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"Xocalıya getməyi planlaşdırıram"
TÜRKİYƏLİ DEPUTAT ERMƏNİ VƏHŞİLİYİNİ MƏHZ XOCALIDA LƏNƏTLƏMƏK İSTƏYİR
"Kərkükdə 1991-ci ildə başlamış və getdikcə ağırlaşan problemlər silsiləsi ilə üz-üzəyik". Bu fikirləri
APA-ya müsahibəsində AKP Balıkəsir millət vəkili Turan Çöməz söyləyib. O, qurulması planlaşdırılan
müstəqil Kürdüstanın təməlinin hələ I Körfəz müharibəsindən sonra 36-cı paralelin şimalında təhlükəsizlik
bölgəsi yaradılan zaman atıldığını deyib. "11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ "diktatura qalası" olduğunu
bəhanə edərək İraqı işğal etdi. ABŞ bölgəyə demokratiya və rifah gətirəcəyini vəd etsə də, təəssüf ki, regionda
qan, göz yaşı və xaos hakim oldu. Səddamın asılmasından sonra İraqda yeni dövr başlayıb: mən yeni neft
qanunu və Kərkükdə keçirilməsi planlaşdırılan referendumu sərvət bölüşdürülməsi kimi dəyərləndirirəm".
Turan Çöməz işğaldan sonra Kərkükün məqsədli şəkildə kürdləşdirilməsi siyasətinin aparıldığını deyib.
Turan Çöməz azərbaycanlıların Kərkükdəki proseslərə biganə yanaşmasından narahatlığımı dilə gətirib:
"Mənim azərbaycanlı qardaşlarıma bir mesajım var. Biz tariximizi çox da yaxşı bilmirik. İslamiyyət yarandıqdan qısa müddət sonra müsəlmanlığı yayan insanlar ilk növbədə Azərbaycan coğrafiyasına üz tutdular.
Azərbaycan və Özbəkistanda türklərin qəhrəmanlığını görərək Bağdada Azərbaycan mənşəli türkləri
köçürdülər. Bağdad, Kərkük, Mosula gələn Azərbaycan türkləri o qədər sevgi və simpatiya qazandı ki, daha
sonra bölgədəki bütün dövlətlər Azərbaycan türklərinə qucaq açdılar. Səkkizinci əsrdə başlayan bu köç uzun
illər davam edib. Yəni, Anadolunun türkləşməsindən iki əsr əvvəl Mosul, Kərkük, Ərbil, Tuzhurmatı, Kifri,
Qaratəpə, Altınkörpü türk əhalisindən ibarət əyalətlər idi. Biz həqiqətləri görməli və dəyərləndirməliyik.
Kərkükdə, İraqda,
Türkmənelində yaşayan bütün türkmənlərin mənşəyinin Azərbaycan türkləri olduğunu heç zaman
unutmamalıyıq. Türkiyə Böyük Millət Məclisi bölgədə cərəyan edən hadisələrə son dərəcə həssaslıqla yanaşır
və bölgədə heç bir neqativ prosesin yaşanmasına yol verməyəcəyik".
Turan Çöməz Azərbaycanın problemlərinin daim Türkiyənin diqqət mərkəzində olduğunu deyib. O,
fevralın 26-da Xocalıya getmək istədiyini, ermənilərin törətdiyi cinayəti gözləri ilə görmək istədiyini
vurğulayıb: "Bunun xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Parlamentdəki dostlarımla məsləhətləşdikdən sonra fevralın
26-da ermənilərin törətdikləri cinayətləri görmək və erməni vəhşiliyini lənətləmək üçün Xocalıya getməyi
planlaşdırıram. Allah qoysa, əvvəlcə Xocalıya gedib ermənilərin vəhşiliyini lənətləyəcək, sonra isə Bakıya
gedib qardaşlarımızla qucaqlaşacağıq".
“525-ci qəzet”, 18 yanvar 2007-ci il
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Xocalı soyqırımının tanıdılması üçün iş aparılır
Azərbaycan və Türkiyə alimlərinin iştirakı ilə konfrans olacaq
Xocalı faciəsinin Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) soyqırım kimi tanınması üçün Azərbaycanın
İstanbuldakı baş konsulu Səyyad Aran parlamentdə təmsil olunan partiyaların təmsilçilər ilə görüşəcək. Bu
barədə APA-ya Səyyad Aranın özü məlumat verib. Səyyad Aran bildirib ki, görüşlərdə Xocalı faciəsinin
TBMM-də müzakirəsi və bununla bağlı hər hansı qərarın çıxarılmasının vacibliyinə dair təkliflə çıxış edəcək.
Baş , konsulun fikrincə, Xocalı soyqırımına qədər Azərbaycan və Türkiyə alimlərinin iştirakıyla konfransın
keçirilməsi də nəzərdə tutulub.
“Xalq cəbhəsi”, 23 yanvar 2007-ci il
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Məktəblərdə Xocalı soyqırımına həsr edilmiş inşa müsabiqəsi
keçiriləcəkdir
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi
Gəncliyə Yardım Fondu ilə birgə Xocalı soyqırımına həsr edilmiş inşa müsabiqəsi keçirəcəkdir.
Müsabiqədə Bakı şəhərində təhsil alan VI-XI sinif şagirdləri iştirak edəcəklər. Qaliblər fevralın 17-də
mükafatlandırılacaqlar.
AzərTAc
29 Yanvar, 2007-ci il
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“Xocalı soyqırımı” kitabı alman dilində nəşr olunmuşdur
Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi XX əsrin ən dəhşətli səhifələrindən sayılan Xocalı soyqırımının 15ci ildönümü ərəfəsində alman dilində bu faciəyə həsr olunmuş kitab nəşr etdirmişdir.
Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin almandilli məkanda yayılması məqsədi ilə ərsəyə gələn kitabda
1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə 7 minlik əhalisi olan Xocalı şəhərinə hücum edən ermənilərin günahsız dinc
əhaliyə qarşı törətdikləri vəhşiliklər, qadınların, uşaqların və ahılların xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmələri
barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Kitabda soyqırımı şahidlərinin ifadələri, Qərb mətbuatında bu faciə ilə bağlı dərc olunmuş məqalələr, bir
sıra beynəlxalq təşkilatların qətliamla əlaqədar sənədləri və məruzələri, Xocalı dəhşətlərini əks etdirən
fotoşəkillər, qətlə yetirilmiş uşaqların siyahısı, Ermənistanın ölkəmizə təcavüzünə dair digər məlumatlar öz
əksini tapmışdır.
Bildirilmişdir ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən qanlı və dəhşətli
səhifələrindən olan Xocalı faciəsinə beynəlxalq aləmdə indiyədək siyasi və hüquqi qiymət verilməmiş, dünya
ictimaiyyəti erməni vəhşiliklərinə hələ də biganə yanaşır.
Nəfis tərtibatla böyük tirajla nəşr edilmiş kitab Azərbaycan səfirliyinin fevralın 26-da Berlində keçirəcəyi
Xocalı soyqırımı qurbanlarını anma mərasimində təqdim ediləcəkdir.
Səfirlik kitabı Almaniyanın rəsmi dövlət xadimlərinə, Bundestaqın üzvlərinə, xarici ölkələrin Berlindəki
səfirliklərinə, beynəlxalq təşkilatlara göndərəcək, kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyət arasında
yayacaqdır.
Yusif XƏLİLOV,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Berlin
“Xalq qəzeti, 27 yanvar 2007-ci il
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Çexiyada Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə bağlı silsilə
tədbirlər keçiriləcəkdir
AzərTAc xəbər verir ki, Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi
və “Azəri-Çex” cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə fevralın 26-dan başlayaraq Çexiyanın Liditse şəhərindəki Liditse
xatirə kompleksində Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümünə həsr edilmiş silsilə tədbirlər keçiriləcəkdir.
İki ay davam edəcək tədbirlər planında, Xocalı faciəsi ilə bağlı rəsm və fotosərgilərin, elmi seminarların,
faciənin canlı şahidləri ilə görüşlərin və diskussiyaların təşkili, filmlərin nümayişi nəzərdə tutulmuşdur. Bundan
başqa Praqanın Vaçlav meydanında qurulacaq çadırda Xocalı soyqırımını əks etdirən fotoşəkillərin və video
filmlərin nümayişi, həmçinin Xocalı haqqında kitab, buklet və VCD-lərin paylanması, beynəlxalq təşkilatlara
ünvanlanacaq petisiya üçün imzaların toplanması planlaşdırılır.
Bu tədbir Çexiyada fəaliyyət göstərən “Azəri-Çex” cəmiyyəti ilə Liditse xatirə kompleksinin inzibati
rəhbərliyi arasında imzalanmış əməkdaşlıq sazişinə uyğun həyata keçiriləcəkdir. Həmin sənədə əsasən 2007-ci il
fevralın 27-də xatirə kompleksində Xocalı spyqırımının 15-ci ildönümünün, martın 26-da isə Bakı şəhərində
Liditse faciəsinin anım mərasiminin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Xatırladaq ki, Çexiyanın Liditse qəsəbəsi II Dünya müharibəsi zamanı - 1942- ci il iyunun 10-da faşistlər
tərəfindən yerlə yeksan edilmiş və əhalisi, o cümlədən 82 uşaq xüsusi amansızlıqla öldürülmüşdür. 1992-ci
fevralın 26-da isə ermənilər tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımı zamanı qətlə yetirilmiş yüzlərlə günahsız
insanın 83-ü uşaqlardır.
AzərTAc
1 fevral 2007-ci il
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Xocalı soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli cinayətlərindəndir
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycan xalqının tarixinə qara hərflərlə yazılmışdır.
Həmin gecə erməni silahlı dəstələri SSRİ dövründə Xankəndi şəhərində yerləşmiş, komanda və şəxsi heyətinin
xeylisi ermənilərdən ibarət olan 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbçilərinin köməyi ilə Xocalı
şəhərini yerlə-yeksan etmişlər.
Xatın, Liditsa, Oradur soyqırımları kimi, Xocalı faciəsi də insanlıq tarixinə düşmüş qanlı olaydır. Erməni
təcavüzkarların Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri bu növbəti kütləvi qırğın 613 nəfərin, o cümlədən 106
qadının, 63 uşağın, 70 qocanın həyatına son qoydu. 1275 dinc sakin əsir götürüldü, 150 nəfərin taleyi isə hələ də
məlum deyildir.
Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına görə, dörd gün ərzində Ağdama Xocalıda
qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, onlarca meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar
edilmişdir. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) məhkəmə-tibbi ekspertizasından
keçirilmişdir. Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə
qəlpə yaraları səbəb olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurularaq öldürülmüşdür. Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın
baş dərisinin soyulması faktını da qeydə almışdır.
Bu soyqırımı aktı nəticəsində bəzi ailələr bütünlüklə məhv edilmiş, mülki əhali görünməmiş qəddarlıqla
qətlə yetirilmiş, əsir götürülənlərə amansız işgəncələr verilmişdir. Həmin əməllərin qabaqcadan düşünülmüş
qaydada, milli əlamətinə görə insanların tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi
beynəlxalq hüquqa və dövlətdaxili hüquqa əsasən məhz soyqırımı olduğunu sübut edir. Erməni cəlladlarının
törətdikləri bu vəhşilik və vandalizm aktı bəşəriyyətin əsil soyqırımı kimi tanıdığı və yuxarıda adı çəkilən
faciələrlə eyni səviyyədə qiymətləndirilməlidir. Dünyanın sülhsevər insanları, sivil dövlətləri, nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq ictimaiyyət bu acı həqiqəti bilməli, insanlığa qarşı törədilən bu cinayət öz
hüquqi qiymətini almalıdır. Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və
ən ağır beynəlxalq cinayət sayılır. BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə
qəbul edilmiş və 1961-ci ildə qüvvəyə minən Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və təqsirkarların
cəzalandırılması haqqında Konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunmuşdur. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı həmin Konvensiyada təsbit edilmiş soyqırımı cinayətini təşkil edən bütün
əməllər tətbiq olunmuşdur. Bu işğalçı ölkənin yürütdüyü terrorçuluq siyasəti uzun illərdir ki, dünya
ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir. Halbuki, beynəlxalq hüquq normalarına, BMT-nin və ATƏT-in
prinsiplərinə görə, dövlətlərin sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət edilməlidir, ərazi bütövlüyünün və
suverenliyin pozulması yolverilməzdir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının
qeyd-şərtsiz azad edilməsi barədə dörd qətnamə qəbul etsə də, işğalçı Ermənistan bunları hələ də yerinə
yetirmir.
Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddət ərzində erməni millətçilərinin və onların havadarlarının
Azərbaycan xalqına qarşı apardığı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və qanlı səhifəsi idi. Bu
mənfur siyasət xalqımıza saysız-hesabsız müsibətlər və əzab-əziyyətlər gətirmişdir.
Xocalı soyqırımını törətməklə erməni millətçiləri məkrli məqsədlər güdürdü: xalqımızı qorxutmaq,
vahimə yaratmaq, onun mübarizə əzmini qırmaq, torpaqların işğalı faktı ilə barışmağa məcbur etmək. Lakin
hiyləgər və amansız düşmən məqsədinə çata bilmədi. Xocalı müdafiəçiləri qəddar düşmənlə mübarizədə
əyilmədilər, qəhrəmanlıqla vuruşaraq Vətənə sədaqət nümunəsi göstərdilər.
Xocalı faciəsindən danışarkən o zamankı rəsmi Azərbaycan rəhbərliyinin və ölkədə vəziyyətə ciddi təsir
edən siyasi qüvvələrin acizliyini, səriştəsizliyini, xalqın taleyinə biganəliyini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Dövlət rəhbərliyi xalqın qəzəbindən qorxaraq, hadisənin miqyasını kiçiltməyə cəhd etmiş, bu qanlı cinayət
barədə beynəlxalq ictimaiyyətə operativ və ətraflı məlumat vermək üçün heç bir iş görməmişdi. 1994-cü ildən
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan hökuməti və parlamenti erməni millətçilərinin
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri bütün miqyası
və dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, bunların soyqırımı siyasəti kimi
tanınmasına nail olmaq üçün ardıcıl tədbirlər görmüşdür. Məqsəd Xocalı faciəsinə beynəlxalq hüquqi-siyasi
qiymət verilməsinə, onun təşkilatçılarının, ideoloqlarının və icraçılarının dünya ictimaiyyətinin gözündə ifşasına
və cəzalandırılmasına nail olmaqdır. Bu, bir tərəfdən Xocalı müdafiəçilərinin və şəhidlərinin ruhu qarşısında
bizim insanlıq və vətəndaşlıq borcumuzdur. Digər tərəfdən isə, insanlığa qarşı yönəlmiş bu cür qəddar
cinayətlərin gələcəkdə təkrar olunmaması üçün mühüm şərtdir.
Xocalı faciəsi haqqında xarici mətbuatın yazdıqlarından:
"Krua I Eveneman" jurnalı (Paris), fevral 1992-ci il: "Ermənilər Xocalıya hücum etmişlər. Bütün dünya
eybəcər hala salınmış meyitlərin şahidi oldu"
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“Sandi Tayms” qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il: “Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv etmişlər”.
Livanlı kinooperator təsdiq etmişdir ki, onun ölkəsinin varlı daşnak icması Qarabağa silah və adam
göndərir.
“Tayms” qəzeti (London), 4 mart 1992-ci il: “Çöxları eybəcər hala salınmışdır, körpə qızın ancaq başı
qalmışdır”.
“İzvestiya” (Moskva), 4 mart 1992-ci il: “Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qadının
sifətinin yarısı kəsilmişdir. Kişilərin skalpları götürülmüşdür”.
“Faynənşl Tayms” qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: “General Polyakov bildirmişdir ki, 366-cı alayın
103 nəfər erməni hərbçisi Dağlıq Qarabağda qalmışdır”.
“Le Mond” qəzeti (Paris), 14 mart 1992-ci il: “Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş
qadın və uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxarılmış 3 nəfəri görmüşlər. Bu, azərbaycanlıların
təbliğatı deyil, bu, reallıqdır”.
“İzvestiya” (Moskva), 13 mart 1992-ci il: “Mayor Leonid Kravets: Mən şəxsən təpədə yüzə yaxın meyit
gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq, qocalar görünürdü”.
“Valer aktuel” jurnalı (Paris), 14 mart 1992-ci il: “Bu “muxtar regionda” erməni silahlı dəstələri Yaxın
Şərqdən çıxmışlarla birlikdə müasir texnikaya, o cümlədən vertolyotlara malikdirlər. ASALA-nın Suriya və
Livanda hərbi düşərgələri və silah anbarları vardır. Ermənilər yüzdən artıq müsəlman kəndlərində qırğınlar
törədərək, Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv etmişlər”.
R.Patrik, İngiltərənin “Fant men nyus” teleşirkətinin jurnalisti (hadisə yerində olmuşdur): “Xocalıdakı
vəhşiliklərə dünya ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz”.
Azərbaycan Milli Məclisi hər il fevralın 26-nı “Xocalı soyqırımı günü” elan etmişdir. Həmin gün bütün
Azərbaycan Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edir.
Doğma yurdlarından didərgin düşmüş və Azərbaycanın 48 rayonuna səpələnmiş Xocalı sakinləri bu gün
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün dəf edilməsi, ölkənin
ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi ümidi ilə yaşayırlar. Onlar dünya xalqlarına, dövlətlərinə, beynəlxalq
təşkilatlara haqq-ədaləti və həqiqəti müdafiə etmək, Xocalıda törədilmiş soyqırımını pisləmək barədə
müraciətlər edirlər.
Xocalı soyqırımının günahkarları, təşkilatçıları və icraçıları layiqli cəzalarına çatmalıdırlar. Cinayət
cəzasız qala bilməz..
AzərTAc
5 fevral 2007-ci il
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Xocalı faciəsi saytlarda
Təbliğat maşınımız hələ də zəif işləyir
XX əsr tarixinin qara səhifəsi, xalqın qan yaddaşına çevrilmiş Xocalı faciəsinin bu il 15-ci
ildönümüdür. Düz 15 il bundan əvvəl, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Ermənistan silahlı
qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisində-ki erməni silahlı dəstələri, keçmiş SSRİ-nin
Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin və texnikasının bilavasitə iştirakı ilə
Xankəndi ilə Əsgəran arasında yerləşən Xocalı şəhərini zəbt edərək, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım
siyasətini həyata keçiriblər.
Xocalının işğalı zamanı bir gecədə dinc əhalidən 613 nə-fər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca
xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə öldürülüb, insanların başları kəsilib, gözləri çıxarılıb. Təəssüflə vurğulamaq
lazımdır ki, bu hadisədən 15 il ötsə də, dünya ictimaiyyəti erməni irticaçılarının əməlləri barədə kifayət qədər
məlumatlı deyil. Qeyd edək ki, Xocalı hadisələrinin beynəlxalq təşkilatlar və digər ölkələrin parlamentləri
tərəfin-dən soyqırımı aktı kimi tanınması üçün bir sıra təşkilatlar artıq bir neçə ildir ki, ciddi fəaliyyətə
başlasalar da, hələ də istədiyimiz nəticəni əldə etməmişik. Bunun həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri
olsa da, günahı özümüzdə axtarmaq lazımdır. Məsələn, ölkədə kifayət qədər dövlət və qeyri-dövlət internet
saytları fəaliyyət göstərir. Di gəl, onların çox az bir hissəsində Xocalı faciəsi, ümumiyyətlə, Qarabağ problemi
haqqında ətraflı informasiyaya və yaxud məlumata rast gəlmək mümkündür. Hətta dövlət qurumlarının, bəzi
nazirliklərin saytın-da belə, sözügedən faciə haqqında heç bir informasiya yerləşdirilməyib.
Gün ərzində ölkədə qeydiyyatdan keçən bir sıra internet saytlarına baş vursaq da, on-ların çox az bir
qismində Xocalı faciəsi bağlı məlumata rast gəldik. Dizayn, tərtibat və ümumiyyətlə, yerləşdirilən informasiyalar baxımından bu sahədə ən uğurlu sayt kimi http.//www.khocali.net-i qeyd etmək olar. Saytda
faciənin dəhşətini əks etdirən fotoşəkillər, Xocalı şəhərinin tarixi və eyni zamanda qanlı faciə ilə bağlı geniş
məlumat əks olunub. Sayt Azərbaycan, rus və ingilis dillərində fəaliyyət göstərir. Sözügedən saytdan əlavə
http://www.azadqarabag.az .info
http://www.nuhun.net
http://www.humanrights-az.org
http.V/www.gamoh.org
http://www.mns.gov.az
http://www.diaspora.az
http://www.avciya.org
http.//www.xarabakh-terror.info
adlı saytlarda da Xocalı faciəsi ilə bağlı geniş məlumatlar əks olunsa da, faciənin dəhşətini dünyaya
çatdırmaq üçün bu say kifayət deyil.
VÜSALƏ
“Mərkəz”, 8 fevral 2007-ci il
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Zori Balayan Xocalıda türklərə soyqırımı törədildiyini etiraf edib
O, BUNUNLA FƏXR ETDİYİNİ BİLDİRİB
"Böyük Ermənistan" ideyasının əsas ideoloqlarından biri olan Zori Balayanın Xocalı soyqırımında birbaşa
iştirakını təsdiqləyən faktlar mövcuddur. APA-nın məlumatına görə, hazırda İnperpolun xətti ilə haqqında
beynəlxalq axtarış elan olunan Zori Balayan 1996-cı ildə nəşr olunan "Ruhumuzun canlanması" adlı əsərində
Xocalı soyqırımına haqq qazandırıb və bu şəhərdə azərbaycanlılara qarşı soyqırımı həyata keçirildiyini fəxrlə
etiraf edib. "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 etdiklərini etdim. Başından,
sinəsindən və qarnından dərisini soydum. Saata baxdım, türk uşağı yeddi dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını
dəyişdi. İlk sənətim həkimlik olduğuna görə humanist idim, buna görə də türk uşağına etdiyim bu əməllərə görə
özümü xoşbəxt saymadım. Amma ruhum xalqımın bir faizinin belə qisasını aldığı üçün sevincdən qürurlanırdı.
Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və bu türklə eyni kökdən olan itlərə atdı.
Aşxam eyni şeyi daha üç türk uşağına etdik. Mən bir erməni vətənsevər kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim.
Xaçatur da çox tərləmişdi, amma mən onun gözlərində və digər əsgərlərimizin gözlərində intiqam və güclü
humanizmin mücadiləsini gördüm. Ertəsi gün biz 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". Xocalıda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi
soyqırımı faktlarını öz əsərində fəxrlə sıralayan Zori Balayan hər bir erməninin bu hərəkətdən fəxr duymalı
olduğunu deyib. Qeyd edək ki, Xocalıda ermənilərin soyqırımı gerçəkləşdirdiyini, insanlığa qarşı cinayət
işlətdiklərini təsdiqləyən bu fikirlər Zori Balayanın 1996-cı ildə dərc olunmuş "Ruhumuzun canlanması" adlı
kitabının 260-262-ci səhifələrində öz əksini tapıb.
“525-ci qəzet”, 9 fevral 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyaya yayılmasına
öz töhfəsini verir
XX əsrin qanlı faciələrindən olan Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ərəfəsində Heydər Əliyev Fondu
xüsusi layihə hazırlamışdır. Layihə çərçivəsində erməni terror dəstələrinin Xocalıda törətdiyi vəhşiliklərə dair
Rusiya, Türkiyə, Fransa, Macarıstan, Rumıniya, Belçika, Almaniya, Çexiya, Gürcüstan və İsveçrədə silsilə
tədbirlər keçiriləcəkdir. Həmin ölkələrdə min ildən artıq tarixi olan Xocalının ağır tank və digər zirehli hərbi
texnikanın gücü ilə yer üzündən silinməsi, körpə, uşaq, qoca, qadına fərq qoymadan insanların amansızlıqla,
ağlasığmaz vəhşiliklə qətlə yetirilməsi, əsirlərə görünməmiş işgəncələrlə divan tutulmasını əks etdirən
fotosənədlərdən ibarət sərginin təşkili və ingilis, fransız, alman, rus, macar dillərində bu faciədən bəhs edən
bukletlərin təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Sərgidə Fondun keçirdiyi “Xocalı uşaqların gözü ilə” rəsm
müsabiqəsindən seçmələr, müxtəlif illərdə xarici ölkələrdəki nüfuzlu nəşrlərdə Xocalı soyqırımına dair dərc
olunmuş yazılardan hazırlanmış materiallar da nümayiş etdiriləcəkdir.
Heydər Əliyev Fondu ötən il bir neçə dildə hazırladığı “Qarabağ həqiqətləri” bukletlər toplusunu
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq istiqamətində mühüm tədbirlər görmüşdür. Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılması işinə xüsusi önəm verən Heydər Əliyev Fondu bu il də Moskva, Berlin, Strasburq, Brüssel,
Buxarest, Ankara, Tbilisi və dünyanın digər şəhərlərində minlərlə insanı fotosənədlərin təkzibedilməz dili ilə
qanlı Xocalı faciəsi, erməni vandalizmi ilə tanış edəcək, dünya ictimaiyyətinin bu soyqırımı haqqında obyektiv
və dürüst məlumatlandırılmasına çalışacaqdır.
Keçirilən tədbirlərin xarici kütləvi informasiya vasitələri ilə yayılması üçün də tədbirlər görülür.
AzərTAc
“Azərbaycan”, 9 fevral 2007-ci il
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“Bir gecənin faciəsi” adlı yeni park salınmışdır
AzərTAc xəbər verir ki, Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar Xətai rayonu ərazisində “Bir
gecənin faciəsi” adlı yeni park salınmışdır.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Razim Məmmədov demişdir ki, parkın inşasına ötən ilin noyabrından
başlanmışdır. Abidənin açılış mərasimi faciənin ildönümü günü - noyabrın 26-da olacaqdır.
Abidə kompleksi üstündəki lövhədə Azərbaycan və ingilis dillərində Xocalı faciəsi haqqında məlumat
həkk olunmuşdur.
Abidənin bəşər tarixinin ən qanlı faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımının gənclərimizin yaddaşından
silinməməsi, faciənin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından əhəmiyyəti böyükdür.
Məlumdur ki, dövlətimizin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində erməni faşistlərinin Xocalıda törətdikləri
qətliam barədə həqiqətlər ardıcıl olaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Bu gün Xocalı faciəsinin dünya
ölkələrinin parlamentlərində, konqreslərində müzakirəyə çıxarılması, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıması yolunda uğurlu addımlar atılır.
AzərTAc
14 fevral 2006-cı il
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İçimizdə bir Xocalı vulkanı püskürür
XX əsrin ən böyük faciəsinin 15 illiyinə Azərbaycanda, həmçinin xarici ölkələrdə geniş
hazırlıq görülür.
Biz hələlik Xocalı, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər... həsrətini ürəyimizdə gəzdiririk. Həsrətin, nisgilin ömrü
İsə əbədi olmur. Biz hələlik gözləyirik: ya sülh danışıqlarının ədalətli həllini, bu olmasa, ölkə Prezidenti,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Qarabağa hücum əmrini. Hansı vəziyyətin yaranmasından asılı
olmayaraq, biz işğal olunmuş torpaqlarımızın yad tapdağı altında qalmasına dözməyəcəyik. 17 ildir
dözürük, daha bəsdir! Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə bəyan edib ki, bizim səbrimiz sonsuz deyil.
Hələliksə biz ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirilən qanlı faciələrin unudulmaması, yaddaşlarda
əbədilik qalması, gələcək nəsillərə çatdırılması üçün məqsədyönlü fəaliyyətimizi davam etdiririk. Fəaliyyətin
əsas istiqamətlərindən biri 15 il əvvəl Xocalıda törədilmiş soyqırımının xarici ölkələrin ictimaiyyətinə
çatdırılmasıdır. Bu mənada, Xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla iş üzrə Dövlət Komitəsinin, Dünya
Azərbaycanlıları Konqresinin, həmçinin artıq mütəşəkkil qüvvəyə çevrilmiş Azərbaycan diasporlarının
təqdirəlayiq işləri xüsusi qeyd olunmalıdır. Bununla bağlı bir neçə fakta nəzər yetirək.
Bu günlərdə mətbuatda gedən məlumatlardan birində qeyd olunur ki, Belçikanın paytaxtı Brüsseldə
Xocalı soyqırımını əks etdirən abidənin ucaldılması üçün işlər aparılır. DAK fəallarının təşəbbüsü ilə qoyulacaq
abidənin açılışı fevral ayının 26-na nəzərdə tutulub.
Digər bir məlumatda isə bildirilir ki, Xocalı soyqırımının 15 illiyi ilə bağlı Türkiyə Böyük Millət
Məclisin-də sərgi təşkil olunacaqdır. Ankara-da, İstanbulda, ölkənin digər şəhərlərində soyqırımı ilə bağlı
mərasimlər keçiriləcək, şəhidlərimizin ruhuna ehtiram əlaməti olaraq dualar oxunacaq, məşəllər yandırılacaqdır.
Xocalı faciəsinin sədası Qərb ölkələrində eşidilməkdə, ermənilərin qaniçən obrazı barədə xarici
dövlətlərin insanlarında aydın təsəvvür yaranmaqdadır.
Azərbaycanda da bu qanlı faciənin ildönümünə geniş hazırlıq görülür. Təbii ki, bu işlərin ən qızğın məkanı Xətai rayonu ərazisindəki "Xocalı harayı" abidəsinin ətrafıdır. Qısa müddətdə bu ərazinin əsaslı şəkildə
yenidən qurulması diqqətdən yayınmır. Abidə ilə üzbəüzdəki xiyabanın yaşıllığı təzələnmiş, yerə mozaik tavalar
döşənmiş, xüsusi işıqlandırma sistemi qurulmuş, göz oxşayan bir sıra tərtibat işləri görülmüşdür. Ən diqqət
çəkən yeniliklərdən biri də Xocalı şəhidlərinin adlarının abidə üzərində yazılmasıdır. Abidə ətrafında aparılan
bu kimi yeniliklər, heç şübhəsiz, Xocalı faciəsi qurbanlarının əziz xatirəsinə dərin ehtiramın nümunəsidir.
Xocalı soyqırımının 15 illiyi ərəfəsində faciə qurbanlarının yaxınları, əzizləri, eləcə də abidə ətrafına baş çəkən
vətəndaşlar razılıqlarını bildirir, eyni zamanda bəzi iradlarını da dilə gətirirlər. Əslən Xocalıdan olan, faciə günü
onlarla doğmasını, əzizini itirmiş Bəkir Məmmədov bizimlə söhbətində dedi:- Sağ olsunlar bu yeniliyi
yaradanlar, ilk növbədə Xətai rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Razim Məmmədovu, az da olsa, bizim üçün
təskinlikdir. Amma, açıq deyirəm, "Xocalı harayı" abidəsi heç də istənilən səviyyədə deyil. Burada faciə
qurbanlarının xatirəsinə layiq abidə ucaldılmalıdır.
Əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyevin də "Xocalı harayı" abidəsi ilə bağlı fikirləri maraqlıdır.
Onun mətbuatda dərc olunmuş yazısında bununla bağlı deyilir: "Bədii cəhətdən çox zəif olan, heykəltəraşlıq
nümunəsi adlandırılmağa layiq olmayan bu abidə başqalarını deyə bilmərik, amma az-çox sənətdən başı çıxanlar
üçün, xarici ölkələrdə faciələrə qoyulan heykəlləri görənlər üçün utanc gətirir." Tanınmış incəsənət xadiminin
bu fikirləri ilə razılaşmamaq mümkün deyil.
Xatırlatmaq yerinə düşər ki, hə-min abidə 1992-1993-cü illərdə Xətai rayon İcra hakimiyyətinə başçılıq
etmiş, bu gün qatı müxalifət mövqeyində olan Zəlimxan Məmmədovun həmin dövrdə özünü gözə soxmaq üçün
tezbazar düzəltdirdiyi abidədir. Hər il müxalifət qəzetlərinə verdiyi müsahibələrdə özünü təriflətdirmək üçün
heykəl məsələsində (heykəl də heykəl ola...) istifadə edən Zəlimxan Məmmədov dərk etmək istəmir ki, bu
lovğalıq cəmiyyətdə olduqca pis qarşılanır.
...Xocalı soyqırımının 15 illiyinə bir neçə gün qalır. Fevralın 26-da bu tarix geniş qeyd olunacaq.
Prezident İlham Əliyev də abidə önünə əklil qoymaqla soyqırımı qurbanlarının ruhunu yad edəcək. Amma
dünya belə qalmayacaq, ermənilər bu soyqırıma görə cavab verəcəklər. Bir az geci-tezi var. Bax, o vaxt əsl
abidəni Xocalıda quracağıq. Hər bir azərbaycanlının ürəyində püskürən Xocalı vulkanı onda sönəcək.
Telman Qafar,
"İki sahil", 14 fevral 2007-ci il
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Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər planı təsdiq
edilmişdir
Prezidentin İcra Aparatı rəhbərinin sərəncamı ilə Xocalı soyqırımının on beşinci ildönümünün
keçirilməsinə dair tədbirlər planı təsdiq edilmişdir.
Sənəddə Bakıda və Naftalan şəhərlərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidələrin
önünə əklil qoyulması, Şəhidlər xiyabanının ziyarət edilməsi, ölkənin teatr-konsert müəssisələrində, idarə və
təşkilatlarda, sərgi salonlarında, ali və orta məktəblərdə qanlı faciəyə həsr olunmuş tədbirlərin keçirilməsi, milli
azadlıq uğrunda mübarizədən bəhs edən sənədli və bədii filmlərin nümayişi, xocalıların sıx məskunlaşdığı şəhər
və rayonlarda şəhid ailələrinə yardım göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Bunlarla yanaşı, xarici ölkələrdəki səfirlik və nümayəndəliklərimizdə, diaspor təşkilatlarında mətbuat
konfransları, anma mərasimləri keçiriləcək, Xocalı qaçqınlarının dünya dövlətlərinə, xalqlarına və beynəlxalq
təşkilatlara müraciəti yayılacaqdır. Fevralın 26-da təhsil müəssisələrində ilk dərslər Xocalı soyqırımına həsr
ediləcək, saat 17.00-da isə bütün ölkə ərazisində şəhid xocalıların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunacaqdır.
Hazırda xarici və ölkə kütləvi informasiya vasitələrində əsrin faciəsi ilə əlaqədar materiallar verilir, internet
şəbəkəsinə Xocalı həqiqətlərini əks etdirən məlumatlar yerləşdirilir.
“Xalq qəzeti”, 14 fevral 2007-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

