdır,  onlar  Xocalı kimi dəhşətləri yaşamış bir xalqın ağrısını, ədalət istəyini 

dünyaya çatdırmaqla yanaşı, həm də bəşəriyyəti və insanlığı sülhə, əmin-amanlığa səsləyir. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-25 fevral.-№44.-S.4. 
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Xocalı ağrılarını gələcəyə daşıyan əsər 

 

İsaxan Vəliyev, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun aparat rəhbəri, 

hüquq üzrə elmlər doktoru, professor 

 

“Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə yaşayan erməni millətçiləri tarixən qonşu dövlətlərə qarşı 

məkirli ərazi iddialarını gerçəkləşdirmək məqsədilə insanlığa qarşı yönəlmiş soyqırımı, deportasiya və terror 

siyasəti həyata keçirmiş, ağır müharibə cinayətlərinə əl atmışlar. Faktlar göstərir ki, bədxah qonşularımız bu 

qeyri-hüquqi, məkirli əməllərini reallaşdırmaq naminə təcavüzkarlıq siyasətini “milli mübarizə” adı altında 

dövlət səviyyəsində dəstəkləmiş və bəzi xarici qüvvələrin maraqlarının ifadəçisinə çevrilmişlər. 

 

Azərbaycanlılara və türklərə düşmən münasibət bəsləyən ermənilər regiondakı əsassız ərazi iddialarını 

gerçəkləşdirmək üçün hər il qondarma “erməni soyqırımı”nın tanınması üçün ayrı-ayrı ölkələrdə genişmiqyaslı 

kampaniyalar aparırlar. Bu da təsadüfi deyil ki, “Biz müdafiədə deyil, hücumda olmalıyıq!” deyən Azərbaycan 

Prezidenti cənab İlham Əliyev Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı həqiqətlərin beynəlxalq aləmə 

çatdırılmasını, işğalçının müxtəlif səviyyələrdə ifşasını, bədnam erməni lobbisinə qarşı effektiv əks-hücumun 

təşkilini ilk gündən xarici siyasətdə prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirmişdir. 

Dövlətimizin başçısının 18 yanvar 2018-ci il tarixli “1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi 

haqqında” sərəncamında haqlı olaraq vurğulanır ki, erməni millətçiləri tarixin müxtəlif mərhələlərində mifik 

“Böyük Ermənistan” ideyasını gerçəkləşdirmək məqsədilə azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə, deportasiya və 

soyqırımları həyata keçirmişlər: “Azərbaycan xalqının başına gətirilən ən dəhşətli faciələrdən biri də 100 il 

bundan əvvəl - 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı Sovetinin mandatı altında fəaliyyət göstərən daşnak-

bolşevik silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla törədilmiş kütləvi qırğınlardır. Həmin günlərdə Bakı 

şəhərində, habelə Bakı quberniyasına daxil olan digər şəhər və qəzalarda on minlərlə dinc sakin məhz etnik və 

dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, mədəniyyət abidələri, məscid və 

qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edilmişdir”. 

Bu sərəncam nəinki 1918-ci ilin məlum mart hadisələrinin, eləcə də yaxın tarixi keçmişimizdə - 1992-ci 

ilin fevralında erməni silahlı birləşmələrinin Xocalı şəhərində törətdikləri qanlı soyqırımı aktının dünya 

ictimaiyyətinə dolğun şəkildə çatdırılması baxımından çox əhəmiyyətlidir. Son illər erməni qəsbkarlarının 

xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırımı, deportasiya və terror aktları ilə bağlı bəzi araşdırmalar, tədqiqatlar 

aparılmış, kitablar, monoqrafiyalar yazılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi-şöbə müdiri, tarix elmləri 

doktoru, professor Əli Həsənovun ideya müəllifliyi ilə hazırlanmış “Xocalı şahidləri danışır” kitabı indiyədək bu 

istiqamətdə aparılmış araşdırmaların məntiqi davamı kimi diqqətəlayiqdir. Bu günlərdə nəfis tərtibatda çapdan 

çıxmış kitabın redaktoru Milli Məclisin deputatı, “Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov, 

buraxılışa məsul şəxsi Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin 

müdir müavini Ərəstun Mehdiyev, kitabın tərtibçisi İxtiyar Hüseynlidir. 

Bu kitab 2015-2017-ci illərdə “Azərbaycan” qəzetində dərc olunmuş materialların toplusundan ibarət 

olmaqla Xocalı soyqırımının və onun acı nəticələrinin dünyada tanıdılması baxımından dəyərli vəsaitlərdən 

biridir. Xocalının 47 nəfər sakininin yaşadığı dəhşətləri, faciəli əsirlik həyatını, maddi-mənəvi itkiləri, iztirab və 

məşəqqətləri özündə əks etdirən  materialların hər biri tarixi sənəd səciyyəsi daşıyaraq ermənilərin soyqırımı və 

digər qanlı cinayətlərini müfəssəl faktlarla bir daha sübuta yetirir. Kitabda faciəni taleyində yaşamış şahidlərin 

dili ilə ermənilərin uzun illər ərzində səsləndirdikləri iftiralara tutarlı cavab verilmişdir. 

Ciddi araşdırma və zəhmət hesabına ərsəyə gəlmiş kitabda Xocalı faciəsi əsasən üç müstəvidə - tarixi, 

hüquqi-siyasi və hərbi prizmadan araşdırılmışdır. Kitaba yazılmış qeyddə haqlı olaraq göstərilir: “26 il öncə baş 

verən Xocalı soyqırımından salamat çıxmış insanların taleyi faciəvi romandır desək, hec də yanılmarıq. Onların 

yaşadığı itkiləri, məşəqqətləri, hələ də davam edən iztirabları bir yerə toplayanda isə bu, artıq bütöv bir xalqın 

məruz qaldığı soyqırımının təsdiqinə çevrilir. İllər keçəcək və erməni işqalçılarının Xocalıda törətdikləri 

vəhşiliklər haqqında yazılanlar  tarixin ən dəqiq, ən səhih səhfələri kimi öyrəniləcək, tədqiq ediləcəkdir. Demək, 

bu qanlı soyqırımını öz yaddaşında yaşadanları danışdırmalıyıq, dedikləri əsasında bu tarixi yaşatmalıyıq”. 

Azərbaycanda tarixi və cağdaş ictimai-siyasi proseslərin dərin analitik təhlilinə və ictimai şüurda adekvat 

dərkinə xidmət edən çoxsaylı elmi əsərlərin müəllifi olan professor Əli Həsənovun “Xocalı şahidləri danışır” 
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kitabına yazdığı ön söz son iki əsrdə Cənubi Qafqazda cərəyan edən hadisələrin əsl mahiyyətini bir daha qabarıq 

üzə çıxarır. Kitabda ümummilli lider Heydər Əliyevdən gətirilən iqtibasda qeyd olunduğu kimi: “Əsl soyqırımı 

haqqında həqiqətləri real tarixi faktlar əsasında, dəlillərlə müntəzəm sürətdə dünya dövlətlərinə və ictimai fikrinə 

çatdırmaq, bu hadisələrin ilhamçılarını və təşkilatçılarını bəşəriyyətə tanıtdırmaq bizim, indiki nəslin müqəddəs 

vəzifəsidir”. Bu mənada, kitabın ön sözündə ardıcıllıqla təhlil edilmiş tarixi proseslər ermənilərin müxtəlif tarixi 

mərhələlərdə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri ərazi ilhaqı, təzavüzkarlıq, deportasiya və soyqırımı 

cinayətlərinin araşdırılaraq yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev hələ AMEA-nın 2005-ci ilin 

dekabrında keçirilmiş 60 illik yubileyində ermənilərin bədnam təbliğatına qarşı tutarlı əks-hücumun təşkilinin 

elmi ictimaiyyət qarşısında mühüm vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirmiş, ermənilərin əzəli torpağımız olan 

Dağlıq Qarabağa köçürülməsi ilə bağlı tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması vacibliyini xüsusi 

qeyd etmişdir: “Azərbaycanda heç kimə sirr deyil ki, ermənilər ölkəmizin ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağa 

qonaq kimi gəlmişlər. Keçən əsrin 70-ci illərində orada onların gəlişini əks etdirən bir abidə qoyulmuş, 

ermənilərin Qarabağa gəlişinin 150 illik yubileyi qeyd olunmuşdu. Ancaq bizdən başqa bunu az adam bilir”. 

Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə bəyan etmişdir ki, bugünkü Ermənistan 

dövləti 1918-ci ildə tarixi Azərbaycan torpaqlarında, İrəvan xanlığı və Zəngəzur mahalı ərazilərində 

yaradılmışdır. Ölkə rəhbərinin irəli sürdüyü bu tezis əsas götürülməklə kitabın ön sözündə ermənilərin Dağlıq 

Qarabağ və digər tarixi Azərbaycan ərazilərində məskunlaşdırılmasının ayrı-ayrı mərhələləri barədə geniş 

məlumat verilir, o cümlədən erməni-daşnak ideoloqlarının azərbaycanlılara qarşı vandalizm siyasətindən bəhs 

olunur. 

Kitabın ideoloji-təbliğati təsir effektini gücləndirən nüanslardan biri də odur ki, tanınmış alim ciddi 

arqumentlər əsasında erməni ideoloqların səsləndirdikləri iddiaların cəfəng və iftira olduğunu sübuta yetirir. 

Kitabın əhəmiyyəti həm də onunla şərtlənir ki, XX əsrin əvvəllərindən etibarən ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 

apardıqları etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti konkret tarixi sənədlərlə, istintaq materialları ilə ifşa olunur. 

Məhz bu baxımdan “Xocalı şahidləri danışır” kitabına yazılmış ön söz qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi 

informasiya vasitələri, xaricdəki diaspor və lobbi qurumları, habelə diplomatik nümayəndəliklərin keyfiyyətcə 

yeni mərhələdə təbliğatı üçün əks-hücum hədəflərini müəyyən edir. 

Müəllif haqlı olaraq vurğulayır ki, Azərbaycanın strateji baxımdan mühüm əhəmiyyətə malik Qarabağ 

bölgəsinin dağlıq hissəsinə çoxlu sayda erməni əhalinin köçürülməsinə XIX əsrin əvvəllərində başlanılmış, 

bölgədə ermənilərin sayının süni şəkildə çoxaldılması XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycana qarşı ərazi 

iddiaları və təcavüzkarlıq siyasətinin baş qaldırmasına rəvac vermişdir. 

Kitabın ön sözündə göstərilir ki, 1920-ci ildən sonra Zaqafqaziyanın sovetləşməsindən öz məqsədlərı üçün 

istifadə edən ermənilər 1920-ci ildə Zəngəzuru və Azərbaycanın torpaqlarının bir hissəsini Ermənistan SSR-in 

ərazisi elan etdilər. 1923-cü ildə SSRİ rəhbərliyinin qərarı ilə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağ 

“muxtar vilayət” elan olundu. Bədxah qonşularımız sonrakı dövrdə bu ərazilərdəki azərbaycanlıların deportasiya 

edilməsı siyasətini daha da genişləndirmək məqsədilə yeni vasitələrə əl atmışlar. Bunun üçün onlar SSRİ Nazirlər 

Sovetinin 23 dekabr 1947-ci il tarixli “Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa azərbaycanlı əhalinin 

Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” xüsusı qərarına və 1948-1953-cü illərdə 

azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyasına nail olmuşlar. 

Professor Əli Həsənov ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin yenidən alovlanmasının səbəblərinə hüquqi aspektdən nəzər salaraq Ermənistanın anneksiya 

siyasətini konkret faktlarla ifşa etmişdir: “1987-ci ilin sonu 1988-ci ilin əvvəllərində Dağlıq Qarabağda erməni 

təcəvüzünün silahlı münaqişə şəkli aldığı bir vaxtda 1988-ci ilin fevralın 20-də DQMV-nin Xalq Deputatları 

Sovetinin iclasında Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibindən çıxarılaraq Ermənistan SSR tərkibinə daxil 

edilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Bundan dərhal sonra Ermənistan SSR Ali Soveti 1989-cı ilin dekabrın 1-də 

Azərbaycanın suverenliyini kobud sürətdə pozaraq Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan SSR-ə 

birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etdi”. Halbuki, referendum olmadan, Azərbaycan xalqının iradəsi nəzərə 

alınmadan ölkə ərazisinin hər hansı bir hissənin onun tərkibindən ayrılması qeyri hüquqidir. 

Kitabla tanışlıq göstərir ki, 1991-ci ildən Qarabağın Dağlıq hissəsində baş verən hadisələrin gərginliyi get-

gedə artırdı. Həmin ilin iyun-dekabr aylarında erməni silahlı qüvvələrinin Xocavəndin Qaradağlı və Əsgəran 

rayonunun Meşəli kəndinə hücumu nəticəsində 12 nəfər öldürülmüş, 15 nəfər isə yaralanmışdı. Həmin ilin oktyabr 

ayının sonunda, noyabr ayı ərzində Qarabağın Dağlıq hissəsindəki, 30-dan çox strateji əhəmiyyətə malik yaşayış 

məntəqəsi ermənilər tərəfindən yandırılmış, dağıdılmış və talan edilmişdir. 1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq 

Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini 
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də işğal etdi. Belə ki, fevral ayının 12-də Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən zəbt olundu. Fevralın 13-dən 17-dək Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə silahlı hücum zamanı 

118 nəfər (uşaq, qadın, qoca) əsir götürülmüş, 33 nəfər ermənilər tərəfindən güllələnmiş, həmçinin öldürülən və 

ya yaralı halda onları bir yerdə təsərrüfat quyusuna tökərək basdırmışlar. Əsir götürülənlərdən 68 nəfəri 

amansızlıqla öldürülmüş, 50 nəfəri isə böyük çətinliklə əsirlikdən azad edilmişdir... Qaradağlı kəndində 2 ailənin 

hər birindən 4 nəfər öldürülmüş, 42 ailə öz başçısını itirmiş, 140 yaxın uşaq yetim qalmışdı.Ümumilikdə əhalisi 

ermənilər tərəfindən əsl soyqırımına məruz qalmış bu kənddə 91 nəfər, yəni kənd sakinlərinin hər 10 nəfərindən 

biri qətlə yetirilmiş və digər ağır cinayətlərə rəvac verilmişdi. İttifaq dövləti tərəfindən bu hadisələrə qəti siyasi 

münasibətin bildirilməməsi, o cümlədən zəruri tədbirlərin görülməməsi son nəticədə Xocalı soyqırımının 

törədilməsinə şərait yaratmışdır. 

Kitabın müsbət məziyyətlərindən biri də problemin həm də hərbi müstəvidə araşdırılmasıdır. Ön söz 

müəllifi qeyd edir ki, Xocalı şəhəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində strateji əhəmiyyətli ərazi kimi 

ermənilərin işğalçılıq planlarına mane olurdu: “Çünki Xocalı Xankəndidən 12 km şimal-şərqdə, Ağdam-Şuşa və 

Əsgəran-Xankəndi yollarının arasında yerləşirdi. Şəhərin əhəmiyyətini artıran səbəblərdən biri də Dağlıq 

Qarabağın yeganə hava limanının məhz burada yerləşməsi idi. Buna görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsas 

məqsədi Xocalıdan keçən Əsgəran-Xankəndi yoluna nəzarət etmək və Xocalıda yerləşən aeroportu ələ keçirmək 

idi. Bununla yanaşı, xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilən Xocalı soyqırımının törədilməsi zamanı ermənilər 

Azərbaycanın bu qədim yaşayış məskəninin yer üzündən silinməsini qarşıya məqsəd kimi qoymuşdular”. 

Nəticədə, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə erməni silahlı dəstələri SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 366-

cı motoatıcı alayının hərbçiləri ilə birlikdə Xocalı şəhərinə hücum edərək dinc əhalini kütləvi surətdə, amansızlıqla 

və işgəncə verməklə öldürmüş, külli miqdarda dövlət əmlakını və xüsusi mülkiyyətdə olmuş əmlakı məhv etmiş 

çoxsaylı dinc əhaliyə divan tutaraq onları əsir və girov götürmüşdür. Xocalının işğalı zamanı bir gecədə dinc 

əhalidən 613 nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə öldürülmüş, 

insanların başları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları süngü ilə deşilmişdir. 

Xocalı faciəsinə həm də hüquqi müstəvidə - istintaq materiallarına əsaslanmaqla qiymət verən müəllif 

şəhərdə törədilmiş qətliamın azərbaycanlılara qarşı soyqırımı aktı olduğunu kifayət qədər ciddi arqumentlərlə 

əsaslandırmağa nail olmuşdur. Kitab oxucuya   belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, erməni silahlı 

birləşmələrinin çirkin niyyəti Xocalı şəhərindəki azərbaycanlıları məhz azərbaycanlı olduqları üçün son nəfərədək 

qətlə yetirmək olmuşdur. 

Bu baxımdan BMT Baş Məclisinin 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Genosid 

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

Xocalı faciəsinin məhz soyqırımı adlandırılmasına hüquqi əsas verir. Bu beynəlxalq sənəddə göstərilir ki, hər 

hansı milli, etnik, yaxud dini qrupun tam və ya qismən məhv edilməsilə törədilən bir sıra hərəkətlər genosid 

(soyqırımı) cinayətinin mahiyyətini təşkil edir. Bu hərəkətlər - həmin qrupun üzvlərinin öldürülməsi, ağır bədən 

xəsarətinin, onların fiziki məhvinə səbəb olan həyat şəraitinin yaradılması, uşaqların zorla bir insan qrupundan 

alınıb başqalarına verilməsi törədilmiş cinayətin soyqırımı kimi tövsif edilməsinə əsas verir. 

Beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə əsasən müharibə yalnız silahlı münaqişədə olan tərəflərin silahlı 

qüvvələri arasında aparılmalıdır. Mülki əhali döyüşlərdə iştirak etməməli və onlarla hörmətlə davranılmalıdır. 

“Müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə dair” IV Cenevrə Konvensiyasının 3-cü maddəsinə əsasən, mülki 

əhalinin həyatına və təhlükəsizliyinə qəsd, o cümlədən onların öldürülməsi, şikəst edilməsi, onlarla qəddar 

davranış, onlara əzab və işgəncə verilməsi, insan ləyaqətinə qəsd, təhqir və alçaldıcı hərəkətlər 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 də aşkar sayğısızlıq nümayiş etdirmişlər. 

Ermənistan silahlı qüvvələri bu hüquq normalarına məhəl qoymamış Xocalıda dinc əhalinin məhvi üçün ən qəddar 

üsula əl atmışlar. 

Kitabda haqlı olaraq göstərilir ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirən Ermənistan hərbi birləşmələri, Dağlıq 

Qarabağdakı silahlı separatçı birləşmələr SSRİ-nin Xankəndində yerləşən 366-cı alayın hərbçiləri tərəfindən 

dünya dövlətlərinin qəbul etdiyi beynəlxalq hüquq normalarına da riayət edilməmişdir. 1949-cu il 12 avqust tarixli 

“Döyüşən silahlı qüvvələrdə yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında”, “Hərbi əsrlərlə 

rəftar haqqında” və “Müharibə zamanı mülki əhalinin qorunması haqqında” Cenevrə Konvensiyalarının müvafiq 

maddələrində nəzərdə tutulan - döyüş əməliyyatlarında bilavasitə iştirak etməyən şəxslərə qarşı onların həyatına 

və şəxsiyyətinə qəsd etmək, o cümlədən hər hansı şəraitdə öldürmək, şikəst etmək, qəddarcasına rəftar etmək və 

işgəncə vermək, girov götürmək, insan ləyaqətinə toxunmaq, o cümlədən təhqiramiz və alçaldıcı tərzdə rəftar 

etmək kimi qadağalar kobud sürətdə pozulmuşdur. 
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Son illər Xocalı faciəsi barədə mətbuatda həm qətliam, həm də soyqırımı terminlərindən istifadə olunsa da, 

onların qarşılıqlı müqayisəsinə rast gəlinməmşdir. Bəzi KİV-lər qeyd edilən anlayışların fərqinə varmadan 

hadisəni qətliam, digərləri ilə soyqırımı adlandırırlar. Halbuki, yuxarıda istinad etdiyimiz hüquqi sənədlər bu iki 

anlayışın həm etimoloji, həm də beynəlxalq humanitar hüquq normaları baxımından biri-birindən fərqləndiyini 

göstərir. Azərbaycan dilinin izahlı lügətində (3-cü cild səh.672, 2016 - İ.V.) qətliam - ələ keçirilən bir ölkənin 

bütün əhalisinin qılıncdan keçirilməsi, kütləvi qirğin kimi dəyərləndirilir. Cinayət qanunvericiliyində bu məfhuma 

uyğun xüsusi maddə də nəzərdə tutulmuş (ACM 105 maddə) və qeyd edilmişdir ki, soyqırımı əlamətləri olmadan 

əhalini bütövlükdə və ya qismən məhvetmə - əhalini məhvetmə cinayətinin tərkibini yaradır. 

Soyqırımı isə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində başqa bir maddə ilə (103-cü maddə) tövsif 

edilir. Həmin maddədə göstərilir ki, hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupu, bir qrup kimi bütövlükdə və ya 

qismən məhv etmək məqsədilə qrup üzvlərini öldürmə, qrup üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər vurma və ya 

onların əqli qabiliyyətinə ciddi zərər vurma, qrupun bütövlükdə və ya qismən fiziki məhvinə yönəlmiş yaşayış 

şəraiti yaratma, qrup daxilində doğumların qarşısını almağa yönəlmiş tədbirləri həyatakeçirmə, bir qrupa mənsub 

olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirmə soyqırım cinayətinin tərkibini yaradır. Yəni burada məhv etmənin əsas 

səbəbi kimi insan qrupunun hər hansı bir milli, etnik, irqi və ya dini qrupa mənsub olması əsas götürülür. Odur 

ki, müəllif tərəfindən Xocalı hadisəsinin soyqrım kimi qiymətləndirilməsi tam hüquqidir. 

Kitabda, həmçinin azərbaycanlıların soyqırımı, eləcə də Xocalı soyqırım ilə bağlı həqiqətlərin dünyaya 

çatdırılmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri vurğulanır, ulu öndərin “Azərbaycanlıların 

soyqırımı haqqında” 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanı ilə faciəyə siyasi və hüquqi qiymətin verildiyi qeyd olunur. 

Həmçinin vurğulanır ki, 2002-ci il fevralın 25-də ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10-cu 

ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində bu amansız kütləvi qırğının tarixi-siyasi mahiyyətini 

göstərmişdir: “Xocalı faciəsi 200 ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara 

qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir”. 

Heydər Əliyev Fondu fəaliyyətə başladığı ilk gündən Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması yönümündə genişmiqyaslı işlər aparır. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban 

xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında fond Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünün acı nəticələrinin beynəlxalq 

birliyə çatdırılması üçün müxtəlif səviyyəli tədbirlər həyata keçirir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində xalqımızın 

üzləşdiyi faciələri əks etdirən filmlərin, fotosənədlərin, kitabların və digər kütləvi nəşrlərin yayılması bu baxımdan 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlayan 

“Xocalıya ədalət!” kampaniyası hazırda 80-dən artıq ölkədə yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla həyata keçirilir. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin bütün dünyada ifşası 

yönümündə Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi yaradılan “Xocalıya ədalət!” layihəsi 

Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin bütün dünyaya çatdırılmasına, kütələvi qırğın aktına hüquqi-siyasi 

qiymətin verilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Bu kampaniyanın sistemli fəaliyyəti nəticəsində hazırda dünya 

dövlətləri əvvəlki illərdən fərqli olaraq erməni qəsbkarlarının insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun 

məlumatlandırılır. Bu gün Pakistan, Meksika, Kolumbiya, Rumıniya, Bosniya və Herseqovina dövlətlərinin 

parlamenti, eləcə də ABŞ-ın bir sıra ştatları bu qətliamı soyqırımı aktı kimi tanımış və xüsusi qətnamə qəbul 

eimişlər. Leyla xanım Əliyeva çıxışlarında dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Xocalı həqiqətlərini, haqq səsimizi 

dünyaya yaymaq gərəkdir. Biz dünya ictimaiyyətindən cinayətkarlara cəza, Xocalıya ədalət istəyirik. Bu 

mübarizədə bizim silahımız yalnız tarixi həqiqətlər, danılmaz faktlar və onları beynəlxalq birliyə yüksək 

səviyyədə qəbul etdirmək səylərimizdir. 

Bir faktı da qeyd edək ki, tarix elmləri doktoru, professor Əli Həsənovun ideya müəllifi olduğu “Xocal 

şahidləri danışır”  kitabı Xocalı soyqırımı haqqında sistemləşdirilmiş, müfəssəl, hadisələri məntiqi ardıcılıqla 

özündə əks etdirən və digər məziyyətləri ilə indiyədək bu mövzuda yazılmış kamil əsər olmaqla, bu faciənin 

dünyaya tanıtdırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-24 fevral.-№43.-S.6. 
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Xocalı soyqırımı insanlıq əleyhinə törədilmiş ən ağır cinayətlərdəndir 

 

Elman Məmmədov, 

Milli Məclisin deputatı 

 

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

ərazimizi qəsb etmək yox, xalqımıza qarşı soyqırımı törətmək kimi vəhşi bir yola düşmüşlər. Bu, Xocalı 

hadisələrində özünü açıq-aşkar büruzə verdi. O dəhşətli gecədə Azərbaycan xalqının ürəyinə bir süngü taxıldı. 

O süngü indiyədək bizi sızıldadır. Bu yara hələ sağalmayıb, bağlanmayıb, bu yara qəlbimizdə həmişə olacaqdır. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Ümummilli lider 

 

Dövlətimiz bundan sonra da Xocalı soyqırımına, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən 

işğalına obyektiv qiymət verilməsi və tarixi-hüquqi ədalətin bərpası üçün öz fəaliyyətini davam etdirəcək, bütün 

siyasi və hüquqi vasitələrlə belə hallara qarşı barışmaz mübarizə aparacaq. Bunu təsdiqləyən ən mühüm fakt 

isə son illərdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı dünyanın müxtəlif ölkələrində aparılan təbliğat kampaniyalarıdır. Bu 

kampaniyalar getdikcə böyüyür, hər il öz ətrafında daha çox kütlə toplayır, Xocalı həqiqətləri dünya 

ictimayyətinə daha geniş miqyasda təbliğ olunur. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Tarix boyu Azərbaycan xalqına düşmən mövqedə dayanan və zaman-zaman əlinə keçən fürsətlərdən 

yararlanan qüvvələr xalqımıza qarşı qətliamlar, qırğınlar törədiblər. Bu məsələdə mənfur  ermənilər daha 

“fəal” olublar. 26 il öncə Xocalı soyqırımının törədilməsi ilə ermənilər həm də bəşəriyyətin tarixinə qara ləkə 

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

xocalılının, hər bir azərbaycanlının qanına, canına ağrı ilə hopub. Mən bir Xocalı sakini kimi, 1988-ci ildən 

1992-ci ilə qədər olan dövrün hər bir anını yaşamışam. Hər dəfə müxtəlif istiqamətlərdə cəbhə bölgəsinə 

yaxınlaşanda, Xocalıdan çıxarkən gəldiyimiz dağlara baxıram və həmin vaxt baş verən müdhiş anları yenidən 

xatırlayıram. 

 

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

Bu hadisələr başlayana qədər, yəni 1988-ci ildə Xocalı kənd statusunda idi və bu kənddə həmin vaxt təqribən üç 

minə qədər insan yaşayırdı. Ermənilər tərəfindən Xocalının işğalının çox ciddi səbəbləri var idi. Əvvəla, Xocalının 

yerləşdiyi coğrafi mövqe ermənilərin strateji maraqlarının həyata keçirilməsində onlara çox gərəkli idi. Ağdamdan 

şose yolu ilə Xocalıya 16 kilometrlik məsafədir. Ancaq bu 16 kilometr arasında 11 kilometr qərb tərəfdən Əsgəran 

ərazisidir. Əsgəran zolağı boyunca erməni kəndləri yerləşir ki, məkrli düşmənlərimiz burada azərbaycanlılar 

qarşısında cəbhə xətti yaratmışdılar. Xocalıdan 10 kilometr qərbə isə Xankəndi şəhəridir və Xocalının ətrafı yenə 

də erməni kəndləridir. Həmin ərazidə elə bir azərbaycanlı yaşayış məskəni yox idi ki, erməni kəndlərini keçməmiş 

ora gedə biləsən. Xocalı tamamilə erməni yaşayış məntəqələrinin əhatəsində idi. Bizə ən yaxın olanı isə Şuşanın 

Malıbəyli və Quşçular kəndləri idi. Xocalı ilə bu kəndlər arasında olan yaşayış məntəqələrində ermənilər 

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

olurdun. 

Xocalı düşmən kəndləri arxasında yerləşirdi. Düşmən Ağdama hücum etmək istəyərkən arxada olan Xocalı 

özünümüdafiə dəstələrindən qorxurdu. Xocalı Bakı–Ağdam–Laçın–Şuşa magistral yolunun üstündə idi. Dağlıq 

Qarabağda yeganə hava limanı da məhz Xocalıda yerləşirdi. Üstəlik, Bakıdan Xankəndiyə gedən dəmir yolu da 

Xocalıdan keçirdi. Biz Xocalıda elə bir müdafiə sistemi yaratmışdıq ki, istədiyimiz vaxt bu yolları bağlayırdıq. 

Həmin yollar bağlananda Xankəndidən Əsgərana avtomobillə 40 kilometrdən çox məsafə qət etmək tələb 

olunurdu. Xocalı bu strateji mövqeyinə görə düşmənin əsas hədəflərindən birinə çevrilmişdi. Ona görə də, bu 

şəhəri işğal etmək ermənilərin başlıca məqsədlərindən biri idi. 

Mühasirədə olmasına baxmayaraq, Xocalı düşmənə lazımi müqavimət göstərə bilirdi. Bu faciənin baş 

verməməsi üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdik. Amma vəziyyət getdikcə gərginləşir, ermənilər 
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isə  hücumlarını artırırdılar. Bunun müqabilində isə o zamankı hakimiyyət bizə kömək göstərmirdi. Vəziyyətin 

nə qədər gərgin olması haqda rəhbərliyə dəfələrlə məlumat verməyimizə baxmayaraq, kömək göstərilmirdi. 

Yalnız vədlər verirdilər. Müxalifətlə iqtidarın  hakimiyyət uğrundakı mübarizəsi Qarabağı yaddan çıxarırdı. 

Xocalı faciəsi də məhz belə bir zamanda baş verdi. 

Xatırladım ki, ermənilərin hücumundan əvvəl– fevralın 25-i axşam şəhər toplardan və ağır artilleriyadan 

şiddətli atəşə tutuldu. Nəticədə, fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində Xocalı tam alova büründü. 1992-ci il 

fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri SSRİ dövründə Xankəndi  şəhərində yerləşdirilmiş 

366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdi. Belə bir 

vəziyyətdə, erməni əhatəsində olan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər əhali yaxınlıqdakı Ağdam rayonuna 

çatmaq ümidi ilə Xocalını tərk etməyə məcbur oldu. Şəhəri yerlə-yeksan edən erməni silahlı dəstələri və motoatıcı 

alayın hərbçiləri dinc əhaliyə divan tutdular. 

Həmin vaxt Xocalı şəhərinin 613 sakini qətlə yetirilib. Qətlə yetirilənlərin 106 nəfəri qadın, 83 nəfəri isə 

azyaşlı uşaqdır. 56 nəfər xüsusi amansızlıq və qəddarlıqla qətlə yetirilib. Qanlı faciə zamanı 1000 nəfərdən çox 

şəhər sakini yaralanıb, şikəst edilib, 1275 nəfər isə girov götürülüb. Xocalıda dinc əhaliyə qarşı həyata keçirilən 

vandalizm və qətllər erməni aqressivliyinin və millətçiliyinin əsl mahiyyətini, iç üzünü bir daha bütün dünyaya 

nümayiş etdirdi. Bu faciə insanlıq əleyhinə törədilmiş ən ağır cinayətlər sırasındadır. 

Təbii ki, XX əsrin sonunda baş vermiş bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə 

qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi 

dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır. 

Xocalı qətliamında Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyan birbaşa iştirak edib. Deyərdim ki, qatil 

prezident bu qətliamın həm təşkilatçısı, həm də icraçısı idi.  O, hətta Xocalı soyqırımında birbaşa iştirakını 

həyasızcasına  açıq şəkildə etiraf edib. Qarabağda günahsız tökülən qanlarda Ermənistanın indiki prezidentinin 

birbaşa əli var. Günahsız insanların qanına əli batan Sarkisyan və onun quldur tərəfdarları  gec-tez ədalət 

mühakiməsi qarşısında cavab verəcəklər.  

Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində son illər sistemli iş aparılır, əhəmiyyətli tədbirlər 

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

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

təfsilatı ilə açıqlanıb. Azərbaycan dövləti Xocalı faciəsini soyqırımı kimi dəyərləndirərkən 9 dekabr 1948-ci ildə 

BMT Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilən "Soyqırımının qarşısının alınması və ona görə cəza" haqqında 

Konvensiyanı, keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının IV maddəsini, Ruanda üzrə Beynəlxalq 

Tribunalın Nizamnaməsinin I maddəsini, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusunu, həmçinin "Xocalı 

soyqırımı günü haqqında" Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 24 fevral 1994-cü il tarixli qərarını, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il fərmanını və 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsini əldə əsas tutur.  

Ulu öndərin 25 fevral 1997-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilir. Eləcə də, Xocalı faciəsi 

ilə bağlı Milli Məclis dünya ölkələrinə, beynəlxalq təşkilatlara xeyli sayda müraciət edib, həm də bəyanatlar və 

qərarlar qəbul olunub.  

Tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan  həmin ənənə  bu gün də  davam etdirilir. Bütün 

beynəlxalq tədbirlərdə Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ifşa olunur, onların qəddarlığı, törətdikləri qətliamlar, 

terror aktları barədə dünya ictimaiyyətinə məlumat verilir. Elə bir beynəlxalq tədbir yoxdur ki, orada Xocalı 

faciəsi barədə danışılmasın.  Həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində bu gün  Xocalı soyqırımı haqqında 

həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə tanıdılması, Ermənistanın havadarlarının dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq 

əleyhinə cinayətin beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülüb, xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc 

olunub, Xocalı soyqırımı müxtəlif təşkilatlarda gündəmə gətirilib. Azərbaycan həqiqətlərinin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması səfirliklərimiz və diaspor təşkilatlarımız qarşısında vacib vəzifə kimi 

müəyyənləşdirilib. Hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının 

hər biri ölkəmiz haqqında  həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işinə öz töhfəsini verir. 

Bu işdə Heydər Əliyev Fondunun və fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın gördüyü işlər xüsusi 

qeyd edilməlidir. Onun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq kampaniyası bu qətliamı 

dünyanın diqqət mərkəzinə çevirib. Bu gün dünyanın bir çox ölkəsi və ABŞ-ın bir sıra  ştatları Xocalı soyqırımını 

rəsmən tanıyır. Gün gələcək, dünya birliyi bu soyqırımını tanıyacaq və Azərbaycanın haqq səsi bütün cahana 

yayılacaq. Onun üçün biz avropalı, amerikalı ilə onların öz dilində, qəbul etdikləri formada danışaraq bu faciəni, 

soyqırımını tanıtmalıyıq. 
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Dünya birliyi Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi  haqqında əsl həqiqəti bilməlidir. Söz 

yox ki, dünyada baş alıb gedən ikili standaratlar buna hər vasitə ilə mane olur. Lakin həyata keçirilən uğurlu xarici 

siyasət  bu maneələri tədricən aradan qaldırır. Bu gün ölkəmiz hərtərəfli şəkildə inkişaf edir, amma Ermənistanın 

Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizinin işğal altında olması, bir milyondan artıq 

soydaşımızın məcburi köçkün halında yaşaması inkişafımızın daha da sürətlənməsinə başlıca maneədir. Dövlət 

rəhbərliyi ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün bütün imkanlarını səfərbər edib və hazırda 

münaqişənin həlli üçün danışıqlar aparılır. Son hadisələr də göstərir ki, Ermənistan tərəfi müxtəlif bəhanələrlə 

danışıqlardan imtina edir, status-kvonu hər vasitə ilə saxlamağa çalışır. Ancaq hər şeyin bir həddi, vaxtı var. 

Görünür Serj Sarkisyan və onun himayədarları hələ də 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən ciddi nəticə çıxarmayıblar. 

Ancaq unudurlar ki, növbəti dəfə onlar canlarını qurtara bilməyəcəklər. 

Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət də təsdiqləyir ki, xarici siyasətimizdə  Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsi prioritet yer tutur. Məhz dövlət başçısının 

elan etdiyi hücum diplomatiyası sayəsində bu istiqamətdə ciddi nəticələr əldə olunub. 

Azərbaycanın hücum diplomatiyası nəticəsində Ermənistanın xarici siyasəti iflasa uğrayıb və işğalçı dövlət 

artıq dalana dirənib. Təcavüzkar dövlətə himayədarlıq edənlər də tədricən onun arxasından qaçırlar.  Azərbaycan 

regional siyasətini elə aparır ki, Ermənistan seytnot vəziyyətində qalıb. Bunun nəticəsində isə işğalçı ölkədə 

sosial-iqtisadi problemlər daha da dərinləşib, mühacirətin sürəti dəfələrlə artıb. Yəni Azərbaycan bu məsələdə 

nəinki bir addım geri çəkilməyib, əksinə mövqeyini daha da gücləndirib. 

Baxmayaraq ki, Xocalı qətliamından 26 il keçir, dünya birliyi bu dəhşətli faciəyə hələ də hüquqi qiymət 

vermir, Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləmir və sanksiyalar tətbiq etmir. Beynəlxalq təşkilatlar, inkişaf etmiş 

dövlətlər, xüsusilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yalnız söz yığımından ibarət  olan bəyanat verməklə 

işlərini bitmiş hesab etməməlidir.  Çünki belə üzdəniraq tədbirlər  ikili hərəkətlər münaqişənin danışıqlar yolu ilə 

həllinə çox ciddi zərbə vurur, Ermənistanın təcavüzkar siyasətini davam etdirməsinə şərait yaradır. Ona görə də, 

beynəlxalq birlik  işğalçılara qarşı beynəlxalq hüquq çərçivəsində sərt addımlar atmalıdır. Təəssüf ki, biz bu 

münasibəti bir çox dövlətlərdən, xüsusilə Qərb dövlətlərindən görmürük. İnsan hüquqlarından, demokratiyadan, 

qanunun aliliyindən danışan dövlətlər və təşkilatlar işğal və soyqırımı faktına layiq olduğu qiyməti verməlidirlər. 

Əgər bu olmasa, Azərbaycan beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq öz torpaqlarını işğaldan hərbi yolla azad edəcək. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-25 fevral.-№44.-S.4. 
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Zaman da bu dərdi unutdura bilmir 

 

 “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 

  

XX əsr bir çox qanlı hadisələrin, soyqırımı və etnik təmizləmələrin şahidi olmuşdur. Xocalı faciəsi isə 

bunların ən dəhşətlisi idi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən qanlı-qadalı, müdhiş bir gecədə azğınlaşmış 

erməni quldurları Xocalı şəhərini yerlə yeksan etdilər, əhalini görünməmiş vəhşiliklə qətlə yetirdilər. 56 nəfər 

xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla öldürüldü: diri-diri yandırıldı, başları kəsildi, gözləri çıxarıldı, dərisi soyuldu, 

süngülərlə qadın və qızlarımıza olmazın işgəncələr verildi. Xocalıda törədilmiş amansız qətliam bütövlükdə 

bəşəriyyətin mütərəqqi dəyərlərinə, insanlığa və beynəlxalq hüquq normalarına qarşı yönəlmiş ən ağır cinayət aktı 

idi. 

  

Üç soyqırımının şahidi 

  

...Xocalı qədim tarixə malik cənnət diyar, türkdilli xalqın məskən saldığı, ulu babalarımızın yaşayıb-yaratdığı 

yurd yerimizdir. Onun qədimliyi çoxsaylı tarixi abidələrdə, yazılı mənbələrdə, mədəniyyət və incəsənət 

nümunələrində öz əksini tapmışdır. XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində çar Rusiyasının apardığı irticaçı siyasət 

nəticəsində Qarabağın dağlıq hissəsinin erməniləşdirilməsinə geniş meydan verildikdə Xocalı da bu məkrli 

siyasətin qurbanlarından birinə çevrildi. Ona məxsus üç bölgədən birinə - Qaladərəsi kəndinə əsasən İrandan 

köçürülmüş ermənilər yerləşdirildi, 1918-ci ildəki qırğından sonra isə Xocalının digər bölgəsində - Qaçqınlar 

adlanan yerdə Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalından didərgin salınmış azərbaycanlılar məskunlaşdırıldı. 

Ümumiyyətlə, Xocalı XX əsrdə üç dəfə ermənilər tərəfindən dağıdılıb, yandırılıb, genosidə uğradılıb. 

Xocalının XX əsrdəki hər üç soyqırımının dəhşətlərini gözləri ilə görən, sonuncu soyqırımının isə həm şahidi, 

həm də şəhidi olan Lenin ordenli aqronom, 1941-1945-ci illər müharibəsinin iştirakçısı Qasım İmamqulu oğlu 

Allahverdiyev öz xatirələrində bildirirdi ki, bu diyarda birinci soyqırımı 1905-1907-ci illərdə olmuşdur. 90 ildən 

çox ömür sürən, bütün həyatını xalqına həsr edən bu insan Xocalının ilk ziyalılarından olmuşdur. O, nəcib 

davranışı, yüksək mədəniyyəti, mənəvi saflığı, sadəliyi ilə hamının hörmətini qazanmışdı. Əsil-nəcabətli yerin 

oğlu idi, möhkəm soykökdən boy atmışdı. Oğlu, tibb elmləri doktoru, professor Mübariz Allahverdiyev deyir ki, 

insanlar ona inanırdılar, etibar edirdilər, hər sözünü dinləyirdilər. Xalqını, elini, obasını dərin bir məhəbbətlə 

sevirdi. Özündə vətən, el dərdi yaşadan işıqlı bir insan idi. Xocalı ilə bağlı ən kiçik hadisə, epizod belə 

hafizəsindən silinmirdi.  

...Bu başıbəlalı yurdda birinci soyqırımı unudulmamış 1918-ci ildə Xocalı ikinci dəfə yandırılmışdı. Onun 

sağ qalan əhalisi Malıbəyli kəndində məskunlaşmışdı. Erməni-quldur dəstələri o zaman Malıbəyli və Quşçular 

kəndlərinin sakinlərini vahimə içərisində saxlayırdı. Əliyalın xocalılılar qaniçən erməni silahlı dəstələrinin 

qorxusundan gündüzlər su gətirməyə belə gedə bilmirdilər. Suyu ancaq qaranlıq düşəndə kişilər gətirirdilər. 

Nuru paşa erməni quldurlarını Qarabağın dağlıq hissəsində tərksilah etdikdən sonra xocalılılar yenidən öz 

dədə-baba yerlərinə qayıtdılar. Ancaq Xocalının Qışlaq kəndində bir salamat ev tapmadılar. Ermənilər bütün 

mülkləri dağıtmış, damlarını və pəncərələrini söküb aparmış, uçurulmuş divarlara od vurub yandırmışdılar. Qışlaq 

kəndi gəlmə ermənilərin yerləşdirildiyi Daşbulaq, Mehdikənd və Noraguğ kəndlərinin yaxınlığında idi. Erməni 

quldur dəstələri kənddəki iki su quyusunu da dağıtmışdılar. 

  

Qırğından sonra Xocalıda yalnız yanıb qaralmış divarlar qalmışdı 

  

Q.Allahverdiyev danışırdı ki, Xocalıdan olan Usub bəy, Zülfüqar bəy, Şirin bəy, Tapdıq bəy, Əzim bəy, 

Qamboy bəy, Ələsgər bəy, Səfiyar bəy və başqaları bir gün yaşlı adamları və cavanları başlarına yığıb deyiblər 

ki, təzə yurd yerlərini Qışlaqdan bir-iki kilometr aşağıda - magistral yolun yaxınlığında salsınlar. Qışlaqdakı 

yanmış divarları isə soyqırımıdan qalan tarixi abidə kimi saxlasınlar. Elə də oldu... 1920-ci il aprelin 28-də cəmi 

23 ay yaşayan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bolşeviklər tərəfindən devrildikdən sonra Xocalı da Qarabağla 
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birlikdə sovet imperiyasının tərkibinə qatıldı. Qışlaq kəndindəki xarabalıqlar isə XX əsrin 60-cı illərinin ortalarına 

qədər qalırdı. 1960-cı ildə Silva Kaputikyanın türklərin əleyhinə yazdığı “Karvan hələ yoldadır” kitabı çapdan 

çıxandan sonra ermənilər türk izini itirmək üçün Xocalının açıq səma altında muzey kimi saxlanılan qədim yurd 

yerini buldozerlə, traktorla şumladılar. Kənddəki qədim qəbiristanlığı da darmadağın etdilər.  

1923-cü ildə SSRİ-nin təşkilindən sonra Leninlə Mikoyan Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 

yaratdılar və Xankəndi şəhərini onun mərkəzi edərək qaniçən Stepan Şaumyanın adı ilə Stepanakert adlandırdılar. 

Ancaq əhali bu şəhərə “ştab” deyirdi. Çünki orada SSRİ Silahlı Qüvvələrinin qərargahı yerləşirdi. Bundan sonra 

Xocalı Şuşanın tərkibindən çıxarılıb yeni yaradılmış Stepanakert rayonunun tərkibinə daxil edildi.  

XX əsrin 30-cu illərinin sonlarında və 40-cı illərin əvvəllərində Xocalı kənd təsərrüfatının bütün sahələrində, o 

cümlədən maldarlıq və heyvandarlıqda, tütünçülükdə, bostan və meyvə-tərəvəzin yetişdirilməsində, 

baramaçılıqda vilayət üzrə daim öndə gedirdi. Beşillik planlar dörd ildə yerinə yetirilir, plana 150 faiz əməl 

edilirdi. Lakin DQMV-nin erməni rəhbərliyi qonşu erməni kəndlərini abadlaşdırır, Xocalıya isə diqqət yetirmirdi. 

Hətta ermənilər 1937-ci il qurbanları siyahısına da ilk növbədə müflisləşmiş Xocalı bəylərinin adlarını salmışdılar. 

Ümumiyyətlə, XIX əsrin sonlarında aparılan siyahıyaalmaya görə, Xocalıda 46 bəy, 44 bəyim yaşayırdı. 

1941-ci ildə başlanan İkinci Dünya müharibəsi SSRİ, o cümlədən Azərbaycanın bir parçası olan Xocalı üçün də 

Böyük Vətən müharibəsinə çevrildi. Xocalılılar, yəni azərbaycanlılar vilayətdə birinci növbədə hərbi komissarlığa 

çağırıldılar və ön cəbhəyə göndərildilər. Q.Allahverdiyevin xatirələrində oxuyuruq: “Bir gün mənə xəbər çatdı ki, 

Xocalı qadınlarından biri kişi briqadir tərəfindən “taxıl oğrusu” kimi ermənilərə satılaraq həbs etdirilib. Demə, bu 

qadın taxılın biçilmiş yerində başak, yəni tək-tək qalan sünbül dənələrini yığaraq ac uşaqlarına aparıbmış. Bunu 

görən erməni xislətli briqadir azərbaycanlı qadını “taxıl oğrusu” adı altında ermənilərə təhvil verir və onu 

həbsxanaya saldırır. Müharibənin ağır dövründə bu xəbər mənə çatanda çox əsəbiləşdim (Q.Allahverdiyev o 

zaman kolxoz sədri idi) və dərhal Xankəndiyə gedərək orada qadının oğru olmadığını, biçilmiş yerdən kənarda, 

otların arasında ilişib qalmış bir neçə sünbül tapıb ac uşaqlarına apardığını və qadının qabaqcıl manqa başçısı 

olduğunu çətinliklə də olsa ermənilərə başa saldım. Elə həmin gün qadını azadlığa buraxdıraraq körpələrinin 

yanına göndərdim”. Bir faktı qeyd edək ki, XIX əsrin 20-ci illərinin ikinci, 30-cu illərinin birinci yarısında 

Xocalıda kollektivləşmə ilə yanaşı, maarifləndirmə işi də xeyli dərəcədə inkişaf etmişdi və “savadsızlığın ləğvi” 

şüarı altında yaşlı insanlar üçün kurslar təşkil edilmişdi. 

Xocalının ikinci dəfə ermənilər tərəfindən yandırılmasından sonra ikimərtəbəli, çoxotaqlı daş evlər tikilməyə 

başlanmışdı. Əhali çalışır, özünə gün-güzəran qurur, yaxşı yaşamaq üçün əlindən gələni edirdi... 

  

Yaddaşımızdakı qanlı izlər 

  

Professor Mübariz Allahverdiyev deyir ki, 1988-ci ilin sentyabr ayının 18-də Xocalıya ilk təhlükəli hücum 

oldu. Bu hücum sovet hökumətinə inanan yaşlı insanları sanki yuxudan oyatdı. Onlar gördülər ki, Azərbaycan 

təklənib. Anladılar ki, artıq torpaq əldən getmək üzrədir. İnsanlar ümidsizliyə qapılıb nə edəcəklərini bilmirdilər. 

İllərlə Amerikanı, dünyanı gərginlikdə saxlayan sovet hökumətinin guya erməni millətçilərinə “gücü çatmırdı”. 

Sovetlər İttifaqının başında duran Mixail Qorbaçova, onun arvadı Raisa Maksimovnaya, onların yaxın dostları 

şahnazaryanlara, aqanbekyanlara, SSRİ-nin əsgərlərinə, onların ermənilərə bəxşiş etdikləri ölümsaçan odlu 

silahlara arxayın olan Ermənistanın quldur dəstələri “daş atmaq” münaqişəsi ilə başladıqları torpaq işğalı 

siyasətlərini silahlı müharibə müstəvisinə çatdırdılar. Onlar azərbaycanlıların məhz ideallaşdırılmış sovet 

hökuməti tərəfindən tamamilə tərksilah edilmələrindən də tam xəbərdar idilər. Ona görə də Xocalıya artıq odlu 

silahlarla manevrlər, həmlələr edirdilər. Şahidlərin ifadələrindən öyrənirik ki, belə qanlı həmlələrin birində atılan 

mərmi Xocalı sakini Lətif kişinin evinin qapısında partlayır və onun cavan oğlu Zahidi həyatdan məhrum edir. 

Digər mərmi Qasım Allahverdiyevin evinin divarının bir hissəsini və pəncərəsini dağıdır. Bu mərmi Qasım kişi 

evdə olduğu vaxt atılmışdı və onun sovet hökumətinə qarşı inamına son qoymuşdu. Yanında partlayan düşmən 

mərmisi onu inandırdı ki, xocalılılara bir daha kömək edə bilməyəcək. Elə bu ümidsizlik burulğanında el dərdi, 

yurd dərdi çəkə-çəkə 1989-cu il yanvar ayının 9-da Xocalıda dünyasını dəyişdi. Q.Allahverdiyev Xocalının 

üçüncü soyqırımı ərəfəsində erməni quldurlarının törətdiyi qırğının həm şahidi, həm də şəhidi oldu. 

  

Xocalıda törədilmiş amansız qətliam dünyanın tərəqqipərvər insanlarını lərzəyə saldı 

  

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid aktı 

həyata keçirdi. Hərbi birləşmələrin şəhərə hücumu zamanı burada yalnız 3 minə yaxın insan qalmışdı. Çünki dörd 

aydan artıq zaman ərzində mühasirədə olduğu üçün əhalinin xeyli hissəsi doğma yurdundan çıxmağa məcbur 
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olmuşdu. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü, 1000 

nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki 

valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Həmin gecə 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü. Onların 

150-nin taleyi indi də məlum deyil. Bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla və ağlasığmaz 

vəhşiliklə həyata keçirilmişdi. Hücumda həmçinin mayor S.Ohanyanın komandanlığı altında 366-cı motoatıcı 

alayın ikinci batalyonu, Yevgeni Nabokxinin komandası altında üçüncü batalyon, bir saylı batalyonun qərargah 

rəisi Valeri Çitçyan və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və praporşik iştirak etmişdi. 

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

yetirilmişdi. Rusiyanın “Memorial” Hüquq Müdafiə Mərkəzinin məlumatına əsasən, dörd gün ərzində Ağdama 

Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, onlarla meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar 

edilmişdi. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) məhkəmə-tibb ekspertizasından 

keçirilmişdi. Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdi 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 almışdı. 

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

“bu yerlər böyük Ermənistanın bir hissəsidir” sözlərini dilinə gətirmədiyinə görə diri-diri yandırılmışdı. Digər 

Xocalı sakini Səriyyə Talıbova danışırdı ki, “4 Məsxəti türkü və azərbaycanlının erməni qəbrinin üzərində başı 

kəsildi. Sonra daha iki azərbaycanlının gözləri çıxarıldı”. Ermənilər sağ qalmış insanlar üzərində tamamilə 

təhqiredici hərəkətlər həyata keçirmişdilər. Onların başlarının dərisini soymuş, bədənlərinin müxtəlif orqanlarını 

kəsmiş, uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarnını yırtmışdılar. Xocalıya hücum zamanı istifadəsi 

qadağan olunmuş 5,45 kalibrli patronlardan və kimyəvi silahlardan istifadə edilmişdi. Bütün bunlar Ermənistanın 

Cenevrə Konvensiyasının protokollarını pozaraq, müharibə qaydalarına zidd olaraq dinc sakinlərə qarşı soyqırımı 

həyata keçirdiyini təsdiqləyir.  

Xocalı soyqırımının xüsusi amansızlıqla törədilməsi rus, gürcü, ingilis, fransız, alman, amerikalı və digər 

ölkələrin vətəndaşı olan jurnalistləri dəhşətə gətirmişdi. 

  

Xocalının hədəfə alınmasında məqsəd nə idi? 

  

Bu, bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində azərbaycanlılardan ibarət olan strateji əhəmiyyətli maneəni 

aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən ümumiyyətlə Xocalını Yer üzündən birdəfəlik silmək niyyətini daşıyırdı. 

Çünki Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, o, Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərindən zamanımıza qədər tarix 

və mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Bu xüsusi mədəniyyət tarixə Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti kimi 

düşmüşdür. Xocalının kurqanları, siklopları, kromlexləri, domenləri və digər abidələri, həmçinin müxtəlif növ 

məişət əşyaları insan cəmiyyətinin inkişaf dinamikasını özündə əks etdirən maddi-mədəniyyət nümunələridir. 

Erməni işğalından sonra bütün bu abidələrin məhv edilməsi və dünyanın ən qədim məzarlıqlarından sayılan 

Xocalı qəbiristanlığının texnika ilə darmadağın edilməsi erməni vandalizminin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, 

dünya mədəniyyətinə qarşı zorakılıq aktıdır. 

  

Dolğun hüquqi-siyasi qiymət 

  

Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə tanıdılması və erməni faşizminin ifşası ilə bağlı ilk təşəbbüs ulu 

öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonrakı mərhələyə təsadüf edir. 

Ümummilli lider ilk gündən Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı və terror siyasətinin 

mahiyyətini, habelə ərazilərimizin işğalından sonra Dağlıq Qarabağın terrorizm mənbəyinə çevrilməsi, orada 

narkotik maddələrin yetişdirilməsi, mədəni abidələrin məhv edilməsi faktlarının dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasını xarici siyasətdə mühüm vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirdi. Bu məqsədlə atılan mühüm 

addımlardan biri də erməni təcavüzü nəticəsində üzləşdiyimiz milli faciələrimizə siyasi-hüquqi qiymətin 

verilməsi oldu. Bu siyasət hazırda ölkə rəhbəri tərəfindən qətiyyətlə davam etdirilir. 

