AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİNİN PREZİDENT
KİTABXANASI ÜÇ DİLDƏ “XX ƏSRİN FACİƏSI - XOCALI SOYQIRIMI” ADLI
TAMMƏTNLİ ELEKTRON NƏŞR HAZIRLAMIŞDIR
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident kitabxanasından AzərTAca daxil olmuş məlumatda deyilir ki, XX yüzilliyin sonlarında bəşər tarixinin ən böyük
faciələrindən biri - Xocalı soyqırımı törədildi. Ermənistan silahlı qüvvələri havadarlarının
köməyi ilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində və ona bitişik rayonlarında azərbaycanlıları
kütləvi surətdə məhv etmək, onları yurd-yuvalarından didərgin salmaq yolu ilə respublikamızın
ərazisinin bir hissəsini işğal etmişdir. Bu təcavüz siyasətinin tərkib hissəsi olaraq, 1992-ci il
fevralın 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri keçmiş SSRİ-nin Dağlıq Qarabağda
yerləşən 366-cı motoatıcı alayının əsgər və zabitləri ilə birlikdə Xocalı soyqırımını törətmişlər.
Əhalisi 6 min nəfərdən çox olan Xocalı şəhəri topların və zirehli texnikanın köməyi ilə
yerlə-yeksan edildi. Mühasirədə olan şəhərin bütün əhalisi - körpə uşaqdan tutmuş əlsiz-ayaqsız
qocalaradək ucdantutma məhv edildi, bir qismi isə əsir alındı. Günahsız, əliyalın insanlar təqib
edilərək çöllərdə və meşələrdə güllələndilər. Meyitlərin dərisini soydular, bədən üzvlərini
doğradılar.

Xarici və yerli jurnalistlər faciədən dərhal sonra ermənilərin vəhşiliyini və qəddarlığını
lentlərin yaddaşına köçürdülər. Dünya mətbuatı Xocalı adlı bir şəhərin erməni vandalları
tərəfindən yer üzündən silinməsi, əhalisinin soyqırımına məruz qoyulması haqqında xəbərlər və
hadisə yerindən reportajlar yaydı. Lakin çox təəssüf ki, sonradan yenə də Azərbaycan xalqının
faciəsinə biganəlik göstərildi, fəryadımızı özümüzdən başqa kimsə eşitmək istəmədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən il İşlər İdarəsinin Kitabxanasında olarkən orada
yaradılmış elektron nəşrlərlə tanış olmuş, Azərbaycan tarixinə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə və Xocalı soyqırımına aid tammətnli bazaların həm də ingilis və rus
dillərində variantlarının hazırlanıb kitabxananın saytında yerləşdirilməsini tövsiyə etmişdi.
Kitabxananın kollektivi Xocalı soyqırımının 15 illiyi ərəfəsində 3 dildə (Azərbaycan, rus və
ingilis dillərində) “XX əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımı” adlı tammətnli elektron nəşr hazırlayaraq
kitabxananın www.preslib.az <http://www.preslib.az/> saytında yerləşdirmişdir.
Elektron nəşrə daxil olan materiallar 3 bölmədə qruplaşdırılmışdır. “Ümumi məlumat”
adlanan bölmədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qısa tarixçəsi, Xocalı soyqırımının miqyası

haqqında istintaq materialları, zərərçəkənlərin ifadələri, tibbi ekspertiza rəyləri və s. materiallar
toplanmışdır. “Rəsmi materiallar” adlanan bölmədə Xocalı soyqırımının tanıdılması
istiqamətində dövlət səviyyəsində atılan addımlar, qəbul edilən qərarlar, beynəlxalq təşkilatlara
edilən müraciətlər, Xocalı faciəsinin beynəlxalq hüquq normaları baxımından soyqırımı kimi
tövsif edilməsi haqqında rəsmi sənədlər toplanmışdır. “Xocalı soyqırımının əks-sədası” adlanan
bölmədə isə bu günədək Xocalı soyqırımı ilə bağlı yerli və xarici mətbuatda dərc olunan,
elektron kütləvi informasiya vasitələrində əksini tapan seçmə materiallar yerləşdirilmişdir.
“XX əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımı” adlı tammətnli elektron nəşrə, həmçinin Xocalı
soyqırımından bəhs edən bəzi kitabların elektron versiyası və “Xocalı soyqırımı saytlarda”
bölmələri də əlavə edilmişdir.
“XX əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımı” elektron nəşri müntəzəm olaraq yeniləşdirilir.
Prezident Kitabxanasının əməkdaşları “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”
tammətnli elektron nəşrinin də ingilis və rus dillərində versiyalarını hazırlayırlar.
AzərTAc
23 fevral 2007-ci il