İğdırlılar Hollandiyada Xocalı soyqırımının ildönümünü qeyd
edəcəklər
Türkiyənin İğdır bələdiyyəsi fevralın 25-də Hollandiyanın Haaqa şəhərində “Xocalı soyqırımı və yaxın
keçmişdə türklərə qarşı törədilmiş qətliamlar” mövzusunda konfrans keçirəcəkdir.
Bələdiyyə sədri Nurəddin Aras AzərTAc-a bildirmişdir ki, tədbirə Hollandiya ictimaiyyətinin
nümayəndələri, Avropa ölkələrindən qonaqlar, diplomatik korpusun təmsilçiləri və türk-Azərbaycan
diasporunun üzvləri dəvət olunmuşlar. Konfransda Türkiyənin Hollandiyadakı səfiri Bilal Şimşirin
“Azərbaycanın yenidən müstəqillik qazanması və ermənilər”, general Necati Özgenin “Ermənilərin xarici
siyasəti, Qarabağın işğalı və Xocalı soyqırımı”, AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru,
Milli Məclisin deputatı, professor Yaqub Mahmudovun “Böyük Ermənistan” uydurması, terror soyqırımı və
təcavüzkarlıq ideologiyası”, Milli Məclisin deputatı Havva Məmmədovanın “Erməni vandalizmi, Xocalı
soyqırımı”, professorlar Ənvər Konukçunun “Xocalı qətliamına Türkiyədən baxış”, Osman Mətin Öztürkün
“Böyük Ermənistan” xülyası və Xocalı qətliamı”, dosent Kərim Şükürovun “Ermənilərin Cənubi Qafqaza
köçürülməsi”, tədqiqatçı Yalçın Sarıqayanın “Ənənəvi erməni terror siyasəti: terrorizmin milliləşdirilməsi və
Xocalı qətliamı”, Arslantürk Akyıldızın “Erməni təcavüzkarlığı və mədəniyyət terroru”, Səfa Yörükelin
“Qarabağ soyqırımında diqqət yetirməli strategiya” mövzularında məruzələri dinləniləcəkdir.
Xatırladaq ki, konfrans iştirakçılarına paylamaq məqsədi ilə türk, Azərbaycan və ingilis dillərində
“Xocalı soyqırımı” kitabçası da hazırlanmışdır.
AzerTAc
15 fevral 2007-ci il
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Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğu “Xocalı həftəsi”
keçirəcəkdir
Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Səyyad Aran AzərTAc-ın xüsusi müxbirinə bildirmişdir ki, baş
konsulluğun əhatə etdiyi 25 vilayətdə Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı fevralın 19-dan 25-dək “Xocalı
həftəsi” keçirəcəkdir.
Təsdiq olunmuş tədbirlər planına əsasən fevralın 19-dan başlayaraq, Türkiyənin İzmit, Manisa, Bursa,
Yalova, İzmir və digər şəhərlərində Xocalı faciəsinin qurbanlarının xatirəsi anılacaq, bu soyqırımın Türkiyədə
və digər dövlətlərdə tanınması mövzusunda toplantılar keçiriləcəkdir.
Fevralın 25-də İstanbulun Taksim meydanında Azərbaycan dərnəklərinin təşəbbüsü ilə mitinqin
keçirilməsi planlaşdırılır. Həmin gün Milli Təhsil Mərkəzinin salonunda Azərbaycan dərnəklərinin
nümayəndələri, Türkiyənin tanınmış ictimai xadimləri, millət vəkilləri, siyasi partiyaların təmsilçilərinin iştirakı
ilə Xocalı soyqırımı və ermənilərin türklərə qarşı törətdikləri qətliamlara həsr olunmuş geniş konfrans və sərgi
də təşkil ediləcəkdir.
“Xocalı həftəsi” çərçivəsində Türkiyənin kütləvi informasiya vasitələrində məqalələr dərc olunacaq, baş
konsul Səyyad Aran “Sky” telekanalının İzmir bürosunda soyqırımla bağlı verilişdə iştirak edəcəkdir.
AzerTAc
15 fevral 2007-ci il
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Xocalı soyqırımı bəşər tarixinin ən dəhşətli faciəsi
Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş Üzrə Dövlət
Komitəsi bir sıra tədbirlər planı həyata keçirəcək. Bu barədə Komitənin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sənan
Hüseynov "SƏS" qəzetinə açıqlama verərkən bildirib: "Azərbaycan xalqı çoxəsirlik tarixində bir çox
bəlalarla rastlaşmışdır. Müxtəlif mərhələlərdə böyük faciələr baş vermişdir. Bu faciələrdən biri də erməni
qəsbkarlarının, işğalçılarının xalqımıza qarşı davam edən təcavüzüdür. Həmin işğalçılıq siyasətinin
nəticəsində də torpaqlarımızın 20 faizinin düşmən tapdağı altında qalması, insanlarımızın həlak olması baş
vermişdir. Onu da qeyd edim ki, Xocalı faciəsi bunların ən dəhşətlisidir.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalı faciəsi baş verdi. Bununla da, Xocalıda baş verən
qırğını Azərbaycan xalqının tarixinə soyqırım qanlı faciə kimi yazıldı. Ermənilər 366-cı motoatıcı alayın
köməyi ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək, minlərlə dinc sakinimizi xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirdilər. Neçəneçə ailə başsız, ata-anasız qaldı. Faşizm ideologiyası ilə silahlanmış bürünmüş ermənilər həmin gün
bəşəriyyətdə ən böyük fəlakətlərdən birinə imza atdılar. Onlar, hətta qocalara, qadınlara, uşaqlara da aman
vermədilər. Faciənin böyüklüyünü bütün dünya ictimaiyyəti də görür və bilir. Amma ikili standartlar faciəyə
əsil hüquqi-siyasi qiymət verməsinə mane olur.
Xocalı faciəsinin baş verdiyi vaxtlarda o zamankı iqtidarın qətiyyətsizliyi bu faciənin dünyaya
çatdırılmasının qarşısını aldı. Bunun müqabilində isə xaricdəki erməni lobbisi Xocalı faciəsini saxtalaşdırmağa,
öz xeyirlərinə yozmağa cəhd etdilər. Yalnız ümummilli liderimiz Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə
hakimiyyətə gəldikdən sonra, Xocalı faciəsində ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırım
aktı təsbit olundu. Ona görə də, Heydər Əliyevin sayəsində Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması yönündə
xeyli işlər görüldü. Ümummilli lider faciənin hər ildönümündə Xocalı soyqırımı ilə bağlı xalqa müraciət etdi. O,
faciənin bütün azərbaycanlıların qan yaddaşa həkk edildiyini vurğuladı".
Sənən Hüseynov daha sonra bildirdi ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin qoyduğu bu ənənə bu gün də
davam etdirilir: "Cənab Prezident İlham Əliyev başda olmaqla xalqımız Xocalı faciəsinin ildönümünü qeyd
edir. Bunun üçün də respublikada xüsusi tədbirlər planı həyata keçirilir. Bu il Xocalı soyqırımının 15-ci
ildönümü ilə əlaqədar Xocalıda şahid və əlil olmuş, o cümlədən, girovdan azad edilmiş köçkünlərə Qaçqın və
Məcburi Köçkünlərlə iş Üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən maddi yardımlar göstəriləcək. O cümlə-dən,
Komitənin yerli istehsalat kombinatlarının istehsal etdiyi məhsullar, həmçinin, beynəlxalq təşkilatların müxtəlif
yardımları və digər yardımlar da tədbirlər zamanı Xocalı sakinlərinə paylanılacaq. Bundan əlavə, xocalıların
kompakt yaşadıqları yaşayış sahələrində, o cümlədən, Qızılqum sanatoriyasında, Novxanı pansionatında,
Mərdəkanın "Günəşli" sanatoriyalarında, Xətai rayonunda yerləşən mədəniyyət sarayında komitənin və rayon
icra hakimiyyətlərinin xətti ilə tədbirlər planı həyata keçiriləcək".
Rəfiqə Kamalqızı
“Səs”, 15 fevral 2007-ci il
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Xocalı faciəsi tariximizə yazılan qanlı səhifədir
Bəşər tarixinin ən dəhşətli və qanlı səhifələrindən olan Xocalı soyqırımından on beş il keçir. 1992-ci il
fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri Xankəndində yerləşdirilən keçmiş sovetlər
birliyinə məxsus 366-cı alayın köməyilə Xocalı şəhərinin dinc, mülki əhalisinə təcavüz etdilər. Azğınlaşmış
erməni quldurları xarici havadarlarının köməyilə Xocalı şəhərini yerləyeksan etdi. Xüsusi qəddarlıq və
amansızlıqla günahsız, dinc insanlar qətlə yetirildi.
Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər soydaşımız şəhid olmuş, 1275 nəfər dinc sakin əsir götürülmüşdür.
Onlardan 150 nəfərinin taleyi bu gün də məlum deyil. Qanlı faciə nəticəsində 487 nəfər dinc sakin şikəst edilib.
Onların 106 nəfəri qadın, 83 nəfəri isə azyaşlı uşaqlar idi. Şəhid olanların 56 nəfəri xüsusi qəddarlıq və
amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Bəşəriyyətə və humanizmə qarşı bu cür qeyri-insani əməllər XX yüzilliyin
sonunda özünü dünya ictimaiyyətinə "mədəni" və "məzlum" xalq kimi tanıtmağa çalışan ermənilərin əsil
xislətini və iç üzünü bir daha nümayiş etdirdi.
Xocalıda soyqırım hadisələrini bir qədər təfsilatı ilə araşdırmaq üçün 1992-ci ilin martında deputatistintaq komissiyası və Respublika Prokurorluğunda istintaq qrupu yaradılmışdır. Həmin deputat-istintaq qrupu
fəlakətin baş verməsi səbəblərini, onun miqyasını və təqsirkarlarını müəyyən edərək bir sıra işlər görmüşdür.
1993-cü il fevralın 17-də Milli Məclisdə həmin komissiyanın rəyi müzakirə edilmiş və faciənin baş ver-məsində
məsuliyyət daşıyan 8 nəfərin adı müəyyən edilmişdir. Çox təəssüflər olsun ki, o vaxt bir qrup adam Xocalı
soyqırımının baş verməsində təqsirkar olduğuna görə, 1992-ci ilin martın 6-da istefaya məcbur edilən Ayaz
Mütəllibovu, "xalqın xilaskar" kimi qələmə verirdi. Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı kəndlərinin bir-birinin
ardınca erməni quldurlarının əlinə keçmə-sinə laqeyd qalan A.Mütəllibovun vəkili kimi çıxış edənlərin özləri
də, onun kəramətinə bələd idilər. İstəristəməz bu cür adamların damarlarında axan qanın Xocalı qanından fərqli
olması qənaətini meydana çıxarır. Prezident olduğu dövrdə Rusiyanın müəyyən dairələrindən asılı olan
A.Mütəllibov dövlətin müsləqilliyini necə qoruyub saxlaya bilərdi? Sonradan onun Moskvaya sığınması və bu
gün də Rusiyanın müəyyən siyasi dairələrinin əlində ehtiyat aləti olaraq qalması, onu göstərir ki, Azərbaycanın
müstəqilliyinə qənim kəsilən qüvvələr, sadəcə olaraq, yeni fürsət gözləyirlər.
A.Mütəllibovun hakimiyyət xəstəsi olmasını bir daha yəqinləşdirmək üçün, onun yaxın silahdaşı olmuş
"Qardaşlıq" cəmiyyətinin sədri Ağa Axundovun qəzetlərə verdiyi müsahibəsini oxumaq kifayətdir. Faktlar isə
onu göstərir ki, A.Mütəllibov Azərbaycanı heç vaxt müstəqil idarə etmək iqtidarında olmayıb. Ermənistan
rəhbərləri Dağlıq Qarabağı azərbaycanlılardan təmizləyib, sonra onu işğal etmək üçün nizami ordu yaradanda,
A.Mütəllibov Azərbaycandakı rus qoşunlarına arxayın olmuşdu.
Qarabağda və onun ətrafındakı rayonlarda vəziyyət isə get-gedə gərginləşirdi. Faktiki olaraq, vahid
komandanlıq məsələsi həll edilməmiş, vahid əməliyyat planları baş tutmamış, bu səbəbdən də kəndlər birbirinin ardınca işğal edilmişdir. Hərbi qruplaşmaların rəhbərləri bir-birini eşitmir, komandanlıq iddiasında
olanlar yalnız ayrı-ayrı qruplara əmr edə bilirdilər. Bir-mənalı şəkildə demək olar ki, 1991-1992-ci illərdə
Azərbaycanın rəhbərləri öz xalqına qarşı xəyanət yolunu tutmuşdular. Fəryadı ərşə qalxan, heç yerdən lazımi
kömək ala bilməyən Azərbaycanın kəndləri bir-birinin ardınca ermənilərə təslim edilirdi. Bakıda isə rəhbərlər
faciənin miqyasını ört-basdır etməklə vəzifələrini qoruyub saxlamağa ümid edirdilər. Törətdiyi cinayətlərə görə
A.Mütəllibova qarşı 1993-cü il sentyabrın 21-də Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 255.1
maddəsinin 2-ci bəndi ilə ittiham elan edilmiş və barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi qərara alınmışdır.
Lakin məlum səbəblərə görə, bu, indiyə qədər icra olunmamışdır.
Xalqın başına gətirilən faciələrdən müəyyən qruplar hakimiyyətə gəlmək üçün istifadə ediblər. Təəssüflər
olsun ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız iddiaları və etnik təmizləmə siyasəti Xocalı genosidi ilə başa
çatdı. Onlar xarici himayədarlarının dəstəyi və fitvası ilə respublikamızın ərazisinin 20 faizini işğal etdilər. 1
milyondan artıq azərbaycanlını öz tarixi ata-baba yurdlarından didərgin saldılar. Hadisələr göstərir ki, bu gün
erməni millətçiləri hələ də özlərinin bədnam və çirkin niyyətlərindən əl çəkməmişlər. Qəddar və vəhşi üsullarla
dinc insanları kütləvi qırğına məruz qoyan erməni millətçiləri tarix qarşısındakı cinayətlərini ört-basdır etmək
məqsədilə müxtəlif üsullara əl atırlar.
Erməni millətçilərinin "1915-ci il soyqırımı" kimi uydurma və bədnam bir məsələ ilə bağlı qaldırdıqları
hay-küy kampaniyası, əslində, həmin məqsədə xidmət edir. Lakin onlar yanılırlar ki, bəşəri cinayət olan Xocalı
soyqırımı kimi dəhşətli bir hadisənin üstünə pərdə çəkmək mümkün deyil. Biz əminik ki, Xocalı soyqırımını
törədənlər layiqli cəzalarına çatacaq və dünya ictimaiyyəti erməni millətçiliyinin əsil mahiyyətini dərk
edəcəkdir. Lakin AXC-Müsavat iqtidarı dövründə Xocalı soyqırımına görə, o zamankı respublika rəhbərliyi
hadisələrin siyasi-hüquqi məsuliyyətinin araşdırılması istiqamətində əsaslı addımlar atılmamış və ümumiyyətlə,
qanlı faciəyə, hüquqi-siyasi baxımdan, qiymət verilməmişdir.
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Yalnız görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Xocalı soyqırımının əsil
mahiyyəti açıqlanmışdır. 1994-cü ilin fevral ayında Milli Məclis Xocalı soyqırımını müzakirə etmiş və yalnız
bundan sonra faciəyə hüquqi-siyasi qiymət verilməsi yönümündə mühüm addımlar atılmışdır. Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi 24 fevral 1994-cü il tarixdə Xocalı soyqırımı (genosidi) haqqında qərar qəbul
etmişdir. Həmin qərarda hər il fevralın 26-nın "Xocalı soyqırımı günü" kimi elan olunması və bu barədə
beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilməsi nəzərdə tutulmaqla yanaşı, bütün dünya azərbaycanlılarına müraciət
qəbul edilmişdir.
Xocalı soyqırımı xalqı-mızın qan yaddaşına daxil olmaqla, bizdən erməni millətçiliyinin əsil mahiyyətini
və bu faciə haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə daha geniş şəkildə çatdırılmasını, daxili xəyanətkarların
ifşa olunmasını, xarici düşmənlərin xalqımızın əleyhinə yönələn təxribatlarının qarşısını almaq üçün vətəndaş
birliyi və həmrəyliyinin gücləndirilməsi, müstəqil dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi yönündə geniş
fəaliyyət göstərməyimizi bir daha tələb edir. Çünki xalqımıza qarşı xəyanətkar mövqedə duranların ifşa
olunması və tariximizin ibrət dərslərindən layiqli nəticə çıxarılması qanlı faciələrlə üzləşməyimizin qarşısını
almış olardı.
Zemfira HÜSEYNOVA
“Səs”, 15 fevral 2007-ci il
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Xocalı faciəsinin şahidləri sağdır
Zori Balayana qarşı yeni iddia qaldırmaq mümkündür
Xocalı faciəsinin növbəti ildönümü ərə-fəsində Azərbaycan mətbuatı erməni yazıçısı Zori Balayanın
"Ruhumuzun canlanması" kitabındakı tükürpərdici etiraflarına yer ayırıb. Qeyd edək ki, mətbuat səhifələrində
özünə yer alan kitabdan yalnız kiçik bir hissədir. Lakin bu kiçik hissə belə erməni daşnaklarının Xocalıda hansı
dəhşətlər törətdiyini təsəvvür etməyə imkan verir. Və təbii bir sual doğur ki, 13 yaşlı qızcığazı işgəncə ilə
öldürdüyünü etiraf edən Balayan niyə indiyədək cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyib və Azərbaycan dövləti
sözügedən əsəri bu şəxsə qarşı ittiham predmeti olaraq istifadə edə bilərmi? Məsələ ətrafında rəy bildirənlər
bunun tamamilə mümkün olduğunu söylədilər. Lakin nəinki Xocalı, həmçinin ümumilikdə Qarabağ savaşı
zamanı ermənilərin vəhşilikləri barədə faktların, istintaq materiallarının beynəlxalq məhkəmələrə lazımi
səviyyədə təqdim edilməməsindən gileyləndilər.
"Adisad" hüquq firmasının prezidenti Adil İsmayılov:
- Azərbaycan tərəfinin bildirdiyinə görə, Zori Balayan çoxdan İnterpolun axtarışındadır. Amma
"Ruhumuzun canlanması" kitabında qeyd etdiyi əməllərini əsas gətirərək ona qarşı yenidən iddia qaldırmaq
tamamilə mümkündür. Burada bir məsələ var ki, Z.Balayan iddia edə bilər ki, bu, bədii əsərdir. Yazıçı
təxəyyülünün məhsuludur. Məncə, bu kitab haqqında, orada yazılanlar barədə daha çox ictimaiyyəti
məlumatlandırmaq lazımdır.
Millət vəkili, yazıçı-publisist Sabir Rüstəmxanlı:
- Zori Balayanın kimliyi məlumdur. Özünün "Ocaq" kitabı ilə o bunu təsdiq edib. Və mən onun
cavabını "Ömür kitabı"nda vermişəm. Əslində əgər bütöv bir kitab bir millətin heysiyyatını, ləyaqətini
alçaldırsa, milli ədavət hissi, irqçilik, dini ayrı-seçkilik toxumu səpirsə, o, məhkəməyə verilə bilər və
verilməlidir də. Zori Balayan məhz belə "yazıçıdır". O yazıçı adını daşımağa belə layiq deyil. Əgər bir yazıçı
millətinin adına ləkə gətirirsə, millətinə nifrət yaradırsa, yazıçı sayıla bilməz. Zori Balayan öz kitabları ilə ilk
növbədə erməni millətinə nifrət formalaşdırıb. 0 hələ fərqində deyil ki, öz millətinə hansı faciələri gətirib. Və
zaman keçdikcə onun yazdıqları ermənilərə hansı faciələri, hansı müsibətləri yaşadacaq. Əlbəttə, Azərbaycan
dövləti beynəlxalq səviyyədə məhkəməyə müraciət edə bilər. Lakin məsələ burasındadır ki, uzun illərdir, demək
olar ki, tam bir əsrdir ermənilər cəzasızlıq mühitində yaşayırlar. Və beynəlxalq aləmin qınağını heç vaxt hiss
etməyiblər. Ermənilər bəşəriyyəti terrorla qorxudaraq məqsədlərinə çatırlar. Zənnimcə, Azərbaycan tərəfi bu cür
məsələləri beynəlxalq aləmin diqqətinə çatdırmalı və ictimai qınağa nail olmalıdır.
Millət vəkili Zahid Oruc:
- Soyqırım siyasəti ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq konvensiyalar mövcuddur. Konvensiyalara görə, heç
də əsas deyil ki, soyqırımda birbaşa iştirak edəsən. Bəzən soyqırım siyasətinin ideoloqu olmaq şəxsin cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməsinə kifayət edir. Balayan nəinki ideoloji fəaliyyət göstərib, özünün həmin hadisələrdə
birbaşa iştirakını etiraf edir. Zori Balayanın Beynəlxalq Tribunala verilməsi üçün nəinki kitabı, "Razdan"
meydanından başlanan "triumfal" çıxışları yetərli əsasdır. Məncə Z.Balayanın İnterpolun axtarışında olmasına
baxmayaraq azadlıqda gəzməsi və hələ də cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməməsinin səbəbi Azərbaycan və
Ermənistanın müharibə şəraitində olmasıdır. Üçüncü tərəf məhz bunu əsas gətirir və belə olduğu halda məsələyə
münasibət bildirməyi düzgün saymır. Məlumdur ki, ermənilər də Azərbaycan tərəfini eyni ittihamlarla suçlayır
və Bəxtiyar Vahabzadədən tutmuş, digər tanınmış yazıçılarımız, ictimai xadimlərimizin cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilməsi tələbi ilə çıxış edirlər. Tələbləri də budur ki, məsələn, Bəxtiyar Vahabzadə ölkə xaricinə çıxdıqda
tutulub Ermənistan tərəfinə təhvil verilsin. Təbii ki, ermənilərin iştahı bizə bəllidir. Zori Balayan bir dəfə
Keniyada saxlanmışdı, lakin sonradan azad edilmişdi. Zənnimcə, biz beynəlxalq cinayət xarakterli məsələlərin
ilk növbədə beynəlxalq aləmdə işıqlandırılmasına nail olmalıyıq. Və məsələlərin həllini hüquqi müstəviyə
çəkməliyik. Burada isə ən doğru variant məsələnin siyasi predmet kimi təqdimatından uzaqlaşmaqdır. Bu, ancaq
mülki məsələ kimi qələbə verilməlidir. Məsələn, yunan Kiprinin bir vətəndaşı Türkiyə dövlətinə qarşı mülki
iddia qaldırmışdı və Avropa Məhkəməsinə müraciət etmişdi ki, mənim işim siyasi məsələ deyil, mən sadəcə öz
evimə qayıtmaq istəyirəm. Və Avropa Məhkəməsi də onun iddiasını təmin etdi. Mən dəfələrlə bu təklifi
səsləndirmişəm ki, Qərbi Azərbaycan torpaqlarından didərgin düşənlər də, qaçqın və köçkünlərimiz də analoji
iddialarda bulunmalıdır. Belə məsələlər ancaq hüquqi müstəvidə həll edilə bilər. Nə qədər ki, Xocalı faciəsinin
şahidləri sağdır, onlardan ifadələr alınmalıdır, istintaq materialları Avropa Məhkəməsinə, Haaqa Məhkəməsinə
təqdim edilməlidir. Respublika Prokurorluğu bu məsələ ilə məşğul olub, istintaq materiallarını toplayıb. Ancaq
indiyədək bu materialların beynəlxalq məhkəmələrə çıxarılmaması mənim üçün qaranlıqdır. Biz sadəcə, vaxt
itiririk.
Məlahət Rzayeva
“Şərq”, 15 fevral 2007-ci il
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"Xocalı soyqırımı dünyanın gözləri önündə baş verib"
Sabir Rüstəmxanlı: "Çalışmaq lazımdır ki, başqa ölkələrə, parlamentlərə rəsmən müraciətlər edək və
bu faciəni soyqırım kimi tanıtdıraq"
Qənirə Paşayeva: "Xocalı soyqırımının tanıdılması üçün Milli Məclisdə daimi fəaliyyət göstərən işçi
qrupu yaradılmalıdır”
Qarşıdan Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü gəlir. Ancaq hələ də bu faciəni soyqırım kimi dünyada
tanıda bilməmişik. Bəs bundan sonra hansı addımları atmaq lazımdır?
Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, biz hər hansı
faciəni, ya tarixi hadisəni xatırlayanda ondan öncə baş vermiş analoji olayları unudur, həmişə sonuncudan
yapışırıq. Onun sözlərinə görə, Xocalı soyqırımını həmişə Qarabağın, Zəngəzurun, Göycənin, İrəvan mahalının
işğalı kontekstində təqdim etmək lazımdır. Dağlıq Qarabağda 52 Azərbaycan türk kəndinin boşaldıldığını
vurğulayan Sabir Rüstəmxanlı qeyd etdi ki, həmin yaşayış məntəqələrinin hər birində Xocalı soyqırımı kiçik
miqyasda təkrarlanıb: "Mən indi 1905-ci il hadisələrini vərəqləyirəm. Baxıram ki, bu dəfə yenə də boşaldılan
Umudluda 1905-ci ildə köç vaxtı yüzlərlə insanımızı ermənilər aldadıblar, kəndə döndəriblər və xəyanətkarlıqla
hamısını öldürüb, sonra da üst-üstə yığıb, odun kimi yandırıblar. O Umudlu yenə də yaşayırdı. Ancaq tarixdə,
heç yerdə Umudlu faciəsi deyilən faciədən söz açılmırdı. Biz unutqanıq, hər şeyi unuda-unuda gedirik. Sabah
Xocalıda baş verəndən də balaca bir hadisə olsa, təzədən onu bayraq edib, Xocalını yaddan çıxaracağıq". Millət
vəkili hesab edir ki, ümumiyyətlə, son yüz ildə Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistanda-red.), Naxçıvanda,
Doğu Anadoluda, Tiflisdə, Qarabağda, Bakıda və Azərbaycanın digər ərazilərində ermənilərin törət-dikləri
qətliamları, soyqırımı bir daha təhlil edib, bunu dünya xalqlarına çatdırmaq lazımdır: "Dünyaya çatdırmalıyıq
ki, bir əsrdir terror yolu tutan, müxtəlif beynəlxalq xətlərlə silah alan, böyük qonşu dövlətlərin müdafiə etdiyi
ermənilər və Ermənistan Qafqazda türkləri, müsəlmanları məhv etmək və izini yer üzündən silmək siyasəti
aparır. Ermənistan terrorçu dövlətdir, onun başında duran da terrorçudur. Dünyada terrorla mübarizə aparan
ABŞ, böyük güclər bunu görməlidirlər. İkili siyasətin sonu ola bilməz. Ola bilməz ki, bir terrorçu-xristian
dövləti müdafiə olunsun, dinc müsəlman dövləti bu qədər təzyiqlərə məruz qalsın. Bu, hər gün dünyaya
deyilməlidir. Təbii ki, Xocalı ilə bağlı faciəli səhifələr bir daha üzə çıxarılmalıdır". Millət vəkili xatırlatdı ki,
Azərbaycan parlamenti dəfələrlə bu məsələni müzakirəyə çıxarıb, keçənilki müzakirə isə bitməyib və hamını
narazı salıb: "Arama biz bunun əslində qiymətini vermişik. Çalışmaq lazımdır ki, dünya ölkələrinə, onların
parlamentləri-nə rəsmən müraciətlər edək və bu faciəni doğrudan da millətimizə qarşı yönəlmiş şüurlu qətlim və
soyqırım kimi tanıtdıra bilək".
Millət vəkili Qənirə Paşayeva dedi ki "15 ildir Xocalı soyqırımı dünyada tanınmayıbsa, bundan sonra
onun tanıdılması imkanları yoxdur məzmunlu fikirlərlə razılaşmır. Qənirə Paşayeva deyir ki, ilkin dövrlərdə
işğala məruz qalmış Azərbaycanın vəziyyəti ağır olub, ona görə də bu məsələlərlə məşğul ola bilməyib.
Sonradan Azərbaycan tədricən inkişaf etməyə başlayıb, eyni zamanda diaspora quruculuğu sahəsində güclü
addımlar atılır. Millət vəkili hesab edir ki, Azərbaycan dövləti, diasporu gücləndikcə bu məsələnin arxasınca
daha çox gedilməlidir: "Ermənilərin Xocalıda törətdikləri əsl soyqırımıdır. Ermənilər qondarma
"soyqırım"larının tanıdılmasıyla bağlı işlərini 30-40 il aparandan sonra ilk dəfə 1960-cı illərdə Uruqvayda nəticə
əldə ediblər. Həm də o ölkələrdən başlayıblar ki, onların Türkiyə ilə münasibətləri, eyni blokda təmsilçilikləri
olmayıb. Xocalı soyqırımı dünyanın gözləri önündə baş verib, faciənin görüntüləri, şəkilləri var. Azərbaycan
dövləti və xaricdə yaşayan soydaşları-mız soyqırımın bütün dünyada tanıdılması üçün uzun illər sistemli və
davamlı şəkildə müxtəlif ölkələrdə iş aparmalıdırlar. Lazım gəlsə, biz bu işləri 30, 40 il aparmalıyıq. Söz-süz ki,
dünya ölkələrində bu soyqırımı birdən-birə tanınmayacaq". Qənirə Paşayeva nəzərə çatdırdı ki, artıq Türkiyədə
Ankarada Keçörət bələdiyyəsi Xocalı soyqırımını tanıyıb: "Digər bələdiyyələrlə də iş aparılmalıdır. Söhbət tək
Türkiyədən getmir. Digər ölkələrdə də bu yöndə prosesləri başlatmalıyıq. Bu prosesdə əsas qüvvə diaspora
olmalıdır. Çünki o ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız seçicidirlər, ictimai-siyasi həyatda aktiv iştirak etməlidirlər.
Bir seçici, vətəndaş kimi onlar bu məsələləri daha ciddi şəkildə qoyduqca hansısa nəticəyə nail olmaq
sürətlənir". Bu il dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın, xaricdə təhsil alan tələbələrimizin
Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümüylə bağlı tədbirlər planlaşdırdıqlarını söyləyən millət vəkilinə görə, prosesin
sürətlənməsi müşahidə olunur.
Yeri gəlmişkən, Türkiyə və Azərbaycan diasporunun birləşməsi ilə bağlı keçən il keçirilən qurultayda
qərar qəbul edilib və bu il martın əvvəlində həmin məqsədlə Bakıda Forum da gerçəkləşəcək. Bir sözlə,
diasporalarımız hər iki dövlətin və millətin qarşısında duran problemləri birgə çözməyi qarşılarına məqsəd
qoyublar. Bəs qardaş Türkiyənin bu vaxta qədər soyqırımı tanımasına. nail ola bilməmişik? Türkiyədən həmişə
gözləntilərin böyük olduğunu dilə gətirən millət vəkili ümidlidir ki, Ankara bu istiqamətdə addımlarını
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sürətləndirəcək: "Prezidentimizin diasporların birgə fəaliyyətilə bağlı təşəbbüsü böyük bir mərhələnin
başlanğıcıdır. Çünki Azərbaycan və Türkiyə diasporu birlikdə götürdükdə, ermənilərdən sayca çoxdur.
Ermənilər ümumən türk düşmənçiliyi siyasəti yürüdürlər. Türkiyə türkləri, türkmənlər, azərbaycanlılar,
ümumiyyətlə, dünya türkləri bu siyasətə qarşı birgə çıxmalıdırlar. Biz birgə, koordinasiyalı fəaliyyətlə daha
ciddi nəticələr əldə edə bilərik. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan diasporu dedikdə, söhbət tək Şimali Azərbaycandan
gedənlər-dən getmir. Söhbət həm də Cənubi Azərbaycandan olan qardaşlarımızdan, soydaşlarımızdan gedir.
Martın əvvəlində keçirilən Forumda da diasporanın ümumi hədəflərini görəcəyik. Bu tədbir Xocalı soyqırımının
tanıdılması istiqamətində vacib addımlardan biri olacaq”. Millət vəkili Xocalı soyqırımının tanıdılması üçün
Milli Məclisdə daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupunun yaradılmasını da zəruri sayır. Onun fikrincə, həmin işçi
qrupunun xarici ölkələrin parlamentlərilə müntəzəm iş aparması, fəaliyyət göstərməsilə ciddi nəticələr əldə
oluna bilər.
Onu da qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ərəfəsində xüsusi layihə
hazırlayıb. Layihə çərçivəsində erməni terror dəstələrinin Xocalıda törətdiyi vəhşiliklərə dair Rusiya, Türkiyə,
Fransa, Macarıstan, Rumıniya, Belçika, Al-maniya, Çexiya, Gürcüstan və İsveçrədə silsilə tədbirlər keçiriləcək,
Həmin ölkələrdə Xocalı soyqırımını əks etdirən fotosənədlərdən ibrət sərginin təşkili planlaşdırılıb. O cümlədən
ingilis, fransız, alman, rus, macar dillərində bu faciədən bəhs edən bukletlərin təqdim edilməsi nəzərdə tutıılub.
Sərgidə Fondun keçirdiyi "Xocalı uşaqların gözü ilə " rəsm müsabiqəsindən seçmələr, müxtəlif illərdə xarici
ölkələrdəki nüfuzlu nəşrlərdə Xocalı soyqırımına dair dərc olunmuş yazılardan hazırlanmış materiallar da
nümayiş etdiriləcək. Keçirilən tədbirlər haqqında məlumatların xarici kütləvi informasiya vasitələrlə yayılması
üçün də tədbirlər görülür.
Ramiz Mikayıloğlu
“Xalq cəbhəsi”, 15 fevral
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Xocalı soyqırımının on beşinci ildönümünün keçirilməsi ilə əlaqədar
Təhsil Nazirliyinin
TƏDBİRLƏR PLANI
№
1

2

3

4
5

6

Tədbirlərin adı

icra vaxtı

icraçı təşkilatlar

26 fevral günü ali, orta ixtisas, ümumtəhsil, texniki- 26 fevral 2007-ci il Təhsil
peşə, məktəbəqədər və məktəbdənkənar müəssisələrdə
müəssisələrinin
ilk dərs saatını Xocalı soyqırımına həsr etmək
rəhbərləri
Ümumtəhsil məktəblərində Xocalı soyqırımına həsr
olunmuş rəsm sərgiləri, bədii gecələr keçirmək,
tamaşalar hazırlamaq, sənədli və bədii filmlərin
nümayişini təşkil etmək
Ali, orta ixtisas, texniki-peşə və ümumtəhsil
məktəblərində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş matəm
mitinqləri, xatirə gecələri, soyqırımın şahidi olan
adamlarla görüşlər keçirmək
Respublika Texniki Yaradıcılıq Mərkəzinin radiorabitə
klubunun vasitəsilə dünya ölkələrinin uşaqlarına Xocalı
soyqırımının mahiyyətini çatdırmaq
Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin internet
şəbəkələrinə və saytlarına Xocalı soyqırımını əks etdirən
məlumatları daxil etmək

fevral 2007-ci il

R(Ş) TŞ-ləri

fevral 2007-ci il

Təhsil
müəssisələrinin
rəhbərləri

19-26 fevral 2007- Respublika
Texniki
ci il
Yaradıcılıq Mərkəzi
fevral 2007-ci il

"Azərbaycan müəllimi" qəzetində Xocalı soyqırımına fevral 2007-ci il
aid məqalələr, xatirələr dərc etdirmək

Ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələrinin
rəhbərləri
ictimaiyyətlə
şöbəsi