Son 100 ildən artıq dövrdə erməni xalqının bir neçə nəslinin Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik ruhunda 

tərbiyə edilməsi nəticə etibarilə XX əsrin sonlarında sivil dünyanın gözü qarşısında Xocalı soyqırımı kimi qanlı 

faciənin baş verməsinə gətirib çıxardı. Hadisələr göstərir ki, bu gün erməni millətçiləri hələ də özlərinin bədnam 

və çirkin niyyətlərindən əl çəkməyiblər. Qəddar üsullarla dinc insanları kütləvi qırğına məruz qoyur, cinayətlərini 

ört-basdır etmək məqsədilə müxtəlif vasitələrə, hətta tarixi saxtalaşdırmağa əl atırlar. Əminik ki, xalqımızın milli 

birliyi və məqsədyönlü fəaliyyəti, Azərbaycan rəhbərliyinin siyasi iradəsi sayəsində qarşımıza qoyduğumuz bütün 
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məqsədlərə, o cümlədən ərazi bütövlüyümüzün bərpasına, onilliklər boyu planlı olaraq əsl soyqırımı həyata 

keçirənlərin, insanlar və xalqlar arasında nifrət və düşmənçilik təbliğ edənlərin ifşasına nail olacağıq. Sadəcə hər 

kəs bu sahədə üzərinə düşən vəzifəni də unutmamalıdır. 

 

İradə ƏLİYEVA 

 

Azərbaycan.-2018.- 25 fevral.- № 44.-S.5. 
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“İyirminci yüzilin vəhşəti: Xocalı soyqırımı”: 

“Anadolu” agentliyi Xocalıda erməni vəhşiliklərindən bəhs edən geniş şərh yayımlayıb 

 

Məsaim Abdullayev 

 

Türkiyənin “Anadolu” informasiya agentliyi dünən XX əsrin ən ağır faciələrindən biri olan Xocalı 

soyqırımı barədə geniş analitik şərh təqdim edib. Yazıda qeyd olunur ki, Xocalı faciəsi Azərbaycanın müasir 

tarixinin ən faciəvi səhifələrindən biridir. Bu ağır qətliam bütün türk dünyasının qan verən yarasıdır. Bu 

vəhşət və dəhşəti törədənlər cəzasız qalmamalıdır. 

Yazıda əvvəlcə faciənin baş verdiyi həmin müdhiş gecə təsvir edilir. Belə ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-

na keçən gecə keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının ağır texnika və əsgəri dəstəyi ilə erməni silahlı 

birləşmələri Xocalı şəhərinin dinc sakinlərinin üzərinə silahlı basqın ediblər.  

Şəhər  fevralın 25-i axşamdan başlayaraq ağır hərbi texnikalardan güclü artilleriya atəşinə məruz qalıb. 

Aramsız atəşlər nəticəsində Xocalıda güclü yanğınlar başlayıb. Labüd ölüm təhlükəsi qarşısında qalan 2500-ə 

yaxın şəhər sakini vəhşət və qorxu içərisində şəhərdən çıxaraq meşə yolu ilə Ağdam şəhəri istiqamətində qaçaraq 

xilas olmağa  çalışıb. 

Lakin erməni hərbi birləşmələri dinc, əliyalın insanları təqib edərək, heç kimə aman verməyib, Xocalı 

sakinlərini xüsusi amansızlıqla öldürməyə başlayıblar. Nəticədə, Xocalının 613 sakini, o cümlədən 83 uşaq, 106 

qadın və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib. 

“Anadolu” agentliyinin müxbiri yazıda Xocalı qətliamının başvermə səbəbləri ilə bağlı Naxçıvan 

Universitetinin tarix kafedrasının dosenti Elçin Zamanovun fikir və düşüncələrinə də yer ayırıb. Alim qeyd edib 

ki, erməni quldur dəstələri XX əsr ərzində Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə qanlı cinayətlər törədiblər. Belə ki, 

daşnaklar 1905, 1907 və 1918-ci illər ərzində 120 mindən çox azərbaycanlını qətlə yetiriblər. 

E.Zamanov, həmçinin bildirib ki, azərbaycanlılara qarşı kəskin təzyiq və zorakılıqlar 1947-1948-ci illərdə 

də baş verib. Belə ki, o illərdə 150 min etnik azərbaycanlı öz tarixi torpaqlarından - hazırkı Ermənistanın 

ərazisindən qovulub. 1980-ci illərin sonu, 1990-cı illərin əvvəllərində Sovet İttifaqının dağılması ilə ermənilər 

daha da “fəallaşaraq”, Qarabağı ələ keçirmək üzrə öz mənfur planlarını reallaşdırmağa başlayıblar. 

Düşmən, əlbəttə, başa düşürdü ki, Xocalı böyük strateji əhəmiyyət daşıyır. Burada böyük aeroport fəaliyyət 

göstərirdi. Ermənilər Xocalıya zərbə vurmaqla,  Dağlıq Qarabağın Azərbaycanla quru yolla bağlılığını birdəfəlik 

kəsmək niyyətində idilər. Xocalı süqut etdikdən sonra, həqiqətən Şuşa və Laçının  müdafiəsi olduqca çətinləşdi. 

Xocalını ələ keçirmək əslində, düşmənin Böyük Qarabağ planının bir hissəsi idi. Ermənilər yerli azərbaycanlı 

sakinləri qorxudaraq, bu yolla bütün Qarabağ torpaqlarını ələ keçirməyə cəhd edirdilər.     

“Anadolu”nun müxbiri vurğulayır ki,  Xocalıda qəddar genosid aktı baş verib. Çox sayda xalqların 

taleyində faciəvi hadisələr olub. Lakin Xocalı soyqırımı bəşər tarixində özündən əvvəl törədilən bütün faciələrdən 

öz qəddarlığı, xüsusi amansızlığı ilə seçilir. Qəzəb və hiddət doğuran fakt həm də budur ki, hətta bu gün də 

ermənilər işğal etdikləri  Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda əsir görtürdükləri soydaşlarımızı azad etməyiblər. 

Onların arasında Xocalı qətliamının şahidi olan əsirlər də var. 

“Anadolu”nun müxbiri sonda qeyd edir ki, Xocalı oğuz türklərinin qədim mədəniyyət ocaqlarından biridir. 

Arxeoloji qazıntılardan məlum olub ki,  bizim eradan əvvəl burada qədim oğuz türklərinin yaşayış məskəni olub. 

Ermənilər bu qədim şəhəri tamamilə dağıdıblar. Lakin tarix, zaman bu haqsızlığı unutmayacaq. Xocalı, bütün 

Qarabağ həqiqi sahiblərinə qaytarılacaq, cinayətkarlar isə layiqli cəzalarını mütləq alacaqlar.  

Sonda bildirək ki, bu günlərdə təkcə “Anadolu” agentliyi deyil, qardaş Türkiyənin digər aparıcı KİV-i də 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı çox sayda məqalə, şərh və reportajlar yayımlayıb. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-25 fevral.-№44.-S.11. 
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Xocalılılar: Qarabağa – doğma torpaqlarımıza qayıdıb şəhidlərimizin ruhunu şad edəcəyik! 

 

Mübariz Allahverdiyev, 

Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiyası kafedrasının professoru 

 

Xocalı və Xocalı soyqırımı haqqında, onun vətənpərvər, qürurlu, yenilməz, əyilməz qəhrəman övladları 

haqqında nə qədər deyilsə də, yazılsa da, onun mənəviyyat və dəyər mahiyyətinin açılmamış səhifələri, sirli 

məqamları qalmaqda davam edir. Hələlik Xocalı haqqında xeyli dərəcədə dəyərli əsərlər ərsəyə gəlsə də, yenə 

də az görünür, çünki çözülməmiş düyünlər, deyilməmiş mətləblər çoxdur. Xocalı haqqında ümumiləşmiş 

monumental əsərlər nə vaxt və kim tərəfindən yazılacaq, bu soyqırımın səbəbkarları nə vaxt müttəhimlər 

kürsüsündə əyləşəcək, onlar nə vaxt obyektiv ittiham ediləcək və lazımi cəzalarını alacaqlar? Bəşər övladları 

nə vaxt bu soyqırımı öz əsil adı ilə adlandıracaq? Cavab vermək çətindir. Çünki beynəlxalq aləmdə ikili 

yanaşma tərzləri davam edir. Təəssüf ki, belədir. 

 

Xocalı soyqırımını törədənlər hələlik beynəlxalq tribunal  qarşısında ittiham olunmayıblar. 

Soyqırımı zamanı təsadüfən sağ qalmış Xocalılıların yaşlı nəsli artıq tükənmək üzrədir. Onlar və onların 

övladları, nəvələri hər ilin fevral ayında keçirilən tədbirlərdə iştirak edir, ağrı-acı içində qovrulurlar. Xocalılıların 

fəryadını eşidəndə daş da dilə gəlir, dillənir. Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan heç nədən və heç kimdən 

çəkinmədən açıq etiraf edərək deyir ki, Xocalı soyqırımını biz törətmişik və bununla sübut etdik ki, biz dinc 

əhalini də öldürə, qıra bilirik. O, erməni gəncləri ilə görüşündə suallara cavab verərkən məsələlərə əsil faşist 

mövqeyindən yanaşaraq aqressivcəsinə demişdir: “Mənim yaşda olanlar Qarabağı qaytardı, Araratın (Türkiyədəki 

Ağrı Dağını nəzərdə tutur) qaytarılması Sizin nəslin borcudur”. Serj Sarkisyan, Robert Koçaryan, əlləri Xocalı 

körpələrinin qanına bulaşmış Zori Balayan, Seyran Ohanyan və digərləri forpostu olduqları dövlətlərə arxalanaraq 

Xocalı soyqırımını törətdilər, Azərbaycan torpaqlarını işğal etdilər. İndi də onlar həmin havadarlarına arxalanıb 

törətdikləri mənfur əməllərinə görə həbsxanalarda çürümək əvəzinə, əksinə, öz qanlı cinayətlərindən həzz alır, 

isterik qürrələnməyə davam edirlər. Ancaq ermənilər öz himayədarlarına nə qədər arxayın olsalar da, onların da 

büdrəyən vaxtı gəlib çatacaq. Azərbaycanlılar təkcə erməni cəlladlarının işğal etdikləri Qarabağa yox, ölkəmizin 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin əminliklə dediyi kimi, qədim Azərbaycan torpaqları olan İrəvana, Zəngəzura, 

Dərələyəzə, Göyçəyə və əzəli Azərbaycan torpaqları olan digər bölgələrimizə də qayıdacaqlar. 

Təəssüf ki, dünya dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar təcavüzkar, işğalçı Ermənistana sərt təzyiq  göstərmir, 

sanksiyalar tətbiq etmirlər. Sual olunur, əgər  Ermənistan silahlı qüvvələri işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından 

çıxmırlarsa, nə üçün sülh yolu ilə danışıqlar antiterror əməliyyatları ilə əvəz olunmasın?  Azərbaycan hərbi qüvvə 

tətbiq etməklə öz torpaqlarını azad etmək hüququna malikdir və  necə olursa-olsun  ərazi bütövlüyümüzü  təmin 

edəcəyik. 

2016-cı ilin aprel hadisələri bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan erməni işğalı altında olan torpaqlarını azad 

etməyə qadirdir. Dünya bunu gördü.  

Xocalıda bir gecənin içində bütünlüklə məhv edilən ailələr, soyqırımına məruz qalan körpə uşaqlar, 

köməksiz qadınlar, qocalar, ömürlük əlil, şikəst olmuş insanlar var. Xocalıda oğullarının, ərlərinin erməni 

qəbirlərinin üstündə başları kəsilən analar, dul qalan gəlinlər var. Onlar haqqında çox deyilib, çox yazılıb. Sinəsinə 

dağ çəkilən, tək qalmış analardan biri də Nənəş ana olub. Bir vaxtlar Nənəş ana da oğul böyüdüb nəvə-nəticə 

sahibi olmaq istəyirdi. Onun Araz, Fəxrəddin, Mikayıl adlı üç oğlu var idi. Araz hərbi xidmətdə olmuş, hərbi 

texnikanın sirlərinə tam yiyələnmiş bacarıqlı və vətənpərvər bir gənc idi. O müdhiş gecədə qəhrəmancasına şəhid 

olmuş və sonralar Milli Qəhrəman adına layiq görülmüş Əlif, Araz, Tofiq, Ələsgər, Aqil, Hikmət, İnqilab, Füzuli, 

eləcə də digərləri dinc əhalinin, uşaqların, qadınların, qocaların xilası üçün əllərindən gələnləri etdilər. Xeyli 

insanı Naxçıvanikdə pusquda durub milləti qıran ermənilərin caynağından qurtarıb Ağdama keçirib, yenidən geri 

qayıdıb Xocalını tərk edən  mülki əhaliyə kömək edirdilər. Arazın qardaşları, atası, anası, bacısı başqa dəstələrdə 

idi. Araz anası Nənəşin, bacısı Xumarın harada olduqlarını bilmirdi. Ancaq Vətən uğrunda, torpaq uğrunda 

ermənilərlə döyüşür, Azərbaycan naminə vuruşurdu. Arazı tanıyan Xocalılıların hamısı onun həm Xocalıda 

olarkən, həm də qırğın gecəsindəki qəhrəmanlıqlarının şahidi olublar. Son anda ağır yaralanan Araz satqınlığın 

qurbanı olub. Əsgəranda girov götürülmüş qardaşları Fəxrəddin və Mikayılın, atası Bahadurla birlikdə erməni 

qəbirlərinin üstündə, analarının gözü qarşısında, başları kəsilib. Ermənilər Nənəş anaya deyiblər ki, səni ona görə 

öldürmürük ki, ömür boyu bu dərdlə yaşayasan. Nənəş ananın oğlanlarının və ərinin cəsədləri erməni əsirləri ilə 

dəyişdirilib Ağdama gətirildi və oradakı Şəhidlər Xiyabanında  torpağa tapşırıldı. Kimsəsiz qalan Nənəş ana təkcə 
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ondan təsəlli alırdı ki, ulu öndər Heydər Əliyev verdiyi sərəncamla onun oğlu Araza “Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı” adını verdi, kiçik oğlu Mikayılı isə “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif etdi. Mikayıl Xocalıda 

olanda Milli Qəhrəman cəsur döyüşçü Əlif Hacıyevin Xocalı aeroportundakı dəstəsində polis kimi xidmət 

göstərir, vətəndaşlıq borcunu ləyaqətlə yerinə yetirirdi. Sağlığında ermənilərin canını lərzəyə salan Əlif həm 

Mikayıldan, həm  Asif Usubov kimi silahdaşlarından, həm də digərlərindən həmişə razılıq edirdi və son dərəcə 

optimist idi. O, Azərbaycanın haqq işinin qalib gələcəyinə inanırdı. Əlif Hacıyev bunu mənə 1991-ci ilin avqust 

ayının sonlarında Xocalıdakı son görüşümüzdə demişdi. 

Nənəş ana ermənilərin güman etdikləri kimi çox yaşamadı, Goranboyda dəfn edildi. Onun yeganə təsəllisi 

üç oğlundan birinin – Arazın sağ qalan körpə oğlu İlqar idi. Qızlarından yalnız Xumarla Gültəkin qalıb və indi 

onların da sinəsi, qəlbi dağlıdır. 

Xocalının həkim ziyalılarından Məmməd Ağalar oğlu Nağıyev bir dəstə Xocalı gənci, qadınlar və uşaqlarla 

Naxçıvanik meşəsində tələyə düşmüşdülər. Məmməd həkim öz ağrılarını unudub uşaqlara, qadınlara, qocalara 

tibbi yardım göstərirdi. Məmməd həkimi Ağdamla Naxçıvanikin sərhədində qarşıladım, onu qucaqladım, qeyri-

iradi gözlərimdən axan yaş selini görəndə o, məni sakitləşdirməyə çalışdı, sonra özü kövrəldi. Dedi ki, erməni 

quldurları 13 nəfər igid, döyüşkən Xocalı oğlanlarını dəstədən ayırıb naməlum istiqamətə apardılar. Bir az sonra 

avtomatdan açılan aramsız atəş səsləri eşidildi. Onların güllələnməsi qadınların harayını göyə çıxardı. 

Güllənənlərdən 3-ü Kamran kişinin oğlanları idi. Analarının fəryadı indi də qulaqlarımdadır. Köhnə kürkə 

büründüyümə görə məni sezmədilər. Onlar Yerevandan gəlmiş başkəsənlər idilər. Qadınların, uşaqların bir hissəsi 

şaxtadan, aclıqdan-susuzluqdan donub öldü. Qalan bir neçə qadın və mən gecəyarısı bizi saldıqları tövlədən 

çıxdıq, birtəhər səhərə yaxın Ağdam sərhədinə çata bildik. Güllələnən həmin 13 nəfər şəhid 613 nəfər şəhidin 13-

lərinə çevrildilər. Məmməd həkim sonralar Azərbaycan Respublikasının Əməkdar həkimi fəxri adına, 

“Azərbaycan Bayrağı” ordeninə layiq görüldü. 

Xocalı icra başçısının müavini Şöhrət Həsənov canlı ensiklopediya idi. Bütün Xocalı əhlinin adını, 

soyadını, atasının adını, hətta təvəllüdlərini əzbərdən bilirdi. Şəhidlik zirvəsinə yüksəldikdən sonra “İgidliyə görə 

medal” ilə təltif edildi. Bakıdakı Şəhidlər xiyabanında uyuyur. 

Məleykə ana nəvəsi belinə şəlləkli gəlmişdi Ağdama. Özü əslən Ağdamın Əhmədavar kəndindən idi, həyat 

yoldaşı Saleh Allahverdiyev isə Xocalıda doğulmuşdu, ancaq Məleykə ana Naxçıvanik meşəsində Əhmədavarın 

yolunu tapa bilmirdi. 8 oğul, 1 qız anası olan Məleykə ana soyqırımı gecəsi evdə həyat yoldaşı Salehlə özü, 

nəvələri və gəlini olub. Oğlanlarının hamısı postlarda keşik çəkməyə göndərilib. Ermənilərin, SSRİ-nin 366-cı 

alayının tanklarından, toplarından yağış kimi yağdırılan mərmilərin, güllələrin arasından keçmək mümkün 

olmadığından qonşular onlara deyiblər ki, Xocalıda yeni tikilən 5 mərtəbəli evin zirzəmisinə gedək, bəlkə orada 

bu mərmilərdən xilas olarıq. Yolboyu çoxlu meyitlər görüblər. Beşmərtəbəyə çatanda Məleykə ana oğlu 

Ziyadxanın hər iki ayağının parça-parça olduğunu görüb. Şivəninə hay verən olmayıb. Zorla dili söz tutan 

Ziyadxan deyib ki, burada durmayın, mən onsuz da ölürəm, uşağımı və özünüzü xilas edin. Qarqar çayını keçib 

meşə ilə Ağdama gedən yola çıxın. Məleykə ana əri Salehi də evdən çıxara bilməyib. O, təkid edib ki, mən burada 

ölmək istəyirəm, qızımın qəbri buradadır. Mən onun qəbrini tək qoyub gedə bilmərəm. Siz gedin nəvəmizi xilas 

eləyin. Məleykə ana Qarqar çayını keçəndən sonra meşədə böyük oğlu Novruzu və onunla birlikdə postda olan 

15 yaşlı nəvəsi Mahiri görüb. Novruz postda olduğunu və əhalinin bir hissəsinə kömək edib bura gətirdiyini deyib 

və atasını soruşub. Məleykə ana deyib ki, nə qədər elədik gəlmədi. Dedi ki, mən qızım Xınanın qəbrini burada tək 

qoyub gedə bilmərəm. Novruz anasına deyib ki, yox, mən atamsız gedə bilmərəm. Bu qədər adamı qoruya-qoruya 

gətirmişəm, atamı burada qoyub getsəm, qeyrətsiz olaram. Gedirəm atamı gətirməyə. Siz camaata qarışıb gedin, 

bu dağı aşıb meşəni keçəndən sonra Ağdama çıxacaqsınız. Təbii ki, Novruz Kətik meşəsini keçəndən sonra 

Naxçıvanik yaxınlığında erməni quldurlarının pusquda durduqlarından və onların kütləvi qırğın törədəcəklərindən 

xəbərsiz idi. Novruz atasını gətirməyə gedəndə onun oğlu deyib ki, mən də atamla gedirəm babamı gətirməyə. 

Novruz bəlkə də ölümə getdiyini bilirdi, oğlunu geri qaytarmağa çalışırdı. Lakin oğlu əl çəkməyib atası ilə birgə 

getdi və bir daha qayıtmadı. Onlar o vaxtdan itkin düşdülər. Bu vaxta qədər də heç bir xəbər-ətər yoxdur onlardan. 

Bundan da dəhşətli hallar olub. Əsgəranda, Naxçıvanikdə girov götürülənlər arasında Məleykə ananın 

övladlarından Mirzə ilə Elşən Əsgəranda ağır işgəncələrə məruz qalıblar. Mirzənin qızıl dişlərini mismar kəlbətini 

ilə dartıb çıxarıblar. Elşənin də dırnaqlarını çıxarıblar. Elşən ağrıdan şoka düşüb. Ermənilər onu ölmüş bilərək 

cəsədini pəncərədən meyitlərin arasına atıblar. Elşən meyitlər dəyişdiriləndən sonra Ağdamda meyitlərin 

arasından ağır vəziyyətdə tapılıb. Xocalı məktəblilərinin sevimlisi İbiş müəllim Qarqar çayını keçdikdən sonra 

həlak olub. 

Qızları Sevinci və Elnarəni Naxçıvanik meşəsinə qədər gətirən Aslanov Tofiq meşədə onlardan ayrı düşüb 

və sonra nə qədər axtarıbsa, tapa bilməyib onları, 2 aydan sonra böyük qızı Sevincin sorağı alındı və erməni girovu 
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ilə dəyişdirildi. Kiçik qızı Elnarə isə itkin düşdü. Bu vaxta qədər ondan səs-soraq yoxdur. Dağ cüssəli Tofiq günü-

gündən qızının xiffətindən şam kimi əridi, qəfil ürəyi dayandı. Tofiqin oğlu Müşfiq Aslanov qızına itkin düşmüş 

bacısı Elnarənin adını qoydu. Elnarə Bakıda anadan olub, ali məktəbdə təhsil alır, Xocalını və itkin düşmüş 

bibisini bir an belə unutmur. Ona yanıqlı bir şeir də həsr eləyib. Xocalılılar arasında sağlam ruhlu gənclər 

yetişməkdədir. Bu qanlı qırğınları, erməni vəhşiliklərini göz önünə gətirəndə bir anlıq 1966-1968-ci illərdə 

Naxçıvanik xəstəxanasında həkim işlədiyim anlar düşür yadıma. 1966-cı ildə institutu bitirəndə təyinatımı öz 

arzumla doğma yurdum Dağlıq Qarabağa götürmüşdüm. Lakin  vilayət səhiyyə şöbəsinin müdiri Atayan məni 

işlə təmin etməkdən imtina etmişdi. Çox get-gəl etdim, faydası olmadı. Sonralar eşitdim ki, yaxınlıq etdiyi 

azərbaycanlılardan birinə deyib ki, mən onu işə götürərəm, ancaq Yerevandakılardan qorxuram. Məni dərhal işdən 

çıxarıb ya həbs edərlər, ya da öldürərlər. Bizə Yerevandan rəsmi təlimat göndərilib ki, bir nəfər də olsun türkü işə 

götürməyək. Belə təlimat bütün sahələrin rəhbərlərinə göndərilmişdi. Mən iki ay işsiz qaldım. Amma Atayanın 

yanına gedib-gəlməkdən əl çəkmir, haqqımı tələb eləyirdim. 1966-cı il oktyabrın əvvəllərində Atayan mənə dedi 

ki, Ağdamın yaxınlığında Naxçıvanik – Pircamal – Aranzəmin adlı kənd var. Orada ikimərtəbəli təzə xəstəxana 

tikdirmişik. Ancaq heç bir erməni həkimi ora getmək istəmir, o yer boş qalıb. Razılaşdım. Xocalıdan ora avtobus 

işləmədiyinə görə həftədə bir dəfə o yolu piyada gedib-gəlirdim. Mən orada erməni ailələrinə çox kömək 

göstərmiş, onların uşaqlarını, qocalarını, gənclərini ölümdən qurtarmışdım. İndi paradoksa bax ki, həmin 

Naxçıvanikin yaxınlığında qaniçən qəddar ermənilər mənim Xocalı körpələrimi, 613 nəfər bacı-qardaşlarımı 

qanına qəltan edib, soyqırımı törətmişdilər. Bu çox təəssüf doğurucu bir haldır. Mən bir həkim kimi öz andıma 

sadiq qalıb milliyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsə tibbi yardım göstərirdim. Qaniçən Zori Balayan da həkim idi, 

lakin o, insan qanına susamış cani idi. O, Xocalının körpə uşaqlarını divara mismarlayıb, onları əzab-əziyyətlə 

öldürməkdən həzz alırdı. Hətta 13 yaşlı qızın dərisini diri-diri soyub, onun neçə dəqiqəyə öləcəyinin 

eksperimentini aparıb və müəyyən edib ki, dərisi soyulmuş körpə qızcığaz 7 dəqiqədən sonra həlak olub. Bu, 

soyqırımının zirvə nöqtəsidir. 

Xocalı soyqırımının Ağdam mərhələsi bir an belə gözlərim önündən getmir. Hər gün Ağdam 

xəstəxanalarına yaralılar gətirilir, Ağdam Məscidinə meyitlər daşınırdı. Xəstəxananın həkimlərinin əksəriyyəti bir 

vaxtlar mənim tələbəm olmuş həkimlər idi. Hazırda Bakıda yaşayan ATU-nun dosenti Tariyel həkimi də ilk dəfə 

orada gördüm. Onlar sözün həqiqi mənasında misilsiz işlər görür, ağır yaralıları, qanqrenası olan xəstələri dərhal 

Bakıdakı xəstəxanalara evakuasiya edirdilər. Bir gün ərzində Ağdam xəstəxanasına gətirilən 300-dən çox 

yaralının siyahısını tutmuşdum. Ağdam xəstəxanasının bütün tibb personalı əsil qəhrəmanlıq nümunəsi 

göstərirdilər. Məsciddə, oraya aramsız daşınan meyitlərə kəfən çatışmırdı. Ən dəhşətlisi o idi ki, Xocalı 

soyqırımının ilk günlərində Bakıdakı rəhbərlik rəsmi xəbər yaymışdı ki, Xocalıda, guya, cəmi 2 nəfər ölüb, 

xocalılılar yenidən öz yerlərinə qaytarılacaq”. Elə həmin gün Ağdam-Bakı qatarı ilə Bakıya getdim. Şənbə günü 

idi. Kafedrada professor Rafiq Əsgərovu gördüm. O, məni ATU-nun o zamankı rektoru, professor Yaqub 

Məmmədovun yanına apardı. Yaqub müəllimə vəziyyəti danışdım. Dedi ki, Milli Məclisdə bizə deyiblər ki, cəmi 

2 nəfər həlak olub. Mən isə ona həqiqəti danışdım. Yaqub müəllim dedi ki, elə bu gün danışacam “matəm” elan 

olunsun. Sonra məscidə getdim. Hacı Allahşükür Paşazadə Bakıda yox idi. Məni onun müavini Hacı Sabir Ağanın 

yanına apardılar. Ona maşınlarla meyitlərin Ağdam məscidinə daşındığını, onları bükməyə kəfənliyin 

çatışmadığını dedim. Hacı Sabir Ağa dərhal tapşırıq verdi ki, Ağdam məscidinə təcili olaraq dəfn üçün lazım olan 

ləvazimatlar göndərilsin. O, məni əmin etdi ki, bunu dövlət orqanlarına da çatdıracaq. 

Elə həmin gecə qatarla Ağdama qayıtdım. Üzləri, gözləri qan içində olan Xocalı qadınlarının harayları ara 

vermədən tükürpədici matəm sədaları yayırdı aləmə. Aləm isə sanki bu harayı eşitmirdi. Sonralar yalnız həkim-

jurnalist Çingizin, jurnalist-operator Seyidağanın çəkdikləri ayrı-ayrı fraqmentləri görə bildik efirlərdə. 

Xocalılıların soyqırımından təsadüfən salamat çıxanların, onların övladlarının sonrakı aqibətləri, sonrakı 

həkim araşdırmaları göstərir ki, Xocalı məcburi köçkünlərinin əksəriyyəti ürək-damar, psixo-nevroloji, onkoloji, 

oftalmoloji, mama-ginekoloji, uroloji, stomatoloji, dermatoloji, qastroenteroloji, endokrinoloji, immunoloji və s. 

xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər və onların arasında dünyasını dəyişmə halları kəskin surətdə artıb. Qəfil ölümlərin 

sayı çoxdur. Belə qəfil ölümün yaxaladığı Xocalı sakinlərindən biri də 1988-ci il sentyabrın 18-də ermənilərin 

mitinqdən sonra Xocalını yandırmaq fikriylə ora hücum edən çoxsaylı ermənilərin basqını zamanı böyük igidlik, 

əsil qəhrəmanlıq nümayış etdirən Xocalı toxuculuq fabrikinin direktoru, Xocalı Şəhər İcra nümayəndəsi Əzimov 

Yavər Kazım oğlu oldu. Azərbaycanda uzunömürlülər diyarlarından biri sayılan Xocalı sakinləri qısaömürlülər 

cərgəsinə düşüb. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin səyi ilə 2004-cü ildə qəbul edilmiş və 

qaçqınların, məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasına, pulsuz tibbi yardım, pulsuz 

təhsil almalarına və onların digər problemlərinin həllinə yönəldilmiş dövlət proqramı bu sahədə əsaslı dönüş 



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 

 

116 
 

yaradıb. 2007-ci və 2011-ci illərdə bu proqrama edilən əlavələr də qaçqınların və məcburi köçkünlərin maddi və 

mənəvi rifah halının yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş əvəzsiz sosial tədbirlərdəndir. Dünyanın heç bir yerində 

qaçqın və məcburi küçkün ailələrinə bu səviyyədə diqqət və qayğı göstərilmir. Tanıdığım bir çox məcburi köçkün 

ailələri var ki, onlar ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım 

Əliyevaya müraciətdən sonra dərhal onun köməyini görüblər və amansız ölümün pəncəsindən xilas olublar. Onu 

da qeyd etmək lazımdır ki, təkcə son illərdə dövlət tərəfindən qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün 97 yüksək 

səviyyəli qəsəbə və çoxmərtəbəli binalar kompleksi tikilərək onların istifadəsinə verilib. Bu da 265 min ailənin 

mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, müasir standartlara uyğunlaşdırılması deməkdir. 

Qayğılardan söhbət düşmüşkən mən Azərbaycanın qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin mənəvi 

dayaqlarından olan, onların övladlarının pərvazlanıb böyümələrində əvəzsiz xidmətlər göstərən, lakin heç vaxt 

heç nəyi reklamlaşdırmayan Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil İdris oğlu 

Usubovun adını çəkməsəm özümü günahkar hesab edərəm. Onunla Xocalı soyqırımının fəlakətli anlarını 

xocalılılarla birgə yaşamağımızı unutmaq sadəcə mümkünsüzdür. 

Son günlərdə Xocalı soyqırımına məruz qalmış şəhid ailələrinin nümayəndələri ilə, eləcə də hər iki 

valideynini itirmiş gənclərlə tez-tez görüşürəm və onların olduqca bacarıqlı, savadlı, eyni zamanda, təəssübkeş 

gənclər olduqlarından fərəh duyuram. Soyqırımında hər iki valideynini itirmiş 25-lər adlı Cəmiyyət yaradıblar. 

Xocalılılarda və Xocalı gənclərində gördüyüm nikbinlik, gələcəyə inam hissləri mənə qol-qanad verir. Onlar 

inanırlar ki, erməni işğalı altında olan Azərbaycan torpaqları tezliklə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan 

cənab İlham Əliyevin müdrik daxili və xarici siyasəti nəticəsində erməni işğalından azad ediləcəkdir və onlar o 

müqəddəs dədə-baba yurdlarına qayıda biləcəklər. Onlar deyirlər ki, biz ordumuzun gücünə, qüdrətinə inanırıq. 

Bu inamı 2016-cı ilin aprel hadisələri daha da gücləndirdi. Bu hadisələr göstərdi ki, biz ata-baba torpaqlarımızı 

yenidən görəcək, torpaq uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ruhunun şad olmasının şahidi olacağıq. İctimai 

televiziyada Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə mən bütün xocalılılarırn bu ilin aprel 

ayının 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində fəal iştirak edəcəklərini bildirdim. Biz hər zaman bizə dayaq 

olan,  qayğı göstərən ən layiqli namizədə səs verəcəyik. 

Xocalı 26 ildir ki, soyqırımına məruz qalıb və bu soyqırımının yaralarını sağalda bilmir. Yaralar o vaxt 

sağalacaq ki, torpaqlarımız erməni işğalından azad ediləcək, şəhidlərimizin ruhu sakitlik tapacaq. Onların nəyə 

görə şəhid olduqlarının dəyəri, qiyməti onda bilinəcək. Azərbaycan dövlətinin, eləcə də Heydər Əliyev Fondunun 

vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın “Xocalıya Ədalət!” kampaniyasının, həmçinin dövlətimizə dəstək olan müxtəlif 

ictimai birliklərin apardıqları tədbirlər nəticəsində bir çox xarici dövlətlər Xocalı soyqırımını tanıyıblar və 

Ermənistan Ordusunun Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxmalarını tələb ediblər. 

Azərbaycanda Xocalı soyqırımının beynəlxalq miqyasda tanıdılması üçün bir sıra İctimai Birlik də 

yaradılıb. Onların əsas qayəsi Xocalı soyqırımını dünyaya tanıtmaqdan ibarətdir. Belə birliklər çoxdur, onların 

hamısının adını çəkə bilmədiyimə görə məni bağışlasınlar. Ancaq Səriyyə Müslümqızının, Şamil Sabiroğlunun, 

Mahirə xanımın yaratdıqları İctimai Birlikləri xüsusi qeyd etmək istərdim və onların hər birinə bu yolda “Xocalı 

soyqırımını tanıtma” İctimai Birliyinin Ağsaqqallar Şurasının sədri kimi uğurlar arzulayıram. 

Bu günlərdə qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan Milli Məclisin 

deputatı Elman Məmmədov başda olmaqla, Xocalı nümayəndələrini qəbul edərkən ermənilərin Xocalıda 

törətdikləri vəhşilikləri “qətliam”, “faciə” yox, məhz soyqırımı adlandırıb ki, bu da Azərbaycan xalqını 

ümidləndirən amillərdəndir. Cənab Prezident R.T.Ərdoğan qeyd edib ki, bu vaxta qədər yer üzündə törədilən 

soyqırımlarından ən dəhşətlisi məhz Xocalı soyqırımıdır. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-25 fevral.-№44.-S.7. 
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Xocalı faciəsindən 26 il ötür 

 

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində soyqırımı aktı 

həyata keçirdi. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürüldü, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə 

yarasından əlil oldu. 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca qətlə yetirildi. 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq 

hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin əsir 

götürüldü, onlardan 150 nəfərin taleyi indi də məlum deyil. 

Bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla və ağlasığmaz vəhşiliklə həyata keçirilib. 

Hücumda, həmçinin mayor Ohanyan Seyran Mişeqoviçin komandanlığı altında Sovet ordusunun 366-cı alayının 

2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixin komandanlığı altında 3-cü batalyon, 1 saylı batalyonun qərargah rəisi Çitçyan 

Valeri İsayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və giziri iştirak edib. 

Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin yüzilliklər boyu xalqımıza qarşı apardıqları soyqırımı və etnik 

təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi, öz amansızlığına və qəddarlığına görə, bəşəriyyətə və insanlığa qarşı 

törədilən cinayət idi. 

Bir çox milli faciələrimiz kimi, Xocalı soyqırımına da siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi ümummilli lider 

Heydər Əliyevin Azərbaycanda yenidən siyasi hakimiyyətə gəlişindən sonra mümkün olub. 1994-cü ildə Ulu 

Öndərin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 26 fevral - “Xocalı soyqırımı günü haqqında” xüsusi qərar qəbul edib. Sənəddə 

hadisənin başvermə səbəbləri və günahkarları təfsilatı ilə açıqlanır. Ulu Öndərin 1997-ci il 25 fevral tarixli 

Sərəncamına əsasən, hər il fevralın 26-sı saat 17:00-da Azərbaycan ərazisində Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir 

dəqiqəlik sükutla yad olunur. 1996-cı ildə xocalılılarla görüşən ümummilli lider Heydər Əliyev bu faciəsinin 

tarixin ən qanlı səhifələrindən biri olduğunu qeyd edib. 

Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin ideyalarını uğurla gerçəyə çevirən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan 

həqiqətlərinin, həmçinin Xocalı soyqırımının təfərrüatlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində də 

böyük qətiyyət nümayiş etdirir. Bakının Xətai rayonunda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə 

ucaldılıb, bu abidə Prezident İlham Əliyevin qayğısı ilə yenidən qurulub. Dövlətimizin başçısı hər il fevralın 26-

da dövlət və hökumət nümayəndələri ilə birgə həmin abidənin önünə gəlir, soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad 

edir. 

Bu gün Xocalıdan olan məcburi köçkünlər respublikamızın 50 şəhər və rayonunda müvəqqəti 

məskunlaşıblar. Yaşayış şəraiti ağır olan Xocalı ailələri üçün də yeni qəsəbələr salınıb, binalar tikilib. 

Dövlətimizin başçısı onların mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması işini daim diqqətdə saxlayır. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə elan edilən “Xocalıya ədalət!” 

kampaniyasının səmərəsi isə ildən-ilə artır. Bu kampaniya çərçivəsində keçirilən tədbirlərin məqsədi Xocalıdakı 

cinayətə hüquqi-siyasi qiymətin verilməsinə, bütün dünyanın Xocalı soyqırımını tanımasına nail olmaqdır. 

“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq informasiya kampaniyası hazırda dünyanın bir çox ölkəsində uğurla həyata keçirilir 

və faciənin mənəvi və siyasi-hüquqi səviyyədə tanınmasına yönəlib. 

Xocalı soyqırımı zaman keçdikcə öz həqiqi qiymətini alır. Xocalı faciəsinin müxtəlif ölkələrin 

parlamentlərində və digər qanunverici orqanlarında tanıdılması istiqamətində ciddi addımlar atılır. Bu sistemli iş 

artıq nəticəsini verir. 

Prezident İlham Əliyevin bu məsələdəki qətiyyəti, bu istiqamətdə gördüyü işlər əminliklə deməyə əsas verir 

ki, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, bütün dünya Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyəcək. 

 

AZƏRTAC 

2018, 26 fevral 

  

http://azertag.az/
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Xocalı faciəsinin qisasını almalıyıq 

 

Səməndər Çaxmaqlı, 

DAK “Qərbi Azərbaycana – İrəvan Xanlığı Torpaqlarında Dönüş” İctimai Birliyinin rəhbəri, VHP-nin şöbə 

müdiri 

 

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

soyqırım siyasətinə məruz qalmışdır. Azərbaycan xalqı tarixi torpaqlarından qovulmuş, qaçqına, məcburi köçkünə 

çevrilmiş və bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayət olunmuşdur. Azərbaycan türklərinin 

öz tarixi-etnik torpaqlarından qovulması sovet dövründə də davam etmişdir. 1948-1953-cü illərdə Ermənistandan 

150 min azərbaycanlı deportasiya olunmuş Azərbaycanın Kür-Araz düzənliyində yerləşdirilmişdir. 1988-ci ildə 

isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min azərbaycan türkləri bu ərazidən qovulmuş, bununla da Ermənistan 

monoetnik dövlətə çevrilmişdir. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr erməni ideloloqlarının 

"dənizdən dənizə Ermənistan" adlı sərsəm bir ideyasını reallaşdırmaq cəhdi kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on 

minlərə günahsız insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi torpaqlarından didərgin düşməsi ilə 

nəticələndi.  

Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan dövləti Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək 

istəyir, bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. XX əsrin faciəsi olan Xocalı 

soyqırımı bu aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. XX əsrin sonunda baş vermiş bu faciə təkcə 

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

soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır. 

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid aktı 

həyata keçirdi. Ermənistan hərbi birləşmələrinin şəhərə hücumu zamanı burada yalnız 3 minə yaxın insan 

qalmışdı. Çünki, mühasirədə qaldığı 4 aydan artıq zaman ərzində blokadada olduğu üçün əhalinin xeyli hissəsi 

şəhərdən çıxmaq məcburiyyətində qalmışdı. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər ödürüldü, 1000 nəfər müxtəlif 

yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu. 106 nəfər qadın, 63 nəfər azyaşlı uşaq, 70 nəfər qoca öldürüldü. 

8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideyinlərindən birini itirdi. Faciə baş verən 

gecə 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü, onlardan 150-sinin taleyi indi də məlum deyil. 

Bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla və ağlasığmaz vəhşiliklə həyata 

keçirilmişdir. Hücumda həmçinin mayor Oqanyan Seyran Muşeqoviçin (Seyran Oqanyan hazırda Dağlıq 

Qarabağda ermənilərin qeyri-qanuni rejiminin "müdafiə naziri"dir) komandanlığı altında 366-cı alayın 2-ci 

batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandası altında 3-cü batalyonun, 1 saylı batalyonun qərargah rəisi Çitçyan 

Valeriy İsayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və əsgəri iştirak etmişdir. 

Şəhər əhalisinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən əvvəlcədən düzəldilmiş pusqularda 

qətlə yetirilmişdir. Rusiyanın "Memorial" hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən, dörd gün ərzində 

Ağdama Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, onlarla meyitin təhqirə məruz qalması 

faktı aşkar edilmişdir. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) məhkəmə-tibbi 

ekspertizasından keçirilmişdir. Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 

nəfərin ölümünə qəlpə yaraları səbəb olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurularaq öldürülmüşdür. Hüquq-müdafiə mərkəzi 

diri adamın baş dərisinin soyulması faktını da qeydə almışdır. 

Ermənilər sağ qalmış insanlar üzərində tamamilə təhqiredici hərəkətlər həyata keçirmişdilər. Onların 

başının dərisini soymuş, başlarını və bədəninin digər orqanlarını kəsmiş, uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə 

qadınların qarnını yarmışdılar. Hücum zamanı Xocalıda istifadəsi qadağan olunmuş 5,45 kalibrli patronlardan və 

kimyəvi silahlardan istifadə edilmişdir. Bütün bunlar Ermənistanın Cenevrə konvesiyasının protokollarını 

pozaraq, müharibə qaydalarına zidd olaraq dinc sakinlərə qarşı həyata keçirilən soyqırım olduğunu təsdiqləyir. 

Xocalı soyqırımının xüsusi amansızlıqla törədilməsi rus, gürcü, ingilis, fransız, alman, amerikalı və digər 

ölkələrin vətəndaşı olan jurnalist və publisistləri dəhşətə gətirmişdir. 

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

müraciətində deyilir: 

“Artıq 10 ildən artıqdır ki, biz, qaçqın vəziyyətinə düşmüş xocalılar, ürək ağrısı və eyni zamanda böyük 

ümidlə bütün dünyanın sülhsevər xalqlarına, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirik. Sizdən xahiş edirik, erməni 

hərbi təcavüzü nəticəsində bizim başımıza gələn bəlaya laqeyd qalmayasınız. Biz inanırıq ki, dünyanın BMT, Aİ 
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və ATƏT kimi kifayət qədər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, sülhsevər ölkələri Ermənistan kimi dövlətin belə 

təcavüzkarlığına və özbaşınalığına qarşı tədbir görəcəklər”. 

Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları 

pisləyir, yolverilməz olduğunu bildirirlər. Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr "Soyqırım cinayətinin xəbərdarlıq 

edilməsi və cəzalandırılması" konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin 

Beynəlxalq məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. Dünya bilməlidir ki, bu cinayət, 

təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün sivilizasiyalı dünyaya, bəşəriyyətə qarşı yönəldilmişdir. Bu 

gün Ermənistanda mühüm dövlət postları tutanlar, Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan eləcə də Robert Köçəryan və 

digərləri baş vermiş soyqırımın günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidir. 

Cinayət cəzasız qalmamalıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham 

edilməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətlərinin parlamentləri Ermənistan Respublikasının Azərbaycan 

torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətə - Xocalı soyqırımına, əsl soyqırım hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi 

qiymət verməlidirlər. 

Azərbaycan xalqı gec-tez erməni faşistlərindən Xocalı faciəsinin qısasını alacaqdır. Xocalı soyqırımını heç 

vaxt unutmaq olmaz! 

 

Türküstan.-2018.-26 fevral.-№54.-S.8. 
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Almaniyada Xocalı soyqırımına həsr olunmuş növbəti tədbir keçirilib 

 

Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində “Atatürkçü Düşüncə Dərnəyi”nin, ”Azərbaycan Elm işçiləri və 

Tələbələr Birliyi”nin, “Azərbaycan Evi”nin və “Türkiyə-Azərbaycan Birliyi”nin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı 

soyqırımının 26-cı ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, ölkəmizin Almaniyadakı səfiri Ramin Həsənov tədbirdə çıxış edərək 

Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilməsinə və işğalın ağır nəticələrinə toxunub, həmçinin 

ermənilər tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımının xalqımızın yaddaşında dərin izlər buraxdığını bildirib. O, 

erməni vəhşiliyi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində Azərbaycan hökuməti və 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən atılan addımları qeyd edib, həmçinin Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasını və onun nəticələrini xüsusi 

vurğulayıb. Səfir Ramin Həsənov baş vermiş faciənin unundulmamasında və onun dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasında Azərbaycan və türk diasporunun üzərinə müəyyən vəzifələrin düşdüyünü bildirib və diaspor 

nümayəndələrini bundan sonra da fəal olmağa çağırıb. 

Türkiyənin Berlin şəhərindəki baş konsulu Muhammet Mustafa Çelik Azərbaycanın torpaqlarının işğal 

edilməsinin və oradakı əhalının öz yurd-yuvalarından zorla qovulmasının çox üzücü bir hal olduğunu deyib, 

dünyanın bir çox ölkələrinin və media qurumlarının bu acı həqiqətin üzərindən sükutla keçməsinin təəssüf 

doğurduğunu qeyd edib. O, baş vermiş işğal faktının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə türk və 

azərbaycanlı diaspor cəmiyyətlərinin və fəallarının birgə çalışması zərurətini diqqətə çatdırıb. 

”Azərbaycan Elm İşçiləri və Tələbələr Birliyi”nin sədri Qurban Ələkbərov Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

xatirələrini bölüşüb və diaspor tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətdən bəhs edib. 

Sonra Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Rövşən Rzayevin, Bundestaqın keçmiş deputatı, hazırda 

“Türkiyə-Azərbaycan Birliyi”nin sədri Haqqı Kəskinin və türkiyəli tarixçi-alim Kemal Arının iştirakı ilə 

interaktiv müzakirələr keçirilib. Müzakirə iştirakçıları Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

mahiyyəti və Xocalı soyqırımının başvermə səbəblərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. 

Tədbirdə Xocalı soyqırımına dair qısametrajlı film nümayiş olunub. 

 

Vüqar Seyidov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 

 

AZƏRTAC 

2017, 26 fevral 
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Xocalı soyqırımını törədən şəxslərin Ermənistana rəhbərlik etməsi beynəlxalq hüquqa  

hörmətsizlikdir 

 

Türkiyənin ən nüfuzlu ali məktəblərindən olan Ankaradakı Qazi Universitetində Xocalı soyqırımının 26-cı 

ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, toplantı çərçivəsində, ilk dəfə olaraq ölkə hüdudlarından kənarda Xocalı 

soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Bakı vaxtı ilə saat 17-də, Azərbaycan ərazisində anıldığı vaxt, bir dəqiqəlik 

sükutla yad edilib. 

Tədbirdə Azərbaycan və Türkiyənin dövlət nümayəndələri, parlament üzvləri, nüfuzlu elm adamları, 

universitetin tələbələri iştirak edirdilər. 

Əvvəlcə Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Xəzər İbrahim, Xocalı soyqırımı, ümumiyyətlə Azərbaycan və 

bütövlükdə türk dünyası ilə bağlı bütün məsələlərə, xüsusilə ortaq problemlərə və acılara hər zaman xüsusi 

həssaslıqla yanaşan Qazi Universitetinin rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirib. 

Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov tədbir iştirakçılarına 26 il əvvəl Xocalıda baş vermiş dəhşətli 

qırğın haqqında ətraflı məlumat verib. 

Prezident Administrasiyasının məsul əməkdaşı Bəhruz Həsənov bildirib ki, Xocalıda günahsız insanlar 

sadəcə azərbaycanlı və müsəlman olduqları üçün vəhşicəsinə qətlə yetiriliblər, ona görə də bu soyqırımı təkcə 

Azərbaycana qarşı yox, bütün türk və müsəlman dünyasına, ümumiyyətlə insanlığa, sülhsevər dünyaya qarşı 

törədilmiş bəşəri cinayətdir. 

Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Necdet Ünüvar, Qazi Universitetinin 

rektoru, professor İbrahim Uslan Xocalıya ədalət uğrunda aparılan beynəlxalq mübarizənin davam etdirilməsinin 

əhəmiyyətindən danışıblar. 

Qeyd edək ki, Xocalının hələ də bir sıra ölkələr tərəfindən soyqırımı olaraq tanınmadığına diqqəti çəkmək 

məqsədilə, bu ali təhsil ocağının incəsənət fakültəsinin rəsm işi bölməsi “Eşidilməyən haray!” devizi altında 

beynəlxalq rəsm və heykəl müsabiqəsi keçirib. 

Toplantı çərçivəsində müsabiqənin qaliblərinə mükafatlar təqdim edilib. 

Qaliblər Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyinin dəstəyi ilə ölkəmizdə səfər edəcəklər. 

Sonda tədbir iştirakçıları 60-a yaxın əsərin nümayiş olunduğu sərgini ziyarət ediblər. 

  

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 

2017, 27 fevral 
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Xocalı soyqırımından 26 il ötür: 

Xarici ölkələrdə silsilə tədbirlər keçirilib 

 

Əli 

 

Xocalı soyqırımının törədliməsindən 26 il keçir. 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi birləşmələri 7 

min əhalisi olan Xocalı şəhərində soyqırımı aktı həyata keçirdi. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürüldü, 

1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu. 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca 

qətlə yetirildi. 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. 

Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin əsir götürüldü, onlardan 150 nəfərin taleyi indi də məlum deyil. 

Bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla və ağlasığmaz vəhşiliklə həyata keçirilib. 

Hücumda, həmçinin mayor Ohanyan Seyran Mişeqoviçin komandanlığı altında Sovet ordusunun 366-cı alayının 

2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixin komandanlığı altında 3-cü batalyon, 1 saylı batalyonun qərargah rəisi Çitçyan 

Valeri İsayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və giziri iştirak edib. 

Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin yüzilliklər boyu xalqımıza qarşı apardıqları soyqırımı və etnik 

təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi, öz amansızlığına və qəddarlığına görə, bəşəriyyətə və insanlığa qarşı 

törədilən cinayət idi. 

Bu gün Xocalıdan olan məcburi köçkünlər respublikamızın 50 şəhər və rayonunda müvəqqəti 

məskunlaşıblar. Yaşayış şəraiti ağır olan Xocalı ailələri üçün də yeni qəsəbələr salınıb, binalar tikilib. 

Dövlətimizin başçısı onların mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması işini daim diqqətdə saxlayır. 

Dünən dünya ölkələrində Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər, etiraz aksiyaları keçirilib. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya 

ədalət!” beynəlxalq təşviqat kampaniyası çərçivəsində İsveçrədə Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümü ilə bağlı silsilə 

tədbirlər keçirilib. 

Ölkənin paytaxtı Bern şəhərinin mərkəzi “Waisenhausplatz“ meydanında baş tutmuş aksiya 

azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təşkil olunub. 

Aksiyada Xocalı faciəsi zamanı həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. 

Tədbirdə çıxış edən natiqlər Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 

həyata keçirilən “Xocalıya Ədalət” kampaniyası barədə danışıblar. Bildirilib ki, Xocalı soyqırımının baş verdiyi 

amansız hadisələrdən 26 il ötsə də, faciənin əsl səbəbkarları hələ də cəzalandırılmayıb və Ermənistanda yüksək 

vəzifələr tuturlar. Azərbaycanlı dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı aktına İsveçrə və dünya ictimaiyyəti 

tərəfindən hüquqi qiymətin verilməsinin vacibliyini vurğulanıb. 

Daha sonra aksiya iştirakçıları tərəfindən üzərində “Xocalıya ədalət!”, “Xocalı hadisələrinə siyasi qiymət 

verilməlidir!”, “Biz torpaqlarımızın azad olunmasının tələb edirik” kimi sözlər yazılan transparantların və 

ermənilərin qəddarcasına qətlə yetirdikləri Xocalı şəhidlərinin fotolarının əks olunduğu lövhələr nümayiş etdirilib. 

Aksiya çərçivəsində həmçinin “Waisenhausplatz“ meydanında Xocalı soyqırımı qurbanlarına həsr olunan 

fotosərgi də təşkil edilib. Sərgidə qanlı gecəyə aid şəkillər, uşaqlar tərəfindən „Xocalı uşaqların gözü ilə“ 

mövzusunda çəkilən rəsm əsərləri və dünyanın ən nüfuzlu mətbu orqanlarında qətliam barədə dərc olunmuş 

məqalələr nümayiş etdirilib. Sərgi yerli əhali və qonaqlar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Aksiya təşkilatçıları 

sərgini izləyən şəxslərə soyqırım barədə əlavə məlumatlar verib və onların suallarını cavablandırıb. 

Eyni zamanda, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və Xocalı soyqırımı haqqında faktların əks 

olunduğu yüzlərlə məlumat kitabçaları hazırlanaraq müxtəlif yerlərdə əhali arasında paylanıb. 

Aksiyada o cümlədən soyqırım qurbanlarının xatirəsinə hazırlanmış üzərlərində “Justice for Khojaly” 

internet saytının loqosu əks olunan 613 ədəd qara şar şəhər sakinlərinə paylanıb və tədbirin sonunda meydandan 

havaya buraxılıb. 

Ukraynanın Odessa şəhərində Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar Ermənistanın baş 

konsulluğunun qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Əvvəlcə şəhərin mərkəzi hissəsində “Xocalı soyqırımı”, 

“Cinayətkarlar cəzalandırılsın!”, “Xocalıya ədalət!” şüarları ilə avtomobil yürüşü keçirilib. Aksiya iştirakçıları 

Ermənistanın Odessadakı baş konsulluğu qarşısında toplaşıblar. 

Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi və Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Odessa vilayəti 

təşkilatının birgə təşkil etdiyi etiraz aksiyasında Ermənistan hakimiyyətindən işğalçı qoşunlarını Azərbaycan 

torpaqlarından geri çəkməyi tələb edən aksiya iştirakçıları mənfur düşmənin indiyədək törətdiyi hər bir cinayətə 
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görə tarix qarşısında cavab verəcəklərini vurğulayıblar. Aksiyada “Rədd ol Qarabağdan!”, “Terrora son qoy!”, 

“Qarabağ bizimdir, bizim olacaq!”, “Xocalı soyqırımına görə cavab verəcəksiniz!” kimi şüarlar səsləndirilib. 

Etiraz aksiyası cinayətkar Ermənistan hakimiyyətinə ünvanlanmış qətnamənin oxunması ilə başa çatıb və 

səmaya Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin anılması məqsədilə qara şarlar buraxılıb. 

Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar Türkiyədə təşkil olunan silsilə tədbirlərdə iştirak etmək 

üçün qardaş ölkədə səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyəti Kocaeli şəhər valisi Hüseyn Aksoy, Körfəz rayon 

icra hakimiyyətini başçısı Həsən Hüseyn Can və Körfəz bələdiyyəsinin sədri İsmayıl Baranla görüşüblər. 

Kocaeli şəhər valisi Hüseyn Aksoy bildirib ki, Azərbaycanın 20 ildən artıqdır üzləşdiyi Dağlıq Qarabağ 

problemi qardaş Türkiyəni də narahat edir. O, Türkiyənin daim Azərbaycanın yanında olduqlarını deyərək Xocalı 

soyqırımından danışıb. Bildirib ki, Qərb ölkələri bu faciəyə biganə yanaşırlar. Beynəlxalq təşkilatlar ermənilərin 

törətdiyi bu soyqırımına düzgün hüquqi qiymət verməlidir. 

Həsən Hüseyn Canla görüşdə Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Gülarə Verdiyeva, 

Nəsimi rayon bələdiyyəsinin sədri Nazim Qaraxanov və Qarabağ Müharibəsi Veteranları, Əlilləri və Şəhid 

Ailələri İctimai Birliyinin Nəsimi rayon şöbəsinin sədri Azər Quliyev Xocalı soyqırımından bəhs ediblər. Həsən 

Hüseyn Can bildirib ki, Xocalı soyqırımı Türkiyənin də ağrı-acısıdır. O vurğulayıb ki, tarixən ermənilərin türk 

xalqlarına qarşı törətdikləri vəhşiliklər 1992-ci il fevralın 26-da Xocalı şəhərində təkrarlanıb. 

İsmail Baranla görüşdə isə o qeyd edib ki, Azərbaycanı narahat edən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi Türkiyəni də narahat edir. 

Türkiyə və Azərbaycan qardaş ölkələrdir. Xocalı soyqırımı hər zaman unudulmayacaq. Ermənilərin 

Xocalıda törətdikləri vəhşiliyin qətliam yox, soyqırımı olduğunu vurğulayan bələdiyyə sədri dünya ictimaiyyətini 

buna laqeyd qalmamağa çağırıb. 

ABŞ-ın Çikaqo şəhərində də Xocalı Qətliamının 26-cı ildönümü münasibətilə etiraz aksiyası keçirilib. 

Miçiqan prospektində həyata keçən aksiyada Ermənistanın Xocalıda həyata keçirdiyi qətliama və 

Qarabağın işğalına etiraz edilib. Aksiyaya ABŞ-da yaşayan Azərbaycan vətəndaşları ilə yanaşı, Türkiyənin 

Çikaqo baş konsulu Ümid Acar da daxil olmaqla çoxlu sayda türkiyəli də iştirak edib. 

Aksiyada "Ermənistan beynəlxalq qanunları pozur", "Xocalı üçün ədalət istəyirik", "Erməni əsgərləri 

Azərbaycandan çıxmalıdır!" kimi şüarlar səsləndirilib. 

Amerikalıların da maraq göstərdiyi aksiya insidentsiz başa çatıb. 

Azərbaycan Respublikasının Qazaxıstandakı Səfirliyinin və Türküstandakı Azərbaycanlı Tələbələr 

Təşkilatının dəstəyilə Türküstan şəhərində Beynəlxalq Əhməd Yasəvi Universitetində Xocalı Soyqırımının 26-cı 

ildönümünə həsr olunmuş "Xocalı Soyqırımı türkdilli tələbələrin yaddaşında" adlı anım tədbiri keçirilib. Tədbir 

çərçivəsində Xocalıda baş vermiş hadisələri ehtiva edən şəkillərdən ibarət sərgi təşkil olunub. Fevral ayının 22-

də baş tutmuş tədbirdə universitetin vitse-prezidenti Mustafa Erən, Sosial Elmlər fakultəsinin dekanı Məhmət 

Toplu, İntizam və Mədəniyyət şöbəsinin müdiri Ləzzət Esentayeva, Beynəlxalq Münasibətlər kafedrasının müdiri 

Eftal Şükrü Batmaz, müəllim kollektivi və müxtəlif türk toplumlarından gəlmiş tələbələr iştirak ediblər. 

Tədbirin əvvəlində Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükütla yad edilib. 

 

Xalq Cəbhəsi.-2018.-27 fevral.-№38-S.9. 
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İstanbulda Azərbaycan Dostluq Parkının və Xocalı soyqırımı abidəsinin açılışı olub 

 

Sabir Şahtaxtı 

 

Fevralın 25-də İstanbul şəhərinin Bağcılar rayonunda böyük ərazini əhatə edən Azərbaycan Dostluq 

Parkının və burada ucaldılmış Xocalı soyqırımı abidəsinin açılışı olub. 

 

Açılış mərasimində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli 

Həsənov, Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Məsim Hacıyev, İstanbul valisi Vasip Şahin, İstanbul 

Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Mövlud Uysal, Bağcılar rayon bələdiyyəsinin sədri Lokman Çağrıcı, 

diplomatlar, deputatlar, Türkiyə ictimaiyyətinin tanınmış simaları, elm və mədəniyyət xadimləri, yerli sakinlər, 

QHT və KİV təmsilçiləri iştirak ediblər. 

Mərasim Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlanıb. 

Sonra ölkələrimizin müstəqilliyi uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 

yad olunub. 

Çıxışında “böyük Ermənistan” xülyasının ayrı-ayrı istiqamətləri barədə geniş məlumat verən Əli Həsənov 

qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı zaman-zaman öz məqsədlərinə çatmaq üçün ermənilərdən xalqlarımıza qarşı 

istifadə edən böyük güclərin maraqlarının daha bir göstəricisi, XX əsrin ən ağır bəşəri faciələrindən biridir. 

İstanbulun bu dilbər güşəsində Azərbaycan adına gözəl bir parkın salınması və bu abidənin ucaldılması 

xalqlarımızın tarixi bağlılığı ilə mövcud olan Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığına bariz nümunədir. Bu parkın 

salınması və Xocalı abidəsinin ucaldılması acılarımıza göstərilən ehtiram, eləcə də sülh çağırışıdır. Saxta “erməni 

soyqırımı” mövzusu ilə illərdən bəri Türkiyəyə qarşı ədalətsiz mövqe nümayiş etdirən qüvvələr yaxşı olar ki, 

Xocalı soyqırımına ədalətli mövqe sərgiləsinlər. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dostluq və qardaşlıq 

münasibətlərini yüksək qiymətləndirən Əli Həsənov qeyd edib ki, məhz bu doğma münasibətin nəticəsində 

ölkələrimiz daim bir-birinin maraqlarını müdafiə edirlər. 

Xocalı soyqırımının dünya birliyi tərəfindən tanınmasının zəruriliyini vurğulayan Prezidentin köməkçisi 

Əli Həsənov Heydər Əliyev Fondu, xüsusilə onun prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri 

Mehriban xanım Əliyevanın bu sahədə gördüyü işlərin tədqirəlayiq olduğunu qeyd edib. O bildirib ki, Fondun 

vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumatlandırma 

kampaniyası sayəsində bu sahədə böyük nəticələr əldə olunub. 

Azərbaycan Dostluq Parkı və buradakı abidəyə görə Türkiyə hökumətinə dərin minnətdarlığını ifadə edən 

Əli Həsənov diqqətə çatdırıb ki, Xocalı soyqırımı abidəsi millətlər, xalqlar və sivilizasiyalar arasında sülhə, 

dostluğa, qardaşlığa sədaqətin rəmzidir. “Təcavüzkar Ermənistan dövlətinin antibəşəri vəhşiliyindən fərqli olaraq 

Azərbaycanın və Türkiyənin heç kimin torpağında gözü yoxdur. Biz insanların dostluq və qardaşlıq şəraitində 

yaşamasını istəyirik. Biz xalqlarımızın təhlükəsizliyi üçün tədbirlər görürük. Biz nəhəng layihələr sayəsində 

böyük bir coğrafiyada iqtisadi inkişafı gerçəkləşdiririk. Təcavüzkar Ermənistan və erməni millətçi dairələri isə 

bütün dövrlərdə olduğu kimi, indi də havadarlarına arxalanaraq bölgəyə münaqişə və müharibə, fəlakət və 

qarşıdurma gətiriblər. Biz azərbaycanlılar isə sülh, dialoq və firavanlıq ovqatı aşılayırıq. Ermənilər vəhşi 

hərəkətləri ilə, qan tökməklə, ailələri məhv etməklə, bizim xalq isə humanist fəaliyyəti ilə fərqlənir”, - deyə Əli 

Həsənov qeyd edib. 

Böyük şair və dramaturq Hüseyn Cavidin bütün bəşəriyyət üçün örnək olan sülh çağırışlarından misraları 

xatırladan Prezidentin köməkçisi bildirib ki, ermənilər qan tökməyə, biz isə sülh yaratmağa, birlikdə dostluq 

şəraitində yaşamağa çağırış edirik və buna çalışırıq. 

Çıxışının sonunda “Bağcılar” sözünün kökü barədə fikir və mülahizələrini bölüşən Əli Həsənov artıq 

reallığa çevrilən bu ideyanın müəlliflərinə, onun həyata keçirilməsində zəhməti olan hər kəsə, xüsusilə yerli 

sakinlərə dərin təşəkkürünü ifadə edib. O əminliklə qeyd edib ki, Bağcılar rayonunda həyata keçirilən bu əzəmətli 

layihə qardaş ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı tarixi bağların daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək. 

Xocalı soyqırımının Türkiyədə böyük bir üzüntü, ümumxalq hüzn, yaddaşlardan silinməyən faciə kimi 

qəbul edildiyini diqqətə çatdıran İstanbul valisi Vasip Şahin deyib ki, bu dərd bundan sonra da unudulmayan acı 

kimi insanlarımızın qəlbində yaşayacaq. “Qarabağ acısını ən azı öz dərdimiz kimi yaşayırıq. Bu problemin 

həllində hər zaman Azərbaycanın yanındayıq. Hər zaman olduğu kimi, indi də, gələcəkdə də bizim üçün Can 

Azərbaycan var!”, - deyə vali qeyd edib. 
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Ulu öndər Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət”, Türkiyə Respublikasının banisi Mustafa Kamal 

Atatürkün “Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir” ifadələrini xatırladan İstanbul Böyükşəhər 

Bələdiyyəsinin sədri Mövlud Uysal deyib ki, iki qardaş ölkəni eyni tarix, eyni din, eyni mədəniyyət birləşdirir. 

Mövlud Uysal qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı heç vaxt unudulmayan bəşəri faciədir. 

Açılışı keçirilən Azərbaycan Dostluq Parkı və burada ucaldılmış Xocalı soyqırımı abidəsinin ideya olaraq 

ortaya çıxması barədə məlumat verən Bağcılar rayon bələdiyyəsinin sədri Lokman Çağrıcı bildirib ki, 

Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu tərəfindən irəli sürülən bu təklif böyük məmnuniyyətlə qəbul edilib. O 

qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı Türkiyənin də dərdidir. Bu soyqırımına ədalət tələb etmək də, yaddaşlardan 

silinməməsi üçün tədbirlər görmək də mənəvi borcumuzdur. 

Xocalı sakini Səbinə Məhərrəmova 7 yaşı olarkən erməni cəlladlarının vəhşiliyinin şahidi olduğunu qeyd 

edərək bildirib ki, soyqırımı gecəsi özü və bir qardaşından başqa ailəsinin bütün üzvləri məhv edilib. Soyqırımının 

dəhşətlərini bir an da olsa unuda bilmədiyini söyləyən Səbinə Məhərrəmovanın kövrək sözləri iştirakçıları 

duyğulandırıb. 

Çıxışlarda saxta “erməni soyqırımı” iddiasının ortaya çıxmasının siyasi səbəbləri, bu əsassız məsələnin 

Türkiyəyə qarşı təzyiq vasitəsi olması, Çanaqqala zəfəri, 1905-1907-ci, 1918-1920-ci illərdə ermənilərin 

azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri soyqırımları, 1918-ci ildə Qafqaz İslam Ordusunun rəşadəti sayəsində 

Bakının qurtuluşu, 1948-1953-cü illərdə Ermənistan ərazisindən soydaşlarımıza qarşı həyata keçirilən 

deportasiya, o cümlədən sovet hakimiyyətinin süqutu illərində ermənilərin Dağlıq Qarabağa qarşı ortaya atdıqları 

ərazi iddiaları əsasında təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin ağır nəticələri, həmçinin 

Ermənistanın BMT və digər beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrinə məhəl qoymaması, bu terrorçu 

dövlətin böyük bir coğrafiyada sülh və əmin-amanlıq üçün təhlükə mənbəyinə çevrilməsi, eləcə də Suriya 

ərazisindən Türkiyəyə yaradılan böyük təhlükələrin qarşısının alınmasının vacibliyi barədə fikirlər səslənib. 

Vurğulanıb ki, Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarını azad etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə etməyə, 

o cümlədən Türkiyənin də istər ölkə daxilində, istərsə də öz dövlət sərhədi boyunca terror risklərini aradan 

qaldırmağa, bütün təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirməyə haqqı var. 

Rəsmi hissədən sonra Azərbaycan Dostluq Parkı və Xocalı soyqırımı abidəsinin rəmzi açılışını bildirən lent 

kəsilib. 

Sonra iştirakçılar parkda ağac əkiblər. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-27 fevral.-№45.-S.4. 
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Qisas qiyamətə qalmayacaq… 

 

Vaqif Bayramov 

 

O zaman milliyyətcə erməni olan avropalı jurnalist belə öz soydaşlarının vəhşiliyindən qəzəblə söz açırdı: 

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

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

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

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

millətin nümayəndəsi olduğum üçün özümə nifrət etdim”.  

Qarabağın ən qədim insan məskənlərindən birində- Xocalıda əhalinin vəhşicəsinə kütləvi qırğını 

insanlığa qarşı ən ağır cinayətlərdən biri olmaqla, XX əsrin Xatın, Liditse, Babi Yar kimi dəhşətli faciələri ilə 

bir sırada dayanır. Bu soyqırımı Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsini zəbt etmək məqsədilə 

Ermənistanın apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc azərbaycanlılara qarşı törədilən ən amansız, 

müdhiş hadisədir. 

 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xankəndi şəhərində yerləşdirilən 

keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı hərbi alayının köməyi ilə silahsız və köməksiz Xocalı şəhərinə hücum zamanı 

erməni faşizminin caynağından taleyin xoş təsadüfi nəticəsində xilas olan sakinlərin- Xocalı soyqırımı 

şahidlərinin danışdıqları düşmənin qandonduran vəhşiliklərini gözlərimiz önündə canlandırır və  o gecə qatillər 

tərəfindən tarixi bir fəlakətin yaşandığı təsdiqlənir. 

Mühasirədən çıxıb xilas olmağa çalışan dinc sakinləri yollarda, meşələrdə pusqu quran erməni hərbçiləri 

xüsusi amansızlıqla qətlə yetiriblər. Azğınlaşan cəlladlar insanların başlarının dərisini soyub, əzalarını kəsib, 

körpə uşaqların gözlərini çıxarıb, hamilə qadınların qarınlarını yarıb, adamları diri-diri torpağa basdırıb və ya 

yandırıb, cəsədlərin bir qismini minalayıblar.  

Hazırda dövlətimiz tərəfindən Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün davamlı və 

ardıcıl fəaliyyət göstərilir.  Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin acı nəticələri, Xocalı 

soyqırımının dünyada tanıdılması, “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası ardıcıl həyata 

keçirilir. 

Burada bir məqamı da xatırlatmaq istərdik.  Xocalı faciəsinin dəhşətini, insanlığa sığmayan vəhşi hərəkət 

olduğunu ermənilər özləri də gizlətmirlər.  Məsələn, xalqımızın qatı düşməni, Qarabağ-Xocalı fəlakətlərinin əsas 

müəlliflərindən biri olan M.Şahnazarov “Xocalı faciəsinin genosidi xatırlatmasına heç bir şübhə yeri yoxdur”,- 

deyib. Bəli, Şahnazarovun özü hələ 26 il bundan əvvəl Xocalı faciəsini əsl genosid adlandırıb. Həmin qanlı 

hadisələrin ilhamçısı Zori Balayan da bu fikirlə razılaşıb. O, “Ruhumuzun dirilməsi” adlı “əsərində” yazıb: “Biz 

Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar…  Türk 

uşağı çox səs-küy salmasın deyə, Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. Daha sonra bu 13 

yaşındakı türkə onların atalarının bizim uşaqlara elədiklərini etdim: Onun başından, sinəsindən və qarnından 

dərisini soydum... Xaçatur təzəcə ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və bu türklərlə eyni kökdən 

olan itlərə atdı. Axşam eyni şeyi daha üç türk uşağına elədik... Ertəsi gün bir kilsəyə gedərək 1915-ci ildə 

ölənlərimiz və ruhumuzun dünən gördüyümüz çirkabdan təmizlənməsi üçün dua etdik. Ancaq biz Xocalını 

vətənimizin bir parçasını işğal edən 30 min nəfərlik çirkabdan təmizləməyi bacardıq…”. 

Uşağa əl qaldırmaq, ona işgəncə vermək, silah-süngü yönəltmək, öldürmək insanlığa sığmayan hərəkətdir. 

Belə isə bu vəhşilikləri törədənlərə nə ad verəsən?!. 

Bu, hətta vəhşilikdən də, faşizmdən də betər bir qəddarlıqdır. Bu, elə bir qaniçənlikdir ki, onu yalnız erməni 

quldurları özlərindən də betər havadarlarının dəstəyi ilə ediblər. İnsan libası geyinən həmin yırtıcılarda 

insanlıqdan heç bir əlamət belə yoxdur. Çünki insanlıq hissindən zərrə qədər payı olan kəsin  qəlbində bir damla 

sevgi və mərhəmət hissi də olar. Bu qədər qəddar olanların isə öz balasını sevməsi də ciddi sual doğurur. Axı 

ürəyində övlad məhəbbəti olan, körpə sevgisi bəsləyən heç vaxt, heç yerdə heç bir uşağa silah tuşlaya, zülm edə 

bilməz. 

Xocalı qətliamının şahidləri də şəhərin yaxınlığındakı Qaraqayamış deyilən yerdə eybəcər hala 

salınan  xeyli azərbaycanlı meyiti gördüklərini, onların arasında uşaqların da olduğunu bildirirlər: “Qətlə yetirilən 

uşaqların sinəsini yarıb ürəklərini parçalamış, əksər meyitləri isə tikə-tikə doğramışdılar”. 
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Xocalı sakini Əntiqə Qəhrəmanova hər dəfə o dəhşət dolu günləri yada salanda 8 yaşlı nəvəsinin dedikləri 

gözünün qarşısına gəlir: “Nəvəm ermənilərin ayağını qucaqladı ki, “ay erməni, qadan alım, atama dəymə, bəs bizi 

kim saxlayacaq?”  Erməni də dedi ki, “atana de ki,   torpaq erməninindir, buraxım...”. 

Əntiqə nənənin qızını, kürəkənini, nəvəsini gözünün qabağında öldürüblər.  O, üç nəvəsi ilə birgə əsirlikdən 

azad olunandan sonra Bakıda yerləşib. O zaman böyük nəvəsinin 8 yaşı, lap kiçiyinin isə bir yaşı da yox imiş. 

Artıq o uşaqlar böyüyüblər. Uşaqların ürəyindəki həsrət, kədər, qisas hissi də onlarla bərabər böyüməkdədir... 

Soyqırımında üç övladını itirən Sədaqət Hüseynova isə deyir: “Fevralın 25-dən 26-na keçən o dəhşətli 

gecədə bacımla   yeddi usağı da götürüb Qarqar çayı istiqamətinə yön aldıq.  

Artıq beş gün beş gecə idi ki, ac-susuz çöllərdə, meşələrdə idik. Uşaqlar yemək, su istəyirdilər… Taqətdən 

düşən bacım daha yeriyə bilməyib qarın üstünə çökdü. Yalvardım ki, bacı, qalx, uşaqları bu zülümdən qurtaraq. 

Amma artıq gec idi... Bundan sonra şaxta gözlərim önündə ömür çiçəyimin üçünü də soldurdu. Bacımın üç 

ciyərparası da kol dibində donub qaldı. Son gücümü toplayaraq bacımın salamat qalan böyük qızının əlindən tutub 

irəliləməyə çalışdım. Bundan sonra nələr olduğu yadımda deyil… Gözümü açanda özümü Ağdam hospitalında 

gördüm. Orada ayaqlarımı əməliyyat edərək don vurmuş barmaqlarımı kəsmişdilər…”. 

Erməni vandalizminin qəddarlığından dəhşətə gələn fransalı müxbir Jan İv Yunet də Xocalı faciəsi zamanı 

ermənilərin heç bir rəhm etmədən uşaqları da süngüyə keçirdiklərini, vəhşicəsinə öldürdüklərini  yazırdı: “Xocalı 

faciəsi məni dəhşətə gətirdi. Yüzlərlə cəsəd gördüm. Aralarında günahsız qadınlar və qocalarla yanaşı, uşaqlar da 

var idi. Mən alman faşistlərinin yırtıcı xisləti haqqında çoxlu kitablar oxumuşdum. Ancaq ermənilərin bu məzlum 

insanları və 5-6 yaşlı körpə uşaqları öldürərkən etdikləri vəhşiliklər faşistlərin törətdikləri cinayətkar aksiyaları 

belə kölgədə qoyurdu. Mən xəstəxanada, dağıdılan uşaq bağçalarında, məktəblərdə və sinif otaqlarında 

güllələrdən bədənləri deşik-deşik olmuş çoxlu yaralı uşaq gördüm…”. 

O zaman milliyyətcə erməni olan avropalı jurnalist David Xeyriyan belə öz soydaşlarının vəhşiliyindən 

qəzəblə söz açırdı: “Ermənilər Xocalıda öldürdükləri 100 nəfərin cəsədini yan-yana düzərək körpü yaratdılar. 

Mən həmin qanlı cəsədlər üzərindən keçib, ayağımı körpə bir uşağın sinəsi üzərinə basarkən bədənimdə dəli bir 

titrəyiş hiss etdim. Fotoaparatım, bloknotum və qələmim yerə düşərək qana bulaşdı. Erməni qatillərinin  bu 

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

bir millətin nümayəndəsi olduğum üçün özümə nifrət etdim”.  

Bu gün o qanlı gecənin dəhşətlərini yaşayan xocalılar əminliklə bildirirlər ki,  dövlətimizin ərazi bütövlüyü 

təmin ediləcək, Xocalı soyqırımının da, digər cinayətlərin də bütün iştirakçıları layiqli cəzalarını alacaqlar. 

Ölkəmiz dinamik inkişaf edir və onun hərbi qüdrəti də gündən-günə  artır. Bu gün Azərbaycan bölgənin lider 

dövlətidir. Ermənistan heç bir sahədə özünü Azərbaycanla müqayisə edə bilməz. Eyni zamanda, işğalçı dövlətə 

göstərilən təzyiq də güclənməkdədir. Beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətləri  Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

tanıyır. Bütün bunlar Azərbaycanın mövqelərini daha da möhkəmləndirir və düşməndən qisas alınacağı, 

torpaqlarımızın azad ediləcəyi günün o qədər də uzaqda olmadığını göstərir. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-27 fevral.-№45.-S.8. 
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26 il əvvəl erməni planları ilə yaşanan əsrin faciəsi... 

 

Tahir Tağıyev 

 

Azərbaycan tarixinin ən qanlı səhifələrindən biri, heç şübhəsiz ki, 26 il əvvəl baş verən Xocalı 

soyqırımıdır. Bir vaxtlar dünyanın nizamını müəyyən edən əsas güc mərkəzlərindən biri sayılan Sovetlər 

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

qazanan Azərbaycanın, üzləşdiyi ərazi itkisi ilə yanaşı,  o dövrdə əsrin ən dəhşətli faciələrindən birini 

yaşaması ölkənin yeni tarixinə qanla həkk olundu.  

 

O da təəssüfdoğurucu faktdır ki, Xocalı hadisələrinin yaşandığı ilk günlərdə Azərbaycanda həmin vaxt 

hakimiyyətdə olanların yartımaz siyasəti nəticəsində  faciə ilə bağlı əsl həqiqətləri operativ şəkildə dünya 

ictimaiyyətinə çatdırııb ona obyektiv qiymət verilməsini təmin etmək mümkün olmadı. Halbuki, Xocalı, eləcə də 

ondan əvvəl xalqımıza qarşı dəfələrlə törədilən soyqırımların ötən əsrin sonlarına qədər öz hüquqi-siyasi qiymətini 

almaması illər boyu Azərbaycanın üzləşdiyi ən böyük ədalətsizliklərdən biri qismində çıxış edirdi. Təəssüf ki, 

sözügedən  ədalətsizliyin aradan qaldırılması üçün xeyli müddət ərzində heç bir addım atılmadı. Yalnız 

ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qaydışından sonra yaşanan facilər, o cümlədən Xocalı 

soyqırımı haqda daha təfsilatlı araşdırmalar aparılmasına start verildi. Eyni zamanda bu hadisələrə hüquqi-siyasi 

qiymətin verilməsi prosesi başlandı. Burada bir məqama da toxunmaq lazım gəlir ki, həmin vaxta qədər keçmiş 

SSRİ rəhbərliyinin hərtərəfli dəstəyini alan ermənilər Azərbaycana qarşı məkrli planlarını reallaşdıra bilmirdilər. 

Halbuki, ölkəmizin ermənilər tərəfindən ərazi bütövlüyünə qəsd planı xeyli əvvəlcədən, özü də müfəssəl şəkildə  

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

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

keçməsinə Heydər Əliyev amili imikan vermirdi. Məhz bu səbəbdən ermənilərin təhriki və diqtəsi ilə hərəkət edən 

Qorbaçov ilk növbədə Heydər Əliyevin tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılmasına çalışırdı və təəssüf ki, istəyinə də 

nail oldu. Onun Siyasi Bürodan uzaqlaşdırılmasından cəmi 15 gün sonra Qorbaçovun xeyir-duası ilə ermənilər 

Azərbaycana qarşı qəsd planlarının icrasına başladılar. 1987-ci ilin noyabrında M.Qorbaçovun məsləhətçisi olan 

qatı şovinist A.Aqanbekyanın Parisdə "Humanite" qəzetindəki bəyanatında bildirilirdi ki, Dağlıq Qarabağın 

Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb Ermənistana verilməsinə dair artıq Moskvanın razılığı var. Bütün bunları 

xatırlayan Heydər Əliyev qeyd edirdi: "Siyasi Bürodan istefa verdikdən 15 gün sonra Qarabağ məsələsi ortaya 

çıxdı. Qorbaçovun ən yaxın adamı, iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri, milliyyətcə erməni olan professor 

Aqanbekyan Parisdə keçirdiyi bir mətbuat konfransında "Dağlıq Qarabağ Ermənistana verilməlidir" - demiş, bu 

məsələ ilə əlaqədar Qorbaçovu da qızışdırmışdır. Moskvanın Qarabağ əməliyyatı mənim Siyasi Bürodan 

getməyimdən 15 gün sonra həyata keçirilməyə başladı. Deməli, bu plan hələ əvvəlcədən hazırlanmışdı, lakin 

tətbiq olunmasına mən ciddi maneə imişəm". 

Belə vəziyyətdə 1988-ci ilin əvvəllərində Qorbaçovun, Silva Kaputikyan başda olmaqla, bir qrup şovinist 

erməni ilə görüşdüyü üzə çıxdı. Bunun ardınca Xankəndidə, İrəvanda antiazərbaycan və antitürk ruhlu mitinqlər 

genişləndi. Bundan sonra erməni "Qarabağ Komitəsi", onun Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki separatçı-

terrorçu təşkilatı "Krunk" gizli fəaliyyətlərinə son qoyaraq açıq şəkildə niyyətlərini bəyan etməyə, Azərbaycana 

qarşı ərazi iddiaları səsləndirməyə başladı. Bunun nəticəsi olaraq ermənilər tərəfindən "Miatsum" adlanan hərəkat 

da formalaşdırıldı. 

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

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözümü istiqamətində hansısa praktik addımların atılmasında acizlik nümayiş 

etdirirdi. Yalnız Kremlin göstərişləri əsasında atılan addımlar Azərbaycan ərazilərinin qəsb olunması prosesini 

sürətləndirirdi. Azərbaycan rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyi, təslimçilik mövqeyi ölkəmizin əzəli və tarixi ərazisi 

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

bu yerlərdə mövqelərinin güclənməsi və ona qarşı rəhbərlik səviyyəsində ciddi tədbirlərin görülməməsi isə ölkə 

ərazilərinin itirilməsinə, yaşanacaq faciələrə, o cümlədən Xocalı soyqırımına gedən yolun başlanğıcını qoyurdu. 

Bu vəziyyətdə SSRİ rəhbərliyi Dağlıq Qarabağın tədricən Azərbaycandan ayrılması üçün müvafiq addımlar 

atmağa başladı. 1988-ci ilin fevralında Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yalnız erməni deputatlarının iştirakı 

ilə keçirilən növbədənkənar sessiyası vilayətin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılaraq Ermənistanın inzibati-ərazi 

bölgüsünə daxil edilməsi barədə qərar qəbul etdi. Azərbaycan SSR Ali Soveti Konstitusiyaya zidd olan qərarı 

rədd etdikdən sonra Ermənistanın millətçi rəhbərləri "Daşnaksütyun" partiyasının "Türksüz Ermənistan" 



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 

 

129 
 

proqramını həyata keçirməyə başladılar. Bu isə tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaranan indiki Ermənistan 

ərazisində olan on minlərlə azərbaycanlıya qarşı böyük qəddarlıqlarla müşayiət olunan etnik təmizləməyə rəvac 

verilməsi demək idi. Elə həmin dövrdə ermənilərin Dağlıq Qarabağda da separatçı fəaliyyəti genişlənirdi. Ölkə 

rəhbərliyindən heç bir kömək görməyən azərbaycanlılar isə yaşadıqları ərazilərin müdafiəsi məqsədilə özləri 

könüllü fəaliyyətə başlamışdı. Ermənilərin qəsbkarlıq niyyəti, bir çox yaşayış məntəqələri kimi, Xocalını da 

özünümüdafiəsini gücləndirməyə vadar etdi. Amma bütün bunlar düşmənin məkrli niyyətlərinin qarşısıın almaq 

üçün yetrəli sayıla bilməzdi.  O dövrdə ermənilərin Xocalı və bütövlükdə Dağlıq Qarabağ üçün yaratdığı təhlükə 

ilə bağlı Bakıya, Moskvaya saysız-hesabsız teleqramlar vurulsa da, nəticə yox idi. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin ilk günlərindən etibarən Xocalı bu problemin ağırlıqlarını öz üzərində hiss edirdi. Ermənistandan 

qovulmuş soydaşlarımızın və Fərqanədən olan Ahıska türklərinin böyük bir dəstəsi məhz Xocalıya pənah 

gətirmişdi. 1500 Ermənistan qaçqını və 495 Ahıska türkü Xocalıda məskunlaşmış, onlara torpaq sahəsi ayrılmış, 

evlər tikilmişdi. Amma bu dövrdə, Ermənistanda olduğu kimi, Kremlin xeyir-duası ilə Dağlıq Qarabağdan da 

azərbaycanlıların sıxışdırılıb çıxarılması prosesinə start verilmişdi. Təkcə Xankəndidən 18 min azərbaycanlı 

qovuldu. Xankəndini tərk etməyə məcbur qalan azərbaycanlıların bir qismi yenə də pənah yeri kimi Xocalıya üz 

tutdu. Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi, hadisələrə fəal müdaxilə etmək əvəzinə, Kremldən gələn əmrlər əsasında 

hərəkət edir, xalqın taleyinə biganə yanaşmağa üstünlük verirdi. Belə vəziyyətdə  ermənilər Xocalı maneəsinin 

mümkün qədər tez neytrallaşdırılmasına çalışır və kiçik bir həmlə ilə Xocalını məhv edəcəklərinə inanırdılar. Elə 

bu fikirlə 1988-ci il sentyabrın 18-də Xankəndidə keçirilən nümayiş meydanından 12 minə qədər erməni 10 

kilometrlik bir məsafəni piyada qət edərək Xocalıya tərəf üz tutdu. Ermənilərdən irəlidə isə 4 "Kraz" və "KamAZ" 

markalı yük avtomobili gəlirdi. O da məlum olmuşdu ki, ermənilərin arasında xüsusi təlim keçmiş döyüşçülər var. 

Bundan başqa, ermənilər benzin doldurulmuş butulkalarla, ucu itilənmiş dəmirlərlə silahlanmışdılar. Lakin bunlar 

Xocalı sakinlərini qorxutmadı. Əksinə, Xocalıya iki kilometr qalmış ermənilərə qarşı az bir qüvvə ilə həmləyə 

keçən xocalılılar erməniləri geri oturda bildilər. Elə bundan sonra yollarda və digər məntəqələrdə keşik çəkən 

sovet ordu qüvvələri erməniləri Xocalı sakinlərindən müdafiə etməyə daha çox diqqət yetirirdi. 

Həmin dövrdə İrəvandan Xocalı aeroportuna edilən gündəlik reyslərin sayı 30-a çatırdı. Bu təyyarələr 

vasitəsilə ermənilər Xankəndiyə hərbi sursat daşıyırdılar. Ancaq sonradan Xocalı polisinin fədakar əməyi 

sayəsində Ermənistandan gələn reyslərin sayı 4-ə qədər azaldı. Hətta Moskvanın bu məsələyə qəti etirazını 

bildirməsinə baxmayaraq, Xocalı polisi inadından dönmədi və sərnişin reyslərindən başqa heç bir yük təyyarəsinin 

Xocalı aeroportuna enməsinə yol vermirdi. 

Beləliklə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fonunda ermənilərin əsas hədəflərdən biri olaraq Xocalını seçməsi 

heç də təsadüfi deyildi. Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda əsas məqsədi bir tərəfdən Qarabağın dağlıq 

hissəsində azərbaycanlılardan ibarət strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən 

ümumiyyətlə Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək idi. Öz miqyasına və dəhşətlərinə görə dünya tarixində 

analoqu az olan Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni şovinistləri və ideoloqları həm də daha uzağa hesablanmış 

məqsəd güdürdülər. Onların əsas niyyəti Dağlıq Qarabağı və digər Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək, 

xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini qırmaq idi. Düzdür, buna nail ola bilməsələr 

də, ermənilər 366-cı alayın köməyilə tarixdə ən dəhşətli qanlı səhifələrdən birinin yazılmasına nail ola bildilər. 

Bununla ötən əsrdə Xocalı daha bir faciə yaşamış oldu. Düşmən isə yaxşı anlayırdı ki, Xocalının tutulması 

Qarabağ münaqişəsinin sonrakı taleyində həlledici rol oynayan əsas məqamlar sırasındadır.  Ermənilərin diqqətini 

Xocalıya cəlb edən önəmli səbəblərdən biri isə onun geostrateji mövqeyi idi. Çünki Ağdam-Şuşa, Əsgəran-

Xankəndi yollarının üstündə yerləşməsilə yanaşı, Qarabağdakı yeganə hava limanı da məhz Xocalıda idi. 

Ermənilərin əsas istəklərindən biri məhz buradakı hava limanı vasitəsilə Ermənistanla daha rahat əlaqə 

yaradılmasına nail olmaq idi. Bunun üçün Xankəndiəki sovet ordusundan hərtərəfli dəstək aln erməni şovinistləri 

Xocalıda tarixin ən qanlı olaylarından biri törətməkdən belə çəkinmədilər. Xocalı sakinləri isə hələ başlarına 

nələrin gələcəyini bilmədən doğma yurdlarını müdafiəsi istiqamətində mümkün hazırlıqlarını görürdülər... 

 

Bakı Xəbər.-2018.-27 fevral.-№38-S.9. 
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Ürəklərə, baxışlara əbədi həkk olunmuş Xocalı 

 

Redaksiyamızın qonaqları Xocalı soyqırımının şahidləridir 

 

Əfsanə Bayramqızı 

 

Nə az, nə çox, düz 26 il keçir o məsum gecədən. Yenə də o qış günü yaşanmış qorxu, həyəcan dolu anlar 

çözələnir.  Yenə də qışın sərt gecəsində səmadakı atəş qığılcımları uşaqların, böyüklərin canlarına vəlvələ salır, 

meşəyə səpələnmiş günahsız insanların  haraylarını atəş səsləri susdurur. Həmin gecə Xocalıda insanlıq ölür... 

 

“Xalq qəzeti” redaksiyasının qonağı olan bir qrup Xocalı sakini ilə həmsöhbət olub, 26 il əvvələ qayıdıram. 

Xocalı, işğal edilənə kimi onların hər birinin qayğısız, firavan həyatları vardı. Ta ki, doğma yurd-yuvaları yerlə–

yeksan edilib, soyqırım şahidi olana qədər... 

...”Xocalının bəxtəvər günləri də var idi” – deyir, Səadət Zeynalova. Xocalı sakinləri qurub yaradır, həyat 

eşqi ilə yaşayırdılar. Xəstəxanada ambulator şöbədə tibb bacısı işləyən həmsöhbətim o illəri xatırlayır: 

– Xəstəxanada tibb bacısı idim. Son dövrlər vəziyyət daha da çətinləşmişdi. Şəhər mühasirədə idi. Ancaq 

özünümüdafiə dəstələrində olan könüllülərimiz şəhərin müdafiəsi üçün əlindən gələni edirdi. Yadımdadır, 

Xocalının özünümüdafiə dəstəsində qəhrəmanlıq göstərmiş Aqil Quliyev Həsənabadda yaralanmışdı. Gecə ilə 

şam işığında qardaşımla birlikdə Qarqar çayını keçib həmin kəndə getdim. Onun yaralarını sarıdım. Bizdə qorxu 

yox idi. Biz o qədər Vətənə bağlı idik ki, ondan ayrılacağımızı düşünmürdük. Atəş səslərinə öyrəşmişdik. Gündüz 

nisbi sakitlik olanda, işlərimizi görürdük. Gecə isə şam işığında otururduq, atəş açılanda zirzəmilərdə gizlənməli 

olurduq. Bu artıq son dövrlər  Xocalının  həyat tərzinə çevrilmişdi. Xocalıda aeroport var idi,  biz ümid edirdik 

ki, yollar açılacaq, mühasirəyə son qoyulacaq. Təəssüf ki, belə olmadı. Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə şəhərə 

güclü hücum oldu. Biz zirzəmilərdən çıxıb Qarqar çayını keçdik, meşəyə qaçdıq. Yenə də inanmırdıq, elə bilirdik 

ki, yenə də atəş səngiyəcək, qayıdacağıq evimizə. Mən 8-ci sinifdə oxuyan qardaşım Qədir Zeynalovla meşədə 

idim. Anam isə o biri qardaşımı kor bağırsaqdan əməliyyat olunmaq üçün  Bakıya aparmışdı. Ermənilərin şəhərə 

tez-tez atmağının nəticəsi idi ki, evin ikinci mərtəbəsi yırğalanırdı, odur ki, qardaşımın bağırsağında təhlükə 

yaranmışdı. Anamla birgə o, sonuncu vertolyotla Xocalıdan çıxmış, Bakıya getmişdi. Biz beş gün qardaşım 

Qədirlə meşədə gizləndik. Bizimlə birgə gedən camaatın çoxu meşənin dərinliyində pusquya düşərək girov 

götürüldü. İnsanlar hansı tərəfə gedəcəklərini bilmirdilər. Qabaqda gedən dəstəyə bir-birimizlə xəbər göndərirdik 

ki, gözləsinlər bizi. Dəstə-dəstə irəliləyirdik. Bir də görürdün ki, bir dəstə itdi. Xəbər ala bilmirdik onlardan. 

Camaat getdikcə azalırdı. Elələri var idi ki, girov düşməmək üçün özünü qayadan atdırdı, Vaqif adlı oğlan 

beşatılan tüfənglə özünü vurdu. Bir çoxları da pusquya düşərək girov götürüldülər. Şaxta idi, çoxumuz nazik 

geyimdə qaçmışdıq. Bəzilərini də yanımızda don vurdu. Tibb işçisi olduğumdan qardaşıma və o biri adamlara 

deyirdim ki, ayaqlarınızı masaj edin, hərəkət edin ki, donmayaq. Hələ Xocalıda o dərəcədə qar və şaxta olduğunu 

görməmişdim. Üstəlik, qatı duman da imkan vermirdi ki, hərəkət edək. Tanıdığım insanların hər biri sınaq 

qarşısında idi. Meşədə irəliləyə bilməyən, taqətdən düşmüş  valideyinləri oğluları Vaqifə deyirlər ki, yolundan 

qalmasın: “Get, oğul, biz qalırıq. Sənin nə yaşın var”. Vaqif ana-atasını buraxa bilmir... 

Daşbulaqdan Xocalıya pənah gətirmiş 16-17 yaşlı iki qız var  idi, birinin çənəsi əsirdi. Baxanda gördüm ki, 

ayaqyalındı, ayaqları donvurmadan  dizə qədər qaralmışdı... 

Beş gün şaxtada meşədə qalmaq nə deməkdir?!  Gecə göz-gözü görmürdü, beş gün yol gəldik, Qar yeyə-

yeyə yol gedirdik, arada yarpaqlardan yeyirdik. Meşədə qardaşımla böyürtkən kolunun üstünə necə düşmüşüksə, 

əllərimiz, sifətimiz cırıq-cırıq idi. Əlimizi atıb yerdə qar görməyəndə təxmin etdik ki, Ağdama çatmışıq. Meşədə 

təxminən 300 -ə yaxın adam olardıq. Ancaq Ağdama çatanda 35-38 nəfər idik. O beş gün həyatımın ən çətin və 

dəhşətli günləri idi. Biz meşə ilə irəliləyib Ağdama çatanda artıq martın 2-i  idi. Sağ-salamat gəldiyimizə 

inanmadılar. Dedilər ki, artıq Xocalının ikinci matəm günüdür. “Səhər” qəzetində mənim və qardaşımın girov 

düşdüyünü yazmışdılar. 

Telefon tapıb Bakıya – qohumlarımızgilə zəng çaldım.  Gecə idi. Dəstəyi qaldıran olmadı. Telefonçu 

qızdan xahiş elədim ki, bir də zəng çalsın. Yenə də cavab verən olmadı. Dördüncü dəfə də xahiş etdim, bəlkə 

dəstəyi xalamgil götürərlər deyə. Nəhayət telefonda zəif səslə bacım Sevdanın “alo” deməyini eşitdim, “Sevda”-

-deyən kimi dəstəyin o başından qışqırıq qopdu. Sən demə, anamgil, qohumlar hamısı nigaranlıqla bir yerə 

toplanıblar. Dəstəyi də ürək edib götürmürlər ki, yəqin, qara xəbərdir...” 
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Uzun illər yaşadığı travmadan əziyyət çəkmiş Səadət xanım deyir ki, xeyli müddət həmin sarsıntılardan 

xilas ola bilməyib. Və Xocalıda yaşanmış bu qətliam əsl soyqırımdır. “Biz Xocalı soyqırımını unutmamalı, 

gələcək nəsil bu qanlı günü bilməlidir. Bugün dövlətimiz Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması üçün bir çox 

işlər görür. Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış və uğurla davam edən “Xocalıya ədalət!” 

kampaniyası artıq dünyaya səsimizi çatdırır. Tək istəyimiz doğma yurdumuza qayıtmağımızdır. Əhd eləmişəm, 

Xocalı azad edilsin, mən yenə piyada yurduma qayıtmağa hazıram. O günün gələcəyinə inanıram....”--deyə 

həmsöhbətimin gözlərində ümid qığılcımı görünür. 

  

Xocalıda itkin düşmüş bibisinin adını daşıyan Elnarə... 

  

 Elnarə Aslanova Xocalını görməsə də, söhbətlərində və yazılarında Xocalı adı ağrı-acı ilə yanaşı, həm də 

böyük sevgi ilə keçir. Çünki ailədə elə gün olmur ki, yurd həsrətindən, Xocalıdakı bəxtəvər günlərdən, nəhayət 

həmin o qanlı gecədən danışılmasın. Elnarə Aslanova deyir ki, Xocalıda törədilmiş soyqırımı günü onun da 

qohumları canlarını salamat qurtarmaq üçün camaata qoşulub. Həmin günü Elnarənin bibisi itkin düşüb: 26 il 

keçməsinə baxmayaraq, bu itki bizim ailəmiz üçün ağırdır. Xocalını görməsəm də, ora mənim yurd yerimdir, 

hamımızın ağrılı yeridir. Mən itkin düşmüş bibimin adını daşıyıram. Atam mənə bibim Elnarənin adını qoyub. 

İstəyirəm ki, dünya Xocalıda yaşanmış insanlıq əleyhinə olan bu soyqırımdan daha çox xəbər tutsun. Başqa 

ölkələrdə yaşayan mənim kimi gənclər Azərbaycanda ermənilərin törətdikləri bu cinayət haqda məlumatlı 

olsunlar. 

Elnarə üçün tək təsəlli hərdən kövrək ürəyinin pıçıltılarını misralara düzməkdir: 

Əlimi uzatsam, çatmaram sənə, 

Sönmüş ocağını yandıram yenə. 

Qışqırıb bağırsam “Xocalı” deyə, 

Hey axtarsam da, tapmaram səni... 

İtmiş Elnarəni necə anmayaq, 

Xocalı dərdinə necə yanmayaq? 

Xəlil Vəliyev: Xocalı soyqırıma məruz qalmış şəhərdir 

  

Xocalı soyqırımı törədiləndə digər həmsöhbətim Xocalı Rayon İcra hakimiyyətinin baş məsləhətçisi Xəlil 

Vəliyev Bakıda təhsil alırdı, tələbə idi. Memar kimi Bakıda təhsil alandan sonra doğma yurduna qayıdıb, şəhərin 

daha da abadlaşmasında, yeni-yeni binaların tikilməsində işlər görəcəkdi. Hətta son dövrlər Xocalıya şəhər statusu 

verilməsi və orada yeni binaların tikintisi onda böyük inam yaradırdı... 

– 1988-ci ildə hərbi xidmətdən Xocalıya qayıtdım, əvvəlki əhval ruhiyyə yox idi, vəziyyət dəyişmişdi. 

1990-cı ildə Xocalı şəhər icra hakimiyyətinin göndərişi ilə Memarlıq və İnşaat İnstitutuna memarlıq təhsili almaq 

üçün yollandım. Həmin dövrdə Xocalıya şəhər statusu verildi. Bütün sahələrdə mütəxəssislərə ehtiyac var idi. 

Tez-tez Xocalıya gələn yolda sərnişin avtobuslarını ermənilər daş-qalaq edir, hətta insanları qətlə yetirir, ya da 

girov götürürdülər. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Xocalı-Ağdam yolu ilə insanlarımız işləyirdi. Elman və 

Telman qardaşları avtobusu Xocalı--Ağdam yolu ilə  sürüb, əhaliyə xidmət edirdilər. Hətta bir dəfə necə  hücuma 

məruz qalmışdısa, sürücü ağır yaralanmışdı. Sərnişin xanımlardan biri məcbur olub sükan arxasına keçmişdi. 

Xocalı mühasirədə idi. Yollar bağlanmışdı.Təkcə ümid vertolyota idi.  Cəmilli, Meşəli və Kosalar kəndlərinin 

işğalı vəziyyətin daha da gərginləşməsindən xəbər verirdi. Qaradağlıda törədilmiş qətliam isə Xocalı soyqırımına 

gedən yolun başlanğıcı idi... 

Xocalıda vəziyyət təhlükəli hal alanda  əsasən qadın və uşaqlardan, yaşlılardan ibarət əhalinin bir hissəsi 

vertolyotla şəhərdən çıxarılmışdı. Onların arasında bir sıra qohumlarım da var idi. Qardaşım danışırdı ki, 

vertolyotla əhalinin yola salınması çox çətin idi. Çünki vertolyot ağırlığa tab gətirə bilmirdi, bütün bunlara 

baxmayaraq, qardaşım növbə ilə ona uzadılan uşaqların vertolyota minməsinə kömək edirdi. Sonuncu dəfə necə 

oldusa, özünün Afət adlı  qızı Xocalıda qalası oldu.  Xocalıya hücum zamanı camaatla birgə orada qalan 

yaxınlarım, eləcə də qardaşım və balaca Afət də meşəyə pənah gətirmişdilər. Sanki həmin gün həm də sınaq 

məqamı idi. Elə məqam olub ki, ermənilərin hücumu ilə rastlaşa bilmə ehtimalını düşünərək,  atası Afəti daşın 

üstünə qoyub,  yanındakı döyüş yoldaşından  əlindəki silahla ona atəş açmağı xahiş edir...” – bu məqamda 

həmsöhbətimin səsi titrəyir, araya sükut çökür. 

– “Afət sağdır?”Qeyri-ixtiyari – deyə soruşuram. 

   Xəlil Vəliyev özünü toplayıb söhbətinə davam edir: “Hə, Afət indi böyük qızdır. Gəncədə yaşayır. Yəni, 

demək istəyirəm ki, ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımı tarixdə görünməmiş bir vəhşiliklə həyata keçirilib. Bu, 
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açıq-açığına insanlığa qarşı cinayət və soyqırımıdır. Hələ də o günlərin şahidi olanlar bu ağır gündə gördüyü 

dəhşətləri unuda bilmirlər. Unutmamalıyıq. Bu gün şükürlər olsun ki, dövlət səviyyəsində artıq Xocalı həqiqətləri 

dünyaya tanıdılır. Bir çox ölkə parlamenti artıq Xocalı qətliamını soyqırım olaraq tanıyıb. Xocalı soyqırımına 

məruz qalmış şəhərdir. Bu gün xocalılıların tək istəyi var: Xocalıya qovuşmaq!” 

  

Elxan Hüseynov: Ailəmdən hələ də xəbər yoxdur... 

 

Xocalının işğalı Elxan Hüseynovun təkcə doğma yurd-yuvasını yox, ailəsini də əlindən aldı: “... Həmin 

gecə camaat, xüsusilə də arvad-uşaq dəmir yolu körpüsünün altına toplaşdılar. Fikirləşirdik ki, yenə də həmişəki 

kimi, atışma səngiyəndən sonra hamı evinə qayıdacaq. Çünki həmin günə qədər ermənilər şəhəri  atəşə tutur, 

sonra yenə də həyat öz axarıyla davam edirdi. Bu dəfə isə elə olmadı. Xocalıda vəziyyət gərginləşən gündən 

özünümüdafiə dəstəsi yaradılmışdı. Mən həmin gecə postda idim. Ailəm camaata qoşulub,  meşə ilə irəliləyiblər. 

Sonra mən də həmin istiqamətdə onları axtarmağa başladım. Hər yana baxdım, tapa bilmədim. Naxçıvanik 

istiqamətində camaatın qabağını kəsib qəddarlıqla qətlə yetirmişdilər. Ən çox qırğın orda olmuşdu. Biz sürünə-

sürünə meşənin içi ilə geri qayıtdıq. Yolda 7-8 nəfər hərbi formalı erməni silahlılarına rast gəldik. Biz üç nəfər 

gizlənmişdik, Təxminən 50-60 metr məsafədən bizi güclü atəşə tutdular.  Ancaq Allah bəndəsini saxlayanda 

saxlayır. Gecəni gizləndik, sonra isə Ağdamın Qarağacı postuna gəldik. Ağdamın Qiyaslı kəndində xalamgilə 

gəldim. Hamama girəndə güzgüyə baxdım,  gözlərimə inana bilmirdim. Özüm özümdən qorxdum. Üz-gözümü 

meşədə kol-kos necə cırmışdısa, sifətim qanın içində idi. Ağdamın Sarıtəpə istiqamətində yoldan keçən maşınlara 

əl edirdim ki, saxlasınlar. Lakin məni görən kimi, hamısı sürətlə ötüb keçirdi. Səbəbini başa düşə bilmirdim. 

Axırda yolun ortasına çıxıb bir “Jiqulu”ni saxlatdım və Ağdamın Qiyaslı kəndinə gəldim. Ancaq güzgüyə baxanda 

sifətimdəki dəhşətli vəziyyətini görüb maşınların dayanmamasının səbəbini başa düşdüm...” 

Araya dərin sükut çökür. “Görəsən, Elxan müəllimin uşaqları, ailəsi necə oldu?” – deyə soruşuram. 

“Xocalı işğal olunan gündən illərlə ailəmi axtarmışam, soraqlaşmışam. Lakin heç bir xəbər ala bilməmişəm 

onlardan. Son dəfə onları meşədə görüblər. Donmasınlar deyə, camaat ocaq qalayıb ətrafında isiniblər. Sonradan 

söhbətləşdiyim və meşədən sağ çıxan sakinlərdən öyrənmişəm ki, onlar da həmin ocağın qırağında olublar. Sonra 

məlumat yoxdur. Çox güman ki, bəlkə də onlar elə ordaca donublar...” – deyə Elxan Hüseynov susur. Ancaq bu 

susqunluğun arxasından təkcə bir ailənin faciəsi yox, həm də 26 ilin ümid dolu baxışları boylanır.... 

 

Xalq qəzeti.-2018.-27 fevral.-№45.-S.8. 
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Xocalı faciəsinin şahidi: Atamın və qardaşlarımın erməni qəbiristanlığında  

qətlə yetirilməsini yalnız 2007-ci ildə öyrəndik 

 

Anar Turan 

 

1992-ci ildə Azərbaycanın Xocalı şəhərində Ermənistanın quldur hərbi birləşmələri və keçmiş SSRİ-nin 

366-cı motoatıcı alayı dinc azərbaycanlılara qarşı kütləvi qətliam törətmişlər. Bu, XX əsrin sonlarında 

bəşəriyyətin gözü qarşısında baş vermiş vandalizm aktı, soyqırımı olaraq qiymətləndirilmişdir. Bu gün 

xocalıların təsadüf nəticəsində sağ qalmış ailə üzvləri bu faciəni unuda bilmirlər. Müsahibimiz Xocalı sakini, 

hazırda Qobustan rayonunda məskunlaşmış, həmin soyqırımı zamanı ailə üzvlərindən atasını, üç qardaşını 

itirmiş və digər qardaşı yaralanmış, o məşum gün ailəlikcə əsir düşmüş və sonradan erməni əsir və meyitləri 

ilə dəyişdirilmiş Mürvət Məmmədovdur: 

– Mürvət, faciənin üstündən 26 il keçmişdir. Həmin gecəni, soyqırımını necə xatırlayırsan? 

– Bu 25-30 ildə iki dəfə qaçqınlıq həyatı yaşadıq. Biz Məmmədovlar ailəsi Göyçə mahalından 1988-ci ildə 

erməni quldurlarının təzyiqi ilə qaçqın düşdük. Oradan qaçqın düşəndə böyük qardaşım Sərvəri itirdik, 

qaçhaqaçda erməni gülləsinə tuş gəldi.  Xocalıya yerləşdirildik. Burada yenidən yuva qurduq. Lakin 1992-ci ildə 

Xocalının  taleyi Göyçənin taleyindən dəhşətli oldu, soyqırımına məruz qaldıq, ailə üzvlərimizi itirdik. Mənim o 

zaman 14 yaşım var idi. Uşaqlığımız, yeniyetməliyimiz necə keçdi, bilmədik. Ağlım kəsəndən çətin günlərimizi 

gözlərimlə görmüşəm və yaddaşıma həkk olunub. Ona görə də bu ağrı-acılar, ailəmizin itkiləri, atamın və 

qardaşlarımın bir dəstə gül qoymaq üçün məzarının belə olmaması bizi daxilən yandırır, qəlbimizi parçalayır. 