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДГОТОВИЛА ТЕКСТОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ
ИЗДАНИЕ «ТРАГЕДИЯ ХХ ВЕКА - ХОДЖАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД» В ТРЕХ ТОМАХ
В сообщении, поступившем в АзерТАдж из Президентской библиотеки Управления
делами Президента Азербайджанской Республики, говорится, что в конце ХХ столетия произошла
одна из самых страшных трагедий в истории человечества - Ходжалинский геноцид. Армянские
вооруженные силы с помощью своих покровителей путем массового уничтожения
азербайджанцев в нагорно-карабахском регионе Азербайджана и сопредельных с ним районах,
изгнания их из родных очагов оккупировали часть территорий нашей республики. Как составная
часть этой агрессивной политики, армянские вооруженные формирования в ночь на 26 февраля
1992 года вместе с солдатами и офицерами дислоцированного в Нагорном Карабахе 366-го
мотострелкового полка бывшего СССР совершили Ходжалинский геноцид.
Город Ходжалы с населением более 6 тысяч человек был разрушен до основания с
помощью артиллерийских орудий и бронетехники. Большинство населения окруженного города,
включая младенцев и беспомощных стариков, было уничтожено, часть - захвачена в плен.
Невинные, безоружные люди преследовались и были застрелены в окрестных лесах. Армянские
варвары надругались над телами убитых.
Сразу после трагедии иностранные и местные журналисты засняли зверства и жестокость
армян на ленты документальной хроники. Мировая печать распространила сообщения о том, что
армянские вандалы стерли с лица земли город под названием Ходжалы и подвергли его жителей
геноциду, передала репортажи с места происшествия. Но, к сожалению, впоследствии к трагедии
азербайджанского народа вновь была проявлена безучастность, никто, кроме нас самих, не
пожелал услышать наш крик.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посетив в минувшем году Библиотеку
управления делами, ознакомился с созданными в ней электронными изданиями, порекомендовал
подготовить и разместить на сайте библиотеки текстовые базы по истории Азербайджана, армяноазербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и Ходжалинского геноцида, в том числе на
английском и русском языках. Накануне 15-летия Ходжалинского геноцида коллектив библиотеки
подготовил и разместил на сайте библиотеки www.preslib.az <http://www.preslib.az> текстовое
электронное издание «Трагедия ХХ века - Ходжалинский геноцид» (на азербайджанском, русском
и английском языках).
Материалы, включенные в электронное издание, сгруппированы по 3 разделам. В разделе
«Общие сведения» собраны краткая история нагорно-карабахского конфликта, следственные
материалы о масштабах Ходжалинского геноцида, показания пострадавших, заключения
медицинской экспертизы и другие материалы. В раздел «Официальные материалы» вошли
официальные документы о мерах, принятых на государственном уровне для того, чтобы мир узнал
о Ходжалинском геноциде, принятых решениях, обращениях в международные организации,
классификации ходжалинской трагедии как геноцида с точки зрения норм международного права.
В раздел «Резонанс Ходжалинского геноцида» включены избранные материалы о Ходжалинском
геноциде, опубликованные до сегодняшнего дня в местной и зарубежной печати и размещенные в
электронных средствах массовой информации.
Текстовое электронное издание «Трагедия ХХ века - Ходжалинский геноцид» дополнено
электронными версиями некоторых книг, повествующих о Ходжалинском геноциде, а также
разделом «Ходжалинский геноцид - на сайтах».
Электронное издание «Трагедия ХХ века - Ходжалинский геноцид» регулярно
обновляется. Сотрудники Президентской библиотеки также готовят версии текстового
электронного издания «Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт» на английском
и русском языках.
АзерТАдж
23. 02. 2007