əlaqə

Xocalı soyqırımının on beşinci ildönümünün keçirilməsi barədə
Xocalı soyqırımının on beşinci ildönümünün təhsil müəssisələrində qeyd olunması məqsədilə
ƏMR EDİRƏM:
1. Xocalı soyqırımının on beşinci ildönümünün keçirilməsi ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyinin tədbirlər
planı təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Naxçıvan MR təhsil naziri, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin, Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin, rayon
(şəhər) təhsil şöbələrinin müdirləri, ali, orta ixtisas, texniki peşə təhsili müəssisələrinin rəhbərləri tədbirlər
planının icrasını təmin etsinlər.
3. İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi (B.Hüseynzadə) əmr və tədbirlər planının "Azərbaycan müəllimi"
qəzetində dərc olunmasını təmin etsin.
4. Əmrin icrasına nəzarət nazir müavini E.Qasımova tapşırılsın.
Təhsil naziri: Misir MƏRDANOV
“Azərbaycan müəllimi”, 16 fevral 2007-ci il
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Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar Avropadakı Azərbaycan diaspor
təşkilatları silsilə tədbirlər keçirəcəklər
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AzərTAc-a bildirmişlər ki,
Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar Avropa ölkələrindəki Azərbaycan diaspor təşkilatları silsilə
tədbirlər keçirəcək, bir daha avropalıların diqqətini bu faciəyə cəlb edəcəklər.
ALMANİYA: Fevralın 24-də Köln şəhərində Almaniya Kültür Ocağının, Azərbaycan Kültür və
Dayanışma Cəmiyyətinin və Heydelberq şəhərində Azərbaycan Kültür Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Xocalı
soyqırımının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər keçiriləcəkdir. Mərasimlərdə Xocalı qurbanlarının xatirəsi
yad ediləcəkdir.
İSVEÇRƏ: Fevralın 24-də yerli vaxtla saat 10-dan 12-dək Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi Bern
şəhərinin mərkəzində yerləşən Neuenqasse küçəsində Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümünə həsr olunmuş
aksiya keçirməyi nəzərdə tutmuşdur. Tədbirdə Xocalı faciəsini, ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri əks etdirən
məlumatlar, fotoşəkillər nümayiş olunacaqdır. Aksiyanın sonunda İsveçrə parlamentinə müraciət qəbul
olunacaq və Xocalı faciəsinin soyqırımı aktı kimi tanınması xahiş ediləcəkdir.
FRANSA: Fevralın 24-də Strasburqdakı “Azərbaycan Evi” türk diaspor təşkilatının nümayəndələri ilə
birlikdə Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar yürüş-mitinq keçiriləcəkdir. Bir gün sonra Strasburqda
Azərbaycanlı Gənclər Klubu tərəfindən Xocalı faciəsinə həsr olunmuş sərgi nümayiş etdiriləcəkdir. Fevralın 26da isə Fransa Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə mitinq keçiriləcəkdir. Tədbirdə Xocalı
faciəsini əks etdirən və subtitrlərlə fransız dilinə tərcümə olunmuş filmin nümayişi planlaşdırılmışdır. Elə həmin
gün Tuluzadakı Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar mitinq
keçiriləcək və fotosərgi nümayiş etdiriləcəkdir.
BENİLÜKS: Fevralın 26-da Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi tərəfindən Xocalı soyqırımına etiraz
olaraq böyük yürüş-mitinqin təşkili planlaşdırılmışdır. Aksiyada Ermənistanın etnik təmizləmə, soyqırım və
işğalçılıq siyasətinə etiraz şüarları səsləndiriləcək, yerli ictimaiyyətə xalqımıza qarşı törədilmiş terror və
soyqırımı aktları barədə geniş məlumat veriləcəkdir.
İNGİLTƏRƏ: Fevralın 26-da Londonda Xocalı soyqırımı ilə bağlı geniş tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. London Azərbaycan Gənclər Klubunun təşkilatçılığı ilə keçiriləcək anma mərasimlərində erməni
terrorçularının Xocalıda törətdikləri qətliamlar barədə məlumatlar veriləcəkdir.
DANİMARKA: Elə həmin gün Danimarkanın Hilleröd şəhərində Azərbaycan-Danimarka “Dostluq”
Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Xocalı faciəsinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçiriləcəkdir.
İSVEÇ: Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümü ilə əlaqədar fevralın 24-də Stokholmda Dünya Azərbaycanlıları
Konqresi etiraz mitinqi təşkil edəcəkdir. Mitinqdə ermənilər tərəfindən Xocalı əhalisinin başına gətirilən
müsibətlərdən danışılacaq və İsveç əhalisinə Xocalı soyqırımı haqqında ətraflı məlumatlar veriləcəkdir.
Fevralın 26-da isə İsveçin Höteborq şəhərində Xocalı qətliamı qurbanlarının xatirəsini anma
mərasimlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
NORVEÇ: Norveçdəki “Xəzər-Yanar” dərnəyi Oslo şəhərində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş elmipraktik konfrans təşkil etməyi nəzərdə tutmuşdur.
İSLANDİYA: İslandiya-Azərbaycan Azəri Cəmiyyəti Aküreyri şəhərində Xocalı qurbanlarının xatirəsini
anma mərasimi keçirəcəkdir.
AzərTAc
17 fevral 2007-ci il
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Xocalı fəryadı
Fevralın 26-da Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümünü qeyd edəcəyik. Nə yazıqlar ki, bu və digər
faciələrimizi yalnız ildönümlərdə xatırlayırıq, bundan artığını hələlik bacarmırıq. Yəni, ermənilərin bu günə
kimi başımıza gətirdikləri müsibətləri olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə çatdıra, bu yöndə əməli iş görə
bilmirik. (Başımıza gətirilən müsibətlərin müqabilində gördüyümüz işlər isə dəryadan bir damcıdır). Biz yalnız
Azərbaycanda özümüz deyib, özümüz də eşitməklə məşğulluq, bundan o yana gedə bilmirik. Ermənilər isə baş
verməyən qondarma soyqırımlarını hər gün, hər saat yalan və şişirdilmiş informasiyalarla dünya ictimaiyyətinin
beyninə yeridirlər. Çünki onlar qondarma soyqırımlarını təkcə uydurduqları tarixi gündə yad etmirlər, eyni
zamanda hər gün olmayan tarixlərini bu və digər formada yada salırlar. Məsələn, Ermənistana gələn rəsmi və
qeyri-rəsmi qonaqları İrəvanın mərkəzində ucaltdıqları qondarma soyqırımı abidəsini ziyarət etmək üçün
aparırlar. Qonaqları özlərinin guya ki, faciəylə üzləşdiklərini həm "soyqırım" abidəsi, həm də uydurduqları
tarixdən hazırladıqları kitablar vasitəsilə inandırırlar. Məhz elə bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda səfərdə olan
Beynəlxalq Avropa Hərəkatının baş katibi Henrik Kroner hansı ölkənin - Azərbaycanın, yoxsa Ermənistanın
işğalçı ölkə olduğunu hələ də bilmir. Bu faktla birinci dəfə deyil ki, qarşılaşırıq. Vasitəçilik missiyasını üzərinə
götürən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri belə, Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıdıqlarım bildirmirlər.
İstər Xocalı, istərsə də di-gər faciələrimiz tarixi və bədii kitablarda, rəsm əsərlərində öz əksini layiqincə
tapmalıdır. Düzdür bəzi istisnaları çıxmaq şərtilə, hələ də bu istiqamətdə nə tutarlı tarixi və bədii kitablara, nə də
incəsənət nümunələrinə rast gəlməmişik. Ancaq düşmənimizin yazıçısı sayılan (əslində bu adam cəlladdır) Zori
Balayan kimilər nəinki uydurma tarixlərini bədiiləşdirirlər, eyni zamanda heç çəkinmədən başımıza gətirdikləri
faciələrimizdən həzz aldıqlarını yazırlar. Zori Balayanın "Ruhumuzun canlanması” kitabındakı bəzi məqamlara
diqqət yetirmək kifayətdir ki, ermənilərin dünən də, bu gün də türkün başına gətirdikləri oyunlar aydınca
görünsün. Xocalı faciəsindən sonra Zori Balayan keçirdiyi sevinc hislərini qələmə alaraq yazır: "...sadəcə
xalqının qəlbi sökülən və acının atəşinə atılan erməni bu sətirlərdən qürur və məmnuniyyət duya bilir. Mən də
vətəndaş namusunun və kişinin müqəddəs vəzifəsinin əmrilə bu üfunət iyi verən Monqol uşaqları ilə
hesablaşırdım. Biz Xaçaturla onların saxlanıldığı yerə gedərkən, əsgərlərimiz uşaqlardan birini artıq pəncərəyə
mıxlamışdı. Səs-küy salmaması üçün Xaçatur öldürülmüş anasının döşünü onun ağzına saldı. Daha sonra bu 13
yaşlı türkə qarşı onların atalarının bizim uşaqlarla davrandığı kimi davrandım. Başından, qarnından və döşündən
dərisini soydum. Yeddi dəqiqədən sonra qan itkisindən öldü. İlk peşəm həkimlik olduğu üçün humanistəm və
buna görə də həmin uşağa verdiyim əzablara görə mutluluq duymadım. Ancaq ən azından, xalqımın qisasının
bir faizini aldığım üçün ruhum alovlanırdı. Xaçatur onun vücudunu parçalara ayırdı və bu türkün kökü olan
köpəklərə atdı. Axşamüstü eyni oyunları da-ha üç türkün başına gətirdik. Mən bir erməni vətənpərvər və
vətəndaşın üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirdim. Xaçatur da çox tərlədi. Mən onun və digərlərinin
gözlərində intiqamın və güclü humanizmin mübarizəsini gördüm. Daha sonra uşaqlıq dostum mayor belə dedi:
"Biz heyvan deyilik. Ancaq soyuqqanlı olmalıyıq. Türk cəlladlarıınn əlilə Öldürülən qurbanların ruhları
sakitləşdirilməlidir". Ertəsi gün biz kilsəyə gedərək, 1915-ci ildə Ölənlərin ruhları üçün dua etdik". İndi isə Zori
Balayanın çox həyasızcasına həzz aldığı və özünün də 13 yaşlı qız uşağının başına açdığı yaramazlıqlardan
qürur duyduğu Xocalı soyqırımına faktların diliylə nəzər salaq. Erməni cəlladları Sumqayıtda törətdikləri
qətllərin dördüncü ildönümündə Xocalı qoyqırımını həyata keçiriblər. Hələ 1991-ci ilin oktyabrında Xocalı ilə
avtomobil əlaqəsi demək olar ki, kəsilib. Həmin vaxtdan etibarən şəhərlə əlaqə, ancaq vertolyotların köməyi ilə
saxlanılıb. 1992-ci il yanvarın 2-də isə şəhərdə elektrik xətti də kəsilib. Qeyd edək ki, son dəfə Xocalıya 1992-ci
il fevralın 13-də ərzaq və yanacaqla yüklənmiş hərbi vertolyot gedib. Elə həmin gündən şəhər erməni hücumu
təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Xocalılar da artıq başa düşürlər ki, yaxın günlərdə ermənilər şəhərə hücum edə
bilərlər. Fevralın 24-də əsir götürülmüş erməni döyüşçüsü xocalıların gümanlarını təsdiqləyir. Bundan sonra
şəhər rəhbərliyi kömək üçün Bakıya, Ağdama müraciət edir. Ancaq olunan müraciətlər cavabsız qalır. 1992-ci il
fevralın 25-də axşama yaxın Xocalıdan çıxan bütün yollar ermənilər tərəfindən nəzarətə götürülür. Gecə saat
23:00-da 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikaları, onların arxasınca isə erməni piyadaları 3 tərəfdən böyük
qüvvə ilə Xocalı şəhərinə hücuma keçirlər. Bu hücumun qarşısını almaq 160 nəfər döyüşçü üçün (özünümüdafiə
qüvvələriylə, xüsusi təyinatlı milis dəstələri) çətin olsa da, onlar həyatları bahasına şəhər əhalisinin Xocalını
tərk etməsinə imkan yaradıblar. Xatırladaq ki, bu qüvvələrin böyük əksəriyyəti şəhid olub. Həmin gecə Qarqarın
buz kimi suyundan keçib Kərtik və Naxçıvanikə yol alan xocalıları deməyəsən qarşıda faciə gözləyirmiş.
Beləliklə, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə XX əsrin ən böyük faciəsi - Xocalı qırğını baş
verdi. Yüzlərlə günahsız insanlar qanlarına qəltan edilib. Körpəyə, qocaya, qadına aman vermədən qəddarlıqla
öldürüblər. Hə-min gecə erməni cəlladları Xankəndində yerləşən 366-cı alayın köməkliyilə Xocalıya soxulub,
şəhəri yandırıblar. Kərkicahanın, Malıbəylinin, Meşəbəylinin ardınca tarixdə Xocalı soyqırımını yaşadıq. Ancaq
həmin vaxt hakimiyyət başında olanlar guya ki, Xocalıda 2-3 nəfərin öldüyü haqqında məlumatın getməsi üçün
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tapşırıq verdilər. Halbuki, Xocalı faciəsi XX əsrin ən böyük faciəsi idi. Bunun bütün dünyadan gizlətmək
erməniyə xidmət göstərməkdir. Fevralın 26-da qocaların, qadınların, körpə uşaqların meyidləri dərələrdə,
meşələrdə, dağlarda qalıb. Girov götürülənlərin başına iyrənc oyunlar açılıb, onların başları erməni qəbirləri
üzərində qurbanlıq qoyun kimi kəsilib. Ölənlərin başlarının dəri-si soyulub, gözləri, ürəyi çıxarılıb, bədənləri
deşik-deşik olunub. Bütün bunlardan ürəyi soyumayan ermənilər ən alçaq hərəkətlərə belə əl ataraq vəhşicəsinə
Öldürdükləri körpənin, qocanın meyidlərini insanlığa yaraşmayan surətdə təhqir ediblər. Şahidlərin söylədikləri
faktlara əsasən, qətlə yetirilən azərbaycanlılar çox da dərin olmayan xəndəklərə atılıb, onların üstü torpaqlanıb.
Gecələr bu xəndəklərin həndəvərində itlərin hürüşməsindən, çaqqalların ulaşmasından az qala qulaq tutulub.
Hər yerdən insan cəsədlərinin kəsif iyi gəlib. . Xocalı soyqırımı nəticəsində 623 nəfər şəhid olub, 1725
nəfər əsir götürülüb, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 215 uşaq bir valideynini, 25 uşaq isə hər iki valideynini itirib.
1000 nəfər Xocalı sakini əlil və şikəst olub, 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil.
Məlumat üçün bildirək ki, Xocalının işğalı planı bir həftə öncə, fevralın 20-də hazırlanıb. Belə ki,
hadisədən bir müddət əvvəl Paris yaxınlığında gizli təlim düşərgə-si yaratmış "ASALA" erməni terrorçu
təşkilatıNIn 26 nəfərlik dəstəsi mayor Aşin Simonyanın başçılığı ilə Xankəndinə gəlib. Onlar və yerli ermənilər
özünümüdafiə adı altında vuruşan, əslində isə "ASALA" terror təşkilatının Xankəndində İllarion
Allahverdiyanın başçılığı ilə yaradılan dəstənin üzvləri 366-cı alayın içərisində öz dayaqlarını yaradaraq
polkovnik Y.Zarviqarova 36 min dollar rüşvət veriblər. Bu xəbər 23-cü diviziyanın komandiri Boris Budeykinə
çatdıqda o, Zarviqarovun hərəkətinə görə - zabit şərəfinə xəyanəti üstündə qovulmasını tələb edib. 366-cı alayın
hərbi əməliyyatlar zamanı ermənilərin tərəfinə keçib azərbaycanlıları qətlə yetirməsi, hərbi texnika və sursatı
ermənilərə verməsi, əslində siyasi bir məsələdir. Xocalı hadisəsiylə bağlı ermənilərin ruslarla əlaqələrinə aid
sənədlərin bir qismi 1992-ci il martın 1-də Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin aviasiya komandiri, general-mayor
S.Lukaşovun əmri ilə yandırılıb.
Yuxarıda qeyd etdiyim fikirlərə yenidən qayıtmaq istəyirəm. Biz bir millət olaraq Xocalı və digər
faciələrimizi dünyaya yaxşı çatdıra bilməməyimizin nəticəsidir ki, bu gün ermənilər Azərbaycanla şərtlər irəli
sürməklə danışırlar. Ancaq vaxtında Xocalı soyqırımının dünya dövlətlərinin parlamentlərində müzakirəsinə
nail olsaydıq təbii ki, hadisələr başqa istiqamətdə cərəyan edəcəkdi. Səhvlərimizdən nəticə çıxarmağın zamanı
çoxdan keçsə də, bu istiqamətdə planlı işlər görülməlidir. Yəni, hər bir faciələrimizin ildönümünü xatırla-maqla
işimizi bitmiş hesab etməməliyik.
Arzu Şirinova
“Xalq cəbhəsi, 17 fevral 2007-ci il
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Xocalı soyqırımını beynəlxalq aləmə çatdıraq
Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanıtdırılması istiqamətində xeyli iş aparılmasına baxmayaraq,
dünya ölkələrinin parlamentləri məsələyə rəsmi reaksiya verməyiblər. Azərbaycan parlamenti Xocalı
faciəsinin 15-ci ildönümü ilə bağlı dünya ölkələrinə yenidən müraciət etməyə hazırlaşır. Görülən tədbirləri
soyqırımın tanıdılması istiqamətində yetərli hesab etmək olarmı? Müsahibimiz millət vəkili, Avropa Şurası
Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayevadır.
• Qənirə xanım, son zamanlar Macarıstanda erməni zabitini qətlə yetirməkdə suçlandırılan Ramil
Səfərovun məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Milli Ordunun zabitinin Azərbaycana ekstradisiyası ilə bağlı
hansı işlər görülür?
- Ramil Səfərovun məsələsilə bağlı dövlət müxtəlif istiqamətlər-də addımlar atır. İlkin olaraq Apelyasiya
Məhkəməsində onun işinə ədalətli baxılması isti-qamətində iş görülür. Artıq aşkar edilib ki, birinci məhkəmə
istintaqı zamanı çox ciddi qüsurlara yol verilib. Hazırda müdafiə tərəfi bu məsələlər üzərində işləyir ki,
Apelyasiya Məhkəməsi zamanı həmin qüsurlar ortaya qoyulsun. Bundan başqa dövlət Ramil Səfərovun
Azərbaycana ekstradisiyası ilə bağlı lazımi işlər görür. Vaxtilə erməni diasporası R.Səfərovun başına pul
qoyanda Azərbaycanın Koordinasiya Şurası və dövlət strukturları adından Macarıstanın hüquq-mühafizə
orqanlarına müraciətlər olunmuşdu. Macarıstanda Ombudsmanla keçirdiyim görüşdə o bildirmişdi ki, Ramilin
saxlanma şəraitilə bağlı ölkənin hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət göndərib. Məqsəd saxlanma şəraitilə
bağlı əlavə problemin ortaya çıxmasının qarşısını almaq idi. İndi vacib məsələ onun Azərbaycana ekstradisiya
olunmasıdır. Bunun necə həyata keçirilməsilə bağlı müxtəlif variantlar var. Məhkəmə prosesinin başlanma-sına
az bir müddət qalmasına baxmayaraq, bu istiqamətdə müzakirələr aparılır. İndi Macarıstandakı diaspora
tərəfindən məhkəmədə fəal iştirakla bağlı hazırlıq işləri gedir. Bu, Ramilə ruh və mənəvi dəstək ola bilər. Bütün
hallarda gözləyirik ki, məhkəmə baxışında ciddi dəyişikliklər baş versin.
• Azərbaycan tərəfi Ramil Səfərovun müdafiəsinə nə dərəcədə hazırdır?
- Bu gün ən vacib məsələ məhkəmədə müdafiə işlərilə bağlıdır. Həm macar, həm də Azərbaycandan olan
vəkillər prosesə ciddi hazırlaşırlar. İstintaq və məhkəmə ilə bağlı sənədlər tərcümə olunaraq xüsusi təhlil
aparılıb. Hazırkı dövrdə ən vacib məsələ Apelyasiya Məhkəmə-sində işə ədalətli baxılmasına nail olmaqdır.
Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, işə Apelyasiya Məhkəməsində nə qədər ədalətli baxılsa da, son nəticə olaraq
söhbət cəzadan gedəcək. Bu halda ekstradisiya məsələsi üzə-rində ciddi işləmək lazım gələcək.
• Gürcüstanın Botanika bağında uyuyan Azərbaycan ziyalılarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi
istiqamətində hansı işlərin görülməsi nəzərdə tutulur?
- Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin Gürcüstana elə bir səfəri olmur ki, Botanika bağında
uyuyan Azərbaycanın böyük ziyalıları ziyarət edilməsin. Həmin ziyalılar arasında Fətəli Xan Xoyski, Mirzə
Fətəli Axundov, Mirzə Şəfi Vazeh kimi şəxslər var. Bu, bizim Gürcüstandakı varlığımızın bir əlaməti olub. Ona
görə Botanika bağının daha yüksək səviyyəyə çatdırılmasına ehtiyac var. Həmin ziyalıların heykəlləri və
abidələrini ucaltmaq zəruridir. Mümkündür ki, Gürcüstan hökumətilə danışıqlar aparılsın və həmin ərazi daha
da genişləndirilsin. Çünki ora bizim fəxr, qürur bağımızdır. Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasında
fəaliyyəti olan insanların xatirələrinin yüksək səviyyədə əbədiləşdirilməsi bizim üçün həlli vacib
məsələlərdəndir. Biz qürur yeri olaraq həmişə fəxr edirik ki, Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyət Azərbaycanda
qurulub. Nəinki Şərq ölkələrinə, hətta bir çox Qərb dövlətlərinə nümunə ola biləcək qadınlara seçilmək haqqı
verən respublika qurmuşuq. Ona görə öyündüyümüz insanların layiq olduqları qiyməti verməliyik. Nəzərə almaq lazımdır ki, tarix həm də ibrət üçündür. Bizim etdiklərimiz təkcə bu insanlar üçün deyil, həm də gələcək
nəsillər üçündür. Gələcək nəsil bilməlidir ki, biz həmin insanlara bizim üçün cümhuriyyət qurduqlarına görə
abidə qoymuşuq. Artıq həmin ziyalılara kompleks abidənin qoyulması istiqamətində işlər aparılır. İnanıram ki,
xalq gələn il Cümhuriyyətin 90 illiyinə möhtəşəm abidə ilə gedəcək. Həmin ziyalıların adlarını əbədiləşdirərkən elə etmək lazımdır ki, onlar arasında ayrı-seçkilik yaranma-sın. Bu, cümhuriyyət qurucularının nəsillərinin
davamçılarına da xoş olar. Mümkündür cümhuriyyətin 90 illiyi ilə bağlı M ki, Gürcüstanda da müxtəlif tədbirlər
keçirilsin. Kompleksin açılışı dövlət səviyyəsində reallaşdırılmalıdır. Hadisənin əhəmiyyətini daha da artırmaq
üçün xarici ölkələrdən nümayəndələr dəvət edilə bilər. Çünki bu, həm də təbliğat rolunu oynayır. Belə
tədbirlərin keçirilməsi gənclərin də yaddaşında müsbət hadisə kimi qalacaq.
• Məlumata görə, Botanika bağı gürcüstanlı iş adamı tərəfindən alınaraq şəxsi maraqlar üçün
istifadə edilir.
- Azərbaycan-Gürcüstan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri kimi bu məsələni araşdıracağam.
Mümkün olan şey deyil ki, həmin bağ kimlərəsə satılsın.
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Çünki Gürcüstanın dövlət səviyyəsində bilirlər ki, Botanika bağındakı kimin abidələridir, orada kimlər
yatır. Həmin vaxt fərqli xüsusiyyətə malikdir. Orada söhbət bir neçə qəbirdən yox, Azərbaycan
Cümhuriyyətinin yaradıcılarından gedir. Ona görə oraya toxunmaq məsələsi gündəmə gələ bilməz. Bütün
hallarda məlumatları dəqiqləşdirmək üçün ciddi səy göstərmək lazımdır. Mən Gürcüstan-Azərbaycan dostluq
qrupunun rəhbəri, bu ölkənin parlamentinin vitse-spikeri Camanaşvili ilə məsələni aydınlaşdırmağa
çalışacağam. Onun diqqətinə çatdıracağam ki, Azərbaycanda bəzi millət vəkilləri məlumat əldə ediblər ki,
Botanika bağını hansısa iş adamı alıb. Bu, sonradan hansısa problem yarada bilər. Ona görə Azərbaycan
tərəfinin həssaslığını vitse-spikerə çatdıracağam. Gürcüstanın bu addımı atması heç cür qəbul edə bilməz.
• Ermənilər tərəfindən həbs edilən Gürcüstandakı soy-daşlarımızın azad olunması istiqamətində
hansı işlər görülür?
- Bu şəxslər Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılardır. Buna baxmayaraq, Gürcüstan tərəfi onların azad
olunması istiqamətində işlər aparır. Amma biz dövlət olaraq soydaşlarımızın qeyri-qanuni həbs olunması ilə
bağlı fikirlərimizi çatdırırıq. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan tərəfinin məsələyə birbaşa müdaxilə imkanı
yoxdur. Çünki onlar Gürcüstan dövlətinin vətəndaşlarıdır. Bütün hallarda bizim dolayısı ilə soydaşlarımızın
azad olunması, bununla bağlı narahatçılığımızın qabardılması prosesi həyata keçirilir. Gürcüstan dövləti də öz
vətəndaşlarının azad olunması üçün narahat olmalıdır.
• Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmə çatdırılması istiqamətində görülən işləri yetərli hesab etmək
olarmı?
- Bizdə qəribə təfəkkür tərzi formalaşıb. Bəzən ziyalı insanlar da bildirir ki, ötən 15 ildə Xocalı
"soyqırım"ını niyə tanıda bilmərmişik? Bu, çox yanlış düşüncədir. Əslində 15 il elə də böyük zaman deyil.
Ermənilərin təbliğ etdikləri qondarma "soyqırımı"ndan fərqli olaraq Xocalı soyqırımı bütün dünyanın gözü
qarşısında baş verib. Erməni lobbisinin bu qədər güclü olmasına, bəzi dövlətlərin Türkiyəyə qarşı marağına
baxmayaraq, ilk dəfə Uruqvayda 1965-ci ildə "soyqırımı"n tanınmasına nail olunub. Sonra prosesi davam
etdiriblər. Ermənilər hətta qondarma "soyqırımın" tanıdılması isti-qamətində xeyli iş görüblər. Bəzi işləri
reallaşdırmaq üçün sadəcə, danışmaq və müraciətlər etmək əsas rol oynamır. Bunun üçün dövlətin gücü, iqtisadi
sıçrayış, maraqlar və diasporanın gücü vacib faktordur. Çünki müxtəlif ölkələrin parlamentlərində qərar
veriləndə düşünülmüş addım atırlar. Azərbaycan artıq 10-15 il əvvəlki ölkə deyil. Bu gün ölkəmiz regionun
liderinə çevrilir. Azərbaycanla maraqlanan və onunla əlaqə qurmağa can atan ölkələrin sayı artır. Diasporamız
da artıq o diaspora deyil. Bu proseslərin ən vacib hissəsini diaspora oynamalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki,
diasporada təmsil olunan azərbaycanlılar o ölkədə seçicidirlər. Onların səsi əhəmiyyətli rol oynayır.
• Azərbaycanda keçirilməsi nəzərdə tutulan türk və Azərbaycan diaspora təşkilatları rəhbərlərinin
forumu bu kimi məsələlərin həllində nə kimi rol oynaya bilər?
- Çox vacib toplantıdır ki, Azərbaycan və türk diaspora təşkilatlarının rəhbərləri bir araya gəlirlər.
Koordinasiya olunmuş bu fəaliyyət zamanı hədəflər ortaya qoyulmalıdır. Aydın olmalıdır ki, diasporların
fəaliyyətinin koordinasiya olunmasında məqsəd nədən ibarətdir. Ermənilərdən dəfələrlə artıq olan
azərbaycanlıların üzərinə türk diasporasını da gəldikdə böyük qüvvəyə çevrilir. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin
Baş Qərargah rəisi Amerika görüşləri zamanı gözəl ifadə işlətdi ki, ermənilərin belə nəticələr əldə etməyinin bir
günahkarı da bizim diasporadır. Çünki diaspora prosesin qarşısının alınması istiqamətində daha ciddi işlər görə
bilərdi. İndi yaradılan birlik, koordinasiya olunmuş fəaliyyət çox böyük qüvvə deməkdir. Erməniləri birləşdirən
hədəf türkə düşmən olmalarıdır. Sadəcə, qəbul edirlər ki, türklə düşmənik və bu hədəf onları birləşdirir. Bizim
isə hədəfimiz ermənilərin qondarma iddialarına qarşı mübarizə aparmaq, onların uy-durmalarını dünyaya
çatdırmaq olmalıdır. Ermənilərin yalanlarını dünyaya çatdırmaqla yanaşı özümüzü də tanıtmalıyıq. Bu hədəf
altında çoxlu nailiyyətlər əldə etmək olar. Bu hədəflərin sırasında Xocalı soyqırımı da özünə yer tutmalıdır. İndi
diasporaların fəaliyyəti çox genişdir. Diasporaların arasında millət vəkilləri də təmsil olunur. Məsələn,
Almaniya parlamentinin Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətində türk var. Belçika və Hollandiya
parlamentində, qeyri-hökumət təşkilatlarında türklər lazımi qədər təmsil oluna bilirlər. Soyqırımla bağlı 2-3 ilə
nəticə əldə etmək mümkün deyil. Bunun üçün 50-100 illər vaxt tələb olunur. Buna baxmayaraq, prosesi davam
etdirmək zərurəti yaranıb. Belə məsələlərin mərkəzləşmiş şəkildə idarə olunması üçün parlamentdə xüsusi qrup
yaradılmalıdır. Belə qrupun yaradılması üçün öz namizədliyimi irəli sürmüşəm. Davamlı fəaliyyət göstərən
komissiyanın parlamentdə olması mühüm şərtdir. Ondan ötrü ki, dünyada belə qərarların qəbulu, mexanizmlərin
həyata keçirilməsi parlamentlərdə aparılır. Dünya ölkələrinin parlamentləri arasında bu istiqamətdə işlərin
aparılması davamlı komissiyanın fəaliyyət prinsipi olmalıdır. Harada nə qədər imkanlar varsa, on-dan
yararlanmaq gərəkdir. Türkiyənin özündə bələdiyyələrlə bu istiqamətdə iş aparılmalıdır. Ankara bələdiyyəsi
soyqırımı qəbul edib. Digər bələdiyyələrlə də prosesi davam etdirmək məqsədəmüvafiqdir. Bu halda
bələdiyyəyə seçilən şəxs "soyqırım olub və onu müdafiə etməliyik" deməkdən çəkinməyəcək. Çünki onun
seçicisi bunu qəbul edir. Dünyada baş verən proseslər dəyişdikdə bizim şanslarımız artır. Xocalı soyqırımını
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beynəlxalq aləmdə tanıtmaq üçün bütün hüquqi baza olduğundan prosesi davam etdirmək strategiya kimi
müəyyən edilməlidir.
Alim
“Olaylar”, 17-19 fevral 2007-ci il
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Xocalıda hər kəsi qəhrəman gördüm
1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda baş verən hadisələr sözün tam mənasında
insanlığın faciəsidir, Azərbaycan xalqına qarşı ermənilər tərəfindən törədilmiş dəhşətli soyqırımıdır. Yüz illər
sonra da bu tarix anılacaq, araşdırılacaq, bu vəhşiliyi törədən insanlar lənətlənəcək. Soyqırımı faktı bir neçə
istiqamətdən qiymətləndirilir və qiymətləndiriləcək: ermənilərin vəhşi əməlləri, Azərbaycan hökumətinin
mühasirədə qalan xocalıların taleyinə biganə qalması, son anda heç olmasa dinc sakinlərin xilas olunması üçün
heç bir tədbirin görülməməsi və s. Bu gün isə... Xocalı hələ də işğal altındadır.
Xocalı Dağlıq Qarabağda ən strateji məntəqə idi. Hava və nəqliyyat yollarının burada qovuşması onun
əhəmiyyətini qat-qat artırırdı. Odur ki, Xocalı işğalçılar üçün də əhəmiyyətliydi və onun ələ keçirilməsi üçün
ermənilər uzun zaman idi ki, plan hazırlayırdılar. Və nəhayət, bu plan 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə həyata keçirildi.
Bəs, Azərbaycan tərəfi Xocalının müdafiəsini necə təşkil etmişdi? Xocalını müdafiə etmək mümkün
idimi? — Suallar çoxdur. Uzun illər daxili işlər orqanlarında mühüm vəzifələrdə çalışmış, DİN-nin Nəqliyyatda
Baş Polis İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləmiş, istefada olan polis general-mayoru Oqtay Əliyevə də bu suallarla
müraciət etdik.
— Oqtay müəllim, bildiyimizə görə Xocalının ağır günlərində siz tez-tez oraya getmisiniz. Nələri
xatırlayırsınız?
— Xocalı ilə bağlı heç nəyi unutmaq olmaz. Yüz il sonra da Xocalının müdafiəsində buraxılan səhvlər
təhlil olunmalıdır ki, gələn bütün nəsillərimiz bundan nəticə çıxarsınlar. Dağlıq Qarabağın tam işğalı üçün
ermənilərə Laçın dəhlizinə yiyələnmələri lazım idi. Ancaq bunu etmək üçün onlar ilk növbədə Xocalı
aeroportuna, bu şəhərin yerləşdiyi strateji məntəqəyə nəzarəti ələ keçirməliydilər. Daha sonra Şuşa işğal
olunmalıydı. Onlar da bu planı ardıcıllıqla həyata keçirdilər. Doğrudur, ermənilərin elə bir qüvvəsi yox idi ki,
gəlib Xocalını işğal edə bilsinlər. Şahidi olduq ki, Xocalı beş il döyüşdü, ermənilər heç azsaylı yerli
müdafiəçilərə üstün gələ bilmədilər. Xocalını 366-cı alayın köməyi ilə aldılar. Bu faktdır. Çünki Xocalıda
gördüklərim mənə təlqin edirdi ki, onlara bir balaca arxa durmaq kifayətdir ki, ermənilərə diz çökdürsünlər.
Orada hamını — silah götürəni də, qadını da, qocanı da, uşağı da fədai gördüm. Mən Ağdamdan çox böyük
təhlükələrlə, ölümün hər an yetişəcəyini gözləyə-gözləyə gedib Xocalıya çıxırdım və onları görəndə bütün
təhlükələri unudurduq. Amma bu, o demək deyil ki, biz Xocalını gözləyən təhlükəni hiss etmirdik. Xocalı
təklənirdi, getdikcə köməksiz qalırdı. Oraya kənardan kim gəlsə Xocalılara ümid, inam verirdi. Bax, bu
baxımdan Xocalının son günlərini ürək ağrısı ilə xatırlayıram. İnsanlar fəhmlə hiss edirdilər ki, Bakı onları
unudub. Bu, dəhşət idi.
— Xocalıya nə üçün gedirdiniz? Şəhərin müdafiəsi üçün nə isə bir şey edə bilirdinizmi? Ümumiyyətlə,
həmin ağır günlərdə Xocalıda vəziyyət necə idi?
— Məni həmin illərdə Xocalıya çəkən həm vəzifə, həm də vətəndaşlıq borcum idi. Nəqliyyatda Baş
Polis İdarəsinin üzərinə düşən vacib məsələlər vardı. Biz onu həyata keçirirdik. Daxili işlər naziri Ramil Usubov
o vaxt Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi idi. Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsi onun tabeliyində idi. Vətənpərvər
və igid oğlanları cəm etmişdi bu dəstəyə. Çox cəsarəti əməliyyatlar keçirirdi. Dağlıq Qarabağda erməni
yaraqlılarını tərk-silah edir, tutub məsuliyyətə cəlb edirdilər. Mən onunla bir neçə dəfə Xocalıda da oldum. Elə
qətiyyətli tədbirlər həyata keçirirdi ki, onun Dağlıq Qarabağa hər gəlişi erməniləri vahiməyə salırdı. Heyf ki,
Bakıdan gedənlərin hamısı belə deyildilər. Xocalı aeroportunu tam nəzarətə götürməyimizdə, orada lazım olan
işləri görməyimizdə Ramil Usubov çox böyük işlər gördü. Təsəvvür edirsinizmi, əvvəllər aeroportun heç Şuşa,
Ağdamla da əlaqəsi yox idi. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əlif Hacıyev qeyrətli, qorxmaz, vətənpərvər oğul
idi. Əvvəllər Əsgəran rayon daxili işlər şöbəsində çalışırdı. Ermənilərin gizli millətçi təşkilatının fəaliyyətini
açmışdı. 1984-cü ilin avqustunda 9 yaşlı İlham Əsgərovu oğurlayıb, sonra onu işgəncələrlə öldürmək istəyən 5
nəfər daşnakı ifşa etmişdi. O, Xankəndində uşağın saxlandığı zirzəminin yerini öyrənib, onu xilas etmişdi.
Ermənilər bunun qisasını almalıydılar. Bu hadisədən təxminən ay yarım sonra DQMV Daxili İşlər İdarəsinin
rəisi Armen İsaqulov ona böhtan atdırıb, tutdurdu. İşi elə qurmuşdular ki, ona kömək etmək çətin idi. Təbii ki,
respublika səviyyəsində də işə ciddi yanaşmadılar. Əlifə 10 il həbs cəzası kəsdilər. 1990-cı ildə Əlif bəraət aldı.
O zaman mən bəzi təşkilatların da müraciətlərini nəzərə alıb, DİN qarşısında Əlifin daxili işlər orqanlarına bərpa
olunması məsələsini qaldırdım. O vaxt xalqımızın qeyrətli oğlu, daxili işlər naziri Məhəmməd Əsədov mənim
rəsmi müraciətimi müsbət qarşıladı. Və nazirliyin razılığı ilə 1990-cı il dekabrın 21-də Əlif Hacıyevi Xocalı
təyyarə limanı xətt daxili işlər bölməsinin rəisi təyin etdim. Eyni zamanda, ona Xocalı təyyarə limanının
komendantı vəzifəsi tapşırıldı. Biz orada çox çətin vəziyyətdə dispetçer məntəqəsi yaratdıq. Burada
quraşdırdığımız rabitə aparatı vasitəsi ilə Şuşa və Ağdamla sərbəst əlaqə yarada bildik. Ağsu aşırımında
yerləşən yol-polis məntəqəsində Xocalıdan verilən bütün danışıqları dinləmək olurdu, əlaqə vardı. Biz bunların
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hamısını etdik. Sonralar bəzi adamlar deyirdilər ki, Xocalıda baş verən hadisələrdən xəbərsiz olublar. Bu,
məsuliyyətdən qaçmaq idi. O müdhiş gecə Xocalı aeroportundan gələn dəhşətli xəbərləri, köməyə çağırışları
eşitdilər, amma tədbir görmədilər...
Biz aeroportun mühafizəsini möhkəmlətdik. Oraya silah-sursat, ərzaq və digər zəruri şeyləri apardıq.
Müntəzəm əlaqə saxlayırdıq, nə kömək lazım olsa edirdik. Əlifə çox güvənirdim. Bilirdim ki, bu qeyrətli oğulu
heç kimi siyasi oyuna çəkə bilməz. Amma elə məsələlər vardı ki, o bizim səlahiyyətlərimizdən və
imkanlarımızdan kənarda idi. Bu çirkin oyunları hakimiyyətdəkilər və hakimiyyət uğrunda mübarizə aparanlar
oynayırdılar. Odur ki, Xocalının işğalı anbaan yaxınlaşırdı. Bunlar gözümüzün qarşısında baş verirdi. Amma elə
bir şərait yaranmışdı ki, gördüyünü deyənin gözünü tökürdülər, dilini kəsirdilər. Onlara hakimiyyət lazım idi,
Xocalı yox.
— Xocalını xilas etmək mümkün idimi? Sizcə son anda heç olmasa dinc sakinləri — qadını, qocanı,
uşaqları xilas etmək mümkün olardımı?
— O illər Azərbaycanın başsız — yəni rəhbərsiz dövrü idi. Ortabab bir siyasətçi də, hərbçi də dərk edə
bilərdi ki, Dağlıq Qarabağda erməni millətçilərinin əl-qolunu bağlamaq üçün Laçın dəhlizində nəzarəti tam
gücləndirmək lazımdır , Xankəndinə silah-sursat, döyüşçü gətirilməsin. Xocalı aeroportu tam nəzarətimizdə
olmalıydı. Amma Qarabağ müharibəsi dövründə bu iki strateji məntəqə ən zəif müdafiə olunan yerlər idi. Nə
qədər desək də, Xocalıya kömək göndərilmirdi. Hər gün məlumat alırdım və yuxarı orqanlara çatdırırdım. Özüm
də gedirdim, hər şeyi gözümlə görürdüm, gəlib məlumat verirdim, xeyri olmurdu. Xocalını özümüzünkülər
təkləndirdilər. Əksinə, Xocalıya lazım olan qədər hərbi qüvvə yerləşdirsəydilər, heç 366-cı alay da cəsarət edib,
oraya hücum edə bilməzdi. Ancaq etmədilər, Xocalını arxasız qoydular. Mən bir faktı deyim. Əlifə geniş
səlahiyyətlər vermişdim. Demişdim ki, heç nədən çəkinməsin. O, İrəvandan gələn təyyarələrə ciddi nəzarət
edirdi. Artıq ermənilər silah gətirə bilmirdilər. Gələn adamların kimliyi dəqiq yoxlanılırdı. Nə qədər adam elə
aeroportdan geri qaytarılırdı. Məsələ böyüyürdü, Moskva işə qarışırdı, sonda özümüzünkülər bizi gözümçıxdıya
salırdılar. Doğrudur, Əlifə olan təzyiqlərin qarşısını alırdım, ancaq təxribatlar çox olurdu. Demişdim ki, bildiyi
kimi eləsin. Axı, mən də istədiyim vaxt ora gedə bilmirdim. Gedəndə də hansı təhlükələrdən keçməli olurduq.
Lap son anda da Xocalıya kömək etmək mümkün idi. Ağdamdan Əsgərana və digər istiqamətlərdən hücum,
Şuşadan Xankəndinin bombalanması baş tutsaydı, Xocalıya bizim qoşunlarımız birinci girə bilərdilər. Bunu
etmədilər. Elə bil ermənilər də arxayın idilər ki, Xocalıya köməyə gələn olmayacaq.
Qaldı Xocalıda ermənilərin törətdikləri misli görünməmiş müsibətlərə, bu insan ağlına sığışmayan
vəhşiliklərdir. Dünya hələ də buna göz yumur, qulaqardına vurur.
Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Xocalı faciəsindən, Şuşa və Laçının işğalından sonra Azərbaycanda
peşəkar kadrların repressiyası gücləndi. Bu bütün sahələrdə – orduda da, daxili işlər orqanlarında da, digər
sahələrdə də aparıldı. Bu bolşevik siyasəti respublikamızı həm pis günə qoydu, həm də baş vermiş və verən
cinayətləri ört-basdır etmək məqsədi güdürdü. Odur ki, bütün sahələrdə uğursuzluqlar vardı. Ölkədəki hərcmərclik, kriminal durumun kritik həddə çatması cəbhədə də məğlubiyyətləri qaçılmaz edirdi. Xocalının taleyinə
o vaxtkı iqtidar da, Xalq Cəbhəsi də laqeyd qaldı, xəyanət etdilər. Əgər bunun qarşısı alınsaydı nə Şuşa, nə də
Laçın xəyanəti olardı.
Xocalıda olanda öyrənmişdim ki, onlar Ağdama gizli yolla gedib-gəlirlər. Son ümid də həmin yola idi.
Xocalıda vəziyyət gərginləşərsə, həmin yolla kömək gəlməliydi, mülki əhali bu yolla çıxarılmalıydı. Həmin
yola Xalq Cəbhəçinin dəstələri nəzarət edirdi. O dəhşətli gecə isə həmin yolda olan postumuz ermənilərin
əlindəydi. Bu açıq-açığına xəyanət idi.
— Hər dəfə deyirik bunu: düşmənimiz məkrli və hiyləgərdir. Elə ona görə də fürsət düşəndə zalım və
qaniçən olur. Amma biz onlardan güclüyük axı. Bəs, onda məğlubiyyətlərimizin əsas səbəbi nə idi?
— Bayaq dediyim kimi, o illər Azərbaycan kimsəsiz qalmışdı, rəhbəri yox idi. Sadə adamlar görəndə ki,
onlara ürəkdən kömək etmək istəyirsən, deyirdilər: “Heydər Əliyev nə vaxt gələcək? Niyə gedib onu
gətirmirsiniz? Azərbaycan dağılandan sonramı yadınıza düşəcək?” Xocalıda da belə gördüm, eşitdim.
Döyüşçünün də, dinc sakinlərin də o vaxtkı iqtidara da, Xalq Cəbhəsinə də inamları tamam itmişdi. Hamısı
ümidini Heydər Əliyevə bağlamışdı. Sonuncu dəfə Xocalıdan qayıdanda Bakıda dedim ki, daha Xocalını
itirməkdəyik. Qətiyyətli hücumla Əsgəranı keçib Xocalıya çıxmaq lazımdır. Sözümə əhəmiyyət verən olmadı.
Dedim ki, xalq haqlıdır, Heydər Əliyev Bakıda olsa, xocalıları belə gündə qoymazdı. Bu da mənim sonralar
işdən kənarlaşdırılmağımla nəticələndi. Bilirsiniz, ümummilli liderimiz təkcə dünya şöhrətli siyasətçi, təcrübəli
dövlət qurucusu deyildi, o, həm də çox istedadlı, peşəkar sərkərdə idi. Min dəfə heyflər ki, Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gəlməyinə çox mane oldular, gec gəldi. Yoxsa, erməni millətçilərinin xəbis niyyətləri yerində
boğulardı. Nə Xocalı faciəsi, nə Şuşa, nə Laçın itkisi olardı, bu gün də torpaqlarımızın 20 faizi ermənilərin işğalı
altında qalmazdı.
— Oqtay müəllim, Xocalıya sonuncu dəfə getməyiniz barədə danışın. Eşitdiyimizə görə sağ-salamat
gedib-qayıdacağınıza heç kim inanmırmış.
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— Onda vəziyyət son dərəcə ağırlaşmışdı. Əsgəran yolu demək olar ki, bağlanmışdı. Bu yola çıxanı
dərhal gülləbaran edirdilər. Mən isə Xocalıya mütləq getməliydim. Ağdamdan “Raf” markalı bir maşınla
getdim. Sürücü çox cəsarətli, qorxmaz oğlan idi. Gedəndə salamat ötüşdük. Qayıdanda bizi atəşə tutdular.
Maşın deşik-deşik idi. Allah saxladı bizi. Güllələrdən heç biri bizə dəymədi. Salamat qayıtdıq Ağdama. Bundan
sonra gediş-gəliş kəsildi. Yalnız hava əlaqəsi qaldı. “An-2" təyyarəmiz vurulandan sonra əlaqələr tamam kəsildi.
Xocalı tam mühasirədə qaldı.
Xocalıların hər birini igid, qəhrəman gördüm. Onlar tam mühasirə şəraitində döyüşürdülər, yaşayırdılar.
Düşmənə diz çökdürürdülər. Ermənilər yenə xocalılardan oddan qorxan kimi qorxurdular. Xocalıların şəhidi də,
şahidi də qəhrəmandır. Onlar imkan və bacarıqlarından yüz dəfə, min dəfə çox iş gördülər. Əvvəl dediyim kimi,
366-cı alay olmasaydı Xocalıya erməni ayağı dəyməzdi. Bir balaca kömək olsaydı, 366-cı alay da heç nə edə
bilməzdi. Hər bir Xocalı – şəhidi də, şahidi də mənim üçün əzizdir. Onların qəhrəmanlığı qarşısında hər birimiz
baş əyməliyik. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin uğurlu daxili və
xarici siyasəti sayəsində tezliklə doğma yerlərə qayıdacağıq. Ermənilər ağıla gəlib, münaqişənin sülh yolu ilə
həllinə razı olmasalar, Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı azad edəcək. Sözüm ondadır ki, bütün hallarda
torpaqlarımızı azad edəcəyik. Xocalıya qayıdacağıq, bu torpağa səcdə edəcəyik. Dünyanın hər yerindən insanlar
gedəcəklər Xocalıya. Erməni vəhşilərinin min bir işgəncə ilə, xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirdikləri qadının,
qocanın, uşağın müqəddəs ruhları qarşısında səcdə edəcəklər. Mən inanıram ki, o gün uzaq deyil.
Söhbəti yazdı: Vahid İMANOV,
“Xalq qəzeti”, 21 fevral 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri
dünyaya yayır
Heydər Əliyev Fondu yarandığı vaxtdan Azərbaycan həqiqətlərini, Ermənistanın ölkəmizə qarşı
təcavüzünü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyətini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmağa xüsusi önəm
verir. Fondun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva ötən il "Qarabağ həqiqətləri"
bukletlər toplusunun təqdimat mərasimindəki çıxışında demişdir:
"Bu gün Azərbaycanın ən böyük, ən ağrılı problemi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllidir. Ölkəmizin qarşısında duran ən mühüm məsələ budur. Min il öncə olduğu kimi, bu gün
də hər bir millətin qarşılaşa biləcəyi ən böyük haqsızlıq, ən böyük faciə təcavüz və torpağının işğalıdır.
Azərbaycan xalqı artıq 17 ildir ki, belə bir haqsızlıqla üzləşmişdir. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində
torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. 20 mindən artıq insan həlak olmuş, 50 mindən çox adam yaralanmış və
əlil olmuşdur. 1 milyondan artıq insan 10 ildən çoxdur ki, öz doğma torpağından didərgin düşərək qaçqın və
məcburi köçkün vəziyyətində yaşayır. Azərbaycanlılar ermənilər tərəfindən soyqırıma və etnik təmizləmə
siyasətinə məruz qalmışlar. Bir milyondan çox soydaşımızın insan hüquqları tapdanmışdır. Bütün bəşəriyyətə
qarşı tarixi bir cinayət olan Xocalı soyqırımı Azərbaycanın XX əsr tarixinin ən ağır faciəsidir.
Bütün bu reallıqlar, bütün bu həqiqətlər bizim ən ağır problemimizdir və biz artıq bu reallıqlarla, bu
həqiqətlərlə XXI əsrə qədəm qoymuşuq.
Bütün bu həqiqətləri, bütün bu hadisələri, faktları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl səbəb və
nəticələrini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, informasiya blokadasını yarmaq, on illərdir erməni diasporu
tərəfindən yayılan yalan və uydurmaların qarşısını almaq Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində həmişə
mühüm yer tutur".
Bu istiqamətdə görülən məqsədyönlü iş 2005-ci ildə fondun yaratdığı və geniş məlumat bazasına malik
"Azərbaycan" portalının internet şəbəkəsinə qoşulması ilə başlamışdır. Portalda Qarabağ müharibəsi,
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, işğal olunmuş ərazilərdə yerli əhaliyə qarşı törədilən azğınlıq, tarixmemarlıq
abidələrimizin
vəhşicəsinə
dağıdılması
barədə
faktlar
öz
əksini
tapmışdır.
İndi on beş illiyini sonsuz ağrı-acı ilə qeyd etdiyimiz Xocalı soyqırımı da portalda ayrıca bölmə kimi təqdim
olunmuş, 1992-ci ilin fevralında erməni quldurlarının törətdiyi qırğın haqqında geniş məlumatla yanaşı, burada
qanlı faciəni əks etdirən fotoşəkillər də yerləşdirilmişdir.
Fondun nəşr etdiyi "Qarabağ həqiqətləri" bukletlər toplusunda da Xocalı soyqırımı, erməni təcavüzünün
nəticələri, erməni terror təşkilatlarının Azərbaycana qarşı fəaliyyəti haqqında ətraflı informasiya vardır. Toplu
ingilis, fransız, rus, alman və macar dillərində çap olunaraq, bir çox xarici ölkələrdə yayılmışdır. Hazırda bu
nəşrin başqa dillərə tərcüməsi davam edir.
Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar isə Heydər Əliyev Fondu xüsusi layihə həyata
keçirməyə başlamışdır. Layihə çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıda törətdiyi qırğınla bağlı
Rusiya, Türkiyə, Fransa, Macarıstan, Rumıniya, Belçika, Avstriya, Almaniya, Çexiya, İsveçrə və Gürcüstanda
silsilə tədbirlər keçiriləcəkdir.
Xarici ölkələrdə keçiriləcək anma mərasimləri Heydər Əliyev Fondunun ingilis, rus və türk dillərində
hazırladığı "Xocalı soyqırımı" filminin nümayişi ilə başlayacaqdır. Mərasimlərə dəvət olunanlar erməni
şovinistlərin Xocalıda törətdiyi vəhşilikləri əks etdirən fotoşəkillərlə və müxtəlif illərdə xarici ölkələrin nüfuzlu
nəşrlərində Xocalı faciəsi haqqında dərc edilmiş materiallarla tanış olacaqlar. Bu tədbirlərdə Heydər Əliyev
Fondunun ümumtəhsil məktəbləri və uşaq evlərində keçirdiyi "Xocalı uşaqların gözü ilə" mövzusunda rəsm
müsabiqəsinin seçmələrindən ibarət ekspozisiyalar da təqdim olunacaqdır.
Bu aksiyalarda "Qarabağ həqiqətləri" toplusunun geniş ictimaiyyət arasında yayımı da nəzərdə
tutulmuşdur. İctimai rəyi formalaşdırmağa yönələn bu kimi tədbirlər Moskva, Berlin, Strasburq, Brüssel,
Buxarest, Cenevrə, Ankara, İstanbul, Paris, Praqa, Lidiçe, Tbilisi və başqa şəhərlərin sakinlərinə Xocalı
soyqırımı
haqqında
obyektiv
və
dürüst
informasiya
almağa
imkan
yaradacaqdır.
Keçirilən aksiyaların xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması üçün də tədbirlər görülür.
AzərTAc
“Azərbaycan”, 22 fevral 2007-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Almaniyada Xocalı soyqırımı yad edilir
Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə bağlı Almaniyada keçiriləcək tədbirlərdə Heydər Əliyev
Fondunun göndərdiyi təbliğat materiallarından geniş istifadə olunacaqdır. Tədbirin iştirakçılarına fondun
"Qarabağ həqiqətləri" adlı bukletlər toplusu, onların CD və DVD variantları paylanacaq, mərasimlərdə "Xocalı
uşaqların gözü ilə" adlı rəsm sərgisi nümayiş etdiriləcəkdir.
Berlində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr "Qobustan-Azərbaycan jurnalı" radio verilişinin növbəti
yayımında Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar həqiqətləri Heydər Əliyev Fondundan göndərilmiş materiallara
istinadən açıqlamış, dünya ictimaiyyətinə özünü yazıq millət kimi tanıdan ermənilərin 1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərinə hücum edərək günahsız dinc əhaliyə qarşı törətdikləri
vəhşiliklərdən ətraflı bəhs etmişlər. Tələbələrimiz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixinin
ən qanlı səhifəsi olan Xocalı qətliamına indiyə qədər beynəlxalq aləmdə siyasi-hüquqi qiymət verilməməsini,
dünya ictimaiyyətinin erməni vəhşiliyinə biganəliyini xüsusi vurğulamışlar.
Almaniyanın Nürnberq, Hamburq, Zigen və digər şəhərlərində işləyən və təhsil alan azərbaycanlılar
Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini anma mərasimləri keçirir, "dəyirmi masa"lar təşkil edir, açdıqları internet
saytlarında Xocalı faciəsi ilə bağlı Heydər Əliyev Fondunun məlumatlarından geniş istifadə edirlər.
Berlindəki "Azərbaycan evi" fevralın 24-də Almaniya paytaxtının izdihamlı Kudam meydanında kütləvi
yürüş-mitinq keçirəcək, yerli əhaliyə və Almaniya paytaxtının qonaqlarına Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı
"Qarabağ həqiqətləri" bukletlər toplusunu paylayacaqlar.
Fevralın 25-də Azərbaycan Cəmiyyətləri Federasiyasının çağırışı ilə Berlinin Şaydman meydanında
mitinqə toplaşacaq soydaşlarımız və türk qardaşlarımız Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar etiraz aksiyası keçirəcək,
beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayacaqlar.
Fevralın 26-da Almaniya Parlament Cəmiyyəti iqamətgahının Kayzer salonunda Xocalı soyqırımının
15-ci ildönümünə həsr olunmuş anma mərasimi keçiriləcəkdir. Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin və
Almaniya-Azərbaycan Forumunun təşkil etdiyi mərasimdə Almaniya siyasi, iqtisadi, mədəni dairələrinin
təmsilçiləri, bundestaqın üzvləri, Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin, bir sıra ölkələrin diplomatik
missiyalarının əməkdaşları, Almaniya ictimaiyyətinin nümayəndələri Heydər Əliyev Fondunun məktəblilər
arasında keçirdiyi "Xocalı uşaqların gözü ilə" rəsm müsabiqəsinin yekunlarına əsasən seçilmiş ən yaxşı əl
işlərinin və Xocalı soyqırımına dair fotoşəkillərin sərgisi ilə tanış olacaq, onlara fondun hazırladığı "Qarabağ
həqiqətləri" toplusu və bu nəşrin CD-DVD variantları paylanacaqdır.
Yusif XƏLİLOV,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Berlin
“Azərbaycan”, 22 fevral 2007-ci il
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Xocalı faciəsi qan yaddaşımızdır
Xocalı soyqırımının baş verməsindən artıq 15 il ütür. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri faciəyə münasibət
bildirirlər, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar diaspor xətti ilə faciənin ildönümünü qeyd edirlər.
Professor Şahlar Əsgərov:
- Problemin fəlsəfəsini, dərinliyini bilmədiyimiz üçün hər il tədbirlər keçirərək şəhidlərin xatirəsini bir
dəqiqəlik sükutla yad edirik. Bu bir dəqiqə şəhidlərə nə verir? Əgər şəhidlərin ruhunun şad olmasını istəyiriksə,
onda Xocalını geri qaytaraq. Xocalı hadisəsində bir tərəf qarşı tərəfin bir kəndini yandırdı, əhalini soyqırım etdi.
Bizim sayımız da, varımız da ermənilərdən çoxdur. Mən təklif edirəm ki, Qarabağın tarixini araşdırmaq üçün
dünya alimlərinin iştirakı ilə ikigünlük elmi konfrans keçirib Qarabağın torpağının Azərbaycan torpağı
olduğunu sübut etmək lazımdır. Həmin elmi konfransda qəbul edilmiş qərarı dünyanın bütün ölkələrinə,
beynəlxalq təşkilatlarına göndərmək lazımdır. Bu tarixi məsələ həll ediləndən sonra daha buna qayıtmaq lazım
deyil. Bundan sonra məsələnin hüquqi müstəvidə həllinə çalışaq.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə:
- Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının tarixində qara bir ləkədir. Müstəqilliyimizi bərpa etdiyimiz
dövrdən Azərbaycan cəmiyyətində böyük çaşqınlıq əhval-ruhiyyəsinin olması, bu faciənin baş verməsinə gətirib
çıxarıb. Həmin dövrdə Azərbaycanın dövlət rəsmilərinin və eyni zamanda, siyasi hakimiyyətə can atan
müxalifətin mənəvi təqsiri də az deyil. Torpaqlarımızın böyük bir hissəsinə iddia edən Ermənistan tərəfi xalqı
qorxutmaq üçün, eyni zamanda, işğal siyasətini daha rahat həyata keçirmək üçün məqsədli şəkildə bu faciəni
həyata keçirdi. Bir gecə ərzində kiçicik dinc şəhərə soxuldu, ilk növbədə, əlsiz-ayaqsız əhalini, qocaları,
qadınları, uşaqları qətlə yetirdilər. Bir qismini isə şikəst hala salaraq həmin vəziyyətdə Azərbaycanın digər
rayonlarına keçməsinə şərait yaratdılar ki, bu bir əsas yaratsın. Qeyd edim ki, həmin faciənin lentə alınmış foto
və videoçəkilişləri çox böyük dəhşət yaradır. Nə qədər insansevməz bir xalq olmalısan ki, dinc əhaliyə qarşı
belə bir qətliamı törətməkdə maraqlı olasan. Bu, düşünülmüş bir siyasət idi. Təsadüfi deyil ki, bu yaxınlarda
ermənilərin milli ideoloqlarından sayılan Z.Balayan üz kitabında Xocalı soyqırımında bilavasitə iştirak etdiyini,
13 yaşlı oğlan uşağının zülmlə öldürdüyünü etiraf edib və bundan da həzz aldığını bildirir. Faciə böyükdür,
həmin çəkiliş və şəkillərə sakit, emosiyasız baxmaq mümkün deyil. Ancaq ermənilər bir məsələdə yanılırlar ki,
bu qətliam Azərbaycan xalqını qorxutmadı, erməni amili qarşısında geri çəkilməyə məcbur etmədi, əksinə,
xalqımızı daha da mətinləşdirdi. Xalq bu faciəni törədənlərdən və bu siyasəti yeridənlərdən qisas almaq ruhu ilə
doldu. Məhz həmin dövrdən başlayaraq, bu faciə Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qəbul edildi.
Bu, tariximizin, təqvimimizin qara bir günüdür, Fevralın 26-na bir müddət qalmış ölkə, ayrı-ayrı şəhər
və yaşayış məntəqələrində bu faciənin keçirilməsi üçün tədbirlər görür. Həmin gün bütün xalq faciəyə həsr
edilmiş tədbirlər keçirərək, onların xatirəsini anır. Gənc nəsil hadisə barəsində daha çox məlumatlanır. Bu,
ümummilli hissin formalaşmasında, Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində çox böyük rol oynayır. Bu gün Xocalı
faciəsini tanımıram deyən, ona biganə qalan azərbaycanlı yoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu, təkcə 8,5 milyon
əhali tərəfindən deyil, Azərbaycandan kənarda da kifayət qədər anılır. Türkiyə parlamentində bu məsələ
müzakirə edilib. Azərbaycan diasporunun, xaricdəki səfirliklərin, diplomatik nümayəndələrimizin köməyi ilə
ayrı-ayrı xarici ölkələrdə tədbirlər keçirilir. Universitetlərdə məlumatlar yayılır, KİV-lərdə bu faciə ilə əlaqədar
materiallar verilir, faciənin tanıdılması, bu faktın baş verməsi istiqamətində, bu faciəni törədənlər barəsində
beynəlxalq aləmdə rəy yaradılmasına səy göstərilir. Azərbaycan parlamenti xarici ölkələrin parlamentlərinə
müraciətlər göndərir, həmin faciə ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırır. Yəqin ki, bu dəfə də belə
olacaq. Biz həmin faciəni bütün dünyanın tanımasına gətirib çıxaracağıq.
Sevda ƏSGƏROVA