Şəxsən, mənim üçün, bizim ailə üçün və belə desək, Xocalı faciəsini yaşayan bütün məcburi köçkünlər üçün 26 

il elə bil 26 gün kimidir. 

– Hadisənin təfərrüatları necə, yadındadırmı ? 

– Xocalı 1990-cı ildən blokada şəraitindəydi. Şəhərə giriş-çıxış yox idi. Sonuncu dəfə ora vertolyot dekabr 

ayında  gəldi. Ermənilər qazımızı, işığımızı kəsdilər. Lakin biz dözüb orada qalırdıq. Fevralın 25-dən 26-na keçən 

gecə ermənilər Xocalıya hücuma keçdilər. Əslində, bizim üçün onların hücumu adi hal almışdı. Çünki onlar hər 

gün bizi atəşə tuturdular. Lakin dinc sakinlərə bu qədər amansız, bu qədər vəhşiliklə divan tutacaqlarına 

inanmırdıq. Keçmiş SSRİ-nin 366-cı alayı da onlarla birgə hücuma keçmişdi. Sonuncu gün böyük qardaşlarım və 

atam digər mərd xocalılılarla birgə postları qoruyurdular. Bir də gördüm ki, qardaşım həyəcanla gələrək 

ermənilərin yaxınlıqda olduğunu, artıq şəhərə girdiyini bildirdi.  Bizim silahlarımız adi ov tüfəngləri idi və bu 

tüfənglərlə son gülləmizə qədər atışdıq. Şəhər sakinlərinin böyük əksəriyyətinin heç bir silahı yox idi, əliyalın 

qalmışdıq.  Yadımdadır ki, ermənilər evimizi mühasirəyə aldılar və evə əl qumbarası atdılar. Qumbaranın 

qəlpəsinin biri ayağımı yaraladı. Biri anamın kürəyinə dəydi. Qonşumuz var idi –Sara xala. Üç yaşlı uşağı ilə 

birlikdə həlak oldu. Təslim olmurduq, yaralarımız, qanımız bir-birinə qarışmışdı. Həlak olanların cəsədləri 

yanımızdaydı. Ermənilər qaz borusunu açaraq içəri qaz buraxdılar ki, bizi boğsunlar. Qapını qıraraq içəri girdilər. 

Yeddi nəfərlik ailə üzvlərimiz bu dəhşəti yaşadı. Bizi yerə uzatdılar, avtomatları başımıza dirədilər. Atamgil, 

qardaşımgil ermənilərə müqavimət göstərdiyi üçün onlara qarşı xüsusilə amansız davranırdılar və bir an belə 

nəzarətdən qoymurdular. 

Sonra  hamımızı bir otağa yığdılar ki, bizi yandırsınlar. Üç yaşlı qardaşım var idi, çox çətin danışırdı. Amma 

Xocalı faciəsindən sonra dil açdı. O, erməni-rus zabitlərinə yaxınlaşaraq:  “Noolar, məni yandırmayın, məni 

yandırmayın,” – deyib ağlamağa başladı. Bu anda bir rus zabiti müdaxilə edərək ermənilərə göstəriş verdi ki, 

lazım deyil, dayanın. Bizi döyə-döyə “Təcili yardım” maşınına doldurub Əsgərana gətirdilər. Xocalıda ən çox itki 

Qara qaya deyilən yerdə oldu. İndi ona “Qanlı qaya” deyirəm. 

– Bəs Xocalı özünümüdafiə dəstələrinin taleyi necə oldu ? 

– Xocalıda az sayda özünümüdafiə dəstəsinin üzvü  var idi. Milli Qəhrəman Əlif Hacıyev Xocalı 

aeroportunun rəisi idi. Ondan əlavə, Bakıdan 21 nəfər köməyə gəlmişdi. Onların da çoxu Əlif Hacıyev kimi 

qəhrəmanlıq göstərərək şəhid oldu. Milli qəhrəmanımız Tofiq  Hüseynov var idi, Xocalı könüllü batalyonunun 

komandiri, ona “Mixaylo” ləqəbini vermişdilər. Çox cəsur adam idi. Hamısı bugünkü kimi gözümün 

qabağındadır.  Hər tərəfdən mühasirədə qalmışdıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Tofiq Hüseynov nə qədər 

dinc sakini xilas etmişdi, sonda görür ki, ələ keçəcək, meşənin sıx yerinə qaçaraq erməni silahlılarını özünə sarı 

çəkib, qumbaranı  özünə sıxaraq həlak olmuşdu. Yanındakı düşmən əsgərlərini də məhv etmişdi. 

– Necə oldu ki, əsirlikdən xilas oldunuz ? 
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–  Hər gün erməni quldurları narkotikdən, içkidən istifadə edərək bizə ağır işgəncə verirdilər. Yalandan 

bizə “Ağdamı aldıq, Bakını da alacağıq” – deyərək, ruhumuzu öldürməyə çalışırdılar. Hətta yadımdadır ki, 

əsirlərimizə məcburən torpaq yedizdirirdilər və deyirdilər ki, yeyin, yeyin, Qarabağ torpağımızdır, yeyin! Sonra 

bir gün bizim hamımızı doldurdular bir avtobusa və gətirdilər Ağdamın ərazisinə. Biz heç nə bilmirdik. Bizə heç 

nə demirdilər. Sonra öyrəndik ki,  Milli Qəhrəman, mərhum Allahverdi Bağırovun sayəsində azad edilmişik. 

Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Bağırov bizi erməni meyiti ilə dəyişmişdi. 

– Atan və qardaşlarının aqibəti necə oldu? 

– Atam Məmməd Məmmədov, qardaşlarım Söhbət və Möhlət hələ əsir düşməmişdən öncə ermənilərə ciddi 

müqavimət göstərdiklərindən onları öldürmək üçün çox tələsirdilər.  Əsgərana gətirildikdən sonra onları erməni 

qəbiristanlığına apararaq erməni qəbirlərinin üstündə qətlə yetirmişdilər. Onların gedişi bizi yandırıb yaxdı, amma 

neyləmək olardı, əl-qolumuz bağlı idi. Atamın və qardaşlarımın erməni qəbiristanlığında qətlə yetirilməsini yalnız 

2007-ci ildə öyrəndik 

2007-ci ildə ATV telekanalında gedən veriliş vasitəsilə biz sağ qalan şahid ifadələrinə əsasən öyrəndik ki, 

sən demə, atam və qardaşlarım erməni zülmlərinə etiraz etmişlər, mərdliklə işgəncələrə sinə gərmişlər. Onların 

mətin duruşu erməniləri çox qəzəbləndirib. Atamı və qardaşlarımı göz dağı kimi aparıb erməni qəbirlərinin 

üstündə qətlə yetirmişdilər. 2007-ci ilə qədər itkin düşdüklərini, əsirlikdə olduqlarını hesab edirdik. Əsirlərin 

hamısının ailəsindən ən azı bir nəfərin taleyi belə oldu. Bu gün doğmalarımızın məzarlarının olmaması bizi 

təsəvvür etməzsiniz ki, necə yandırır. İndi 39 yaşım olsa da, üstündən 26 il keçsə də, o günləri, onların vəhşicəsinə 

öldürülməsini, nakam həyatlarını düşünüb ağlamaya bilmirəm.  Onların bizim üçün qalan şəkilləri də yoxdur 

ki,  baxaq, təsəlli alaq. Hətta erməni vəhşiliyi o həddə çatmışdı ki, onlar uşaqlara belə rəhm etmirdilər. 

Balaca qardaşım 8 yaşlı Əhmədin ad günüydü.  Ermənilərə yaxınlaşıb dedi ki, məni vurmayın, bu gün 

mənim ad günümdür. Onlar gözümüzün qabağında uşağa gəl sənə ad günü sürprizi edək, -- deyib yanlarına 

çağırdılar. Ona avtomatlarını verdilər. Sonra -- bizi vurarsanmı, deyə, soruşanda qardaşım dedi ki, hə vuraram. 

Onlar həmin dəqiqə avtomatı uşağın əlindən alaraq atəş açdılar. Qardaşımın yaralı əlini tutaraq ağlaması hətta 

Xocalıyla bağlı sənədli filmlərdə var. Ermənlər bu vəhşiliyi də etməkdən çəkinmədilər. Həmin vaxt hamı öz 

canının hayındaydı. Yalnız anam irəli atılaraq uşağı ağlaya-ağlaya, qışqıraraq qucaqladı, yaylığı ilə əlini sarıdı. 

Hamımız ağlayırdıq, bilmirdik ki, bu vəziyyətdən necə çıxaq. Ancaq anam artıqlaması ilə zülm çəkdi. Çünki, 

ömür-gün yoldaşı, övladları öldürüldü. Səkkiz yaşlı oğlunu belə bu hala saldılar. Ana ürəyinin yaşadığı dəhşətləri 

təsvir etməkdə acizəm. 

– Bu gün Xocalı dəhşətlərini artıq dünyanın bir sıra ölkələri parlament səviyyəsində, bəziləri isə tam 

olaraq soyqırımı kimi tanıyır. Bu, dövlətimizin və diasporumuzun böyük zəhmətinin nəticəsidir. Səncə, daha 

çox ölkənin tam olaraq tanıması üçün təbliğatımız necə qurulmalıdır? 

– Bilirsiniz, insanın əvvəlcə özü öz ağrısını dərk etməyənə kimi, başqaları onun vəziyyətini  təsəvvür edə 

bilmir. Əvvəllər biz Xocalı faciəsinin ağırlığını bilsək də, bu işin xaricdə təbliğ olunmasında o qədər də fəal 

deyildik. Bütün təbliğat resurslarında ermənilərə uduzurduq. Lakin son illər Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlər, 

demək olar ki, bütün ölkələrdə dövlətimizin dəstəyi ilə həm səfirliklərimiz, həm də diaspor təşkilatlarımız 

tərəfindən beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılır. Bu işdə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müxtəlif təşkilatlar da öz 

töhfələrini verirlər. Bu gün Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva “Xocalıya ədalət!” 

beynəlxalq kampaniyasını aparır. Bu gün cəmiyyət olaraq, əvvəlkindən daha artıq şəkildə başımıza gələn bu 

müsibəti dərk etməyə və sıx birləşməyə başlamışıq. Leyla xanımın bu təşəbbüsü erməni lobbisinə böyük zərbədir. 

Qarabağ torpaqlarının hələ də düşmən tapdağında olması, Xocalı soyqırımı, erməni vandalizmi gənclərimiz 

arasında daha çox təbliğ olunmalıdır ki, tariximizi öyrənsinlər. Dünyanın bu dəhşətləri eşitməsi, tanıması lazımdır. 

Qonşu dövlətlərin, qardaş dövlətlərin hər zaman bu məsələdə bizim haqq işimizin yanında olmaları vacibdir. 

Beynəlxalq ictimaiyyət Xocalı soyqırımına görə erməniləri ağır şəkildə cəzalandırmalıdır. 

Məlum aprel döyüşlərində erməni hərbi birləşmələrinə ağır zərbələr vurduq. Biz də şəhidlər verdik, Allah 

hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin, onların sayəsində bir sıra strateji ərazilərimiz yenidən azad olundu.  Bu gün 

Xocalının təbliğatının məsuliyyəti biz canlı şahidlərin üzərindədir. Hər bir canlı şahid fəal olmalı, başına 

gələn  dəhşətləri deməkdən, yaymaqdan çəkinməməlidir. Bizim kimi canlı şahidlərdən yararlanmaq lazımdır. Nə 

qədər ki, varıq, sağıq, xarici media orqanlarına bizi kimi ailələri, taleləri, uşaqlıqları məhv edilmiş insanları 

tanıtmaq lazımdır. 

1992-ci ildən məskunlaşdığımız Qobustan rayonunda da Şəhidlər xiyabanı var və  dövlətimizin, icra 

hakimiyyətinin sayəsində mənim atamın, qardaşlarımın da adı əbədiləşdirilib, adları həkk edilib, şəkillər böyük 

çətinliklə tapılaraq  lövhələrə vurulmuşdur. Heç olmasa, kiçik də olsa, bizim üçün təsəllidir. Qobustan Rayon İcra 
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Hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədova da təşəkkürümü bildirirəm ki,  bizim üçün lazımi şəraitin 

yaradılmasında öz köməyini əsirgəməmişdir. 

Hər zaman dövlətimizdən qayğı, diqqət görürük. Bu, təbii ki, dövlətimizin başçısı Prezident İlham Əliyevin 

bizə xüsusi qayğısının nümunəsidir. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-27 fevral.-№45.-S.6. 
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Xocalı soyqırımı xarici mətbuat səhifələrində 

 

“Vaşinqton post”: 7 cənazədən ikisi uşaq, üçü qadın idi 

 

T. Aydınoğlu 

 

Tomas Qolts, Ağdam, Azərbaycan, 27 fevral 1992 

Döyüş vəziyyətində olan Dağlıq Qarabağın şərqində yerləşən bu şəhərin baş məscidinin xidmətçiləri dedilər 

ki, bu gün onlar ermənilərin çərşənbə günü işğal etdiyi Xocalıdan gətirilmiş 17 nəfəri dəfn ediblər. 

Stepanakertin şimal-qərbində yerləşən Xocalı şəhərindən olan qaçqınlar hücum zamanı qadın və uşaqlar 

daxil olmaqla 500 nəfərin öldürüldüyünü dedilər. Ağdam məscidinin direktoru Səid Sadıqov bildirdi ki, Xocalı 

şəhərindən olan qaçqınlar çərşənbə günündən bəri onun məscidinə 477 meyit gətiriblər. 

Bu gün burada gördüyümüz 7 cənazədən ikisi uşaq, üçü qadın idi. Ağdam xəstəxanasında müalicə olunan 

digər 120 qaçqın ağır yaralardan əziyyət çəkir. Raziyə Aslanova Ağdama çərşənbə günü gecə çatıb. O, dedi ki, 

çərşənbə axşamı gecə Xocalıya hücuma keçən ermənilər dayanmadan atırdılar. Onun əri və kürəkəni öldürülmüş, 

qızı itkin düşmüşdür. 

Dağlıq Qarabağdan bura qaçıb gələn qaçqınlar arasında keçmiş sovet daxili qoşunlarında xidmət edən iki 

türkmən əsgəri var idi. Onlar ötən cümə hərbi hissələrini tərk etmiş və Xocalıda sığınacaq tapmışlar. Əsgərlər 

dedi ki, erməni çavuşları onları “müsəlman olduqları üçün” döyürdülər. 

Fərarilər bildirdilər ki, onların keçmiş hərbi hissəsi 366-cı alay Xocalını işğal edən erməni hərbçilərini 

dəstəkləyirdi. Onlar bildirdilər ki, qadın və uşaqlara qaçmağa kömək edirdilər. Əsgərlərdən biri Ağaməhmət Mütif 

dedi: “Biz dağlardan keçərək bir qrup gətirirdik. Bu zaman ermənilər bizi gördü və atəş açmağa başladılar. On iki 

nəfər öldürüldü”. 

  

“İndependent”: Biz ölürük, siz isə baxırsınız 

 

Elen Vomak, 29 fevral 1992 

Ağdamdakı “RÖYTER” müxbiri Elif Kaban məlumat vermişdir ki, çərşənbə qırğınından sonra azərilər bu 

bölgənin ikinci böyük yaşayış mərkəzi olan Xocalı şəhərində ermənilərin işğalı zamanı öldürülmüş onlarca insanı 

dəfn edirdilər. Dəfndə iştirak edənlərdən biri jurnalistlərin üstünə qışqıraraq demişdir: “Dünya burada baş 

verənlərə göz yumur. Biz ölürük, siz isə baxırsınız”. 

  

“Sandey tayms”: Ermənilər yüzlərlə qaçqın ailəsini qırır 

 

Tomas QOLTS, Ağdam, Azərbaycan, 1 mart 1992 

Sağ qalanların sözlərinə görə, erməni əsgərləri 450-dən çox azərbaycanlıya atəş açmış və süngüdən 

keçirmişlər. Onların çoxu uşaq və qadınlar idi. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə insan itkin düşmüş və ölmüşdür. 

İşğalçılar qadın və uşaqları müdafiə edən əsgərləri və könüllüləri öldürmüşlər. Sonra onlar qorxudan əsən 

qaçqınlara atəş açmağa başlayıblar. Sağ qalanlardan bir neçəsi baş verənləri belə təsvir etdi: “Elə əsl qırğın belə 

başladı. Ermənilər dayanmadan atırdılar. Sonra onlar içəri daxil oldular, bıçaq və süngü ilə adamları doğramağa 

başladılar”. Bu, sağ qalan üç əsgərdən biri olan Azər Hacıyevin dedikləri idi. 

Raziyə Aslanova Ağdama başqa qadınlar və uşaqlarla erməni meşələrindən keçərək gəlmişdir. O, 

ermənilərin dayanmadan atdığını bildirdi, əri və kürəkəninin gözləri qarşısında öldürüldüyünü dedi. Qızı isə hələ 

də tapılmayıb. 

Ağdama gələn oğlanlardan biri qulağını itirmişdi. Sağ qalanların dediyinə görə daha 2000 adam hələ də 

tapılmayıb: bəlkə də onların çoxu soyuqdan yaxud da aldıqları yaralardan ölüblər. 

Dünən gecə Ağdam meyitxanasına 479 meyit gətirildi və qəbiristanlıqda 29 nəfər dəfn olundu. Mənim 

gördüyüm və hələ dəfn olunmamış 7 cənazənin 2-si uşaq, 3-ü isə qadın idi. Onlardan birinin sinəsi aldığı güllə 

yarasından tamamilə dağılmışdı. Ağdam xəstəxanası qan və terror səhnəsinə çevrilmişdi. Həkimlər bildirdilər ki, 

soyqırımdan qaçan 140 xəstə dərin güllə yaralarından əziyyət çəkir. 

Ancaq onlar Ağdamda da təhlükəsiz deyildilər. Cümə günü gecə 150 min əhalisi olan şəhərin üzərinə 

raketlərdən zərbələr endirildi. Bir neçə bina dağıdıldı və bir nəfər öldü. 
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“Tayms”: Qarabağda cənazə təpələri 

 

2 mart 1992 

Anatol Liven erməni qoşunları tərəfindən həyata keçirilən kütləvi insan qırğını barədə məlumat toplayan 

zaman atəşə tutulub. 

Biz Dağlıq Qarabağın qarla örtülmüş dağlarından aşağı düşərkən səpələnmiş meyitləri gördük. Görünür, 

qaçqınlar qaçarkən onlara atəş açmışdılar. Bu hadisədən sonra jurnalistlər azərbaycanlı operator tərəfindən 

çəkilmiş kadrlara baxdılar. Kadrlarda bizim keçdiyimiz həmin dağların müxtəlif hissələrində onlarla insan 

cənazələri əks etdirilirdi. 

Azərbaycanlılar iddia edir ki, keçən həftə ermənilər tərəfindən işğal olunan Xocalı şəhərindən qaçan 

azərbaycanlıların kütləvi qırğını zamanı, ən azı, 1000 nəfər öldürülüb. Daha 4 min nəfər yaralanmış, donub ölmüş, 

yaxud itgin düşmüşdür. 

Mülki vertolyot dağlara enməli və kütləvi qırğınların törədildiyi yerlərdən meyitləri yığmalı idi. Mülki 

vertolyot 4 meyit yığdı. Həmin vaxt azərbaycanlı operatorun çəkdiyi filmdə isə həmin təpələrdə onlarca meyit 

göstərilirdi. 

Ağdama qayıdan zaman mülki vertolyotun yığdığı cənazələrə baxdıq. İki nəfər yaşlı kişi və kiçik bir qız 

qanına qəltan edilmiş, onların əlləri və ayaqları donmuşdu. 

 

“Vaşinqton post”: Erməni basqınları, ölüm və qaçqınlar 

 

2 mart 1992 

Xocalının 10 min əhalisindən, təxminən, 1000 nəfəri erməni ordusunun çərşənbə axşamı həyata keçirdiyi 

hücum zamanı qətlə yetirilmişdir. Azərbaycan televiziyası Xocalı ərazisindən cənazələrin yük maşınları ilə 

evakuasiyasını göstərmişdir. 

  

“Nyu York tayms”: Ermənilərin törətdiyi qırğın 

 

Ağdam, Azərbaycan, 3 mart 1992 

“Röyters” bildirir ki, Azərbaycanın ermənilərin üstünlük təşkil etdiyi Dağlıq Qarabağ bölgəsində erməni 

hərbçilərinin mülkü vətəndaşlara qarşı törətdiyi soyqırımı haqqında bu gün yeni bir sübut əldə olunmuşdur. 

Vertolyotla bölgəyə gedən Azərbaycan jurnalistləri və rəsmiləri qayıdan zaman özləri ilə üç uşaq meyiti 

gətirmişlər. Onların başlarının arxa hissəsi tamamilə dağıdılmışdı. Onlar dedilər ki, ermənilərin atəş açması onlara 

meyitləri yığmağa imkan vermədi. 

Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı rəhbərinin köməkçisi Əsəd Fərəşov dedi: “Qadınların və uşaqların 

başlarının dərisi soyulmuşdu. Biz meyitləri yığmağa başlayanda onlar bizi gülləborana tutdular”. 

“Röyters”in fotoqrafı Frederik Lenqan dedi ki o, Ağdam yaxınlığında azərbaycanlıların meyitlərinin iki 

yük maşınına doldurulduğunu görüb: “Birinci dəfə 35 meyit saydım və məncə, ikinci maşında da bir o qədər meyit 

var idi. Onların bəzilərinin başı kəsilmiş, çoxları yandırılmışdı. Onların hamısı kişi idi və bir neçəsi hərbi rəngdə 

forma geymişdi”. 

  

“Tayms”: İşıqlandırılmamış soyqırımı 

 

Anatol Liven, 3 mart 1992 

Dağlıq Qarabağın təpələrində qadın və uşaqlar daxil olmaqla 60-dan çox meyit səpələnmişdi və bunlar 

erməni qoşunlarının Azəri qaçqınlarına qarşı törətdiyi qırğını təsdiq edir. Yüzlərlə adam itgin düşüb, təpə və 

dərələr erməni qüvvələrinin azərbaycanlı qaçqınlara qarşı ötən çərşənbə axşamı törətdiyi soyqırımı nəticəsində 

öldürülmüş insanların meyitləri ilə dolu idi. 

Burada 31 meyit var idi. Ən azı, daha 31 cənazə ötən 5 gün ərzində Ağdama aparılmışdı. Bu rəqəmlərə 

çərşənbə axşamı gecəsi ermənilərin Azərbaycan şəhəri Xocalını darmadağın etdikləri zaman qətlə yetirilən dinc 

əhali aid deyil. Həmçinin tapılmamış meyitlər də istisna olunur. 

Soyqırımı zamanı sağ qalan Zahid Cabbarov dedi: “Biz olduğumuz yerdə 200 nəfər öldürüldü”. Müxtəlif 

istiqamətlərdən gəlmiş qaçqınlar da gülləborana tutulduqlarını və yolboyu çoxlu sayda insanın qətlə yetirildiyini 

dedilər. Meyitlərin ətrafında əşyalar, paltar və şəxsi sənədlər var idi. Cənazələr kəskin şaxtadan donmuşdular, 
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həmçinin qırğından sonra təpə və meşələrdə gizlənmiş insanlar da soyuqdan ölmüşdü. Onların hamısı kasıb 

geyinmiş adi adamların cənazələri idi. 

Bizim gördüyümüz 31 nəfərdən yalnız 3 nəfər formada idi, biri polis, ikisi isə milli könüllülər idi. Qalanları 

mülki şəxslər idi (8 qadın və 3 uşaq). İki ailə birlikdə öldürülmüşdü və burada qadınlar əliuşaqlı idilər. 

Onlardan bir neçəsi başından dəhşətli yaralar almışdı: balaca bir qızın isə yalnız üzü salamat qalmışdı. Sağ 

qalanlar dedilər ki, onlar yerə uzananda ermənilər dayanmadan onlara atəş açırdılar. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-27 fevral.-№45.-S.3. 
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Xocalı soyqırımında həlak olmuş 63 uşağın xatirəsini əbədiləşdirmək üçün 63 ağac əkilib 

 

Fevralın 26-da “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası çərçivəsində IDEA İctimai 

Birliyi və Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı, 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə ağacəkmə aksiyası 

keçirilib. 

 

Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla 

Əliyeva iştirak edib. 

Əvvəlcə 2 nömrəli internat məktəbinin şagirdlərindən ibarət nəfəs alətləri orkestri Azərbaycan 

Respublikasının dövlət himnini ifa edib. 

Xocalı soyqırımı zamanı həlak olan soydaşlarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. 

Sonra aksiya iştirakçıları müxtəlif dillərdə “Uşaqlar və müharibə” mövzusunda çıxış ediblər. 

Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla 

Əliyeva və aksiya iştirakçıları Xocalı soyqırımında şəhid olan 63 uşağın xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə 63 

həmişəyaşıl sərv ağacı əkiblər. 

Ağaclardan soyqırımı zamanı şəhid olan uşaqların adı, soyadı və yaşı əks olunmuş lövhələr asılıb. 

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin yad edilməsi, bu hadisələrin yaddaşlarda yaşaması, xüsusən də 

gənc nəsil tərəfindən unudulmamasına yönəlmiş aksiyaya Azərbaycan Uşaqlarının IV Ümumrespublika 

Forumunun 120-yə yaxın iştirakçısı, o cümlədən ölkəmizdə təhsil alan və yaşayan xarici ölkə vətəndaşı olan 

uşaqlar qoşulub. 

Qeyd edək ki, “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq maarifləndirmə kampaniyasına Leyla Əliyevanın təşəbbüsü 

ilə 2008-ci ildə start verilib. Kampaniya Xocalı soyqırımı, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi səbəbləri 

və nəticələri, həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qeyd-şərtsiz və 

dərhal çıxarılmasının zəruriliyi ilə bağlı beynəlxalq maarifləndirmənin artırılması məqsədini daşıyır. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-27 fevral.-№45.-S.3. 
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“Xocalının öyrənilməmiş dərsləri” 

 

Rusiya mediası 26 il öncə baş vermiş faciədən yazıb 

 

Azər Nuriyev 

 

Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olan Xocalı faciəsindən 26 il ötür. 

Sözsüz ki, Xocalı faciəsi Xatın, Lidisa, Oradur soyqırımı kimi insanlıq tarixinə düşmüş qanlı bir hadisədir. Erməni 

millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qalan azərbaycanlılar bu illər 

ərzində tarixi torpaqlarından qovulub, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilib və bütün bunlar kütləvi qırğınlarla 

müşayiət olunub. Təəssüflə qeyd etmək gərəkdir ki, faciə baş verdikdən sonra ölkədə yaşanan xaos və 

qarmaqarışıqlıq bu soyqırımına biganə münasibət ona vaxtında lazımi qiymət verilməməsinə səbəb oldu. 

Hakimiyyətdə təmsil olunan manqurtların gözünü vəzifə bölgüsü, pul o qədər örtmüşdü ki, Xocalı ilə bağlı yayılan 

xəbərlərdə belə, spekulyasiyalara yol verdilər. Nəticədə, dünya birliyi, mediası soyqırımının əsl mahiyyəti barədə 

məlumatsız idi. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra bu istiqamətdə zəruri 

addımlar atıldı, müqəssirlərin beynəlxalq məhkəməyə verilməsi istiqamətində tədbirlər görüldü. Prezident İlham 

Əliyevin prezidentliyi dövründə isə faciənin beynəlxalq miqyasda tanınması, ona hüquqi qiymət verilməsi 

istiqamətində addımlar atıldı. 

Yeri gəlmişkən, dünya mediası, xüsusən də Rusiya mediası faciə baş verdikdən sonra birtərəfli mövqe 

nümayiş etdirib, erməniləri sərt tənqid etməkdən yayınmağa çalışıb. Onlar uzun müddət soyqırımını törətməkdə 

iştirakı sübut yetirilən 366-cı alay barədə də susmağa üstünlük veriblər. 

Ancaq bu buzlar da əriməyə başlayıb. Artıq qonşu ölkənin mediasında da soyqırımının əsl mahiyyəti, 

miqyası və əsl səbəbkarları barədə materiallar dərc edilməkdədir. Məsələn, qonşu ölkənin məşhur qəzeti – 

"Nezavisimaya qazeta” 

"Xocalı faciəsinə qarşı biganəlik qəbuledilməzdir” başlıqlı məqalə dərc edib. Məqalədə qeyd edilir ki, bu 

gün Azərbaycan təkcə öz bölgəsində deyil, həm də dünya arenasında nüfuz sahibi olan güclü və müstəqil dövlətə 

çevrilib. Hazırda Azərbaycanın həllini tapmamış bir problemi var: "Bu, Dağlıq Qarabağ problemi və orada baş 

vermiş dramın nəticəsində bir çox azərbaycanlının üzləşdiyi məhrumiyyətlərdir. Münaqişənin tarixi və tərəflərin 

mövqeyi bəllidir. Azərbaycan tərəfinin fikrincə, problemin həllinə bir tərəfdən Ermənistanın özünü qurban kimi 

qələmə vermək cəhdləri, digər tərəfdən dünyanın güc mərkəzlərinin ikili standartları mane olur. İkili standartların 

bariz nümunəsi kimi Krımın Rusiyaya birləşməsindən sonra Moskvaya qarşı güclü sanksiyaların tətbiq edildiyi 

halda, Dağlıq Qarabağı işğal etmiş Ermənistana qarşı indiyədək heç bir sanksiyanın tətbiq olunmaması göstərilir. 

Bununla yanaşı, Azərbaycan hökuməti və diasporu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun ən dəhşətli səhifələrindən 

olan Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasına çalışır”, - deyə məqalədə vurğulanır. Qeyd edilir 

ki, 26 il əvvəl Xocalıda baş vermiş faciəni Azərbaycan insanları soyqırımı adlandırır. "1992-ci il fevralın 26-na 

keçən gecə erməni silahlı dəstələri öz havadarlarının köməyilə Xocalı şəhərinə hücum edib. Nəticədə silahsız dinc 

əhali kütləvi qırğına məruz qalıb. Kəndin 613 sakini, o cümlədən qocalar, uşaqlar, hamilə qadınlar silahlı 

quldurların təcavüzünə məruz qalıb və xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib. Daha 150 nəfər Xocalı sakini itkin 

düşüb, 1275 nəfər isə girov götürülüb və işgəncələrə məruz qalıb”, - deyə müəllif yazır. 

Daha sonra bildirilir ki, mahiyyəti etibarilə, Xocalı faciəsi Holokost, Hernika, Xatın soyqırımları kimi, 

insanlığa qarşı törədilmiş cinayətlərlə eynidir. Daha sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, şeyxülislam 

Allahşükür Paşazadənin dünya dini liderlərinə, beynəlxalq təşkilatlara və İnsan Hüquqları üzrə Avropa 

Məhkəməsinə bu günlərdə ünvanladığı müraciətinə toxunulur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri bildirir ki, 

dünya Azərbaycanın üzləşdiyi bu təcavüz və onun nəticəsində bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün 

probleminə biganə münasibət bəsləməməlidir. "Xocalı soyqırımını tanımaq nə üçün vacibdir” sualı ilə çıxış edən 

məqalə müəllifi yazır ki, Meksika, Türkiyə, Kolumbiya, Qvatemala, Peru, İordaniya, Qonduras, Cibuti 

parlamentləri azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı tanıyıb. Pakistan, Sudan, İsrail, Çexiya, İslam Konfransı 

Təşkilatı Parlament Assambleyası, ABŞ-ın 20-dən çox ştatı da Xocalı hadisələrini insanlığa qarşı cinayət kimi 

qəbul edib. Bu gün soyqırımın dövlətlər səviyyəsində tanınması insanlığın gələcəyi üçün vacib əhəmiyyət kəsb 

edir. Sonda isə qeyd edilir ki, Xocalı soyqırımı XX əsrin sonunda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş ən ağır 

cinayətdir. Onun dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınması bu faciədə günahkar olanların məsuliyyətə cəlb 

edilməsinə imkan verəcək. Azərbaycanda hesab edirlər ki, Xocalı sakinlərinə divan tutmaq barədə əmri 
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Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyan verib. 1992-ci ildə o, Dağlıq Qarabağda erməni hərbi 

birləşmələrinin qərargah rəisi idi. 

Unutmaq olmaz ki, belə hadisələrə göz yumulması, onlara qarşı laqeydlik və təşkilatçılarının cəzasız 

qalması bu cür dəhşətli faciələrin dünyanın digər nöqtələrində təkrarlanmasına gətirib çıxara bilər. Bu, böyük 

təhlükə, böyük çağırışdır və ona qarşı müxtəlif istiqamətlərdə birgə səylərlə qətiyyətli mübarizə aparmaq 

lazımdır”, - deyə məqalənin sonunda bildirilib. 

Başqa bir tanınmış Rusiya nəşri "Trud” qəzetində müəllif Oleq Ziminin "Xocalının öyrənilməmiş dərsləri” 

başlıqlı məqaləsində 26 il bundan öncə insanların Xocalıda kütləvi şəkildə məhv edilməsindən bəhs edilib. 

"Ekspertlərin qənaətincə, bu, bir vaxtlar sovet ailəsində təmsil olunan Cənubi Qafqazın iki xalqı arasında baş 

verən ən qanlı hadisə olub”. Məqalədə bir qədər obyektivlikdən uzaq fikirlər olsa da, hər halda etiraf edilir ki, 

ermənilər törətdikləri cinayətə görə hər hansı təhqiqat aparmayıblar. 

"Novıy den” nəşrində dərc edilən "Xocalının dərsləri: beynəlxalq ictimaiyyət niyə susur?” başlıqlı 

məqalədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı obyektivliyi əks etdirilib. Qeyd edilir ki, beynəlxalq ictimaiyyət rəsmi 

Yerevana Xocalı soyqırımına görə ittiham aktı çıxarmaq iqtidarında olmayıb. Yerevanın bəşəriyyətə qarşı 

törətdiyi cinayəti sübut edəcək faktlar olsa da, heç bir iş görülməyib. "Azərbaycan ictimaiyyəti Xocalı 

soyqırımının birbaşa təşkilatçısı olan Serj Sarkisyanın hakimiyyətdə qalması ilə heç vaxt barışa bilməyəcək”, - 

deyə məqalədə bildirilib. Məqalənin sonunda vurğulanır ki, faciə baş verəndən ötən 26 il ərzində erməni 

aqressiyası nəinki aşağı düşüb, əksinə daha iri miqyas alıb. 

 

Kaspi.-2018.-27 fevral.-№38.-S.5. 
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a.com.tr”: “Xocalı soyqırımını törədənlər cəzalandırılmalıdır” 
 

Nigar Abdullayeva 

 

Xocalı faciəsi ilə bağlı reallıqlar nəinki yerli KİV-lərdə, həmçinin dünya mətbuatında geniş işıqlandırılır. 

Türkiyənin müxtəlif qəzetlərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı dərc olunan yazılarda orada baş verən hadisələr, dinc 

sakinlərə qarşı törədilən qətliamlar öz əksini tapıb. 

Türkiyənin “Sabah” qəzetində ”Azerbaycan Hocalı için adalet arıyor” başlıqlı məqalə dərc edilib. Məqalədə 

qeyd edilir ki, Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətdən 26 fevral 1992-ci ildə 106 nəfəri qadın, 70-i yaşlı, 63-ü uşaq 

olmaqla 613 vətəndaşının qətlə yetirildiyi Xocalı soyqırımının fəallarının ədalət qarşısına çıxarılmasını tələb edir. 

Burada qeyd edilir ki, erməni əsgərlərinin Xocalını işğal edərkən törətdiyi qətliamlar insanlıq tarixinə qara bir 

ləkə kimi yazılıb. Bu günə qədər 15 ölkənin parlamenti və ABŞ-ın 22 əyalətinin məclisi Xocalıda baş verənləri 

qınayan və soyqırımı kimi tanıyan qərarlar qəbul edib. Xocalıda baş verənləri dünyaya çatdırmağa davam edən 

Azərbaycan, beynəlxalq ictimaiyyətdən günahkarların cəzalandırılmasını tələb edir. 

 

“Akşam”: 

“Ermənistan prezidenti Sərkisyan bu soyqırımı törədən komandirlərdən biri olub” 

 

Türkiyənin “Akşam” qəzetində dərc edilən “Hocalı katliamı nedir” adlı məqalədə isə Xocalı soyqırımı 

zamanı baş verənlərə geniş yer verilib. Yazıda həmçinin hadisələrin şahidi olan Xocalı sakinlərinin fikirləri də öz 

əksini tapıb. Burada qeyd edilir ki, ermənilərin Xocalıda törətdiyi qətliamdan xilas olmağı bacaranlar hadisənin 

üstündən 26 il keçməsinə baxmayaraq, o gün şahid olduqlarını göz yaşları içində danışırlar. Ermənilərin qadın və 

uşaqları ayırd etmədən törətdikləri soyqırımında bir çox ailə tamamilə yox olduğu halda, bəziləri də ailə üzvlərinin 

bir qismini itirib. Soyqırımından sağ qalan insanlar, yaşadıqları işgəncələri və yaxınlarının itirmənin ağrısının bu 

gün də eyni şəkildə xatırlayır və təkrar yaşayırlar. “Akşam” qəzetində dərc edilən adlı digər məqalədə isə Türkiyə 

Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının rəhbəri Bilal Dündar Xocalı soyqırımı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb: 

“Ermənilər gələcəkdə hüquqi şəkildə ədalətli bir həyat şəraitində, bütün nemətlərdən faydalanmaq istəyirlərsə, 

işğal etdikləri torpaqları müharibəyə yol vermədən təhvil verməlidirlər. Belə olarsa, Türkiyə və Azərbaycandakı 

qapılar da onlara açılacaq”. Müstəqilliyini elan etdikdən sonra Azərbaycan ordusunun gücü və texnologiyasının 

yüksək səviyyədə olduğunu deyən B. Dündar qeyd edir ki, ermənilər tarixin bütün mərhələlərində onlara vəd 

edilənlər üçün müharibələr törədiblər: “Kars, Ağrı və Ərzurumda ermənilər 110 min insanı qətlə yetiriblər. Güllə 

sərf etməmək üçün samanlıqlara dolduraraq insanları toplu halda soyqırıma məruz qoyublar. Ermənilər əsrlərlə 

Osmanlı dövlətinin vətəndaşları olublar, dövlət qurumlarında vəzifələr tutublar, ancaq onlar fransız və italyanların 

təşviqilə Osmanlıya arxadan zərbə vurublar. Ermənilər uşaqlarına türkə qarşı düşmənçilik öyrədirlər. Hətta 

hazırda əli qanlı Ermənistan prezidenti S. Sərkisyan bu soyqırımı törədən komandirlərdən biri olub”. B. Dündar 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı sənəd və fotoların Kocaelidəki Soyqırımı Muzeyində nümayiş etdirildiyini bildirib.  

 

“Turkiyegazetesi.com”: 

“Xocalıya ədalət üçün əlimizdən gələni edəcəyik” 

 

“Turkiyegazetesi.com” isə məqalədə azərbaycanlıların ermənilərin Xocalıda qətlə yetirdiyi 613 nəfəri 

anmaq üçün Bakıdakı “Ana fəryadı” abidəsinə axın etdiyi göstərilir. Burada qeyd edilir ki, ilk olaraq ölkə başçısı 

İlham Əliyev və dövlət qurumlarının iştirakı ilə rəsmi mərasim təşkil edilib. Daha sonra isə xalq abidəni ziyarət 

edib. Əllərində Azərbaycan bayraqları və şüarları ilə gələnlər abidə önünə qərənfillər qoyublar. Şəhid ailələri və 

26 il öncə yaşanan acı hadisəni təkrar xatırlayaraq göz yaşları töküblər. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan 

Özoral da səfirlik işçiləri ilə birlikdə abidəni ziyarət edərək Xocalı soyqırımı qurbanlarını anıb. Səfir 

açıqlamasında Azərbaycan xalqının 26 ildir 613 soydaşlarının acısı ilə yaşadığını söyləyib. Yaralananların və itkin 

düşənlərin sayının bu rəqəmdən artıq olduğunu deyən səfir “Biz Türkiyə olaraq bu acı günündə Azərbaycanın 

yanında olmağa davam edəcəyik. Yaşananlar, sadəcə, Azərbaycanı deyil, bütün türk millətini hədəf alan alçaq bir 

hücumdur. Bu hücumu reallaşdıranların artıq ədalət qarşısına çıxıb hesab vermək vaxtı çoxdan gəlib çatıb. 

Xocalıya ədalət üçün əlimizdən gələni edəcəyik”. 

“Aa.com.tr” saytında isə Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun fikirləri öz əksini tapıb. Əli Həsənov 

bildirib ki, ermənilərin törətdiyi bu soyqırımı bütün dünyanın tanıması üçün çalışırıq: “10-dan çox ölkənin 
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parlamentində Xocalı soyqırımı ilə bağlı qərarlar alınıb. Dünyada ədalət olacaqsa, Xocalı soyqırımını törədənlər 

cəzalarını almalıdırlar. Bu cinayəti onlar törədiblər. İnsanlıq əleyhinə olan bu cinayətə qiymət verilməli və onlar 

cəzalarının çəkməlidirlər”. Xocalı soyqırımım ilə bağlı tarixçilərin araşdırma aparmasını və dövlətlərin də bu 

araşdırma nəticələrinə görə o gecəni soyqırımı kimi qəbul etməsini istəyən Ə. Həsənov “Bir gecə azərilər türk və 

azəri olduqları üçün qətlə yetirildi. Yaşlısı, uşağı, qadını, kişisi... Heç kimə acımadan bir gecə içində qətlə 

yetirildilər. Qeyd edək Türkiyənin bir çox qəzetlərində İstanbul şəhərinin Bağcılar məhəlləsində böyük ərazini 

əhatə edən Azərbaycan Dostluq Parkının və burada ucaldılmış Xocalı soyqırımı abidəsinin açılışı da geniş 

işıqlandırılıb. 

 

Palitra.-2018.-27 fevral.-№38.-S.5. 
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Xocalı faciəsi ilə Ermənistan hakim dairələrinin əsl niyyətləri üzə çıxdı 

 

Çilili jurnalist: “Ermənistan işğal etdiyi əraziləri geri qaytarmağa məcbur edilməli, dünyanın 

vicdanında qanayan yara olaraq qalmaqda davam edən Xocalı soyqırımına ədalət təmin edilməlidir” 

 

Tural Tağıyev 

 

Bəşər tarixinin ən böyük faciələrindən olan Xocalı qətliamının növbəti ildönümü ilə əlaqədar dünyanın 

dörd bir yanındatəbliğati işlər davam etdirilir. Ermənistanın əsl həqiqətləri gizlətməyə çalışdığı bir dünyada real, 

miqyasına görə digər soyqırımlarından geri qalmayan bir faciəni ətraflı, dolğun dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq 

olduqca vacibdir. Elə səfirliklərimiz də bu istiqamətdə işlər görürlər. 

Buna misal olaraq Azərbaycanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki səfirliyində Xocalı faciəsinin 26-cı 

ildönümü münasibətilə təşkil olunan anım tədbirini göstərmək olar. Tədbirdə səfir Daşqın Şikarov, Azərbaycanın 

Dubay şəhərininbaş konsulu Cavidan Hüseynov, səfirliyin və baş konsulluğun əməkdaşları, Azərbaycanın BƏƏ-

dəki ticarət nümayəndəsi Elnur Əliyev, AbuDabi və Dubay əmirliklərində yaşayan həmvətənlərimiz iştirak 

ediblər. 

Xocalı faciəsi nəticəsində, eyni zamanda Azərbaycanın dövlətçiliyi və müstəqilliyi naminə həyatlarını 

qurban vermiş bütün şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra səfir Daşqın Şikarov çıxış 

edərək tək Azərbaycan xalqına yox, bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş amansız Xocalı soyqırımı barədə danışıb, 

bu qanlı gecədə həlak olanlar barədə bir daha məlumat verib. Soyqırımına siyasi-hüquqi qiymətin ilk dəfə 

ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra verildiyini bildirən səfir, Xocalı barədə 

həqiqətlərin dünya miqyasında yayılması məqsədilə Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın 

rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun böyük işlər gördüyünü bildirib. O, fondun vitse-prezidenti Leyla 

Əliyevanın təşəbbüsüilə “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində dünyanın bir çox ölkələrində diplomatik 

nümayəndəliklərimiz və diaspor təşkilatlarımız tərəfindən müxtəlif tədbirlərin həyata keçirildiyi, filmlər çəkildiyi, 

musiqilər bəstələndiyi və bu tədbirlər nəticəsində bu vəhşi təcavüzə düzgün siyasi qiymətin verilməsinə nail 

olunduğunu vurğulayıb. Səfir Xocalı soyqırımının bu gün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ABŞ-ın 20-dən çox ştatı, 

Pakistan senatı, bir çox Avropa, Asiya və Amerika qitələri ölkələri tərəfindən tanındığını, Xocalı qurbanlarına bir 

sıra ölkələrdə abidələrin qoyulduğunu diqqətə çatdırıb. 

Daha sonra kürsü açıq elan edilib, tədbir iştirakçıları bu qanlı faciə barədə fikirlərini bölüşməyə dəvət 

ediliblər. Azərbaycanın BƏƏ-də ticarət nümayəndəsi Elnur Əliyev Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması məqsədilə dövlətin, diplomatik nümayəndəliklərin və diaspor təşkilatlarının çox işlər gördüyünü, 

lakin bu həqiqətlərin, ilk növbədə Azərbaycanın gələcək nəsillərinə çatdırılmasının, xalqımıza qarşı törədilmiş bu 

vəhşiliyin yaddaşlardan silinməsinə imkan verilməməsinin zəruri olduğunu bildirib, məhz bu səbəbdən belə 

tədbirlərə daha çox həmvətənlərimizin cəlb edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. O, Azərbaycana qarşı təcavüz 

siyasəti və bunun nəticəsində ölkəmizin, xalqımızın məruz qaldığı itkilər barədə həqiqətlərin mümkün qədər çox 

yayılmasının siyasi baxışları və sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlının vətən qarşısında 

borcu olduğunu da qeyd edib.Sonra BƏƏ-də yaşayan həmvətənlərimizdən iş adamı, təqaüddə olan hərbçi Adil 

Salmanov, “Mediamost” mətbuat qrupunun jurnalisti Əliheydər Rzayev, “AJ Widian” parfümeriya şirkətinin 

direktor müavini Ayaz Əliyev çıxış edərək, Xocalı faciəsi və Qarabağ müharibəsi ilə bağlı təəssürat və fikirlərini 

paylaşıblar. 

Daha sonra Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış, ermənilərin Azərbaycana qarşı tarixi 200 il 

öncəyə gedib çıxan torpaq iddiası və təcavüz siyasətini, Qarabağ müharibəsi və Xocalı soyqırımını, şəhid jurnalist 

Çingiz Mustafayevin lentə aldığı, bir çox kütlələrə naməlum olan, erməni vəhşiliyinin tam açıqlığı ilə əks 

olunduğu kadrları əhatə edən film nümayiş etdirilib.  

Azərbaycanın Livandakı səfirliyi də tədbir keçirib. Tədbirdə Livanda yaşayan həmyerlilərimiz və yerli 

ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Livandakı səfirimiz Ağasəlim Şükürov 1992-ci il fevralın 25-dən 26-

na keçən gecə erməni silahlı birləşmələrinin keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının hərbi texnikasının 

köməyi ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdikləriqətliam barədə geniş məlumat verib.Tədbir zamanı Xocalı 

qurbanlarının fotoşəkillərindənibarət sərgi nümayiş olunub, iştirakçılara Xocalı soyqırımı, erməni terroru və 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında materiallar təqdim edilib. Bununla yanaşı, səfirlik 

tərəfindən Livan Prezidenti MişelAuna, Baş nazir Səad Əl-Həririyə, parlament sədri NəbihBerriyə, Xarici İşlər 

və Mühacirlər Nazirliyinə, Livanda akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərə və yerli KİV-ə Xocalı 
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soyqırımının 26-cı ildönümünə dair press-reliz, eləcə də Prezident Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz 

Mehdiyevin cari ildə Livanın “Delta Dərin Araşdırmalar Mərkəzi” tərəfindən ərəb dilində nəşr edilmiş “Dağlıq 

Qarabağ. Məxəzlərdən oxunmuş tarix” kitabının nüsxələri təqdim olunub. 

 

“613 azərbaycanlının öldürülməsi Xocalı soyqırımının nəticələrindən, sadəcə, biridir” 

 

Dünya mətbuatı da hər il bu faciəyə xüsusi yer ayırır. Latın Amerikasının bir çox ölkələrində yayımlanan 

“Telesur TV” kanalının internet səhifəsində tanınmış çilili jurnalist və beynəlxalq analitik PabloXofrenin “Xocalı: 

Dünyanın vicdanında qanayan bir yara” adlı məqaləsi yayılıb. Müəllif məqalədə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsindən ətraflı bəhs edərək münaqişə nəticəsində Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazisinin 

20 faizinin işğal olunduğunu, bir milyondan artıq azərbaycanlının öz doğma yurdlarından didərgin salındığını, 

azərbaycanlıların etnik təmizləməyə və soyqırımına məruz qaldıqlarını yazır. Jurnalist Xocalı soyqırımının XX 

əsrin sonlarında törədilmiş ən dəhşətli hadisələrdən biri olduğunu və Azərbaycan xalqı tərəfindən daim 

xatırlandığını, soyqırımının təşkilatçılarının beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıdığını qeyd edir. O, Ermənistanın 

hazırkı prezidenti SerjSarkisyanın britaniyalı jurnalist Tomas de Vaala müsahibəsi zamanı Ermənistanın BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının atəşkəs və sülh çağırışlarına məhəl qoymadan Azərbaycanın torpaqlarını işğal etmək üçün 

ona qarşı məqsədli şəkildə müharibə apardığını etiraf etdiyini yazır. Müəllif Sarkisyanın sülh çağırışlarını heçə 

saymasının Xocalı kimi qanlı qətliama səbəb olduğunu və beləliklə, Ermənistan hakim dairələrinin əsl 

niyyətlərinin üzə çıxdığını bildirir. 

BMT Təhlükəsizlik Şurası daxil olmaqla, dünyanın bir çox beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərinin geri qaytarılması, ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası, qaçqın və məcburi 

köçkünlərin öz yurdlarına qayıtması, eləcə də 26 il bundan əvvəl törədilmiş Xocalı soyqırımı cinayəti ilə bağlı 

qəbul etdiyi qətnamələrdən bəhs edən müəllif beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın haqlı mövqeyini 

dəstəklədiyini, törədilən cinayət əməllərinə görə Ermənistanın beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıdığının artıq 

tanındığını bildirir. 

Beynəlxalq analitik, Argentinanın LaPlata Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin professoru 

PauloBottanın münaqişənin beynəlxalq hüquqi aspektlərinə dair hərtərəfli araşdırmasına istinad edən jurnalist 

münaqişəni bu aspektdə izah edirək Xocalı soyqırımını beynəlxalq insan haqları konvensiyaları çərçivəsində 

dəyərləndirir. O bildirir ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarlarına və Cenevrə Konvensiyasının müvafiq 

müddəalarına əsasən, Ermənistan təcavüzkar siyasətinə və törətdiyi cinayət əməllərinə görə beynəlxalq hüquqi 

məsuliyyət daşıyır. Məqalədə deyilir: “613 azərbaycanlının öldürülməsi Xocalı soyqırımının nəticələrindən, 

sadəcə, biridir. Münaqişə nəticəsində insanların zorla məcburi köçkünə çevrilməsi və onların bu vəziyyətinin, 

işğalın hələ də davam etməsi kimi digər nəticələr də mövcuddur”. Müəllif Ermənistanın siyasətinin beynəlxalq 

hüquqa zidd olduğunu vurğulayır. 

Sonda müəllif qeyd edir ki, münaqişə ilə bağlı yaranan status-kvo qəbuledilməzdir, Ermənistanın ərazi 

iddialarının heç bir beynəlxalq hüquqi əsası yoxdur. Ermənistan işğal etdiyi əraziləri geri qaytarmağa məcbur 

edilməli, dünyanın vicdanında qanayan yara olaraq qalmaqda davam edən Xocalı soyqırımına ədalət təmin 

edilməlidir. 

 

Palitra.-2018.-27 fevral.-№38.-S.11. 
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Dmitri Savelyev: Sağalmaz yara olan Xocalı barədə bütün dünyaya daim xatırlatmağı çox 

vacib hesab edirəm 

 
26 fevral 1992-ci il faciəvi tarixindən - Azərbaycanın Xocalı şəhərinin yüzlərlə sakininin erməni silahlı 

birləşmələri tərəfindən şəhərə hücumu nəticəsində öldürüldüyü və ya itkin düşdüyü tarixdən dörddəbir əsrdən çox 

müddət ötür. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri 

Dmitri Savelyev AZƏRTAC-ın müxbirinə müsahibəsində bütün dünya üçün Xocalı faciəsini unutmamağın nə 

dərəcədə vacib olduğu barədə danışıb. 

-Dmitri İvanoviç, sizin fikrinizcə Xocalı faciəsi soyqırımı aktıdırmı? 

-Şübhəsiz. Mənim fikrimcə, Xocalının dinc sakinlərinə tutulan divan XX əsrin qorxulu faciələri sayılan 

Xatın, Xirosima, Gernika və ya Sonqmi hadisələri ilə bir sıradadır. Hazırda fakt olaraq sübut edilib ki, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin gedişində Xocalının azərbaycanlılardan və mesheti türklərindən etnik təmizlənməsi 

planlaşdırılmış akt idi. Soyqırımının statistikası dəhşət doğurur: 613 nəfər qətlə yetirilib, 487 nəfər şikəst olub, 

150 nəfər itkin düşüb. Onların sırasında qadınlar, uşaqlar, qocalar var. Bu, adi bir şey deyil, insanlığa qarşı qəsdən 

törədilən cinayətdir. Lakin Xocalı soyqırımının səbəbkarları hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıblar, beynəlxalq 

təşkilatlar isə bu məsələdə ikili standartlar siyasəti nümayiş etdirirlər. 

-Əgər cəzasızlıq regionda sülhün bərqərar edilməsinə və ədalətin bərpasına mane olursa, bu 

vəziyyətdə nə etmək lazımdır? 

-Məncə, bu vəziyyətdə Azərbaycan məhz indiki kimi hərəkət etməli, yəni Avropa ölkələrinin ictimai-siyasi 

həyatında fəaliyyətini məqsədyönlü şəkildə aktivləşdirməlidir. Məsələn, Finlandiya-Azərbaycan 

parlamentlərarası dostluq qrupunun tədbirində Finlandiya parlamentinə təqdim olunan müraciətdə Xocalı 

faciəsinə hüquqi qiymət verilməsi xahiş olunurdu. Azərbaycan səfirliyinin köməkliyi ilə Almaniya Bundestaqında 

təşkil olunan simpoziumda isə iştirakçılara Xocalı soyqırımı barədə geniş məlumat təqdim olunmuşdu. Məsəl var, 

deyərlər “damcı daşı dələr”. Bu səylər gec-tez öz səmərəsini verəcək, beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycan xalqına 

qarşı törədilən cinayətkar əməlləri bütün dünyada pisləməyə və cinayəti törədənlərin beynəlxalq mühakiməsinə 

nail olmağa səfərbər edəcək. 

-Xocalı faciəsinə münasibətdə ikili standartlar siyasətini dəyişmək mümkündürmü? 