“Səs”. 22 fevral 2007-ci il
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Xocalı soyqırımı yaddan çıxmamalı
Bu gün üçün dərs
Onilliklər dövründə erməni-daşnak millətçiləri və onlara havadar olan ideoloqlar hər vaxt erməni
millətinə qarşı genosid hadisələrini yad edir. Bu ərazidə tarix boyu yaşamış azərbaycanlıların hüquqlarının hər
zaman bilərəkdən pozulmasını bir çox illər ərzində onların təzyiqlərinə məruz qalmasını və onlara qarşı
bilərəkdən törədilən cinayətləri tarix boyu ört-basdır edir və onu gizli saxlayırdılar. XIX-XX əsərlərdə yalnız
İrəvan quberniyasının ərazisində 407,4 min nəfər əhali yaşayırdı ki, bunun da 250 min nəfərdən çoxu
azərbaycanlılar idi. 1918-ci ildə bu ərazidə 575 min nəfər azərilər yaşayırdı. XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq
ardıcıl şəkildə tarixi Azərbaycan ərazisində ermənilər kütləvi şəkildə yerləşdirilmiş Qafqazın cənubunda
Ermənistan dövlətinin yaradılması üçün azərbaycanlıların ən qədim torpaqlarından, ata-baba yurdlarından
qovulması, onların deportasiyası prosesi məqsədyünlü şəkildə həyata keçirilmişdir. 1905-1907-ci ildə Çar
Rusiyasının hakim dairələri tərəfindən müdafiə olunan və hərəkətə gətirilən erməni millətçilər azərbaycanlılara
qarşı genişmiqyaslı qətillər və vəhşiliklər etdilər. Bu illərdə yüzlərlə yaşayış məntəqəsi dağıdıldı, minlərlə
azərbaycanlı erməni terrorunun qurbanı oldu. Tarixi Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur, Göyçə və digər
torpaqlar sovet rəhbərliyinin əli ilə Ermənistana verildi. Dağlıq Qarabağ erməniləri muxtariyyət qazandı və
gələcəkdə qanunsuz ərazi iddiaları üçün zəmin hazırlandı. Erməni daşnakları təkcə XX əsrdə dörd dəfə (19051906; 1918-1920; 1948-1953; 1988-1991) azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisindən-tarixi-etnik
torpaqlarından qırğınlarla deportasiya olunmuşlar. "Türksüz Ermənistan" adı altında mübarizəyə qalxan erməni
daşnakları və onların havadarları, eləcə də yaxın və uzaq xaricdə yaşayan havadarları etnik təmizləmə işini
1991-ci ilin avqustun 8-də başa çatdırdılar. Meğri rayonunun son yaşayış məntəqəsi-Nüvədi azərbaycanlı kəndi
soyqırıma düçar olaraq tarixi-etnik ərazilərindən deportasiya olundu. Belə demək olar, indi Ermənistan adlanan
Qərbi Azərbaycanda bir nəfər də olsun azərbaycanlı qalmamışdır. 1988-1991-ci illərdə sovet dövlət başçılarının
köməyi sayəsində Ermənistan hökuməti Qərbi Azərbaycandan-indiki Ermənistan torpağından 250 mindən artıq
azərbaycanlı ata-baba yurdlarından deportasiya edildi. Bütövlükdə, XX əsrdə 2 milyondan çox azərbaycanlı
indiki bu ərazidə soyqırıma, deportasiyaya düçar oldular. 1935-1991-ci illərdə Ermənistanda yer adlarına qarşı
qərəzli siyasət nəticəsində minlərlə toponimlər xəritədən silinmişdir. Azərbaycanın tərkib hissəsi olan
Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi məqsədilə 1988-ci ildən başlanan separatçılıq hərəkatı, işğalçılıq
müharibəsi, etnik təmizləmə Azərbaycana qarşı cinayətkar siyasətin yeni mərhələsidir. Hazırda Azərbaycanın
20 faizi erməni işğalı altındadır. Bir milyondan çox insan üz yurdundan didərgin salınıb. 18 min azərbaycanlı
qətlə yetirilib, 20 mindən çox dinc sakin yaralanıb, 50 mindən çox adam əlil olub, 4 mindən çox insan əsir və
itkin düşüb, 877 şəhər, kənd qarət edilib, dağıdılıb. Erməni birləşmiş dəstələri Rusiyanın Xankəndindəki 366-cı
mexanikləşdirilmiş atıcı alayı ilə birlikdə XX əsrin Xatın soyqırımı faciəsini arxada qoyan Xocalı soyqırımını
təşkil etdilər. O vaxt ki, respublika rəhbərlərinin cinayətkar əməlləri nəticəsində şəhərin müdafiəsi pis təşkil
olunmuşdu. 80 nəfərlik Xocalı özünümüdafiə taburu heç bir zirehli texnika ilə təchiz olunmamışdı. Əsas
briqadanın 11-ci taburuna isə 20 nəfərdən ibarət minaatanlar batalyonu kömək edirdi. 60 nəfərlik milis dəstələri
təyyarə meydanını müdafiə edirdi. 1992-ci il fevralın 25-də saat 21-də erməni daşnak hərbi birləşmələri, 366-cı
alay (üç batalyondan ikisi tam tərkibdə, biri isə qismən) eləcə də xarici dövlətlərdən gətirilmiş muzdlu quldur
dəstələri Xocalıya hücum etdilər. Onlar ilk həmləni hava limanına endirdilər. Şəhərin müdafiəsinə qalxan
insanlar azsaylı və pis silahlanmış olsalar da, qəhrəmancasına döyüşürdülər. Xüsusi təyinatlı milis dəstələrinin
komandiri, milis mayoru Əlif Hacıyev döyüş meydanlarında qəhrəmanlıq göstərirdi. Onun başçılığı altında olan
22 nəfərlik dəstə erməni-daşnak birləşmələrinin hücumlarını üç dəfə uğurla dəf etdi. Döyüşdə qüvvələr bərabər
deyildi. Mayor Əlif Hacıyev vəziyyətin mürəkkəb olduğunu görəndə limanın dispetçer məntəqəsini partladaraq
erməni birləşmiş qüvvələrinin əlinə düşməsinə imkan vermədi. Döyüşdə qorxmaz komandir yaralandı və
qəhrəmancasına həlak oldu. Ölümündən sonra Ə.Hacıyevə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verildi. Düşmən
tankları, zirehli maşınları, artilleriya hazırlığından sonra Mehdikənd, Qaradağ və Daşbulaq istiqamətində
Xocalıya daxil oldu və şəhər içərisində döyüşlər başladı. 366-cı alay mayor Ohenyanın komandası altında
ikinci, mayor Nabogixin komandası altında üçüncü motoatıcı taburları, eləcə də topçu diviziyası, Lixodeyanın
başçılığı altında D-3 topu üz qəddarlığı, vəhşiliyi ilə fərqlənirdi. Tofiq Hüseynovun başçılıq etdiyi ərazidə
özünümüdafiə taburunun döyüşçüləri çox qüvvətli yırtıcı düşmənlə ləyaqətlə döyüşürdülər. Tofiq son
nəfəsinədək vuruşdu, düşmən əsgərlərini azdırıb çoxlu insanların mühasirədən çıxmasına imkan yaratdı. Son
anda üzü mühasirəyə düşdü. O, düşmənə təslim olmayaraq, son gülləsini üzünə vurdu və gözlərini ana torpaqda
yumdu. Ölümündən sonra Tofiq Hüseynova Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verildi. Ağdam - Əsgəran
istiqamətində yığılmış milli hissələr qarşısında əlaqə isə, ümumi rəhbərlik olmaması üzündən erməni
işğalçılarına qarşı hücum təşkil edə bilmədilər. Xocalı şəhərində soyqırım törədildi. Şəhərə od vurulub
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yandırıldı. Sağ qalmış qaçqınların bir hissəsi, əsasən, qadınlar və uşaqlar şəhərin şimal-qərb istiqamətində iki
yolla Ağdama tərəf qaçmağa başladılar. Qarlı-şaxtalı gündə ayaqyalın meşədə qalan insanların çoxunu don
vurdu, yaralıların çoxu öldü. Səhərisi gün sağ qalanların bir hissəsi Xocalıdan çıxarkən pusquda dayanmış
erməni faşist dəstələri tərəfindən gülləbaran edildilər. Xilas olub Abdal-Gülablı kəndinə getməyə səy
göstərənlər düşmən mühasirəsinə düşüb atəşə tutuldular. Erməni daşnakları yaralılara aman vermir, meyitləri
eybəcər hala salırdılar. Xocalıda ermənilər azərbaycanlılara qarşı növbəti soyqırımı törətdilər. 613 nəfər
(şahidlərin dediyinə görə 1100 nəfər), o cümlədən, 106 qadın, 83 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 1000
nəfərdən artıq dinc sakin müxtəlif dərəcəli güllə yarası alaraq şikəst oldu. 1275 nəfər isə qəddarlıq və
amansızlıqla diri-diri yandırıldı, başlarının dərisi soyuldu, kəsildi, gözləri çıxarıldı, hamilə qadınların qarnı
1918-ci ilin mart hadisələrində olduğu kimi süngü ilə deşildi. Bu faciədə təkcə erməni faşistləri və rus
millətçiləri deyil, həm də uzun müddət düşmən əhatəsində qalan, şəhərə lazımi kömək etməmiş, düşmən
hücumundan xəbərdar olan, əhalini təhlükəsiz yerlərə köçürmək üçün tədbirlər görməyən Azərbaycan
rəhbərliyi, eləcə də hakimiyyət uğrunda mübarizədə Qarabağ problemindən istifadə edib siyasi kapital
toplamağa, respublikada siyasi vəziyyətin gərginləşməsinə çalışan siyasətbazlar günahkar idilər.
Firudin Cümşüdlü,
Tarixi elmləri namizədi, dossent
“Səs”, 21 fevral 2007-ci il
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Peter Semnebi: Xocalı hadisəsi dəhşətli cinayətdir
Avropa İttifaqı qarşıdakı 3 ildə Cənubi Qafqaza 100 milyon avro ayıracaq
“Avropa İttifaqı ATƏT-in Minsk Qrupunun fəaliyyətini dəstəkləyir. Hazırda elə mühit yaranıb ki, Dağlıq
Qarabağın hər iki icması arasında əlaqə yaradılmalıdır. Qarşılıqlı etimadın yaradılması istiqamətində atılan
addımlar münaqişənin həllinə müsbət təsir göstərə bilər. Avropa İttifaqı Azərbaycan və Ermənistanla
əməkdaşlıq edir və ona görə də, regionun inkişafında maraqlıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra
qurumun görəcəyi çox işlər var”. Bu sözləri Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebi
dünən Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. O, münaqişənin həlli
istiqamətində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin, həmçinin, xarici işlər nazirlərinin görüşlərinin
nəticəsiz başa çatmasından təəssüfləndiyini bildirib. P.Semnebi əlavə edib ki, Xocalı faciəsinin şahidləri ilə də
görüşüb. Faciə haqqında ətraflı məlumata malik olduğunu deyən Avropa İttifaqının nümayəndəsi hadisəyə
həssaslıqla yanaşdığını bildirib: “Müharibə cinayətlərinin nə olduğunu hələ Balkanlarda işləyərkən bilirdim.
Xocalı da hərbi cinayətdir və hesab edirəm ki, bütün hərbi cinayətlər tanınmalıdır”. Xocalını soyqırım hesab
etməyən P.Semnebi bu hadisəni dəhşətli cinayət adlandırıb. O, Dağlıq Qarabağa səfər edəcəyini desə də, səfərin
vaxtını hələ dəqiqləşdirmədiyini bildirib.
Sabirabaddakı qaçqın düşərgəsinə etdiyi səfərə toxunan avropalı qonaq gördüyü vəziyyətdən şoka
düşdüyünü deyib: “Həmin qaçqınlar öz torpaqlarına nə qədər tez qayıtsalar, o qədər yaxşıdır. Onlar bu istəyi
açıq şəkildə bildirdilər. Artıq 15 ildir ki, həmin insanlar çadırda yaşayırlar. Bu dövr isə insan ömrünün mühüm
hissəsidir. Onlar ən azı sağlam şəraitdə yaşamalıdırlar. Gördüyümüz vəziyyət isə bunu deməyə əsas vermir.
Çadır düşərgəsində yaşayanların şəraiti məndə şok vəziyyəti yaratdı. Azərbaycan hökuməti onlar üçün yeni
şəhərciklər yaradacaq. Biz hökumətin bu səylərini dəstəkləyirik”.
Fəaliyyət planı çərçivəsində Cənubi Qafqaz ölkələrinə müəyyən qədər maliyyə vəsaiti ayrılacaq.
P.Semnebi deyib ki, qarşıdakı 3 il ərzində bu məqsədlə yüz milyon avro xərclənəcək. Azərbaycan Ermənistan
və Gürcüstanla müqayisədə daha az maliyyə alacaq. Bu, Azərbaycanın maliyyə imkanlarının geniş olması ilə
əlaqədardır.
Mətbuatın vəziyyətinə gəldikdə isə, P.Semnebi qeyd edib ki, bu sahədə vəziyyət hökumət nümayəndələri
ilə müzakirə edilib. Ancaq keçid dövrü olduğu üçün islahatların bir gecədə həyata keçirilməsi mümkün deyil.
Onun fikrincə, mətbuatın inkişafı üçün yaxşı mühit yaradılmalıdır. Bu isə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi,
eləcə də jurnalistlərin peşə davranışlarından asılıdır. “Bəzən böhtanla bağlı jurnalistlərin problemi yaranır.
Qanunvericilikdə elə məqamlar olmalıdır ki, belə halların qarşısı alınsın. Eyni zamanda, jurnalistlər peşəkarlıq
və məsuliyyət anlayışlarına əməl etməlidir” - deyə Avropa İttifaqının nümayəndəsi vurğulayıb. Azərbaycanda
seçki məsələsinin səfər çərçivəsində geniş müzakirə olunmadığını deyən P.Semnebi bildirib ki, seçki vaxtı
yaxınlaşdıqca, bu barədə də müzakirələr genişlənəcək.
Nardar BAYRAMLI
“Yeni Azərbaycan”, 21 fevral 2007-ci il
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Xocalılar Xocalı faciəsi haqqında
Qarşıdan Xocalı faciəsinin ildönümü gəlir. Görəsən, xocalılar Xocalının işğalını, ermənilərin törətdikləri
vəhşilikləri necə xatırlayırlar? Xocalıdan gələndən sonra Nəsimi bazarının yaxınlığın-da peşə məktəbinin
binasında məskunlaşan Xocalı sakini, mühasirədə həyat yoldaşını itirmiş Mələk Hümbətovayla dərdləşdik.
O, həmin günü belə xatırlayır: "Hər dəfə o günü xatırlayanda özümə gələ bilmirəm. Xocalı faciəsini ömrüm
boyu unuda bilmərəm... Ermənilər bizi mühasirəyə almışdılar. Əhali məcbur olub canını qurtarmaq üçün üz
tutdu meşəyə tərəf. O gün mən hə-yat yoldaşımı meşədə itirdim. Həyat yoldaşım məni və balaca oğlumuzu
qonşu-ların yanında qoyub, anası və qohumlarından hal-əhval tutmaq üçün onların yaşadıqları evə tərəf getdi.
Bizi qoyduğu yerdə onu nə qədər gözlədiksə, gəlib çıxmadı. Sonra gördük ki, ermənilər evlərin hamısını
yandırırlar. O vaxt mən də yaxınlarımın əksəriyyətindən xəbər tuta bilmədim. İnanın ki, həmin an heç kəs heç
kimi görmürdü, camaat canını qurtarmağa çalışırdı. Qonşuları-mız meşə istiqamətində hərəkət etməyə başladı.
Sonra mən də məcbur olub tək-tənha orda qalmamaq üçün onlara getməli oldum. Qonşularla birlikdə çiynimdə
balaca uşağımla canımı qurtarmaq üçün meşənin içəri-sinə tərəf qaçırdım. Həmin vaxt mənim yanımda yaxın
qonşumuz Gülsənəm var idi. Həmin qadın meşədə mənə çox köməklik göstərdi. Mən yorulanda uşağı o
aparırdı. Meşədə çox qorxmuşdum. O gündən sonra mən hər dəfə Xocalını xatırlayanda istər-istəməz qorxudan
titrəyirəm. Meşənin içərisində qarşımıza tez-tez tanıdıqlarımızın vəhşiliklə öldürülmüş cəsədlərinə rast gəlirdik.
Mən öz həyatımı, övladımın həyatını da həmin qadına və qonşularıma borcluyam. Onlar olmasaydı, mən də
meşədəkilər kimi erməni vəhşiləri tərəfindən məhv olardım. Erməni caniləri həmin gecə qoca, cavan, uşaq
bilmirdilər, qarşılarına çıxanı öldürməkdən həzz alırdılar. Sanki onlar xüsusi təlim keçmiş və quduzlaşmışdılar.
Həmin günü meşədəki insan qışqırtısı və vahiməli səslər hələ də qulaqlarımdan getmir. Hərdən fikirləşirəm ki,
Allah məni oğlum - balaca İlkinə görə saxladı, yoxsa mən elə o meşədə həmin səslərdən dəli olardım...
"Evdən ayaqyalın qaçmışdıq"
Heç yadımdan çıxmaz: meşədə təsadüfən bir erməni vəhşiliyi ilə qarşılaşdıq. Yaxşı ki, yanımızda iki kişi
var idi. Əlində silah olan erməni canisi qonşunun birinə güllə atıb qətlə yetirdi. Birlikdə ermənini öldürə bildik.
Sonra isə yolumuza davam elədik. Meşə yolu ilə getmək çox çətinlik yaradırdı. Ev-dən ayaqqabısız
çıxdığımızdan meşədə ayaqlarımıza xırda çöplər batır, daşlar əzirdi. Yolumuz çox uzun olduğundan bu cür
şəraitdə ayaqlarımız şişmişdi. Yerimək üçün mənim taqətim tükənmişdi. Yerə əyləşib bir az dincimi almaq
istəyirdim. Yanımdakılar da məcbur olub, mənimlə birlikdə oturdular. Təxminən 15-20 dəqiqə vaxt keçmişdi.
Eşitdik ki, xeyli uzaqdan silah səsləri gəlir. Gördük ki, güllələr göydə qırmızı işıltı ilə hərəkət edir. Təsadüfən
uzaqdan atılan güllələrdən biri yanı-mızdakı Xocalı sakinin birinin də həyatına son qoydu. Güllə onun kürək
nahiyəsinə dəymişdi. Təxminən yarım saat sağ qala bildi. O, çoxlu qan itirdiyindən yaşaya bilmədi. Bizə isə
onun Ölümünü əlacsız şəkildə izləmək qaldı. O dəhşətli gecədən sonra yaşamağıma inanmıram. 15 ildir ki,
oğlumla burada yaşayıram".
Xocalı köçkünü bazarda göyərti satır...
"İndiyə kimi sizə dövlətdən və başqa qurumlardan kömək olubmu?" - sualına Mələk xala belə cavab
verdi. Onun sözlərinə görə, burada yaşayan qonşulardan başqa, ona kömək edən olmayıb: "Mən bura övladımla
birlikdə gəlmişik. Dəyişək paltarımız da olmayıb. Hə-min vaxt qonşulardan baş-qa, köməyimizə çatan olmadı.
Burada yaşayan qonşular mənə hərtərəfli köməklik göstərdilər. Onlar məni yeməklə, paltarla, hətta yorğan
döşəklə təmin etdilər. Hər ay mənə xərclik üçün pul da verirdilər. Məni bu günə gətirib çıxaran ancaq burada
yaşayanlar oldu. Bir müddətdən sonra mən yoldaşıma görə təqaüd aldım. Ancaq həmin təqaüd də sosial
vəziyyətimi təmin etmədiyinə görə, məcbur olub Nəsimi bazarının qabağında göyərti satıram. İndiyə kimi
bazarın qabağında alverlə məşğulam. İlkinin artıq 15 yaşı var. O da mənə işlərimdə kömək göstərir. Ancaq onu
öz işlərimlə çox məşğul etmək istəmirəm ki, dərsləri ilə məşğul olsun. İlkinin ən böyük arzusu odur ki,
müharibə başlasın, atasının qisasını ermənilərdən alsın. Mənə deyir ki, "Ana, mən ancaq atamın qisasını alsam
rahat ölə bilərəm".
"Həmin gün qardaşımı və qohumlarımı itirdim"
Həmin binada yaşayan başqa bir Xocalı sakini - Cəmşid Eyvazov da Xocalı faciəsini xatırladı: "Çox
dəhşətli idi. Onu təsəvvür etmək, danışmaq, olduğu kimi canlandırmaq çətindir. Bir şeyi deyə bilərəm ki, bu
faciədə ermənilər heç kəsə güzəştə getmədilər. Xüsusilə bir səhnəni heç cür yadımdan çıxara bilmirəm. Meşə-də
kolun içində gizlənmişdim. Ermənilər gözümün önündə ana ilə azyaşlı balanı vəhşicəsinə qətlə yetirdi. Mən bu
səhnəni izləyəndə dəhşətə gəldim. İstər-istəməz məndən qəribə səslər çıxırdı. Ancaq öz canıma görə paltarımı
ağzıma sıxdım ki, səsim çıxmasın. Onlar ,get-dikdən sonra vurulan qadınla azyaşlı uşağın yanına getdim ki,
bəlkə salamat qalanlar, onlara kömək edim. Ancaq vəhşi ermənilər onları elə vurmuşdu ki, yerindəcə
ölmüşdülər. Həmin gün mən qardaşımı və qohumlarımı itirdim. Xocalı faciəsi mənim yadımdan heç zaman
çıxmır. İnanın ki, ətrafda çoxlu cəsədlə rastlaşdığımdan indi də həmin səhnələr yadıma düşəndə tüklərim biz-biz
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olur. Həmin gün ermənilər Xocalıya qəflətən hücum etdilər. Biz bilmirdik ki, onlar Xocalını mühasirəyə
götürüblər. Əlimizdə isə düşmənlə mübarizə apar-maq üçün heç bir silah-sursat yox idi. Canımızı götürüb
meşəyə qaçmasaydıq, biz də qətlə yetirilənlərin siyahısında olardıq".
Cəmşid kişi də burada ancaq qonşulardan kömək gördüyünü dedi: "Buradakı qonşular olmasaydı,
soyuqda məhv olardıq. Onlar bizi geyimlə, ərzaqla təmin edirdilər. Sonradan mən də işləməyə başladım.
Əvvəllər bazarın topdansatış yerlərində fəhləlik edirdim. İndi isə bazarda ərzaq alveri ilə məşğulam".
Rəşad Ziyadov
“Xalq cəbhəsi”, 22 fevral 2007-ci il
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Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyinin Xocalı faciəsi ilə bağlı müraciəti
Türkiyə mətbuatının diqqət mərkəzindədir
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Türkiyənin mətbuat orqanları ölkəmizin Ankaradakı
səfirliyinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı müraciətinə geniş yer ayırmışlar.
“Yeni Çağ” qəzetinin birinci səhifəsində dərc olunmuş “Bakıdan Ankaraya tarixi müraciət” başlıqlı
yazıda səfirliyin Türkiyə Böyük Millət Məclisinə Xocalı soyqırımının tanınmasına dair müraciəti ilə bağlı
məqalə yer almışdır. Məqalənin müəllifi Ceyhun Bozkurt bildirir ki, Xocalıda 15 il əvvəl törədilmiş erməni
vəhşiliyinin qurbanlarının xatirəsinin Türkiyədə daha geniş şəkildə anılmasına çağıran Azərbaycan səfirliyi
parlamenti əsrin qətliamını rəsmi olaraq soyqırım kimi tanımağa çağırmışdır.
Həmin qəzetdə və “Hürriyyət” qəzetində verilmiş məqalələrdə qeyd olunur ki, Azərbaycan parlamenti
Xocalıda törədilmiş qətliamı hələ 1994-cü ildə qəbul etdiyi qərarda soyqırımı elan etmişdir. Qərb dünyasının bu
məsələdə ikili standartlardan çıxış etdiyi, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin hələ də işğal altında olduğu
bildirilən məqalələrdə, qardaş Türkiyənin daha həssas mövqe nümayiş etdirməsinin zəruriliyi vurğulanır. Qeyd
olunur ki, Ankaranın Keçiörən rayonunun Bələdiyyə Məclisi Xocalıda baş vermiş qanlı hadisələri 2005-ci il
martın 9-da soyqırımı kimi tanımışdır.
Səfirliyin Xocalı həqiqətlərinə dair təqdim etdiyi faktlar, İnterpolun axtarışında olan erməni cəlladı Zori
Balayanın “Ruhumuzun canlanması” kitabında erməni quldurlarının 3 azərbaycanlı uşağı çarmıxa çəkdikdən
sonra analarının əmcəyini kəsib ağızlarına soxduqları və körpələri doğradıqları barədə insanlıqdan kənar
hərəkətlərinin təsvir olunduğu parça da Türkiyə qəzetlərində yer almışdır.
AzərTAc
23 fevral 2007-ci il
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Cinayət cəzasız qala bilməz
Xocalı soyqırımı ötən əsrin ən böyük faciəsidir
Faciədən əvvəl Azərbaycanda hökm sürən siyasi xaos və dərəbəylik Xocalını soyqırımından qoruya
bilmədi
Ölkəmizə diş qıcatmış böyük dövlətlərlə, o cümlədən, milli və tarixi düşmənimiz hesab edilən təcavüzkar
Ermənistanla qonşuluğumuz bizi bir dövlət kimi məcbur edir ki, siyasi fəallığımız, qüdrətli ordumuz və milli
birliyimiz daha da inkişafda olsun. Məhz nə vaxt bu zəruri prinsipləri lazımınca gerçəkləşdirə bilməmişiksə,
pusquda dayanan düşmənlərimiz bunu hiss edib və biz ağır facilərlə üzləşmişik.
Biz bir əsrdə iki dəfə soyqırımına məruz qalmış xalqıq. Ona görə yox ki, biz sülhpərvər və dinc millətik,
ona görə ki, düşmənimiz riyakardır, arxalıdır və ən başlıcası, dünyada qloballaşma adı ilə sivilizasiyalararası
mübarizə gedir, ermənilər məhz xristian olduqları üçün himayə olunurlar.
Birinci soyqırımını ermənilər 1918 -ci ilin martında Bakıda və Şirvan bölgəsində törədərək on minlərlə
azərbaycanlını gülləbaran etdilər, süngülərə keçirdilər. İkinci soyqırımı isə 1992-ci ilin fevralın 26-da
Qarabağda-Xocalı şəhərində baş verdi. Həmin il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri SSRİ
dövründə Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikasının və hərbi heyətinin
köməyi ilə Xocalı şəhərini zəbt etdilər. Hücumdan əvvəl, fevralın 25-i axşamdan şəhər toplardan və zirehli
texnikadan şiddətli atəşə tutuldu. Nəticədə yanğınlar baş verdi və fevralın 26-da səhər saat 5 radələrində şəhər
tam alova büründü. Belə bir vəziyyətdə, erməni əhatəsində olan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər əhali
Ağdama çatmaq ümidi ilə yollara çıxdı. Ancaq onların bu niyyəti baş tutmadı. Şəhəri yerlə yeksan etmiş erməni
silahlı dəstələri və Rusiyanın motoatıcı alayının hərbçiləri dinc əhaliyə divan tutdular. Bu qırğının nəticəsində
613 nəfər həlak oldu. Onlardan 63 nəfəri uşaqlar, 106 nəfəri qadınlar, 70 nəfəri qocalar idi. 8 ailə tamamilə
məhv edildi. Faciə nəticəsində 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. 487 nəfər
yaralanmışdır ki, onlardan 76 nəfəri uşaqlardır. 1275 nəfər isə əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür.
Dövlətin və əhalinin əmlakına həmin tarixə olan qiymətlərlə 5 milyard rubl dəyərində ziyan vurulmuşdur.
Xocalı 1991-cı ilin oktyabrından blokadada idi. Oktyabrın 30-da avtomobil əlaqəsi kəsilmiş və yeganə nəqliyyat
vasitəsi vertolyot qalmışdı. Xocalıya sonuncu vertolyot 1992-ci il yanvarın 28-də gəlmişdi. Şuşa şəhərinin
səmasında mülki vertolyotun vurulması və nəticədə 40 nəfərin həlakından sonra bu əlaqə də kəsilmişdi.
Yanvarın 2-dən şəhərə elektrik verilmirdi. Şəhər ancaq əhalinin fədakarlığı və müdafiəçilərin cəsurluğu
sayəsində yaşayır və müdafiə olunurdu. Şəhərin müdafiəsi əsasən atıcı silahlarla silahlanmış yerli özünümüdafiə
dəstəsindən, milis və Milli Ordunun döyüşçülərindən təşkil olunmuşdu.
Fevralın 28-də tərkibində jurnalistlərin də olduğu qrup 2 vertolyotla azərbaycanlıların öldürüldükləri yerə
getmək, meyitləri götürmək istədilər. Onların gördükləri mənzərə dəhşətli idi. Hər yer cəsədlərlə dolu idi. İkinci
vertolyotun havadan mühafizəsinə baxmayaraq, ermənilərin güclü atəşi altında ancaq 4 meyidi götürmək
mümkün oldu. Martın 1-də yerli və xarici jurnalistlərin iştirakı ilə hadisə yerində daha da dəhşətli vəziyyət
müşahidə olundu. Meyidlərin təhqir edilməsi, qulaqlarının və digər orqanlarının kəsilməsi, gözlərinin
çıxardılması, ətrafların kəsilməsi, çoxsaylı bıçaq və güllə yaraları, zirehli texnika altına atılaraq əzilən insanların
vəziyyəti adamı dəhşətə gətirirdi.
“Bəs bu faciənin qarşısını almaq olardımı” sualı indi hər bir azərbaycanlını düşündürür. Çox da uzaq
tarixdə olmayan həmin faciənin təhlili göstərir ki, o vaxtkı Azərbaycan hakimiyyətinin qətiyyətsizliyi və milli
ordunun yaradılmasında tərəddüd etməsi, hətta SSRİ dağılandan sonra belə Rusiyanın şovinist hakim dairələrinə
bel bağlaması, ən başlıcası isə xalqın yaxınlaşan faciəsinə biganəlik göstərməsi bu faciənin əsas səbəbləri idi.
Xüsusən, Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti ilə AXC arasında gedən hakimiyyət davası onların hər ikisini
millətin ümumi problemlərindən kənarda saxlamışdı. Azərbaycan vətəndaşları sözün həqiqi mənasında taleyin
ümidinə buraxılmışdılar. Qarabağda azərbaycanlılar ən müasir silahlarla silahlanmış ermənilərə qarşı yalın əllə,
uzaqbaşı ov tüfəngləri ilə döyüşürdülər.
Mütəllibov hakimiyyətinin antimilli siması özünü hər gün daha çox büruzə verirdi. Belə ki, Xocalı
soyqırımına qədər ermənilər Kərkicahan, Meşəli, Qaradağlı, Malıbəyli, Quşçular kəndlərinin minlərlə əhalisini
qırmış, əsir götürmüşdülər. Amma o, bu faciələrin qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görməmişdi.
Bu bir həqiqətdir ki, Müdafiə Nazirliyi hər bir ölkənin strateji nazirliyi hesab edilir və onun güclü bir
orqan kimi fəaliyyət göstərməsi ölkənin hərbi qüdrətini artırır. Məhz həmin dövrdə Azərbaycanda yenicə
yaradılmış Müdafiə Nazirliyi və hakimiyyəti erməni-rus casusları ilə Xocalıdan əvvəl işğal olunmuşdu. Məzhəbi
bilinməyən rusbaşlı generalları gətirib ordunun başçısı qoymaq, əslində, Mütəllibov hakimiyyətinin ən böyük
cinayəti idi. Ordumuzun o dövrdəki qərargah rəisi general Şahin Musayevin (bəzən onu Musaelyan da
adlandırırdılar) Xocalı faciəsini qarşısını almaq imkanları olduğu halda, son məqamda bundan imtina etməsi və
faciədən dərhal sonra ölkədən qaçaraq Rusiyada sığınacaq tapması bu fikirlərimizdə haqlı olduğumuzu
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təsdiqləyir. Əslində, həmin dövrdə nə qədər ki, torpaqlarımızı özünümüdafiə dəstələri qoruyurdu bir kəndimiz
də işğal olunmamışdı. Elə ki, ordu yarandı və həmin ordunun rəhbərliyinə erməni casusları soxuldu, kəndlərimiz
bir - bir işğal olundu.
Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıtmaq və onun dəhşətlərini dünya birliyinə çatdırmaq məhz ümummilli
lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə gerçəkləşdi. İndi bütün dünyanın Xocalı soyqırımı haqqında
məlumatı genişdir və bu işin bu gün daha uğurla davam etdirilməsi üçün ölkədə hərtərəfli işlər aparılır. Ötən
günlərdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti , millət vəkili, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban
Əliyeva bu faciəyə həsr olunmuş kinogörüntüləri və plakatları nümayiş etdirmək üçün dünyanın bir çox
ölkələrinə göndərdi.
Həmçinin, ölkə parlamenti fevralın 26-nı “Xocalı soyqırımı günü” elan etmişdir və ötən həftə Xocalı
soyqırımının tanınması üçün komissiya yaratdı. Təbii ki, soyqırımın günahkarları, təşkilatçıları və icraçıları
layiqli cəzalarına çatmalıdırlar. Xocalı faciəsi “İki sahil” əsrdə törədilmiş qanlı hadisələrin sırasında ən
dəhşətlilərinə aiddir. Bu hadisələrdə hər hansı şəkildə iştirakı olmuş şəxslər hələlik öz vicdanları qarşısında
cavabdehdirlər, ancaq vaxt gələcəkdir ki, onlar tarixin məhkəməsi qarşısında cavab verməli olacaqlar. Cinayət
cəzasız qala bilməz.
Elçin Zaman,
“İki sahil”, 23 fevral 2007-ci il
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Tomris Azəri: Amerikada yaşayan azərbaycanlılar konqresmenləri qondarma
soyqırımı layihəsinə səs verməməyə çağırıblar
Amerika-Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəri Tomris Azərinin APA-ya eksklüziv müsahibəsi
- 50 il öncə fəaliyyətə başlayan Amerika-Azərbaycan Cəmiyyətinin yaradılması ideyası kimə məxsusdur?
- Amerika-Azərbaycan Cəmiyyəti dünyada ikinci ən qocaman Azərbaycan diaspor təşkilatıdır. İlk belə
təşkilat 50-ci illərin ortalarında Türkiyədə yaradılıb. Cəmiyyətin yaradıcıları Amerikada dünyaya göz acan
uşaqlarına və nəvələrinə Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətini öyrənməyə kömək etmək məqsədi daşıyırdılar.
Onlar ölkəmiz haqqında vacib mədəni və tarixi məlumatın yayılması üçün fəaliyyət göstərib, dilimiz,
mədəniyyətimiz və tariximizin təbliğinə çoxlu enerji sərf etmişdilər. 1957-ci ildə mərkəz təsis olunan zaman
məqsədi ABŞ-da böyüyən gənc azərbaycanlı balaları bir yerə toplayaraq sahib olduqları tarixi və mədəniyyəti
onlara öyrətmək idi. Azərbaycanın 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra isə məqsədimiz dəyişib. Ölkənin
işğal olunmuş torpaqları, qaçqınların vəziyyəti barədə dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmaq əsas
məqsədlərimizdir.
- Sizin əcdadlarınız Azərbaycan Demokratik Respublikasının banilərindən olublar. Qurumun təsis
edilməsinə bu fakt təsir göstəribmi?
- Cəmiyyətin yaradıcıları azadlığın hər şey demək olduğunu və müstəqil respublikanın böyük
əhəmiyyətini başa düşürdülər. ABŞ-da məskunlaşmasına baxmayaraq, onlar Azərbaycanın azadlığı uğrunda
mübarizəni dəstəkləməkdə davam edirdilər. Bu barədə onlar dua edir, yazılar yazır, uşaqları və nəvələri ilə
danışırdılar. Onlar bilirdilər ki, bir gün Azərbaycan əvvəlki kimi yenə də azad olacaq. Yadımdadır, babam,
Azərbaycan Demokratik Respublikasının milli təhlükəsizlik naziri Nağı Şeyxzamanlı deyərdi: “Mən tam
əminəm ki, ruslar və ya digərlərin Azərbaycanda hökmranlığı uzunmüddətli olmayacaq. Azadlığı hər şeydən
üstün tutan Azərbaycan xalqı ayağa qalxaraq öz müstəqilliyini bərpa edəcək. Mənim azadlıq həsrətində olan ölü
cəsədim və gözlərim bu günü görməyə bilər, lakin uşaqlarım və nəvələrimə bu günü görmək qismət olacaq”.
- Qurumun 50 illik yubileyi ilə bağlı hansı tədbirlər planlaşdırılıb?
- Bu önəmli tədbir mayın 11-də “Marriott Marquis” hotelində “Okeanın hər iki tərəfindən uzanan əllər”
adı altında keçiriləcək. Biz həm ABŞ, həm də Azərbaycandan hörmətli qonaqlar, siyasətçilər, biznes təmsilçiləri
və incəsənət adamlarını gözləyirik. Əlavə olaraq ABŞ-la Azərbaycanın 3 qardaş şəhər merlərini bir araya
toplayacağıq. Onlar sözün əsl mənasında eyni axşam eyni səhnəyə çıxaraq bir birlərinin əlini sıxacaqlar. Bundan
başqa bir hörmətli qonağımız üçün Azərbaycan mədəniyyət ustalarından fantastik bir mükafat olacaq. Bu tədbir
həmçinin ABŞ qanunvericilərinə göstərəcək ki, bu ölkədə sanballı Amerika-Azərbaycan Cəmiyyəti var.
- ABŞ-da Azərbaycan diasporu qondarma “erməni soyqırımı” layihəsinin qəbulunun qarşısını almağa
necə kömək edə bilər?
- Erməni diasporu ABŞ-da yaxşı təşkilatlanıb. Onların dəqiq məqsədləri mövcuddur və erməni
cəmiyyətlərinin hər bir üzvü bu məqsədlərə inanır, onun reallaşması üçün işləyir. Erməni diasporu və
biznesmenləri cəmiyyətlərinin maliyyələşdirilməsini bir borc və öhdəlik kimi görürlər. Bu təşkilatlar
Ermənistan hökumətinin dəstəyinə ehtiyac duymurlar. Fikrimcə, amerikalı azərbaycanlılar yaşadıqları ştatdan
seçilmiş konqresmenləri məlumatlandırmalıdır. Cəmiyyətimiz və bütün Amerika azərbaycanlıları öz
ərazilərindən seçilən millət vəkillərinə yazılı və şifahi surətdə müraciət edərək onları qondarma “erməni
soyqırımı”nı tanıyan layihəyə səs verməməyə çağırıb. İnanıram ki, bu qanun layihəsinə dəstək verən bəzi
qanunvericilər öz fikirlərindən daşınıblar.
- Bu il qondarma “erməni soyqırımı” haqqında qətnamənin qəbulu təhlükəsi mövcuddurmu?
- Erməni diasporu neçə illərdir bu qətnaməni qəbul etdirməyə cəhd göstərsə də, məqsədinə nail olmayıb.
Bu il də onların arzusunun gözündə qalacağına ümidliyəm. Türkiyənin ABŞ-ın strateji müttəfiqi olması faktı
nəinki administrasiyanın, həmçinin Konqresin bir çox üzvlərinə gözəl məlumdur. ABŞ administrasiyası və
Konqres bir çox vacib məsələlərdə ümumi razılığa gələ bilərlər, ancaq sonda onların hamısı ABŞ-ın milli
maraqlarının ən yaxşı şəkildə təmin olunmasına çalışırlar.
- Martda Bakıda Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatlarının I Forumu keçiriləcək. Sizcə bu tədbir
Amerikadakı Azərbaycan və Türk diaspor və lobbilərinə praktiki olaraq hansı müsbət impulslar verəcək?
- Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Komitəsinin vitse-prezidenti və Amerika-Azərbaycan
Cəmiyyətinin prezidenti olaraq, mən bu tədbirə qatılmağı doğrudan da səbirsizliklə gözləyirəm. 2007-ci ildə bu
iki cəmiyyətləri bir yerə toplamaq çox gözəl ideyadır, biz bu ideyanın baş tutması üçün neçə illərdir birgə
çalışırıq. Təşkilatımız Vaşinqtonda Türk-Amerika Cəmiyyətləri Assambleyasının (ATAA) və Nyu-Yorkdakı
Türk-Amerika Təşkilatları Federasiyasının (FTAA) üzvüdür. Mən vitse-prezident olaraq hər iki təşkilatın
şuralarında xidmət etməyimlə fəxr edirəm. Hər iki təşkilat neçə illərdir ki, bizim işimizə dəstək verir. Biz birgə
işləməyə davam edəcəyik. Azərbaycanla Pakistan arasında gözəl əlaqələr qurulandan bəri cəmiyyətimiz
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Pakistan-Amerika qrupları ilə yaxşı əlaqələr qurur. Bundan başqa, Amerika-Azərbaycan Cəmiyyəti Amerika
Yəhudi Komitəsi də daxil olmaqla bir çox Amerika-Yəhudi cəmiyyətləri və təşkilatları ilə gözəl əlaqələr qurub.
Bizim gələcək fəaliyyətlərlə bağlı birgə planlarımız var.
- Sizcə Amerika-Azərbaycan Cəmiyyətləri Assambleyasının yaradılması istiqamətində əsas maneələr
nələrdir?
- Nəzəri baxımdan bu çox asan addımdır. Assambleyanın strukturunun formalaşdırılması üçün müxtəlif
Amerika-Azərbaycan təşkilatlarına və Direktorlar Şurasına müraciət olunmalıdır. Onlar bu prosesdə iştirak
etməlidirlər. Lakin bu təşkilatlar peşəkar şəkildə təşkilatlanmalı və idarə olunmalı, ümumi gündəliyi, həmçinin
Amerika və Azərbaycanın yaxşılığına və məqsədlərinə xidmət edən niyyəti olmalıdır. İndi bəzi yeni yaranmış
təşkilatların əsaslı gündəliyə və proqrama malik olmayıb, yalnız şəxsi məqsəd və qazancı düşünməsi məni çox
narahat edir. Assambleya konsepsiyası başqa ölkələrə deyil, ABŞ-a əsaslanmalıdır. Mən inanıram ki, belə bir
Assambleya möhkəm əsas üzərində qurulmalı, bütün təşkilatların razılaşdığı möhkəm əsasnamə və gündəliyə
malik olmalıdır. Əgər belə bir koalisiya müvəffəqiyyət qazanmazsa, bu müvəffəqiyyətli diaspor yaratmaq
prosesinə zərbə vura bilər. Biz buna yol verə bilmərik.
“İki sahil”, 23 fevral 2007-ci il
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Ankarada Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar konfrans keçirilmişdir
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, fevralın 23-də Ankarada Türkiyənin tanınmış alimlərinin və
qeyri-hökumət təşkilatları üzvlərinin iştirakı ilə “Görülməyən soyqırımı - Xocalı” mövzusunda geniş konfrans
keçirilmişdir.
Azərbaycan Mədəniyyət Dərnəyinin sədri Cəmil Ünalın apardığı konfransda çıxış edən Hacəttəpə
Universitetinin professoru Cihat Özöndər, Türkiyə Beynəlxalq Əlaqələr və Strateji Analizlər Mərkəzinin
(TÜRKSAM) sədri Sinan Oqan, Bilkənt Universitetinin professoru Həsən Əli Karasar, Türkiyə Strateji
Araşdırmalar Mərkəzinin (TÜSAM) sədri Əli Külebi tarixin müxtəlif dönəmlərində ermənilərin türklərə qarşı
törətdikləri qətliamlardan, Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizinin işğal olunmasından ətraflı bəhs edərək, bu cür
tədbirlərin Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş dəhşətli hadisəni xatırlamaq və xatırlatmaq, unutmamaq
və unutdurmamaq baxımından əhəmiyyətli olduğunu vurğulamışlar.
TÜRKSAM-ın sədri Sinan Oqan AzərTAc-ın müxbirinə müsahibəsində demişdir ki, tarixdə türklərə qarşı
törədilmiş bir çox soyqırımlar vardır. Biz türklər ah-vay etməyi bacarmadığımız üçün bu qətliamları tarixi
yaddaşımıza heç vaxt həkk etməmiş, tez bir zamanda unutmuşuq. Bu soyqırımların sonuncusu 15 il öncə
Xocalıda yaşanmışdır. Biz, bu gün Ankarada həmin faciənin qurbanlarının xatirəsini anırıq. Amma istərdik ki,
“hamımız erməniyik” deyən bəzi qüvvələr də burada olsun və birlikdə “hamımız türkük, hamımız xocalılıyıq”
deyək.
Sinan Oqan bildirmişdir ki, Xocalı qətliamı dünya mətbuatında da yer almışdır və biz bu faktlardan
istifadə etməliyik. Faciə baş verdikdə aşağıdakı mətbuat orqanlarında yazılar getmişdir. Onlardan bəzilərini
xatırlatmaq istərdim:
- “Kraul’Eveneman” jurnalının (Paris) 1992-ci il fevral tarixli nömrəsi: “Ermənilər Xocalıya hücum
etmişlər. Bütün dünya vəhşicəsinə öldürülmüş cəsədlərin şahidi oldu.”
- “The Sunday Times” qəzetinin (London) 1992-ci il 1 mart tarixli nömrəsi: “Erməni əsgərləri minlərcə
ailəni yox etmişlər”.
- “The Times” qəzetinin (London) 1992-ci il 4 mart tarixli nömrəsi: “Bir çox insan cəsədi tanınmaz hala
gətirilmiş, məsum bir qız uşağının yalnız baş hissəsi qalmışdır.
-“İzvestiya” qəzetinin (Moskva) 1992-ci il 4 mart tarixli nömrəsi: “Kamera qulaqları kəsilmiş uşaqları
göstərdi. Bir qadının üzünün yarısı kəsilmişdi. Kişilərin başının dərisi soyulmuşdu”.
-“Le Monde” qəzetinin (Paris) 1992-ci il 14 mart tarixli nömrəsi: “Ağdamda olan mətbuat nümayəndələri
Xocalıda öldürülmüş qadın və uşaqlar arasında başının dərisi soyulmuş, dırnaqları çıxarılmış üç nəfəri
görmüşlər. Bu, azərilərin təbliğatı deyil, bir həqiqətdir”.
Bu cür faktların çox olduğunu, hətta erməni jurnalistlərinin özləri tərəfindən də etiraf edildiyini bildirən
Sinan Oqan, beynəlxalq ictimaiyyətin bütün bu vəhşiliklərə lazımi qiymət vermədiyini söyləmişdir. Halbuki,
Xocalı soyqırımı BMT-nin 1948-ci il 9 dekabr tarixli “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və
cəzalandırılmasına dair” Protokolunun müddəalarına tamamilə uyğundur. Azərbaycan dövləti bütün bu faktları
hüquqi cəhətdən əsaslandıraraq, Haaqa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməlidir. Türkiyə isə, bu
faciəni parlament səviyyəsində soyqırımı kimi tanımalıdır.
AzərTAc
24 fevral 2007-ci il
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası üç dildə
“XX əsrin faciəsi – Xocalı soyqırımı” adlı tammətnli elektron nəşr hazırlamışdır
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident kitabxanasından AzərTAc-a 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 ttp://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
24 fevral 2007-ci il
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Xocalı faciəsindən 15 il ötür
Bu qətliamı törədənlər hələ də layiq olduqları cəzanı almayıblar
Dünən Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) təşəbbüsüylə Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümünə həsr
edilmiş konfrans keçirilib. YAP-ın sədr müavini, partiyanın icra katibi Əli Əhmədov iyirminci əsrin ən dəhşətli
soyqırımı olan Xocalı faciəsindən 15 il ötsə də, bu qanlı qətliamı törədənlərin layiqli cəzalarını almadıqlarını
bildirib. Onun sözlərinə görə, bu faciə ilə bağlı bütün dünyaya ətraflı bilgilər çatdırılsa da, beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən soyqırıma ikili standartlarla yanaşma var: "Beynəlxalq təşkilatların bu faciəyə qiymət
verməməsi dünya ictimaiyyətinin soyuqqanlı yanaşmadan kənara çıxa bilməməsi ilə bağlıdır. Cinayət cəzasız
qalanda növbəti cinayətlərə yol açılır. Ermənilərin separatizminin qarşısı alınmadığından indinin özünə qədər
davam edir. Bunun özü də o qənaəti söyləməyə əsas verir ki, belə cinayətlərin bundan sonra da törədilməsinə
zəmin var". Tarixdə ayrı-ayrı xalqların taleyinin vasitəyə çevrilməsi hallarına rast gəlindiyini qeyd edən
Ə.Əhmədovun qənaətincə, Qarabağ problemi də bunu təsdiq edir. "Qarabağ faciəsi ona görə baş verdi ki, bir
xalqa qarşı haqsızlığa göz yumuldu, ermənilərin qarşısının alınması üçün dünya birlikləri öz səylərini
birləşdirmədilər. Lakin təbii ki, hər bir xalq öz taleyini özü müəyyənləşdirməlidir". Qeyd edək ki, toplantıya
beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlərin Azərbaycandakı diplomatik korpuslarının təmsilçiləri də dəvət olunsalar da,
toplantıya yalnız İran və Misir dövlətinin səfirləri qatılmışdı. Bundan əlavə, tədbirdə Türkiyə və Ukrayna
səfirliklərinin nümayəndələri də iştirak edirdilər. Bu məsələyə də toxunan YAP icra katibi bildirib ki,
diplomatik korpusların bu etinasızlığı Xocalı faciəsinə göstərilən münasibəti əks etdirir. "Hələ də görünür ki,
dünya separatizmə, haqsızlığa qarşı vahid cəbhədə birləşməyə hazır deyil". AMEA-nın Tarix İnstitutunun
direktoru, millət vəkili Yaqub Mahmudov isə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasətinin tarixindən
danışıb. Onun qeyd etdiyinə görə, hazırda dünyada ən gərgin bölgə Fələstin və İraqdan sonra Cənubi Qafqazdır:
"Ermənilər Azərbaycan torpaqlarına 19-cu əsrdə köçürülüblər. Bu faktlar Parisdəki arxivlərdə saxlanılır. Cənubi
Qafqazda gərginlik yaradan erməni separatçılarıdır".
Onun dediyinə görə, ABŞ-ın dünyaya demokratiya dərsi keçdiyi məqamda baş verən Xocalı cinayətinə
Qərbin ikili münasibəti narahatlıq yaradır: "BMT Qarabağ problemi ilə bağlı 4 sənəd qəbul edib, amma yerinə
yetirilmir. BMT öz qarşısına qoyduğu öhdəlikləri yerinə yetirə bilmir. Avropa Şurasında Xocalı soyqırımını
törədən Robert Köçəryan bu əməlinə görə fəxrlə çıxış edirdi. İslam dövlətlərinin də buna qarşı bəyanatlarına
əhəmiyyət verilmir". Diplomatik korpusların təmsilçilərinin Xocalı soyqırımına həsr edilmiş konfransa
qatılmamasını pisləyən Y.Mahmudovun qənaətincə, bu məsələyə etiraz edilməlidir. Milli QHT Forumunun
prezidenti, millət vəkili Azay Quliyev isə bildirib ki, indiyə qədər Xocalı soyqırımı ilə bağlı prokurorluq
orqanları tərəfindən 30-dan çox cinayət işi qaldırılıb. Lakin ikili standartlar bu cinayəti törədənlərin
cəzalandırılmasına mane olur. A.Quliyevin söylədiyinə görə, parlamentdə 70-ə yaxın dostluq qrupu fəaliyyət
göstərir. Bu dostluq qrupları dünya parlamentləri ilə soyqırımın tanınması istiqamətində iş aparmalıdır. "Milli
Məclisdə yaradılan Xocalı soyqırımı ilə bağlı komissiyanın işçi planı olmalıdır. Eyni zamanda, Xocalı soyqırımı
muzeyinin yaradılmasının da zamanı çatıb. Parlamentdə Xocalı soyqırımı haqqında qanun qəbul edilməlidir.
Soyqırımın tanıdılması ilə bağlı hüquqi baza təkmilləşdirilməlidir". AVP sədrinin müavini, millət vəkili Zahid
Oruc isə qonşu dövlətləri də soyqırımın tanıdılmasında Azərbaycana yardım etməyə çağırıb. "Xocalı faciəsi
Qarabağ münaqişəsinin tərkibindədir. Əgər hər hansı ölkənin parlamenti bu soyqırımı tanısa, Qarabağ
münaqişəsinə də öz münasibətini bildirmiş olur. Ermənilər indiyə qədər 20-yə yaxın ölkədə öz qondarma
soyqırımlarının tanınmasına nail olublar. Bunun üçün onlar son 50 illərini həsr ediblər. Azərbaycan isə bu
prosesə yeni başlayıb". Z.Orucun sözlərinə görə, Xocalı qətliamı ilk olaraq Azərbaycanın qonşu dövlətləri
tərəfindən tanınmalıdır. Dağlıq Qarabağ azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənov beynəlxalq
təşkilatların münaqişənin tənzimlənməsində fəaliyyətindən şikayətlənib. Onun sözlərinə görə, bu münaqişənin
yaranması ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunan dövlətlərin siyasətidir. "Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanmasına ATƏT-in Minsk qrupu nəzarət edir. Amma ATƏT parlamentində bu münaqişə ilə bağlı heç bir
qərar qəbul edilməyib"-deyən N.Bəhmənovun sözlərinə görə, həmsədrlər də erməni separatçılarının mövqeyini
dəstəkləyir. Tədbirdə Xocalı soyqırımına həsr edilmiş "Məhv olmuş şəhər" sənədli filmi də nümayiş etdirilib.
Tədbirin sonunda konfransda iştirak edən siyasi partiyalar və qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən beynəlxalq
təşkilatlara və dünya parlamentlərinə bəyanat ünvanlanıb.
KAMİL
“525-ci qəzet”, 24 fevral 2007-ci il
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Soyqırım
Çoxdan, lap çoxdan 1806-cı ilin soyuq fevral günlərinin birində Bakının açarlarını təslim almağa gəlmiş
knyaz Sisianov burada öldürüldü, başı kəsilib İrana göndərildi. Çoxdan, lap çoxdan 1828-ci ilin soyuq fevral
günlərindən birində rus komendantının hakimiyyəti altında yaşayan Bakı camaatının xəbəri yox idi ki, Təbriz
yaxınlığında Türkmənçay deyilən bir yerdə Rusiya ilə İran arasında bir saziş bağlandı. Bu iki tarixin bir-birilə
əlaqəsi varmı? Təbii ki, var. Günümüzə qədər uzanan rüsvayçı məğlubiyyət prosesinin təməli həmin o günlərdə
qoyulurdu. Tifaqı dağılıb, yurdu talanmış Bakı xanının qohumu İbrahim xanın Sisanovu öldürməsi rus
qoşunlarının hərəkətini bir az gecikdirsə də, işğalın qabağını ala bilmədi. Xanlıqlara, sultanlıqlara, məlikliklərə
parçalanmış Azərbaycan hissə-hissə Rusiyanın tərkibinə qatılırdı. Hərə öz qalasının küncünə qısılıb, ancaq
özünü düşünəndə, adamın vətənini tapdalayarlar, lap anasını da ağladarlar. Bu gün texnikanın, rabitə
vasitələrinin belə inkişaf etdiyi bir dövrdə biz kimin dərdindən xəbər tuturuq ki, o vaxt nə olaydı.
Televizorda hər gün "cəbhə xəttində nisbi sakitlikdir" sözünü laqeyd-laqeyd dinləyib, nisbi sakitliyin nə
olduğunu sonadək anlamayan bir kütlənin ulu babaları rusun top-tüfənginin qabağında nəyə gücü çatırdısa, onu
da elədi... Əvvəllər ilin ən qısa ayı olan fevralda dövlətin ordu günü qeyd olunurdu. Qadınlar orduya dəxli olan
və olmayan bütün kişilərə hədiyyə verərdilər. 23 fevralda kişilər bayram edərdilər. Baxmayaraq ki, bütün kişilər
orduda xidmət etmirdilər, baxmayaraq ki, orduda xidmət edən qadınlar da vardı. Belə qəbul olunmuşdu. Və biz
də böyük dövlətin kiçik vətəndaşları heç bir xırdalığın fərqinə varmadan bu bayramı qeyd edirdik. Böyük
dövlətin lap kiçik vətəndaşı olmağının da öz üstünlükləri var – heç bir siyasət haqqında düşünmürsən,
ideologiya haqqında düşünmürsən, sosial-iqtisadi məsələlər haqqında düşünmürsən – bizim kimi millətlər üçün
əsl cənnət imiş. Günlərin bir günü Moskvadakı dayılarımız hamının əvəzinə fikirləşməkdən yoruldular və ölkə
dağıldı. 1992-ci ilin fevral ayında Xocalıdakı o məlum hadisələr baş verəndə – SSRİ adlanan həmin o dövlət
artıq mövcud deyildi. Amma biz özümüzü hələ də həmin dövlətin vətəndaşları hesab edirdik, həmin dövlətin
ordusu da bizə hələ doğma idi. Biz bu ordudan zaval gözləmirdik. Lakin olan oldu. Mövcud olmayan dövlətin
ordusu da vardı, silahı da. Çörəkləri də bu silahın lüləsindən çıxacaq atəşdən çıxırdı. Kim pul versə, bu atəş əks
tərəfə yönəlməliydi, yönəldi də (Təbii, burda məsələ pulla ölçüləcək qədər bəsit deyil. Bu olayın altında yatan
mətləbləri sonra anladıq). Hər dəfə bu hadisələri xatırlayanda – soyuqdan donmuş körpələri, qana bələnmiş
insan mənzərələri seyr edəndə şok keçiririk. Amma bu hadisələrin iştirakçıları, gözüylə görənlər, ailəsini
itirənlər nələr hiss edirlər, biz onu anlaya bilmərik. Atəş düşdüyü yeri yandırır. Bu məntiqdən yola çıxsaq –
hardasa kefi kök, damağı çağ bir dövlətin senatında, konqresində, dumasında, riqstaqında kimin nə vecinə ki,
nöqtə boyda bir məmləkətdə, qum dənəsi boyda bir yaşayış məntəqəsində kiminsə evini yandırıblar, kiminsə
başını kəsiblər? Bu gün belə hadisələr dünyanın bir çox qaynar nöqtələrində baş verir və tutalım, Afrikanın
hansısa bir qəbiləsində nə qədər adamın öldüyü bizi nə dərəcədə maraqlandırır? Demək istədiyim odur ki, hər
kəs bu dünyada öz dərdilə üzbəüz qalır. Xüsusən də bizim kimi kiçik dövlətlər, kiçik xalqlar öz həqiqətlərini
dünyaya çatdıra bilmirlər. Bəzi həqiqətlər ancaq o zaman yada düşür ki, dünya siyasətçilərinə sərf eləyir. Bu
məsələlərin həllinin açarı da dünya siyasətinin əlindədir.
Deyək ki, bunlar məlum, bəzi məsələlərin həlli bizlik deyil. Amma sırf bizə aid dərdlər var ki, bunu heç
bir "dayı" həll eləməyəcək. Tarix boyu milli-etnik zəmində qırğınlar çox olub. Hətta eyni dinə mənsub iki
təriqət arasında da böyük tələfatlarla müşayiət olunan qarşıdurmalar olub. Bunun heç birinə soyqırım
deməyiblər. Yəni güclü zəifi əzibsə, bunu təbii qarşılamaq lazımdır. Çalış sən güclü ol, əzilmə. Avropalıların
müxtəlif qitələrdə yeritdiyi siyasət nəticəsində nə qədər xalq dünyanın etnoqrafik xəritəsindən silinibsə, onların
bu barədə danışmağa haqqı çatırmı? Amerikanın əsl sahibi olan hindu qəbilələri Birləşmiş Ştatların ərazisindəki
rezervasiyalarda mövcudluqlarını davam etdirirlər. Yeni Zelandiyada yerli xalqlar demək olar ki, yoxa çıxıblar.
Soyqırım nə təhər olur? İndi bunlar başqa xalqlara ədəb-ərkan öyrədirlər, adam olmaq öyrədirlər, təlim keçirlər.
Düzdür, bəzən siyasət xətrinə qara-quraları da bəzəyib-düzəyib ortalığa çıxarırlar – deyək ki, Kondaliza Rajs
kimi. Amma bunlar dediyim kimi, siyasət naminə olur. Mənim fikrimə görə, soyqırım ilk növbədə şüurlarda
başlayır. Özünün kim olduğunu unudan, aid olduğu toplumun başına gələn bəlaları laqeyd-laqeyd seyr edənlərin
doğub-törəməyinin nə faydası? Bizim məmləkət təzadların, paradoksların məmləkətidir. Tarixdə izlədiyimiz
proseslər burda öz əksini tapmır. Adətən belə harınlıq, arxayınlıq, biganəlik dünya imperiyalarının apogey, zirvə
dönəmlərində müşahidə olunur. Yəni dünyanı fəth eləyirlər, hamı onlara tabe olur, dünyanın bütün naznemətləri onların olur. Başlayırlar bekarçılıqdan darıxmağa, min oyundan çıxırlar. Sonra yavaş-yavaş çöküş,
eniş dövrü gəlir. Roma imperiyasında da belə olub, Osmanlıda da, Rusiyada da... Biz niyə belə harınlamışıq,
arxayınlaşmışıq, mənim üçün hələ də qaranlıqdır. Bizim neçə əsrlik tariximiz əsarət tarixidirsə, niyə
havalanmışıq? Xocalıda baş verən olaylar kimi vəhşiliklər olub, çox olub. İkinci dünya müharibəsində Praqa
yaxınlığında Lidisa kəndi yerlə-yeksan olub, əhalisi ilə birgə yandırılmışdı və yaxud da Belorusiyada Xatın
kəndi eləcə. Bir vaxt gəldi bunu törədənlər cavab verməli oldular. Yəqin nə zamansa Xocalıdakı hadisələrin əsl
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günahkarları bilinəcək. Amma mən bunu insanlığa qarşı törədilmiş cinayət hesab edirəm, soyqırım yox.
Soyqırım bizim beynimizdə, şüurumuzda gedir. Total şəkildə heçkimləşirik. Biz bu böyük dünyada balaca bir
toplumuq. Özümüzü kənar təsirlərdən qorumasaq, topsuz-tüfəngsiz əriyib gedəcəyik, yox olacağıq. Nəsillər
arasındakı rabitəni itirsək, mənlik-şəxsiyyət hissini itirsək özümüzü itirəsiyik. Kütləvi şəkildə mütrüfləşirik,
vaqonlarda-çadırlarda böyük bir vətənsiz nəsil yetişir – vecimizə deyil. Söz olub heç nə, vecimizə deyil.
Saymadığımız nələr var daha. Bunlar Xocalıdan daha qorxuludur. Millət sənətkara yox, nazirə əyilir, torpağı
yox, torpaq sahəsini sevir. Millətin boy-buxunlu, əzələli-güclü oğulları vətəni qorumalıykən müğənnilərə
qorumalıq yapır. Bunlar Xocalıdan daha qorxuludur. Bu gün bunları anlayıb hər hüceyrəmizdən keçirməsək,
sabah heç bir soyqırım-filan olmadan soyumuz qırılacaq. Bu məsələnin kökünü özümüzdə axtarmalıyıq.
Beynimizdəki boz kütlənin işləməyən neyronlarını da oyatmalıyıq. Gözlərdən, baxışlardan şüur axmalıdır, göz
yaşı yox. Harda, nə vaxt, kimin yanında ağlamağı da öyrənmək lazımdır. Ermənilər kimi. Çox uzaqda deyillər,
nümunə kimi istifadə etmək olar. Güclənsək qorxacaqlar. Zəiflərə kimsənin rəhmi gəlmir. Bu gün başlasaq,
bəlkə yaxın əlli ildə nəyisə də dəyişə bilərik. Rusiyanın varlı adamlarının siyahısı veriləndə görürsən ki, içində
nə qədər azərbaycanlı var. Onlar burda ticarət obyektləri yox, məktəb açsalar, həmin məktəblərin bütün
xərclərini ödəsələr və həmin məktəblərə imkansız ailələrin istedadlı, oxumaq istəyən uşaqlarını götürsələr
sabahkı gündən gözlədiyimiz işığı ala biləcəyik. Xocalı olub, bitib. Nə qədər bağırsaq, hayqırsaq da, dünyaya
sərf eləyən vaxta qədər səsimizi eşitməyəcəklər. Amma yaxın məsafədə bir-birimizi eşidə bilsək, bəlkə nəyəsə
də güman var. Xocalıda ölənlərin əvəzinə qadınlarımız yenə doğub-törəyəcəklər. Ancaq say artımı keyfiyyətin
də artmasına xidmət eləyəcəkmi? Əsl dərd budur. Mən bilirəm ki, bu günlər nə qədər növbətçi göz yaşları
görəcəksiniz, növbətçi nalə-nifrin eşidəcəksiniz. Axırda ürəyinizi vuracaq. Günün müxtəlif saatlarında mənfur
düşmən haqqında bəlağətli nitqlər söyləniləcək, xatirələr yada düşəcək. Yada düşəcək ki, kim bizi neçənci ildə
neçə dəfə əzişdirib, qanımıza qəltan eləyib, əlimizdən var-yoxumuzu alıb. Gözəl xatirələrdi... Bir millətin
yaddaşında zəfər yox, daimi məğlubiyyətlər yaşayırsa, irəliyə qoyduğu hər addımı büdrəyə-büdrəyəmi atacaq, ja
ürəklə? Dönüb geriyə baxanda gördüyü mənzərələrdən düşənəcəkmi, qürur duyacaqmı? Ümumiyyətlə, o
xalqların ki geriyə baxmağa yaxşı səbəbləri var, baxsınlar. Çoxdan, lap çoxdan soyuq fevral günlərində baş
vermiş hadisələr 200 il sonra topa dönüb tifaqımıza dəydi. İndi sürət əsridi, gözümüzün qabağında olubbitənlərin nüvə partlayışına dönüşməsinə az vaxt qalır. Sabahkı günümüzə yatırım qoymalıyıq.
İradə TUNCAY
“525-ci qəzet”, 24 fevral 2007-ci il
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Xocalı gəzişmələri
Yəhudi xalqı almanlar kimi pedant, praqmatik bir xalqı soyqırım məsələsində yerində oturda bildi.
Almanlar törətdikləri bu məşum olayı boyunlarına aldılar və dünyanın gözü qarşısında yəhudilərdən üzr
istədilər. Faşizmin tuğyan elədiyi o illərdə və ondan sonrakı dövrlərdə alman torpağında bir nəfər belə
yəhudinin qalmaması "nemeslərin" dilini-ağzını qapadı... Ermənilərin üzüdönüklüyü səbəbindən 1915-ci ildən
başlayaraq Türkiyədə ermənidən iki-üç dəfə artıq türk övladı şəhid oldu. Vallahi-billahi, bütün bu illər, qərinələr
ərzində türk ki, bir bu qədər susub, başısoyuqluq edib, qorxuram sonda onlar da almanların yolunu gedələr.
Dilim-ağzım qurusun, işdi-şayəd belə bir fikrə düşsələr, unutmasınlar ki, alman almandır, türksə türkdür. Nə
qələt yapsa da alman avropalıdır, bir arqument tapıb onun işini yola verəcəklər. Amma dünya bina olandan
türkün daşı həmişə ağır olub, Böyük Pyotrun da vəsiyyətini nəzərə alsaq ("...Türkiyə və İran arasında fitnə-fəsad
törətmək dava-dalaş yaratmaq lazımdır. Türkiyə və İran dövlətləri arasındakı müvazinəti fitnə-fəsadla elə
pozmaq lazımdır ki, onlar biri-biriylə dil tapa bilməsinlər. Həm İran, həm də Türkiyənin Avropa xalqları ilə
təmas tapmasına imkan verməmək..." "Dirilik" jurnalı, 1916-cı il), türkü gözü götürməyənlər bütün dövrlərdə
olduğu kimi bundan sonra da bu daşdan xilas olmağa can atacaqlar. Və əyər türk erməni "soyqırımını" etiraf
eləsə (Allaha şükür ki, hələlik belə fikri yoxdur), bunun yəhudi soyqırımı ilə fərqi o saat özünü göstərəcək.
Çünki erməni ermənidir, yəhudi deyil. Və mənim narahatlığım ondan yana deyil ki, türk xalqı "soyqırım" faktını
etiraf eləyə bilər, məsələ burasındadır ki, boşluq eləsə, gönü suya versə, bir ləhzə avropalı soyuqqanlığı göstərsə
(təəssüf ki, bəzi hallarda türkün xislətində bu hal özünü göstərir), bunu fakt kimi ona sırıya, boynuna qoya
bilərlər! Halbuki istər Türkiyənin, istərsə də ona qardaş olan Azərbaycanın keşməkeşli tarixində bir dəfə yox,
dəfələrlə soyqırım hadisəsi baş verib və bu barədə ən azı M.S.Ordubadinin, Mir Möhsün Nəvvabın real faktlar
əsasında qələmə aldıqları "Qanlı illər" və "Qarabağnamə" kitablarında daşdan keçən məlumatlar bəs deyincədir.
İndi gəlin görək başqalarını demirəm, elə təkcə "Qanlı illər"lə "Qarabağnamə"ləri dünyanın aparıcı dillərinə
çevirib yaya bilmişikmi? Xeyr, onlara yiyə duran yoxdur.
Bilirsiz nəyə görə, çünki onların arxasında dayanacaq "papaşaları" yoxdur. Anarın sözü olmasın,
"adamın adamı" məsələsi... Qarşıdan Xocalı soyqırımının ildönümü gəlir. Bu münasibətlə istər Azərbaycan
mətbuatında, istərsə də radio-televiziyada təbliğat kompaniyası gündən-günə qızışır, geniş vüsət alır.
Amma...Bir əmması var ki, əvvəla çox təəssüf ki, bu təbliğat kompaniyası yalnız ildə bir kərə yada düşür, sonra
yenə unudulur, növbəti ilə qədər necə deyərlər, qatdanıb qoyulur arxiv rəfinin bir küncünə. İkincisi, çox təəssüf
ki, Xocalı soyqırımı haqqında ildə bir kərə ərşə bülənd olan hay-küyümüzü, vay-şivənimizi yalnız özümüz
deyib özümüz eşidirik. Üçüncüsü və ən əhəmiyyətlisi də odur ki, biz bu faciəvi reallığı hələ də dünyaya sübut
eləyə bilməmişik. Bir anlıq təsəvvür edin ki (təkrar eləmək məcburiyyətindəyəm), ötən əsrin əvvəllərində –
maşının, texnikanın, kinonun tam intişar tapmadığı 1915-ci ildə baş vermiş türk-erməni münaqişəsini, demək
olar heç bir maddi sübuta malik olmayan ermənilər dünyayla bir eləyiblər. Özü də bu sahədəki məqsədlərinə hər
il bir pillə yaxınlaşırlar. Amma Xocalı faciəsiylə bağlı əlimizdə onlarla video material olduğu halda, başlıcası
isə bu faciənin minlərlə canlı şahidi, yüzlərlə şəhidimiz, yaralımız, əsirlikdə olanımız varkən əlimizdən heç bir
şey gəlmir.
Axır vaxtlar dilimizdə bir siyasi istilah peyda olub – "ikili standart". Yəni ki, bizlər qeyri-avropalı
olduğumuza görə, türklüyümüz, müsəlmançılığımız ucbatından qapı arxasında saxlanırıq, ikinci dərəcəli millət
kimi baxırlar bizə. Bununla hardasa razılaşmaq olar. Amma burası da var ki, heç bir dövlət, yaxud heç bir
avropalı siyasi xadim bizə öz tariximizi, öz milli kinomuzu, romanımızı, poemamızı yaratmağı qadağan edə
bilməz. Seyidağa Mövsümzadə adlı bir dostumuz var. İstedadlı, cəfakeş kinooperatordur. Söyləyirdi ki, Xocalı
faciəsi baş verdiyi günlərdə Ağdamda, cəbhə bölgəsində çəkiliş aparırmış. "Meyitlər, yaralılar daşınır,
Xocalıdan ölüm-zülüm xilas olub qaçanlar Ağdama yığışırdılar. Görünməmiş bir fəlakətin ilk saatlarını
yaşayırdıq. Mənim bir gözüm Bakıdan Ağdama gələn yollarda qalmışdı. Hələ də inanırdım ki, bu faciə
Qarabağa ümumxalq axınına səbəb olacaq, bu boyda qisası yerdə qoymayacaq xalqımız. Amma digəl ki, eləcə
baxa-baxa qaldıq". Bəli, o zaman başıboş, cəsarətsiz rəhbərlərin kəməndinə düşmüş xalqımız Xocalının
intiqamını ala bilmədi. Gücü yalnız bayatılara, ağılara, qəmli şikəstələrə çatdı. Bu gün Xocalı adlı bir şəhərin,
bir dirriyin yalnız adı qalıb. Xalqından qırılanı qırıldı, əsir düşəni əsir düşdü, qalanı da bu günlərimizdə
köçkünlük həyatını yaşamağa məhkumdur. Bizlərsə hələ də "Xocalım vay" deyib şivən qoparırıq. Yadımdadır,
2001-ci ildə İstanbulda belə bir rəyə gəlmişdilər ki, dırnaqarası erməni soyqırımının öyrənilməsinə həsr
olunmuş konfrans keçirilsin. O zaman prezidentimiz Heydər Əliyev bu təklifi ürəkdən bəyənib dəstəkləmiş, çox
qiymətli təkliflər də irəli sürmüşdü. Heydər Əliyevlə görüşündə Türkiyənin Azərbaycandakı o zamankı səfiri
Qədri Ecvet Tezcan demişdi ki, bu işə Rusiyanın, İranın və Gürcüstanın da tarixçilərini cəlb etmək niyyətləri
var. Əlbəttə, ideya əla idi, ancaq yaxşı olardı ki, qardaş Türkiyə bu sayaq adekvat tədbirlər barədə çoxdan
düşünəydi, bəlkə də lap elə 1915-ci ildən başlayaraq. Və bu yerdə eyni iradı özümüzə də tutmağı lazım bilirəm.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nə qədər gec deyil, Xocalı faciəsinin tarixini bütün detallarınacan öyrənməli, onu bütün dəhşətləriylə təsvir
edən tutarlı sənədlər ortaya qoymalıyıq. Mən "sənədlər" ona görə deyirəm ki, bunlar yalnız bir faktlı, bir ricətli,
bir tonlu kağız nəsnələrindən ibarət olmamalıdır. Burda ingilis, fransız, alman dili bilənlərimiz qollarını
çırmalamalıdır. Klassiklərimizdən tutmuş bu günlərimizdə yaşayıb yaradan söz ustalarının, Qarabağ faciəsini öz
üzərində bilavasitə hiss eləmiş Sabir Əhmədov, İlyas Əfəndiyev, Fərman Kərimzadə, Elçin, Mövlud
Süleymanlı, Ramiz Rövşən, Afaq Məsud, Vaqif Cəbrayılzadə, Cəmil Əlibəyov kimi istedadlı qələm yiyələrinin
bu vaxtacan yazdıqları dünyanın aparıcı dilləri vasitəsilə hər tərəfə yayılmalı, onlardan yeni-yeni əsərlər tələb
edilməlidir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi özlüyündə isbatlı bir mərkəz olsa da yaxşı olardı onun nəzdində
Azərbaycan xalqının soyqırıma məruz qalması barədə yazılmış və bundan sonra yazılacaq əsərləri koordinasiya
edəcək bir qrupmu deyim, yaxud bir mərkəz yaradılsın. Və bir daha təkrar eləyirəm ki, hələlik bu xəyali
mərkəzdə toplanacaq, əldə ediləcək bədii və sənədli materiallar dövlətimizin digər siyasi qurumları, eləcə də
qeyri-hökumət təşkilatlarının xəttiylə dünya dillərinə mükəmməl tərcümə edilmiş şəkildə xarici dövlətlərə –
ATƏT-dən tutmuş BMT-yəcən, NATO-dan tutmuş Avropa Parlament Assambleyasınacan yayılmalıdır. Və
bunun üçün Azərbaycan teleməkanında meydan sulayan, xalqımızın milli ləyaqətinə yaraşmayan vulqar şoubiznesə rəvac verən, millətinin kasıb təbəqəsinin, qaçqınının, atasız-anasız yetimlərinin boğazından kəsib abırsız
"maskaların" yolunda kapital qoyan bir-iki milli sponsorumuzun özünü silkələməsi yetər. Gərək şəhid
teleoperatorumuz Çingiz Mustafayevin hönkürə-hönkürə lentə aldığı o məşum mənzərələr; əsası yanına düşüb
qalmış ixtiyar, nurani Allahverdi kişinin görüntüsü təkcə onun oğlu, jurnalist həmkarımız, şair qəlbli Ələmdar
Quluzadənin yox, bizim hər birimizin vicdanını rahat buraxmaya, ürəyimizi didib parçalaya. Çingizin dərin
iztirabla qucağına alıb vertolyota sarı apararkən başını sinəsinə söykəyib ağladığı o donmuş, zərif təni
güllələrdən didilmiş məsum tifili öz balamız bilməsək, onun qisasını qiyamətə saxlasaq, yatanda yuxularımızda
belə görməsək, bizdən millət olmayacaq. ...Və bizlər elliklə elə işləməliyik ki, günlərin birində heç olmazsa
Xocalı soyqırımının rəsmən qəbul edilməsinə nail olaq. Bəsdir, özümüz deyib özümüz eşitdik. 14.02.2007
İntiqam MehdizadƏ
“525-ci qəzet”, 24 fevral 2007-ci il
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Xocalı soyqırımı: İnsanlığa qarşı erməni cinayəti
Yeni Azərbaycan Partiyası faciənin 15-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirib
Dünən Yeni Azərbaycan Partiyası Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümünə həsr olunmuş “Xocalı soyqırımı:
insanlığa qarşı erməni cinayəti” mövzusunda konfrans keçirib. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən
tədbirdə YAP sədrinin müavini, İcra katibi Əli Əhmədov XX əsrin sonlarının ən dəhşətli faciələrindən biri olan
Xocalı soyqırımının törədilməsindən 15 il ötdüyünü xatırladıb. Dünya ictimaiyyətinə bu qanlı faciənin bütün
mənzərəsinin Azərbaycan hökuməti tərəfindən sistemli şəkildə çatdırıldığını qeyd edən Ə.Əhmədov beynəlxalq
təşkilatlar, dövlətlər, dünya ictimaiyyəti tərəfindən bu qanlı, dəhşətli faciəyə siyasi qiymət verilmədiyini
vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, hazırda qarşıda duran əsas məsələ Xocalı faciəsini dünyaya soyqırım kimi
tanıtmaqdır.
Mövzu ilə bağlı müzakirələrə başlamazdan öncə faciənin bütün dəhşətlərini özündə əks etdirən “Məhv
olmuş şəhər” adlı film nümayiş olunub. Filmdə XX əsrin əvvəli kimi sonunun da Azərbaycan xalqı üçün faciə
və fəlakətlərlə dolu olmasından, xalqımıza qarşı həyata keçirilmiş qanlı hadisələrin təkrarlanmasından bəhs
olunub. Bildirilib ki, ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistan adlı dövlət yaradan
ermənilər əsrin sonlarında əvvəlcə Qorbaçov yenidənqurmasının, sonra isə Sovet imperiyasının dağılması
prosesinin onlara verdiyi tarixi şəraitdən məharətlə istifadə edərək, bütün Qafqaz regionu, xüsusən də
Azərbaycan üçün ciddi təhlükə mənbəyi olan dənizdən-dənizə “Böyük Ermənistan” ideyasının reallaşması
yönündə fəaliyyətə başlayıblar. Deportasiya və terror hesabına Ermənistanda yaşayan 200 minədək
azərbaycanlını öz doğma yurdlarından qovan erməni millətçiləri həyata keçirdikləri türksüz Ermənistan siyasəti
nəticəsində ümumilikdə milyon yarım azərbaycanlını didərgin salıblar. Bu gün monoetnik dövlətə çevrilən
Ermənistan bütün silahlı qüvvələrini Dağlıq Qarabağda cəmləşdirərək, terrorçulüq fəaliyyətləri üçün
Azərbaycan ərazisini əsas hədəfə çeviriblər. Məhz belə təxribatçı və terror əməllərinin məntiqi nəticəsi olaraq,
1990-cı il yanvar ayının 19-dan 20-nə keçən gecə Sovet ordusu Bakıya yeridilib və erməni daşnaklarının
planlaşdırdıqları faciələr zəncirinin ilk halqası olan Azərbaycan tarixinə qanlı Yanvar kimi düşmüş dəhşətli
qətliam baş verib. Xarici havadarlarının köməyi ilə silahlanmaqda davam edən erməni quldur dəstələrinin
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə hücumları daha intensiv xarakter alıb. Xalqımız 1992-ci
ilin fevralın ayının 26-da XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı soyqırımını yaşayıb.
YAP sədrinin müavini Ə.Əhmədov bildirib ki, cinayət öz layiqli qiymətini almayanda, cəzasız qalanda
növbəti cinayətlərə zəmin yaranır. Tarix faktlara əsaslanır. Həqiqət budur ki, azərbaycanlılar tarixin müxtəlif
dövlərində ermənilərin soyqırım siyasətinə məruz qalıb. Lakin onların bu əməllərinin cəzasız qalması daha
böyük iddialarla yaşamalarına, eyni zamanda, digər cinayətlərə yol açıb.
Sonra YAP-ın icra katibi tədbirə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən xarici ölkə səfirliklərin nümayəndələrinin
də dəvət olunduğunu qeyd edib. Onlardan isə tədbirdə yalnız İran, Misir, Ukrayna və Türkiyə səfiri iştirak
ediblər.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru, professor,
millət vəkili Yaqub Mahmudov çıxış edərək bildirib ki, Xocalı faciəsi qloballaşan dünyada Qərb dövlətlərinin
dünyaya demokratiya dərsi keçdiyi bir dövrdə baş verib. Faciədən 15 il ötməsinə , dünya birliyinin bununla
bağlı konkret faktlara malik olmasına baxmayaraq, heç bir tədbir görülməyib. Bu da ölkə ictimaiyyətində böyük
narahatlıq hissi yaradır.
Professor Şahlar Əsgərov, millət vəkilləri Azay Quliyev, Zahid Oruc, tədqiqatçı Rövşən Novruzoğlu,
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənov çıxış edərək, dünyanın ikili siyasətinin
doğurduğu problemlərdən danışıblar. Qeyd olunub ki, təbliğat işini daha da sürətləndirməli, erməni yalanları
faktlarla ifşa edilməlidir. Ermənilərin tarixi saxtalaşdırmaqla yalanlarını həqiqət kimi dünya ictimaiyyətinə
çatdırmaları beynəlxalq təşkilatlara, dövlətlərə bəlli olsa da, bəyanatlardan konkret əməli işə keçmək barədə
düşünmək istəmirlər. Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıtmaq istiqamətində təkliflər irəli sürülüb. Çıxış
edənlər bildiriblər ki, bunun üçün “Xocalı muzeyi”nin, “Xocalı soyqırımının tanıtım mərkəzi”nin yaradılması
vacib amillərdəndir. Tədbirin sonunda konfrans iştirakçıları adından dünya ictimaiyyətinə və beynəlxalq
təşkilatlara müraciət ünvanlanıb.
Vüqar XANLAROĞLU
“Yeni Azərbaycan”, 24 fevral 2007-ci il
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Əsrin faciəsi.
Xocalı soyqırım siyasətinin ən qanlı səhifələrindən biridir
Soyqırım tarixi ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə məskunlaşdırıldığı dövrdən başlanır. 1813-cü ildə
Gülüstan və 1828-ci ildə Türkmənçay müqavilələrinin, həmçinin, 1828-1829-cu illərdə baş vermiş TürkiyəRusiya müharibəsindən sonra Ədirnə sülh müqaviləsi bağlanılması ilə Azərbaycanın tarixi torpaqları bölündü.
Araz çayı sərhəd olmaqla Cənubi Azərbaycan İran imperiyası, Şimali Azərbaycan isə Rusiya imperiyası
tərəfindən işğal edildi. Çar Rusiyasının köməyi ilə Azərbaycanda yerləşdirilən ermənilər yerli sakinlərə qarşı
ərazi iddialarına başladılar. Nəticədə, Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının ərazisində və başqa Azərbaycan
torpaqlarında gəlmə ermənilər yerləşdirildilər. Beləliklə, böyük dövlətlərin himayəsindən istifadə edən erməni
millətçiləri dəfələrlə - 1905-1907-ci illərdə İrəvanda və Zəngəzurda, Bakıda, Naxçıvanda, Gəncədə, Qarabağda,
1918-1920-ci illərdə Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Muğanda, Lənkəranda dinc əhaliyə amansızcasına divan
tutdular.
Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik siyasəti sovet hakimiyyəti illərində də davam etdirildi, SSRİ-nin
ermənipərəst rəhbərliyinin köməyi ilə 1948-1953-cü illərdə, habelə, 1988-1993-cü illərdə kütləvi soyqırımı
həyata keçirildi.
Xocalıda törədilən qanlı cinayət ermənilərin əsrlər boyu xalqımıza qarşı yürütdüyü soyqırım siyasətinin
davamı idi.
1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan Respublikasının silahlı birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı yerli
erməni yaraqlıları və keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq
Qarabağın Xocalı şəhərini büsbütün məhv edərək, insanlığa silinməz ləkə olan soyqırım aktı törətdilər.
Xocalı şəhərinə basqın quldurcasına gecə saat 22 radələrində həyata keçirildi, əvvəlcə şəhər şiddətli
artilleriya atəşinə tutuldu, sonra isə çoxsaylı ağır tanklar, PDM və digər texnikalar şəhərə daxil oldu, evlərində
yatmış dinc əhalini vahiməyə salaraq onları vəhşicəsinə məhv etməyə başladılar. Bu zaman qadın, uşaq və ya
qocaya aman vermədən qarşılarına çıxanı atəş yağışına tutaraq, tank, PDM və digər texnika altına salaraq əzib,
məhv etdilər. Bu görünməmiş faciənin görünən nəticələri bunlardır: 613 nəfər dinc əhali, o cümlədən, 63 uşaq,
106 qadın, 70 qoca qəddarcasına, dözülməz işgəncə verilməklə öldürüldü, 487 nəfərə ağır xəsarət yetirildi, 1275
sakin girov götürülərək ağlasığmaz zülmə, təhqirlərə məruz qaldılar. Şəhərin günahsız sakinləri dünyada tayıbərabəri olmayan üsullarla-burunları, qulaqları, bədənlərinin digər üzvləri kəsilməklə, gözləri ovulmaqla,
başlarının dərisi soyulmaqla öldürüldülər. Böyüklərə övladlarının gözləri qarşısında olmazın işgəncələr verildi.
Günahsız körpələri valideynləri görə-görə işgəncə ilə öldürdülər. Şəhərin müdafiəçiləri və milli ordunun
əsgərləri amansızlıqla - dondurularaq, armaturla döyülərək, erməni qəbirlərinin üstündə başları qurbanlıq kimi
kəsilərək, ağlasığmaz və təhqiramaz hərəkətlərə məcbur edilərək öz doğmalarının və silahdaşlarının gözləri
qarşısında məhv edildilər.
Acınacaqlı bir fakt da odur ki, Azərbaycan Respublikasının o dövrdəki rəhbərliyinin cinayətkar
səhlənkarlığı erməni millətçilərinin bu dəhşətli faciəni törətməsinə şərait yaratdı. Xocalı əhalisi ermənilər
tərəfindən real təhlükəylə üz-üzə qaldığı bir zamanda Azərbaycanın o zamankı iqtidarı öz vəzifə borcuna
cinayətkarcasına yanaşaraq dinc əhalinin xilasından ötrü heç bir tədbir görmədi.
Yalnız ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Xocalı faciəsi ermənilərin
Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırım aktı kimi təsbit olundu. Bu faciəyə 1994-cü il fevralın 24-də
parlamentdə siyasi qiymət veriləndən sonra hər il fevralın 26-sı Xocalı soyqırımı günü kimi qeyd olunur və
respublikamızın bütün regionlarında bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına, Avropa Şurasına,
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə, digər beynəlxalq təşkilatlara, dünya ölkələrinin parlamentlərinə və hökumətlərinə
müraciət edir ki, Ermənistan Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən təşkil olunan və Dağlıq Qarabağda onun
köməyi ilə hakimiyyəti qanunsuz zəbt edən erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı törədilən
Xocalı soyqırımını tanısınlar və pisləsinlər, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq
hüquq normaları və prinsipləri əsasında ədalətli həlli üçün əllərindən gələni əsirgəməsinlər.
Xocalı adlı yurd yerimizi erməni quldurlarının vəhşicəsinə darmadağın etməsindən, dinc əhalinin misli
görünməmiş işgəncələrlə məhv edilməsindən 15 il ötüb. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan xalqı bu faciəni
unutmayıb və heç vaxt da unutmayacaq. Biz inanırıq ki, Azərbaycan xalqı tapdanmış hüquqlarının müdafiəsinə
qalxacaq və düşmənin layiqli cavabını verəcək. Bununla yanaşı, ümid edirik ki, ermənilərin azərbaycanlılara
qarşı törətdikləri qeyri-insani hərəkətlərə, insanlığa sığmayan qəddarlığa dünya ictimaiyyəti tərəfindən də
birmənalı rəy veriləcək, ermənilər etdikləri vəhşiliklərə görə bəşəriyyətin qınaq obyektinə çevriləcək.
Nigar Qazızadə
Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin elmi katibi
“Yeni Azərbaycan”, 24 fevral 2007-ci il
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Vəhşiliyin görünməmiş təzahürü
"1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilər Xocalı şəhərinin əhalisinə misli görünməyən
divan tutdular. Tariximizə Xocalı soyqırımı kimi həkk olunan bu faciə yüzlərlə azərbaycanlının məhv edilməsi,
əsir alınması, şəhərin yerlə-yeksan edilməsi ilə qurtardı. Xocalı faciəsi - Ermənistanın millətçi, vəhşi qüvvələri
tərəfindən Azərbaycana qarşı edilən soyqırımdır - vəhşiliyin görünməmiş təzahürüdür".
Heydər ƏLİYEV
Vaxt nə yaman tez ötüb keçir?! O qanlı, ölümlü-itimli günün 15-ci ildönümüdür. Amma elə bil Xocalı
yenə od tutub yanır. Qapqara tüstü aləmi bürüyür. Günahsız tökülən qanlar hələ də qurumayıb. Yaralılar elə hey
inildəyir, göyüm-göyüm göynəyirlər. Körpələr analarını, analar balalarını səsləyir, soraqlayır, ahıllar diriykən
ölmüş kimidirlər. Axı, nəydi onların günahı?
Rəsmi məlumat: Xocalı faciəsində 613 nəfər şəhid olub. Onlardan 106 nəfəri qadın, 59 nəfəri bir
yaşından 18 yaşına qədər olan uşaq və yeniyetmədir. 70 nəfəri ağsaqqallar, ağbirçəklərdir. Səkkiz ailə tamamilə
məhv edilmişdi. 25 uşaq hər iki valideynini, 230 nəfər isə birini itirmişdi. 487 nəfər əlil olmuşdu. 150 nəfər itkin
düşüb. Hələ də onlardan xəbər yoxdur. 1275 nəfəri ermənilər əsir götürüb.
15 il bir igidin ömrüdür. Bu suallar isə tez-tez səslənir: əsrin faciəsi kimlərin laqeydliyi, biganəliyi
ucbatından baş verdi? Xalqımızın taleyini kimlər özlərinə "tranpilin" bildilər? Niyə, nə üçün vaxtında tədbir
görüb xocalıları xilas etmədilər? Həmin adamlar nə üçün hələ də layiq olduqları cəzalarını almayıblar?
Xocalı faciəsindən bir neçə ay sonra o dövrün Ali Soveti tərəfindən deputat-istintaq komissiyası yaradılmışdı.
Ancaq komissiyanın gəldiyi nəticə elə kağız üzərində qaldı, müqəssirlər məsuliyyətə cəlb olunmadı. Deputatistintaq komissiyasının məlumatına görə, faciənin baş tutmasına səbəbkarlardan biri də Ayaz Mütəllibov olub.
1991-ci il dekabrın 17-də Xocalı rayon İH-nin başçısı vəzifəsində işləyən E.Məmmədov Prezident
A.Mütəllibova ünvanladığı teleqramda yazıb: "Sizə məlumat verirəm ki, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar
yaşayan kəndləri ermənilərlə sovet hərbi kontingentinin birgə hücumları nəticəsində işğal olunur. Stepanakertlə
Əsgəran arasındakı yolu açmaq üçün Xocalının üstünə güclü hücum əməliyyatı hazırlanır. Bizləri məhv etmək
üçün ermənilər hər vasitəyə əl atırlar və atacaqlar. Erməni-sovet vertolyotlarının aramsız, çoxsaylı uçuşları da
bunu sübut edir. Sizdən xahiş edirik ki, Xocalının müdafiəsi üçün təcili tədbirlər görəsiniz. Unutmayın, Xocalı
DQ-də Azərbaycanın müdafiə mövqeyində əsas strateji ünvanlarından ən vacibidir". Həmin gündən iki ay keçdi,
elə bil E.Məmmədovun teleqramı qırx arşın quyunun dibinə düşüb. Bunun özü də Xocalı soyqırımı ərəfəsində
respublikada hakimiyyətsizliyin bir sübutudur.
Ermənilərin hünəri çatmazdı ki, amansızcasına torpaqlarımıza, konkret olaraq Xocalının üstünə basqın
etsinlər. Onlar 1985-ci ildə Xankəndinə köçürülən sovet ordusunun 366-cı alayının gücünə, texnikasına, silahsursatına güvənirdilər. Həmin hərbi qurumun ikinci matorlu atıcı taborunun komandiri Seyran Ohanyan idi.
Taborun 40 nəfər erməni millətindən üzvü, 24 tankı, 16 topu, nəqliyyat vasitələri, silahları vardı. Sovet ordusu
onları ən müasir texnika ilə təmin etmişdi. Ermənilər əməliyyatda iştirak edənlərə külli miqdarda pul vermiş və
əlavə vermələrini də vəd etmişdilər. Alayın hərbi qulluqçusu Zinayev qanlı faciədən iki gün sonra Tbilisidəki
hərbi hissəyə köçürülərkən axtarış zamanı ondan 2 milyon rubl aşkarlanmışdı. Xocalı soyqırımından bir gün
sonra, fevral ayının 27-də Bakıda, Binə aeroportunda polkovnik Oleq Deyçikov qanlı faciənin iştirakçısı kimi
saxlanılmış, onun üstündə yarım milyon rubla yaxın pul sənədləşdirilərək götürülmüşdü. Bir sözlə, sovet
hərbçiləri ermənilərə satılmışdılar.
Soyuqlu-sazaqlı qış axşamı, fevralın 25-dən 26-a keçən gecə quduzlaşmış düşmən görünməmiş
amansızlıq, vəhşiliklə Xocalıya doğru irəliləyirdi. Tankların nəriltisindən, topların gurultusundan ağız deyəni
qulaq eşitmirdi. Sakinlər şaxtalı havada, qaranlıqda güllə, mərmi yağışı altında ayaqyalın, başıaçıq üz
tutmuşdular dağlara, meşələrə. Şəhər yanırdı. Düşmən sevinirdi. Fağır xocalılar hələ bilmirdilər ki, onların əsl
faciəsi qabaqdadır. Var-dövlətlərini, olan-qalanlarını evlərində qoyub gedirdilər. Bu qaçhaqaçda ana baladan,
qardaş bacıdan ayrı düşürdü. Ermənilər baş götürüb qaçanlara dağ cığırlarında, meşələrdə də qənim kəsilirdilər.
Ahıl-uşaq bilmirdilər. Üzüyü olanların barmağın, sırğası olanın qulağın kəsirdilər. Hamilə gəlinin sinəsinə
süngü sancırdılar. Ağbirçəyin, ağsaqqalın paltarına od vurub diri-diri yandırırdılar… Bakıda isə vəzifə uğrunda
çəkişmələr, didişmələr səngimək bilmirdi. Ermənilərin törətdikləri qanlı olaylara etinasızlıq o həddə çatmışdı ki,
dövlət televiziyası da uydurma bəyanat yaydı: "Dünən axşam ermənilər Xocalı şəhərinə hücum etmiş, iki nəfər
yaralanmış, dörd ev yandırılmışdı".
Ali Sovetin deputat-istintaq komissiyasının məlumatında oxuyuruq: "Qarabağ zonası üzrə Prezident
müvəkkili Musa Məmmədov Ayaz Mütəllibovun ünvanına açıqlama-arayış göndərmişdi ki, hərbi dəstələrin
sayına, silahlanmaya, texnikaya görə ermənilər bizdən xeyli üstündürlər. Onlar müasir silahlardan istifadə
edirlər. Xarici qüvvələrə arxalanan düşmən daim hücum edir, gündə bir yaşayış məntəqəmizi yandırır, ona sahib
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çıxır, sakinləri - xüsusən ahılları, körpələri qətlə yetirirlər. 4 aydan artıqdır ki, Xocalı ətraf mühitdən tamamilə
təcrid olunub, qonşu rayonlarla, kəndlərlə əlaqə kəsilib. Ərazilərimizi erməni hücumlarından yalnız bir neçə
nəfər milis işçisi, azsaylı milli ordumuzun əsgərləri, yerli sakinlər qoruyur. Bu qüvvə yüksək səviyyədə hərbitexniki baxımdan təchiz olunmuş erməni yaraqlıları ilə müqayisədə olduqca aşağı səviyyədədir". Təəssüf, ölkə
prezidenti vacib xəbərdarlığa, nümayəndəsinin məlumatına belə etinasız münasibət göstərdi. Əslində o, cəbhə
bölgəsinə getməli, vəziyyətlə tanış olmalı, tədbirlər işləyib həyata keçirməliydi. Nəyin bahasına olursa-olsun
düşmənin qarşısını almalıydı. Amma, gözləmə mövqeyi tutdu.
Əsrin faciəsi - soyqırımından iki gün sonra Ağdamın mərkəzində iynə atsaydın yerə düşməzdi. Həmişə
xoş mahnılar, muğam sədaları eşidilən ünvandan indi ah-nalələr, ağı-fəryadlar ərşə yayılırdı. Qohumlar, tanışlar
bir-birini soraqlayırdı. Canlarını amansızlıqdan, qəddarlıqdan qurtaranlar kirimək bilmirdilər. Qadınlar
sinələrinə döyür, saçlarını yolur, kişilər haray-həşir qoparırdılar. Onlara təskinlik də vermək olmurdu. Əslində
cəfa çəkənləri qınamaq da mümkün deyildi. Elə hala düşmüşdülər ki, qonşu-qonşunu, qohum-qohumunu
tanımırdı. Meyitlər çöllərdə, düzlərdə, meşələrdə qalmışdı. Nə etməli? Rəsmi Bakı susub. Mövqeyi bilinmir,
qayğısı görünmürdü. Hava da gah açılır, gah da tutulurdu. Kim isə ucadan dedi: "Ay camaat, kimi gözləyirik?
Biz unudulmuşuq, yaddan çıxmışıq. Dövlət başçısı gəlmir, halımıza yanmır, bəs onun buradakı nümayəndəsi
niyə gözə görünmür?.. Meyitlər yollarda, dağlarda qalıb, geciksək qurd-quşa yem olacaqlar. Onlar yaşayanda
qədir-qiymətləri bilinmədi, heç olmasa cəsədlərini gətirək".
Hünərli, qeyrətli gənclərin, kişilərin bir çoxu bu çağırışa münasibətlərini bildirdilər. İlk dəfə onda
gördük ki, ən sərt qanun haqlı tələb qarşısında acizdir. Vertolyotla gedənlərin arasında teleoperatorlar Seyidağa
Mövsümov və Tahir Qarayev də vardı.
Dəqiqələr ötüb keçir. İntizarlı baxışlar səmaya - vertolyotun havaya qalxdığı, qayıdacağı səmtə zillənir.
Axır ki, gözlənilən an çatır. İki gün əvvəl həyətlərində deyib-gülən, atılıb-düşən, belə bir müsibəti, qəddarlığı
ağıllarına gətirməyən körpələrin, uşaqların qanlarına bələnmiş, qorxudan gözləri açıq qalmış cəsədləri
qucaqlarda gəlir. Allahım, o nə fəryad, ah-şivən idi eşidilirdi?!
… Onların hamısını - bir gecənin müsibətindən can qurtara bilməyənlərin - 613 nəfərin adlarını
sadalamaq çətindir. Lakin dinc, silahsız, körpə, ahıl insanlara amansızlıqla qənim kəsilənlərə lənət oxumaq
asandır. Sağlıq olsun, tarix boyu haqq, ədalətli iş namərdliyə, nadanlığa qalib gəlib. Hələlik isə xalq şairi
Zəlimxan Yaqubun misraları dilimizin əzbəri olub:
Qaçdı Novruzun tamı,
Kimdi yandıran şamı?
Yas elədin bayramı,
Layla, Xocalım, layla.
***
Bu torpağın canısan,
Selə dönmüş qanısan.
Sən kimin qurbanısan?
Layla, Xocalım, layla…
... Sənə biganə, etinasız münasibət bəsləyənlər, qədir-qiymətini bilməyənlər unutdular ki, Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsisən, Xocalı! Sənin uğrunda döyüşlərdə həlak olanların, günahsız qurbanların, 15 il əvvəl qış
gecəsində donanların, itkin düşənlərin müqəddəs ruhları bizləri tezliklə qoynuna qayıtmağa, səni düşmən
tapdağından azad etməyə çağırır, Xocalı! Sən qan, gen yaddaşımızda yaşayan dərdimiz, qəm tariximizsən,
Xocalı!
Telman MEHDİXANLI,
"Azərbaycan", 25 fevral 2007-ci il
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O qanlı günü unutmaq olmaz
Dəhşətli qırğın gedirdi. Düşmən Xocalının başına od ələyirdi. Daha zirzəmidə dözə bilmirdik, çaşqın
halda çölə-bayıra səpələndik. Gülləyə, mərmiyə məhəl qoyan yox idi. Hamı dəstə-dəstə Ağdama tərəf axışırdı.
Körpə Salatını kürəyimə bağlayıb mən də dəstənin önündə ağır-ağır addımlayırdım. Kətik meşəsinə çatanda bizi
hər tərəfdən atəşə tutdular. Ayaqlarım keyimişdi. Yeriyə bilmirdim. Bir yandan da ac-susuz Salatın balam
aramsız ağlayır, heç cürə kiridə bilmirdim.
Hamı üstümə düşdü ki, uşağın səsini kəs, yerimizi bilərlər. Bir uşaqdan ötəri bütün dəstəni bada vermək
olar?
- Bəs nə edim? Onsuz da ermənilər hamımızı qıracaq. Qonşu Aydına yalvardım ki, uşaq kirimir, məni vur,
canım qurtarsın. Əsir düşüncə ölsəm yaxşıdır. Başını buladı... Göz yaşıma məhəl qoymadı - toxta, - dedi.
Körpə hönkürür. Arvadlar qan-qarğış tökürlər. "Kirit onu, kirit!" Kiritmək olur?! Qan vurdu beynimə. Bir də
onda ayıldım ki, var gücümlə körpə Salatınımın ağzını qapamışam. Zavallının səsi kəsiləndə ürəyimdə dəhşətli
yanğı hiss elədim. Elə hey xışmalayıb qar yeyirdim. Ancaq yanğım sönmürdü ki, sönmürdü.
Uşağı kürəyimə bağlayıb xeyli yol getdik. Bir də gördük ermənilər bizi mühasirəyə alıblar. Naxçıvanik kəndinə
gətirib hamımızı fermaya doldurdular. Tükürpədici səhnə yarandı: bir zırpı erməni pul-paramızı, qızıl-bəzək
əşyalarını əlimizdən aldı. Usubəlinin qucağındakı körpəni də götürüb getdi.
Hara gedirik, necə gedirik, bilmədik, key kimiydim. Bir vaxtı uşağın tərpəndiyini hiss elədim. Mahirə
qundağı qaldırıb baxdı. "Körpə ölməyib, - dedi - sağdır. - Sevincimdən hıçqırığımı boğa bilmirdim. Tez uşağı
açıb, döş verdim, güclə əmməyə başladı. Həmin anlarda keçirdiyim hissləri bir Allah bilir, bir də mən özüm...
İndi körpəm böyüyüb. Salatın əməlli qız olub. Lakin o dəhşətli günlər hər yada düşəndə o dünyaya gеdibgəlirəm. Xocalı soyqırımı hamının ürəyinə dağ çəkdi.
Hеç cürə unuda bilmirəm o qanlı günləri...
Gecə-gündüz Tanrıya yalvarıram ki, tez qayıdaq doğma yurdumuza.
Müşkülat İsa qızı
Xocalı köçkünü
"Azərbaycan", 25 fevral 2007-ci il
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İnsanlığın düşməni
Şərqin böyük təfəkkür sahibi Sədi Şiraziyə məxsus fikirdir
Ermənidir yer üzünün Əhriməni,
İnsanlığın düşmənidir, düşməni.
"Əhrimən" sözünün mənası şər və zillət mənbəyi deməkdir. Millətimizin taleyinə yazılan amansızlığın
bəlkə də ən birincisi onun ermənilərlə qonşuluqda yaşaması, öz ərazisində, öz halal torpağında bu namərdlərə
yer verməsidir. Məşhur tarixçi V.L.Veliçko yazırdı: "Ermənilər haqqında çox-çox qədimlərdən pis bir fikir
yaranıb və şübhəsiz ki, bu əsassız deyildir. Ona görə ki, əsası olmasaydı bütöv bir xalq haqqında həm də
müxtəlif dövrlərdə belə bir fikir yarana bilməzdi". Məhz belə bir mənfur təbiətə malik olan ermənilər həmişə
xalqımıza, millətimizə qarşı müxtəlif soyqırımlar, terror aktları, repressiyalar həyata keçiriblər. Böyük rus şairi
Puşkinin "Sən qorxaq, sən kölə, sən ermənisən" sözləri isə illərdir ki, sülhsevər insanların dilinin əzbəridir.
Ermənilərin alçaqlığı, vəhşiliyi, namərdliyi haqqında dünyanın çox məşhur insanları öz fikirlərini bildiriblər.