-Hazırda artıq bütün dünyada bu proses baş verir. Getdikcə daha çox ölkə Xocalıda baş verən hadisələri 

soyqırımı kimi tanıyır və səbəbkarları pisləyir. İki ay bundan əvvəl Paraqvayın Milli Konqresi belə bəyanat qəbul 

edib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının parlament ittifaqının yanvar ayında Tehranda keçirilən XIII sessiyasında 

iştirakçı ölkələr Azərbaycana qarşı törədilən hərbi təcavüzü qəti şəkildə pislədilər. Axı Xocalı qətliamı bütün türk 

dünyasının faciəsidir. Türkiyənin Bursa bələdiyyəsi Xocalı parkının salınmasına başlayır, Sakarya əyalətində 

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılışı olub. Azərbaycanın siyasəti tarixi ədalətin 

bərpasına yönəldilib. Ona görə də dünyanın siyasi səhnə arxasında bu cür səylərə məhəl qoyulmaması mümkün 

deyil. 

-Sizin fikrinizcə, dünya tarixində Xocalı soyqırımına bənzər hadisələrin bir daha təkrarlanmaması 

üçün nə etmək vacibdir? 

-Məncə, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə aparılan “Xocalıya 

ədalət!” kampaniyası yüksək səmərəlilik nümayiş etdirir. Təkcə son vaxtlarda Qırğızıstanda və Çexiyada Xocalı 

faciəsinə həsr edilmiş bir neçə kitab nəşr olunub. Rus dilində nəşr olunan “İrs-Naslediye” Azərbaycan beynəlxalq 

jurnalının növbəti nömrəsində azərbaycanlıların soyqırımı mövzusuna həsr edilmiş çoxlu məqalə dərc olunub. 

Azərbaycan Dağ Yəhudiləri İcmasının başçısı Milix Yevdayevin bu yaxınlarda oxuduğum məqaləsi məni 

heyrətə gətirdi. M. Yevdayev həmin məqalədə vaxtilə xeyli sayda yəhudini ölümdən xilas etmiş azərbaycanlı 

Şahhüseyn Usubov barədə danışır. İkinci Dünya müharibəsi zamanı faşistlərə əsir düşən Usubov Osvensimə 

göndərilir. Əsir düşərgəsinə çatdırıldığı gün o, yəhudilərin məhv edilməsi üçün seçilmələrinin şahidi olur. Usubov 

başa düşür ki, nasistlər yəhudiləri müsəlmanlardan ayırmaq üçün onlardan Quranın kəlmələrini deməyi tələb 

edirlər. Seçim davam etdikcə, Şahhüseyn mümkün qədər çox yəhudinin həyatını xilas etmək məqsədilə onlara 

Qurandan kəlmələr öyrədir. Nəticədə, bu əməlinə görə düşmən Şahhüseyni döyüb ölümcül hala salır. Lakin ən 

dəhşətlisi odur ki, onilliklər sonra, əmin-amanlıq dövründə - Xocalı qətliamı zamanı Usubovlar nəslinin 25 üzvü 

vəhşicəsinə öldürülüb və onların ölümündə təqsirkar olanlar mərhəmət barədə düşünməyiblər. 
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Mən sağalmaz yara olan Xocalı barədə bütün dünyaya daim xatırlatmağı çox vacib hesab edirəm. Axı Yer 

kürəsinin hər bir sakini fikirləşməlidir ki, buna bənzər faciə onun evinə gələ bilər. Ona görə də hər kəs hər hansı 

soyqırımı aktının qarşısını almağa və yol verməməyə çalışmalıdır. 

 

Səs.-2018.-27 fevral.-№38.-S.7. 

 

Beynəlxalq əməkdaşlıq nəticə verir Avropa Parlamenti ilk dəfə Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

bəyanat yaydı 
 

Qənirə Məmmədli 

 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində XX əsrin ən böyük faciəsi baş 

verdi. Ermənilər Xocalıda soyqırım törətdilər. Bu soyqırım nəticəsində, 613 nəfər öldürülüb ki, onlardan 63 nəfəri 

uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qocalar idi. Bunların içərisində 8 ailə tamamilə məhv edilib; 56 insan işgəncə 

ilə öldürülüb; 27 ailənin yalnız 1 üzvü qalıb; 25 uşaq hər iki valideynini itirib; 130 uşaq valideynlərindən birini 

itirib; 

- 230 ailə öz başçısını itirib; 487 insan şikəst olub (onlardan 76 nəfər həddi-buluğa çatmamışlardır); 1275 

insan əsir götürülüb; 1165 insan girovluqdan azad edilib; 150 nəfərin taleyindən indiyə kimi heç bir məlumat 

yoxdur. 

Həmin gecədən 26 il ötdü. Ötən illər ərzində soyqırımın dünya miqyasında tanıdılması üçün görülən işləri 

qənaətbəxş saymaq olar. Bu sahədə işlər bu gün də görülməkdədir. Məsələn, faciəni törədənlərin cinayət 

məsuliyyətinə cəlb olunması üçün Xocalı soyqırımı üzrə beynəlxalq tribunal yaradıla bilər. Bu barədə "Trend"ə 

bildirən Ombudsman Aparatının rəhbəri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Aydın Səfixanlı bildirib ki, beynəlxalq 

tribunallar beynəlxalq cinayətlərin törədilməsində ittiham olunan fiziki şəxslər və dövlətlər üzərində ədalət 

mühakiməsinin həyata keçirilməsi üçün yaradılan bir mexanizmdir. Səfixanlı qeyd edib ki, tarixdə müxtəlif 

vaxtlarda müxtəlif hadisələrlə bağlı beynəlxalq tribunallar yaradılıb. "Hesab edirəm ki, Xocalı faciəsi zamanı 

törədilən əməllər genosid və insanlıq əleyhinə cinayətlərin tərkib hissəsini yaratdığından Xocalı soyqırımı üzrə 

beynəlxalq tribunal yaradılmalıdır. Xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, "Müddətin hərbi cinayətlərə və 

bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə tətbiq edilməməsi haqqında" 26 noyabr 1968-ci il tarixli Konvensiyanın tələblərinə 

əsasən, törədilmə vaxtından asılı olmayaraq, genosid cinayətini törətmiş şəxslərin istənilən vaxt cinayət 

məsuliyyətinə cəlb oluna bilməsi tələbi də məsələnin aktuallığını daim saxlamış olur. Xocalı soyqırımı cinayətinin 

törədilməsində məsuliyyət daşıyan şəxslərin cəzalandırılması istiqamətində atılacaq digər addım isə bu cinayətin 

törədilməsində iştirakı sübuta yetirilmiş şəxslərin beynəlxalq axtarışa verilərək Azərbaycana gətirilməsinə nail 

olmaq və barələrində cinayət təqibini həyata keçirməkdir". 

Aparat rəhbəri əlavə edib ki, Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu tərəfindən Xocalı soyqırımı 

ilə bağlı başlanmış cinayət işi çərçivəsində 7500-dən artıq istintaq hərəkəti aparılıb və 39 nəfərin Xocalın 

soyqırımında iştirakı tam sübuta yetirilib. 

BMT Baş Məclisinin 3 dekabr 1973-cü il tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş "Hərbi cinayətlərdə, 

bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə müqəssir olan şəxslərin aşkara çıxarılması, həbs edilməsi, təhvil verilməsi və 

cəzalandırılmasına dair belnəlxalq əməkdaşlıq prinsipləri"nə müvafiq olaraq, hərbi cinayətlərdə və bəşəriyyətə 

qarşı cinayətlərdə təqsirkar olan şəxslərin məhkəmə təqibinin və cəzalandırılmasının təmin edilməsinə 

yönəldilmiş beynəlxalq tədbirlərin görülməsinə xüsusi zərurət var. 

Səfixanlı qeyd edib ki, hərbi cinayətlər və bəşəriyyətə qarşı cinayətlər nə vaxt və harada törədilməsindən 

asılı olmayaraq araşdırılmalı, belə cinayətlərin törədilməsində təqsirləndirilən şəxslər barəsində axtarış elan 

olunmalı, tutularaq ədalət mühakiməsinə təhvil verilməlidir. 

O hesab edir ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərini qanunsuz olaraq keçmiş, Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətsizlik nümayiş etdirən şəxslərin Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı 

təcrübəni Xocalı soyqırımı cinayətinin törədilməsində məsuliyyət daşıyan şəxslərə münasibətdə də davam 

etdirmək olar. 

Səfixanlı hesab edir ki, Xocalı soyqırımı zamanı baş vermiş cinayət əməllərinin qabaqcadan düşünülmüş 

qaydada, milli əlamətinə görə insanların kütləvi şəkildə məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi beynəlxalq, 

həmçinin, dövlətdaxili hüquqa əsasən məhz genosid kimi tövsif edilməlidir. Aparat rəhbəri bildirib ki, beynəlxalq 

hüquqa görə, genosid sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır beynəlxalq cinayətlərdən hesab 

olunur. BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli qətnaməsində qeyd olunur ki, genosid insan qruplarının 
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yaşamaq hüququnu pozmaqla insan mənliyini təhqir edir, bəşəriyyəti insanlar tərəfindən yaradılan maddi və 

mənəvi dəyərlərdən məhrum edir. Genosid cinayətinin hüquqi əsası, BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il 

tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş, "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması 

haqqında" Konvensiyada müəyyən edilib. Həmin Konvensiyaya görə, hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupu, 

bir qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədilə qrup üzvlərini öldürmə, qrup üzvlərinin 

sağlamlığına ağır zərər vurma və ya onların əqli qabiliyyətinə ciddi zərər vurma, qrupun bütövlükdə və ya qismən 

fiziki məhvinə yönəlmiş yaşayış şəraiti yaratma, qrup daxilində doğumların qarşısını almağa yönəlmiş tədbirləri 

həyata keçirmə, bir qrupa mənsub olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirmə genosid sayılır. Analoji normalar 

Yuqoslaviya beynəlxalq cinayət tribunalının Nizamnaməsində, Ruanda beynəlxalq cinayət tribunalının 

Nizamnaməsində və bir sıra dövlətlərin cinayət qanunvericiliyində, o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının 

Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsində təsbit olunub. Xocalı soyqırımı zamanı ermənilər tərəfindən adı çəkilən 

beynəlxalq sənədlərdə və cinayət qanunvericiliyimizdə təsbit olunmuş genosid cinayətinin tərkibini təşkil edən 

bütün əməllər törədilib: "Təəssüf ki, insan hüquqlarının kütləvi və kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnmiş 

Xocalı soyqırımının beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymətini almaması, bu cinayəti törədənlərin 

cəzalandırılmaması, günahkarların özlərini cəzasızlıq mühitində hiss edərək kütləvi insan qırğınları ilə müşayiət 

olunan yeni cinayətlər törətməsinə rəvac verib ki, bu da sülhə və bəşəriyyətə açıq təhdiddir. Ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının əsl mahiyyətini açıqlayıb, bununla bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına 

müraciət edərək, bu cinayəti törədənlərin cəzalandırılmasını tələb edib. Ümummilli liderin müraciəti əsasında 

1994-cü ilin fevralında ilk dəfə olaraq Azərbaycanın Milli Məclisi tərəfindən Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi 

qiymət verilib. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mötəbər beynəlxalq tədbirlərdə etdiyi çıxışlarda hər zaman 

Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı cinayətlərini törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasının vacibliyini 

bəyan edərək, beynəlxalq təşkilatların bu məsələdə qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməsini, nüfuzlu beynəlxalq 

təsisatlar tərəfindən qəbul edilmiş qətnamələrin həyata keçirilməsi mexanizminin olmasını, ikili standartlara yol 

vermədən beynəlxalq hüquq və normalara uyğun fəaliyyət göstərməsini qətiyyətlə tələb edib. Dövlət başçımız 

BMT-nin Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasının açılışında etdiyi çıxışda qətiyyətlə vurğulayıb ki, ermənilər 

Xocalıda 613 dinc sakini, o cümlədən, 106 qadın və 63 uşağı qətlə yetirərək hərbi cinayət törədib. Bəşəriyyətə 

qarşı bu dəhşətli cinayəti törədən hərbi cinayətkarlardan biri Ermənistanın hazırkı prezidentidir. 

Prezident, eyni zamanda, BMT rəsmilərinə, müxtəlif dövlətlərin başçılarına sualla müraciət edərək deyib: 

necə olur ki, despotik və orta əsrlər rejiminin idarə etdiyi bu cür korrupsiyaya uğramış, uğursuz dövlət uzun illər 

ərzində beynəlxalq hüququ pozmağa, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə və dünyanın aparıcı 

ölkələrinin bəyanatlarına məhəl qoymamağa müvəffəq olur? Buna cavab isə ikili standartlardır. 

Xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə həyata keçirilən və geniş vüsət almış "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası 

Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyada təbliğ olunmasında, bu faciənin Azərbaycan xalqına qarşı 

soyqırımı aktı kimi tanınmasında mühüm rol oynayır, bunun nəticəsi olaraq dünyanın bir sıra ölkələrində bu 

soyqırımla bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilməkdədir. Ötən müddət ərzində həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət 

nəticəsində 15 ölkənin parlamentində Xocalı soyqırımı ilə bağlı qərarlar qəbul olunub, ABŞ-in 22 ştatında bu 

hadisə ilə bağlı müvafiq qətnamələr qəbul olunub". 

Yeri gəlmişkən, Avropa Parlamentində yenicə yaradılmış "Azərbaycanın Dostları Klubu"nun üzvləri 

tərəfindən Xocalı Soyqırımının 26-cı ildönümü ilə bağlı Bəyanat qəbul edilib. Bəyanatın qəbul edilməsi ilə bağlı 

təşəbbüs Avropa Parlamentinin Latviyadan olan deputatı, AP Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü və "Azərbaycanın 

Dostları Klubu"nun həmsədri Andrey Mamikins tərəfindən irəli sürülüb. Qeyd edək ki, bu Bəyanat Xocalı 

qətliamı ilə bağlı Avropa Parlamenti çərçivəsində qəbul edilmiş ilk sənəddir. 

Sənədi şərh edən Aİ-Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri Cavanşir Feyziyev qəbul 

edilən bəyanatın 26 il əvvəl Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilmiş soyqırımına beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 

gərəkli qiymətin verilməsi üçün atılan ilk addım olduğunu bildirib: "Avropa Parlamenti mütəmadi olaraq həm 

Avropa qitəsində, həm də bütövlükdə dünyada baş verən hadisələrə öz rəyini bildirir və belə bir qurumun 22 üzvü 

tərəfindən Xocalı soyqırımına diqqət ayrılması, baş vermiş cinayətlərə siyasi qiymət verilməsi, bu cinayət 

nəticəsində həyatını itirənlərin və onların ailələrinin yad edilməsi, əlbəttə ki, vacib hadisədir. Hazırda Avropa 

Parlamentində 28 ölkə 8 siyasi qrupla təmsil olunur. Bəyanatı imzalayan üzvlərin 28 ölkədən 13-nü və 8 siyasi 

qrupdan 6-sını təmsil etməsi də bu mənada mühüm göstəricidir". 

Millət vəkili bildirib ki, Xocalıda həyatını itirmiş əziz soydaşlarımızın ruhu və onların sağ qalan ailə 

üzvlərinin ləyaqəti qarşısında hər birimizin ən böyük borcu həqiqətləri dünyaya çatdırmaq, dünya birliyinin o 
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gecə Xocalıda baş verən qətliamı adı ilə çağırmasını təmin etməkdir. "AP üzvlərinə həqiqətlərimizin 

çatdırılmasını keyfiyyətli və sistemli şəkildə elə təmin etməliyik ki, erməni lobbisinin və bu lobbinin təsiri altında 

fəaliyyət göstərən bir qrup AP üzvünün ölkəmiz əleyhinə apardığı qərəzli anti-Azərbaycan fəaliyyətinin qarşısı 

alınsın. Bu mənada, Avropa Parlamentinin üzvləri tərəfindən qəbul edilən Bəyanat çox mühüm bir addımdır. AP 

üzvlərinin Azərbaycanı daha yaxından tanıması və ölkəmizlə bağlı həqiqətləri öyrənərək müvafiq addımlar atması 

üçün komitəmizin üzvləri bundan sonra da fəal şəkildə iş aparacaqlar". 

Avropa Parlamenti üzvləri tərəfindən qəbul edilən Bəyanatı yüksək qiymətləndirən Aİ-Azərbaycan 

Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin üzvü, millət vəkili Azər Kərimli isə bildirib ki, bu sənəd münasibətlərin 

bərpasından sonra keçən son bir ildə Avropa Parlamentinin üzvləri ilə aparılan intensiv və məqsədyönlü işin 

nəticəsidir və Azərbaycan Parlament diplomatiyasının növbəti uğurudur. Deputat bəyanatın Avropa 

Parlamentində yenicə yaradılmış "Azərbaycanın Dostları Klubu"nun üzvləri tərəfindən irəli sürülməsini və 

dəstəklənməsini vurğulayaraq deyib ki, bu, həmçinin AP nəzdində dostluq qrupunun yaradılmasının nə qədər 

doğru və vacib addım olduğunu bir daha göstərir. A. Kərimli onu da qeyd edir ki, bu sənəd gələcəkdə qəbul 

ediləcək daha mühüm sənədlər üçün bir əsas olacaq və bunun üçün daha çox çalışmaq, beynəlxalq parlament 

qurumları ilə daha sıx əlaqələr qurmaq vacibdir: "... Hazırda dünyada parlament diplomatiyasının rolu və 

əhəmiyyəti artır. Bunu nəzərə alaraq Milli Məclisin müvafiq təşkilatlarla işləyən nümayəndə heyətləri, o cümlədən 

Avropa Parlamenti ilə münasibətlərə cavabdeh olan bizim nümayəndə heyətimiz mümkün bütün vasitələrlə 

əlaqələrin daha intensiv xarakter almasına, əməkdaşlığın genişləndirilməsinə çalışır. Düşünürəm ki, bu intensiv 

iş tezliklə daha çox və daha ciddi nəticələr verəcək". 

Qeyd edək ki, Xocalı faciəsi ilə bağlı bəyanat ümumilikdə Avropa Parlamentinin 13 ölkəni (28 ölkədən) və 

6 siyasi qrupu (8 qrupdan) təmsil edən 22 üzvü tərəfindən, o cümlədən qurumun vitse-prezidenti tərəfindən 

imzalanıb. 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun maliyyə 

dəstəyi ilə çap olunur 

 

Ekspress.-2018.-27 fevral.-№38.-S.10. 
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Xocalı soyqırımını törədən şəxslərin Ermənistana rəhbərlik  

etməsi beynəlxalq hüquqa hörmətsizlikdir 

 

Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə bağlı Ankarada təşkil edilən silsilə tədbirlər davam edir. Paytaxtdakı 

Xocalı abidəsi önündə keçirilən tədbirdəki çıxışlarda Xocalıda soyqırımının törədilməsində iştirak edən şəxslərin 

müxtəlif zamanlarda Ermənistanda ən yüksək vəzifələrdə işləməsinin beynəlxalq hüquqa sığmadığını 

vurğulayıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyinin paytaxtın Keçiörən rayonunda Xocalı 

soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin önündə yerli bələdiyyə ilə birgə təşkil etdiyi tədbirdə 

Türkiyənin tanınmış siyasi xadimləri, millət vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, həmçinin 

Azərbaycandan nümayəndə heyətinin üzvləri iştirak ediblər. 

Əvvəlcə soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. 

Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirilib, sonra Xocalı soyqırımı abidəsinin önünə gül-çiçək 

düzülüb. 

Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Xəzər İbrahim, Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov və Xocalı 

soyqırımı şahidi Rəhilə Quliyeva 26 il əvvəl Xocalıda yaşanan qanlı gecənin dəhşətlərindən danışıblar. 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sabiq sədri, millət vəkili Cəmil Çiçək bildirib ki, Xocalıda soyqırımının 

həyata keçirilməsində birbaşa iştirak edən Koçaryan, Sarkisyan və digər şəxslərin cəzalandırmaq əvəzinə 

Ermənistanda ən yüksək vəzifələrə seçilməsi beynəlxalq hüququn tapdalanmasıdır. 

Tədbirdə çıxış edən Prezident Administrasiyasının məsul əməkdaşı Bəhruz Həsənov qeyd edib ki, Xocalı 

soyqırımı insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir və Azərbaycan ilə Türkiyə bu həqiqətin beynəlxalq ictimaiyyətə 

çatdırılmasında sosial media və digər platformalarda birgə fəaliyyət göstərməlidirlər. 

Azərbaycan Prezidentinin tarixi torpağımız olan İrəvana qayıtmağımızın siyasi və strateji hədəfimiz olması 

fikrinin səslənməsi tədbir iştirakçıları tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılanıb. 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Necdət 

Ünüvar, Keçiörən Bələdiyyəsinin sədri Mustafa Ak və digər çıxışçılar bildiriblər ki, Xocalı soyqırımının 

dəhşətləri heç vaxt unudulmayacaq və bu bəşəri faciəni unutmağa haqqımız yoxdur. 

 

Azərbaycan.-2018.-28 fevral.-№46.-S.1,3. 

  

http://azertag.az/
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Heydər Əliyev Mərkəzində “Xocalı 613” adlı klassik musiqi gecəsi keçirilib 

 

Fevralın 26-da Heydər Əliyev Mərkəzində “Xocalı 613” adlı klassik musiqi gecəsi keçirilib. Tədbirdə 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak edib. Leyla Əliyeva əvvəlcə mərkəzin foyesində 

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş sərgi ilə tanış olub. 

 

Sərgidə Ermənistan silahlı qüvvələrinin keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə 1992-ci il 

fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda törətdiyi soyqırımını, bu faciənin miqyasını əks etdirən fotolar yer 

alıb. 

  

Xocalı qətliamı kimi faciələrin bir daha törədilməməsinə çağırış edən simfonik poema 

  

Xocalı soyqırımına həsr olunan musiqi gecəsində Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının klassik əsərləri, 

eləcə də fransız bəstəkar Pyer Tiloyun (Pierre Thilloy) “Xocalı 613” simfonik poeması təqdim edilib. Solistlər 

Şükür Səmədov (klarnet) və Səbinə Rakçeyeva (skripka) olub.  

Musiqi gecəsində Fuad İbrahimovun dirijorluğu ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik 

Orkestri çıxış edib. Orkestrin ifasında görkəmli Azərbaycan bəstəkarları Fikrət Əmirovun “Azərbaycan 

kapriççiosu”, Qara Qarayevin “Matəm odası”, “Don Kixot” simfonik qravürlərindən “Səyahət” fraqmenti, Asəf 

Zeynallının “Muğamsayağı” (skripkada Ceyla Seyidovanın solistliyi ilə), amerikalı bəstəkar Samuel Barberin 

“Adajio” əsərləri səsləndirilib. 

Pyer Tiloyun “Xocalı 613” simfonik poeması Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-

na keçən gecə Xocalıda törətdiyi soyqırımı zamanı qətlə yetirilmiş 613 mülki azərbaycanlının xatirəsinə ithaf 

olunub. Əsər qərb klassik musiqisi və “Laçın”, “Sarı gəlin” mahnıları da daxil olmaqla Azərbaycan xalq 

musiqilərini özündə birləşdirir, marş ritmləri, əsgər yürüşü və pulemyot atəşi səslərinin sintezi ilə Xocalı 

faciəsinin dəhşətlərini çatdırır. “Xocalı 613” simfonik poeması sülhə və Xocalı qətliamı kimi faciələrin bir daha 

törədilməməsinə çağırış ifadə edir. 

  

Pyer Tiloy: İnsan dostlarının həm sevincini, həm kədərini bölüşür 

  

Qeyd edək ki, musiqi gecəsindən əvvəl Pyer Tiloy simfonik poeması ilə bağlı fikirlərini jurnalistlərlə 

bölüşüb: “Xocalı 613” mənə ən uyğun əsər adı kimi göründü. Çünki Xocalı şəhərin adı, 613 isə qurbanların 

sayıdır”. Azərbaycana 20 ildir gəlib-getdiyini bildirən bəstəkar bu mövzuya təsadüfi müraciət etmədiyini 

söyləyib. “Ölkənizlə yaxından maraqlanıram və Azərbaycanda dostlarımın sayı get-gedə çoxalır. İnsan dostlarının 

həm sevincini, həm də kədərini bölüşür, onların kədərini özündə daşıyır. Hər zaman azərbaycanlı dostlarım 

mənimlə Xocalı barədə düşüncələrini bölüşəndə öz-özümdən soruşurdum ki, nə edə bilərəm. Bilirdim ki, Avropa 

musiqi mühitində bu mövzu, demək olar ki, heç tanınmır, Xocalı barədə məlumat çox azdır. Düşündüm ki, musiqi 

ən uyğun yoldur”, - deyə Pyer Tiloy söyləyib. 

Azərbaycanla bağlı digər əsərlərinin olduğunu qeyd edən bəstəkar onların sırasında müharibə mövzusunu, 

eləcə də Azərbaycanın müharibə ilə bağlı çətinliklərini əks etdirən “Cəhənnəmin göz yaşları” əsərini, habelə 

“Yanardağ” əsərini diqqətə çatdırıb, bu istiqamətdə yaradıcılığını davam etdirəcəyini deyib.   

Bəstəkar Xocalı soyqırımı barədə məlumat alarkən təsirləndiyini və bu faciəyə əsər həsr etmək qərarına 

gəldiyini bildirib: “Mən Azərbaycana ilk səfərlərimin birində fotosərgidə iştirak etdim və orada balaca bir uşaq 

şəkli gördüm. Onun kim olduğunu soruşduqda həmin uşağın məcburi köçkün olduğunu dedilər. Mən o zaman 

məcburi köçkünləri olan bir ölkəyə səfər etdiyimi başa düşdüm. Ondan sonra araşdırmaya başladım, bu müharibə 

haqda bir çox məlumatlar əldə etdim. 1992-ci ildə mənim 22 yaşım vardı, beynəlxalq siyasətlə maraqlanırdım, 

amma Xocalı soyqırımı haqqında heç nə eşitməmişdim. Fikirləşdim ki, belə qətliamın üzərindən sükutla keçilməsi 

ədalətsizlik olar və bu barədə əsər yazmağı qərarlaşdırdım”. 

Xatırladaq ki, “Xocalı 613” əsərinin premyerası 2013-cü il fevralın 21-də Parisdə olub. Daha sonra əsər 

London, Müluz, Strasburq, Ruan, Kolmar, Brüssel, Afina, Vilnüs, Bern, Cenevrə, Dublin, Oslo və digər şəhərlərdə 

təqdim edilib.  

Heydər Əliyev Mərkəzində səsləndirilən klassik musiqini dövlət və hökumət rəsmiləri, Azərbaycanda 

akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, mədəniyyət və ictimai xadimlər, Xocalı şahidləri 

dinləyiblər.  
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Türkiyə parlamentində Xocalı soyqırımı ilə bağlı fotosərgi açılıb 

 

İsmayıl Qəhrəman: Ermənistan işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarından dərhal çəkilməli 

və etdiyi zülmün hesabını verməlidir 

 

Sabir Şahtaxtı 

 

Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyinin və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) birgə təşkilatçılığı 

ilə qardaş ölkənin parlamentində Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar fotosərgi açılıb. 

 

Sərginin açılışında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sərdi İsmayıl Qəhrəman, Baş nazir Binəli Yıldırım, 

Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Xəzər İbrahim, ölkəmizin AŞPA-dakı daimi nümayəndə heyətinin sədri Səməd 

Seyidov, Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Necdet Ünüvar və digər şəxslər iştirak 

ediblər. 

Tədbirdə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə dəhşətli insanlıq faciəsinin yaşandığını diqqətə 

çatdıran TBMM-in sədri İsmayıl Qəhrəman Xocalıda törədilən vəhşiliklərdən danışaraq deyib: “Ermənistanın 

beynəlxalq hüquqa zidd olaraq işğal altında saxladığı Dağlıq Qarabağın ayrılmaz hissəsi olan Xocalıda 26 il əvvəl 

vəhşiliklə törətdiyi qətliamı və Azərbaycan torpaqlarının illərdir davam edən işğalını şiddətlə qınayırıq”. O, bu 

soyqırımını törədənlərin ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verməli olduqlarını vurğulayaraq bildirib ki, biz 

qətliam (qondarma “erməni soyqırımı”) törədən deyilik. Tariximizdə soyqırımı, irqçilik, qətliam törətmək yoxdur. 

“Tarixi araşdırmaqdan çəkinənlər öz əməllərinə və tarixlərinə baxmadıqları üçün qondarma 

“soyqırımı”ndan danışmaqda davam edirlər”, - deyən Türkiyə parlamentinin sədri qeyd edib ki, biz hara 

getmişiksə sülh və dostluq aparmışıq. Ona görə də dünyanın əksər ölkələrində hörmət və ehtiramla qarşılanırıq. 

“Biz Azərbaycanlı qardaşlarımızla həmrəyik. Bir millət, iki dövlət olaraq həmişə bir-birimizin yanındayıq. 

Ermənistan Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarından dərhal çəkilməli 

və törətdiyi zülmün hesabını verməlidir. Türkiyə parlamentində bu sərgini açmaqda məqsədimiz ortaq acı və 

duyğularımızı bölüşməkdir”, - deyə İsmayıl Qəhrəman vurğulayıb. 

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim sərginin təşkilinə, ümumiyyətlə, ölkəmizə göstərdiyi 

hərtərəfli dəstəyə və həmrəyliyə, o cümlədən Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünyaya çatdırılması işində 

fəallığına görə Türkiyə dövlətinə, hökumətinə, parlamentinə və xalqına minnətdarlığını ifadə edib. Diplomat 

əminliklə bildirib ki, ölkələrimiz arasında tarixin sınağından üzüağ çıxan qardaşlıq münasibətləri bundan sonra 

da uğurla inkişaf edəcək. 

Xocalı soyqırımının dəhşətlərindən danışan Səməd Seyidov diqqətə çatdırıb ki, bütün dünyadan “Xocalıya 

ədalət!” tələb edirik. Bütün şəhidlərimizə, o cümlədən Suriyanın Afrin bölgəsində aparılan antiterror 

əməliyyatlarında şəhid olan türkiyəli əsgərlərə Allahdan rəhmət diləyən Səməd Seyidov deyib ki, Türkiyə bu 

əməliyyatlarla öz gücünü terrorçulara göstərdi. 

Xocalı soyqırımının insanlıq əleyhinə cinayət olduğunu deyən Necdet Unüvar bildirib ki, bəşəriyyət belə 

bir qətliamı yaşamamaq üçün ona lazımi qiymət verməlidir. 

Tədbirdə digər çıxış edənlər erməni cəlladlarının vəhşiliklə qətlə yetirdikləri günahsız insanlara, o 

cümlədən tarixin bütün dövrlərində şəhadətə yüksələn soydaşlarımıza Allahdan rəhmət, xalqlarımıza səbr və 

mətinlik diləyiblər. 

Qeyd edək ki, Türkiyənin Baş naziri Binəli Yıldırım və Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət 

Bağçalı da fevralın 27-də parlamentin qrup iclaslarında Xocalı soyqırımını şiddətlə qınayıblar. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-28 fevral.-№46.-S.7. 
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Arye Qut İtaliya mətbuatına müsahibəsində deyib: Xocalı soyqırımı mənim şəxsi faciəmdir 

 

Beynəlxalq münasibətlər üzrə tanınmış ekspert, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsraildəki 

nümayəndəliyinin rəhbəri Arye Qutun atası Əmir Qut ilə birlikdə Xocalı soyqırımı haqqında yazdığı “Ağrı” 

romanı İtaliyada nəşr olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, kitabın təqdimatı ilə əlaqədar Romaya gələn Arye Qut tanınmış italiyalı jurnalist 

Rok Reynoldsa müsahibə verib. Müsahibə İtaliyanın nüfuzlu “Globalist” analitik-xəbər portalında dərc edilib. 

Jurnalist Rok Reynolds müsahibənin əvvəlində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın işğalı 

və ötən əsrin ən dəhşətli etnik təmizləmələrindən biri olan, 1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda dinc azərbaycanlı 

əhalinin məruz qaldığı qətliam barədə Əmir Qut və Arye Qutun roman yazması və həmin romanın İtaliyanın 

Sandro Teti Editore nəşriyyat evi tərəfindən italyan dilində nəşr olunması barədə məlumat verir, kitabın Romada 

təqdimatı münasibətilə Arye Qutdan aşağıdakı müsahibəni götürdüyünü bildirir və müəllifin bütün suallara 

həvəslə cavab verdiyini təqdir edir. 

-Siz İsrail vətəndaşlarısınız. Sizi Azərbaycanın bölgəsi haqqında, eləcə də Ermənistanla münaqişə ilə 

bağlı yazmağa nə həvəsləndirdi? 

-Haqlısınız, atam və mən İsrail Dövlətinin tamhüquqlu vətəndaşlarıyıq. İsrailə və yəhudi xalqına tam bağlı 

olan israilliyik, eyni zamanda, öz vətənimiz olan Azərbaycanı sevirik, onu unuda bilmərik. Oğlum Aviel də 

unutmayacaq ki, onun atası və babası “Odlar Yurdu”nda doğulublar. Atam Əmir Qut 40 ildən artıq Azərbaycan 

televiziyasında ictimai-siyasi proqramlar hazırlayan rejissor vəzifəsində çalışıb. Atam bütün faciəni, bu 

müharibənin dəhşətli üzünü, Ermənistanın təcavüzünün nəticələrini, doğma torpaqlarından qovulan 

azərbaycanlıların qaçqın və məcburi köçkünə çevrilməsini öz gözləri ilə görüb. Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

elan olunmamış müharibəsi başlayanda mənim 17 yaşım var idi, tələbə idim və bütün bu dəhşətli hadisələr 

gözlərimin qarşısında baş verirdi. Heç vaxt antisemitizmin baş vermədiyi, cəmiyyətin ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

biz yəhudilərin yaşadığı, tolerantlıq və multikulturalizm adası olan mənim Vətənim Azərbaycan işğaldan və 

Ermənistan tərəfindən elan olunmayan müharibədən əziyyət çəkir. Bu roman, sadəcə olaraq, maraqdan irəli 

gəlmir, müharibə və dəhşətli ağrıya baxmayaraq, həyat, vətən və doğma insanlara sevginin qalib gəldiyini 

dünyaya sübut etmək üçün göstərilən səydir. 

-Sizin fikrinizcə, bu coğrafi məkan üçün ən vacib olan nədir? 

-Cənubi Qafqaz Asiya ilə Avropanın qovuşuğunda yerləşən böyük əhəmiyyətə malik, müxtəlif 

mədəniyyətlər, xüsusilə də Azərbaycanın nümunəsində iqtisadi və təbii sərvətlərə malik regiondur. Bu regionun 

hazırda iqtisadi lokomotivi olan Azərbaycan böyük geosiyasi və geoiqtisadi layihələr həyata keçirir. Məlumdur 

ki, regiondan həm İsrail, həm də Avropa ölkələri üçün strateji əhəmiyyətə malik Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri 

və Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün önəmli olan Cənub Qaz Dəhlizi keçir. Bu layihələrin hər ikisi 

Azərbaycanın təşəbbüsüdür. Bundan başqa, keçən il oktyabrın 30-da Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin 

və “Yeni İpək Yolu” layihəsinin əsas komponenti olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı olub. Düşünürəm 

ki, Cənubi Qafqaz regionu və ölkələrinin sabitliyə, müharibənin yoxluğuna və iqtisadi rifaha ehtiyacı vardır. 

Təəssüf ki, regionda bütün müsbət meyilləri təhlükə altında qoyan geosiyasi münaqişələr hələ də davam edir. 

-İsraildən olaraq və “Holokost” sözünün nə məna verdiyini yaxşı bilərək erməni “Holokost”u ilə 

bağlı fikirləriniz necədir? Çünki İrəvanda müəyyən mənada Yad Vaşemi xatırladacaq mavzoley vardır. 

-Holokost yəhudi xalqının yaddaşında əbədi həkk olunmuş dəhşətli və dözülməz faciədir. Holokost 

işgəncələrə, əzab-əziyyətlərə, alçaldılmağa və təhqirlərə məruz qalmış yəhudi xalqının ağrısı-acısı, onun kütləvi 

şəkildə məhv edilməsi deməkdir. Bu yaxınlarda, dünya yəhudiləri günahsızcasına öldürülmüş altı milyon 

yəhudinin xatirəsini anıblar. Həmin vaxt yəhudilərin bu dəhşətdən, barbarlıq və qəddarlıqdan qaçaraq gizlənə 

bilmələri üçün yer çox az idi. Bu ölkələrdən biri Azərbaycan olub. Azərbaycan həmişə digər xalqlara qonaqpərvər 

münasibət göstərməsi ilə məşhur olub. Azərbaycan mənim ailəm üçün, öz həyatlarını və uşaqlarının həyatlarını 

nasistlərdən xilas etmiş minlərlə Avropa yəhudisi üçün qeyd olunan az məkanlardan biri, sözün əsl mənasında, 

Vətən olub. Qondarma “erməni soyqırımı”na gəldikdə, mənim ölkəm 1915-ci il hadisələrini rəsmi olaraq 

soyqırımı kimi tanımır. Vaxtilə İsrailin doqquzuncu prezidenti Şimon Peres demişdi ki, bu faciəni öz maraqları 

naminə yəhudi xalqının ən dəhşətli faciəsi ilə müqayisə etmək olmaz. Bu fikri tam şəkildə bölüşürəm. 

-Nə üçün tarixi kitab yazmaq əvəzinə, tarix və məlumatların ehtiva olunduğu roman yazmağı qərara 

aldınız? 

-Tarixi kitab yazmaq niyyətimiz yox idi, belə bir məqsədimiz də olmayıb. Öz həyatım, atamın həyatı və 

dəhşətli Xocalı soyqırımı ilə bağlı hissənin də olduğu real hadisələrə əsaslanan bədii sənədli roman yazmaq 

http://azertag.az/
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istəyirdik. Müxtəlif konfessiyalara, müxtəlif millətlərə mənsub, fərqli mühit və şəraitdə böyümüş, taleyin 

qismətindən Bakı şəhərində görüşən iki gəncin romantik sevgi tarixçəsini təsvir etməyə çalışmışıq. Romanın 

qəhrəmanları vasitəsilə göstərməyə çalışmışıq ki, Azərbaycanda yəhudilər və müsəlmanlar həmişə birgə tarix və 

taleyə malik qardaşlar kimi dinc yaşayıblar və yaşamaqda davam edirlər. İsrail Dövlətinin vətəndaşı kimi fəxr 

edirəm ki, Azərbaycanda multikulturalizm və tolerantlıq həyat tərzidir. Bu dövlətdə heç vaxt təqiblər, qırğınlar və 

antisemitizm faktları olmayıb. Eyni zamanda, əsərin qəhrəmanı Röyanın taleyi vasitəsilə Ermənistanın Xocalıda 

azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı törətdikləri dəhşətləri real olaraq təsvir etmişik. Bu, olmuş tarixdir, bu, real 

hadisədir və onu gizlətmək niyyətimiz yoxdur. Çünki atam faciədən bir ay əvvəl Xocalını görmüş şəxsdir və mən 

bu romanı yazarkən İsrail mətbuatının nümayəndələri ilə birlikdə 1992-ci ilin fevral ayında Xocalıda törədilmiş 

bu dəhşətli gecənin real şahidləri ilə bir neçə dəfə görüşmüşəm. Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən 1992-

ci ildə törədilmiş vəhşiliklər İŞİD tərəfindən istifadə edilmiş üsullara oxşardır. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanın 

Xocalı şəhərində törədilmiş qanlı soyqırımı aktı mənim üçün də şəxsi ağrı-acıdır, mənim də şəxsi faciəmdir. 

-Qohumlarınız arasında bu dəhşətli gecədə həlak olanlar varmı? 

-Xocalıda qohumlarımız yox idi. Mənim atam rejissor kimi müxtəlif vaxtlarda işlə əlaqədar Xocalıda olub 

və həmin dövrdə rabitəçi işləmiş Dürdanə Ağayeva ilə bağlı reportajlar hazırlamışdı. Taleh elə gətirdi ki, atamla 

Bakıya səfərlərimizin birində Xocalıdan erməni əsirliyində olmuş insanlarla görüş zamanı atam Dürdanəni, o 

dəhşətli gecənin şahidini tanıdı. Bizim romanda xüsusilə ən ağır və yaddaqalan bölmələrdən biri Dürdanə ilə bağlı 

hissədir. Onu bir oxuyun. Bu xülya və uydurma deyil, real hadisədir: Dürdanənin dəhşətli səkkizgünlük əsirlik 

faciəsi. Düşünün: Ermənistan qoşunları Xocalıda bəşəriyyətin müasir tarixinin ən dəhşətli kütləvi cinayətlərindən 

birini törədəndə onun cəmi 20 yaşı var idi. İki yaşlı azərbaycanlı uşağı valideynlərinin gözləri qarşısında necə 

güllələdiklərini, hamilə qadınları və yaşlıları qundaq zərbəsi ilə necə öldürdüklərini görüb. Ermənilər tərəfindən 

məruz qaldığı zorakılığı kütlə qarşısında danışa bilməyəcək dərəcədə sözlə ifadə edilməyən ağrıya məruz qalıb. 

Lakin Dürdanə Ağayeva bizimlə söhbətində deyib ki, yalnız öz hekayəsini bölüşməklə rahatlıq tapa bilər. 

-Haqqında az bildiyimiz Qafqaz Albaniyasının tarixdə rolunun nədən ibarət olduğuna dair 

oxucularımıza nə deyə bilərsiniz? 

-Qafqaz Albaniyası kilsəsi ən qədim xristian məbədlərindən biridir. Qafqazda apostol Varfolomey 

tərəfindən yaradılmış ilk kilsədir. Qafqaz Albaniyası rəsmi olaraq xristianlığı eramızın 213-cü ilində qəbul edib, 

ermənilər isə xristianlığı, katolikos Avraamın albanlara məktubunda yazdığı kimi, albanlardan sonra qəbul 

ediblər: “Alban məbədi bizim erməni kilsəsindən əvvəl olub”. Rus imperiyasının ermənilər üçün atdığı ən 

əhəmiyyətli addım alban apostol kilsəsinin ləğvi olub. Cənubi Qafqazın rus imperiyası tərəfindən işğalından sonra 

1836-cı ildə çar I Nikolay Azərbaycanda alban apostol kilsəsi patriarxlığının ləğvi və onun mülkiyyətinin erməni 

qriqoryan kilsəsinə verilməsi haqqında fərman imzalayıb. Rus imperiyası bununla ermənilərin əl-qolunu açıb və 

ermənilər onlara heç vaxt məxsus olmayanları özününküləşdiriblər. 

-Din amilinin bu regiondakı zorakılıqda rolu varmı? Hər şeydən öncə, azərbaycanlılar müsəlman, 

ermənilər isə xristiandırlar. 

-Mən Cənubi Qafqazda, azərbaycanlılar, yəhudilər və ermənilərin vaxtilə bir ailə kimi yaşadığı zəngin 

mədəni müxtəlifliyə malik Bakı şəhərində doğulmuşam. 30 ilə yaxındır davam edən münaqişə fonunda 

Ermənistana və Azərbaycana baxmaq kifayətdir. Ermənistan yalnız ermənilərin yaşadığı monoetnik ölkədir. 

Əksinə, Azərbaycan isə ərazisinin 20 faizinin işğal edilməsinə, bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkününün 

olmasına baxmayaraq, sülh və firavanlıq axtarışında olan, cəmiyyətlər və dinlər arasında dialoq üçün real 

platformaya çevrilib. Bakıda gəzərkən şəhərin mərkəzində məscid, kilsə və sinaqoq görə bilərsən. Buna görə də 

bu münaqişədə din amili əsassızdır. Bu münaqişənin dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Münaqişə yalnız Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından yaranıb. 

-Ermənistan sizin kitabda mənfi tərəfdən işıqlandırılıb. Bu ölkə ilə bağlı bəzi nəşrlər oxumuşam və 

hesab edirəm ki, hər iki tərəfin öz “həqiqət”lərini danışmaq üslubu vardır. Bilirəm ki, bu, sizin üçün qəribə, 

bəlkə də hətta qəbuledilməz görünə bilər, lakin yaxşı kitab məhz bunu etməlidir: fantaziya və tarixdən 

ibarət cəlbedici qarışıq vasitəsilə perspektivləri müəyyənləşdirməyə çalışmaq. Bu haqda nə düşünürsünüz? 

-Vurğulamaq istərdim ki, bizim Ermənistanı mənfi tərəfdən işıqlandırmaq məqsədimiz yox idi. Aydındır 

ki, onların öz “həqiqət”ləri var. Tarix və fantaziya cəlbedici qarışıqdır, lakin bu, fantastik əsər deyil. Bu gün 

İsraildə çoxlu Azərbaycan-yəhudi nikahları və qarışıq ailələr vardır, eləcə də bunu Azərbaycanda görmək olar. 

Yəhudilər və azərbaycanlılar arasında mənəvi qardaşlıq mövcuddur, Avropada bir çox insanlara qəribə gəlsə də 

bu, əsl reallıqdır. Bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən sevilən yəhudi əsilli Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı vardır, 

bu, Albert Aqarunovdur. Bizim üçün Albert azərbaycanlı-yəhudi qardaşlığının həqiqi rəmzidir və bu, fantaziya 

deyil, əsl həqiqətin təzahürüdür. Xocalıda baş vermiş dəhşətli qırğın ilə bağlı bütün faktlar sənədli film və 
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videolar, Xocalı soyqırımını yaşamış şahidlər, xarici ekspert və jurnalistlər ilə birgə real hadisələrdir. Xocalı 

şəhərinin mülki əhalisinin qəsdən kütləvi şəkildə məhv edilməsinin yeganə səbəbi bu insanların azərbaycanlı 

olması idi. Xocalı soyqırımında şəxsən iştirak etmiş Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyanın özünün 

dedikləri həqiqətin harada olduğunu üzə çıxarır. Tomas de Vaalın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı “Qarabağ: 

Ermənistan və Azərbaycan sülh və müharibə yollarında” adlı kitabında Xocalı qırğını ilə bağlı suala Sarkisyan 

belə cavab verib: “Xocalıdan əvvəl azərbaycanlılar fikirləşirdilər ki, biz onlarla zarafat edirik. Onlar zənn edirdilər 

ki, ermənilər dinc əhaliyə əl qaldıra bilməyən bir xalqdır. Biz bu stereotipi dağıda bildik və budur baş verənlər”. 

Bundan başqa, erməni müəllif Markar Melkonyan öz qardaşı, Xocalı soyqırımının törədilməsində şəxsən iştirak 

etmiş məşhur beynəlxalq terrorçu Monte Melkonyana həsr etdiyi “Qardaşımın yolu: Amerikalının Ermənistana 

olan uğursuz səyahəti” adlı kitabında necə Xocalının bəzi sakinlərinin 10 kilometr qaçdıqdan sonra təhlükəsiz 

əraziyə çatdıqları, lakin erməni əsgərlərin onları tutaraq süngü ilə doğramağa başladıqlarını təsvir edib. 

Azərbaycan əraziləri işğal olunub və etnik təmizləmənin qurbanları olan azərbaycanlılar öz torpaqlarında qaçqın 

və məcburi köçkündürlər. Bu, həqiqəti görmək istəyənlər üçün açıq-aşkar sübutdur, görməyənlər üçün isə yox. 

-Qorxmursunuz ki, Qafqaz ərazisində yeni zorakılıqlar baş verə bilər və ya düşünürsünüzmü ki, 

hazırda normallaşma dövrünü keçirik? 

-Düşünürəm ki, 2016-cı ilin aprel hadisələri bir daha göstərdi ki, bu münaqişə dondurulmuş deyil və hər an 

genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlar yenidən başlaya bilər. Ermənistanın hərbi təxribatlarına cavab olaraq və öz 

vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə 2016-cı ilin aprel ayının əvvəllərində Azərbaycan Ordusu 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatlarına cavab verərək onları geri çəkilməyə məcbur edib. Bu gün 

Azərbaycan Cənubi Qafqazda ən güclü orduya malik ölkədir, lakin rəsmi Bakı bu münaqişənin sülh yolu ilə 

həllinə çalışır. Ermənistan qərar qəbul etməlidir, çünki öz işğalçılıq siyasətinə görə geosiyasi və geoiqtisadi təcrid 

vəziyyətindədir. Bunun günahkarı Ermənistanın özüdür. 

-Sizcə, Dağlıq Qarabağda əhalinin məruz qaldığı ən dəhşətli epizod hansıdır? 

-Şübhəsiz ki, Xocalı soyqırımı. Bir gecədə aralarında 63 uşaq, 106 qadın və 70 yaşlı şəxsin olduğu 613 

nəfər qətlə yetirilib, bundan əlavə, 487 nəfər şikəst edilib, 1275 əsir götürülüb, aralarında 68 qadın və 26 uşağın 

olduğu 152 nəfər isə itkin düşüb. 8 ailə bütövlükdə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini itirib, yüzlərlə şəxs 

zorakılığa və işgəncəyə məruz qalıb. Sağ qalanların məruz qaldığı psixoloji zədələri hələ saymıram. 56 mülki şəxs 

xüsusi qəddarlıq və vəhşiliklə qətlə yetirilib. Öldürülənlərin cəsədləri təhqir edilib. Ən dəhşətlisi odur ki, bütün 

bu vəhşilikləri törədənlər hələ də cəzalandırılmayıb, onlardan bir çoxu Ermənistanda Qarabağ müharibəsi 

“qəhrəmanı” kimi tanınır və hətta yüksək vəzifələr tuturlar. 

-Son olaraq, sizcə nə üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ermənilər günahlandırılmalıdırlar? 

-Məsələ mənim necə və ya nə səbəbdən o cür fikirləşməyimdə deyil. Bu, elə bir vəziyyətdir ki, faktlar öz-

özünə danışır. Şübhəsiz ki, təcavüzə məruz qalan əraziləri işğal edilən və vətəndaşları öz torpaqlarında qaçqına 

və məcburi köçkünə çevrilən dövlətdir. Təcavüzkar isə beynəlxalq hüququ pozan və iyirmi beş ildən çoxdur ki, 

beynəlxalq təşkilatların çoxsaylı qətnamələrinə məhəl qoymayan dövlətdir. Əminəm ki, bütün bunlar həqiqəti 

başa düşmək üçün kifayətdir. 

Müsahibə ilə bu linkdən tanış olmaq mümkündür: 

http://www.globalist.it/letture/articolo/2018/02/27/l-eccidio-dimenticato-in-azerbaigian-raccontato-nel-

romanzo-il-dolore-2020122.html  

 

Asiman Əsədov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Roma 

 

AZƏRTAC 

2018, 28 fevral 
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Xocalının harayı dünyanın hər yerinə çatdı 
 

Rusiyanın nüfuzlu media orqanı da qanlı hadisəyə yer verdi 

 

Elçin Mirzəbəyli: “Avropa ölkələrində də bu istiqamətdə addımlar atılıb, ayrı-ayrı media 

orqanlarında Xocalı ilə bağlı məlumatlar yer alıb” 

 

Şəymən 

 

Ölkəmitzin hər yerində Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümü yad edildi. İnsanlıq adına utanc olan bu faciə 

haqqında 26 ildir danışılır, deyilir, yazılır. Amma nə yaramızın axan qanı durur, nə də söz bitir. İllər keçdikcə o 

gecənin dəhşətləri gözümüzdə, qəlbimizdə daha da böyüyür. Erməni vəhşiliyinə qəzəbimiz də artır. Qəzəbimizi 

artıran bir səbəb də dünyanın erməni vandallığına şahid olduğu halda, bir sıra dövlətlərin hələ də ermənipərəst 

mövqedən əl çəkməmələri, həqiqətlərə göz yummaq istəkləridir. Dünyanın erməni vəhşiliyindən xəbərdar 

olduğunun sübutu isə 1992-ci ildə xarici mətbuatda Xocalı faciəsi haqqında yazılanlar, dərc olunan 

informasiyalar, məqalələrdir. 

Xarici ölkə jurnalistlərinin yazdıqlarını oxuyanda, "Azərbaycan həqiqətlərini lazımi səviyyədə dünya 

ictimaiyyətinə çatdıra bilməmişik” iddiasının əsassız olduğu da görünür. Əslində, hamı - dünya dövlətləri hər şeyi 

çox gözəl bilir, çox da yaxşı, hərtərəfli məlumatlıdırlar. Sadəcə, bəzisi nəyinsə müqabilində, bəzisi isə bəlkə də 

sırf ermənipərəstliklərindən Azərbaycanın haqq davasını təsdiq etmək istəmir. Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımının 

26-cı ildönümü xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən geniş işıqlandırılıb. 

Türkiyənin NTV kanalında Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə bağlı reportaj yayımlanıb. Reportajda 

Xocalı soyqırımının şahidlərinin fikirlərinə yer verilib. 

Xocalı sakini Məmməd Nağıyevin bu fikri ilə başlayıb: 

"Ermənilər mənim gözümün qarşısında hamilə qadının qarnını yararaq uşağını çıxarıb öldürdülər”. 

Reportajda qeyd edilib ki, 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i ahıl olmaqla, 613 azərbaycanlı 26 il əvvəl Xocalıda qətlə 

yetirilib. Bildirilib ki, xocalılılar 1992-ci il fevralın 26-da törədilmiş bu qətliamın ildönümü ərəfəsində Türkiyədə 

olublar. 

Xocalı soyqırımının şahidi, 8 gün erməni əsirliyində olmuş Vüsalə Məmmədova reportajda həmin gecə 

yaşadığı dəhşətli hadisələri, ermənilərin ona verdiyi işgəncələri göz yaşları içində danışır. O, ən böyük arzusunun 

bir gün öz qızının əlindən tutub doğma yurduna qayıtmaq olduğunu bildirib. 

Xocalı soyqırımına beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən hələ də lazımi hüquqi-siyasi qiymətin verilməməsini 

təəssüflə qeyd edən xocalılılar Türkiyəyə qarşı irəli sürülən qondarma erməni soyqırımı iddialarını pisləyiblər: 

"Bu gün Türkiyəni şantaj edirlər. Bəzi Avropa ölkələri əllərində heç bir sübut, dəlil olmadan bu qondarma 

soyqırımı tanıqdıqlarını deyirlər. Sual olunur: siz nəyə istinad edib, nəyə əsaslanıb bu uydurma soyqırımı 

tanıyırsınız?”. 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı daha bir reportaj "Ülke TV” kanalında yayımlanıb. 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu günlərdə Ədalət və İnkişaf Partiyasının qrup toplantısında 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı söylədiyi fikirlərlə başlayan reportajda faciə barədə faktlar diqqətə çatdırılır. 

Reportajda, həmçinin Xocalı soyqırımı şahidlərinin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə yaşadıqları müsibətlərlə 

bağlı fikirlərinə geniş yer verilir. Vurğulanır ki, onlar beynəlxalq ictimaiyyətdən Xocalı soyqırımının tanınmasını 

tələb ediblər. 

Hər iki reportajda Xocalı dəhşətlərini əks etdirən kadrlar nümayiş olunub. 

Türkiyənin daha bir nüfuzlu televiziya kanalı - "HABER TÜRK” Xocalı soyqırımı ilə bağlı reportaj 

yayımlayıb. Reportajda Xocalı soyqırımı haqqında ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, 1992-ci il fevralın 26-da 

ermənilər Xocalı şəhərində 613 dinc azərbaycanlını qətlə yetiriblər. Reportajda Xocalı soyqırımının şahidlərinin 

fikirlərinə geniş yer verilib. 

Atasını və digər yaxınlarını Xocalı soyqırımı zamanı itirən Cavid Əliyev hisslərini bu cür ifadə edib: "Bizi 

hər tərəfdən atəşə tutdular. Atamın cənazəsini 23 gün sonra gətirib dəfn edə bildik. Yaxınlarımızın çoxunun nəşi 

isə orada qaldı”. 
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Latın Amerikasının bir çox ölkələrində yayımlanan "Telesur TV” kanalının internet səhifəsində tanınmış 

çilili jurnalist və beynəlxalq analitik Pablo Xofrenin "Xocalı: Dünyanın vicdanında qanayan bir yara” adlı 

məqaləsi yayılıb. 

Müəllif məqalədə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən ətraflı bəhs edərək münaqişə 

nəticəsində Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın ərazisinin 20 faizinin işğal olunduğunu, bir milyondan artıq 

azərbaycanlının öz doğma yurdlarından didərgin salındığını, azərbaycanlıların etnik təmizləməyə və soyqırımına 

məruz qaldıqlarını yazıb. Jurnalist Xocalı soyqırımının XX əsrin sonlarında törədilmiş ən dəhşətli hadisələrdən 

biri olduğunu və Azərbaycan xalqı tərəfindən daim xatırlandığını, soyqırımın təşkilatçılarının beynəlxalq hüquqi 

məsuliyyət daşıdığını qeyd edib. O, Ermənistanın hazırkı prezidenti Serj Sarkisyanın britaniyalı jurnalist Tomas 

de Vaala müsahibəsi zamanı Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının atəşkəs və sülh çağırışlarına məhəl 

qoymadan Azərbaycanın torpaqlarını işğal etmək üçün ona qarşı məqsədli şəkildə müharibə apardığını etiraf 

etdiyini yazır. Müəllif Serj Sarkisyanın Xocalı qətliamını törədənlərdən biri olduğunu bildirib. 

BMT Təhlükəsizlik Şurası daxil olmaqla, dünyanın bir çox beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərinin geri qaytarılması, ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası, qaçqın və məcburi 

köçkünlərin öz yurdlarına qayıtması, eləcə də 26 il bundan əvvəl törədilmiş Xocalı soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi 

qətnamələrdən bəhs edən müəllif beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədiyini, 

törədilən cinayət əməllərinə görə Ermənistanın beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıdığının artıq tanındığını 

vurğulayıb. 

Beynəlxalq analitik, Argentinanın La Plata Universitetinin beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin professoru 

Paulo Bottanın münaqişənin beynəlxalq hüquqi aspektlərinə dair hərtərəfli araşdırmasına istinad edən jurnalist 

münaqişəni bu aspektdə izah edir və Xocalı soyqırımını beynəlxalq insan haqları konvensiyaları çərçivəsində 

dəyərləndirib. O bildirib ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarlarına və Cenevrə Konvensiyasının müvafiq 

müddəalarına əsasən, Ermənistan təcavüzkar siyasətinə və törətdiyi cinayət əməllərinə görə beynəlxalq hüquqi 

məsuliyyət daşıyır. Məqalədə qeyd edilib: "613 azərbaycanlının öldürülməsi Xocalı soyqırımının nəticələrindən, 

sadəcə, biridir. Münaqişə nəticəsində insanların zorla məcburi köçkünə çevrilməsi və onların bu vəziyyətinin, 

işğalın hələ də davam etməsi kimi digər nəticələr də mövcuddur”. Müəllif Ermənistanın siyasətinin beynəlxalq 

hüquqa zidd olduğunu vurğulayır. 

Sonda müəllif qeyd edib ki, münaqişə ilə bağlı yaranan status-kvo qəbuledilməzdir, Ermənistanın ərazi 

iddialarının heç bir beynəlxalq hüquqi əsası yoxdur. Ermənistan işğal etdiyi əraziləri geri qaytarmağa məcbur 

edilməli, dünyanın vicdanında qanayan yara olaraq qalmaqda davam edən Xocalı soyqırımına ədalət təmin 

olunmalıdır. 

Gürcüstanda geniş oxucu kütləsinə malik Newsday.ge saytında Xocalı soyqırımından bəhs edən 

"Soyqırım və milli matəm mitinqi” sərlövhəli məqalə verilib. 

Məqalədə oxuculara Xocalı faciəsi barədə ətraflı məlumat verilir. Erməni millətçilərinin keçmiş SSRİ-nin 

366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalı şəhərini yer üzündən sildikləri qeyd olunur. Vurğulanır ki, bu qətliamı 

törətməklə ermənilərin iç üzü bir daha hamıya aydın oldu. Bu, sadəcə, bir müharibə deyil, insanların milli 

mənsubiyyətinə görə qətliamı idi. Dünya birliyi buna lazımi siyasi-hüquqi qiymət verməlidir. 

Özbəkistanın Nargis.uz portalında da Xocalı soyqırımı haqqında özbək və rus dillərində "İnsanlıq tarixinə 

qara ləkə” və "Xocalı faciəsi: 26 il sonra” sərlövhəli məqalələr yayılıb. 

Məqalələrdə faciə zamanı amansızlıqla öldürülənlər, yaralananlar, itkin düşənlər haqqında məlumat verilir, 

keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının iştirakı haqqında söhbət açılır. Bildirilir ki, alayın Seyran 

Ohanyanın komandirliyi ilə ikinci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin rəhbərliyi ilə üçüncü batalyonu, birinci 

batalyonun qərargah rəisi Valeri Çtiçyan və alayın 50-dən çox zabiti Xocalı sakinlərinə qarşı görünməmiş 

vəhşiliklər törədiblər. 

Vurğulanıb ki, Rusiyanın "Memorial” Hüquq Müdafiə Mərkəzinin məlumatına görə, faciə törədildikdən 

sonra təkcə Ağdama Xocalıdan 200 cəsəd gətirilib. İnsanlar qətlə yetirildikdən sonra cəsədlərin üzərində 

təhqiramiz hərəkətlər edilib. 

Məqalələrdə həmin günlərdə "Le Mond”, "İzvestiya”, "Vaşinqton post”, "Faynenşl tayms” və digər KİV-

lərdə yayılan reportajlardan sitatlar gətirilir. 

İsveçrə Konfederasiyasının gündəlik "Südostschweiz” qəzetinin internet saytında Xocalı soyqırımının 26-

cı ildönümü ilə əlaqədar "Müharibəyə yox, sülhə hə!” sərlövhəli oxucu məktubu yerləşdirilib. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkar müharibədə Xocalı qətliamının faciəvi zirvə nöqtəsi 

olduğu qeyd edilən yazıda həmin gecə mülki əhaliyə qarşı törədilən soyqırım cinayəti ətraflı təsvir olunub. 
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Yazıda, həmçinin qeyd edilir ki, milyonlarla insan hələ də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq 

hüququn prinsipləri əsasında dinc yolla həll olunacağını gözləyir. Lakin münaqişənin nizamlanması üçün 

Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyması, qaçqınların və məcburi köçkünlərin öz ata-baba 

torpaqlarına geri dönmələri tələb olunur. Ermənistan öz ordusunu Azərbaycan ərazilərindən geri çəkəcəyi təqdirdə 

azərbaycanlı əhali yüz illər boyu olduğu kimi, ermənilərlə dinc şəraitdə birgə yaşamağa hazırdır. Bunun üçün isə, 

ilk növbədə, sülh yaradılmalıdır. 

"Xalq Cəbhəsi” qəzetinin baş redaktoru Elçin Mirzəbəylinin sözlərinə görə, Xocalı faciəsi ilə bağlı dünya 

mediasında kifayət qədər məlumatlar yer alsa da, bütün bunlar bizim üçün yetərli deyil: "Biz Xocalı həqiqətlərinin 

daha çox işıqlandırılmasını və soyqırım olaraq bütün dünya ölkələri tərəfindən tanınmasının tərəfdarıyıq. Bu il 

Xocalı ilə bağlı atılan addımlardan ən maraqlısı Rusiya mətbuatında yer alan yazılar oldu. Xüsusən də Rusiyanın 

ən nüfuzlu media orqanlarından biri olan "Nezavisimaya qazeta”da dərc olunan məqalə diqqətimi cəlb edib. 

Avropa ölkələrində də bu istiqamətdə addımlar atılıb, ayrı-ayrı media orqanlarında Xocalı ilə bağlı məlumatlar 

yer alıb”. 

Baş redaktorun sözlərinə görə, Xocalının təbliğatının yalnız 26 fevralda aparılması düzgün deyil. Belə olan 

halda görülən işlərin effekti olmur. Amma təqdirəlayiq haldır ki, bir neçə ildir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-

prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə beynəlxalq müstəvidə həyata keçirilən "Xocalıya Ədalət” kampaniyası 

keçirilir. "Xocalıya ədalət!” təbliğat kampaniyasının Xocalı faciəsinin dünyada soyqırım aktı kimi tanınmasında 

mühüm rol oynayır. Hesab edirəm ki, bu gün Xocalı soyqırımına dünya mediası tərəfindən diqqətin artırılması 

məhz bu kampaniya çərçivəsində atılan addımların nəticəsidir. Hansısa bir xarici mətbuat orqanının isə il ərzində 

bir və ya bir neçə dəfə Azərbaycan ərazilərinin işğalı faktını, Xocalı soyqırımını diqqətdə saxlaması, soyqırım 

faktlarını dilə gətirməsi bizim üçün çox önəmlidir. 

 

Məqalə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında KİV-ə Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə 

dəstəyi ilə hazırlanıb 

 

Şərq.-2018.-28 fevral.-№39.-S.11. 
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Xocalının beş Milli Qəhrəmanından biri 

 

Bəşir Şərifli 

  

Araz Səlimovu Xocalıda və ona yaxın ərazidə yaxşı tanıyırdılar. Yaşı o qədər də çox deyildi. 32 yaşı təzəcə 

tamam olmuşdu. Amma bu yaşın çərçivəsinə sığmayan əməlləri vardı. Xocalının ən çətin günlərində darda 

qalanlara, çətin vəziyyətə düşənlərə kömək etmişdi. Onları təhlükəsiz yerlərə çatdırmışdı. Belə adamların sayı bir 

deyildi, beş deyildi. Ona görə də Araz Səlimova müraciət edənlər yaxşı bilirdilər ki, darda qalmayacaqlar. 

Könüllülərdən ibarət batalyona yazılanda hər şeyi ölçüb-biçmişdi. Bilirdi ki, bu torpaq uğrunda ölmək olar və bu 

ölümü şərəfli yaşamaq qədər uca tuturdu. 

 

O qədər əməliyyatlarda iştirak etmişdi ki... Özü də bu ərazini yaxşı tanıdığına görə onu ən çətin tapşırıqların 

yerinə yetirilməsinə göndərirdilər və inanırdılar ki, Araz tapşırılan işin öhdəsindən ləyaqətlə gələcək. Bircə şeydən 

tərəddüd edirdi. Deyirdi ki, sonuncu gülləni öz ürəyimə sıxaram, təki erməni quldurlarına əsir düşməyim. 

Ermənilərin törətdikləri açıq və gizli cinayətlərdən xəbəri vardı. Ən çətin döyüşlərdə açıq-aşkar hiss etmişdi ki, 

ermənilərin heç kəsə - nə qocalara, nə uşaqlara, nə də qadınlara güzəşti yox idi. Onların bircə məqsədi vardı: məhv 

etmək, öldürmək, günahsız adamlara cəza vermək... 

1992-ci il fevral ayının 26-da bir daha sübut olundu ki, erməni quldurları ən ağır cinayətlərə əl atmaqdan 

belə çəkinmirlər. Xocalıda törədilən soyqırımı tarixin ən dəhşətli faciələrindən biridir. Bəzi faktları olduğu kimi 

sadalayaq: Xocalı soyqırımında 63 uşaq, 100-dən çox qadın, 76 qoca, bir sözlə, 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib. 

Yaşayan bir şəhəri Yer üzündən silmək ermənilərin başlıca məqsədi olub. Bütün bunları vaxtında, vədəsində 

dünyaya çatdıra bilməsək də, o vaxtdan bəri çox işlər görülüb. Ermənilərin belə vəhşiliklərindən xəbəri olan Araz 

Səlimov dinc əhaliyə kömək etmək üçün yorulmaq bilmirdi. Sonuncu dəfə Əskərandan geriyə dönəndə düşmən 

mühasirəsinə düşdü. Onda qardaşı Fəxrəddinlə atası Bahadur kişi də yanında idi. Çətin vəziyyətdə qalmışdılar. 

Amma Araz son nəfəsinə qədər düşmənə asanlıqla təslim olmadı. Deyirlər ki, düşmənlər onu ələ keçirmək üçün 

bütün vasitələrdən istifadə edirdilər. Ona görə ki, Arazın iştirak etdiyi əməliyyatlarda düşmən xeyli itkiyə yol 

verirdi. Özü demişkən, biz ölməyə yox, öldürməyə gedirik. Elə bir düşmənlə üz-üzəyik ki, onlara zərrə qədər də 

güzəşt edə bilmərik. 

Arazın çətin məqamlarda əməliyyatları uğurla başa çatdırması tez-tez baş verirdi. Batalyonda hamı ona 

inanırdı. Bilirdilər ki, Araz düşmənin mövqelərinə yaxşı bələddir. Bir dəfə atası Bahadur kişi çətin əməliyyatdan 

onu yayındırmaq istəmişdi. Amma Araz inadından dönməmişdi. Demişdi ki, Xocalını da, ona yaxın bütün 

əraziləri də biz qorumalıyıq. Bu yerləri bizdən yaxşı tanıyan yoxdur. Üç övladı var idi, hər dəfə döyüşə gedəndə 

onlarla halallaşırdı. Övladlarından bir qədər nigaran olsa da, bu yurdu heç nəyə dəyişmirdi. “Mən Xocalıda 

doğulmuşam. Son damla qanıma qədər bu doğma ocağımızı qoruyacağam” - deyirdi. Bəlkə də Xocalıda belə bir 

dəhşətli qətliam hadisəsi olmazdı. Fevralın 26-da hadisələr baş verən gecə Xocalıdan Bakıya kömək üçün zənglər 

olurdu. Bu gecə zənglərinə paytaxt o qədər laqeyd qalırdı ki, xocalılılar nə edəcəklərini bilmirdilər. Bircə çarələri 

qalmışdı: dağlara, yollara səpilmək, bir cığırın, izin axırına qədər getmək... Bəlkə də bu yolun son ucunu heç 

özləri də bilmirdi. Qarlı, şaxtalı, sazaqlı bir gün idi. Nə yaxşı ki, yollara az-çox bələdçilikləri var idi. Yoxsa heç 

sağ qalan olmazdı. O qədər adamı don vurmuşdu ki... Günahsız adamları sorğu-sualsız güllələyirdilər. Ermənilərin 

vəhşilikləri heç müharibə qanunlarına da uyğun gəlmirdi. Onları himayə edən sovet ordusunun 366-cı motoatıcı 

alayı güclü silahlanmışdı. Bütün bunların qarşısında əliyalın adamlar axıra qədər mətanətlə dayanmışdılar. 

Düşmənə asanlıqla təslim olmaq istəmirdilər. Xocalının həmin dövr icra hakimiyyəti başçısı olmuş Elman 

Məmmədov deyir ki, adamlar sonuncu tikəni bölürdülər, amma düşmənə təslim olmurdular. Həmin gecə 1275 

nəfər əsir götürüldü. 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi, 8 ailə məhv edildi. Bu faktları ona görə sadalayırıq 

ki, Xocalıda bütün qanunlar pozulmuşdu. İnsan haqları deyilən şey zərrə qədər də nəzərə alınmırdı. 

Həmin günün səhərisi Xocalıdan gələn kiçik nümayəndə heyəti Prezident Administrasiyasında mətbuat 

konfransı keçirirdi. Azərbaycan televiziyasının çəkiliş qrupu ilə həmin tədbirdə iştirak edirdik. Elman 

Məmmədov, məhv olmuş şəhərin prokuroru Atakişi Atakişiyev Prezident Administrasiyasının geniş dəhlizində 

səlahiyyətli adam axtarırdılar ki, dərdlərini desinlər. Amma heç kəs onların fəryadını eşitmək istəmirdi. Həmin 

günlərdə paytaxtın başı vəzifə bölgüsünə qarışmışdı. Xocalı soyqırımı o qədər də yada düşmürdü. Elman 

Məmmədov əlacsız qalıb jurnalistlərdən kömək istəyirdi. Amma bilirdi ki, bizi sərt senzor nəzarəti gözləyir. 

Sonda Elman Məmmədovu və Atakişi Atakişiyevi İttifaqın Azərbaycandakı keçmiş canişini Viktor 

Polyaniçkonun qəbuluna göndərdilər. İlahi, təzada baxın... Sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı ermənilərlə 
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birgə ağır cinayət törədir, nəticəni yenə İttifaq canişini müzakirə edir. Hansı ədalətli qərardan söhbət gedə bilərdi? 

Bax, Xocalı belə təklənmişdi. Yalnız öz qüvvələrinə güvənən bu adamlar çarəsiz qalmışdılar. Hələ mühasirəyə 

düşəndə Araz Səlimov demişdi ki, atamı da, qardaşımı da itirsəm, Xocalını itirmək istəmirəm. Bura mənim ata-

baba yurdumdur. Üç övladımın böyüdüyü məkandır. Biz sona qədər hər şeyi varisliklə qorumalıyıq. Araz kimi 

oğulların əqidəsi nə qədər möhkəm olsa da, köməkləri az idi.  

Xocalı barədə filmlər də çəkilib, kitablar da yazılıb, amma hələ deyəcəyimiz söz çoxdur. Ona görə ki, əsl 

həqiqətlər sona qədər təhlil olunmayıb. Hələ bu gün də 150 nəfərin itkin taleyi məlum deyil. Dünyanın beynəlxalq 

qurumları haqq-ədalət səsimizi axıra qədər eşitmək istəmirlər. Amma həqiqəti heç vaxt gizlətmək olmaz. Erməni 

lobbisi, onları müdafiə edənlər nə qədər güclü olsalar da, haqqın səsini batıra bilməyəcəklər.  

Hər il fevralın 26-da Xocalının soyqırımı günü anılır, beynəlxalq ictimaiyyətə geniş məlumat verilir. Amma 

bununla da iş bitmir. Gərək belə bir təbliğatda fasilələr olmasın. Xocalını yaşatmaq istəyənlər onu hər gün 

anmalıdırlar. Vaxt, zaman bunu tələb edir. Bir də ki, Xocalının beş Milli Qəhrəmanının ruhu o günlərə qayıdışı 

tələb edir. Onlardan biri də Araz Səlimov idi... Üç övlad atası, Xocalının igid oğlu, Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı! 

 

Azərbaycan.-2018.-1 mart.-№47.-S.6. 
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Xocalı soyqırımının mahiyyəti beynəlxalq hüquq müstəvisində… 

 

Tahir Tağıyev 

 

Ermənilərin 26 il əvvəl törətdiyi Xocalı soyqırımı ilə bağlı ən mühüm məqamlardan biri budur ki, 

sözügedən hadisənin konkret sübutları olan yazılı, görüntülü sənədlərin sayı kifayət qədərdir. Yəni bu 

dəhşətli cinayəti hər hansı formada təkzib etmək mümkün deyil. Sadəcə, əsas məsələ real faktlar əsasında 

məsələyə obyektiv qiymət verilməsinin təmin edilməsidir.  

Real vəziyyətin təhlili, əslində qeyd olunan istiqamətdə Azərbaycanın bir sıra mühüm nəticələr əldə edə 

bildiyini göstərir. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə proseslər davam edir. 

Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, ölkəmizin prokurorluq və digər hüquq-mühafizə orqanları, Xocalı 

faciəsi də daxi olmaqla, 1988-ci ildən erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər 

işğal olunmuş ərazilərində, həmçinin Ermənistanda saxlanan azərbaycanlı əsir və girovlara dözülməz işgəncələr 

verilməsi, onların bir qisminin öldürülməsi, şikəst edilməsi, təxribat və terror aktlarının törədilməsi, əhalinin 

məcburi köçürülməsi, yaşayış məntəqələrində maddi sərvətlərin, tarixi mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, 

ermənilərin törətdiyi digər ağır cinayət faktları ilə əlaqədar ayrı-ayrı cinayət işləri açaraq istintaq aparıblar. 

İstintaqın gedişində qeyd olunan istiqamətlər üzrə kifayət qədər maraqlı fakt və materiallar toplanıb. 

Burada onu da xüsusi olaraq vurğulamaq lazım gəlir ki, cinayət işinin istintaqı hərbi prokurorluq 

orqanlarında keçirilən islahatlardan sonra daha da sürətlənib. Belə ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 27 

sentyabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun fəaliyyətinin 

müasirləşdirilməsinə dair 2009-2011-ci illər üçün Dövlət Proqramı"na müvafiq olaraq, Respublika Baş 

prokurorunun 30 mart 2009-cu il tarixli əmrinə əsasən, Hərbi Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə dair İstintaq 

İdarəsinin tərkibində Xüsusi istintaq şöbəsi yaradılıb. Yuxarıda göstərilən cinayət işinin istintaqı həmin şöbəyə 

həvalə edilib. 

Bundan sonra beynəlxalq hüquq normalarına uyğun soyqırımı, deportasiya, işgəncə və digər epizodlar üzrə 

hərtərəfli istintaq hərəkətləri aparılıb. 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 edilməsi, 

talan edilməsi ilə bağlı Azərbaycan dövlətinə və vətəndaşlarına 170 milyon ABŞ dollarından artıq ziyan 

vurulub.        Aparılan istintaqla o da  müəyyən edilib ki, beynəlxalq humanitar hüquq normalarını, insan 

hüquqları üzrə ən müxtəlif konvensiyaları ayaq altına atan 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 hissələri ərazidən çıxış yollarında əvvəlcədən xüsusi hazırlanmış pusqularda güllələnib. 

Xocalıdan çıxan əhalinin Naxçıvanik kəndi ərazilərində pulemyot, avtomat və başqa atıcı silahlardan gülləbaran 

edilməsi bunu bir daha təsdiqləyir. Bütün bunlar ermənilərin 1992-ci ildə Xocalı şəhərində törətdiyi qeyri-insani 

hərəkətlərin kökündə məhz soyqırımı niyyətinin dayandığını aşkar surətdə üzə çıxarır. 

İstintaqla bu 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. 

Ermənistanın müharibə zamanı davranış normalarını müəyyənləşdirən beynəlxalq hüquq normalarına 

məhəl qoymaması ilə bağlı faktlar bütün bunlarla məhdudlaşmır. Beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə 

əsasən müharibə yalnız silahlı münaqişədə olan tərəflərin silahlı qüvvələri arasında aparılmalıdır. Mülki əhali 

döyüşlərdə iştirak etməməli və onlarla hörmətlə davranılmalıdır. "Müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə 
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dair" IV Cenevrə Konvensiyasının 3-cü maddəsinə əsasən, mülki əhalinin həyatına və təhlükəsizliyinə qəsd, o 

cümlədən onların hər cür öldürülməsi, şikəst edilməsi, onlarla qəddar davranış, onlara əzab və işgəncə verilməsi, 

insan ləyaqətinə qəsd, təhqir və alçaldıcı hərəkətlər qadağan edilir. Konvensiyanın 33-cü maddəsində qeyd olunur 

ki, heç bir mülki şəxs törətmədiyi hüquq pozuntusuna görə cəzalandırıla bilməz. 

Mülki əhaliyə qarşı kollektiv cəza tədbirlərinin görülməsi, mülki əhalini qorxuya salmaq, onlara qarşı terror 

hərəkətləri, onların repressiyaya məruz qoyulması birmənalı 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 etdirib. 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 konvensiyasında 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 motoatıcı 

alayının hərbçiləri tərəfindən dünya dövlətlərinin qəbul etdiyi beynəlxalq hüquq normalarına da riayət etməyib. 

1949-cu il 12 avqust tarixli "Döyüşən silahlı qüvvələrdə yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 

haqqında", "Hərbi əsirlərlə rəftar haqqında" və "Müharibə zamanı mülki əhalinin qorunması haqqında" Cenevrə 

konvensiyalarının müvafiq maddələrində nəzərdə tutulan - döyüş əməliyyatlarında bilavasitə iştirak etməyən 

şəxslərə qarşı onların həyatına və şəxsiyyətinə qəsd etmək, o cümlədən hər hansı şəraitdə öldürmək, şikəst etmək, 

qəddarcasına rəftar etmək və işgəncə vermək, girov götürmək, insan ləyaqətinə toxunmaq, o cümlədən təhqiramiz 

və alçaldıcı tərzdə rəftar etmək kimi qadağalar kobud surətdə pozulub. 

366-cı alayın hərbi qulluqçularının və digər şəxslərin Xocalı soyqırımında iştirakı tam sübuta yetirilib, 

onların Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin soyqırımına görə məsuliyyəti nəzərdə tutan Cinayət Məcəlləsinin  107-

ci (əhalini deportasiya etmə və ya köçürmə), 113-cü (işgəncə), 115.4-cü (müharibə qanunlarını və adətlərini 

pozma), 116.0.17-ci (zorlama, cinsi köləlik, məcburi fahişəlik, məcburi sterilizasiya, məcburi hamiləlik, habelə 

cinsi zorakılıqla əlaqədar başqa hərəkətlər etmə) maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayəti etməkdə təqsirləndirilən 

şəxs kimi cəlb olunmaları barədə qərarlar çıxarılıb. Həmçinin barələrində məhkəmələr tərəfindən həbs qətimkan 

tədbiri seçilib və beynəlxalq axtarışlarının həyata keçirilməsi üçün müvafiq sənədlər İnterpolun Azərbaycan 

Respublikası Milli Bürosuna göndərilib. Bütün bunlar beynəlxalq hüquq baxımından Xocalı soyqırımını 

törədənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlbi üçün tam hüquqi əsasların olmasını aydın şəkildə üzə çıxarır.  Artıq qeyd 

olunan əsasların dünya ictimaiyyətinə təqdim olunmasının nəticəsidir ki, Xocalı hadisələrini soyqırımı kimi qəbul 

edən ölkə və təşkilatların sayı gedərək artır. Dövlətin apardığı siyasət nəticəsində Xocalı həqiqətlərinin beynəlxalq 

aləmə çatdırılmasında bu gün diaspor qüvvələri, ölkəmizə bağlı ayrı-ayrı qurumlar, media vasitələri fəal iştirak 

edir. Xüsusən də Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımız  insanlığa qarşı cinayət hesab 

olunan Xocalı soyqırımı, eləcə də erməni faşistlərinin xalqımızın başına gətirdiyi digər vəhşiliklər barədə dünya 

ictimaiyyətini məlumatlandırmaq  istiqamətində indi yüksək fəallıq nümayiş etdirir. Elə erməni lobbi və diaspor 

qüvvələrini də hazırda ən çox narahat edən məqamlardan biri məhz budur. Xocalı həqiqətlərinin Qərbdə, ABŞ-

da, Avropada daha aktiv şəkildə gündəmə gətrilməsi, Qərb ictimaiyyətinə olduğu kimi təqdim edilməsi isə erməni 

tərəfinin narahatlığını daha da artırır. Azərbaycanda bu məsələnin sistemli şəkildə hazırlanıb həyata keçrilməsi, 

heç şübhəsiz, Xocalı faciəsini törədən ermənilərin cavab verməsini qaçılmaz edəcək. Xocalı faciəsinə beynəlxalq 

səviyyədə hüquqi qiymət verilməsi istiqamətində mübarizə istənilən halda öz nəticəsini verəcək. 

Xocalı  həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq və bu qanlı faciəyə beynəlxalq səviyyədə hüquqi qiymət verilməsinə nail 

olmaq eyni zamanda Ermənistanın işğal siyasətinin mahiyyətinin faş edilməsi baxımından xüsusi önəm daşıyır.  

 

Bakı Xəbər.-2018.-1 mart.-№40.-S.9. 
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Xocalı soyqırımının beynəlxalq miqyasda tanıdılmasında qardaş Türkiyədə keçirilən 

tədbirlər xüsusi əhəmiyyət daşıyır 
 

Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlunun www.yap.org.az saytına müsahibəsi 

 

- Hikmət müəllim, bugünlərdə  Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar Türkiyənin İstanbul  

şəhərində səfərdə olmusunuz. Səfər barədə məlumat verməyinizi xahiş edirik... 

- Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində daim tədbirlər həyata keçirilir və bu 

tədbirlər sırasında qardaş Türkiyədə keçirilən tədbirlər xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Cənab Prezident İlham Əliyev 

qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının tarixində ən qanlı səhifələrdən biridir. Və əgər biz Türkiyə-

Azərbaycan münaisbətlərini Ümummilli lider Heydər Əliyevin söylədiyi «Bir millət, iki dövlət» kontekstində 

nəzərdən keçiririksə, o zaman əlbəttə ki, qardaş ölkədə bu faciənin bir daha geniş auditoriyaya çatdırılması və iki 

qardaş ölkənin bir-birinin acılarına, faciələrinə sahib çıxması şərti yaranır. Ona görə də, bu faciənin unudlmaması 

üçün, sonda bu soyqırımını törədənlərin cəzalarındırılması üçün belə tədbirlərin keçirilməsi,  Xocalı şəhidlərinin 

xatirəsinin əbədiləşdirilməsi bu gün Azərbaycan dövlətinin, diplomatiyamızın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən 

biri kimi müəyyənləşdirilib. 

Cənab  Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımını heç vaxt unutmayacaq 

və bu faciənin heç vaxt təkrarlanmaması üçün daha güclü olacaqdır. Biz bilirik ki, Türkiyə bu yöndə Azərbaycana 

dəstək verən qardaş ölkələrdən biridir. Xocalı soyqırımı ilə bağlı hər il bu ölkədə tədbirlər təşkil olunur, yeni 

yetişən gənc nəslin məlumatlandırılması üçün geniş auditoriyalarda, universitetlərdə, konfrans salonlarında 

mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Belə tədbirlərdən biri də İstanbul şəhərinin Bağcılar bələdiyyəsinin 

təşəbbüsü ilə keçirildi. Fevralın 25-də İstanbul şəhərinin Bağcılar rayonunda böyük ərazini əhatə edən Azərbaycan 

Dostluq Parkının və burada ucaldılmış Xocalı soyqırımı abidəsinin açılışı oldu. Açılış mərasimində Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, professor Əli Həsənov, Azərbaycanın 

İstanbuldakı baş konsulu Məsim Hacıyev, İstanbul valisi Vasip Şahin, İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri 

Mövlud Uysal, Bağcılar rayon bələdiyyəsinin sədri Lokman Çağrıcı, diplomatlar, deputatlar, Türkiyə 

ictimaiyyətinin tanınmış simaları, elm və mədəniyyət xadimləri iştirak edirdilər. Bu ərazidə Xocalı soyqırımı 

qurbanlarına xatirə abidəsinin ucaldılması iki dövlətin dostluq və qardaşlığının daha bir nümunəsidir. 

Tədbirə həddindən artıq marağın olması, insanların buna münasibəti göstərir ki, Türkiyə xalqı Azərbaycan 

xalqını ürəkdən hiss edir . Təsadüfi deyil ki, bu tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi 

məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun çıxışı dəfələrlə alqışlandı. Çünki hər iki xalq bu faciələri yaşayıb. 1915-

ci, 1918-ci illərdə və sonrakı dövrlərdə də  türk xalqı soyqırımı törədən deyil, soyqırıma məruz qalan bir xalq 

olub. Bu həqiqətlərin dünyaya çatdırılması Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir. 

Fevralın 26-da isə İstanbulda gün ərzində 200 mindən çox insanın keçib getdiyi metro stansiyasında  Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı sərgi açıldı. Biz də bu sərgidə iştirak etdik. Sərgiyə münasibət çox səmimi idi, insanlar diqqətlə 

izləyirdilər. Bu sərgi bir daha ictimaiyyəti məlumatlandırmış oldu. 

Ümumiyyətlə, həmin günlərdə İstanbulda Xocalı soyqırımı ilə bağlı çox sayda  tədbirlər keçirildi. 

Tədbirlərin gerçəkləşməsində Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Məsim Hacıyevin böyük əməyi var.  

- Xocalı soyqırımının hüquqi qiymətləndirilməsi baxımından hansı tədbirlər həyata keçirilir? 

- Əlbəttə ki, Azərbaycanın məqsədi ilk növbədə Xocalı soyqırımı barədə dünya ictimaiyyətini 

məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Eləcə də, məqsəd Xocalı soyqırımını törədən qatillərin cəzalandırılmasına nail 

olmaqdır. Məsələnin hüquqi müstəvidə həlli ictimai rəydən, dünyanın, Avropanın  müxtəlif institutlarında Xocalı 

soyqırımı haqqında obyektiv rəyin formalaşmasından keçir. Bu faciənin ildönümündə dünyanın əksər ölkələrində 

belə tədbirlər keçirilir. Xüsusilə, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 

keçirilən «Xocalıya ədalət!» kampaniyası dünyada böyük əks-səda doğurub. 

Balkanlarda Srebrenitsa qətliamından sonra hərbi tribunal yaradıldı və bu soyqırımını törədənlər 

cəzalandırıldılar. Amma təəssüf ki, Azərbaycana, Xocalı qətliamına  münasibətdə məsələnin hüquqi həllinin 

tərəfdarları azdır. Amma Azərbaycan buna nail olmağa çalışır ki, Xocalı soyqırımını törədən qatillər də hüquq 

qarşısında cavab versinlər və layiqli cəzalarını alsınlar. 

- Hikmət müəllim, bəs hazırda bu məsələ hansı mərhələdədir və ölkəmiz növbəti mərhələdə hansı 

işləri görməlidir? 

- Bu istiqamətdə hazırda həm hüquqi, həm ictimai təbliğat müstəvisində, həm də informasiya müstəvisində 

çox böyük işlər görülür. Amma əlbəttə ki, Xocalı faciəsini törədənlərin cəzası o zaman tam veriləcək ki, 
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Azərbaycan öz torpaqlarını erməni işğalından azad etsin və Xocalı qurbanlarını qanı yerdə qalmasın. Bunun üçün  

Azərbaycan öz iqtisadiyyatını güclənləndirir, hərbi-siyasi gücünü və beynəlxalq nüfuzunu artırır. Təbii ki, bu 

prosesdə yenə də dost və straeteji müttəfiq olan ölkələrlə birlikdə bu addımları atırıq. Ona görə də, Türkiyədə bu 

cür tədbirlərin keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Türkiyədə Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan qeyd etdi ki, Xocalı qətliamı Azərbaycanda baş verdi, amma onun odu bizim də ürəyimizi yandırdı. Mən 

düşünürəm ki, Türkiyənin birinci şəxsinin dilindən bu fikrin səslənməsi həm böyük dəstəkdir, həm də uca səslə 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasıdır. 

Bütövlükdə isə, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması və onu törədən cinayətkarların cəzalandırılması 

dövlətimizin diqqət mərkəzindədir. Biz əminik ki, sonda ədalət zəfər çalacaq. 

 

İki sahil.-2018.-1 mart.-№40.-S.5. 
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Bu cinayət cəzasız qalmayacaq! 

 

Elşən  Həsənov, 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin əməkdaşı 

 

O gecə, o günlər həlak olanlar, dünyadan gedənlər Azərbaycanın əziz vətəndaşlarıdır, onlar 

respublikamızın ərazi bütövlüyü yolunda qurban olublar, xalqımızın milli azadlıq yolunda apardığı 

mübarizənin qurbanlarıdır, şəhidləridir. Onların faciəli surətdə həlak olması, şəhid olması Azərbaycan 

xalqının qəhrəmanlığının, mətanətinin, cəsarətinin nümayişidir. 

Heydər ƏLİYEV 

Ümummilli lider 

 

Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının qan yaddaşına həkk olunmuş çoxsaylı ağrı-acıdan,  kədər və 

üzüntülərdən biridir. Bu faciənin Azərbaycan xalqının  yaddaşında əbədi yaşayacağını dəfələrlə bəyan edən 

ümummilli lider Heydər Əliyev ona beynəlxalq müstəvidə hüquqi-siyasi qiymət verilməsinin zəruriliyini 

vurğulamış, Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına xüsusi səylər göstərmişdir. Ulu öndər bu 

faciənin  xalqımız üçün dərin kədər və böyük dərd olduğunu  deməklə yanaşı, eyni zamanda, millətimizin  bu 

kədər içərisində özünün azadlıq və müstəqillik uğrunda qətiyyətli mübarizə yolunun möhkəm və uğurlu 

sonluğunu da göstərmişdir. 

 

Faciənin tarixinə gəlincə isə, qeyd etməliyik ki, bu akt əsrlər boyu xalqımıza qarşı aparılan terror, təxribat, 

deportasiya və soyqırımı silsilələrinin tərkib hissəsidir.  SSRİ-nin çökməsindən sonra “Böyük Ermənistan” 

xülyası ilə quduzlaşmış ermənilərin indiki Ermənistan ərazisində yaşayan yüz minlərlə soydaşımızı öz ata-baba 

yurdundan didərgin salması, saysız-hesabsız təxribatları dünya birliyi tərəfindən cavabsız qaldığna görə, nəticədə 

Xocalı soyqırımı törədilmişdir. 

 Faciənin tarixi barədə olan sənədlərdə deyilir: ...1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə  ermənilər 

Xocalıya üç istiqamətdən  hücum etdilər. Şəhərdə  minlərlə əliyalın, dinc azərbaycanlının qırğını baş verdi. 

Ağsaqqal və ağbirçəklərə, körpə uşaqlara, xəstələrə, qadınlara qarşı amansız şəkildə soyqırımı həyata keçirildi. 

Bu soyqırımı əvvəlcədən düşünülmüş, ciddi planlaşdırılmış və dəqiq yerinə yetirilmişdi. 

Hücumda Ermənistan  silahlı qüvvələrinin tabeçiliyində olan cinayətkar qruplar, muzdlu əsgərlər, özünü 

Artsax xalq ordusu adlandıran Dağlıq Qarabağın erməni birləşmələri və sovet ordusundan qalmış 366-cı  hərbi 

alay iştirak etmişdi. 7000 əhalisi olan Xocalıda erməni hərbi birləşmələrinin vəhşiliyi nəticəsində 613 nəfər şəhid, 

487 nəfər şikəst olmuş, 1275 nəfər dinc sakin – qocalar, qadınlar, uşaqlar əsir götürülərək ağlasığmaz dərəcədə 

erməni zülmünə, təhqirlərə və vəhşiliklərə məruz qalmışdılar. Onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyildir. 

Şəhid olanların 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri isə azyaşlı uşaqlar olmuşlar, şikəstlərin 76 nəfəri yetkinlik dövrünə 

çatmamış oğlan və qızlar olmuşdur. 

Səkkiz  ailə bütövlükdə məhv edilmiş, 24 uşaq hər iki valideynini, 130 azyaşlı uşaq isə valideynlərindən 

birini itirmişdi. Şəhidlərin 335 nəfəri dəfn olunmuşdur. 1000 nəfərdən artıq şəhər sakini müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarəti almış, 200 nəfərin ayaqları soyuqdan qanqrena olmuş, 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə 

yetirilmişdir. Həmin şəxslər diri-diri yandırılmış, başları kəsilmiş, süngü ilə hamilə qadınların qarınları yarılmış, 

meyitlər üzərində dilə gətirilməsi mümkün olmayan təhqiramiz hərəkətlər edilmiş, körpə uşaqların gözləri 

çıxarılmışdır. 

... Tarixi faktdır.  Kremlin  ermənipərəst siyasətçilərinin yaratdığı imkandan və Azərbaycan rəhbərliyinin 

qətiyyətsizliyindən ruhlanan ermənilər 1991-ci ilin oktyabrından Xocalını  artıq mühasirəyə almışdılar. Oktyabrın 

30-da şəhərlə avtomobil əlaqəsi kəsilmiş və yeganə nəqliyyat vasitəsi olaraq vertolyot gediş-gəlişi  qalmışdı. 

Sonuncu vertolyot Xocalıya 1992-ci ilin  yanvarında uçmuşdu. Şuşa şəhərindən keçən mülki vertolyotun 

vurulması nəticəsində 40 nəfərin faciəli surətdə həlak olmasından sonra isə bu əlaqə də kəsilmişdi. Yanvarın 2-

dən şəhərə elektrik enerjisi kəsilmiş, şəhər ancaq əhalinin qəhrəmanlığı və müdafiəçilərin cəsurluğu sayəsində 

yaşayır, müdafiə edilirdi. 

Fevralın ikinci yarısından başlayaraq,  Xocalıda hər gün topların – ağır texnikadan açılan atəşlərin səsi 

eşidilirdi.  Fevralın 16-da – soyqırımı planından əvvəl 366-cı alayın nəzdində olan erməni cəbhəsi deyilən rota 

yaradılmışdı. Həmin rotanın hazırlıqlarında  iştrak edənlər Livan, Kanada, İran, Amerika, İsveç və Hollandiyadakı 

erməni icmalarını təmsil edən silahlı quldur  birləşmələri idi. Bu soyqırımda keçmiş SSRİ Müdafiə Nazirliyinə 
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məxsus hərbi texnika, zəhərli kimyəvi maddələr, istifadəsi qadağan olunan dairəvi güllələr, digər silahlar və 

mərmilər sınaqdan keçirilmişdi. 

Xocalı faciəsini törədən Ermənistan rəsmilərinin bəziləri bununla fəxr etdiyini söyləyir, bəziləri 

isə  onların  cinayətlərini, əliyalın  əhaliyə  qarşı törətdikləri vəhşilikləri inkar edir, faktları saxtalaşdırırlar. Bütün 

bunlara baxmayaraq, Azərbaycan tərəfin və mütərəqqi bəşəriyyətin qətiyyətli addımları 

nəticəsində  Ermənistanın  təqdim etdiyi – reallıqdan uzaq yanaşmanın qəbul edilməsinə  imkan verilməyəcək. 

Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanlarında olan informasiya və faktlarla yanaşı,  soyqırımın 

törədilməsini çoxsaylı müstəqil mənbələr də təsdiqləyir. 

Beynəlxalq qanunvericilik aktları, konvensiyalar və digər ümümbəşəri dəyəri olan sənədlər Xocalı faciəsi 

kimi soyqırımlarını  pisləyir və onların yolverilməz olduğunu bildirirlər.  Xocalı soyqırımını isə həmin sənədlər 

XX əsrdə baş vermiş ən dəhşətli insan facilərindən biri kimi qiymətləndirir. Bildirilir ki, bu soyqırımı təkcə 

Azərbaycan xalqına qarşı deyil,  həm də bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən qanlı cinayətlərdən biridir. 

Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham edilməlidir. 

Bu gün hamıya məlumdur ki, beynəlxalq hüquq Xocalı qətliamının soyqırımı olduğunu birmənalı şəkildə 

təsdiqləyir. Hazırda dünyanın  bir sıra ölkəsi  və ABŞ-ın 23 ştatı  Xocalı faciəsini tam və ya parlament 

səviyyəsində qətliam kimi tanıyıb. Hamı bəyan edir ki, dünya dövlətlərinin parlamentləri, beynəlxalq təşkilatlar 

Ermənistan Respublikasının Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətə – Xocalı soyqırımına, əsl soyqırımı 

hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət verməlidirlər. Lakin buna baxmayaraq, insan hüquqlarının kütləvi 

və kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnmiş Xocalı soyqırımına hələ də beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymət 

verilməmiş, ermənilərin terrorçu, işğalçı əməllərinə qarşı qəti tədbirlər görülməmişdir. 

Bu istiqamətdə ən uğurlu addımların məhz Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər Əliyev tərəfindən 

atıldığını hamı yaxşı bilir. Belə ki, ulu öndərimiz  1994-cü il fevralın 24-də bu haqda xüsusi fərman imzalamışdır. 

Milli Məclisin qərarı ilə 26 fevral Xocalı soyqırımı günü elan olunmuşdur. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya 

çatdırılması, Ermənistanın havadarlarının dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin beynəlxalq 

miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülmüşdür. 

Bundan başqa, dünya alimlərinin fikrincə,  ən qədim insan məskənlərindən olan Xocalının kurqanları və 

digər abidələri, müxtəlif növ məişət əşyaları, insan cəmiyyətinin inkişaf dinamikasını özündə əks etdirən maddi 

mədəniyyət nümunələridir. Erməni işğalından sonra bütün bu maddi mədəniyyət abidələrinin məhv edilməsi və 

dünyanın ən qədim məzarlıqlarından sayılan Xocalı qəbiristanlığının texnika vasitəsilə darmadağın edilməsi 

erməni vandalizminin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, dünya mədəniyyətinə qarşı zorakılıq aktıdır. 

Dövlət başçımızın  bu məsələ ilə bağlı gördüyü işlər bizə əminliklə deməyə əsas verir ki, gec-tez nüfuzlu 

beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyəcək, işğalçı Ermənistan dövlətinə qarşı 

sanksiyalar tətbiq edəcəklər.  Prezident Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını 

səfirliklərimiz və diaspor təşkilatlarımız qarşısında vacib məsələ kimi müəyyənləşdirmişdir. Bunun nəticəsidir ki, 

hər il ölkə xaricində anım tədbirləri keçirilir, erməni vəhşiliyi dünya ölkələrinə çatdırılır. Xocalı faciəsinin gələcək 

nəsillərə çatdırılması, onların yaddaşından bu izlərin silinməməsi qarşımızda duran mühüm məqsədlərdən biridir. 

Ölkəmizdə hər il müxtəlif idarə və təşkilatlarda, universitetlərdə, məktəblərdə anım mərasimləri keçirilir, çıxışlar 

olur, video-filmlər göstərilir. Eləcə də hər il  ölkə xaricində anım mərasimləri keçirilir. 

Bu gün Azərbaycan  Xoсalıda şəhid  olanların ruhu qarşısında baş əyir. Xoсalı şəhidlərinin xatirəsini 

əbədiləşdirmək üçün dövlətimiz tərəfindən bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, Bakıda, respublikamızın 

bir sıra bölgəsində, həmçinin xariсdəki diasporlarımızın maddi və mənəvi dəstəyi ilə dünyanın bir sıra ölkələrinin 

paytaxtlarında Xoсalı şəhidlərinin xatirəsinə abidələr uсaldılmışdır. Bu isə ürəkləri daim Vətən eşqilə döyünən 

soydaşlarımızın öz yurddaşları olan Xoсalı şəhidlərinin müqəddəs ruhuna hörmət və ehtiramlarının bariz 

nümunəsidir. 

Xocalı faciəsinin gələcək nəsillərə çatdırılması bizim qarşımızda duran müqəddəs vəzifələrdəndir. 

Azərbaycan xalqı və onun dövləti Xocalı faciəsini heç vaxt unutmur və unutmayacaqdır. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-1 mart.-№47.-S.9. 
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Strasburqda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib 

 

Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyi Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat kampaniyası 

çərçivəsində Strasburqda Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi keçirib. 

Anım mərasimində Avropa Şurası yanında akkreditasiya olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, 

Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatlarının təmsilçiləri, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri, Strasburq 

Universitetində təhsil alan azərbaycanlı və əcnəbi tələbələr, eləcə də Elzas regionunda yaşayan soydaşlarımız 

iştirak edib. 

Mərasimdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 

Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi E. Eyyubov insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır 

cinayətlərdən biri olan Xocalı soyqırımı haqqında məlumat verərək, onun Azərbaycan tarixinin, eləcə də 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən ağrılı səhifələrindən bir olduğunu diqqətə çatdırıb. 

Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən işğal nəticəsində 1 milyondan artıq 

azərbaycanlının doğma yurdundan didərgin salındığını diqqətə çatdırıb. O, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

Xocalıda törətdiyi kütləvi qırğın nəticəsində 613 günahsız insanın amansızlıqla qətlə yetirildiyini, 1275 nəfərin 

girov götürüldüyünü, 150 insanın isə itkin düşdüyünü qeyd edib. 

“Bugünkü anım mərasimində iştirakımızla qətliamın qurbanlarının xatirələrini dərin ehtiramla yad edir, 

onların ailələri və yaxınları ilə həmrəyliyimizi nümayiş etdiririk. Əlbəttə ki, heç bir şey onların yaşadıqları 

itkilərlə, məruz qaldıqları iztirablarla müqayisə edilə bilməz”, - deyə E. Eyyubov vurğulayıb. 

Dünya ictimaiyyətini Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatlandırmaq məqsədilə Heydər Əliyev Fondunun 

vitse-prezidenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Gənclər Forumunun baş 

əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci il mayın 8-dən həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” 

beynəlxalq təbliğat kampaniyasının əhəmiyyətini xüsusi vurğulayan E. Eyyubov bu kampaniya sayəsində Xocalı 

soyqırımının dünyanın bir çox ölkələri tərəfindən soyqırım cinayəti kimi tanındığını qeyd edib. Bildirib ki, Xocalı 

soyqırımından 26 il ötməsinə baxmayaraq, onun ağrı-acıları yaddaşlardadır: “Azərbaycan xalqı bu tarixi, nifrət 

və barbarlığın qurbanı olan ailələrin iztirablarını heç vaxt unutmayacaq. Çünki bizim yaddaş borcumuz var. 

Təəssüf ki, bu soyqırımı törədənlər hələ də ədalət mühakiməsinə cəlb olunmayıblar. Xocalı sakinləri ədalətin 

bərqərar olmasını və bu qətliamı törədənlərin cəzalandırılmasını tələb edirlər. Əks təqdirdə, cəzasızlıq və 

susqunluq yeni insani faciələrin baş verməsinə gətirib çıxaracaq”. 

Sonra fransız yazıçısı Jerar Kardon çıxış edərək Xocalı soyqırımının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin acı 

nəticəsi olduğunu bildirib. Sovet İttifaqının dağılmasından istifadə edərək “Böyük Ermənistan” qurmaq xülyasına 

düşən Ermənistanın torpaqlarımızı işğal etməyə başladığını vurğulayan J. Kardon Xocalıda yaşananları 

Srebrenitsa ilə müqayisə edib və onu Xocalı qətliamının təkrarı olduğunu diqqətə çatdırıb. 

BMT-nin, Avropa Şurasının üzvü olan Ermənistanın digər bir üzv dövlətin - Azərbaycanın ərazisinin 20 

faizini işğal etdiyini nəzərə çatdıran fransız yazıçısı ermənilər tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycana 

aid tarixi-dini abidələrin, qəbirlərin məhv edildiyindən danışıb və onların məqsədinin insanları da öz 

mədəniyyətləri kimi məhv etmək olduğunu bildirib. 

J. Kardon Azərbaycana son səfəri zamanı Füzuli rayonuna baş çəkməsindən və nənəsi ilə həyətdə 

oynayarkən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atılan mərmi ilə qətlə yetirilən 2 yaşlı Zəhranın məzarını 

ziyarət etməsindən söhbət açıb. “Onun məzarını görərkən məndə qəribə bir qəzəb və ikrah hissi yarandı. Məzarı 

üstünə gül qoyarkən qatilin nə qədər şərəfsiz və vicdansız olduğunu düşündüm. Mən hələ də bu hadisədən sonra 

azyaşlı uşağın məzarını ziyarət etdikdən sonra öz “kiçik işləri” ilə məşğul olan beynəlxalq qurumların 

nümayəndələrinin münasibətini və sonrakı susqunluğunu hələ də başa düşə bilmirəm: söhbət azyaşlı bir qız 

uşağından gedir və deməli, bu, o qədər də önəmli məsələ deyil...”, - deyə fransız yazıçısı bildirib. 

J. Kardon qeyd edib ki, BMT-nin münaqişə ilə bağlı qəbul etdiyi 4 qətnamə, eləcə də digər beynəlxalq 

təşkilatların, o cümlədən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları indiyədək Ermənistan tərəfindən yerinə 

yetirilməyib. Bu gün Azərbaycan haqlı olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə beynəlxalq hüquq 

normalarına riayət olunmasını tələb edir. 

J. Kardon bildirib ki, Azərbaycanla tarixi əlaqələri baxımından, eləcə də ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədri kimi Fransa da münaqişənin həllində fəal rol oynamalıdır. Fransa Qərb ölkələrinin münaqişəyə 

münasibətdə qulaqbatırıcı sükutunu pozmaq üçün səsini eşitdirməlidir. Bu, siyasi və mənəvi bir xətadır. 
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Sonra dünya şöhrətli fotoqraf, bu qanlı hadisələrin şahidi olmuş Reza Deqati çıxış edib. Fotojurnalist kimi 

son 40 ildə dünyanın bütün müharibə və dəhşətlərini öz fotoaparatının yaddaşına həkk edərək onları şəkillərdə 

nəql etdiyini bildirən R. Deqati çıxışında ermənilər tərəfindən Xocalı sakinlərinin başına gətirilən işgəncə və 

müsibətlərdən, qətlə yetirilmiş insanların cəsədlərinin təhqir edilməsindən dəhşətə gəldiyini diqqətə çatdırıb. 

“Bu səhnələr heç zaman mənim yaddaşımdan silinməyəcək. Bu qətliamın şahidi kimi mənim bunları 

çəkmək və dünyaya göstərmək kimi bir borcum var idi. Çünki hadisələrin şahidi olmaq həm də məsuliyyətli olmaq 

deməkdir. Mən bu məsuliyyəti dərk edərək, Azərbaycan xalqının başına gətirilən məşəqqətləri olduğu kimi 

beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq istədim. Dünya bu hadisələrə biganə qalmamalıdır”, - deyə fotoqraf 

vurğulayıb. R. Deqati çıxışının sonunda qeyd edib ki, Xocalı qətliamından dərhal sonra Ağdam şəhərində olarkən 

çəkdiyi fotoşəkilləri özünün “Azərbaycan, günahsızların qətliamı” adlı kitabında toplayıb. 

Anım mərasimində Xocalı soyqırımına dair Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış qısametrajlı film 

nümayiş olunub. 

 

Azərbaycan.-2018.-2 mart.-№48.-S.4. 
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Xocalı əsirliyindən gələn insanlarla görüşmək böyük ürək tələb edir 

 
Müsahibimiz tarix elmləri doktoru Həvva Məmmədovadır 

 

Həvva xanım, artıq Xocalı soyqırımından 26 il ötdü. O illəri xatırlayanda, necə bilirsiniz, qanlı 

qətliamdan qaçmaq mümkün idimi, Xocalı soyqırımı baş verməyə bilərdimi? 

- Bu gün Xocalı soyqırımından 26 il keçir. Xocalıda məsum, günahsız insanlarımız XX əsrin ən dəhşətli 

faciəsini, soyqırımını yaşadılar. Əslində, Xocalı faciəsinə gedən yol XX əsrdən başlasa da, ancaq faciənin kökləri 

daha əvvələ gedir. I Rus -İran müharibəsi, II Rus-İran müharibəsi və bu müharibənin nəticəsi olaraq ermənilərin 

İrəvana, Yelizavetpol quberniyasına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa köçürülməsi, ən gözəl, münbit torpaqlarda 

onların yerləşdirildiyi vaxtdan millətimizin faciəsi başlamışdır. Bu da bir alın yazısı, bir tarixdir ki, Azərbaycan 

xalqının taleyinə çörəyim yeyən, suyunu içən nankor ermənilərlə qonşu yaşamaq qismət olmuşdur. 

Ermənistanın ərazi iddiaları və onunla birlikdə cərəyan edən separatizm işğalçılıq və soyqırımı siyasətinə 

çevrilərək SSRİ- nin dağılması və müstəqilliyin elan edilməsi dövründə Azərbaycanı ağır sınaqlarla üzləşdirdi. 