"Qobusnamə"də (1082-1083-cü illərdə yazılıb) oxuyuruq: "Erməni bədfel, kündə bədən, oğru, gözügötürməyən,
bir ayağı qaçmaqda olan, əmrə baxmayan, yersiz hay-küy salan, vəfasız, ziyankar, söyüşsöyən, ürəyi kinli,
ağasına düşmənçidir".
Belə bir mənfi xüsusiyyətlərə malik olan etnik qrup zaman-zaman millətimizə qarşı müxtəlif bəd əməlli
niyyətlər və xəyanətlər həyata keçiriblər. 1813-1828-ci ilə qədər 410 min kvadratkilometr sahəsi olan
Azərbaycan torpağı 86,4 min kvadratkilometr qalana qədər erməni təcavüzkarları və onların tərəfdarları
tərəfindən ya parçalanmışdır, ya da işğal edilmişdir. 1905-1918-ci illər arasında ermənilər yarım milyon
azərbaycanlını qətlə yetirmişlər. 1918-ci ildə təkcə Zəngəzurda 115 azərbaycanlı kəndi tamamilə yer üzündən
silinmişdir. Tarixçilər yazırlar ki, harda bir terror həyata keçirilirsə, mütləq orada erməni barmağı var. Bu
namərd millət ömrü boyu vəhşiliklə məşğul olub. Onları xalq, millət adlandırmağın özü bir yanlışlıqdır.
Ermənilərin içindən çıxan "ziyalıların, yazıçıların" da arasında insanlığa yaxın olanı demək olar ki, azdır, bəlkə
də yoxdur. Məşhur şairləri Silva Kaputikyan ömrü boyu erməni analarını məcbur edirdi ki, siz hər dəfə öz
balalarınıza süd verəndə mütləq onların qulağına pıçıldamalısınız: "Türk sənin düşmənindir. Böyüyəndə qisas
almalısan, öldürməlisən, qəsd etməlisən, "böyük Ermənistan" yaratmaq üçün türkü son nəfərinə qədər
qırmalısan. Bütün torpaq bizimdir". İnsan adlandırılmağa heç bir məziyyəti olmayan Zori Balayan isə əlinə
qələm alan gündən Azərbaycan xalqının ünvanına ağzına gələn hədyanları, söyüşləri yazmaqla məşğuldu. Hələ
sovet dövründə İrəvanda erməni, Moskvada rus dillərində çap etdirdiyi "Ocaq" kitabında erməniləri vəhşətə,
cinayətə, işğalçılığa çağıraraq onları qeyri-insani hərəkətlərə təhrik edirdi. Zori Balayan o kəslərdəndir ki,
sinəsində ürək, üzündə abır-həya, sözlərində həqiqət yoxdur. Belələrini Allah yox, iblis yaradıb. Və bu iblis
xislətlilərin qanında ancaq insanlara pislik və nifrin dolaşmaqdadır. Zori Balayan kimilərini xalqımız yetərincə
tanıyır. Yadımdadır ki, 2001-ci ilin 9 yanvarında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycana gələndə
Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişdi. On bir gün sonra isə "Nezavisimaya qazeta"da "Molçaniye-i qresno
i opasno" adlı yazısı çap edilmişdir. Həmin vaxt öz hiddət və qəzəbini çox kobud sözlərlə ifadə edən Zori
Balayan V.Putini ittiham edirdi və heç vəchlə razılaşa bilmirdi ki, Rusiya Prezidenti nəyə görə Şəhidlər
Xiyabanında ehtiramla baş əyib. Təəssüf ki, o vaxt bu hadisəyə münasibət respublika səviyyəsində adi şərhlərlə
ötüşdü. Halbuki ən azı rus mətbuatı ilə əməkdaşlıq edən jurnalistlərimiz bu hadisəyə öz sərt mövqelərini
bildirməli idilər. Yenidən Zori Balayanı "yad" etməyimizə səbəb bu yaxınlarda internetdə oxuduğumuz
tükürpədici məlumatlar oldu. Zori Balayan 1996-cı ildə "Ruhumuzun canlanması" adlı bir kitab yazıb. Oradakı
bir məlumatı olduğu kimi qələmə alırıq. (Bəri başdan ürəyi zəif olanların bu yazını oxumamasını məsləhət
görürük. Çünki insan adlanan varlıq bu vəhşiliyə necə tab gətirə bilər?! - F.X.) Türkün qatı düşməni Zori
Balayan yazır: "13 yaşındakı türk uşağının (bu uşaq Xocalı soyqırımı vaxtı ermənilər tərəfindən girov
götürülmüşdür - F.X.) başından, sinəsindən və qarnından dərisini soydum. Saata baxdım, türk uşağı 7 dəqiqə
sonra qan itirərək öldü. İlk sənətim həkimlik olduğuna görə humanist idim. Ona görə də türk uşağına etdiyim bu
əməllərə görə də özümü xoşbəxt saymadım. Amma ruhum xalqımın bir faizinin belə qisasını aldığı üçün
sevincdən qürurlanırdı. Dostum Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və onu
türklə eyni kökdən olan itlərə atdı". Belə bir mənzərəni təsəvvür etmək çətindir. Heç faşistlərdən üzü bəri yer
üzü bu cür vəhşilik görməyib. Zori Balayanın bu qara etirafını başqaları eşitmirmi? İnterpol axtarışında olan bir
caninin tutulması nə qədər çətinmiş? Beynəlxalq təşkilatlar bəzən elə qəddarlığa göz yumub, elə adiliklərə
dəhşət donu biçir ki, qalırsan məəttəl. Azərbaycan bayrağını təhqir etdiyinə, millətinə söydüyünə, doğma
yurdunu işğal etdiyinə, valideynlərini, qohum-əqrabasını qaçqına döndərdiyinə, daha hansı sitəmlərə və
xəyanətlərə görə dərindən sarsıntı keçirərək əsəbləşib normal vəziyyətdə olmadığına görə bir erməni dığasına
qəsd edən Ramil Səfərovun (hərçəndi, biz buna da haqq qazandırmırıq - F.X.) hərəkətləri ağırdır, yoxsa yazıçı
Zori Balayanın günahsız körpələri diri-diri soyaraq qətlə yetirməsi, itlərə yedirtməsi? Eləcə də üçyaşlı körpənin
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ürəyini çıxararaq boynuna asan və bütün bu vəhşiliyi ananın gözləri qarşısında yerinə yetirən zori balayanlara
canavar, ayı, vəhşi belə demək olmur. Çünki təbiətdə eyni cinsli heyvanlar da bir-biri ilə bu cür qəddar
davranmırlar. Hətta, ən vəhşi heyvanın qarşısına insan cocuğu çıxanda ona toxunmur. Əksinə, aparıb öz balaları
ilə birlikdə böyüdür. Bu faktlarla bağlı nə qədər sənədli filmlər çəkilib, əsərlər yazılıb.
26 fevral 1992-ci il Xocalı fəlakəti məhz zori balayanların illər boyu təbliğatı nəticəsində türk millətinə qarşı
yeridilən soyqırım siyasətinin tərkib hissəsidir. Bu faciə zamanı şəhid olmuş, əsir və girov düşmüş, qətlə
yetirilmiş insanların rəqəmlə ifadə olunmuş siyahısına baxanda adamın varlığından gizilti keçir. Lentə
köçürülmüş məqamları sadəcə seyr etmək də mümkün deyildir. Çünki tükürpədici mənzərələr adamın varlığına
vahimə gətirir. İnsan adlanan bəşər övladı bu qəddarlığı necə bacarır?
Gözəl Qarabağımızın dilbər guşələrindən olan Xocalı ötən əsrin əvvəllərində də dəfələrlə erməni
daşnaqları tərəfindən yandırılıb, viran edilib. Xocalı 1905, 1918-ci illərdə ermənilər tərəfindən tar-mar olunub.
Amma həmişə də xocalılar ara sakitləşən kimi doğma yurda qayıdıb. Xocalını bərpa edərək yenidən yaşamağa
başlayıblar. Xocalı həm də qədim abidələrlə zəngin olan bir yurd idi. Burada ulu keçmişimizin yadigarı olan
müxtəlif kurqanlar var idi. Tədqiqatçıların apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, Xocalı çox
qədimdən əcdadlarımızın vətəni olub.
Təəssüf ki, sonuncu soyqırımın nəticələri daha ağlagəlməz, daha acınacaqlı idi. 15 ildir ki, biz bu
fəlakətin ağrı-acıları ilə nəfəs alır, onun başvermə səbəblərini araşdırır, müəmmalar qarşısında çırpınır, bir çox
sualların cavabını axtarırıq. Bu fəlakət baş verməyə bilərdimi?
Bəllidir ki, ermənilər bütün zamanlarda millətimizə diş qıcırdanda başıbəlalı Xocalı coğrafi mövqeyinə
görə əsas hədəflərdən birinə çevrilib. 1988-ci ildə ermənilərin qopardığı torpaq davalı tufan Xocalının da başı
üstündə bir fəlakət topasına dönmüşdü. Amma bir çox qəsdlər kimi ermənilər bunu da törətməyə dərhal cəsarət
edə bilmədilər. Birinci ona görə ki, Xocalı xocalılar tərəfindən inamla qorunurdu. İkinci də daşnaqlar içimizdəki
satqınların sifətlərinə hələ tam bələd deyildilər. Bu o zamanlar idi ki, yerli əhalini silahlandırmaq əvəzinə
əlindəki, ovcundakı ov tüfənglərini də alırdılar. Xocalıya qədər ermənilər millətimizin gözünü qorxutmaq üçün
bir sıra ağır əməliyyatları həyata keçirdilər. Məsələn, 1988-ci ilin fevralında ermənilərin indi dillərinin əzbəri
olan Sumqayıt hadisələrini törətdilər. 1988-ci ilin payızında Qərbi Azərbaycandan üç yüz minə yaxın
soydaşımızı min bir işgəncə ilə qovdular. Respublikamızın o vaxtkı rəhbərliyi, başda Vəzirov olmaqla bu
binəsib insanlara qarşı son dərəcə biganə və soyuq münasibət göstərdilər. Dağ şəraitində yaşamağa öyrəşmiş
əhaliyə Dağlıq Qarabağda məskunlaşmağa imkan vermədilər. Oraya üz tutanları o vaxtkı respublika rəhbərləri
Dağlıq Qarabağdan çıxardılar.
1990-cı ilin yanvarında sovet ordusunun köməyi ilə Bakıda faciə törədildi. Dinc əhali qətlə yetirildi,
paytaxtımız gülləbaran edildi. Vəzirov milləti qan içində qoyub qaçdı. Nazirlər Sovetinin sədri Ayaz Mütəllibov
tökülən qanları ayaqlayaraq Moskvaya getdi. Qayıdanda da heç nə olmayıbmış kimi həsrətini çəkdiyi kresloda
əyləşdi. Belə manqurtlaşmış insanların ölkəyə rəhbərlik etməsi əsil faciə idi. Onların yadına millət, Vətən
düşmürdü. Maraq ancaq bir istiqamətə yönəlmişdi: ancaq və ancaq ətrafları, can atdıqları hakimiyyət, kreslo
marağı idi. Azərbaycan torpaqları isə ermənilər tərəfindən kənd-kənd, rayon-rayon işğal edilirdi. Ölkə rəhbərləri
isə heç nədən "xəbərdar" deyildilər. "Biz bilməzdik ki, belə bir faciə ola bilərdi" söyləyirdilər. Bu yerdə yada bir
müdrik əhvalat düşür. Bir kişi Əzraillə dostluq edirmiş. Bir gün ondan xahiş edir ki, bilirəm nə vaxtsa canımı
alacaqsan, amma məni qabaqcadan xəbərdar et, sonra. Əzrail də ona söz verir. Vaxt ötür, əvvəlcə bir qonşu,
sonra o biri qonşu rəhmətə gedir. Qəfildən Əzrail kişinin başının üstünü kəsdirir: "canını almağa gəlmişəm".
"Bəs niyə məni xəbərdar etmədin?" - deyə kişi gileylə soruşur. Əzrail gülür: "nə qəribə adamsan, yan-yörəndəki
qonşularının hamısını aparmışam, bəs bunlar xəbərdarlıq deyildi?!"
Niyə xatırlatdıq, bu ibrət götürülməli rəvayəti? Xocıladan öncə, məhz fevral ayında onun ətrafında olan
kəndlər ermənilər tərəfindən dağıdılır, yandırılır, külü göyə sovrulurdu. Cəmilli, Meşəli, Quşçular, QaradağlıE
kimi kəndlər yandırıldı. Əhalisi qətlə yetirildi, insanların naləsi ərşə bülənd oldu. O zaman bu bölgədə olan
jurnalistlər yazırdılar, qəzetlərə informasiyalar ötürürdülər: Xocalı təhlükə qarşısındadır. Bu şəhərin uzun sürən
mühasirəsi, yolların bağlanması niyə bir kimsəni ayıltmır? Niyə ölkə rəhbəri bu şəhərin müdafiəsini təşkil
etmədi? Niyə insanların harayı eşidilməz oldu? Bax bu sualların cavabları indi yox, o zaman əməli şəkildə
həyata keçirilməli idi. Əlbəttə, onda Xocalı soyqırımı baş verməyə bilərdi. Təəssüf ki, Xocalı soyqırımının
dəhşətlə həyata keçirilməsinə rəhbər vəzifədə olanların biganəliyi və xəyanəti də yol açdı.
Başqa bir fakt. Faciədən xeyli əvvəl Azərbaycan televiziyasının müxbiri Qulu Məhərrəmli Xocalıda olarkən
Milli Ordunun burada yerləşdirilmiş 15-20 nəfərinin komandiri, baş leytenant Aqil Quliyevlə görüşüb. Aqil
Quliyev cəbhədə baş verən uğursuzluqların səbəblərindən danışaraq respublika Prezidenti Ayaz Mütəllibovun
göstərdiyi laqeyd münasibətə öz hiddətini bildirib. "Əgər tezliklə əncam çəkilməsə, baş verə biləcək fəlakətin
miqyasını sözlə ifadə etmək çətin olacaq" deyib. Təəssüf ki, o zaman teleşirkətin rəhbərliyində əyləşənlər də
Ayaz Mütəllibova xidmət göstərən dinsiz-imansız, duyğusuz qullar idi. Onlar həmin çıxışın ekranda
göstərilməsinə icazə verməyiblər. Faciə baş verəndən iki il sonra biz ilk dəfə o kadrı ekranda gördük. Artıq nə
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Xocalı var idi, nə də ki, Ayaz Mütəllibov Azərbaycanda idi. Bu haqlı ittihamların, xəbərdarlıqların sahibi Aqil
Quliyev də Xocalıda qəhrəmancasına həlak olmuşdu. Cəbhədə göstərdiyi qeyri-adi igidliyə görə Aqil Quliyev
ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görüldü. İndi Şəhidlər Xiyabanında uyuyan Əlif
Hacıyev, Tofiq Hüseynov, İnqilab İsmayılov, Hikmət Nəzərli Aqil Quliyev kimi Vətən qarşısında öz borclarını
ləyaqətlə yerinə yetirərək Xocalı uğrunda həlak olmuşlar. Onlar da məhz ölümlərindən sonra Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı adını qazanmışlar.
Dəhşətlisi budur ki, sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə ermənilər Xocalıya basqın
edərək bir gecədə yüzlərlə insanı vəhşiliklə qətlə yetirdilər. Ölümsaçan silahlardan birtəhər qurtulub qaçanlar da
yollarda həlak oldular. Amma o zaman Azərbaycan televiziyası "can rahatlığı" ilə belə bir xəbər yaydı:
"Xocalıda münaqişə baş verib, iki adam həlak olub". Halbuki televizayının öz operatorları da qanlı faciənin
müəyyən məqamlarını çəkmişdilər.
Qarabağın aran elləri Ağdamdan keçərək hər yay Xocalıya, Şuşaya, Laçına, Zəngəzura üz tutardılar.
İndi Şuşada ermənilər yaşayır. Zəngəzur dustaq olub. Xocalı bayquşlar yuvasına çevrilib. Minillik qədim
yaşayış yerlərimiz erməni tapdağı altında əzab çəkir. Əlbəttə, bu yaraların qaysaq tutacağına, nə vaxtsa
sağalacağına inanırıq. Amma adamı dəhşətə gətirən odur ki, bizi doğrayan, bizi kəsən bu baltaların sapı bizim
meşələrin ağaclarından hazırlanıb. Ermənilərin qol açıb oynamaları üçün bu havanı çalanlar arasında
özümüzünkülər də var idi. Bu soyqırımın sürətlə qanad açmasına o zaman dövlətin başında dayanan bəzi qafası
boşların əməlləri, xəyanətləri də rəvac verdi. Hərdən də ilin, günün bu vədəsində üzü Ermənistana sarı gedərək
Dilicanda ermənilərlə birgə rəqs edib, çörək kəsən, Azərbaycan plovu dadan bəzi "hüquq-müdafiə"çilərinin "Biz
ermənilərlə yeni dostluq ənənəsinin təməlini qoyuruq" söyləməsi acı təəssüf doğurur. Zori Balayanın "uf"
demədən dərisini soyduğu 13 yaşlı uşağın harayı ürəkləri deşir. İsveçrənin məşhur şərqşünas alimi Adam
Mesinin "Müsəlman intibahı" kitabında yazdığı sözlər yada düşür: "Ağ qulların ən pisi ermənidir. Əgər erməni
qulunu bircə saat işsiz qoysan, onun xasiyyəti həmin anda ziyankarlığa, pisliyə sövq edəcəkdir". Dünyanın
müdrikləri sınaqlardan çıxmış hadisələrə, olmuşlara, olaylara söykənərək ermənilər haqqında belə dəqiq və
sərrast söz deyiblər ki, bəşəriyyət ayılsın, birdəfəlik bilsin: erməni insanlığın düşmənidir!
Flora XƏLİLZADƏ,
"Azərbaycan" 25 fevral 2007-ci il
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Dünya mətbuatı və Xocalı sayqırımı
Xocalı soyqırımını törətmiş ermənilər və onların köməkçiləri həmçinin insan haqlarına qarşı böyük
cinayət etmişlər. Onların bu cinayətləri beynəlxalq müqavilələrə - Cenevre Anlaşmasına, İnsan haqları
Bəyannaməsinə, Vətəndaş və siyasi haqlar üzrə beynəlxalq müqavilələrə, Atəşkəs zamanında və hərbi
münaqişələr zamanı qadınların və uşaqların qorunması Bəyannaməsinə ziddir.
Ermənilər iddia edirlər ki, Xocalıdan əhalinin çıxması üçün Xocalı-Ağdam təhlükəsizlik koridoru təşkil
edilmiş və bu haqda mühasirədə olan əhaliyə xəbər verilmişdi. Əslində isə Xocalı əhalisinin təhlükəsiz koridor
haqqında heç bir məlumatı olmamışdır. "Memorial" təşkilatının müşahidəçiləri Xocalıya hücum zamanı şəhəri
tərk etmiş 60 nəfərdən Xocalı-Ağdam koridoru ilə əlaqədar sorğu keçirmişdir. Soruşulan insanlardan yalnız biri
koridor haqqında məlumatı olduğunu bildirmişdir. Lakin həqiqətdə koridor olmamış, ermənilərin koridor
adlandırdıqları yolda da Xocalı qaçqınlarını atəşə tutaraq öldürmüşlər. Sonradan erməni tərəfi etiraf etmişdir ki,
onların əsas hədəfi Xocalı bölgəsini yox etmək yox, Əsgəran-Xankəndi yolunu boşaltmaq, azərbaycanlıların
idarəsində olan hava limanını ələ keçirmək idi. Deməli, "Xocalı bölgəsinin yox edilməsi" faktının mövcudluğu
ermənilərin bu soyqırımı törətmələrinin dolayı yolla etirafıdır.
Bundan əlavə, xocalıların varidatı ermənilər tərəfindən qarət edilmişdir. "Memorial" təşkilatının
müşahidələrinə görə, Xocalıda qarşısı alınmayan soyğunçuluq olmuşdur. Qəsəbədəki əmlakı Xankəndində və
ətrafda yaşayan ermənilər talan etmişlər. Müşahidəçilər bir çox evin qapılarına onların yeni "sahiblərinin" adları
yazıldığını da bildirdilər.
Beləliklə, artıq 15-ci ildir ki, Azərbaycanın dilbər guşəsində yerləşmiş olan Xocalı şəhəri əhalisi ilə
birlikdə yer üzündən silinmişdir. "Sandy Times" qəzetinin əməkdaşı Tomas Tolts ermənilərin həyata
keçirdikləri qətliam haqqında məlumat verən ilk repartyordur. "Xocalı yalnız azərbaycanlıların yaşadığı şəhər
olmuşdur. Sülh vaxtında kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan minlərlə azərbaycanlının şəhərdə evi var idi. Keçən
həftə yer üzündən silinmişdir".
Bununla belə, çox halda Xocalı soyqırımı haqqında yazmadığına görə dünya mətbuatını
günahlandırırıq. Amma bunun günahı, ilk növbədə mətbuat nümayəndələrində yox, siyasilərdədir. Dünya
mətbuatı isə əslində Xocalı soyqırımı haqqında heç də az yazmamışdır. Əsas məsələ bu yazıları cəmləyib,
yüksək instansiyalara təqdim etmək və faciənin soyqırımı kimi qəbul edilməsinə nail olmaqdır. Dünya tarixi də
sübut edir ki, hər hansı hadisənin dünyaya təqdim edilməsinin birinci mərhələsi onun tanıdılmasından başlayır.
Düzdür, soyqırımının ilk günlərində ermənilər hadisə haqqında məlumatın dünyaya yayılmasının qarşısını
almağa, cinayətlərinin izlərini ört-basdır etməyə çalışmışlar. Lakin onların bu cəhdlərinə baxmayaraq, artıq
martın 2-də Xocalının səsi dünyanın hər yerindən eşidilməyə başladı, Xocalıda Azərbaycan türklərinin başına
gələnləri yazıb dünyaya anlatmaq istəyən xarici müxbirlər hadisə yerinə gəldilər. Onlar qar üstündə səssizcə
"yatan" cəsədləri, qan qoxuyan ərazini lentlərə köçürdülər, qeydlərini apardılar. Çox maraqlıdır ki, Xocalı
soyqırımını qələmə alan və şəkillərini çəkən ilk xarici jurnalistlərdən biri Fransanın müxbiri Janiv Yunet oldu.
Janiv Yunet gördüyü dəhşəti bu sətirlərlə dünyaya bəyan etdi: "Biz Xocalı faciəsinə şahid olduq. Yüzlərcə cəsəd
gördük. Bunların içində qadınlar, qocalar, uşaqlar və şəhərin müdafiəçiləri var idi. Sərəncamımıza vertolyot
verilmişdir. Göydən gördüklərimizi kamera ilə çəkirdik. O zaman ermənilər vertolyota atəş açdılar, biz çəkilişi
yarımçıq buraxaraq geri qayıtmaq məcburiyyətində qaldıq. Mən müharibə haqqında çox şey eşitmişdim, alman
faşistlərinin qəddarlığını oxumuşdum. Ancaq ermənilərin məzlum xalqı və 5-6 yaşındakı uşaqları öldürərkən
etdikləri vəhşiliklər faşistləri belə kölgədə qoyurdu. Biz xəstəxanada, vaqonlarda, hətta uşaq bağçalarında və
məktəblərdə, siniflərdə çoxlu yaralı gördük".
1992-ci il martın 3-də BBC Xocalı soyqırımı haqqında belə məlumat verdi: "Hadisə yerində olan
müxbirimiz 100-dən artıq azərbaycanlı kişi, qadın və uşaq daxil olmaqla cəsədlər gördüyünü və bunların
başlarına yaxın məsafədən atəş açılaraq öldürüldüyü haqqında məlumat verdi". "İzvestiya" qəzetinin müxbiri
V.Bellax isə Xocalıda başları kəsilmiş insan cəsədləri barədə belə yazırdı: "Tez-tez Ağdama cəsədlər gətirilirdi.
Tarixdə belə şeylər görünməmişdir. Cəsədlərin gözləri çıxarılmış, qulaqları və başları kəsilmişdir. Bir çox
cəsədi tanklarla sürüdükləri də bəlli olurdu. Cəsədlər üzərində işgəncələrin həddi, hesabı yox idi". "Finansial
Times" qəzeti də Xocalı qətliamı haqqında yazmışdır: "Ermənilər Ağdama gedən qaçqınları atəşə tutdular.
Azərbaycanlılar gəldikdə 1200 cəsəd saydılar. Livandan gələn reportyor, zəngin ermənilərin Qarabağa silah və
könüllü göndərdiklərini təsdiq edir". Ermənilərin qətlə yetirdikləri azərbaycanlılar haqqında "İzvestiya" qəzeti
şahidlərin də məlumatını dərc etmişdir: "Mayor Lenold Kravest yamacda 100-ə yaxın cəsəd görmüşdür. Oğlan
uşaqlarından birinin başı yox idi. Hər yerdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş yaşlı qadın və uşaqların cəsədləri var
idi". Burada bir məqamı da qeyd etmək yerinə düşər. Məlumdur ki, ermənilər Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar
cavabdehlikdən imtina etmək üçün hətta hadisənin guya azərbaycanlılar tərəfindən törədildiyini, dünya
mətbuatında işıqlandırmağa çalışırdılar. Lakin hadisə o qədər dəhşətli idi ki, erməni jurnalisti belə faciənin
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gizlədilməsinin mümkün olmadığını başa düşmüşdür. Erməni mənşəli avropalı jurnalist ermənilərin Xocalıda
həyata keçirdikləri soyqırım haqqında hadisənin ilk günlərində yazırdı: "Ermənilər Xocalıda qətl etdikləri 100
nəfəri yan -yana düzərək körpü qurdular. Mən bu körpüdən cəsədlərin üzərindən keçərkən ayağımı körpə bir
uşağın sinəsinə basanda elə titrədim ki, fotoaparatım, bloknotum, qələmim yerə düşərək qana bulaşdı. Özümü
tamam itirdim, bədənim titrədi". Xocalı qırğınını görmüş beyrutlu erməni qəzetçisi Davud Keyriyan isə "For the
Sake of Gross" adlı kitabında bu vəhşiliyi aşağıdakı kimi yazmışdır: "Ölülərin yandırılması tapşırılmış "Kaplan"
adlı erməni qrupu Xocalının 1 km qərbindəki bir yerə martın 2-də 100 azərbaycanlı cəsədini gətirib yığdı. Son
yük maşınında 10 yaşında bir qız uşağını gördüm. Başından və əlindən yaralı idi, üzü qaralmışdı. Soyuğa, açlığa
və yaralarına baxmayaraq, hələ yaşayırdı. Çox zəif nəfəs ala bilirdi. Gözlərini ölüm qorxusu bürümüşdü. O
zaman Tiqranyan adında bir əsgər onu tutaraq o biri cəsədlərin üstünə atdı. Sonra bütün cəsədləri yandırdılar.
Mənə yanmaqda olan cəsədlər içərisindən sanki bir qışqırıq səsi gəlirdi. Kömək edə bilmək imkanım yox idi.
Mən Şuşa şəhərinə geri qayıtdım. Onlar xaçın xatirinə müharibəni davam etdirirdilər".
Hadisədən sonra Amerika mətbuatında da Xocalı soyqırımı haqqında yazılar obyektiv dərc olunmuşdur.
"Vaşinqton Post"un müxbiri yazırdı: "Dağlıq Qarabağ qurbanları Azərbaycanda torpağa verildilər. Qaçaraq
canını qurtaranlar ermənilərin Xocalıya hücumunda yüzlərlə insanın öldüyünü söyləyirlər. 7 adamın cəsədi bu
gün göstərildi. Onların ikisi uşaq, üçü qadındır. 120 qaçqın Ağdam xəstəxanasındadır, vücudlarında çox dərin
yaralar vardır". "Le Monde" isə ermənilərin cəsədlər üzərində qəddarlıqlar etdiyini oxucularına çatdırırdı:
"Ağdamda olan xarici qəzetçilər Xocalıda öldürülmüş qadın və uşaqlar arasında 3 nəfərin başının dərisinin
soyulduğunu, dırnaqlarının çıxarıldığını görmüşdülər. Bu, Azərbaycan təbliğatı deyil, həqiqətdir". "The
Times"in məlumatı da tükürpədicidir: "Ermənilər yüzlərlə qaçqın ailəsini qətlə yetirdilər. Ermənilərin əlindən
sağ qurtara bilənlər 450-dən çox azərbaycanlının öldürüldüyünü və onların çoxunun qadın və uşaq olduğunu
məlumat verirdilər. Yüzlərlə, hətta minlərlə Xocalı sakini itkin düşmüşdür". "The Times" başqa məlumatlarında
da Xocalıda ermənilərin törətdikləri soyqırım haqqında yeni-yeni faktları bildirirdi: "Qətliam məlum olmuşdur.
Dağlıq Qarabağın yamaclarında aralarında qadın və uşaqlar da olan 60-dan artıq cəsəd tapılmışdır. Bu isə
ermənilərin azərbaycanlı qaçqınları qətlə yetirdikləri haqqındakı xəbərlərin doğru olduğunu göstərir. Hələ itkin
düşmüş yüzlərlə qaçqın vardır". The times daha sonra qeyd edirdi: "Meyitlərin çoxu tanınmaz hala gətirilmişdir.
Yalnız kiçik bir uşaq qalmışdır".
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 1948-ci il dekabrın 9-da Soyqırımının tanınması haqqında Bəyannamə
qəbul etmişdir. Bəyannamənin 2-ci maddəsində yazılır: "Milli, etnik, irqi və dini bir qrupu qismən və ya tamam
qətlə yetirmək soyqırımı adlandırılır". Bəyanamənin bu tələbi kifayətdir ki, Xocalı faciəsi soyqırımı
adlandırılsın və ona siyasi qiymət verilsin. Bundan başqa, Xocalı qətliamına II Dünya müharibəsindən sonra
keçirilən Nürenberq Məhkəməsində qəbul edilən Beynəlxalq Hüquq Əsaslarının 6-cı bəndinə görə də qiymət
vermək mümkündür.
Onu da qeyd edək ki, ermənilərin Xocalıda törətdikləri qırğını bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi
qiymətləndirənlər az da olsa, var. ABŞ Konqresində Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həmsədri Bill Şuster
Nümayəndələr Palatasının üzvlərinə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 324 nömrəli bəyannaməsini
xatırladaraq Xocalı faciəsini bəşəriyyətə qarşı cinayət adlandırmış və bu faciəni unutmayan azərbaycanlılara
qoşulmağa çağırmışdır. Ümumiyyətlə, son vaxtlar ABŞ Konqresində Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar səslər
eşidilməkdədir.
Hazırda dünyada təbliğat vasitələri çox artmış, əhatə sahəsi isə ağlagəlməz dərəcədə genişlənmişdir.
İndi düşmənlərin bir-birlərinə qarşı mübarizəsi yalnız müharibə cəbhələrində deyil, təbliğat "səngər"lərində qəzet, jurnal, radio, televiziya, xüsusən də internetdə fasiləsiz olaraq davam edir. İnternet vasitəsi ilə mübarizə
isə daha amansız və təsirlidir. Bundan əlavə, Azərbaycanda "Erməni araşdırmalar mərkəzi"nin yaradılması
ideoloji və informasiya mübarizəsindəki boşluqların aradan qaldırılmasında mühüm rol oynaya bilər. Düzdür,
ötən 15 ildə Xocalı qırğınının dünyaya tanıdılması, Ermənistanın insanlıq əleyhinə törətdiyi cinayətin
beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülüb, xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc olunub. Amma
bir həqiqət qəbul edilməlidir ki, dünya Xocalı həqiqətlərinin miqyasından hələ də yetərincə xəbərdar deyildir.
Bu vaxta qədər dünyanın heç bir ölkəsi bu qırğına siyasi qiymət verməmişdir. Deməli, bu sahədə fəaliyyətimizi
gücləndirməliyik. Yoxsa, Xocalı şəhidlərinin ruhu bizi bağışlamayacaq.
Həsənbala SADIQOV,
Gəncə Dövlət
Universitetinin professoru
"Azərbaycan", 25 fevral 2007-ci il
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Moskvada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilmişdir
Moskvada Xocalı soyqırımı qurbanlarını anma tədbiri - “Xocalısız 15 il” adlı xatirə gecəsi keçirilmişdir.
Tədbiri Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun (MDBMİ)
Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Rusiya Azərbaycanlı Gənclərin Əlaqələndirmə Şurası təşkil etmişdi.
Azərbaycanın dövlət himni səsləndikdən sonra Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin və Xocalı
faciəsinin tarixi haqqında Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təqdim olunmuş sənədli film göstərildi.
Sonra MDBMİ-nin Azərbaycanlı Gənclər Klubunun prezidenti Leyla Əliyeva çıxış edərək dedi ki,
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin 20 faizi işğal olunub, ölkədə bir
milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün var, on minlərlə tarix və memarlıq abidəsi məhv edilmişdir. 1992-ci il
fevralın 26-sı - erməni təcavüzkarların Azərbaycanın Xocalı şəhərini yer üzündən sildikləri gün ölkəmizin
tarixində ən faciəli səhifələrdən biri olmuşdur. Xocalı qırğını xalqımız üçün ən ağır sınağa çevrildi, öz
qəddarlığı ilə insanı dəhşətə gətirən hadisələr ölkənin hər bir vətəndaşına, hər bir ailəyə dağ çəkdi. Xocalı
faciəsinin dəhşətli statistikası belədir: 600-dən çox adam, o cümlədən 83 uşaq, 106 qadın və 70 qoca qətlə
yetirildi, 500-dək insan ağır xəsarət aldı, mindən çox adam əsir götürüldü. Dinc sakinlərin evləri, xəstəxanalar
və məktəblər yandırılıb dağıdıldı. Azğınlaşmış erməni quldurlar heç kimə - nə körpələrə, nə də qocalara rəhm
etmədilər. Qəddarlığına və qırğının kütləviliyinə görə bu faciəni bütün bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayətlərlə bir
sıraya qoymaq tamamilə ədalətli olardı. Aradan 15 il ötsə də, Azərbaycan o müdhiş fevral gününü unutmur və
heç zaman da unutmayacaqdır. Qanlı faciənin şahidləri hələ sağdır, bu bəşəri cinayətləri təsdiqləyən sənədlər,
foto və videomateriallar vardır.
Leyla Əliyeva dedi ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən bu tədbirdən məqsəd dünya
ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımı barədə doğru-düzgün və obyektiv məlumat verməkdir. Biz dünya birliyinə müraciət
edərək, onu belə faciələrin bir daha təkrar olunmaması üçün var qüvvə ilə səy göstərməyə çağırmaq istəyirik.
Xocalı hadisələri beynəlxalq hüquq normalarına əməl olunmamasının və ikili standartlar siyasətinin nə
kimi müsibətlərə gətirib çıxardığını bütün bəşəriyyətə bir daha göstərdi. Bununla yanaşı, Xocalı dünya
azərbaycanlılarını birləşdirdi. Əminik ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ədalətlə həll ediləcək, Xocalı
hadisələri isə öz hüquqi qiymətini alacaqdır. Nəhayət, XXI əsrdə bəşəriyyət zorakılıq və müharibələrdən yeni
mədəniyyətə - ümumi dəyərlərə, həmrəyliyə, dözümlülüyə və hər bir insanın hüquqlarına əsaslanan
mədəniyyətə keçməlidir.
Azərbaycanlı Gənclərin Əlaqələndirmə Şurasının sədri Siyavuş Məmmədov tariximizin faciəli
hadisələrindən nəticələr çıxarmağın zəruriliyini vurğuladı. O bildirdi ki, hər il dünyanın müxtəlif şəhərlərində
Xocalı haqqında həqiqəti ictimaiyyətə çatdıran tədbirlər keçirilir. Rusiyadakı azərbaycanlı gənclər də ölkə
ictimaiyyətini Xocalı faciəsi barədə məlumatlandırmağa çalışırlar. Azərbaycan xalqı tolerantlığa, sülhsevərliyə
və dözümlülüyə həmişə nümunə olmuşdur. Elə bu səbəbdən də biz artıq neçə illərdir gözləyirik ki, dünya birliyi
erməni təcavüzünü pisləyəcək, erməniləri işğal olunmuş əraziləri dinc yolla qaytarmağa məcbur edəcəkdir.
Əminəm ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan dünyanın nüfuzlu siyasi və iqtisadi mərkəzlərindən birinə çevriləcək,
onun səsi daha güclü eşidiləcək və bununla hesablaşmamaq mümkün olmayacaqdır.
Azərbaycan MEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutunun direktoru, siyasi elmlər doktoru Rövşən Mustafayev
vurğuladı ki, təcavüzkar ermənilərin bütün bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş ideologiyası mifologemlərə və
uydurma, cəfəng ideyalara əsaslanmışdır. Lakin Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş vəhşilikləri
ermənilərin hətta güclü təbliğat maşını da izah edə və ona bəraət qazandıra bilməmişdir.
Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu dedi ki, Xocalıda törədilən dəhşətli faciə artıq 15 ildir
hər bir azərbaycanlının qəlbində yaşayır, lakin Azərbaycanın ildən-ilə möhkəmlənən siyasi və iqtisadi qüdrəti
bizə inam verir ki, torpaqlarımızı işğalçılardan təmizləyəcək və tarixi haqq-ədaləti bərpa edəcəyik. İndi
Azərbaycan əvvəlki Azərbaycan deyildir və azərbaycanlılar da o azərbaycanlılar deyildirlər. İndi o, sıx birləşmiş
millətdir, suveren ölkədir, onun səsi bütün dünyada eşidilir və gündən-günə daha da güclənir. Biz dünyanın
Xocalı hadisələrini soyqırımı kimi tanımasına nail olacaq, öz tarixi torpaqlarımızı qaytaracağıq.
Sonra “Fəryad” bədii filmi nümayiş etdirildi.
Xatirə gecəsinin keçirildiyi Mərkəzi Sahibkarlar Evinin foyesində Xocalı faciəsindən bəhs edən
fotosərgi təşkil olunmuşdu. Gecənin iştirakçılarına Heydər Əliyev Fondunun göndərdiyi müxtəlif dillərdə
kitablar, jurnal və bukletlər, habelə Xocalı hadisələrini işıqlandırmış xarici jurnalistlərin materialları, bu faciə
barədə dünya mətbuatında getmiş məqalələr təqdim edildi.
Xatirə gecəsində Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları, Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresinin və Rusiya ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edirdilər.
AzərTAc
26.02.2007-ci il
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Xocalı faciəsi dünyada anılıb
Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Xocalı
soyqırımı dünyanın bütün ölkələrində diaspor təşkilatları tərəfindən qeyd edilib.
STRASBURQ
Strasburq şəhərindəki Brogli meydanında Azərbaycan Evinin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına həsr
olunmuş mitinq keçirilib. Mitinqdə Azərbaycan Evində təmsil olunan təşkilatların üzvləri ilə yanaşı türk
diasporunun nümayəndələri də iştirak ediblər. Mitinqdə çıxış edən Azərbaycan Evinin rəhbəri Tafa Alınca və
Fransadakı Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyasının (FATA) sədri Vazeh Əsgərov tədbir iştirakçılarına
Xocalıda erməni terrorçuları tərəfindən törədilən vəhşiliklərdən danışaraq faciənin soyqırım aktı kimi
tanınmasının mühümlüyünü qeyd edib. FATA-nın üzvləri tələbə yataqxanasında mərasim iştirakçılarına Xocalı
faciəsindən bəhs edən və subtitrlə fransızcaya tərcümə olunmuş 30 dəqiqəlik film nümayiş etdiriblər. Sonra
Strasburqda yenicə fəaliyyətə başlamış "Bakı Gecələri" restoranında şəhidlərin ruhuna ehsan süfrəsi açılıb.
İSVEÇRƏ
İsveçrənin Bern şəhərində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş aksiya keçirilib. Aksiya zamanı Bern
sakinlərinə Xocalıda erməni vandallarının törətdikləri vəhşiliklərdən danışılmış, qətlə yetirilmiş azyaşlı
uşaqların şəkilləri nümayiş etdirilmiş və bu hadisə barəsində geniş məlumatlar əks olunmuş vərəqələr
paylanılmışdır. Tədbirdə iştirak edən şəhər sakinlərini maraqlandıran bütün suallara ətraflı cavab verilmişdir.
TORONTO
Kanadanın Toronto şəhərindəki Ontario Parlament binasının ünündə Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar
nümayiş keçirilib. Kanada Azərbaycanlıları Alyansı və Ontario Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə
keçirilən bu nümayişdə Kanada Azərbaycan Assosiasiyaları Assambleyasına üzv olan təşkilatların və Kanada
Türk Dərnəkləri Federasiyasının təmsilçiləri də iştirak ediblər. Çıxış edənlər qanlı olayın xronoloji tarixini
xatırladaraq, bu hadisəni XX əsrin ən dəhşətli cinayəti kimi səciyyələndiriblər. Bu əməllərin erməni terrorçuları
tərəfindən qabaqcadan düşünülmüş, günahsız insanların məhv edilməsi niyyəti ilə törədildiyini bildiriblər.
Xocalı faciəsinin soyqırımı aktı olduğunu vurğulayaraq, bu barədə Kanada Parlamentinə, BMT və digər
beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanladıqlarını bildiriblər. Nümayişdə "Xocalı soyqırımı Kanada Parlamenti
tərəfindən tanınsın", "Erməni terrorçuları Azərbaycandan çəkilsin", "Qarabağa azadlıq" və başqa bu kimi şüarlar
səsləndirilib.
SİDNEY
Avstraliyanın Sidney şəhərində fəaliyyət göstərən Avstraliya Azərbaycanlılar Cəmiyyəti (AAC) türk və
İraq türkmənləri icmaları ilə birgə tədbirlər proqramı həyata keçirilib. Sidneyin ən böyük məscidi olan Gəlibolu
məscidində Xocalı şəhidlərinin ruhuna Yasin oxunub, soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib. Daha sonra
yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və KİV-in iştirakı ilə konfrans təşkil edilib. AAC-nin sədri İmaməddin
Qasımov tədbir iştirakçılarına Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi, səbəbləri və Xocalı soyqırımı
haqqında ətraflı məlumat verdikdən sonra erməni vəhşiliyini əsk etdirən fotoşəkillər və videoyazı göstərilib.
Sonda isə Avstraliya ictimaiyyətinə, ölkə parlamentinə və digər dövlət orqanlarına Xocalı soyqırımı və Dağlıq
Qarabağ probleminə obyektiv qiymət verilməsini tələb edən müraciət qəbul olunub.
PARİS
Parisin mərkəzi meydanı Trokaderoda Azərbaycan Fransa Gənclik Assosiasiyasının (AFGA)
təşkilatçılığı ilə Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümünə həsr olunmuş anma mərasimi keçirilib. Tədbirdə Xocalı
soyqırımını əks etdirən fotoşəkil və sənədlərdən ibarət stendlər, traktlar və plakatlar nümayiş etdirilib. 60-a
yaxın azərbaycanlının iştirak etdiyi Xocalı qurbanlarının anma mərasiminə Fransa paytaxtına yaxın qəsəbələrdə
yaşayan soydaşlarımız da qatılıblar. AFGA üzvlərinin sözlərinə görə, tədbirdə Xocalı faciəsinin baş
verməsindən 15 il ütməsinə baxmayaraq, soyqırımın hələ də üz siyasi qiymətini almaması, bu faciənin dünya
ictimaiyyəti və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmaması pislənmiş, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli
prosesinin tezləşdirilməsi və doğma torpaqlarından didərgin düşmüş soydaşlarımızın tezliklə üz ata-baba
yurdlarına dönməsi, erməni terrorçularının beynəlxalq məhkəməyə (Haaqa tribunalına) verilməsi kimi
məsələlərə toxunulub.
TÜRKİYƏ
Türkiyənin İzmir şəhərində Soyqırımın 15-ci ildönümü münasibətilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilib.
Tədbirlər Karaca Otelində KİV üçün mətbuat konfransı ilə başlayıb. Konfransda Türk Ocakları İzmir şöbə
müdiridir. Sadiq Topaloğlu, Azəri - Türk Qadınlar Birliyi Sədri Tənzilə Rüstəmxanlı, Azərbaycan Kültür Evi və
Dayanışma Dərnəyi Başçısı Turqut Arat, Türk Ortadosk Kilsəsi Təmsilçisi Sevgi Eronol, İzmir Tələbə və DAK
İzmir nümayəndəsi Cavid Əliyev Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar məlumat veriblər. Eyni zamanda, Xocalıya həsr
olunmuş sərgi və videofilm də nümayiş olunub. Həmin gün Ege Universiteti tərkibində fəaliyyət göstərən Türk
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Dünyası Araşdırmaları İnstitutunda təhsil alan xarici tələbələr üçün video materiallar göstərilib və konfrans
təşkil olunub. Konak otelində Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Səyyad Salahlının KİV üçün mətbuat
konfransı keçirilib. Həmin gün İzmir televiziyası SKY TV-də Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu S. Salahlı
və DAK Türkiyə Nümayəndəsi Cavid Vəliyev Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar canlı proqramda iştirak ediblər.
Axşam isə dr. Selahettin Akcicek Kültür Mərkəzində Xocalı soyqırımı və "sözdə erməni soyqırımı"
mövzusunda konfrans təşkil olunub. Konfrans bir dəqiqəlik sükut və himnlərin oxumasından sonra
videomaterialların göstərilməsi ilə davam edib. Daha sonra Azərbaycan Kültür Evi və Dayanışma Dərnəyi
başçısı Turqut Arat, Ege Qeyri-Hökumət Təşkilatları ikinci Başçısı və Ərzurum Dərnəkləri Federasiyası başçısı
Muzaffer Okumuş, Azərbaycan İstanbul konsulu Pərviz Məmmədov və İzmir merinin müavini Fahir İşıksızın
çıxışlarından sonra Çengiz Bulut (Bornova Eski bələdiyyə başçısı), Osman Sahab Araş (ehtiyatda olan
polkovnik), Cavid Vəliyev (TUSAM Kafkasya Araşdırmaları Masası başçısı və DAK İzmir nümayəndəsi) və
Dossent dr. Kemal Ari (Atatürk İnstitutu direktorunun müavini) mövzu haqqında ətraflı məlumat veriblər.
Konfransda azərbaycanlı və xarici tələbələr, İzmirdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan vətəndaşları, çoxlu sayda
QHT nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə, eyni zamanda, Xocalı soyqırımını əks etdirən sərgi də təşkil
olunub. Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası, Kocaeli Azərbaycan Evi Dərnəyi və İstanbul TürkAzərbaycan Dostluq və Dayanışma Dərnəyi Sabancı Kültür Mərkəzində Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü
münasibətilə "Soyqırım yalanının səssiz şahidləri" adlı rəsm sərgisi təşkil edilib. Sərginin açılışında Türkiyə
Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının (TADF) sədri Bilal Dündar və İstanbul Türk-Azərbaycan Dostluq və
Dayanışma Dərnəyinin sədri Salih Bayraktar ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikasının İstanbul baş konsulu
Səyyad Aran, Kocaeli şəhər bələdiyyəsinin sədri İbraim Karaosmanoğlu, Bekirpaşa Bələdiyyəsinin sədri
Abdulah Küktürk və Doğru Yol Partiyasının nümayəndələri iştirak ediblər. Konfransda Kocaeli Universitetinin
professoru Hüseyn Xəlilov və Fatih Universitetinin dosenti Cafer Ulunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
səbəbləri və Xocalı soyqırımının beynəlxalq hüquq çərçivəsində qiymət almasının mühümlüyü barədə çıxış
ediblər.
YENİ ZELANDİYA
"Azəri" Yeni Zelandiya - Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti də Yeni Zelandiyanın ən böyük ticarət
mərkəzi olan "Baotany Downs"da Xocalı faciəsinin dəhşətlərini üzündə əks etdirən vərəqlər və broşuralar yerli
ictimaiyyətin üzvlərinə paylanıb. Vərəq və broşuraların, həmçinin, Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan, rus və
ingilis dillərində hazırladığı "Qarabağ həqiqətləri" bukletləri, onların "SD" və "DVD" variantlarının paylanması
Auckland şəhərinin mərkəzi küçələrindən olan Queen St-də davam etdirilib. Sonra isə Xocalı faciəsi haqqında
məlumat yerli KİV-lərə və yerli ictimaiyyətə paylanıb. Həmin materiallar Yeni Zelandiya parlamentinin
Aucklanddan seçilən millət vəkillərinə də çatdırılıb.
İSVEÇ
İsveçin Güteborg şəhərində də İsveç-Azərbaycan Federasiyasının təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib.
Tədbirdə Xocalı soyqırımının ermənilər tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş ağır cinayət olduğu vurğulanıb.
İsveç dilində çap olunaraq paylanan Xocalı soyqırımına aid broşura, erməni cinayətkarlarının Xocalıda törətdiyi
cinayətlərin üz əksini tapdığı film İsveç vətəndaşlarında faciə ilə bağlı dolğun təsəvvür yaradıb. Tədbir
iştirakçıları İsveç vətəndaşlarının imzası ilə İsveç parlamentinə məktub hazırlayaraq təqdim ediblər. Tədbirdə
İsveçdəki İraq türkmənləri, Türkmənistan, Türkiyə Federasiyalarının nümayəndələri də iştirak etmişlər.
DANİMARKA
Danimarka-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Danimarkanın Fredensborq şəhərində Xocalı soyqırımının
15-ci ildönümünə həsr edilmiş elmi konfrans keçirib. Konfransda Danimarkada yaşayan azərbaycanlılarla
yanaşı, danimarkalılar, türklər, norveçlilər, gürcülər, litvalılar və ukraynalılar iştirak ediblər. Xocalı soyqırımını
açıqlayan və faktlara söykənən çoxsaylı çıxışlarla yanaşı Zaur Qubadovun qadın və uşaqlara qarşı törədilən
genosid haqda çıxışı və İlqar Bananijarskinin "Xocalı genosidi" filminin nümayişi iştirakçılar tərəfindən büyük
həyəcanla qarşılanıb. Xarici ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə
yaradılmış Xocalı soyqırımına aid mədəni-maarif və informasiya guşəsi də konfrans iştirakçılarının böyük
marağına səbəb olub.
VAŞİNQTON
Amerikada yaşayan azərbaycanlılar və türklərlə birgə Vaşinqtonun bir neçə küçəsini keçməklə
Ermənistanın Amerikadakı səfirliyi ünündə dinc aksiya keçiriblər. Amerika Azərbaycan Cəmiyyətinin təşkil
etdiyi dinc aksiyada Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin ABŞ-dakı nümayəndəliyi, Türk-Amerika Təşkilatları
Federasiyası, Türk-Amerika Assosiasiyasının Assambleyası, Krım türklərinin Amerika Assosiasiyasının
nümayəndələri də iştirak ediblər. Çıxış edənlər Xocalı faciəsinin dəhşətlərindən, erməni vəhşiliyindən,
qəddarlığından danışıblar. AAC-nin prezidenti Tomris Azəri isə üz çıxışında vurğulayıb ki, Amerika xalqı,
ictimaiyyətini, onun qanunvericiliyini Xocalı həqiqətləri və Azərbaycan ərazilərinin erməni silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal altında saxlanılması haqqında məlumatlandırmaq diasporun başlıca məqsədidir. İştirakçılar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

aksiyanı izləyən ətrafdakı sadə amerikalılara Xocalı faciəsini üzündə əks etdirən məlumat bukletləri paylayıblar.
Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycan icmaları tərəfindən Ermənistanın Nyu-York şəhərində yerləşən
nümayəndəliyin qarşısında da etiraz aksiyasının keçirilməsi nəzərdə tutulub.
BİŞKEK
Qırğızıstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan İctimai Birliyi və "Türkel" Fondunun təşəbbüsü ilə
Bişkekdə Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümünü anma mərasimi təşkil edilib. Çıxış edən "Türkel" qəzetinin baş
redaktoru Ramiz Məşədihəsənli 15 il əvvəl erməni faşistlərinin sovet imperiyası hərbi birləşmələrinin köməyi
ilə bir gecənin içində tarixdə misli görünməmiş soyqırımı törətməsini iştirakçıların diqqətinə çatdırıb.
Qırğızıstandakı Azərbaycan diasporunun başçısı Akif Alaferdov, Əsəd Həsənov, Rafael Quliyev, "Madi" hüquq
şirkətləri ortaqlarından olan Mümtaz Çoban, Türkiyə-Qırğızıstan Manas Universiteti əməkdaşları və Türkiyə
Cümhuriyyətinin Bişkekdəki səfirliyinin təmsilçiləri Xocalı soyqırımının dünya ölkələri tərəfindən tanınması
məsələsinin aktuallığından danışaraq, bu istiqamətdə Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçılarının təşəbbüsünə
daim dəstək verəcəklərini, habelə, bütün türkdilli xalqların gücünə arxalanmanın vacibliyini vurğulayıblar.
GÜRCÜSTAN
Gürcüstanın Marneuli şəhərində Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Xocalı
faciəsinin 15-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin
əməkdaşları, dövlət və QHT nümayəndələri, Gürcüstan parlamentinin azərbaycanlı deputatları, Gürcüstan və
Azərbaycan KİV-in təmsilçiləri və ziyalılar iştirak ediblər. Mədəniyyət Mərkəzinin yerləşdiyi binada Xocalı
soyqırımı ilə bağlı Heydər Əliyev Fondunun göndərdiyi kitablar, fotoalbomlar, o cümlədən, erməni
vəhşiliklərini əks etdirən Azərbaycan, ingilis, rus və alman dillərində nəşr edilmiş materiallar görüş
iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Mərasimdə Marneuli rayonu Baydar orta məktəbinin şagirdlərinin Xocalı
faciəsi ilı bağlı hazırladıqları ədəbi-bədii kompozisiya iştirakçılara təqdim olunub. Tədbirin sonunda Xocalı
soyqırımı ilə əlaqədar filmə tamaşa edilib.
HYUSTON
ABŞ-ın Texas ştatının Hyuston şəhərindəki Montro ictimai kitabxanasında Hyuston Azərbaycanlıları
Cəmiyyətinin və Azərbaycanlı Tələbə Birliyinin təşkilatı ilə Xocalı soyqırımının anım mərasimi keçirilib.
Tədbirdə Yusif Babanlı, Kamran Zahid və Toğrul Məmmədbəyov iştirak ediblər. Anım mərasimində soyqırım
qurbanlarının xatirəsi birdəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra Xocalı faciəsinə həsr olunmuş "Məhv edilmiş
şəhər" sənədli filmi nümayiş edilib.
Sevda ƏSGƏROVA
27 fevral 2007-ci il
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Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verilməsi üçün Sankt-Peterburqda BMT-yə, ATƏT-ə,
Avropa Şurasına ünvanlanmış bəyanat qəbul edilmişdir
AzərTAc xəbər verir ki, Xocalı soyqırmının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın SanktPeterburqdakı baş konsulluğu Beloselskix-Belozerskix sarayında veteranların, şəhər və vilayət rəsmilərinin,
elm, təhsil və mədəniyyət xadimlərinin, alman, xorvat, tatar, yəhudi, ukrayna, özbək, inquş icmaları
nümayəndələrinin, milli-mədəni muxtariyyətinin fəallarının iştirakı ilə tədbir keçirmişdir.
Tədbir Sankt-Peterburq universitetlərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin Xocalı soyqırımına dair
şeirlər oxuması ilə başlamışdır. XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında ətraflı
məlumat verilmiş, erməni vəhşiliklərini əks etdirən sənədli film nümayiş olunmuşdur. Sonra Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı soyqırmının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar xalqa müraciəti oxunmuşdur.
Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı baş konsulu Qüdsi Osmanov bildirmişdir ki, tədbirin
keçirilməsindən əsas məqsəd dünya ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımı barəsində obyektiv məlumatların
çatdırılmasıdır. Diplomat Prezident İlham Əliyevin müdrük siyasəti nəticəsində Azərbaycanın güclü bir dövlətə
çevrildiyini bildirmişdir.
Milli mədəni muxtariyyət qurumunun sədri V.Məmişov, Sankt-Peterburq şəhəri Millətlər Liqasının
prezidenti H.Tsakiyev, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin müəllimləri A.Fərzəliyev, D.Savin, “Qarabağ”
beynəlxalq assosiasiyasının prezidenti R.Ağayev, Kolpin rayonu rəsmisi A.Andreyev və başqaları Azərbaycan
tarixinin qanlı səhifələrindən olan Xocalı soyqırımını bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət kimi
qiymətləndirmişlər. Bundan əlavə, Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verilməsi ilə əlaqədar tədbir iştirakçıları
dünyanın nüfuzlu təşkilatlarına - BMT-yə, ATƏT-ə, Avropa Şurasına ünvanlanmış bəyanət qəbul etmişlər.
Sankt-Peterburq şəhərində təhsil alan azərbaycanlı gənclər adından müraciət oxunmuş, Sankt-Peterburq
Dövlət Universitetinin aspirantı S.Məmmədovun “Soyqırımına hüquqi qiymət” mövzusunda məruzəsi
dinlənilmişdir.
Tədbir Sankt-Peterburqun nüfuzlu “Regionalnoe televidenie” və “5-y Kanal” televiziya kanallarında
geniş işıqlandırılmışdır.
AzərTAc
27 fevral 2007-ci il
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Dünya Xocalı soyqırımının ildönümünü anır
Ankara
Fevralın 26-da Türkiyənin paytaxtında Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər
keçirilmişdir.
Ankaranın Keçiörən rayonundakı Esterqon qalasında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə
ucaldılmış abidənin önündə ölkəmizin Türkiyədəki səfirliyi və Keçiörən bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə mitinq
oldu. Aksiya iştirakçıları əllərində "Bir millət, iki dövlət", "Xocalı qətliamı unudulmasın", "Qarabağ
Azərbaycan torpağıdır" sözləri yazılmış şüarlar tutmuşdular.
İlk olaraq, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin hər il bir
dəqiqəlik sükutla yad edilməsi haqqında 1997-ci il 25 fevral tarixli Sərəncamı oxundu. "Əbədi məşəl"in önünə
Azərbaycan səfirliyi adından əklil qoyuldu və Bakı vaxtı ilə saat 17.00-da faciə qurbanlarının xatirəsi bir
dəqiqəlik
sükutla
yad
edildi.
Azərbaycan
və
Türkiyənin
dövlət
himnləri
səsləndi.
Mitinqdə çıxış edən Keçiörən bələdiyyəsinin sədri Turqut Altınok və Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası
Dostluq Qrupunun sədri, millət vəkili Haluk İpək Xocalı soyqırımı və ermənilərin türklərə qarşı törətdikləri
qətliamlardan ətraflı bəhs etdilər, ermənilərin saxta təbliğatına qarşı səyləri birləşdirməyin zəruriliyini
vurğuladılar.
Azərbaycandan Milli Məclisin deputatları Qənirə Paşayeva və Yaqub Mahmudov tarixin müxtəlif dönəmlərində
ermənilərin və onların havadarlarının xalqımızın başına gətirdikləri müsibətlərdən danışdılar. Yaqub Mahmudov
Türkiyə Tarix Qurumu, Azərbaycan MEA-nın Tarix İnstitutu, Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyi və Bakı
Dövlət Universiteti arasında ötən ilin mayında imzalanmış Bakı Bəyannaməsinə uyğun olaraq, erməni təbliğat
maşınına tarixi faktlar və sənədlərin dili ilə layiqli cavab verilməsi istiqamətində görülən işlərdən bəhs etdi.
Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Zakir Həşimov Xocalıda və digər torpaqlarımızda ermənilərin törətdikləri
vəhşiliklərdən danışdı, Xocalı faciəsinin əsl soyqırımı olduğunu vurğuladı.
Sonra şəhidlərimizin ruhuna ehsan verildi və Ankaranın məscidlərində onların ruhuna cümə namazları
qılındı. Axşam Bilkənt Universitetinin binasında Heydər Əliyev Fondunun göndərdiyi materiallar əsasında
hazırlanmış sərgiyə baxış oldu. Sərgidən sonra universitetin akt salonunda Azərbaycanın xalq artisti Sərvər
Qəniyevin rəhbərlik etdiyi simfonik orkestrin ifasında matəm musiqisi səsləndi. Səfir Zakir Həşimov və deputat
Qənirə Paşayeva toplaşanlar - Türkiyənin millət vəkilləri, xarici ölkələrin diplomatik nümayəndəliklərinin
başçıları qarşısında çıxış edərək Xocalı soyqırımından danışdılar.
Axırda Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı "Xocalı soyqırımı" sənədli filmi nümayiş etdirildi.
Ukrayna
Fevralın 26-da Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi (UAK) təşkilatın gənclər komitəsi (GK) ilə birlikdə
Kiyevdəki Ermənistan səfirliyi və ATƏT-in nümayəndəliyi qarşısında Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümünə
həsr olunmuş icazəli kütləvi piketlər keçirmişdir. İştirakçılar əllərində Azərbaycanın və Ukraynanın dövlət
bayraqlarını, XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən birini törətmiş erməni işğalçılarını, hərbi cinayətkarları və
terrorçuları lənətləyən Ukrayna, ingilis və rus dillərində şüarlar və transparantlar tutmuşdular. UAK-ın sədri
Akif Gülməmmədov, Hacı Əbülfəz Qasımov, UAK GK-nın rəhbəri Toğrul Adıgözəlov və digər çıxış edənlər
ucadan "Erməni terrorizminə yox!", "Erməni işğalçıları, Azərbaycan torpaqlarından rədd olun!", "Xocalı
soyqırımını törətmiş erməni hərbi cinayətkarları və terrorçularının ciddi cəzalandırılmasını tələb edirik!" və
digər antierməni şüarları söyləmişlər.
Ermənistanın Ukraynadakı səfirliyinə və ATƏT-in bu ölkədəki nümayəndəliyinə Xocalı soyqırımının
15-ci ildönümü ilə əlaqədar müraciət ünvanlandırılmış, yoldan keçənlərə UAK-ın orqanı olan "Qolos
Azerbaydjana" qəzetinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən qanlı səhifəsinə həsr
olunmuş xüsusi buraxılışının nüsxələri paylanmışdır. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyində matəm lenti
bağlanmış dövlət bayrağı səhərdən aşağı endirilmiş, diplomatlar Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini bir
dəqiqəlik sükutla anmışlar.
Fevralın 26-da axşam Səməd Vurğun adına kitabxanada UAK-ın təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsini anma mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə faciəyə həsr olunmuş "Qarabağ haqqında
həqiqət" kitabının təqdimatı keçirilmiş, toplaşanlara Azərbaycan səfirliyinin Xocalıya həsr olunmuş mətbuat
üçün məlumatı və "Qolos Azerbaydjana" qəzetinin nüsxələri paylanmışdır.
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Gürcüstan
Ötən əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Azərbaycanın
Gürcüstandakı səfirliyinin dəstəyi ilə bu ölkədə dərin ehtiramla yad edilmişdir. Azərbaycanlıların yığcam
məskunlaşdığı Kvemo Kartli-Borçalı bölgəsinin Marneuli rayon mərkəzində fevralın 24-də başlanan tədbir
fevralın 26-da Tbilisidə yekunlaşdırılmışdır.
Tbilisidəki K.Marcanişvili adına Dövlət Teatrının geniş foyesində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
hazırlanmış "Xocalıda soyqırımı" adlı fotosərgi açılmış və "Xocalı - bir səhərin faciəsi" filmi göstərilmişdir.
Fotosərgidə Azərbaycan rəssamı Fuad Qafarın, habelə Xocalıdan və Dağlıq Qarabağdan məcburi köçkün
uşaqların rəsm əsərləri nümayiş etdirilmişdir.
Sonra Tbilisi Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı kollektivinin Xocalı faciəsinə həsr olunmuş "Xocalı torpağın fəryadı" tamaşası göstərilmişdir. Tamaşa Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin dəstəyi ilə
hazırlanmışdır. Teatrın bədii rəhbəri, Gürcüstan Dövlət mükafatı laureatı, rejissor Qoça Kapanadze tamaşanı
sənədli materiallar əsasında hazırlamışdır. Baş rollarda teatrın aktyorları Namiq Hacıyev, Sevinc Məmmədova,
"Müstəqil teatr"ın aktyoru Marina Sağaradze çıxış etmişlər. Əsas rollarda Tbilisi Azərbaycan Dövlət Dram
Teatrının aktyorları Aidə Tağıyeva, Turqay Vəlizadə, Leyla Qasımova, Mənzər Sadıqova və başqaları
oynamışlar. Tamaşanın rejissoru Qoça Kapanadze ötən əsrin bu dəhşətli faciəsi barədə tamaşaçılarda dərin
təəssürat yaratmaq məqsədilə Gürcüstanın bir sıra aparıcı teatrlarından da aktyorlar dəvət olunduğunu
bildirmişdir. Aktyorların gərgin əməyi sayəsində tamaşaçılar faciənin köklərini, erməni cəlladların
amansızlığını, sabiq sovet rəhbərliyinin ədalətsizliyini, yüzlərlə insanın - qoca, uşaq, qadının qanına qəltan
edildiyi nəfəskəsən səhnənin şahidi olmuş və teatrı göz yaşları ilə tərk etmişlər.
Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Namiq Əliyev tamaşaçılara müraciət edərək demişdir: "Bu gün
Xocalı soyqırımından 15 il keçir. Özgə torpaqlarını özününküləşdirməyə şirnikən erməni qəsbkarlar sabiq Sovet
İttifaqı rəhbərliyinin ikili siyasətindən istifadə edərək 366-cı alayın köməyi ilə bir gecədə Qarabağda Xocalı adlı
bir şəhəri yer üzündən sildilər. Burada onlar nə uşağa, nə qadına, nə qocaya aman verdilər. 613 nəfəri
qəddarlıqla qətlə yetirdilər. 1000 nəfər ağır yaralandı, minlərlə adam itkin düşdü, ermənilərin girovuna çevrildi.
Dünyada nahaq qan yerdə qalmır. Azərbaycan xalqı həqiqətin təntənəsinə inanır və mütləq belə də olacaqdır.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla tənzimlənməsinin tərəfdarı
olduğunu dəfələrlə bəyan etmiş və Azərbaycan xalqının öz torpaqlarını erməni qəsbkarlarından təmizləməyə
qüdrəti çatdığını vurğulamışdır. Biz sülh tərəfdarıyıq və kimsə silah gücünə danışır, problemləri bu yolla həll
etmək istəyirsə, o, mütləq uduzacaqdır. Gürcü xalqı da azərbaycanlılar kimi, uzun illərdir separatizmdən əziyyət
çəkir. Əminəm ki, dövlət başçılarımızın ərazi bütövlüklərimizin bərpası yönümündə apardıqları iş uğurla
nəticələnəcəkdir. Xocalı faciəsi ilə Gürcüstan ictimaiyyətinin ətraflı tanış olması üçün dəstəyə görə Heydər
Əliyev Fonduna dərin təşəkkürümüzü bildiririk".
Sonra səfir Azərbaycan teatrının kollektivinə, bütün aktyorlara təşəkkürünü bildirdi.
Tədbirdə Gürcüstan hökumətinin, parlamentinin, Gürcüstan və Azərbaycan ictimaiyyətinin təmsilçiləri,
Tbilisidəki diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri və əməkdaşları iştirak etmişlər. Tamaşaçılara Xocalı faciəsi
əks olunan bukletlər paylanmışdır.
Bişkek
Bişkekdəki "Azəri" Mədəniyyət Mərkəzi paytaxtdakı "Türkel" Fondu ilə birgə Xocalı faciəsinin 15-ci
ildönümünə həsr olunmuş anma mərasimi keçirmişlər. Tədbirdə Bişkekdəki Azərbaycan və türk diasporlarının
üzvləri, Türkiyənin Qırğızıstandakı səfirliyinin əməkdaşları, qırğız xalqının nümayəndələri, jurnalistlər iştirak
etmişlər.
Mərasimi Bişkekdə çap edilən "Türkel" qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədihəsənli açaraq, bu faciəni
müasir dövrdə misli görünməmiş soyqırımı adlandırmışdır.
"Azəri" Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Akif Allahverdiyev, sədrin müavini Əsəd Həsənov, türk iş adamı
Mümtaz Çoban və başqaları bildirmişlər ki, bu faciəyə yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin səyləri
nəticəsində siyasi qiymət verilmişdir.
Sonra şəhidlərin ruhuna dualar oxunmuş, ehsan verilmişdir.
Los-Anceles
Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğundan AzərTAc-a bildirmişlər ki, fevralın 25-də
Kaliforniya ştatının San Xose şəhərində Şimali Kaliforniya Azərbaycanlıları Təşkilatı tərəfindən Xocalı
soyqırımının 15 illiyinə həsr olunmuş anma mərasimi keçirilmişdir.
Mərasimdə çıxış edən təşkilatın sədri Samir Lütvəliyev Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin hər
bir azərbaycanlının qəlbində daim yaşayacağını bildirmiş, ABŞ-dakı soydaşlarımızın bu faciə haqqında
həqiqətləri bütün rəsmi və qeyri-rəsmi dairələrə çatdırmalarının zəruriliyini vurğulamışdır.
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Kaliforniyada səfərdə olan Azərbaycanın rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Əli Abbasovun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti də tədbirə qatılmışlar. Nazir qısa müddətdə Azərbaycan Respublikasının mürəkkəb
yollardan keçdiyini bildirmiş, məhz ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən və müdrik siyasəti nəticəsində
stabilliyin bərqərar olunduğunu, iqtisadiyyatın sürətlə inkişaf etməyə başladığını diqqətə çatdırmışdır. Nazir
demişdir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bölgədə lider dövlətə çevrilmişdir.
Tədbirdə Xocalı şəhərində qətlə yetirilmiş azərbaycanlıların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra
"Lider" televiziyasının "Məhv edilmiş şəhər" sənədli filmi nümayiş olunmuşdur. Mərasimdə Azərbaycanın LosAncelesdəki bas konsulu Elin Süleymanov, ölkəmizin BMT yanında daimi nümayəndəliyinin başçısı Aqşin
Mehdiyev çıxış edərək ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşiliklərdən danışmışlar.
Rumıniya
Fevralın 26-da Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümü ilə bağlı Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyi Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə və fondun göndərdiyi əyani vəsaitlər, videofilm əsasında Buxarest şəhərində anma
mərasimi, sənədli filmin nümayişi və "Xocalı uşaqların gözü ilə" adlı sərgi keçirmişdir.
Tədbirdə Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin, Azərbaycan-Rumıniya Mədəniyyət və Gənclər
Assosiasiyasının, Rumıniya-Azərbaycan Sənaye və Ticarət Palatasının rəhbərləri, sabiq və hazırkı senatorlar,
deputatlar, Rumıniyada yaşayan və təhsil alan azərbaycanlılar, türksoylu icmaların təmsilçiləri, diplomatlar,
jurnalistlər, insan hüquqları üzrə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişlər.
Əvvəlcə Xocalı şəhərində qətlə yetirilən insanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. Sonra tədbir
iştirakçıları Azərbaycan Prezidentinin Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına
müraciətinin mətni ilə tanış edilmişlər.
Səfir Eldar Həsənov ermənilərin törətdiyi qırğınlardan söhbət açmışdır. Çıxış edənlər 1992-ci il fevralın
26-da erməni hərbi birləşmələrinin Xocalıda törətdikləri faciənin təkcə azərbaycanlılara deyil, bütün bəşəriyyətə
qarşı yönəlmiş cinayət olduğunu bildirmişlər. Tədbir iştirakçıları Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümü ilə əlaqədar
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xalqa müraciəti, Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan, ingilis və rus
dillərində hazırladığı "Qarabağ həqiqətləri" bukletlər toplusu, səfirliyin təşəbbüsü ilə rumın dilinə tərcümə
edilmiş "Xocalı soyqırımı (sənədlər, faktlarda və xarici mətbuatda)" və "Xocalı faciəsi" kitabları, Azərbaycanın
Xarici İşlər Nazirliyi "Diplomatiya aləmi" jurnalının Xocalı faciəsinə həsr olunmuş ingilis dilində xüsusi
buraxılışı, səfirliyin hazırladığı mətbuat məlumatı və Xocalıdan olan məcburi köçkünlərin BMT, Avropa Şurası
və ATƏT-ə ünvanlanmış müraciəti ilə də tanış olmuşlar.
Sadalanan materiallardan bir qismi və mətbuat məlumatı Rumıniya parlamentinə, dövlət orqanlarına,
qeyri-hökumət təşkilatlarına, dövlət arxivlərinə, kitabxanalara, səfirliklərə və beynəlxalq təşkilatların
nümayəndəliklərinə də göndərilmişdir.
Tədbir Rumıniyanın kütləvi informasiya vasitələrində geniş işıqlandırılmış, "Nine OTClock",
"Replika", "Hayat", "Zaman", "Anayurt" və "Qurbetçi" qəzetlərində Xocalı faciəsinin dəhşətlərini əks etdirən
fotoşəkillər, geniş və əhatəli məqalələr dərc olunmuşdur. Bundan əlavə, mərasim nüfuzlu "Antena-1" və "B-1
TV" televiziya kanallarının xəbərlər proqramlarında əksini tapmışdır.
Özbəkistan
Daşkənddə Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə bağlı anma mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə
Daşkənddəki Azərbaycan diasporunun üzvləri, qardaş özbək xalqının nümayəndələri, səfirliyin əməkdaşları
iştirak etmişlər.
Mərasimdə şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiş, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
faciə ilə əlaqədar xalqımıza müraciəti oxunmuşdur.
Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Namiq Abbasov mərasimdəki çıxışında bildirmişdir ki, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin faciə ilə bağlı xalqa müraciəti bu məsələdə il ərzində bizim fəaliyyət proqramımız
olmalıdır. Səfir Xocalıda insanlara və insanlığa qarşı törədilmiş bu cinayəti misli görünməmiş vəhşilik
adlandıraraq bildirmişdir ki, o gecə erməni quldurları Xocalını yer üzündən sildilər və bu, planlı şəkildə
hazırlanmış bir soyqırımı idi. O, bu soyqırımı və ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı həyata keçirilən digər
terror aktlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün səylərin artırılmasının vacibliyini qeyd etmişdir.
Sonra Xocalı faciəsi ilə əlaqədar sənədli film nümayiş etdirilmiş, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı
faciəsi ilə əlaqədar müraciətinin mətni iştirakçılara paylanmışdır.
***
Fevralın 26-da Daşkənddəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri Assosiasiyası Xocalı faciəsinin 15-ci
ildönümünü qeyd etmişdir.
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Assosiasiyanın sədri Akif Ağatalıbov, Beynəlmiləl Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Nəsrəddin
Məhəmmədiyev və digər çıxış edənlər Xocalı soyqırımını Xatın və Sonqmi faciələri ilə müqayisə etmiş,
cinayətkarları lənətləmişlər. Qeyd edilmişdir ki, 1992-ci il fevralın 26-da 613 nəfər Xocalı sakini həlak olmuş,
1275 nəfər əsir götürülmüşdür. Çıxış edənlər əmin olduqlarını bildirmişlər ki, günahsız adamların qanı yerdə
qalmayacaq, təcavüzkarlar öz layiqli cəzalarını alacaqlar.
Həmin gün Özbəkistanın Buxara, Səmərqənd, Fərqanə vilayətlərində də Xocalı faciəsi ilə əlaqədar
mərasimlər keçirilmiş, ehsan verilmişdir.
Küveyt
Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü
ilə əlaqədar səfirlik bir sıra işlər görmüşdür.
Səfirlik Xocalı soyqırımına həsr olunmuş broşür hazırlamışdır. Faciəni əks etdirən fotoşəkillərin
yerləşdirildiyi broşürdə ərəb və ingilis dillərində Xocalı soyqırımı və ümumiyyətlə, Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzü haqqında məlumatlar, ərazimizin 20 faizinin işğalına dair xəritə verilmişdir.
Nəşrin nümunələri Küveytin dövlət qurumlarına, hökumət üzvlərinə, deputatlara, iş adamlarına, ictimaiyyət
nümayəndələrinə və diplomatik korpusa göndərilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun Xocalı soyqırımına dair göndərdiyi materiallar əsasında ətraflı mətbuat
məlumatı hazırlanmış, Küveytdəki diplomatik nümayəndəliklərə, beynəlxalq təşkilatlara və kütləvi informasiya
vasitələrinə göndərilmişdir.
Səfirlikdə Xocalıda ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri əks etdirən fotolardan ibarət stend nümayiş
etdirilmişdir.
Fevralın 26-da səfirlikdə Azərbaycan diasporunun nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə Xocalı faciəsi
qurbanlarının xatirəsi bir daha anılmış, Xocalı soyqırımı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı həqiqətlərin Küveyt ictimaiyyətinə daha fəal şəkildə çatdırılması tövsiyə olunmuşdur.
Küveytin nüfuzlu "Əl-Ray" qəzetində səfirliyin Xocalı faciəsi ilə bağlı geniş bəyanatı nəşr edilmişdir.
Bundan əlavə, fevralın 28-də Azərbaycanın Küveytdəki səfiri Şahin Abdullayevin türk icması ilə Xocalı
faciəsinə dair görüşü nəzərdə tutulmuşdur.
İsveç
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AzərTAc-a bildirmişlər ki,
Xocalı faciəsinın 15-ci ildönümü ilə əlaqədar İsveçin Göteborq şəhərində İsveç-Azərbaycan Federasiyasının
təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilmişdir.
İsveçdəki İraq türkmənləri, Türkmənistan, türk icmalarının nümayəndələrinin də iştirak etdikləri
tədbirdə Xocalı soyqırımının ermənilər tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş ağır cinayət olduğu vurğulanmışdır.
İsveç dilində Xocalı soyqırımı haqqında ətraflı məlumatların əks olunduğu mindən artıq broşür, erməni
terrorçularının Xocalıda törətdiyi cinayətlərə dair film İsveç vətəndaşlarında faciə ilə bağlı dolğun təsəvvür
yaratmışdır. Sonda tədbirin təşkilatçıları İsveç vətəndaşlarının imzası ilə İsveç parlamentinə məktub hazırlayıb
təqdim etmişlər.
Danimarka
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AzərTAc-a bildirmişlər ki,
Danimarka-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Frederiksborq şəhərində Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümünə həsr
edilmiş elmi konfrans keçirmişdir.
Danimarkadakı soydaşlarımızla yanaşı, yerli əhalinin, türklərin, norveçlilərin, gürcülərin, litvalıların və
ukraynalıların iştirak etdikləri tədbirdə Xocalı soyqırımını, ümumiyyətlə, Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünü
pisləyən çıxışlarla yanaşı, Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı "Xocalı soyqırımı" filmi böyük həyəcan və
kədər hissi ilə qarşılanmışdır.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə təşkil olunmuş foto və ədəbiyyat guşəsi də konfrans iştirakçılarının
böyük marağına səbəb olmuşdur.
Litvalılar Cəmiyyətinin fəxri üzvü xanım Vibekke Dillinq Tortzen Danimarka-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin fəaliyyətinin əhəmiyyətli olduğunu, Danimarka Krallığının dostluq rəmzi sayılan və üzərində
Danimarka şahzadəsinin şəkli olan xüsusi xatirə nişanını cəmiyyətin sədri Elxan Hüseynova təqdim etmişdir.
Yeni Zelandiya
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AzərTAc-a bildirmişlər ki,
"Azəri" Yeni Zelandiya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Xocalı soyqırmının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar
tədbirlər keçirmişdir. Cəmiyyətin üzvləri fevralın 24-də və 25-də Yeni Zelandiyanın ən böyük ticarət mərkəzi
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olan "Baotany Dons"da Xocalı faciəsinin dəhşətlərini əks etdirən vərəqələr və broşürlər paylamışlar.
Vərəqələrin və broşürlərin, həmçinin Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan, rus və ingilis dillərində hazırladığı
"Qarabağ həqiqətləri" bukletlərinin, onların CD və DVD variantlarının paylanması Oklənd şəhərində də davam
etdirilmişdir.
Bundan əlavə, qəzet redaksiyalarına Xocalı faciəsi haqqında məlumat və broşürlər göndərilmişdir.
Həmçinin məlumat və materiallar Yeni Zelandiya parlamentinin deputatlarına da təqdim olunmuşdur.
Hollandiya
Hollandiyanın Haaqa şəhərində Türkiyənin İğdır bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə "Xocalı soyqırımı və
yaxın tarixdə türklərə qarşı törədilən qətliam" mövzusunda konfrans keçirilmişdir.
Tədbir başlanmazdan əvvəl azərbaycanlı jurnalistlər üçün qısa brifinq keçirən türkiyəli alimlər "Böyük
Ermənistan" xülyası ilə bütün dünyada başağrısı yaradan erməni millətçilərinin törətdiyi terror aktlarından
danışmışlar. Vurğulanmışdır ki, Azərbaycan həqiqətlərinin, o cümlədən Xocalı soyqırımı barədə obyektiv
məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün beynəlxalq səviyyədə tədbirlərin keçirilməsi lazımdır.
Məhz bu yolla dünya ölkələrində dövlət məmurundan fəhləyədək, hamıya Azərbaycanın haqq səsini eşitdirmək
olar. Beynəlxalq Məhkəmənin yerləşdiyi Haaqa şəhərində keçirilən bu konfrans da buna xidmət edir.
Konfrans azadlıq və müstəqillik uğrunda həlak olanların xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi,
Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlanmışdır.
Xocalı faciəsi qurbanlarının fəryadını, onların yaşadığı dəhşəti sözlə ifadə etmək mümkün deyildir, deyən İğdır bələdiyyəsinin sədri Nurəddin Aras bildirmişdir ki, bu faciənin acı səhifələri dünya ictimaiyyətinə
bəlli olmalıdır.
Bələdiyyənin təşkilatçılığı, Azərbaycanın Qarsdakı konsulluğu, eləcə də Hollandiyada fəaliyyət
göstərən Azərbaycan və türk təşkilatlarının dəstəyi ilə keçirilən konfransda Milli Məclisin deputatları,
Türkiyədən, Naxçıvandan gələn alimlər, tədqiqatçılar Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tarixindən, Xocalı faciəsinin acı anlarından danışmışlar. Tədbir iştirakçılarına ermənilərin tarixən türklərə qarşı
törətdiyi qətllər barədə məlumatlar çatdırılmış, faktları təsdiq edən sənədlər nümayiş etdirilmişdir.
"Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsi və ermənilər", "Ermənilərin xarici siyasəti, Azərbaycanın Qarabağ
bölgəsinin işğalı və Xocalı soyqırımı", "Böyük Ermənistan" uydurması, terror, soyqırımı və təcavüzkarlıq
ideologiyası", "Erməni vandalizmi, Xocalı soyqırımı", "Xocalı qətliamına Türkiyədən baxış", "Böyük
Ermənistan" xülyası və Xocalı qətliamı", "Ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürülməsi" və başqa mövzularda
məruzələr dinlənilmişdir.
Konfransda "Böyük Ermənistan" və "böyük erməni soyqırımı" adlı uydurmaların dünyada təbliğ
olunmasının qarşısını almaq üçün Azərbaycan və Türkiyə alimlərinin bir ideya ətrafında birləşməsinin zərurət
olduğundan danışılmışdır. "Gücümüz birlikdədir", - deyən konfrans iştirakçıları dəfələrlə vurğulamışlar ki,
Xocalı soyqırımı barədə obyektiv məlumatın yayılması üçün bu cür tədbirlərin məhz Avropada keçirilməsi çox
vacibdir.
Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı "Xocalı soyqırımı" filminin nümayişi toplantı iştirakçılarına dərin təsir
etmişdir. Onlara fondun Xocalı faciəsindən bəhs edən kitablar və məlumatlar təqdim olunmuşdur. Tədbir
iştirakçıları filmə və nəşrlərə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildirmişlər.
Konfransda qəbul olunmuş qərar Beynəlxalq Məhkəməyə təqdim ediləcəkdir.
Xatırladaq ki, insan haqlarının carçısı olan Niderlandda bu cür tədbirin keçirilməsinə erməni icması hər
vəchlə mane olmaq istəmişdir. Ermənilərin tədbiri qadağan etmək üçün Haaqa hakimiyyət orqanlarına
müraciətindən sonra 8 saat davam edən danışıqlarda təşkilatçılar və burada fəaliyyət göstərən Azərbaycan
cəmiyyətlərinin nümayəndələri Haaqa rəsmilərinə tədbirin hüquqi normalara uyğun olduğunu sübut edə
bilmişlər.
Misir
Azərbaycanın Misir Ərəb Respublikasındakı səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Xocalı
soyqırımının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar bir sıra tədbirlər keçirilmişdir.
Səfirlikdə erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətləri əks etdirən
fotostend təşkil edilmişdir.
Səfirliyin ərəb və ingilis dillərində hazırladığı xüsusi məlumat Misirin Xarici İşlər, Beynəlxalq
Əməkdaşlıq, Sənaye və Ticarət nazirliklərinə, Ərəb Dövlətləri Liqasına, səfirliklərə, BMT-nin və Avropa
İttifaqının nümayəndəliklərinə, digər qurumlara, Əş-Şarq Əl-Ausat informasiya agentliyinə göndərilmişdir.
Eyni zamanda, ərəb dilində səsləndirilmiş "Məhv edilmiş şəhər" filminin DVD formatında nüsxələri qeyd edilən