Təəssüflər olsun ki, Xocalı soyqırımı ərəfəsində Azərbaycanda dövlətçilik, idarəçilik yox səviyyəsinə 

enmişdi. Ölkədə anarxiya, özbaşınalıq baş alıb gedirdi. Orduda vahid komandanlıq yox idi. Bütün bunlar düşmənə 

fürsət verdi. Onlar uzun illərdən bəri gözlədiklərinə nail oldular. Xocalını yerlə-yeksan etdilər, xocalılılara divan 

tutdular, Xocalıda qanlı qətliam, soyqırımı həyata keçirdilər. Keçilən yola nəzər saldıqda bir sıra məqamları yada 

salmaq yerinə düşərdi. Belə ki, Xocalı faciəsinə gedən yolun başlanğıcı 1990 ilin qanlı 20 Yanvar faciəsi, 1991-

ci il noyabrın 20-də Qarakənd üzərində vertalyotun vurulması və nəticədə Azərbaycanın hökumət və dövlət 

adamlarının faciəli şəkildə həlak olması, 

1991-ci ilin oktyabrında tarixdə ikinci dəfə müstəqilliyinə nail olmuş Azərbaycan xalqının müstəqilliyinin 

itirilməsi təhlükəsi, 1992-ci ildə 28 yanvarda yeganə hava yolu olan Ağdam-Şuşa vertalyotunun vurulması və 

nəticədə 40 nəfər azərbaycanlının həlak olması... Bütün bunlar Azərbaycanın tarixi müstəqilliyinə yönəldilmiş bir 

soyqırımı iddiası idi. 

Xocalı soyqırımına gedən yol bu dəhşətli faciələrdən keçmişdir. Xocalı faciəsi tarixdə bizə məlum olan 

Babiyar, Xatın, Xirosima, Liditse, Sonqmi faciələri ilə bir sırada durur. 

Xocalı faciəsinə beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymətin verilməməsinin, bu cinayəti törədənlərin 

məsuliyyətə hələ də cəlb olunmamasının səbəbləri nədir? 

Xocalı faciəsindən 26 il keçməsinə baxmayaraq faciə zamanı əli qocaların, körpələrin, qız-gəlinlərin qanına 

batmış Ermənistanın eks-prezidenti R. Koçaryan, hazırkı prezidenti S. Sarkisyan, müdafiə naziri S. Ohanyan 

Beynəlxalq Məhkəmənin qanunları ilə hələ də cəzalandırılmamışlar. Ermənistanda son 25-30 ildə hakimiyyət 

başında olmuş, hakimiyyətdə yüksək vəzifələrdə əyləşmiş və bu gün də ölkəyə rəhbərlik edən şəxslərin hər birinin 

Xocalı soyqırımında, Azərbaycana qarşı baş vermiş hərbi cinayətlərdə birbaşa əli var. Onlar cinayətkar, hərbi 

canidirlər. Təəssüf ki, himayədarlarının köməyi ilə onlar hələ də öz layiqli cəzalarını almayıblar, Azərbaycan 

xalqına qarşı etdikləri cinayətlərin ədalət mühakiməsindən yayına biliblər. Bu da bizə qarşı dünyada hökm sürən 

ikili standartların tərkib hissəsidir. 

Gün gələcək, həmin canilər Azərbaycan xalqına, o cümlədən, xocalılılara qarşı törətdikləri qanlı 

cinayətlərə, soyqırımlarına görə cavab verəcəklər. Cinayətkarlar cəzasını alacaq. Bunu hər birimiz səbirsizliklə 

gözləyirik. Bunlar mütləq olacaq və bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti tərəfindən ardıcıl işlər görülür... 

Ermənilərin vəhşiliklərinin, azğınlıqlarının şahidi olan bir çox əcnəbi yazarlar və jurnalistlər 

olmuşdur. Ancaq buna baxmayaraq hələ də ikili siyasət Azərbaycandan yan keçmir... 

Əcnəbi jurnalistlərdən Robet Arekilov, Jani Buyunetti, Tomas Qolds, Yuri Romanov, Tomas Deval bu 

qanlı faciənin şahidləri olublar. Hadisədən az sonra çəkiliş aparmaq üçün dəvət ediliblər. Amerika vətəndaşı 

Tomas Qolds bildirir ki, bizi Xocalıya dəvət etmişdilər. Ancaq biz bilmirdik ki, burada nə baş verir. Hamımız bu 

faktın qarşısında aciz qalmışdıq. İnsan insana nə qədər nifrət edə bilər ki, bu böyüklükdə qəddarlığa yol verə 

bilsin. Jurnalist qeyd edir ki, baş vermiş qanlı hadisədən sonra Xocalıda küçələrə səpələnmiş meyitləri gördük. 

Bizə deyirdilər ki, heç nədən çəkinməyin meyitlərin üzərindən keçin. Çox vahiməli mənzərə idi. Külək meyitlərin 

paltarlarını tərpətdikcə qorxunc mənzərə yaranırdı. Soruşdum ki, bəs meyitlərin aqibətləri necə olacaq? Çünki bir 

azdan bu meyitlərdə çürümə yaranacaqdı. Dedilər ki, siz narahat olmayın, çəkilişdən sonra o meyitlər yığılıb 

tonqalda yandırılacaq. Bildirdim ki, axı onların içərisində yaralı vəziyyətdə sağ olanları var. Ancaq veclərinə 

almadılar. Altı-yeddi yaşlarında bir qızcığaz sakit-sakit can verirdi, ona yaxınlaşanda gözlərinin siqaretlə 
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yandırılmış olduğunu gördüm. Bir az keçdikdən sonra yandırılmış tonqalda qalaqlanmış meyitlərin üzərinə bu 

qızcağızı da tulladılar. Hələ sağ vəziyyətdə idi. İmdad diləyirdi. Bu hadisədən sonra uzun müddət özümə gələ 

bilmədim. Çəkdiyim qısametrajlı film əllərimi yandırdı. Səhər oyandım ki, bütün saçlarım ağarıb. 

Robet Arekilov da etiraf etdi ki, biz o gündən Ermənistana nifrət etdik...Çünki ermənilərin Qarabağda 

əliyalın dinc əhaliyə qarşı apardığı bu soyqırımı hadisəsinin heç bir müdafiə olunası tərəfi yoxdur. Xocalı faciəsinə 

başçılıq edən Serj Sarkisyan verdiyi müsahibələrində bir daha bu vəhşiliyi, bu qəddarlığı törədən “qəhrəman” 

kimi utanmadan, çəkinmədən danışır. “The Times of London” mətbuat agentliyində çalışan jurnalist, “Çornıy 

Sad” kitabının müəllifi Tomas de Vaala verdiyi müsahibəsində bildirir ki, “Xocalı olayına qədər azərbaycanlılar 

fikirləşirdilər ki, bizimlə zarafat etmək olar, ermənilər dinc əhaliyə əl qaldıra bilməzlər. Biz bu yanlış sindromu 

sındıra bildik. Baş verənlər göz önündədir...” 

- Qeyd etdiniz ki, Xocalıda məhv olan insanlarla bağlı kitabınız var. O hadisələrin şahidləri ilə 

görüşmək, müsahibə almaq deyərdim ki, cəsarət tələb edir... 

- Elədir... Xocalı əsirliyindən gələn insanlarla görüşmək böyük ürək tələb edir. Çünki elə ağır sarsıdıcı 

hadisələrə şahidlik ediblər ki, özləri də dözə bilmirlər. Ancaq bu insanların vasitəsilə ermənilərin iç üzünü açıb 

dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Kitabda biri-birindən ağrılı həyat hekayələri var. Dürdanə Ağayeva adlı bir 

qadın danışır ki, əsir düşəndə 19 yaşım var idi. Bütün işgəncələrə məruz qaldım. İllərlə susdum. Ancaq indi 

fikirləşirəm ki, sussam bəs onların elədiyi pisliklərdən necə xəbər tutacaqlar? Bildirir ki, bizi Xankəndidə əsir 

düşərgəsində saxlayırdılar. Sonra bizi Xankəndidən başqa yerə köçürdülər. Yolda məndən soruşdular ki, 

Xocalıdakı eviniz hansıdır. Mən evimizi göstərdim. Evimizin yaxınlığında maşını saxladılar və mənə dedilər ki, 

it kimi iməkləyə-iməkləyə həyətinizə gir. Deyir mən it kimi hərəkətlər edə-edə hoppana-hoppana həyətə girdim. 

Məni həyətimizdə necə döydülərsə nə vaxt maşına qoyulub aparıldığınıı duymadım. Nə vaxt özümə gəlmişəm 

bilməmişəm. Dürdanə bildirdi ki, bu gündən sabaha etibar yoxdur. Uzun illər susdum. Ancaq axır ki, başıma 

gələnləri danışmaq qərarına gəldim. 

Bu gün Xocalı faciəsi zamanı şəhid olmuş, əsirlik həyatı yaşamış, itkin düşmüş, həm də baş verən dəhşətli 

faciələri öz gözləri ilə görən şahidlərimiz vardır. İstərdim ki, şəxsən müsahibə götürdüyüm bir neçə insanların 

taleyində baş verən faciələri bir daha nəzərdən keçirək. “Qadınlara, uşaqlara elə işgəncə verirdilər ki, tam olaraq 

çatdırmaq mümkün deyil.” Bu fikirlər Xumar Səlimovaya məxsusdur. “Mən yalvarıb ağlayırdım ki, qardaşlarımı 

öldürmüsünüz, məni də öldürün. Erməni isə deyirdi: sizi hələ öldürməyəcəm, əzab verəcəm, iniltinizi eşitməkdən 

ləzzət alıram. Mənim adım Samveldir. Mən sizlərin yaddaşında ancaq bu cür, işgəncə verən bir insan kimi 

qalmalıyam. Samvel qadınlarımızı döyə-döyə deyirdi: siz indiyə qədər niyə Xocalıda qalmısınız? Sizə dörd ildir 

deyirik ki, çıxın rədd olun gedin, bu torpaqlar bizim olmalıdır... 

Yanımızda yaşlı qocalar da çox idi. Bir qocanın üstünü gəzərkən onun çəkməsindən bıçaq çıxdı. Qocanın 

körpə nəvəsi də yanında idi. Bu zaman qoca kişini uşaqla birlikdə insanların gözü qarşısında güllələdilər. Sonra 

isə üstünə qranat ataraq ölmüş insanın meyitini parçalayıb düzlərə səpələdilər. Bundan sonra qalanları Əsgərana, 

əsir düşərgəsinə apardılar. Əsirlikdə yaşadığımız dəhşətləri isə saymaqla bitməz. Onlar siqareti yandırıb bizim 

bədənimizə basırdılar. Onlar sanki adam deyildilər, vəhşi idilər. Çünki etdikləri vəhşilikdən ləzzət alırdılar, sanki 

qəhrəmanlıq ediblərmiş kimi sevinib, gülürdülər... 

Bu gün hər bir ziyalının üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Biz bu insanların faciəsini dünyaya 

çatdırmaqda dövlətimizə, bu işdə xocalılıların haqq səsini dünyaya çatdırılmasında xüsusi olaraq böyük əməyi 

olan Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya dəstək olmalıyıq. 

- Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində hansı işlər görülür? 

-1993-cü ilə kimi Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verilmədi. Xocalıya siyasi qiyməti ulu öndər Heydər 

Əliyev verdi. 1994-cü ildə sağ qalan, o müdhiş gecənin fəlakətindən qurtaran insanlarla görüşdü. Onların dərdinə 

şərik oldu. Onların bütün problemlərinin həllini dövlət üzərinə götürdü. 

Hər il 26 fevral gününü Milli Matəm Günü elan etdi. Dünya dövlətlərinə müraciət etdi. Heydər Əliyevin 

ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra azərbaycanlıların XX əsrdə soyqırıma, deportasiyaya məruz qalması 

ilə bağlı fərmanlar verdi. Bu fərmanlarda bir daha göstərilirdi ki, xalqımızın başına gələn müsibətləri unutmaq 

olmaz. 

Hər il Xocalı faciəsi dünyanın 80-dən artıq ölkəsində Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva, Fondun Moskva nümayəndəsi və vitse-prezidenti Leyla xanım 

Əliyeva tərəfindən yüksək təşkilatçılıqla həyata keçirilir. 

Leyla xanım Əliyeva İslam Konfransı Təşkilatına daxil olan ölkələrlə birlikdə Xocalıya ədalət 

kampaniyasını uğurla davam etdirir. Nəticədə okeanın o tayında, Avropada və bir sıra ölkələrdə Xocalı faciəsini 

soyqırımı kimi tanıyan dövlətlərin sayı getdikcə artır. 
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İllər ötüb keçəcək. Ancaq nə Xocalı dərdi, nə də Xocalılıların naləsi yaddan çıxmayacaq. Xocalı faciəsi 

bizim qan yaddaşımızdır. Gələcək nəsillərimiz o müdhiş gecəni - 26 fevralı unutmayacaq. 

 

Şəmsiyyə Əliqızı 

Şəfiqə Dadaşova 

 

İki sahil.-2018.-1 mart.-№40.-S.13. 
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Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar İtaliya Senatının kitabxanasında “Ağrı” 

kitabının təqdimatı olub 
 

Asiman Əsədov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

 

Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar İtaliya Senatının kitabxanasında israilli müəlliflər Əmir və 

Arye Qutun İtaliyada “Sandro Teti Editore” nəşriyyat evi tərəfindən italyan dilinə dərc olunmuş “Ağrı” (İl Dolore) 

bədii-sənədli romanının təqdimatı keçirilib. 

İtaliya-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Assosiasiyasının təşəbbüsü və Azərbaycanın İtaliyadakı 

səfirliyi, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi və “Sandro Teti Editore” nəşriyyat evinin birgə təşkilatçılığı 

ilə keçirilmiş tədbirdə İtaliya parlamentinin, dövlət qurumlarının, Romada akkreditə olunmuş diplomatik 

korpusun, İtaliyanın elmi-akademik, intellektual, mədəniyyət dairələrinin, dini icma təşkilatlarının, kütləvi 

informasiya vasitələrinin nümayəndələri, azərbaycanlı tələbələr iştirak ediblər. 

Tədbiri açan “Sandro Teti Editore” nəşriyyat evinin və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin 

İtaliya nümayəndəliyinin rəhbəri Sandro Teti “Ağrı” kitabının italyan dilində nəşr edilməsində məqsədin 

Azərbaycanın multikultural ənənələri, eyni zamanda, Azərbaycan xalqının məruz qaldığı, bəşəriyyətin müasir 

tarixinin ən qanlı səhifələrindən olan Xocalı faciəsi barədə İtaliya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması olduğunu 

deyib və kitab barədə məlumat verib. 

İtaliya parlamentində İtaliya-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Assosiasiyasının sədri, Senatın 

müdafiə komissiyasının sədr müavini senator Sercio Divina uzun illərdir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi 

təcavüzünün, Azərbaycan torpaqlarının işğalının davam etdiyini, etnik təmizləmə nəticəsində qaçqın və məcburi 

köçkün düşmüş azərbaycanlıların öz torpaqlarına qayıtmaqdan məhrum edildiyini bildirib. O, BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini xatırladaraq bu təcavüzün dayandırılması, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünün bərpası, Xocalı soyqırımı qurbanlarının ədalətə qovuşması üçün dünya ictimaiyyətinin öz səsini 

daha yüksəkdən söyləməsinə ehtiyac olduğunu deyib. 

Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Məmməd Əhmədzadə Azərbaycan xalqının zəngin multikultural ənənələrə, 

yüksək qonaqpərvərlik xüsusiyyətlərinə malik olduğu, bəşəri dəyərlərin qorunmasına vacib töhfələr verdiyi halda 

tarixən haqsızlıqlarla və ədalətsizliklərlə üzləşdiyini bildirib. O, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, 

etnik təmizləməyə məruz qalan bir milyondan çox azərbaycanlının öz yurd-yuvalarından didərgin salınması və 

dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı müharibə cinayətləri, o cümlədən Xocalı soyqırımının törədilməsi və bütün bunları 

törədən Ermənistana qarşı təzyiqin göstərilməməsinin ikili standartların bariz nümunəsi olduğunu deyib. Ədalətin 

bərpa olunması, təcavüzün dayandırılması və bu kimi cinayətlərin təkrarlanmaması üçün “Xocalıya ədalət!” 

beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyasının əhəmiyyətindən danışan səfir “Ağrı” bədii-sənədli romanının bu 

xüsusda dəyərli mənbə olduğunu deyib. Kitabın müəllifləri olan Əmir və Arye Quta təşəkkürünü bildirən səfir bu 

nəşrin münaqişə ilə bağlı həqiqətlərin və Azərbaycan xalqının üzləşdiyi ədalətsizliyin İtaliya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasında yardımçı olacağına ümid etdiyini deyib. Səfir bu il İtaliyanın ATƏT-ə sədrliyinin Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanmasına töhfə verməklə bağlı Azərbaycan tərəfinin gözləntilərinə də toxunub. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və 

dini məsələlər şöbəsinin müdiri Etibar Nəcəfov “Ağrı” kitabının və əsərdə göstərilən faktların Xocalı soyqırımı 

ilə bağlı həqiqətlərin işıqlandırılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu bildirib. Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və onun nəticələri barədə məlumat verən Etibar Nəcəfov bu təcavüz nəticəsində 

Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin 20 faizinin işğal olunduğunu, 1 milyondan çox 

azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdüyünü vurğulayıb. O, Xocalıda baş vermiş 

soyqırımının Ermənistan qoşunlarının dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətlərin kulminasiya nöqtəsi 

olduğunu deyib, bu soyqırımının pislənilməsinin və onu törədənlərin cəzalandırılmasının vacibliyini bildirib. Bu 

xüsusda, “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası, bir sıra ölkələrin qanunvericilik orqanları, eləcə də bu 

yaxınlarda Avropa Parlamenti tərəfindən qəbul edilmiş sənədlərə toxunan şöbə müdiri bütün bunların Xocalı 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətini bildirib. Etibar Nəcəfov təqdim 

olunan kitabın, həmçinin Azərbaycanda multikultural ənənələrin qorunub saxlanması və yüksək tolerantlıq 

mühitinin mövcudluğundan da bəhs edildiyini deyib, Azərbaycan dövlətinin bu sahədə apardığı uğurlu siyasətdən 

söz açıb. 



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 

 

173 
 

“Ağrı” bədii-sənədli romanının həmmüəllifi olan Arye Qut əsərin yazılması səbəbləri haqqında danışaraq, 

əsas məqsədin dünya ictimaiyyətinə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın işğalı və ötən əsrin 

ən dəhşətli etnik təmizləmələrindən biri olan, 1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda dinc azərbaycanlı əhalinin məruz 

qaldığı soyqırımı haqqında geniş məlumat vermək olduğunu bildirib. O, əsərin real hadisələrə, Xocalı qətliamını 

yaşamış şahidlərin söylədikləri faktlara əsaslandığını bildirərək, kitabda Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı 

törətdiyi qətliam, vəhşiliklər və digər cinayətlərin üzə çıxarılması və günahkarların cəzalandırılması üçün çağırış 

edildiyini diqqətə çatdırıb. İsrail vətəndaşı olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda doğulduğunu və Azərbaycanı da 

öz doğma vətəni kimi sevdiyini bildirən həmmüəllif bu səbəbdən Xocalı şəhərində törədilmiş qanlı soyqırımı 

aktının özünün şəxsi ağrı-acısı, şəxsi faciəsi olduğunu qeyd edib. Arye Qut monoetnik ölkə olan Ermənistandan 

fərqli olaraq, Azərbaycanda daim müxtəlif mədəniyyətlərə və dinlərə məxsus insanların dinc yanaşı yaşadıqlarını, 

ölkədə multikultural dəyərlərə hər zaman hörmət edildiyini və qorunub saxlanıldığını bildirərək, romanın 

qəhrəmanları vasitəsilə yəhudilər və azərbaycanlıların da oxşar tarix və taleyə malik qardaşlar kimi həmişə birgə 

yaşadıqlarını bildirib. O, Azərbaycanda heç vaxt təqib, qırğın və antisemitizm faktlarının olmadığını, 

multikulturalizmin və tolerantlığın həyat tərzi olduğunu vurğulayıb. 

Sonda tədbirin bədii hissəsi çərçivəsində “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyasına 

dəstək olaraq kinorejissor Vaqif Mustafayevin çəkdiyi “Dərdimi çəkirəm” filmi nümayiş olunub, habelə aktrisa 

Olqa Mazzinanın ifasında “Azərbaycan şairələrinin antologiyası” kitabından Qarabağdan olan azərbaycanlı 

şairələrin şeirləri səsləndirilib. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-3 mart.-№49.-S.3. 
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Biz Xocalı qurbanlarının ruhunu Qarabağı azad etməklə sevindirə bilərik 
 

Bu qəddar və amansız soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən dəhşətli kütləvi terror aktlarından biri kimi 

daxil oldu. 

Heydər Əliyev 

Ümummilli lider 

 

Qasım Hacıyev, 

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu ermənişünaslıq şöbəsinin müdiri, 

tarix üzrə elmlər doktoru 

 

Bugünlərdə dünyanın əksər ölkələrindəki haqsevər insanlar XX əsrin ən dəhşətli faciələri sırasına daxil 

olmuş Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümünü Azərbaycan xalqı ilə birlikdə qəlb ağrısıyla qeyd etdilər, kütləvi 

qırğın qurbanlarının xatirəsinə ehtiramlarını bildirdilər, insanlığa qarşı bu amansız cinayəti törətmiş erməni 

faşizmini lənətlədilər. 

 

26 il əvvəl baş vermiş dəhşətli qətliamın insanlığa zidd mahiyyəti, bu bəşəri cinayətin ümumi mənzərəsi 

zaman keçdikcə daha aydın görünür və daha kəskin ittiham olunur. 

İstər-istəməz, dünya miqyasında bir sual yenidən təkrarlanır: axı necə olmuşdur ki, küçədə kimsəsiz qalmış 

bir heyvana da rəhm göstərildiyi çağdaş dünyada belə bir amansızlıq baş vermişdir? Onda sinəsi Xocalı yarası ilə 

dağlanmış xalq olaraq, biz də soruşuruq: necə olur ki, erməni vandalları Xocalıda və bütövlükdə Dağlıq 

Qarabağda törətdikləri qanlı cinayətləri elə həmin dünyanın gözü qarşısında “Qələbə” adı ilə qeyd edirlər, bu 

əməlləri ilə qorxub-çəkinmədən öyünürlər? Dünyanın ədalət tribunalarında bu suala hələ də cavab verilmədiyinə 

görə Xocalı soyqırımını törədənlər də ötən 26 ildə cəzasız qalmış, həttə yüksək mənsəblərə çatmışlar. 

Qanla yazılmış tarix isə baş verənləri olduğu kimi yaddaşına hopdurub, qaçılmaz olan Haqq divanına 

saxlayır. Budur həmin qanlı yaddaş: “1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan qoşunları o aylarda süqut etmiş qanlı 

sovet ordusunun 366-cı qvardiya motoatıcı alayının köməyi ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdi. 

Ermənilərin güllə yağışında, mərmi tonqalında yüzlərlə insan məhv oldu. Həmin dəhşətli gecə ermənilər nə 

uşaqlara, nə qocalara, nə də qadınlara aman vermədi: 613 nəfər məhv edildi, 1271 dinc sakin girov götürüldü – 

onlardan 150-sinin taleyi hələ də məlum deyil. 106 qadın, 83 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü.  8 ailə tamamilə 

məhv edildi. 56 nəfər xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildi və qəddarlıqla diri-diri yandırıldı. 25 uşaq ata və anasını, 

130 uşaq isə onlarda birini itirdi. 1000 nəfər dinc sakin müxtəlif dərəcəli yara aldı, 76 insan, həddi-buluğa 

çatmamış oğlan və qızşikəst edildi”. 

Üstəlik, bu hərbi-siyasi cinayət zamanı əsir düşənlər və meyitlər qeyri-insani hərəkətlərlə təhqir edildi. 

Onların başı və digər bədən üzvləri kəsildi, başlarının dərisi soyuldu. Uşaqların gözləri çıxarıldı, hamilə qadınların 

qarınları yarıldı. Bütün beynəlxalq normalara zidd olaraq erməni silahlı qüvvələri əsirlərə qarşı qeyri-insani rəftar 

etdilər. Onlar Cenevrə konvensiyasının bütün maddələrinə, protokollara zidd olaraq dinc sakinlərin yollarını 

kəsərək işgəncələr verdilər. 

Erməni faşizminin ərazi iddiaları ilə başlanmış bu vəhşiliklər nəticəsində ərazilərmizin 14 min 

kvadratkilometri – 20 faizi işğal edildi. Azərbaycana qarşı təcavüz zamanı 20 mindən çox adam öldürüldü, 50 

minədək adam yaralandı və ya şikəst oldu. 4 min nəfər əsir düşdü, yaxud girov götürüldü. 1 milyonadək 

azərbaycanlı ev-eşiyini itirdi. 100 mindən çox yaşayış evi, 1 milyondan çox iqtisadi obyekt, 600-dən çox məktəb 

və tibb müəssisəsi yandırıldı, talan edildi. 100 milyonlarla dollar dəyərində şəxsi əmlak və dövlət əmlakı, maddi 

sərvətlər işğal olunmuş ərazilərdən Ermənistana daşındı. 

Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bəyanatında bütün 

bunlar barədə deyilir: “Bu kütləvi və amansız qırğın Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə 

qarşı çevrilmiş terror siyasətinin təzahürü olmaqla, təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, ümumən insanlıq əleyhinə 

törədilmiş qəddar cinayət aktıdır. Erməni millətçiləri Xocalıda bu soyqırımı əməlinə törədərkən doğma torpağını 

qəsbkarlara vermək istəməyən Azərbaycan xalqını qorxutmaq, onun mübarizə əzmini qırmaq və məhv etmək 

niyyəti güdmüşdür”. 

Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin tarix və mədəniyyətinə də güclü 

zərbə vuruldu. Erməni vandalları Azərbaycanın əsrlərlə qoruyub saxladığı tarixi abidələri məhv etdilər. Erməni 

hərbi birləşmələri azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağdakı qədimdən-qədim izlərini itirmək məqsədilə 



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 

 

175 
 

əcdadlarımızın tarixi yaddaş rəmzi olan məşhur Xocalı qəbiristanlığını, xalqımızın qədim yadigarı olan Xocalı 

kurqanlarını texnika vasitəsilə darmadağın etdilər. 

Erməni quldurları bəşəriyyətin ulu əcdadlarının beşiklərindən biri olan Azıx mağarasını hərbi sursat 

anbarına çevirdilər. Müsəlmanlıq abidələri dağıdılıb Yer üzündən silindi, alban xristian abidələri isə tamamilə 

saxtalaşdırıldı. Xalqımızın tarixi yadigarı olan Yelisey məbədi, Həsənriz məbədi və digər abidələrdə alban yazıları 

məhv edildi. Həmin abidələrin albanlara məxsus olan əşyaları dağıdıldı. Yelisey məbədində saxlanmış alban 

hökmdarı III Vaçaqanın qəbri və sovməsindəki yazı tamamilə məhv edildi. Vandallar Azərbaycan 

mütəfəkkirlərinin heykəllərini avtomat güllələri ilə dəlmə-deşik etdilər. İşğal altında olan rayonların bütün 

muzeyləri dağıdıldı, qarət edildi. 

Xocalı soyqırımı təsadüfi baş verməmişdir. Ermənilərin planlı şəkildə həyata keçirmək istədiyi prosesin 

tərkib hisssəsi idi. Azərbaycanın əldə etdiyi müstəqilliyə qısqanclıqla yanaşan, gözü götürməyən qüvvələrin fitfası 

ilə həyata keçirilən bir cəza idi. Bu qanlı akt böyük dövlətlərin mənfur qüvvələrinin, beynəlxalq erməni diaspor 

təşkilatlarının, qriqoryan məzhəbli erməni katalikosluğunun hamısının bilavasitə yaxından iştirakı ilə həyata 

keçirilmişdi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına 

müraciətində demişdir: “Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra erməni separatçılarının Dağlıq Qarabağda 

başladıqları təcavüzkar siyasət yüzlərlə kənd və qəsəbəsinin dağılması, on minlərlə günahsız insanın qanının 

axıdılması, yüz minlərlə insanın öz evindən, elindən didərgin salınması ilə nəticələnmişdir. Lakin Xocalı faciəsi 

bunların ən dəhşətlisi olmuşdur”. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevisə  ABŞ-ın “Assoşieyted 

press” agentliyinə müsahibəsində müxbirin “Siz 

Dağlıq Qarabağın müstəqillik statusuna malik olmasını fərz edə bilərsiniz?” – sualına cavab olaraq 

demişdir: “Əlbəttə ki, yox və yenə də yox! Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Azərbaycan 

öz sərhədləri daxilində tanınmışdır... Azərbaycanın ərazi bütövlüyü toxunulmazdır, üstəlik, daha bir erməni 

dövlətinin mövcud olması mümkün deyildir”. 

Xalqımızın tarixinə qara hərflərlə yazılmış Xocalı soyqırımı qanı azan yaramız, daş yaddaşımızdır. Vaxtilə 

Ermənistanın türk-müsəlman ölkələri və xalqlarına qarışı münasibətini xatırlatmaq üçün çox misallar göstərmək 

olar. Bu baxımdan professor Musa Qasımlının bir şərhi çox maraqlıdır: “Məruzə edən Ermənistan EA-nın 

prezidenti V. A. Ambartsumyan çıxışında tez-tez “Sultan Türkiyəsinin müstəmləkəçiləri əvvəlcədən hazırladıqları 

planı həyata keçirdilər. Qərbi Ermənistanda erməni əhalisini kütləvi şəkildə məhv etdilər” kimi sərsəm fikirlər 

səsləndirdi. Bundan sonra iclas bağlı elan edildi. 

Ermənistan rəhbərliyi özünü mərkəzin tənqidlərindən qorumaq üçün xarici qonaqların Yerevandakı Lenin 

abidəsinə çələng qoymalarını təşkil etdi. Həmin gün sahəsi 200 hektardan çox olan parkda uydurma “erməni 

soyqırımı” qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılışı oldu. Bu zaman İrəvan küçələrinə çıxan dörd yüz 

mindən artıq erməni əbədi məşəl abidəsini ziyarət etmişdi. Əvvəlcə, sakit məcrada davam edən nümayiş daha 

sonra nəzarətdən çıxmış, bir sıra obyektlərə ciddi ziyan dəymiş, qatı antitürk düşmənçiliyi ruhunda şüarlar 

səsləndirilmişdir. ... Həmçinin nümayişdə “Qərbi Ermənistan, yəni Anadolu Ermənistanın olmalıdır!”, “Dağlıq 

Qarabağ bizimdir”, “Naxçıvan Ermənistan torpağıdır”, “Ermənilər, 1915-ci ilin qisasını almaq vaxtıdır, birləşin!” 

və s. plakatlarla, şüarlarla təşkil edilən çıxışlar nümayişin əsl məqsədini açıqlayırdı”. 

Bütün bu siyasi avantyura ilə bərabər, uydurma “Böyük Ermənistan” uğrunda görülən tədbirlər, B. 

Yeltsinin, M. Qorbaçovun Azərbaycan türklərinə qarşı qərəzli mövqeyi Azərbaycan xalqına qarşı qəddarlığın üzə 

çıxması ilə nəticələndi. Eyni zamanda, nizamnaməsində terrora rəvac verən Daşnaksütyun partiyasının, keçən 

əsrin 70-ci illərində milyonlarla dollar dəyərində toplanmış ianənin pulu ilə yaradılmış ASALA kimi terrorçu 

təşkilatın fəaliyyətində Xocalı soyqırımının təşkilinə dair münasibətin olduğunu inkar etmək mümkün deyil. 

Bütün faktlar və arqumentlər göstərir ki, Xocalı faciəsi beynəlxalq cinayət olaraq Ermənistanın Azərbaycan 

xalqına qarşı apardığı məqsədyönlü soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsidir. Xocalı soyqırımı xalqımızın tarixinin 

dəhşətli və faciəli səhifələrindən biridir. Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bəşəriyyətə qarşı 

cinayətdir. 

Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanınması bizim taleyüklü məsələmizdir, qeyrət yükümüzdür. Söz 

yox ki, tez-gec düşmənə layiqli cavab veriləcək, torpaqlarımız işğaldan azad ediləcək, lakin biz bir də belə 

amansız faciəyə – soyqırımına məruz qalmamağımız üçün bu tarixi unutmamalı, unutdurmamalıyıq. 

Bəzən qələbələr faciələrdən keçir, ona görə də faciənin özünə diqqət yetirmək, yaddan çıxarmamaq 

lazımdır. Düşmənin bu amansızlığına qarşı dözüm gətirən, əyilməyən, sınmayan xocalıları bəşəriyyət yaxşı 

tanımalıdır. 
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Xocalı soyqırımı həm də faciələr məktəbinin qanlı ibrət dərslərindən biridir.  Bu dərs bizə hazırda və 

gələcəkdə hansı yolla getməyimizi göstərir. Bu baxımdan, inamla deyə bilərik ki, Xocalı təkcə faciə deyil, həm 

də milli iradəyə və özünüdərkə aparan bir yoldur. Bu yolu hamı görməli, yeni nəsillər də mərd, cəsur, iradəli 

olmalı, etibarlı və təminatlı gələcəyimizi  düşünməlidir. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-4 mart.-№50.-S.4. 
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“Hoy Los Angeles” qəzeti: Ermənistan Xocalıda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı 

törədib 

 
Yusif Babanlı 

 
 

ABŞ-ın nüfuzlu “Los Angeles Times” qəzetinin ispandilli versiyası olan “Hoy Los Angeles” qəzetində baş 

redaktor Alexandro Masielin müəllifi olduğu Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı 

soyqırımı və bir neçə gün öncə Kaliforniya Ştatı Senatında Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə keçirilmiş dinləmələr 

haqqında məqalə dərc edilib. Qeyd edək ki, 1 milyonluq tiraja malik “Hoy Los Angeles” qəzeti ABŞ-ın ən böyük 

və nüfuzlu ispandilli mətbu orqanıdır. Bütün ABŞ-da 55 milyon, Kaliforniyada 15 milyon, Los Anceles 

vilayətində isə 5 milyonadək ispandilli əhali mövcuddur və bu icmanın ABŞ-ın siyasi və iqtisadi həyatındakı 

nüfuzu gündən-günə güclənməkdədir. 

Məqalədə müəllif Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımı haqqında 

məlumat verir, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildiyini, Ermənistanın 

Xocalıda çoxlu sayda azərbaycanlılara qarşı soyqırımının həyata keçirildiyini, ümumilikdə, Ermənistanın 

təcavüzü nəticəsində bir milyondan çox azərbaycanlının doğma torpaqlarından didərgin düşdüyünü vurğulayır. 

A.Masiel BMT Təhlükəsizlik Şurasının erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 

dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsinə Ermənistan tərəfindən hələ də əməl edilmədiyini 

bildirir. O, həmçinin bir sıra digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müvafiq qətnamələrin qəbul edildiyini 

vurğulayaraq diqqətə çatdırır ki, bu sənədlərdə işğalçı dövlət kimi tanınan Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, 

etnik təmizləmə və insanlığa qarşı cinayətlər törətməsi qeyd olunur. 

Sonra A.Masiel bir neçə gün əvvəl Kaliforniya Ştatı Senatında Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə keçirilmiş 

dinləmələrə toxunur. Bu dinləmələrin erməni lobbisi üçün gözlənilən nəticə vermədiyini qeyd edilir. O, 40 

Kaliforniya senatorundan yalnız ikisinin dinləməyə qatıldığını, ştatda yaşayan Azərbaycan icmasının üzvlərinin 

dinləmələrdə iştirak edərək, müxtəlif suallarla çıxış etdiklərini, Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarşı 

həyata keçirilən qətliamların nə üçün Senat tərəfindən pislənilmədiyini soruşduqlarını və bu kimi suallarla 

dinləmələrin moderatoru senator Entoni Portantinonu məsələyə birtərəfli yanaşmaqda ittiham etdiklərini, 

senatorun isə bu suallardan hər vəchlə yayındığını bildirir. 

Sonda müəllif Kaliforniya Senatının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə 

edərkən, ədalət prinsipinə sadiq qalaraq hər iki tərəfin fikirlərini dinləməyə borclu olduğunu vurğulayır. 

Məqalə ilə bu linkdə tanış olmaq olar: http://www.hoylosangeles.com/opinion/hoyla-opinion-en-el-

conflicto-armenio-azerbaiyano-el-senado-de-california-debe-escuchar-ambas-partes-20180302-story.html 

 

İki sahil.-2018.-6 mart.-№43.-S.11. 
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“Xocalı dərsi” filminin təqdimatı olub 
 

Martın 29-da Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “ARB Aran” və “Qulp Studio”nun Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun dəstəyi ilə çəkdiyi “Xocalı dərsi” sənədli filminin 

təqdimatı olub. 

 

Filmin məsləhətçisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli 

Həsənov, ssenari müəllifi və rejissoru Əməkdar jurnalist Mübariz Əsgərovdur. Ekran əsərində Əli Həsənovun 

“Xocalı soyqırımı: səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması” kitabındakı faktlardan istifadə olunub. 

Filmlə bağlı məlumat verən Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədov bildirib ki, 45 dəqiqəlik ekran 

əsərində 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni qəsbkarlarının dinc azərbaycanlılara qarşı Xocalı 

şəhərində törətdiyi soyqırımının dünya mətbuatında necə işıqlandırıldığı göstərilir, Heydər Əliyev Fondunun 

vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat və 

məlumatlandırma kampaniyası çərçivəsində görülən işlər və nəticədə bir çox ölkələrin bu soyqırımını tanıması 

haqqında ətraflı məlumat verilir. Bildirilir ki, məhz bu tədbirlərdən sonra Berlin, Sarayevo, Haaqa, Mexiko, 

Ankara, İzmir, İzmit, Kocaeli, Sakarya, Uşak şəhərlərində Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə abidələr 

qoyulub. Xocalı soyqırımı indiyədək Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və Herseqovina, İordaniya, 

Panama, Peru, Honduras, Qvatemala, Sudan, Sloveniya, İndoneziya, Paraqvay, Cibuti, Şotlandiya, ABŞ-ın 24 

ştatı, həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən tanınıb və pislənilib. 

Tədbirdə çıxış edən Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdir müavini 

Ərəstun Mehdiyev qeyd edib ki, bu film Azərbaycan tarixinin qanlı səhifələrindən birinə həsr olunub. O, son 200 

il ərzində tariximizdə ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsinə, onların əzəli torpaqlarımıza əsassız 

iddialarına, azərbaycanlıların deportasiyaya, etnik təmizləməyə, soyqırımlarına məruz qalmalarına dair kifayət 

qədər faktların olduğunu bildirib. 

Prezident Administrasiyasının rəsmisi qeyd edib ki, deportasiya, etnik təmizləmə, soyqırımı hadisələrindən 

biri də ermənilər tərəfindən Xocalıda törədilən faciədir. Saxta sovet ideologiyası nəticəsində tariximiz unudulub, 

gənc nəsillər bu həqiqətlərdən zamanında xəbər tuta bilməyib. Buna görə də ermənilər zaman-zaman xalqımıza 

qarşı qanlı cinayətlər, soyqırımı əməlləri, Xocalı qətliamı kimi faciələr törədiblər. Odur ki, hər birimiz bu 

hadisələrdən ibrət dərsi götürməliyik, tarixi reallıqları araşdırmalıyıq, erməni faşizminin xalqımıza vurduğu 

zərbələrin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün daha çox iş görməliyik. Bununla bağlı artıq dövlət 

səviyyəsində kütləvi tədbirlər həyata keçirilir. 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi ərəfəsində 

dövlətimizin başçısı sərəncam imzalayaraq bu həqiqətlərin obyektiv araşdırılması, təhlil olunması və beynəlxalq 

ictimaiyyətə çatdırılması üçün vəzifələr müəyyən edib. Dövlətlə yanaşı, tarixçilərin, siyasətçilərin, KİV-lərin, 

QHT-lərin də Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasına öz töhfələrini vermələri önəmlidir. 

Ərəstun Mehdiyev qeyd edib ki, görülən işlərdən danışanda Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyası xüsusi qeyd 

olunmalıdır. Bu kampaniya çərçivəsində həyata keçirilən işlər Xocalı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasına mühüm töhfə verib. Prezident Administrasiyasının rəsmisi bildirib ki, təqdimatı keçirilən film 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işinə stimul olacaq. O, gələcəkdə “Xocalı dərsi” 

sənədli filminin əsasında bədii film də çəkilə biləcəyini qeyd edib. 

Sonra film nümayiş etdirilib. Filmdə erməni işğalçılarının Xocalıya hücum etdiyi gecə dörd gün meşədə 

gizlənən bir ailənin çəkdiyi əzablardan da söhbət açılır. Hadisənin canlı şahidi olan Xocalı sakini Sənəm 

Abdullayeva o dəhşətləri xatırlayaraq dinc əhalinin başına gətirilən müsibətlərdən danışır, anası, atası və 16 yaşlı 

kiçik bacısının meşədə öldüklərini bildirir. Xocalıdan olan ailənin sağ qalan üzvlərini ermənilər əsir götürüb, bir 

müddətdən sonra Azərbaycan tərəfinin apardığı danışıqlar nəticəsində onlar azad ediliblər. 

Sənədli filmdə Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması və erməni faşistlərinin cəzalandırılmasının 

zəruriliyi barədə fikirlərini bölüşən Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov Heydər Əliyev Fondunun 

vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyasını yüksək 

qiymətləndirir. 

Filmin nümayişindən sonra “Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin deputatı Hikmət 

Babaoğlu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru Elçin 

Əhmədov, “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyinin sədri Şamil Sabiroğlu, bu təşkilatın Qadınlar 

Şurasının sədri, Xocalıdan olan köçkün Ayna Novruzova, Cəbrayıl rayonunun Tatar kənd tam orta məktəbinin 8-
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ci sinif şagirdi Sərfinaz Mərdanlı ekran əsəri ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər. Çıxış edənlər azərbaycanlılara qarşı 

soyqırımı törədən Ermənistanın gec-tez mütləq layiqli cəzasını alacağına, ordumuzun torpaqlarımızı işğaldan azad 

edəcəyinə əminliklərini vurğulayıblar. 

Xalq qəzeti. - 2018.- 30 mart. - № 70. - S. 9. 

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

XX əsrin faciəsi - 

Xocalı soyqırımı 

 

180 
 

 

Sloveniyanın Maribor şəhərində Xocalı soyqırımının qurbanlarına həsr edilən xatirə 

lövhəsinin açılışı olub 
 

Elgün Niftəli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

 

Mayın 31-də Sloveniyanın Maribor şəhərində yerləşən və müharibə qurbanlarına həsr olunan Dobrava 

Memorial Park Kompleksi ərazisində Xocalı soyqırımının qurbanlarına həsr olunan xatirə lövhəsinin açılış 

mərasimi keçirilib. 

 

Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət 

kəsb edən xatirə lövhəsinin Mariborda ucaldılması Azərbaycanın Avstriya, Slovakiya və Sloveniyadakı 

səfirliyinin dəstəyi ilə mümkün olub. Bu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının, Sloveniya-Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının və Avropada Əlamətdar 

Qəbiristanlıqlar Assosiasiyasının birgə layihəsidir. 

“Avropa qəbiristanlıqlarının açılış həftəsi” çərçivəsində keçirilən mərasimdə Sloveniya parlamentinin 

yuxarı palatasının (Dövlət Şurası) sədri Aloys Kovştsa, Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 

sədri, ATƏT PA-nın vitse-prezidenti, millət vəkili Azay Quliyev, Azərbaycanın Avstriya, Sloveniya və 

Slovakiyadakı səfiri Qalib İsrafilov, Azərbaycanın Xorvatiyadakı səfiri Fəxrəddin Qurbanov, “Azərbaycan 

Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İdarə Heyətinin üzvü, professor Fərhad 

Bədəlbəyli, Maribor şəhərinin meri Andrey Fiştravets, diplomatik korpusun təmsilçiləri, yerli ictimaiyyətin 

üzvləri və mətbuat nümayəndələri iştirak ediblər. 

Açılış mərasimində Dobrava Memorial Parkının direktoru, Avropada Əlamətdar Qəbiristanlıqlar 

Assosiasiyasının prezidenti Lidiya Pliberşek, Sloveniya parlamentinin yuxarı palatasının sədri Aloys Kovştsa, 

səfir Qalib İsrafilov və deputat Azay Quliyev çıxış ediblər.             

Lidiya Pliberşek və Andrey Fiştravets çıxışlarında bildiriblər ki, Xocalı faciəsinin qurbanlarına həsr 

olunmuş xatirə lövhəsi Memorial Parkın genişləndirilməsinin ikinci mühüm mərhələsini təşkil edir. Günahsız 

insanlara qarşı bəşəri cinayətlərin və müharibələrin ittiham olunduğu bu kimi abidələr gələcək nəsillərə humanizm 

və sülhpərvər dəyərlərin ötürülməsi, gənc nəsil arasında bu dəyərlərin təbliğ olunmasında mühüm əhəmiyyət 

daşıyır. Qeyd edilib ki, Memorial Park təkcə yerli ictimaiyyət üçün deyil, beynəlxalq ictimaiyyət üçün açıq olan 

və bir çox ali dəyərləri özündə ehtiva edən simvolik məkana çevrilib. 

Aloys Kovştsa çıxışında qeyd edib ki, Azərbaycan və Sloveniya arasında sıx dostluq münasibətləri 

mövcuddur və 2016-cı ildə ölkə parlamenti tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 

bağlı qəbul edilmiş qərar və həmin sənəddə Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilmiş soyqırımının insanlığa 

qarşı cinayət olduğunun vurğulanması bu münasibətlərin hansı səviyyədə inkişaf etməsindən xəbər verir.    

Səfir Qalib İsrafilov çıxışında bu abidənin açılmasında iştirak edən bütün tərəflərə öz minnətdarlığını 

bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycanın Xocalı şəhəri dinc əhalinin yaşadığı sülh şəhəri idi. 1992-ci il fevralın 25-

dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt edilən şəhərdə dinc əhaliyə amansızlıqla divan 

tutulub, 613 nəfər qətlə yetirilib, 1275 nəfər dinc sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülüb. Bu faciə 

dünyanın bir çox ölkələri tərəfindən soyqırımı kimi tanınıb. Səfir 2016-cı ildə Milli Sloveniya Parlamentinin 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 26 fevral 1992-ci il tarixində Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdiyi 

soyqırımının insanlığa qarşı cinayət olduğunu tanımasını yüksək addım kimi dəyərləndirib, buna görə bir daha 

Sloveniya parlamentinə xüsusi təşəkkürünü çatdırıb. O, Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış memorial 

abidənin Avropa mədəni irsinin bir hissəsi kimi qəbul edildiyinə görə Memorial Kompleksin rəhbərliyinə 

minnətdarlıq edib. 

Azay Quliyev bu layihənin ərsəyə gəlməsində əməyi keçən bütün qurumlara Milli Məclis və  Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası adından təşəkkür edib. O qeyd edib ki, Xocalı faciəsi hər bir 

azərbaycanlı üçün çox ağır bir mövzudur və bu faciəyə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən obyektiv qiymətin 

verilməsi mühüm önəm kəsb edir. Holokost və Xocalı soyqırımı arasında bir sıra oxşar xüsusiyyətlər olduğunu 

diqqətə çatdıran A.Quliyev bildirib ki, hər iki soyqırımında mülki şəxslər milli mənsubiyyətinə görə hədəf seçilib 

və qəsdən öldürülüb. Bununla yanaşı, Azay Quliyev hər iki soyqırımına yanaşmada çox ciddi fərqin də 

mövcudluğunu qeyd edib. O bildirib ki, Holokosta beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən birmənalı ədalətli qiymət 

verilib, cinayətkarlar Nürnberq Tribunalı tərəfindən cəzalarını alıblar. Lakin beynəlxalq ictimaiyyət Xocalı 
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soyqırımı qarşısında susqunluq nümayiş etdirir, ona layiq olduğu ədalətli qiymət verilmir və bu bəşəri cinayəti 

törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıblar. Xocalı soyqırımını törədən və bunu mətbuatda etiraf edən 

Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan hələ də layiq olduğu cəzanı almayıb. Bu cür insanlıq əleyhinə və 

soyqırımı cinayəti törədənlər qeyd-şərtsiz cəzalanmalıdır ki, digərlərinə dərs olsun, gələcəkdə belə faciələr bir 

daha törədilməsin. Bununla belə, bir sıra ölkələrin bu faciəyə düzgün hüquqi qiymət verdiyini xatırladan 

A.Quliyev 2016-cı ildə Sloveniya parlamenti tərəfindən qəbul edilmiş sənədin və bu abidənin açılışının sloven 

xalqının azərbaycanlılarla həmrəyliyini bariz şəkildə ifadə etdiyini bildirib. O, sloven xalqına Azərbaycan xalqına 

bəslədiyi dostluq münasibətinə görə, xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 

nümayiş etdirdiyi mövqeyə görə minnətdarlıq edib. Azay Quliyev ümid etdiyini bildirib ki, Sloveniyanın bugünkü 

təşəbbüsü nümunə olacaq və digər Avropa ölkələrində də Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr edilmiş 

abidələr ucaldılacaq. 

Çıxışların ardınca yerli musiqiçilər və Azərbaycanın Əməkdar Artisti Tünzalə Ağayeva matəm və 

vətənpərvərlik mövzusunda mahnılar ifa ediblər. 

Sonra memorial kompleksi ərazisində Xocalı faciəsinin qurbanlarına həsr olunmuş xatirə lövhəsinin açılışı 

olub.  

Lövhədə aşağıdakı sözlər yazılıb: “Bu xatirə abidəsi Azərbaycanın Xocalı şəhərinin qurbanlarına həsr 

edilir. 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə güclü artilleriyadan və ağır hərbi texnikadan istifadə 

olunmaqla günahsız mülki şəxslərin, Xocalı şəhərinin 613 sakininin, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 ahıl 

Xocalı sakininin həyatına son qoyulmuşdur. Azərbaycanlı qurbanların xatirəsinə ucaldılan bu abidə ilə biz 

zorakılığa, etnik təmizləməyə, irqçiliyə, dini və milli ayrı-seçkiliyə qarşı etirazımızı ifadə edir, sülh və 

humanizmin harmoniyasının təbliğini arzulayırıq”. 

Qeyd edək ki, 36 hektar ərazini əhatə edən Dobrava Memorial Parkında II Dünya müharibəsi zamanı həlak 

olan sloven, xorvat, bosniak və digər xalqlarının nümayəndələrinə, eləcə də sovet əsgərlərinə və keçmiş 

Yuqoslaviyanın bir çox yerlərində baş vermiş kütləvi edamlar və məzarlara həsr olunmuş simvolik xatirə abidələri 

Avropanın mədəni irsi kimi qorunur və təbliğ edilir.  

2015-ci il oktyabrın 19-da Sloveniyanın Prezidenti Borut Pahor Dobrava Memorial Parkında ucaldılan ilk 

xatirə lövhəsinin açılış mərasimində iştirak edib. Dobrava Memorial Parkı Kompleksi mədəni irs nümunəsi kimi 

UNESCO tərəfindən qorunur. 
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Avropada Xocalı abidələri 

 

Milli Məclisin deputatı, Prezident yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 

sədri Azay Quliyev Sloveniyanın Dobrava Memorial Park Kompleksi ərazisində Xocalı soyqırımının 

qurbanlarına həsr olunan xatirə lövhəsinin açılış mərasimində çıxış edib. 

Azay Quliyev bu layihənin ərsəyə gəlməsində əməyi keçən bütün qurumlara Milli Məclis və Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası adından təşəkkür edib. 

O qeyd edib ki, Xocalı faciəsi hər bir azərbaycanlı üçün çox ağır bir mövzudur və bu faciəyə beynəlxalq 

ictimaiyyət tərəfindən obyektiv qiymətin verilməsi mühüm önəm kəsb edir. 

Holokost və Xocalı soyqırımı arasında bir sıra oxşar xüsusiyyətlər olduğunu diqqətə çatdıran A. Quliyev 

bildirib ki, hər iki soyqırımında mülki şəxslər milli mənsubiyyətinə görə hədəf seçilib və qəsdən öldürülüb. 

Bununla yanaşı, Azay Quliyev hər iki soyqırımına yanaşmada çox ciddi fərqin də mövcudluğunu qeyd edib. 

O bildirib ki, Holokosta beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən birmənalı ədalətli qiymət verilib, cinayətkarlar 

Nürnberq Tribunalı tərəfindən cəzalarını alıblar. Lakin beynəlxalq ictimaiyyət Xocalı soyqırımı qarşısında 

susqunluq nümayiş etdirir, ona layiq olduğu ədalətli qiymət verilmir və bu bəşəri cinayəti törədənlər cinayət 

məsuliyyətinə cəlb olunmayıblar. Xocalı soyqırımını törədən və bunu mətbuatda etiraf edən Ermənistanın keçmiş 

prezidenti Serj Sarkisyan hələ də layıq olduğu cəzanı almayıb. Bu cür insanlıq əleyhinə və soyqırımı cinayəti 

törədənlər qeyd-şərtsiz cəzalanmalıdır ki, digərlərinə dərs olsun, gələcəkdə belə faciələr bir daha törədilməsin. 

Bununla belə, bir sıra ölkələrin bu faciəyə düzgün hüquqi qiymət verdiyini xatırladan A. Quliyev 2016-cı ildə 

Sloveniya parlamenti tərəfindən qəbul edilmiş sənədin və bu abidənin açılışının sloven xalqının azərbaycanlılarla 

həmrəyliyini bariz şəkildə ifadə etdiyini bildirib. 

O, sloven xalqına Azərbaycan xalqına bəslədiyi dostluq münasibətinə görə, xüsusilə də Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı nümayiş etdirdiyi mövqeyə görə minnətdarlıq edib. Azay 

Quliyev ümid etdiyini bildirib ki, Sloveniyanın bugünkü təşəbbüsü nümunə olacaq və digər Avropa ölkələrində 

də Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr edilmiş abidələr ucaldılacaq. 

Xatirə lövhəsində aşağıdakı sözlər yazılıb: “Bu xatirə abidəsi Azərbaycanın Xocalı şəhərinin qurbanlarına 

həsr edilir. 

1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə güclü artilleriyadan və ağır hərbi texnikadan istifadə 

olunmaqla günahsız mülki şəxslərin, Xocalı şəhərinin 613 sakininin, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 ahıl 

Xocalı sakininin həyatına son qoyulmuşdur. Azərbaycanlı qurbanların xatirəsinə ucaldılan bu abidə ilə biz 

zorakılığa, etnik təmizləməyə, irqçiliyə, dini və milli ayrı-seçkiliyə qarşı etirazımızı ifadə edir, sülh və 

humanizmin harmoniyasının təbliğini arzulayırıq”. 

 

Ədalət.-2018.-2 iyun.-№98.-S.2. 

  



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 

 

183 
 

 

“İnsanlığın qətl günü” - Xocalı ilə bağlı unikal addım 
 

 “Qadın Konsensus Mərkəzi” İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə “Xocalı soyqırımı haqqında xarici dildə elektron 

portalın yaradılması layihəsi çərçivəsində hazırladığı www.xocali.ws və “İnsanlığın qətl günü” qısametrajlı 

filmin təqdimatını keçirib. 

Layihənin rəhbəri, “Qadın Konsensus Mərkəzi” İctimai Birliyinin sədri, “Teleqraf” media qrupunun rəhbəri 

Aynur Camalqızının təklifi ilə əvvəlcə həm yüz il əvvəl – sentyabrın 15-də Bakının azad edilməsi üçün canından 

keçən, həm də Xocalı və Qarabağ müharibəsində dünyasını dəyişən şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad 

olunub. 

Sonra layihə çərçivəsində hazırlanan “İnsanlığın qətl günü” qısametrajlı filmi izlənilib. 15 dəqiqəlik filmdə 

Xocalı soyqırımına aid görüntülər, faktlar öz əksini tapıb və faciə şahidlərinin çıxışları yer alıb. 

Aynur Camalqızı çıxış edərək, 15 sentyabrın Azərbaycanın dövlətçilik tarixində önəmli bir yerə malik 

olduğunu xatırladıb. O bildirib ki, Bakı azad olmasaydı, nə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, nə də müasir 

Azərbaycan Respublikası olacaqdı. 

Daha sonra A.Camalqızı xocali.ws saytının yaradılması zərurətindən danışıb: “İnternetdə kiçik bir axtarış 

etməklə Xocalı ilə bağlı saytların əksəriyyətinin ermənilər tərəfindən yaradıldığını və idarə edildiyini müşahidə 

etdim. İlk baxışda həmin saytların azərbaycanlılar tərəfindən idarə edildiyi təəssüratı yaranır, lakin yazılara nəzər 

salanda onların Azərbaycan əleyhinə olduğunu görürsən. Hətta həmin saytların bəziləri səkkiz dildə fəaliyyət 

göstərir. Bilirsiniz ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı bu günə qədər çoxlu sayda kitablar, broşürlər nəşr olunub, filmlər 

çəkilib, amma faciə barədə bütün məlumatları özündə əks etdirən ingilis və rus dillərində internet resursu çox az 

saydadır. Ona görə də biz məhz belə bir sayt yaratmaq qərarına gəldik. Prezident yanında Qeyri-Hökumət 

Təşkilatına bununla bağlı müraciətimiz müsbət qarşılandı”. 

A.Camalqızı bildirib ki, www.xocali.ws elektron portalı Xocalı soyqırımı barədə məlumatların ingilis və 

rus dillərində oxuculara çatdırılması üçün yaradılıb: 

“Xocalı soyqırımına aid yaratdığımız bu portalda dəhşətli faciənin şahidlərinin ifadələri, tarixi sənədlər əks 

olunub, faciənin xronologiyası təqdim edilib”. 

A.Camalqızı qeyd edib ki, saytda təkcə Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatlar deyil, 1905, 1918-ci illərdə 

azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımıları, 1948-53 və 1988-ci illərdə azərbaycanlıların Ermənistandan 

deportasiyası faktları ayrıca bölmə şəklində işıqlandırılıb: “Sayt üzərində işlər davam etdirilir. Xocali.ws saytının 

fəaliyyətini gələcəkdə də davam etdirmək niyyətindəyik. Hələ ki, sayt yalnız rus, ingilis dillərində fəaliyyət 

göstərir, gələcəkdə dillərin sayını artırmaq niyyətindəyik”. 

A.Camalqızı qeyd edib ki, Xocalı soyqırımının dünyada tanınmasında “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının 

təşəbbüskarı, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın fəaliyyəti böyükdür. 

“Leyla xanımın uğurla həyata keçirdiyi kampaniya nəticəsində dünyanın bir sıra ölkələrinin parlamentləri, 

həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurası və Parlament İttifaqı Xocalı qətliamını 

soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyıb. Bu günədək Avropa, Asiya, Afrika, Şimali və Cənubi 

Amerikanın 100-ə yaxın ölkəsində bu faciə ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib”, – deyə A.Camalqızı qeyd edib. 

Politoloq Arzu Nağıyev belə bir layihənin həyata keçirilməsinin böyük məsuliyyət olduğunu bildirib: 

 “Mən Qarabağ döyüşlərində iştirak etmişəm. Hadisələrin iştirakçısı kimi deyə bilərəm ki, bu soyqırımıları 

Azərbaycan vətəndaşının gözünü qorxutmaq, onları sındırmaq üçün törədilib. Təəssüf ki, bəzi məqamlarda sapı 

özümüzdən olan baltalar da bu prosesdə iştirak edib. Bəzi şəxslərin hakimiyyətə gəlmək, insanların qanı üzərindən 

var-dövlət toplamaq istəyi də bir çox hallarda belə dəhşətli faciələrə rəvac verdi. Bu gün Köçəryanla bağlı 

Ermənistanda müxtəlif maddələrlə cinayət işləri açılır. Düşünürəm ki, Xocalı ilə bağlı cinayət əməlləri də həmin 

işlərə əlavə ediləcək. Bütün bu proseslərin fonunda Aynur xanım, Xocalı barədə belə bir saytın yaradılması ilə siz 

və kollektiviniz böyük bir məsuliyyəti öz üzərinizə götürmüşünüz. Hesab edirəm ki, saytda Xocalı soyqırımı 

törədən cinayətkarların siyahısı, eləcə də qəhrəmanlıq göstərən şəxslərin adları verilməlidir”. 

Politoloq Nəzakət Məmmədova bildirib ki, bu mövzuda çəkilən hər bir film, yazılan hər bir kitab dünənki 

tarixi gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün əhəmiyyət kəsb edir: 

“Gələcək nəsillər faciəni məhz bu cür filmlərdən öyrənəcək. Bəlkə hadisə şahidləri həmin vaxt həyatda 

olmayacaq, ancaq bu cür filmlərlə gələcək nəsillər gerçəklikləri görəcək. Xocalı faciəsinin baş verməsi həmin 

dövrdə bizim gücsüzlüyümüzün nəticəsidir. Hesab edirəm ki, bu gün bütün sahələrdə Ermənistandan öndəyik. Bu 

cür filmlərin çəkilməsi Ermənistanda informasiya müharibəsində qalib gəlməyimizin üsullarından biridir. Hazırda 
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Azərbaycan Ermənistanla istənilən müharibədə uğur qazanmaq potensialına malikdir. Arzu edirəm ki, Xocalı azad 

olsun və biz ona qəhrəman şəhər statusunu verək. Çünki onlar Xocalını tərk etməmək üçün sona qədər mübarizə 

aparıblar”. 

Tədbirdə çıxış edən Milli Qəhrəman Raquf Orucovun həyat yoldaşı Sevinc Alızadə Xocalı, həmçinin 

Qarabağla bağlı iş görməyin hər kəsin vətəndaşlıq borcu olduğunu bildirib: 

 “Ömrünün 26 ilini Qarabağın azadlığına həsr etmiş bir şəhid polkovnik-leytenantın həyat yoldaşı kimi hər 

kəsdən bu mövzuda öz üzərinə düşəni həyata keçirməyi rica edirəm. Biz gələcək nəsillərə nə deyəcəyik? Bizim 

üçün Xocalıdan danışmaq çox çətindir”. 

O, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Mərkəzi Elmi Kitabxanasının (MEK) Vikipediya 

Metodik Mərkəzinin könüllüləri tərəfindən bu sahədə görülən işləri yüksək qiymətləndirib. 

Yenicag.az portalının rəhbəri Aqil Ələsgər xarici dilli internet resurslarında bu mövzuda materialların 

sayının azlığının narahatlıq doğurduğunu bildirib: 

 “Xarici dildə Xocalı ilə bağlı material axtaranda ancaq Leyla Əliyevanın başlatdığı “Xocalıya ədalət!” 

kampaniyası çərçivəsində hazırlanmış materiallar tapmaq olur. Bu mənada hesab edirəm ki, xarici dildə belə bir 

saytın yaradılması haqq səsimizin xaricdə duyulmasında rol oynayacaq”. 

Diaspor üzrə araşdırmaçı jurnalist Elnur Eltürk xarici ölkələrdə bu mövzunun təbliğatı üçün belə saytların 

olmasının əhəmiyyətlindən danışıb: 

 “Xarici ölkələrdə Xocalı ilə bağlı tədbir keçirəndə bəzən orada yaşayan vətəndaşlarımızdan biganə 

münasibət görürük. Biz də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası olaraq bu sahədə 

müəyyən iş aparırıq: Milli Qəhrəmanlar, faciələrimizlə bağlı materialları vikipediyada yayımlayırıq. Bu mənada 

belə bir saytın yaradılması çox önəmli məsələdir”. 

“İnterpress” Media Qrupunun və “Diaspor.az” saytının baş redaktoru Toğrul Allahverdili bu portalın 

xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz və xaricilər üçün əhəmiyyətli olduğunu deyib: 

 “Təəssüf ki, biz informasiya müharibəsində çox zaman düşmənlərimizə uduzuruq. Xocalı adətən fevral 

ayında xatırlanır. İlk dəfədir ki, sentyabr ayında Xocalı yada düşür. Buna görə də sizə təşəkkür edirik. Bu sayt ən 

çox diaspor nümayəndəlimiz üçün maraqlı olacaq. Hesab edirəm ki, bu sayt Azərbaycan diasporuna hədiyyədir”. 

Yazar Qurban Yaquboğlu bildirib ki, bu cür faciəni yaşamış toplumun övladları rahat nəfəs ala bilməz: 

 “Xocalı ilə bağlı resursların bir saytda və xarici dildə yerləşdirilməsinə davam etdirilməlidir. Saytın alman, 

fransız dillərində olması da məlumatların dünyaya çıxışı üçün çox vacibdir. Media ideoloji mübarizədə bir 

silahdır, lakin bu məsələnin yalnız öz dilimizdə deyilməsi yetərli deyil. Xarici dilli media orqanlarının sayı 

artırılmalıdır. Hesab edirəm ki, belə bir layihələr lazımdır və davam etdirilməlidir”. 

Sonda layihədə yer alan jurnalist Sevinc Xan Qızı çıxış edərək, təəssüratlarını bölüşüb. 
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Türkiyənin Kayseri şəhərində Xocalı parkının və Xocalı şəhidləri abidəsinin açılışı olub 

 
Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

 

Oktyabrın 20-də Türkiyənin Kayseri şəhərində Heydər Əliyev Fondunun, Türkiyənin Ərciyəz 

Universitetinin və Talas Rayon Bələdiyyəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “Müasir dünyada dialoq” mövzusunda 

konfrans keçirilib,  Xocalı parkının və Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılışı 

olub. 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi–şöbə müdiri Əli Həsənov 

tədbirlərdə iştirak edib. 

Ərciyəz Universitetində Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya deputatlarının, bu ali təhsil ocağının professor-

müəllim heyətinin, tələbələrinin, QHT və KİV təmsilçilərinin iştirakı ilə keçirilən konfransdan əvvəl universitetin 

tarixini əks etdirən fotosərgi ilə tanışlıq olub. 

Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirilib.  

Sonra Ərciyəz Universitetinin rektoru, professor Mustafa Çalış rəhbərlik etdiyi təhsil ocağı ilə bağlı 

məlumat verib. 

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim təşkil olunan konfransın əhəmiyyətini yüksək 

dəyərləndirərək qeyd edib ki, müasir dünyada dialoq çağırışı etmək sülh və sabitlik siyasətinin tərənnümüdür.  

“Vətən” qəzetinin köşə yazarı Kürşad Zorlu müasir dövrdə dialoqun əhəmiyyətindən danışıb. Mehriban 

dostluq və səmimi qonşuluq siyasətinin böyük önəm daşıdığını qeyd edən jurnalist ümummilli lider Heydər 

Əliyevin xilaskarlıq missiyasından bəhs edib. Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan 

tədqiqatçı təcavüzkar dövlətin işğalçılıq siyasətini təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün sülhsevər ictimaiyyət üçün 

təhlükə adlandırıb. O bildirib ki, əgər dünya ictimaiyyəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli və sülh yolu ilə 

həllinə nail olmasa bu problem region üçün təhlükə mənbəyi kimi davam edəcək. 

Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının deputatları İrina Rodnina, Dmitri Savelyev, Oksana Puşkina və 

Dumanın məsul əməkdaşı Ramin Qasımov mövzu ətrafında fikir və mülahizələrini bölüşüblər.  

Dmitri Savelyev qeyd edib ki, Rusiya Azərbaycan, Türkiyə və İranla səmimi münasibətləri, çoxistiqamətli 

əməkdaşlıq siyasətini davam etdirməkdədir. Bu siyasətin daha faydalı nəticələr verməsi üçün Azərbaycan, 

Türkiyə, Rusiya və İran arasında dördtərəfli formatda əməkdaşlığın qurulması mühüm əhəmiyyət daşıyır.  

Digər deputatlar Rusiyanın Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini inkişaf etdirmək üçün belə 

tədbirlərin böyük təsirə malik olduğunu söyləyiblər.  

Ramin Qasımov diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya millət vəkillərinin iştirakı ilə belə bir 

konfransın təşkil olunması böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu cür görüşlər qarşılıqlı faydalı əlaqələrin əsasını təşkil 

edir. 

İkitərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin dördtərəfli platformaya keçirilməsi ideyasının yüksək əhəmiyyət 

daşıdığını qeyd edən Türkiyə–Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım əminliklə 

bildirib ki, belə bir təşəbbüs bütün tərəflərin maraqlarını əks etdirir. Çıxışında Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinə geniş yer ayıran Şamil Ayrım Ermənistanın beynəlxalq hüququn normalarına məhəl 

qoymadan Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğalda saxlamasını sülhsevər dünya ictimaiyyətinə qarşı həqarət 

kimi dəyərləndirib. Türkiyəli deputat bildirib ki, əgər təcavüzkar Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçılıq 

siyasətini davam etdirməsəydi, Türkiyəyə qarşı əsassız iddialarda olmasaydı, nəhayət, BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələrinə, digər beynəlxalq təşkilatların tələblərinə əməl etsəydi Azərbaycanın və Türkiyənin 

liderliyi ilə həyata keçirilən layihələrdən kənarda qalmazdı. 

Çıxışlarda səsləndirilən fikirləri sülh və inkişaf çağırışı kimi dəyərləndirən Azərbaycan Prezidentinin 

köməkçisi Əli Həsənov diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan və Türkiyə sülh, tərəqqi və inkişaf siyasəti yürüdür. 

Azərbaycan bütün dövlətlərlə mehriban münasibətdə olmaqda maraqlıdır. Biz heç bir ölkənin daxili işlərinə 

qarışmırıq və ərazi bütövlüyünə qarşı deyilik. Eyni zamanda, bütün ölkələrdən də ərazi bütövlüyümüzə hörmətlə 

yanaşılmasını və daxili işlərimizə qarışılmamasını istəyirik. Azərbaycanın həyata keçirdiyi bütün iqtisadi layihələr 

region ölkələrinin kompleks inkişafı üçün düşünülüb. Azərbaycanın həyata keçirdiyi üçtərəfli və dördtərəfli 

əməkdaşlıq platformalarının real nəticələri var.   
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Əli Həsənov təəssüf hissi ilə bildirib ki, təcavüzkar Ermənistan dövləti Azərbaycana qarşı işğalçılıq 

siyasətini davam etdirir. Bu siyasət zərərli və təhlükəlidir.  

Ərciyəz Universitetinin məzunu Nəcəf Qəmbərov təhsil aldığı ali məktəbdə belə bir konfransın 

keçirilməsinin önəmli olduğunu qeyd edib. 

* * * 

Həmin gün Kayseri şəhərinin Talas bələdiyyəsi ərazisində Xocalı parkının və Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılış mərasimi keçirilib.  

Əvvəlcə ulu öndərlər Heydər Əliyevin və Mustafa Kamal Atatürkün, eləcə də Xocalı şəhidlərinin xatirəsi 

bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. 

Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirilib.  

Xocalı soyqırımını bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi dəyərləndirən Talas Rayon Bələdiyyəsinin sədri Mustafa 

Palancıoğlu bu faciəni törədənlərin beynəlxalq ədalət məhkəməsi tərəfindən mühakimə olunmasının 

vacibliyindən danışıb. Bələdiyyə sədri qeyd edib ki, bütün Türkiyə əhalisi Xocalı soyqırımını öz dərdi kimi 

yaşayır. Bu parkda Xocalı şəhidlərinin hər birinin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq 613 ağac əkilib.  

Sonra çıxış edən Ramin Qasımov Xocalı parkının və abidəsinin açılışında Rusiyanı təmsil edən geniş 

heyətin iştirakının önəmini bildirib. O vurğulayıb ki, Xocalı şəhərində beynəlxalq hüququn qadağan etdiyi faşist 

əməlləri törədilib. Bu gün biz Rusiya nümayəndə heyəti olaraq burada iştirak edir və bu qətliam barədə həqiqətləri 

bütün dünyaya çatdırmaq istəyirik. Biz bu faciəni heç vaxt unutmayacağıq. Bu dəhşətli faciəni yaşayan şahidlərin 

danışdıqlarını eşidənlər göz yaşlarını saxlaya bilmirlər. Əminik ki, bu qətliamı törədənlər gec-tez öz cəzalarını 

alacaqlar.  

Dmitri Savelyev çıxışında bildirib ki, 26 il əvvəl Xocalıda dəhşətli faciə törədilib, dinc sakinlərə hücum 

edilib. Bu cinayət nəticəsində 613 günahsız insan qətlə yetirilib. Bu, soyqırımıdır. Bunu törədənlər isə indiyədək 

cəzalarını almayıblar. Biz hamılıqla çalışmalıyıq ki, Xocalı soyqırımı barədə həqiqətləri bütün dünyaya çatdıraq 

və bu faciəni törədənlər cəzalarını alsınlar. Türkiyədə təhsil alan xarici tələbələr öz dövlətlərinin rəhbər şəxslərinə 

təsir göstərməli, Xocalı soyqırımı ilə bağlı ölkələrinin parlamentlərinə çağırış etməlidirlər. Belə bir vəhşiliyin 

cəzasız qalmaması üçün onlar təbliğat işlərinə qoşulmalıdırlar. 

Xocalı soyqırımını təkcə Azərbaycanın yox, bütün insanlığın faciəsi kimi dəyərləndirən Şamil Ayrım 

bildirib ki, Ermənistan təcavüzkar siyasətindən əl çəkməli, işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarını geri 

qaytarmalıdır. O deyib ki, bu gün Türkiyə xalqı Xocalı soyqırımı acısı ilə yaşayır. Hər kəs bu soyqırımı barədə 

məlumatlandırılmalıdır. Videolar, fotolar, şahidlər var, amma dünyanın böyük bir hissəsi yenə də susur. Xocalı 

soyqırımını bütün dövlətlər tanımalıdır.  

Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov 1992-ci fevralın 25-dən 26-na keçən gecə şahidi olduğu 

soyqırımı barədə dəhşətləri tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb. O deyib ki, həmin gecə ermənilər qocalara və qadınlara, 

uşaqlara rəhm etməyiblər. Bu soyqırımını təcavüzkar Ermənistan dövləti və erməni terror təşkilatları törədib. 

Cəsədlər təhqir olunub. Bu cinayəti törədənlər bu gün sərbəst gəzirlər, beynəlxalq tribunlarda onlara söz demək 

üçün şərait yaradılır.  

Ərciyəz Universitetinin məzunu Nəcəf Qəmbərov əmin olduğunu bildirib ki, Dağlıq Qarabağ problemi gec-

tez beynəlxalq hüququn normaları əsasında öz həllini tapacaq. Azərbaycan işğal altında olan ərazilərini 

təcavüzkardan azad edəcək və bir gün Xocalı şəhərində Kayseri parkı salınacaq.  

Xocalı parkının salınması və şəhidlərin xatirəsinə abidə ucaldılmasında əməyi olan bütün şəxslərə 

Azərbaycan dövləti adından təşəkkürünü ifadə edən Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov Xocalı soyqırımının 

dəhşətləri barədə danışıb. Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra əhatə dairəsinə və cinayətin metodologiyasına görə 

ən dəhşətli faciənin Xocalı soyqırımı olduğunu diqqətə çatdıran Prezidentin köməkçisi deyib ki, 26 ildir bu qanlı 

cinayətin acılarını yaşayırıq. Xocalı soyqırımını törədənlər Ermənistan dövlətinə rəhbərlik ediblər, onlara BMT 

tribunasında meydan verilib. Biz Xocalı haqqında həqiqətləri dünyaya çatdırmaqla, Xocalı barədə kitablar nəşr 

etdirməklə, abidələr qoymaqla erməni xalqına qarşı düşmən əhval-ruhiyyəsi aşılamaq istəmirik. Biz erməni 

xalqının içərisindən çıxmış, uzun müddət hakimiyyətdə olmuş o cinayətkarları dünyaya tanıtdırmaq istəyirik. 

Bunların törətdiyi əməllərin mahiyyətini dünyaya çatdırmaq istəyirik ki, bir də tarixdə belə qanlı faciələr 

təkrarlanmasın. Tarix buna qiymət vermədikcə belə halların təkrarlanması mümkün ola bilər. Buna görə də 

sülhsevər bəşəriyyəti bu faciəyə düzgün qiymət verməyə çağırırıq.  
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Dmitri Savelyev: Xocalıda törədilənlər Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımıdır 
 

Xocalıda törədilənlər Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımıdır. Bu şəhərin yerlə yeksan olunması, insanlara 

divan tutulması bəşəri cinayətdir. 

Bu sözləri AZƏRTAC-a müsahibəsində Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının deputatı Dmitri Savelyev 

deyib. 

Türkiyənin Kayseri şəhərində açılışı olan Xocalı Parkındakı Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə 

ucaldılmış abidənin önünə gül dəstəsi qoyan Dmitri Savelyev xatırladıb ki, 26 il əvvəl Azərbaycanın Xocalı 

şəhərində dəhşətli faciə törədilib, dinc sakinlərə hücum edilib. Bu cinayət nəticəsində 613 günahsız insan qətlə 

yetirilib. Bu, soyqırımıdır. Bunu törədənlər isə indiyədək cəzalarını almayıblar. 

“Biz hamılıqla çalışmalıyıq ki, Xocalı soyqırımı barədə həqiqətləri bütün dünyaya çatdıraq və bu faciəni 

törədənlər cəzalarını alsınlar. Türkiyədə təhsil alan xarici tələbələr təmsil etdikləri dövlətlərinin rəhbər şəxslərinə 

təsir göstərməli, Xocalı soyqırımı ilə bağlı ölkələrinin parlamentlərinə çağırış etməlidirlər. Belə bir vəhşiliyin 

cəzasız qalmaması üçün təbliğat işlərinə qoşulmalıdırlar”, - deyə rusiyalı deputat əlavə edib. 
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Rusiyadan Xocalı etirafı: "Bu, soyqırımdır" 

 
Tarix boyu ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı qətliamlar, soyqırımlar törədilib. 

 

Pərvanə 

 

"Böyük Ermənistan" xülyası ilə yaşayan bədnam qonşumuz bu niyyətini həyata keçirmək üçün amansız 

cinayətlər törədib, günahsız insanları, qocaları, uşaqları misli görünməmiş vəhşiliklə qətlə yetirib. Bu 

cinayətlərdən ən dəhşətlisi yaxın tariximizdə baş vermiş Xocalı soyqırımıdır. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 

keçən gecə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş bu soyqırım zamanı 613 dinc sakini, o cümlədən, 63 

uşaq, 106 qadın və 70 qoca qətlə yetirilib. Xocalı soyqırımı bəşəriyyət üçün bir utanc yeri, ləkə olmaqla yanaşı, 

həm də tarixdəki ən amansız soyqırımlardan biridir. Həmin faciə zamanı bir şəhər tamamilə məhv edilib, yer 

üzündən silindi. O illərdə Azərbaycan müstəqilliyni yenicə əldə etmişdir, ölkədə vəziyyət son dərəcədə ağır idi, 

demək olar ki, hakimiyyətsizlik hökm sürürdü, bundan istifadə edən işğalçı Ermənistan torpaqlarımızı işğal 

etməklə yanaşı, ağır cinayətlər, qətliamlar törədirdi. 

Bu gün isə vəziyyət tam əksinədir. Azərbaycan hakimiyyəti Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması ilə 

bağlı xeyli işlər görüb, artıq dünyanın bir çox dövlətləri, ABŞ-ın 20-dən artıq ştatı Xocalını soyqırım kimi tanıyıb. 

Xatırladaq ki, 1993-cü ildə Ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra dərhal BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edib, Xocalı soyqırımının mahiyyətini açıqlayıb və bütün dünya birliyini 

təcavüzkarlara qarşı tədbirlər görməyə çağırıb. 1994-cü ilin fevral ayında Azərbaycan parlamenti bu faciəyə 

hüquqi-siyasi qiymətini verdi. 1998-ci ildə Ümumilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımı ilə bağlı fərman 

imzalayıb. Sonrakı dövrlərdə də Prezident İlham Əliyev və vitse-prezident Mehriban Əliyeva bu istiqamətdə xeyli 

işlər görüblər. Xüsusilə də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən 

etibarən başlanan "Xocalıya ədalət" kampaniyası bütün dünyaya bu amansız cinayəti tanıtmaqla, böyük əks-səda 

doğurub. Bu kampaniya nəticəsində dünyanın çoxsaylı ölkəsinin parlamenti Xocalı faciəsinə soyqırım kimi 

qiymət verib. Həmçinin, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurası 17 noyabr 2012-ci ildə, 

qurumun Zirvə Konfransı isə 7 fevral 2013-cü ildə Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıyıb.  

Bu gün Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, tanıdılması üçün Azərbaycan hökumətinin 

apardığı məqsədyönlü siyasət öz nəticəsini verməkdədir. Artıq dünyanın bir çox ölkələrində tanınmış alimlər, 

siyasətçilər, tarixçilər bu soyqırımı etiraf etməkdədirlər. Ermənilər tarixdə baş verməmiş bir hadisəni heç bir fakta 

əsaslanmadan "erməni soyqırımı" kimi dünyaya təqdim edib, bundan öz çirkin məqsədləri üçün istifadə etdikləri 

halda, yaxın tarixdə baş vermiş Xocalı soyqırımına göz yummaq əlbəttə ki, insanlıqdan kənardır. Dünya birliyi 

bu cür hadisələrə eyni münasibət bəsləməlidir ki, sabah tarixdə bu dəhşətli cinayətlər bir daha törədilməsin. 

Bu gün qonşu Rusiyadan da Xocalı etirafları gəlməkdədir. Xatırladaq ki, bir müddət öncə rusiyalı 

akademik, məşhur tarixçi Yuri Pompeyev Xocalı faciəsini soyqırım adlandırmışdı. O bildirmişdir ki, silahsız 

insanlar, uşaqlar məhv edildi, insanlar milli mənsubiyyətinə görə öldürüldülər. Azərbaycanlılara qarşı göz 

qabağında törədilən bu hadisə əsl soyqırım idi. Bu hərbi cinayətin bir gün mühakimə olunacağı dəqiqdir. 

Bu dəfə isə  Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının deputatı Dmitri Savelyev Xocalıda törədilənlərin 

Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım olduğunu deyib. O bildirib ki, bu şəhərin yerlə yeksan olunması, insanlara 

divan tutulması bəşəri cinayətdir. Türkiyənin Kayseri şəhərində açılışı olan Xocalı Parkındakı Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə gül dəstəsi qoyan Dmitri Savelyev xatırladıb ki, 26 il əvvəl 

Azərbaycanın Xocalı şəhərində dəhşətli faciə törədilib, dinc sakinlərə hücum edilib. Bu cinayət nəticəsində 613 

günahsız insan qətlə yetirilib. Bu, soyqırımdır. Bunu törədənlər isə indiyədək cəzalarını almayıblar: "Biz hamılıqla 

çalışmalıyıq ki, Xocalı soyqırımı barədə həqiqətləri bütün dünyaya çatdıraq və bu faciəni törədənlər cəzalarını 

alsınlar". 

Tarixçi, politoloq Məhərrəm Zülfüqarlı hesab edir ki, Azərbaycanın reallıqları ilə bağlı fikir söyləyənlər 

içərisində Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Dmitri Savelyev tək deyil. Çünki bu cür demokratik fikirli insanlar 

çoxdur. Onun sözlərinə görə, əgər Dmitri Savelyev "26 il əvvəl Azərbaycanın Xocalı şəhərində dəhşətli faciə 

törədilib, dinc sakinlərə hücum edilib. Bu cinayət nəticəsində 613 günahsız insan qətlə yetirilib" fikirlərini 

səsləndiribsə, artıq bu, etirafdır: "Bu fikirlər Xocalı soyqırımının dünyada bir daha tanınmasında da mühüm rola 

malik ola bilər. Hətta o soyqırımda iştirak edənlərin gələcəkdə cəzalandırılmasında da nəsə əldə etmək olar. Hər 

halda müsbət haldır ki, rusiyalı deputat bunu etiraf edir. Bu fikirlər bizim haqq işimizin müdafiəsinə də köməklik 

göstərə bilər". 
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Millət vəkili Hikmət Babaoğlu isə düşünür ki, Türkiyənin Kayseri şəhərində keçirilən Xocalı parkının və 

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksinin açılışı mühüm beynəlxalq xarakterli 

tədbir kimi yadda qaldı və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması baxımından bir daha böyük rol 

oynamış oldu. Deputatın sözlərinə görə, tədbirdə Dmitri Savelyevin iştirakı da hazırkı mərhələdə Rusiya-

Azərbaycan münasibətlərinin keyfiyyətindən xəbər verməklə yanaşı, həm də Rusiya Federasiyası Dövlət 

Dumasının üzvünün dilindən Qarabağ həqiqətlərinin, Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması baxımından 

əhəmiyyətli oldu: "Xocalı parkında çıxış edən Dmitri Savelyev bu gün Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə 

yaraşan bir şəkildə Xocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırımın olmasını dilə gətirdi. Xocalı soyqırımı təkcə 

Azərbaycan xalqına deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törədilmiş vəhşilikdir. Düşünürəm ki, həm 

qonşumuz, həm də ATƏT-in Minsk qrupunun sədri olan bir ölkənin Dövlət Dumasının üzvünün bu fikirlərini 

açıq şəkildə bəyan etməsi və bunu soyqırım adlandırması olduqca çox yaxşı haldır. Savelyev çıxışında onu da 

vurğulayıb ki, biz Azərbaycana qarşı törədilən Xocalı soyqırımı barədə bütün həqiqətləri dünyaya çatdırılmalıyıq. 

Eyni zamanda, Türkiyədə təhsil alan xarici tələbələr bir növ sülh elçisi kimi bu həqiqətləri öyrənməli və öz 

ölkələrində geniş ictimaiyyətə çatdırmalıdırlar. Düşünürəm ki, Savelyevin bu addımı digər ölkələrin, o cümlədən, 

Rusiyanın parlamentariləri üçün də nümunə olmalıdır". 

Milli Məclisin deputatı Rüfət Quliyev deyib ki, ölkəmizin həyata keçirdiyi çoxşaxəli xarici siyasət 

nəticəsində həm Avropa, həm Asiya, həm də digər ölkələrlə münasibətlərimiz  inkişaf edir. Azərbaycan üçün 

qonşu, eləcə də nəhəng dövlət olan Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq vacib olduğundan, rusiyalı deputat Dmitri 

Savelyevin ölkəmizin həqiqətləri haqqında söylədikləri fikirlər bizim üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Rusiyada 

Dağlıq Qarabağ həqiqətləri haqqında məlumatlı olan ziyalıların sayının artdığını deyən deputat söyləyib ki, qonşu 

ölkədə erməni lobbisinin güclü olmasına baxmayaraq, burada deputatların, tanınan şəxsiyyətlərin, siyasi 

xadimlərin dilindən həqiqətlərin söyləməsi, ölkəmizin uğurlu xarici siyasətindən xəbər verir: "Erməni lobbisinin 

güclü olduğu bir neçə ölkə var ki, onlardan bəlkə də birincisi Rusiyadır. Amma buna baxmayaraq, Rusiya siyasət 

adamlarının Azərbaycan həqiqətlərinin dərindən araşdırıb, öyrənərək düzgün nəticəyə çıxması müsbət haldır". 

Onun sözlərinə görə, Savelyevin fikirləri Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması baxımından da böyük 

rol oynadı: "Qarabağın işğaldan azad olunması bəyanatları tək Rusiya səviyyəsində dilə gətirilmir. Artıq son bir 

ildə Dağlıq Qarabağ problemi ilə məşğul olan bütün qurumlar problemin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində həll olunmasının zəruriliyini bildirirlər". 

 

525-ci qəzet. - 2018.- 24 oktyabr. - № 186. - S. 5. 
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Xocalı soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi Azərbaycanın haqq səsinin müdafiəsidir 

 
Pərvanə 

 

1992-ci fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilər tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımı bəşəriyyət 

tarixində qara bir ləkədir.  

Tarix boyu Azərbaycan xalqına düşmən mövqedə dayanan və zaman-zaman əlinə keçən fürsətlərdən 

yararlanaraq xalqımıza qarşı qətliamlar, qırğınlar törədən ermənilər Xocalı soyqırımı ilə mənfur xislətlərini, 

insanlıqdan nə qədər uzaq olduqlarını bir daha göstərdilər. Qan yaddaşımıza əbədi olaraq həkk olunan bu faciəni 

yaddaşımızda yaşatmaqla yanaşı, həm də dünyada tanıdılması, daha çox insanın bu barədə bilməsi üçün hamılıqla 

çalışmalıyıq. 

Son illər isə bu istiqamətdə aparılan sistemli işin nəticəsində bir sıra dövlətlərin Xocalı soyqırımını 

tanımasına nail olunub. Xatırladaq ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il 

fevralın 24-də "Xocalı soyqırımı günü haqqında" xüsusi qərar qəbul edib. Həmin sənəddə hadisənin başvermə 

səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə açıqlanıb. Heydər Əliyevin 25 fevral 1997-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il fevral 

ayının 26-sı saat 17.00-da Azərbaycan ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilir. 

Eləcə də, Xocalı faciəsi ilə bağlı Milli Məclis dünya ölkələrinə, beynəlxalq təşkilatlara xeyli sayda müraciət edib, 

həm də bəyanatlar və qərarlar qəbul olunub.  

Bu gün Xocalı soyqırımın dünyada tanıdılması istiqamətində dövlətin siyasəti davam etdirilir. Xocalı 

soyqırımı müxtəlif təşkilatlarda gündəmə gətirilir, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

səfirliklərimiz və diaspor təşkilatlarımız qarşısında vacib vəzifə kimi müəyyənləşdirib. Bu işdə Heydər Əliyev 

Fondunun və Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın gördüyü işlərin nəticəsi də göz qabağındadır. Onun 

təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət" kampaniyası xüsusi qeyd edilməlidir. Bu gün dünyanın bir çox 

ölkəsi və ABŞ-ın bir sıra  ştatları Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyır. 

Yaxın gələcəkdə bu soyqırımı tanıyan ölkələrin sayının artacağı şübhəsizdir. Çünki müasir tarixdə baş 

verən bu dəhşətli qırğına göz yummaq, dinc insanların misli görünməmiş işgəncələrlə qətlə yetirilməsinə biganə 

qalmaq mümkün deyil. Əks halda, bu, çox pis bir presidentin başlanğıcı ola bilər. Artıq bu faciə müxtəlif ölkələrin 

deputatları, politoloqları, ziyalıları tərəfindən etiraf olunur, onlar müxtəlif tədbirlər zamanı baş vermiş hadisəni 

gündəmə gətirir, bu faciənin hüquqi qiymət almasının, günahkarların cəzalandırılmasının vacibliyi barədə fikirlər 

səsləndirirlər. Onlardan biri də Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının deputatı Dmitri Savelyevdir. Rusiyalı 

deputat bu faciənin, belə bir vəhşiliyin cəzasız qalmaması üçün təbliğat işlərinin vacibliyini önə çəkib. 

Bugünlərdə Türkiyənin Kayseri şəhərində açılışı olan Xocalı Parkındakı Xocalı soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə gül dəstəsi qoyan Savelyev deyib ki, 26 il əvvəl Azərbaycanın Xocalı 

şəhərində dəhşətli faciə törədilib, dinc sakinlərə hücum edilib. Bu cinayət nəticəsində 613 günahsız insan qətlə 

yetirilib: "Bu, soyqırımıdır. Bunu törədənlər isə indiyədək cəzalarını almayıblar... Bu şəhərin yerlə yeksan 

olunması, insanlara divan tutulması bəşəri cinayətdir”. 

Rusiyalı deputatın bu cür etirafını, həqiqəti söyləməsinə münasibət bildirən deputat Tahir Kərimli deyib ki, 

Xocalı soyqırımı kimi həssas məsələyə belə obyektiv qiymət verilməsi Azərbaycanın haqq səsinin müdafiəsi kimi 

dəyərləndirilməlidir: "Şəxsən mən Savelyevin Xocalı soyqırımı ilə bağlı reallığı əks etdirən fikirlər 

səsləndirməsini yüksək qiymətləndirirəm. Əvvəla, rusiyalı həmkarımız ümumbəşəri mövqedən çıxış edib. Yəni 

ki, Xocalı soyqırımı o qədər böyük bir faciə, fəlakətdir ki, bu, hətta istənilən milli, dini təəssübkeşliyi də üstələyir. 

Rusiyalı deputatın bu cür obyektiv mövqe sərgiləməsi ondan xəbər verir ki, iki ölkə arasında olan münasibətlərin 

hansı səviyyədə olmasından asılı olmayaraq, soyqırımı öz adıyla çağırmaq lazımdır. Yəni bəzən deyirlər ki, 

Rusiyada Ermənistanın işğalçı siyasətini dəstəkləyən dairələr mövcuddur. Amma belə mövqelərin sərgilənməsi 

bir daha onu göstərir ki, reallıq başqadır, tez-tez qonşu dövlətdən obyektiv mövqe sərgilənir". 

Millət vəkili deyir ki, Türkiyəyə gedərək soyqırımı qurbanların abidəsi önünə gül qoymaq və bu formada 

Xocalıya obyektiv qiymət verilməsi alqışlanmalıdır: "İkincisi, rusiyalı deputat tərəfindən belə bir açıqlamanın 

verilməsi onu ifadə edir ki, Rusiya dövlətinin daxilində Azərbaycanla normal münasibət qurmaq istəyən, 

əlaqələrin daha da inkişafında maraqlı olan dairələr az deyil. Üçüncü bir tərəfdən isə deputat hamıya, bütün 

dünyaya məsləhət görür ki, bu cür soyqırımları təkrarlanmasın, buna zəmin yaradacaq münaqişələr, işğal siyasəti 

sərgilənməsin deyə, belə qırğınlar unudulmamalıdır, Xocalı bütün dünyada təbliğ olunmalıdır. Yəni bəşəriyyət bu 

cür siyasətdən qaçmalıdır, bütün dünya bilməlidir ki, ermənilər təkcə torpaq davası etməyiblər, vəhşiliklər 

törədərək etnik təmizləmə siyasəti də yürüdüblər. Savelyevin belə qəti mövqe sərgiləməsi mühüm məsələdir, hətta 
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bu cür reallığı əks etdirən dəyərləndirmələr Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin daha da irəli aparılmasında yaxşı 

rol oynaya bilər". 

T. Kərimli əlavə edib ki, son dövrlərdə şimal qonşumuzla olan iqtisadi münasibətlər daha da inkişaf edib, 

bu ölkəyə bağlılıqlar da az deyil - mədəni əlaqələr, hərbi əməkdaşlıqlar və s. daha da irəli gedib: "Ümumilikdə, 

əməkdaşlıq yüksələn xətt üzrə irəliləyir desək, yanılmarıq. Erməni lobbisi Rusiyada Azərbaycanın xeyrinə hərəkət 

edəni gözümçıxdıya salır, sıxışdırır. Bunu son dövrlərdə bir-iki aktiv Rusiya ziyalısı, politoloquna qarşı olan 

təzyiqlərin nümunəsində görmüş olduq. Ona görə də Savelyevin belə bir zamanda cəsarətli çıxış etməsini 

alqışlamalıyıq, hətta onun Türkiyəyə gedib abidəni ziyarət edərək bu proseslərdə iştirak etməsini yüksək 

dəyərləndirməliyik. Ümumiyyətlə, bir məsələyə diqqəti çəkmək istərdim ki, son illərdə belə haqlı çıxışlar edən 

mühüm şəxslərin sayının artması yaxşı əlamətdir. Biz görürük ki, bir neçə dövlət xadimləri, ictimai-siyasi 

xadimlər, politoloqlar artıq Xocalı soyqırımının qiymətləndirilməsində, Ermənistan-Azərbaycan 

münasibətlərində mövcud olan gərginlikdə ölkəmizin tərəfini saxlamalarında, haqq işimizi müdafiə etmələrində 

canlanma yaranıb. Yəni haqqı, ədaləti deyənlərin sayı nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb. Bütün hallarda belə 

açıqlamalar verənləri yüksək qiymətləndirirəm. Məncə, münasibətlərdə artıq o səviyyəyə çatmışıq ki, Rusiya 

siyasət adamları Azərbaycanın ədalətli işini aşkar şəkildə müdafiə etməyə qalxıblar". 

Politoloq Qabil Hüseynli isə deyib ki, Rusiyada ermənilərin bu regionda törətdiyi cinayətlərin tarixini yaxşı 

bilirlər. Onlar bilirlər ki, artıq 100 ildən çoxdur ki, ermənilər azərbaycanlılara qarşı müxtəlif formalarda 

soyqırımılar, deportasiyalar həyata keçirir və nəticə etibarilə bu xalqa qarşı zülm edirlər. Onun sözlərinə Xocalı 

soyqırımı uzaq bir tarix deyil: "Onun baş verməsi çoxlarının yaddaşındadır. Bununla bağlı kifayət qədər audio, 

video, fotolar vardır ki, bu qırğının miqyasını əyani surətdə açıb göstərir. Bu məsələnin Rusiya Dövlət Dumasının 

deputatı Dmitri Savelyev tərəfindən açıqlanması və onun bütün dünyada tanınmasına çağırış edilməsi çox mühüm 

bir faktdır. Bu onu göstərir ki, son vaxtlar Kuznetsov, Savelyev kimi deputatlar hamısı Azərbaycanla bağlı 

həqiqətləri söyləməyə başlayıblar. Təbii ki, bu da müsbət tendensiyadan xəbər verir". 

 

525-ci qəzet. - 2018.- 25 oktyabr. - № 187. - S. 3. 
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Dünya ölkələrindəki Xocalı abidələri bəşəriyyəti cinayətkar ermənilərin vəhşiliyi ilə tanış edir 

 

Zümrüd Bayramova 

 

Azərbaycan xalqının yaddaşının ən dərin qatlarında iz salmış tarixi faciə 26 fevral 1992-ci il Xocalı 

Soyqırımı insanlarda erməni terrorizminə, onların işğalçılıq siyasətinə, insanlığa sığmayan əqidə və məsləkinə 

qarşı dərin nifrət hissi oyadıb. Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq və soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi 

olan, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin, insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə 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. Dünyanın gözü 

qarşısında ermənilər bəşəriyyət tarixində ən ağır cinayətlərdən olan Xocalı Soyqırımını törədiblər. 

Xocalı Soyqırımı yalnız biz azərbaycanlıların 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. Heydər Əliyev Fondunun vitse-

prezidenti, İslam 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 və planetin bütün guşələrində milyonlarla insan erməni millətçilərinin əsl 

simasına bələd olmuşdur. Cinayət cəzasız qalmamalıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti 

tərəfindən ittiham edilməli, Xocalı Soyqırımına beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət verməlidirlər. 

Müasir dövrümüzdə dünya ictimaiyyətinə Azərbaycan həqiqətləri geniş şəkildə çatdırılır. Dünya insanı 

Qarabağda, Xocalıda baş verən olayları layiqli və düzgün qiymətləndirir. Xocalı Soyqırımı ilə bağlı məlumatların 

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

istiqamətində, davamlı olaraq, addımlar atılır. Aparılan siyasətin nəticəsidir ki, dünya ölkələrinin bir qismi 

tərəfindən Xocalı Soyqırımının rəsmən tanınması barədə qərar qəbul edilib. Faciəni qətliam kimi tanıyan ABŞ 

ştatları - Texas, Nyu-Cersi, Corciya, Men, Nyu-Meksiko, Arkanzas, Missisipi, Oklahoma və başqa ştatları 

qətnamə qəbul ediblər. 

Bu gün dünya ölkələrində Xocalı Soyqırımı abidələri var. Hollandiyada, Almaniyada, Bosniya və 

Herseqovinada, Meksikada, Türkiyədə və digər ölkələrdə abidələr açılıb. Bu günlərdə isə Türkiyənin Kayseri 

şəhərində Xocalı Parkının və Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılışı olub. 

Əlbəttə ki, bu abidələrlə tanış olanlar Xocalı Soyqırımı haqqında məlumat alırlar. Bəllidir ki, 1992-ci ilin 

26 fevral qanlı faciəsinə kimi Xocalıda 7 min əhali yaşayırdı. Məlum hadisələr dövründə Ermənistandan və qonşu 

Xankəndidən ermənilər tərəfindən didərgin salınmış xeyli azərbaycanlı və 1989-cu ildə Fərqanədən qovulmuş 

Axısxa türkləri də burada məskunlaşmışdılar. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələri 

Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı hərbi alayının köməyi ilə silahsız və 

köməksiz Xocalı şəhərinə hücum etdilər. Az bir vaxt ərzində şəhərdə böyük miqyaslı yanğınlar baş verdi və şəhər 

tamamilə alova büründü. Şəhərin azsaylı müdafiəçiləri və yerli əhalidən sağ qalanlar buranı tərk etməyə məcbur 

oldular. Fevralın 26-sı səhər saat 5-ə kimi şəhər erməni işğalçıları tərəfindən işğal edildi. Xocalı bir gecənin 

içərisində yerlə yeksan olundu. Şəhəri tərk etməyə məcbur olan əhali dağlara və meşələrə qaçdı. Dinc əhalini təqib 

edən silahlı ermənilər onları güllələyir, ələ keçənlərə amansız işgəncələr verib və divan tuturdular. Beləliklə, 

soyuq və qarlı fevral gecəsində minlərlə dinc sakin girov götürüldü. Erməni terrorçularından yayınıb meşələrə və 

dağlara qaçan insanların çoxu soyuqdan və şaxtadan məhv oldular. Xocalı şəhəri isə yer üzündən silindi. Xocalı 

Soyqırımının nəticələri çox dəhşətli idi. Cinayətkar erməni qoşunlarının vəhşiliyi nəticəsində, Xocalı əhalisindən 

613 nəfər öldürülmüş, 487 nəfər şikəst olmuş, 1275 nəfər dinc sakin - qocalar, uşaqlar və qadınlar əsir götürülərək, 

ağlasığmaz işgəncələrə, təhqir və həqarətlərə məruz qalmışdılar. 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Bu, əsl 

soyqırımı idi. Xocalıda öldürülmüş 613 nəfərdən 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri qoca insanlar olub. 

Xocalı faciəsində 8 ailə, bütövlükdə, məhv edilib, 24 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideyinlərindən birini 

itirib. Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə yetirilib. Onlar diri-diri yandırılıb, başları 

kəsilib, üzlərinin dərisi soyulub, körpə uşaqların gözləri çıxarılıb, süngü ilə hamilə qadınların qarınları yarılıb. 

Ermənilər, hətta meyitləri də təhqir ediblər. Ağlasığmaz vəhşiliklər törətməklə ermənilər özlərinin 

mədəniyyətsizliyini, humanizm və rəhm anlayışlarının təbiətlərinə yad olmasını yenidən sübut ediblər. Kişilərin 
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başlarının dərisinin soyulması, uşaqların başının kəsilməsi, qadınların dırnağının qoparılmasını heç faşist əsgəri 

özünə sığışdıra bilməzdi, çünki o, hər şeydən əvvəl, insan olduğunu unutmurdu. Bax, budur əsl genosid, soyqırımı 

və millətə təcavüz. 

Xocalı Soyqırımı ilə ermənilər Xocalının 1992-ci il 26 fevralda yer üzündən silinməsini və məhv olmasını 

reallaşdırdılar. Dünya ölkələrində açılan Xocalı abidələri dünya insanını bir daha Azərbaycan həqiqətləri ilə 

yaxından tanış edir. Ermənilərin “burnunun qanamalarını” soyqırımı kimi qələmə verən bəzi dövlətlərə əsl 

soyqırımının necə olmasını sübut etmək üçün Xocalı faciəsini göstərmək kifayətdir. 

 

Səs.-2018.-25 oktyabr.-№202.-S.10. 
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Türkiyədə Qarabağ parkının və Xocalı abidəsinin açılışı oldu 

 
Türkiyənin ən böyük vilayətlərindən biri Şanlıurfada Qarabağ parkının və  Xocalı abidəsinin açılışı olub. 

Modern.az xəbər verir ki, Türkiyənin Şanlıurfa  vilayətində Qarabağ parkı, Şəhidlər abidəsi və Xocalı 

Soyqırımı abidəsinin açılışında yüzlərlə insan iştirak edib. 

Şanlıurfanın  ən böyük parkı olan Azərbaycan-Qarabağ parkı min hektarlarla ərazini əhatə edir. Şanlıurfaın 

mərkəzində yerləşən Azərbaycan  Qarabağ parkı və Şəhidlər abidəsi, Xocalı Soyqırımı abidəsi millət vəkili Qənirə 

Paşayevanın təşəbbüsü  və təklifi ilə hazırlanıb. 

Bunu parkın və abidənin açılışıda  Şanlıurfa Böyükşəhər bələdiyyə başqanı Nihat Çiftçi deyib. Hər tərəfində 

Azərbaycan və Türkiyə bayrağının birlikdə dalğalandığı Şəhidlər abidəsi, Xocalı Soyqırımı abidəsi isə parkın 

mərkəzində ucaldılıb. 

Azərbaycan və Türkiyə bayrağının birgə dalğalandığı Qarabağ parkının mərkəzində qoyulan abidənin 

üzərində də hər iki ölkəmizin bayrağı və ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin "bir millət iki dövlət" sözləri yer 

alıb. Eyni zamanda Xocalı Soyqırımı və orada şəhid olan insanlarımızla bağlı məlumatlar və 1918-ci ildə erməni 

daşnakları Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində soyqırım törətdiyi zaman Azərbaycana dəstəyə gələn Nuru Paşa 

rəhbərliyindəki Türk-Qafqaz İslam Ordusunun qəhrəman şəhidləri ilə də bağlı məlumatlar öz əksini tapıb.   

 “Azərbaycan  Qarabağ parkı”, “Şəhidlər, Xocalı Soyqırımı" abidəsinin açılışında Şanlıurfa bələdiyyəsinin 

rəhbəri Nihat Çiftçi, Şanlıurfa valisi Abdullah Erin, Türkiyə millət vəkilləri, aydınları, Regional Hüquqi və 

İqtisadi Maarifləndirmə İB-nin sədri Arzu Bağırova , QHT, mediya nümayəndələri və yüzlərlə yerli sakinlər 

iştirak edib. Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himinin səslənməsiylə başlayan açılış mərasimində şəhidlərin ruhu 

bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 

Çıxışında Azərbaycan  haqqında gözəl sözlərlə çıxış edən bələdiyyə başqanı Nihat Çiftçi "hər zaman qardaş 

Azərbaycanın yanındayıq və yanında olacağıq, Azərbaycanın sevinci sevincimiz kədəri kədərimizdir" deyib və  

yeni açılan parkın və abidənin Şanlıurfada böyüyən gənc nəsillər üçün önəmindən danışıb və Azərbaycan-Türkiyə 

qardaşlığının və işbirliyinin getdikcə daha da gücləndiyini və bundan sonra da güclənəcəyini deyib. 

Azərbaycan Qarabağ parkı və Şəhidlər, Xocalı Soyqırımı  abidəsinin  açılışında çıxış edən millət vəkili 

Qənirə Paşayeva ümummilli lider Heydər Əliyevin ifadə etidiyi kimi “Bir millət, iki dövlət” olan Azərbaycan və 

Türkiyə qardaşlığı atılan hər addımda, ərsəyə gələn bütün işlərdə özünü ortaya qoymaqdadır deyib. Millət vəkili 

işğal altındakı bölgələrdə Ermənistanın törətdiyi vandalizm aktlarına dünya birliyinin, böyük güclərin səssiz 

qaldığını deyib. Çıxışda bir daha bu zülmlərin yaşanmaması üçün gəncliyin Qarabağda baş verənləri yaddaşlarına 

yazmağın zəruriliyi dilə gətirilib, belə parklar və küçələr Türk dünyasının dörd bir yanında açılmalıdır deyilib. 

Millət vəkili "biz birlikdə Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı terror hadisələri, cinayətlər, işğallar həyata 

keçirənlərə qarşı mübarizəmizi daha da gücləndirməliyik, gücləndiririk və inşallah onların ədalət qarşısında cavab 

vermələrinə də nail olacağıq" deyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanın 15 sentyabrda Bakıdan birlikdə verdikləri məsajlara xüsusi toxunan millət vəkili Q.Paşayeva dosta da, 

düşmənə də çox önəmli məsajlar oldu deyib. 

Millət vəkili 15 sentyabrda Bakının işğaldan azad edilməsinin 100-cü ildönümü ilə bağlı Bakıda möhtəşəm 

bir paradın keçirildiyini və həmin paradda qardaş Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dövlət başçımız 

İlham Əliyev ilə birgə iştirak etməsinin  Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığının sarsılmaz olduğunun bariz 

nümunəsi olduğunu deyib.   

Q.Paşayeva bu yaxınlarda Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin iştirakı ilə Türkiyədə STAR neft emalı 

zavodunun açılışından da danışaraq Azərbaycanın xaricdə ən böyük sərmayəsini məhz qardaş Türkiyəyə 

qoyulmasının iki qardaş ölkə arasında qardaşlığın əsl örnəyidir deyib. STAR meqalayihənin açılışında 

Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin çıxışlarına xüsusi toxunan millət vəkili bunun dosta da, düşmənə də mesaj 

olduğunu dedi. 

Q.Paşayeva “dədələrimiz birlik və bərabərlik içində bizə zəfərin yolunu göstərdi və yenə də birlik, 

bərabərliyimizi daha da gücləndirib zəfər qazanacağıq” deyib. O bildirib ki, bu gün Türkiyədə bu cür parkların, 

abidələrin, küçələrin açılması çox önəmlidir, eyni zamanda dosta da düşmana da bir məsajdır deyərək 

torpaqlarımızın işğaldan azad olunacağı günün də uzaq olmadığını vurğulayıb. Millət vəkili Qənirə Paşayeva  

“mən inanıram ki, biz Azərbaycan və Türkiyə olaraq əl-ələ verib torpaqlarımızı Ermənistanın işğalından azad 

edəcək və o gözəl torpaqlarımızda Şanlıurfa adına parkın açılışında da birlikdə iştirak edəcək, bu cür tədbirləri  o 

gözəl torpaqımızda da keçirəcəyik”,-  deyib. 
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Tədbirdə qardaş Türkiyənin millət vəkilləri, Şanlurfa valisi, alimlər, ziyalılar çıxış edərək Qarabağ 

problemi, Xocalı Soyqırımı ağrısı Azərbaycan qədər bizim də acımızdır və hər zaman qardaş Azərbaycanın 

yanındayıq deyiblər və bu cür parkların, abidələrin açılmasını xüsusi vurğulayıblar. Sonra abidənin açılışı olub. 

Açılışdan sonra Şəhidlər abidəsinin önündə toplaşan qonaqlar Şanlıurfaın  mərkəzində “Azərbaycan 

Qarabağ parkı”nın və “Şəhidlər, Xocalı Soyqırımı” abidəsinin bundan sonra şanlıurfalıların ən çox ziyarət yerinə 

çevriləcəyi deyilib. 

Qarabağda günahsız insanlara edilən erməni zülmünün hər bir Şanlıurfa sakininin yaddaşına həkk etməsi 

üçün, elə bu abidənin önündə yazılan məlumatları oxuması kifayət edəcəyi bildirilib. Millət vəkili, Avrasiya 

Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu İB-nin sədri Qənirə Paşayeva abidə önündə tədbir iştirakçılarına Qarabağ 

həqiqətləri, Xocalı soyqırmı və abidə ilə bağlı geniş məlumatlar verib, jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. 

Abidənin hazırlanmasında dəstək göstərən və əməyi olan hər kəsə təşəkkürünü bildirib. 
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