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

qurumlarla yanaşı, televiziya kanallarında yayımlanması məqsədilə Qətərin "Əlcəzirə" kanalının Misirdəki
bölməsinə, ölkənin digər televiziya kanallarına göndərilmişdir.
AzərTAc
“Azərbaycan”, 28 fevral 2007-ci il
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Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Haluk İpək
TBMM-də Xocalı soyqırımı ilə bağlı çıxış etmişdir
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, fevralın 28-də Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq
qrupunun sədri, Ankara millət vəkili Haluk İpək Türkiyə Böyük Millət Məclisinin geniş iclasında Xocalı
soyqırımının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar çıxış etmişdir.
Xocalı faciəsinin davamlı olaraq Türkiyə parlamentinin gündəliyində olduğunu bildirən millət vəkili
demişdir: ”Bir neçə il əvvəl bu qətliamdan xəbəri olmayan vətəndaşlarımız, bütün dünya artıq bu müzakirələr
sayəsində ermənilərin törətdikləri bu soyqırımdan xəbərdardır. Fevralın 26-sı Azərbaycan və türk dünyası üçün
ən ağır günlərdən biri olmaqla yanaşı, eyni zamanda, bütün bəşəriyyətin tarixində də, sözün əsl mənasında, qara
bir səhifədir. Çünki 15 il öncə Azərbaycanın Xocalı şəhərində ermənilər bütün dünyanın gözü önündə dinc
əhaliyə qarşı tam mənada vəhşi bir qətliam törətmişlər. Rusların 366-cı alayının dəstəyini alan ermənilər həmin
gün 1991-ci ilin oktyabr ayından mühasirədə olan Xocalıya hücum etdilər. Təkcə bir gündə 613 nəfər uşaq,
qadın, qoca ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdir”.
Qətlə yetirilmiş azərbaycanlıların xüsusi amansızlıqla gözlərinin çıxarılması, başlarının dərisinin
soyulması, hamilə qadınların qarınlarının yırtılması faktlarını da xatırladan Haluk İpək Xocalı soyqırımının
ermənilərin türklərə qarşı törətdikləri ilk qətliam olmadığını söyləmişdir. 1918-ci ilin martında Bakıda, 1919-cu
ilin avqustunda Naxçıvan və Şərurda, 1920-ci ilin mayında İrəvanda Uluxanlı yaxınlığındakı kəndlərdə, həmin
ilin aprelində Zəngəzur və Ordubadda baş vermiş qətliamlar ermənilərin tarixən kimliyinin çirkinliyinə
sübutdur.
Millət vəkili Qarabağın tarixi və ermənilərin bu torpaqlarda yerləşdirilməsinin səbəb və nəticələrindən
də ətraflı bəhs edərək, BMT-nin, Avropa Şurasının, ATƏT-in qərarlarına rəğmən, Azərbaycan torpaqlarının 20
faizinin hələ də işğal altında olduğunu bildirmişdir. O demişdir ki, ermənilər beynəlxalq hüquq normalarına
məhəl qoymayaraq, eyni zamanda, Cənubi Qafqazdakı sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olmasına əngəl
törədirlər. Bu problemin həllinə Azərbaycan xalqının qəbul edəcəyi və Türkiyənin də dəstək verəcəyi sülh
anlaşması ilə nail olmaq mümkündür. Bunun üçün isə, ermənilər işğal etdikləri torpaqları tez bir zamanda tərk
etməlidirlər. Digər tərəfdən, ermənilərin əsassız iddialarının arxasınca gedən beynəlxalq qüvvələr də onlara
dəstəyini dayandırmalıdır. Tarixdə baş vermiş hadisələri araşdırmaq tarixçilərin işidir. Siyasətçilərin və
parlamentlərin vəzifəsi isə bu gün yaşanan problemləri həll etməkdir. Xocalı qətliamı bu günün problemidir və
BMT, parlamentlər, beynəlxalq təşkilatlar, siyasətçilər bu problemin həlli ilə məşğul olmalıdır. Təəssüf ki, Qərb
parlamentləri Xocalı soyqırımı və Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğalına biganə yanaşaraq, qondarma
“erməni soyqırımı” iddiaları ilə məşğuldur. Bu isə ikili standartlardan irəli gəlir. ATƏT-in üzvü kimi Türkiyə
Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli şəkildə həll olunması istiqamətində səylərini qətiyyətlə davam
etdirəcəkdir.
Haluk İpək daha sonra demişdir: “Bu qaranlıq siyasi oyunların aydınlaşdırılmasını nüfuzlu beynəlxalq
platformalara çıxarmaq üçün Baş nazirimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
himayəsi ilə başlanan və martın 8-9-da Bakıda keçiriləcək Azərbaycan-türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I
Forumu ölkələrimizin milli mənafelərinin qorunmasında yeni bir səhifə açacaqdır. Bu yeni səhifə ilə
azərbaycanlıların və türklərin məruz qaldıqları terror aktları və qətliamlar haqqında həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədi ilə təbliğat sahəsində ortaq tədbirlərin görülməsi önəmli bir təməl daşı
olacaqdır. Azərbaycan və Türkiyə xalqları arasındakı dərin tarixi köklərə, ortaq milli-mədəni və mənəvi
dəyərlərə, zəngin adət-ənənələrə malik əlaqələr bizim birgə fəaliyyətlərimizin də uğurlu olmasını təmin
edəcəkdir”.
AzərTAc
“28 fevral 2007-ci il
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“İzvestiya” Xocalı soyqırımından yazır
AzərTAc xəbər verir ki, Moskvanın “İzvestiya” qəzetinin 28 fevral tarixli nömrəsində Anatoli Çernıxın
“Xocalı unudulmamalıdır” sərlövhəli məqaləsi dərc olunmuşdur.
Fevralın 26-da Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümünün qeyd olunduğunu oxuculara
xatırladan müəllif yazır ki, 7 mindən çox əhalisi olan Xocalı şəhəri 1992-ci ilin həmin günü Yer üzündən
silinmişdir. Məqalədə deyilir: “Azərbaycanda elə bir guşə yoxdur ki, Xocalı hadisələrinin sədası məcburi
köçkünlərin - uşaqların, qadınların və qocaların simasında oraya gedib çatmasın”. Müəllif Prezident İlham
Əliyevin faciənin ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətindən sitat gətirərək vurğulayır ki, həmin
gün dünyanın bir çox ölkələrində matəm mərasimləri və kütləvi aksiyalar keçirilmişdir.
Müəllif ildönümü ərəfəsində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycanlı Gənclərin
Əlaqələndirmə Şurası və Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Azərbaycanlı Gənclər Klubu
tərəfindən Mərkəzi Sahibkarlar Evində təşkil olunmuş tədbir üzərində ətraflı dayanmışdır. Klubun prezidenti
Leyla Əliyeva oradakı çıxışında bildirmişdir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 15 ildən
artıqdır davam edir. Bu münaqişə nəticəsində ölkədə bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün yaranmış,
minlərlə tarix və memarlıq abidəsi məhv edilmişdir. Məqalədə L.Əliyevanın çıxışından sitat gətirilir: “Nəhayət,
XXI əsrdə bəşəriyyət zorakılıq və müharibələrdən yeni mədəniyyətə - ümumi dəyərlərə, həmrəyliyə,
dözümlülüyə və hər bir insanın hüquqlarına əsaslanan mədəniyyətə keçməlidir”. Müəllif xatırladır ki, tədbir
çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı sənədli filmin təqdimatı olmuş, Ceyhun Mirzəyevin “Fəryad”
filmi nümayiş etdirilmişdir. Jurnalist binanın foyesində münaqişə mövzusunda uşaq rəsmləri sərgisinin təşkil
edildiyini də bildirərək, bu ekspozisiyanı faciənin ən dəhşətli sübutu adlandırır. Qəzet yazır ki, matəm tədbirində
Dövlət Dumasının deputatları, Federasiya Şurasının üzvləri, RF XİN-in, MDB İcraiyyə Komitəsinin, Moskva
hökumətinin, diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak etmişlər.
Müəllif sonda ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun sözlərini sitat gətirir: “Xocalıda baş
verənləri heç vaxt unutmayacağıq. Biz intiqam almaqdan uzağıq, məqsədimiz bu məsələdən hər hansı siyasi,
maliyyə, ərazi dividendləri və sair dividendlər almaq üçün istifadə etmək deyildir. Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, ədalətlə həll olunmasına çalışırıq”.
AzərTAc
“Azərbaycan”, 2 mart 2007-ci il
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Ermənistan Azərbaycana təcavüzü barədə həqiqətlərin dünyaya yayılması
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində xüsusi yer tutur
Fond Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümündə də bu soyqırımı aktının dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması üçün mühüm işlər gördü
Tarix boyu azərbaycanlılara qarşı terror aktlarını həyata keçirən ermənilər 1992-ci il fevralın 25-dən 26a keçən gecə bəşəriyyət üçün növbəti cinayətkar əməllərini - Xocalı soyqırımını törətdilər. 613 nəfər dinc
sakinin qəddarcasına qətliamı, 1275 nəfərin girov götürülərək ən ağlasığmaz və təhqiramiz üsullarla işgəncələrə
məruz qalması, 150 nəfərin itkin düşməsi ilə nəticələnən Xocalı faciəsi ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı
həyata keçirdikləri etnik təmizləmə siyasətinin ən qanlı səhifələrindən biridir.
Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı aktı Dağlıq Qarabağın işğalı zamanı Ermənistanın və erməni
millətçilərinin həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin növbəti bir mərhələsi idi. Bəşəriyyətə və insanlığa
qarşı ən böyük cinayətlərdən olan bu faciədən artıq 15 il ötür. Xocalı soyqırımına təəssüf ki, dünya ictimaiyyəti
siyasi qiymət verməkdən hələ də çəkinir. Xocalıda törədilmiş müdhiş cinayətin xarakteri və miqyası bu
soyqırımı aktının BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş "Soyqırımı
cinayətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" Konvensiyaya tam uyğun gəldiyini sübut edir.
Qabaqcadan planlaşdırılmış kütləvi və amansız qırğın aktı həmin ərazidə yaşayanların məhz azərbaycanlı
olduqlarına görə həyata keçirilmişdir. Məlum olduğu kimi, məhdud coğrafi zonada oxşar əməllərin törədilməsi
keçmiş Yuqoslaviya üçün Beynəlxalq Cinayət Tribunalı tərəfindən soyqırımı aktı kimi tövsif edilmişdir. Amma
bir çox dövlətlərin ikili standartlardan çıxış etməsinin, bəzilərinin məsələyə ehtiyatla yanaşmasının nəticəsidir
ki, beynəlxalq təşkilatlar Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu qəbul etmək istəmirlər. Hətta dünyanın bir
çox telekanalları da 1992-ci ildə Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu təsdiq edən kadrları nümayiş
etdirməkdən hələ də çəkinirlər. Ancaq dünya bilməlidir ki, təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə
qarşı yönəlmiş bu tarixi cinayəti ermənilər törətmişlər.
Azərbaycan hakimiyyəti erməni şovinist millətçilərinin soydaşlarımıza qarşı törətdiyi cinayətlərin, o
cümlədən Xocalı soyqırımını dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması üçün
məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Əsl həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında maraqlı olan Azərbaycan
tərəfi Ermənistandan və erməni millətçilərindən fərqli olaraq, bu məsələdən hər hansı maliyyə, ərazi və başqa
dividendlər güdmür. Azərbaycanın məqsədi tarixi ədalətin bərpasına nail olmaq, məlum olan cinayətkarları
beynəlxalq səviyyədə də ifşa etmək və onları dünya ictimaiyyətinin mühakiməsinə verməkdir. Bu gün hər bir
azərbaycanlının, qanında, canında vətən sevgisi olan hər bir kəsin qarşısında duran ən əsas vəzifələrdən biri
Azərbaycan hakimiyyətinin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi işlərə dəstək verərək Xocalı soyqırımı barədə əsil
həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasına, faciəyə beynəlxalq müstəvidə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsinə nail
olmaqdır. Müdhiş faciənin ildönümü hər il ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımız
tərəfindən ürək ağrısı ilə qeyd olunur. Həmin gün dünyanın bir çox ölkəsində Xocalı faciəsinin qurbanlarının
xatirəsi anılır, müxtəlif aksiyalar, mitinqlər keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının
15-ci ildönümü münasibətilə xalqa müraciətində azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş soyqırımı siyasətinin
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün davamlı və ardıcıl fəaliyyətin vacibliyi qeyd olunur: "Bu gün dövlətin
rəsmi qurumları ilə yanaşı, bütün vətəndaşlarımız, geniş ictimaiyyət Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş soyqırımı siyasəti haqqında həqiqətlərin və faktların dünya
parlamentlərinə, beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün ardıcıl və davamlı fəaliyyət göstərməlidir. Bu
istiqamətdə görülən işləri razılıqla qeyd etməklə yanaşı, onu da bildirmək istərdim ki, tədbirlər daha əhatəli,
planlı şəkildə aparılmalı və əlaqələndirilməlidir".
Eyni məzmunlu fikirlər Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Xocalı faciəsi ilə əlaqədar qəbul
etdiyi qərarda əksini tapıb. Qərarda deputatlara xarici səfərlər zamanı Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin
yayılmasını təmin etmələri bir vəzifə olaraq tapşırılır, dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarına ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların geniş yayılması və yalançı erməni təbliğatının
ifşa edilməsi üçün səylərin birləşdirilməsi tövsiyə edilir. Doğrudan da, təcrübə göstərir ki, hər hansı bir məsələ
ilə bağlı mərkəzləşdirilmiş, koordinasiya edilmiş və planlaşdırılmış şəkildə kampaniyanın aparılması istənilən
effekti verə bilər. Elə ermənilərin qondarma soyqırımı iddialarının bir çox dövlətlərin parlamentləri tərəfindən
tanınmasının kökündə onların uzun illərdir ki, planlaşdırılmış şəkildə yalançı kampaniya aparmaları dayanır.
Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümü bu il də dünyanın müxtəlif ölkələrində qeyd olundu. Amma əvvəlki illərdən
fərqli olaraq son dövrlərdə faciə və onun qurbanlarının anıldığı ölkələrin, şəhərlərin coğrafi dairəsinin
genişləndiyi, Azərbaycan diasporunun bu məsələdə fəallaşması, həmçinin türk diaspor təşkilatlarının aktiv
şəkildə təbliğat kampaniyasına qoşulmaları hiss olunmaqdadır. Bu il Xocalı faciəsi dünyanın 70-dən artıq
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ölkəsində anılıb. Keçirilən tədbirlərdə həmin ölkələrin müxtəlif dövlət və hökumət rəsmiləri, parlamentlərin
deputatları, diplomatik korpusların təmsilçiləri iştirak ediblər. Məqsədyönlü və ardıcıl təbliğat kampaniyasının
nəticəsidir ki, getdikcə dünya ictimaiyyəti Xocalı soyqırımı haqqında daha çox informasiyalara malik olur, əsl
həqiqətlərin nədən ibarət olduğunu anlayır.
Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümündə ötən illərdə olduğu kimi, bu il də Heydər Əliyev Fondu bütün
imkanlarından istifadə edərək soyqırımı barədə əsl həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal rol
oynadı. Məqsədi ölkəmizin sosial-siyasi, mədəni tərəqqisi, dünya birliyinə inteqrasiyası, vətəndaşların maddi
rifahının yaxşılaşması üçün ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi, hazırladığı siyasi kursun
öyrənilməsinə, təbliğinə, ulu öndərin ideyalarının həyata keçirilməsinə dəstək vermək, Azərbaycanın inkişafı və
xalqımızın rifahı naminə Heydər Əliyevin zəngin irsindən bəhrələnərək bu işə xidmət edən genişmiqyaslı
proqram və layihələrin reallaşmasına kömək etmək, elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman, ekoloji və digər
sahələrdə proqram və layihələr hazırlayıb həyata keçirmək olan Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan həqiqətlərini
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində də ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyət göstərir. Xocalı soyqırımı
haqqında həqiqətlərin yayılması da Fondun fəaliyyətinin əsas tərkib hissələrindən biridir. Hələ ötən il Fondun
Prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva "Qarabağ
həqiqətləri" bukletlər toplusunun təqdimat mərasimində deyib: "Bu gün Azərbaycanın ən böyük, ən ağrılı
problemi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllidir. Ölkəmizin qarşısında duran ən
mühüm məsələ budur. Min il öncə olduğu kimi, bu gün də hər bir millətin qarşılaşa biləcəyi ən böyük haqsızlıq,
ən böyük faciə təcavüz və torpağının işğalıdır. Azərbaycan xalqı artıq 17 ildir ki, belə bir haqsızlıqla
üzləşmişdir. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. 20 mindən artıq
insan həlak olmuş, 50 mindən çox adam yaralanmış və əlil olmuşdur. 1 milyondan artıq insan 10 ildən çoxdur
ki, öz doğma torpağından didərgin düşərək, qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşayır. Azərbaycanlılar
ermənilər tərəfindən soyqırıma və etnik təmizləmə siyasətinə məruz qalmışlar. Bir milyondan çox soydaşımızın
insan hüquqları tapdanmışdır. Bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayət olan Xocalı soyqırımı Azərbaycanın XX
əsr tarixinin ən ağır faciəsidir.
Bütün bu reallıqlar, bütün bu həqiqətlər bizim ən ağır problemimizdir və biz artıq bu reallıqlarla, bu
həqiqətlərlə XXI əsrə qədəm qoymuşuq.
Bütün bu həqiqətləri, bütün bu hadisələri, faktları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl səbəb və
nəticələrini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, informasiya blokadasını yarmaq, on illərdir erməni diasporu
tərəfindən yayılan yalan və uydurmaların qarşısını almaq Neydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində həmişə
mühüm yer tutur".
Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması istiqamətində fəaliyyəti 2005-ci ildə
Fond tərəfindən yaradılan "Azerbaijan.az" portalının internet şəbəkəsinə qoşulması ilə özünün əsas mərhələsinə
qədəm qoymuşdur. Bu internet saytında Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, yüz minlərlə azərbaycanlının
didərgin düşməsi, qaçqın, məcburi köçkün vəziyyətində yaşaması, ermənilərin dinc azərbaycanlılara qarşı
həyata keçirdikləri qətliamlar və sair informasiyalar Azərbaycan, ingilis və rus dillərində yerləşdirilib.
Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər "Qarabağ həqiqətləri" bukletlər toplusunda da yer alıb. Qeyd edək
ki, bu toplu "Qarabağın tarixi haqqında qısa məlumat", "Qarabağ münaqişəsinin başlanması", "Xocalı
soyqırımı", "Erməni terror təşkilatlarının Azərbaycana qarşı fəaliyyəti" və "Azərbaycana qarşı erməni
təcavüzünün nəticələri" bukletlərindən ibarətdir. YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri kimi bu təşkilatın bütün
tədbirlərində qaçqın və məcburi köçkün ailələrindən olan uşaqların təhsili və işğal olunmuş Azərbaycan
torpaqlarında dağıdılan tarixi abidələrlə bağlı problemlərə toxunaraq beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini
Azərbaycan ərazisinin iyirmi faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunması məsələsinə yönəldən Mehriban
xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə hazırlanan bu layihə əzəli Azərbaycan torpağı olan Qarabağ haqqında
həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırmaq məqsədilə həyata keçirilmişdir. Qarabağın tarixi,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı faciəsi, ermənilərin dünyanın müxtəlif ölkələrində
və Azərbaycanda törətdiyi terror aktları haqqında faktları əks etdirən, ingilis, fransız, rus, alman və macar
dillərində çap olunaraq dünyanın bir çox dövlətlərində yayılan "Qarabağ həqiqətləri" bukletlər torlusu həyata
keçirilmiş layihələr sırasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Bu il, Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümündə də Neydər Əliyev Fondu tərəfindən xüsusi layihə
hazırlanaraq uğurla həyata keçirildi. Fransa, Rusiya, Çin, Böyük Brtitaniya, Belçika, Avstriya Almaniya,
Küveyt, Rumıniya, Danimarka Mərakeş, Çexiya, Macarıstan, Yeni Zelandiya, Hollandiya, İran, İsveç, İsveçrə,
Ukrayna, Gürcüstan və digər onlarla ölkədə keçirilən anma mərasimlərində, konfranslarda, mitinq və piketlərdə
Heydər Əliyev Fondunun göndərdiyi materiallardan geniş istifadə edildi. Layihə çərçivəsində müxtəlif ölkələrdə
keçirilən mərasimlər zamanı Heydər Əliyev Fondunun ingilis, rus və türk dillərində hazırladığı "Xocalı
soyqırımı" adlı sənədli film nümayiş etdirilmiş, "Xocalı uşaqların gözü ilə", "Təcavüzün qurbanları" adlı foto və
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rəsm sərgiləri təşkil olunmuşdur. Tədbir iştirakçılarına Fondun hazırladığı "Qarabağ həqiqətləri" bukletlər
torlusu, nəşrlərin CD-DVD variantları da paylanmışdır.
Heydər Əliyev Fondu yarandığı vaxtdan Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, dinc azərbaycanlıların
doğma yurd-yuvalarından didərgin salınması, soydaşlarımızın tarixin müxtəlif dövrlərində ermənilərin etnik
təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qalmaları barədə həqiqətlərin yayılması məsələsinə xüsusi diqqət və
həssaslıqla yanaşır. Xocalı faciəsi ilə bağlı həyata keçirdiyi son layihə isə Heydər Əliyev Fondunun bu
istiqamətdə fəaliyyətinin ardıcıl, davamlı və effektiv olması üçün daha keyfiyyətli şəkildə qurduğunun əyani
göstəricisidir.
Rəşad CƏFƏRLİ,
"Azərbaycan", 7 mart 2007-ci il
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Xocalı soyqırımının 15 illiyi ilə bağlı Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Avropanın
ən böyük şəhərlərində keçirilmiş tədbirlər erməni lobbisini təşvişə salmışdır
AzərTAc xəbər verir ki, martın 11-də Türkiyənin “ATV Avropa” kanalının saat 13-də efirə çıxan
“Avropada 7 gün” populyar proqramında Xocalı faciəsi haqqında 10 dəqiqəlik veriliş getmişdir.
Milli Məclisin deputatları Qənirə Paşayeva, Aqil Abbas, Musa Quliyevin müsahibələrində bu faciənin
ermənilər tərəfindən dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı əvvəlcədən hazırlanmış ssenari üzrə həyata keçirilmiş
soyqırımı aktı olduğu faktlarla, sənədlərlə diqqətə çatdırılmışdır. Almaniya, Hollandiya və Türkiyədən canlı
yayıma qatılan dinləyicilər, proqramda iştirak edən tanınmış sənətçilər ermənilərin öz havadarları ilə birlikdə
törətdikləri misli görünməmiş bu vandalizmdən dəhşətə gəldiklərini bildirmişlər. Xüsusi vurğulanmışdır ki,
Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə
Avropanın ən böyük şəhərlərində Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə bağlı keçirilmiş tədbirlər ermənilərin
Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı apardığı hay-küylü, heç bir tarixi fakta əsaslanmayan təbliğatının ifşasına imkan
yaratmış, ermənilərin zaman-zaman türklərə qarşı həyata keçirdiyi belə qətliamların təkzibedilməz dəlillərlə
avropalılara çatdırılması erməni lobbiçilərini təşvişə salmışdır.
Dinləyicilər özlərini daim məzlum, yazıq, türklər tərəfindən əzilən bir millət kimi tanıtmağa çalışan
ermənilərin mənfur niyyətlərinin, iç üzünün açılmasının, bu istiqamətdə aparılan işin ardıcıl davam
etdirilməsinin zəruriliyini də bildirmişlər.
AzərTAc
12 mart 2007-ci il
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Xocalı faciəsinə müddət şamil edilmir
XX əsrin sonlarını yüzlərlə azərbaycanlı ailəsi üçün unudulmaz tükənməz dəhşətə çevirən qanlı cinayətə
- Xocalı faciəsinə həsr olunmuş bu 30 səhifəlik kitabı həyəcansız və düşmənə nifrətsiz oxumaq mümkün
deyildir.
...İlahi, həqiqətənmi, özlərini insan adlandıran məxluqlar belə qanlı cinayət törətməyə qadirdirlər?!
Rusiyada yaşayan həmvətənimiz Cəfər Sadiqin (C.Abbasovun) faciənin 15-ci ildönümü ərəfəsində
Rusiyanın Tula şəhərində nəşr olunmuş “Müddət şamil edilmir” kitabı bir daha təsdiq etmişdir ki, Azərbaycan
oğulları harada yaşasalar da, tarixi vətənində baş verənlərə laqeyd qala bilmirlər.
Kitabda müəllifin Rusiyanın “Nezavisimaya qazeta” nəşrində çıxan iki məqaləsi verilmişdir. Onlardan
biri hadisədən 5 il keçəndən sonra, 1997-ci ildə dərc edilmiş, digəri isə elə həmin ilin aprelində bədnam Zori
Balayanın yalan və iftira ilə dolu materialına cavab olaraq yazılmışdır. İxtisasca həkim olan Zori Balayan
“Ruhumuzun dirçəlişi” kitabında Xocalıda azərbaycanlıların soyqırımına bəraət qazandırmağa çalışaraq bəyan
etmişdir ki, hər bir erməni bu aksiya ilə fəxr etməlidir (!). İnsan sifətini itirməyə bundan bariz misal ola bilərmi?
Kitabda oxuculara Parisdəki “Azərbaycan evi” Assosiasiyasının ozamankı rəhbəri Ramiz Abutalıbovun
1992-ci ildə yazdığı “Xocalı faciəsi əcnəbi jurnalistlərin gözü ilə” başlıqlı icmalı da təqdim olunur. İcmalda
dəhşətli qırğınla bağlı konkret faktlar əksini tapmışdır.
İllər ötməsinə baxmayaraq, Xocalı faciəsinin təqsirkarlarının məhkəmə qarşısında cavab verməli
olacaqlarını xatırladan, - axı, bəşəriyyət qarşısında cinayətlərə müddət şamil edilmir, - kitabın Tulada nəşri
barədə məlumatın sonunda müəllif Cəfər Sadiqin oxuculara müraciətini diqqətə çatdırmaq istərdik:
...Xocalı faciəsinin hüznlü ildönümündən danışarkən əlacsızlıq hissinin bizə üstün gəlməsinə yol
verməməliyik. Bizim üçün ən vacib olan müstəqilliyimizi yaddan çıxarmamalıyıq. Müstəqillik ata və
babalarımızın arzuladığı ən böyük nailiyyətdir. Müstəqil Azərbaycanın Qarabağ problemini beynəlxalq hüquq
və Azərbaycan xalqının mənafeyi çərçivəsində həll etməyi qarşısına məqsəd qoymuş cavan, çalışqan Prezident
İlham Əliyevin başçılığı ilə atdığı inamlı addımlar münaqişənin tezliklə dinc yolla həll olunacağına ümid
yaradır
AzərTAc
14 mart 2007-ci il
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Xocalı faciəsi ilə bağlı sənədli film çəkiləcəkdir
Martın 15-də Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin (ATİB) idarə heyətinin sədri Əhməd Erentok
mətbuat konfransı keçirmişdir.
Qurumun son üç ayda gördüyü işlər barədə məlumat verən Ə.Erentok bildirmişdir ki, bu yaxınlarda
"Azərbaycan və Türkiyə tarixində erməni məsələsi" ilə əlaqədar Türkiyə Tarix Qurumu, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının (AMEA) Tarix İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti (BDU) və ATİB arasında imzalanmış
əməkdaşlıq Protokolu və Bakı Bəyannaməsi çərçivəsində yaradılmış Əlaqələndirmə Şurasının Ankarada növbəti
iclası keçirilmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, iclasda "erməni soyqırımı" iddiasına qarşı birgə mübarizə və Xocalıda ermənilərin
törətdikləri vəhşiliklərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması ilə bağlı müzakirələr aparılmış, bununla bağlı sənədli
və bədii filmin çəkilməsi, Azərbaycan-Türkiyə Tarix Fondunun yaradılması qərara alınmışdır.
Martın əvvəlində Almatı şəhərində Qazaxıstan Sənayeçilər və Sahibkarlar Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən
Qara dəniz və Xəzər dənizi İş Adamları Konfederasiyaları Birliyi (UBCCE) idarəetmə komitəsinin birinci iclası
bərədə məlumat verən ATİB sədri vurğulamışdır ki, tədbirdə UBCCE-nin 2007-ci il üçün iş planı və təşkilati
məsələlər müzakirə edilmiş, regional iqtisadi inteqrasiya, biznes mühitinin inkişafı, sahibkarlıq və innovasiya
komitələri formalaşdırılmışdır.
AzərTAc
“Azərbaycan”, 16 mart 2007-ci il
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"Xocalı faciəsilə bağlı faktlar hamını heyrətə gətirdi"
Yeganə Əmiraslanova: "Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri Xocalı faciəsindən
xəbərsiz idilər"
İsveçin Stokholm səhərində "İnkişafda qadın rolunun tarixçəsi" mövzusunda konfrans keçirilib.
Konfransda Azərbaycandan Demokratik Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin üzvü, İctimai Televiziyanın
əməkdaşı Yeganə Əmiraslanova da iştirak edib. Y.Əmiraslanova ilə söhbətimiz də bu konfransla bağlı oldu.
– Avropa məkanında ilk dəfə idi ki, bu mövzuda konfrans keçirilirdi. Tədbirdə təkcə azərbaycanlılar
deyil, digər ölkələrdən də nümayəndələr iştirak edirdi. Konfransı Stokholm Universiteti Qadın Araşdırma
mərkəzi və "Günəş" Qadın Dərnəyinin fəallarından, AFƏ-nin təşkilat məsulu Əfsanə Sevigin təşkil etmişdi.
Mən indiyə qədər Avropanın müxtəlif ölkələrində diaspor təşkilatlarının bir çox tədbirində iştirak etmişəm.
Düzü, bu tədbir yüksək təşkilatçılığına görə digərlərindən fərqlənirdi. Konfransın ilk günü Azərbaycandan iki
nəfər və BMT-nin İsveç nümayəndəsi Maria Lohe, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının nümayəndəsi Dosent
Birgitta Ney çıxış etdilər. Mənim məruzəm də konfransın ilk günü dinlənildi. Bülbül adına musiqi məktəbinin
direktoru Nigar Ələkbərovanın çıxışı da maraqla qarşılandı. Nigar xanım Azərbaycanda qadınların fəaliyyətini
mərhələ-mərhələ təhlil etdi. Müzakirələrdə ən çox diqqət çəkən məqamlardan biri də konfrans iştirakçılarının
bizdən israrla Azərbaycanda qadın hüquqlarının pozulması haqqında məlumat istəmələri idi. Biz Azərbaycanda
qadın hüquqlarının pozulması ilə bağlı ciddi faktların olmadığını bildirdik. Hətta konfrans sonrası keçirilən
görüşlərdə İsveçdə yaşayan soydaşlarımızdan biri konkret olaraq Gəncədə bir qadının polis tərəfindən
döyülməsini, xalq artisti Flora Kərimovanın mitinqlərdə təzyiqlərə məruz qalmasını qabardırdı. Xalq artisti
Afaq Bəşirqızı və Milli Konservatoriyanın dosenti Yaqut Seyidova bu məsələlərə çox yaxşı aydınlıq gətirdi.
– Bəs öz çıxışınız zamanı hansı məsələləri qabartdınız?
– Əsas diqqəti Xocalı soyqırımına yönəltdim. Özümlə xeyli materiallar aparmışdım. Məsələn, gənc
azərbaycanlı qadına qarşı ermənilərin törətdiyi vəhşiliyi fotoşəkillərin dili ilə beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələrinə çatdırdım. Diri-diri qarnı yarılıb körpəsi avtomatın qundağına taxılan gənc qadının işgəncə
səhnəsini nümayiş etdirən fotoşəkil hamını heyrətə gətirdi. BMT-nin İsveç nümayəndəsi isə ümumiyyətlə,
Xocalı faciəsindən xəbəri olmadığını dedi. Mənə çox qəribə gəldi ki, 15 il yaşadığımız faciəni BMT-nin İsveç
nümayəndəsi bilmir. Azərbaycan diasporu nə işlə məşğuldur ki, İsveç cəmiyyətinin bundan xəbəri yoxdur? Mən
Xocalıda 105 qadının faciəli şəkildə qətlə yetirilməsi barədə faktları ortaya qoydum.
– Azərbaycanda qadınların fəaliyyəti ilə bağlı konfrans iştirakçılarında hansısa məlumat vardımı?
– Biz Azərbaycanda qadın hərkəkatının önündə birinci xanımımız Mehriban Əliyevanın durduğunu
söylədik. Əslində bu, bizim hər birimiz üçün qürurverici haldır. Əgər bu gün ölkənin birinci xanımı ictimai
fəaliyyətlə məşğul olursa, biz də onun ətrafında birləşməliyik. Bu baxımdan Azərbaycanda təşəbbüskar qadın
hərəkatının yarandığını qeyd etdim. Təbii ki, bu hərəkatın önündə Mehriban xanımın getdiyini bildirdim.
– İsveçdə Azərbaycan təşkilatlarının fəaliyyəti barədə nə deyə bilərsiniz?
– Təəssüf ki, İsveçdə yaşayan bəzi azərbaycanlılar Avropanın yaxşı yox, biabırçı tərəflərini qəbul ediblər.
Biz orada Azərbaycan haqqında çox ehtiyatla danışırdıq. Yəni, dərhal təpki ilə üzləşəcəyimizdən ehtiyatlanırdıq.
Həmin şəxslər yalnız didişmə ilə məşğuldurlar. Yaxşı haldır ki, bizi tədbirə dəvət edənlər həqiqətin nə olduğunu
bilirlər. Ermənilər hər məqamdan faydalanaraq özlərini təbliğ edirlər. Hətta bizim musiqilərimizi ermənilər öz
adlarına çıxırlar. Stokholmda 2000-dən artıq azərbaycanlı yaşayır və xeyli tədbir keçirdiklərini deyirlər. Əgər
belədirsə, nə üçün İsveç əhalisinin Xocalı faciəsindən xəbəri yoxdur? Onların hamısı Azərbaycanı düşünsələr,
ölkəmizi də layiqincə təbliğ edə bilərlər.
– Tədbir iştirakçılarının Xocalı faciəsinə münasibəti necə oldu?
– Onlar dəhşətə gəldilər. Biz faktları ortaya qoyub, onları faciəyə münasibət bildirməyə məcbur etdik.
Dedik ki, Azərbaycanda qadın hüquqlarının pozulduğunu bildirirsiniz, bəs nə üçün Xocalıda qətlə yetirilən
qadınların taleyi ilə maraqlanmırsınız? Yaxud Güney Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlı qadınların
hüquqlarına biganə yanaşırsınız? Çox qəribədir ki, bizim bütün suallarımıza konkret cavab vermirdilər.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının nümayəndələri dedilər ki, bizə fakt verin, bununla məşğul olaq. Biz bundan
sonra həmin təşkilatlara sıx işləyib, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı onlara məlumat verəcəyik.
FİRUDİN
“525-ci qəzet”, 18 mart 2007-ci il
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İsveçrədə Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü və 31 mart - Azərbaycanlıların
soyqırımı günü münasibəti ilə konfrans keçirilmişdir
Azərbaycanın İsveçrədəki səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Bern Konqres Mərkəzində Xocalı
soyqırımının 15-ci ildönümü və 31 mart - Azərbaycanlıların soyqırımı günü münasibəti ilə konfrans
keçirilmişdir. Tədbirdə Berndə akkreditə olunmuş diplomatik korpusun, Azərbaycan və türk dərnəklərinin
nümayəndələri iştirak etmişlər.
Səfir Elçin Əmirbəyov 26 fevral və 31 mart tarixlərinin hər bir azərbaycanlıda dərin kədər və ağrı
hissləri doğurduğunu bildirmişdir. O, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün nəticələri, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqlar prosesi barədə ətraflı məlumat vermiş, xarici ölkələrdəki türk və
Azərbaycan icmalarının birgə fəaliyyətinin vacibliyini qeyd etmişdir.
Türkiyənin İsveçrədəki səfiri Alev Kılıç çıxışında bildirmişdir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında sıx
münasibətlər dərin tarixi köklərə, mədəni əlaqələrə əsaslanır, qardaşlıq və dostluq təməli üzərində inkişaf edir.
Türk millətinin həm sevincli, həm də kədərli günlərində azərbaycanlı qardaşların yanında olduğunu söyləyən A.
Kılıç, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Cənubi Qafqazda sabitliyə böyük əngəl olduğunu və bu münaqişənin
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh yolu ilə həlli istiqamətində aparılan danışıqlarda Türkiyənin
Azərbaycanı dəstəklədiyini vurğulamışdır.
Tədbir iştirakçıları Xocalı soyqırımı haqqında sənədli filmə baxmışlar. Konfrans qonaqların fəal iştirakı
ilə interaktiv dialoqla davam etdirilmişdir.
Sonda konfrans iştirakçıları Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə təşkil edilmiş “Xocalı uşaqların gözləri
ilə” fotosərgisi ilə tanış olmuşlar. Onlara ölkəmizin Almaniyadakı səfirliyinin Xocalı soyqırımı barədə alman
dilində hazırladığı broşürlər paylanmışdır.
AzərTAc
29 mart 2007-ci il
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Xocalı faciəsinin ensiklopediyası
Tədqiqatçı-politoloq Rövşən Novruzoğlunun Xocalı soyqırımına həsr olunmuş növbəti sənədli-analitik
kitabı "Genosid..." adlanır və bu yaxınlarda "Adiloğlu" nəşriyyatı tərəfindən nəfis şəkildə çapdan buraxılıb.
Beynəlxalq terrorizmin əsas qollarından sayılan erməni terrorizminin ifşasına yönəltmiş, dəlillərlə, sübutlarla
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə cəlb etməkdən ötrü müəllif Azərbaycan Respublikasının Hərbi
Prokurorluğunun məxfi qovluqlarında saxlanılan sənədlərdən, ölkəmizdə, Ermənistanda və xaricdə işıq üzü
görmüş yazılı mənbələrdən, analitik materiallardan, İnternet məxrəclərindən, həmçinin Respublika Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Müdafiə Nazirliyinin, Beynəlxalq QHT-lərin real faktları özündə əks et-dirən
hesabatlarından yararlanır. R.Novruzov torpaqlarımızın erməni terrorizminə və işğalına məruz qalmasını,
dövlətimizin Ermənistanın təcavüzü ilə üzləşdiyini oxunaqlı dildə, maraqlı analitik — sənədli üslubda
oxucularına çatdırır.
Kitab işğal olunmuş ərazilər barədə statistik faktlar, qaçqın düşərgələrinin əks olunduğu xəritələr,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı müharibə nəticəsində ölkəmizin maddi-mənəvi itkiləri barədə
məlumatlarla açılır. "Genosid..." kitabının ilk səhifələrində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1998-ci ildə
imzaladığı tarixi sənədlər — "Azərbaycanlıların soy-qırımı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
fərmanı", "Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciət", eləcə də ölkə başçısı İlham
Əliyevin bu dəhşətli faciə ilə bağlı çıxışından parça verilib: "Haqq anı gəlib çatmışdır. Terrorizmi birbaşa və ya
dolayısı ilə dəstəkləyən hər bir ölkə və təşkilat beynəlxalq birlik tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Azərbaycan terrorizmdən çox əziyyətlər çəkmişdir. Ermənistanın təcavüzü başlandığı andan erməni terrorçu
qrupları tərəfindən Azərbaycana qarşı 32 terror aktı törədilmişdir..."
Kitabın buraxılışına məsul respublika baş prokuroru, birinci dərəcəli Dövlət ədliyyə müşaviri Zakir
Qaralov, elmi redaktoru isə AR hərbi prokuroru, ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyevdir. Hüquq elmləri
namizədi Xanlar Vəliyev, eyni zamanda kitabdakı "Erməni genosidi haqqında yeni yüzilliyə məktub" adlı
yazının da müəllifidir: "Xocalı faciəsinin tarixdə bir daha təkrarlanmaması üçün onun başvermə şəraitinə
yenidən nəzər salmaqla beynəlxalq ictimaiyyətin bu hadisəyə hüquqi-siyasi qiymət verməsinə nail olmaq
lazımdır..."
Kitabın hər səhifəsində "Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğunun qovluğundan" başlıqlı
bölümdə ötən əsrin sonlarından üzü bəri Ermənistanın ölkəmizdə növbəti dəfə Dağlıq Qarabağ bölgəsində əsl
soyqırımı hadisəsi törətməsini real sənədlər və faktlarla sübut edilir. Burada Azərbaycan xalqına qarşı Dağlıq
Qarabağda etnik təmizləmə siyasətinə başçılıq edən, genosid törədən qruplara yardımçı olan separatçı
ermənilərin siyahısı da verilib.
"Ermənilər olduğu kimi", "Xolokost, Ruanda, Xocalı", "Xocalı: məlum olmayan həqiqətlər", "Məxfi
arayış", "Qaradağlı qan içində", "Yandırılmış meyitlərin külünü BMT-yə göndərmək istəyi", "Çöl quşları" —
muzdlu snayperçilər", "Avropa Şurasına məktub: "Dağlıq Qarabağ işğal olundu" və başqa materiallarda erməni
terrorizminin bütün tərəfləri ifşa edilir, bu dəhşətli hadisələrin nəinki Azərbaycan və Türk dünyasına, həm də
bütün sivil dünyaya, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş təhlükə olduğu vurğulanır.
Böyük formatlı, rəngli və real foto şəkillər, xəritələr, məxfi sənədlərin surətləri verilmiş "Genosid..." nəşri
iki kitabdan ibarətdir. "Genosid...Ecocid" adlandırdığı ikinci kitabda isə bütün dünyada qədim Xocalı —
Gədəbəy, Azıx mədəniyyəti kimi sivilizasiya sirlərini özündə gizlədən Qarabağda planetimizin ekoloji
soyqırımının baş verdiyini və bunun da əsas günahkarlarının erməni qəsbkarları — Ermənistan Respublikasının
| olduğunu təkzibedilməz sənədlərlə, faktlarla göstərilir...
Sözsüz ki, informasiya savaşının vüsət aldığı bir vaxtda — Xocalı soyqırımının 15 illiyini kədərlə qeyd
etdiyimiz bu günlərdə belə möhtəşəm analitik kitabın dünyanın aparıcı dillərinə çevrilərək xaricdə nəşri, dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması çox vacibdir...
Kitab Respublika Prezidenti İlham Əliyevin 14 avqust 2006-cı il tarixində keçirilən Xarici İşlər
Nazirliyində xarici ölkələrdəki diplomatlarımızla geniş toplantıdakı nitqindən bir parçayla bitir: "Azərbaycan
heç vaxt imkan verməyəcək ki, ərazimizdə ikinci erməni dövləti yaradılsın. Bu, bizim birmənalı mövqeyimizdir
və istəyirəm ki, siz də bunu biləsiniz..."
A.Əbilov
“Ədəbiyyat qəzeti”, 30 mart 2007-ci il
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Tomas Qolts: "Xocalı soyqırımı mənim üçün dönüş nöqtəsi oldu
"Azərbaycana ilk səfərim Sovet İttifaqının dağılmasından qısa müddət əvvəl baş tutub. İlk olaraq
mən Azərbaycanı müsəlman ölkəsi kimi görməsəm də, hesab edirəm Azərbaycan haqqın-da istifadə
olunan gənc müsəlman ölkəsi termini kifayət qədər uğurlu seçilib".
Bu eksklüziv açıqlamanı APA-nın ABŞ bürosuna tanınmış jurnalist və sovetoloq Tomas Qolts verib. O,
SSRİ-nin son illərində Azərbaycanda vəziyyətin stabil olduğu fikri ilə razılaşmadığını bildirib: "O vaxtlar
Mütəllibov hökuməti ilə Xalq Cəbhəsi arasında və Xalq Cəbhəsinin daxilində gərginlik mövcud idi. Eyni
zamanda hər bir insan başa düşürdü ki, müharibə qaçılmazdır. Çətinliklərə gəldikdə onlar kifayət qədər idi. Mən
Azərbaycanda vizasız qalırdım və buna görə heç bir oteldə otaq tuta bilmirdim. "Azərbaycan gündəliyi"
kitabımda qeyd etdiyim kimi xariclə rabitə qurmaq dəhşətli dərə-cədə çətin idi. Həmin dövrlər Azərbaycanda
nəinki mobil telefon, hətta faks və e-mail rabitədən danışmaq belə mümkün deyildi. Ona görə də məlumatın
ötürülməsi həmişə çətinliklə müşayiət olunurdu. Mən Türkiyədə müxbir işləyəndə hadisə ilə bağlı məlumatı
toplayırdım, Nyu-Yorkda oturan redaktoruma zəng edərək xəbərin hansı uzunluqda və hansı məqamlara fikir
verməklə yazılmasını dəqiqləşdirdim. Daha sonra daim işləyən beynəlxalq faksla xəbəri Amerikaya yollayırdım.
1991-ci ildə Bakıda beynəlxalq və lokal telefon xətlərinin bərbad vəziyyətdə olması səbəbindən redaktorlarla
xəbər barədə məsləhət almaq çox çətin məsələ idi. Ona görə mən xəbəri hazırlayanda ilk olaraq onu yazırdım və
daha sonra saatlarla beynəlxalq xətti gözləyərək xəbəri sözlə diktə edirdim. Faksla xəbərin yollanması heç də
onun ünvanına çatmasına təminat vermirdi. Bütün bunlar məni məyus edirdi".
Tomas Qolts Azərbaycanla maraqlanan şəxslərin ilk məlumatı məhz onun "Azərbaycan gündəliyi"
kitabından aldığını və bu kitabın zərurətdən yarandığını deyib: "Kompüterimdə saysız çap olunmayan
məqalələrim yığılıb qalmışdı. Ya redaktorlarım onları çap etmək istəmirdi və ya mən özüm bu xəbərləri
vaxtında ötürməyə nail olmamışdım. Bir gün bütün məlumatları toplayaraq "Azərbaycan gündəliyi" başlığı
altın-da dostlarıma yolladım və anladım ki, kitabımın bir necə fəsli üçün kifayət qədər məlumat bazası yığılıb.
İlk fikrim Xalq Cəbhəsinin Mütəllibovu devir-məsi və Əbülfəz Elçibəyin prezident seçilməsi ilə bağlı kitab
yazmaq idi. Lakin bu dövrlər real müharibə başladı və siyasi vəziyyət gərginləşdi. Surət Hüseynov qiyam
qaldırdı və Hey-dər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı. Elə bildim kitabı bu nöqtədə bitirəcəyəm. Lakin hələ bir neçə il
jurnalist işi ilə məşğul olmağa məcbur oldum".
Tomas Qolts jurnalist kimi Azərbaycanda bir çox dramatik anların canlı şahidi olduğunu deyib:
"Türkiyə və digər ölkələrdə jurnalist kimi çalışarkən insan faciələrini işıqlandırmışdım. Amma Xocalı faciəsi
mənim üçün emosional olaraq böyük dönüş nöqtəsi oldu. 1992-ci ilin fevralın 25-26-da mən həyatımda ilk dəfə
soyqırımının nəticələrini gördüm və bu barə-də xəbər hazırladım. Lakin düşünürəm ki, müharibə jurnalisti kimi
ən dramatik an Kəlbəcər hadisələri oldu. Qorxumun məni dəli etməsinə yol verməmək üçün özümə dedim ki,
mən artıq meyitəm. Bu o vaxtlar da, indi də, həyatımın sonuna kimi mənimlə qalacaq ən qəribə an idi. Xocalı
soyqırımı barədə mənim göndərdiyim xəbər faciədən bir gün sonra - fevralın 27-də "Washington Post"
qəzetində dərc olundu. Mən xəbəri qəzetə göndərəndə heç kəs inanmaq istəmirdi ki, Xocalıda soyqırımı olub.
Xocalıda baş verənlər barədə "Washington Post" qəzetindəki redaktorlarla danışmağa müvəffəq olmasaydım,
böyük ehtimalla bu xəbər üzə çıxmayacaqdı. Mən Çeçenistanın Semaşki ərazisində baş verən daha bir
soyqırımını xatırlayıram. Bu insan faciəsi də təsadüf nəticəsində mənim "ABC" telekanalı üçün hazırladığım bir
dəqiqəlik xəbərə kimi Qərb mətbuatı tərəfindən diqqətsiz qalmışdı. Jurnalistlər bu xəbərə diqqət yetirməyə
başlayanda Oklahoma şəhərində Timothy McViegh partlayış törətdi və Semaşki əhvalatı yaddan çıxdı".
Ermənilərin "Azərbaycan gündəliyi" kitabının birtərəfli və qərəzli yazılması iddialarına cavab olaraq
Tomas Qolts onlara kitabı oxumağı məsləhət görüb: "Hesab edirəm ki, mən kitabda Azərbaycanı, ziddiyyətləri,
qüsurları və hər şeyi əhatə etmişəm. Erməni oxucusundan indiyə kimi aldığım ən yaxşı tərif "Tomas Qoltsun
Ermənistan barəsində də belə qərəzsiz kitab yazması lazımdır" ifadəsi olub. Bununla demək istəyirlər ki, onlar
yalnız tərif və yaltaqlıqdan ibarət ki-tablardan beziblər".
Tomas Qolts Azərbaycanı heç zaman tərk etmədiyini deyib: "Azərbaycanda olan dostlarımla əlaqə
saxlayıram və ildə azı iki dəfə Bakıya səfər edirəm. Ən çox dəyişikliklər 1995-1996-ci illərdə baş verib. İndiki
dəyişikliklər artım tempi ilə gedir. Maaşlar və xidmətlər yaxşılaşıb, lakin şəhərin qədim his-səsinin tikinti bumu
nəticəsində dağıdılması çox pisdir. Orta hesabla mən ilin 2-3 ayını Bakıda keçirirəm. 2000-2002-ci illərdə mən
Bakı-Tbilisi-Ceyhan marşrutu ilə hərəkət edən və "Neft Odisseyası" adlanan motoyürüş təşkil etdim. O vaxtlar
ilin 5 ayını Azərbaycanda keçirərdim. Son zamanlar Montana Universitetində dərslərimlə bağlı istədiyim qədər
Bakıda ola bilmirəm. İndi Montana Universitetində Qafqazla bağlı mühazirələr oxuyuram. Həmçinin,
"Azərbaycan gündəliyi" ki-tabını Azərbaycan dilinə tərcümə edirəm, "Neft Odisseyası" adlı bir saatlıq sənədli
film və kitab yazıram. Bir müddət əvvəl "Qədim Şərq" qrupunun ABŞ-a baş tutmuş səfəri ilə bağlı "Muğam
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Montanaya gəlir" sənədli filmini bitirirəm. Yaxın vaxtlarda siz bu filmi Azərbaycan televiziyasında və bizə
yaxın olan Amerika telekanallarında görəcəksiniz".
“Ədalət”, 8 iyun 2007-ci il
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ABŞ-in Milli Mətbuat Mərkəzində Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla anılmışdır
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Vaşinqtondakı Milli Mətbuat Mərkəzində keçirilən brifinq
Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla anılması ilə başlanmışdır. Brifinq ABŞ-a işgüzar
səfərə gələn Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının (AVCİYA) nümayəndə
heyəti tərəfindən keçirilmişdir. Ölkəmizin QHT üzvləri ABŞ ictimaiyyətinə Xocalı faciəsi haqqında iki kitab
təqdim etmişlər. “Xocalı faciəsi: Milyon imza - bir tələb” adlı nəşri səhifələyərkən amerikalı jurnalistlər
təəccüblə şahidi olurdular ki, kitabın adı təsadüfi seçilməmişdir. Kitabda dünya ölkələrinin parlamentlərinə
müraciət edərək, Xocalı soyqırımını tanımağa çağıran bir milyon Azərbaycan vətəndaşının imzaları, adları,
doğum tarixləri və hətta pasport nömrələri verilmişdir. İkinci kitab isə 1992-ci ilin dəhşətli fevral gecəsinin
həqiqətlərindən bəhs edir. Burada Xocalıya dair xarici kütləvi informasiya mənbələrindən məqalələr, əcnəbi
politoloq və alimlərin fikirləri dərc olunmuşdur.
Assosiasiyanın eksperti Müslüm Məmmədov AzərTAc-ın müxbirinə demişdir. “AVCİYA 2006-cı
ildəki fəaliyyətini Qarabağ İli adı altında keçirirdi. Həmin il biz Xocalı faciəsi haqqında iki kitab nəşr etmişdik.
Kitabların Azərbaycan dilində təqdimatı zamanı söz vermişdik ki, bu faciə barədə həqiqətlərin bütün dünyada
yayılması üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Bu baxımdan, bugünkü brifinq çox əlamətdar hadisədir. Kitablar
artıq dünyanın bir çox məşhur kitabxanalarına göndərilibdir. Bir müddət bundan əvvəl AVCİYA Vaşinqtondakı
dostları vasitəsilə Xocalı barədə kitabları ABŞ-ın Konqres kitabxanasına da təqdim etmişdir”.
AzərTAc
20 sentyabr 2007-ci il
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Qorbacova Xocalı haqqında kitab çatdırılıb
Avropa azərbaycanlılarının SSRİ prezidentini sorğu-suala tutmaq cəhdi isə alınmayıb
Avropa Azərbaycanlıları Konqresi (AAK) Beynəlxalq Yaşıl Xaç Cəmiyyətinin ("Green Cross
İnternational") sədri, keçmiş SSRİ prezidenti Mixail Qorbaçova müraciət ünvanlayıb. AAK-dan verilən
məlumata görə, müraciətdə öncə bildirilir ki, Avropa azərbaycanlıları "Green Cross İnternational"
təşkilatının dünyada sülhün və sabitliyin, ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması isti-qamətindəki
fəaliyyətini təqdir edir. Münaqişə və müharibələrdən əziyyət çəkən xalqın nümayəndələri kimi
azərbaycanlılar bütün növ bəşəri zorakılıq aktlarına qarşı mübarizəni dəstəkləyirlər.
Bununla belə, AAK M.Qorbaçovun keçmişdəki fəaliyyətinin bəzi məqamları ilə hazırkı missiyası
arasında ziddiyyətlər olduğunu qeyd edir: "SSRİ prezidenti vəzifəsində olduğunuz dövr də Azərbaycanda,
Gürcüstanda, Latviya, Litva və Estoniyada sovet ordusunun dinc sakinlərə qarşı həyata keçirdiyi qanlı hərbi
əməliyyatlar bizim xalqlarımızın tarixi yaddaşında kədərli iz buraxıb. Azərbaycan xalqı bu gün də 1990-cı ilin
20 yanvarında Bakı şəhərində yüzdən çox insanın qətlə yetirilməsi, yüzlərlə insanın yaralanması ilə nəticələnən
faciəni böyük iztirab və hüznlə xatırlayır".
Daha sonra müraciətdə soruşulur ki, M.Qorbaçovun totalitar rejimin hökm sürdüyü sovet imperiyasını
qoruyub saxlamaq niyyəti 20 yanvar hadisələri kimi qəddar, qeyri-insani metodlara əsaslanan addımların
atılmasına bəraət qazandıra bilərmi: "Siz bu dəhşətli faciəyə görə tarixin quracağı məhkəmənin qarşısında bəraət
ala biləcəyinizə inanırsmızmı? Və nəhayət necə hesab edirsiniz, "Grcen Cross İnternational" təşkilatının rəhbəri
kimi üzərinizə götürdüyünüz missiya sizin keçmişdəki fəaliyyətinizin bu mərhələləri ilə ziddiyyət təşkil
etmirmi?"
Müraciətin sonunda həmçinin soruşulur ki, "Green Cross İnternational" təşkilatı 20 ilə yaxındır davam
edən Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində 30 mindən çox vətəndaşı qətlə yetirilmiş, bir milyona
yaxın vətəndaşı öz torpaqlarından didərgin düşmüş, hərbi əməliyyatlar nəticəsində böyük ekoloji faciələrə
məruz qalmış Azərbaycan xalqına nə kimi yardım göstərə bilər.
Qeyd edək ki, AAK təmsilçiləri bu müraciəti oktyabrın 5-6-da ABŞ-ın Nyu Orlean şəhərində "Green
Cross İnternational"ın Baş Assambleyasının toplantısında M.Qorbaçova təqdim etməyə cəhd göstəriblər. Lakin
onun mühafizəçiləri buna imkan verməyiblər. AAK-dan verilən məlumata görə, müraciətin mətni sərt
olduğundan M.Qorbaçovun protokol rəhbəri Aleksandr Likotel də onu qəbul etməyib. Çox ciddi səylərdən sonra
yalnız Xocalı faciəsindən bəhs edən kitabı protokol rəhbərinə çatdırmaq mümkün olub.
Elman BABAYEV
“Kaspi”, 10 oktyabr 2007-ci il
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Ermənilər Xocalı faciəsi qurbanlarının fotoşəklini 1915-ci il hadisələrinə
sübut kimi təqdim edirlər
Amerikalı yazıçı-publisistin AzərTAc-a məktubu
ABŞ-ın Florida ştatında yaşayan yazıçı və publisist, Xocalı faciəsi haqqında "Unudulmuş soyqırımı"
kitabının müəllifi Feliks Sertsvadze AzərTAc-a açıq məktubla müraciət edərək, ermənilərin növbəti təxribatına
diqqət yetirməyə və buna qarşı addımlar atmağa çağırmışdır. Yazıçının bildirdiyinə görə, Nyu-Yorkda rus
dilində nəşr edilən "V Novom Svete" adlı həftəlik rusdilli qəzetin 19-25 oktyabr tarixli nömrəsində
Nümayəndələr Palatasının komitəsində bu yaxınlarda qəbul edilən qətnaməyə həsr edilmiş "Erməni soyqırımı
faktdır" sərlövhəli yazı dərc olunmuşdur. Tarixi "faktları" təsvir etmək məqsədi ilə qəzet foto da çap etmişdir.
Fotoda Xocalı soyqırımında qətlə yetirilən uşaqların cəsədləri erməni "soyqırımının qurbanları kimi qələmə
verilmişdir. Feliks Sertsvadzenin məktubunu oxuculara təqdim edirik.
"Əziz dostlar! Erməni lobbisiti Edvard Pariyants yenidən, bu dəfə 1992-ci il fevralın 26-da baş vermiş
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə qarşı görünməmiş fitnəkarlıq etmişdir. Amerikanın ermənipərəst
rusdilli "V Novom Svete" qəzetinin 2007-ci il 19-25 oktyabr tarixli nömrəsinin 8-ci səhifəsində o, "Ermənilərin
soyqırımı faktdır" sərlövhəli yazı dərc etdirmişdir. Bu faktı əsaslandırmaq məqsədi ilə o, uşaq cəsədlərinin əks
olunduğu foto təqdim etmişdir. Guya onlar 1915-ci ildə türklər tərəfindən qətlə yetirilən ermənilərdir. Lakin
fotoda təsvir edilən 1992-ci ilin 26 fevralında erməni quldurları tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhəri
dağıdılarkən qətlə yetirilən bədbəxt azərbaycanlı uşaqların, azyaşlı oğlan və qızların cəsədləridir. Gərək nə
dərəcədə həyasız, utanmaz və abırsız olasan ki, 1992-ci ilin erməni terrorunun qurbanları olan azərbaycanlı
uşaqlarını 1915-ci ilin erməni qurbanları kimi təqdim edəsən. Bu, heç bir çərçivəyə sığmır. Xahiş edirəm ki,
əlinizdə olan bütün nüfuz və imkanlardan istifadə edərək, kütləvi informasiya vasitələri ilə bütün dünyaya
ermənilərin bu təhqiramiz hərəkəti haqda xəbər verəsiniz. Bundan başqa, "V Novom Svete" qəzetinə rəsmi
etiraz göndərə biləcək dövlət strukturları cəlb olunaraq, qəzetdən rəsmi izahat və günahkarların cəzalandırılması
tələb edilsin. 2005-ci ildə mənim etirazlarımdan sonra Edvard Pariyants baş redaktorun müavini vəzifəsindən
azad olunaraq, iki il qəzetin səhifələrinə buraxılmırdı. İndi isə o, hansısa yolla yenidən qayıdaraq, öz
fitnəkarlığını davam etdirir. Gərək ləngitməyərək, Azərbaycanın ictimai təşkilatları adından Nyu-York ştatının
qanunlarına müvafiq şəkildə həm qəzeti, həm də Pariyantsı məsuliyyətə cəlb edək. Xahiş edirəm, çalışın ki, bu,
digər təxribatçılara dərs olsun".
Şəfəq AKİFQIZI,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
30 oktyabr 2007-ci il
Vaşinqton

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

"Ermənilər Xocalını unutdurmaq istəyir"
Onur Öymən: "Erməni-azərbaycanlı savaşı zamanı yaşanan faciələr, dramlar daim unudulur və
unutdurulur"
"Bu gün dünyada erməni problemi var. Erməni problemi dediyimiz şey Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizini işğal etməsi, 1 milyona yaxın insanın köçə məcbur olunmasıdır". APA-nın Türkiyə
bürosunun xəbərinə görə, bu sözləri Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədr müavini, millət vəkili Onur Öymən
Qazi Universitetində uydurma "erməni soyqırımı", 1915-ci il hadisələri və Azərbaycan torpaqlarının işğalı
mövzusunda keçirilən konfransdakı çıxışında deyib. Ermənilərin hücumları ilə başlayan Qarabağ savaşında
yüzlərlə insanın öldürüldüyünü vurğulayan O. Öymən Xocalı facİəsini unutmadıqlarını bildirib: "Ermənistan və
onun diasporamı bunları unutdurmaq, dünyanın gözündən yayındırmaq üçün daim 1915-ci il hadisələrini
gündəmə gətirir. Erməni-azərbaycanlı savaşı zamanı yaşanan faciələr, dramlar isə daim unudulur və
unutdurulur". Türkiyənİn NATO-da və bir sıra Avropa ölkələrində səfiri olmuş Onur Öymənin sözlərinə görə,
ermənilər ASALA terrorunu da unutdurmağa çalışır: "Çox dəyərli səfirlərimiz, diplomatlarımız bu erməni terror
təşkilatının hücumlan nəticəsində öldürüldü. Əcəba, bu terror necə meydana çıxdı? 1915-ci il hadisələrindən
sonra necə oldu ki, ortaya bir terror təşkilatı çıxdı və Türkiyəyə hücum etməyə başladı? Niyə bu terror da-ha
əvvəl yox, 1975-ci ildə başladı? Çünki ASALA Türkiyənin Kiprə qoşun yeritməsindən sonra Türkiyəyə qarşı
törədilən beynəlxalq sui-qəsdin məhsuludur". O. Öymən hesab edir ki, Türkiyə dövləti milli məsələlərlə bağlı
axıra qədər qətiyyətli olmalı və daha aktiv siyasət yeritməlidir.
“Xalq cəbhəsi”, 3 noyabr 2007-ci il
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Hollandiyada Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə abidə
ucaldılacaqdır
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, XX əsrdə bəşəriyyətin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı soyqırımı
müasir Azərbaycan tarixinin qara səhifələrindən birini təşkil etmişdir. Ərazilərini torpaqlarımız hesabına
genişləndirmək, dənizdən-dənizə Ermənistan imperiyası yaratmaq xülyasına düşmüş və əlləri minlərlə günahsız
azərbaycanlının qanına batmış erməni silahlı birləşmələri 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 7 minlik
əhalisi olan Xocalıda ağlasığmaz vəhşiliklər törətmişlər.
Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları artıq neçə illərdir ki, Xocalı faciəsini
daim diqqət mərkəzində saxlayır. Bu münasibətlə nümayişlər, forumlar keçirilir, sərgilər təşkil edilir. Xaricdəki
türk diasporları da Azərbaycan həqiqətlərinin, xüsusilə Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə, o cümlədən
avropalılara çatdırılmasında və digər məsələlərdə həmişə ölkəmizi dəstəkləyir. Belə təşkilatlardan biri də
Hollandiya-Azərbaycan-Türk Kültür Dərnəyidir. 1992-ci ildən rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərən dərnək son iki
ildə bir sıra maraqlı və yaddaqalan tədbirlər həyata keçirmişdir.
Dərnəyin ən uğurlu layihələrindən biri Hollandiyanın Haaqa şəhərində Xocalı faciəsi qurbanlarının
xatirəsinə ucaldılacaq abidə olacaqdır. Xocalı soyqırımını Hollandiya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq və
faciəni əks etdirən abidənin qoyulması məqsədi ilə Haaqa şəhərinin müvafiq təşkilatları ilə danışıqlar aparılmış
və çətinliklə də olsa razılıq əldə edilmişdir. 30 illiyə kirayələnmiş ərazidə iki metrlik hündürlükdə olacaq
abidədə körpəsini erməni qəsbkarlarından qorumaq üçün başının üzərinə qaldıran ana təsvir olunacaqdır.
Hazırda abidənin ucaldılması ilə bağlı son tamamlama işləri başa çatmaq üzrədir. Mərmərdən ucaldılacaq
abidənin ətrafındakı bir hektarlıq sahədə gül-çiçək əkiləcəkdir. Xocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycandan
kənarda ucaldılacaq ilk abidənin açılış mərasimində diplomatik korpusun əməkdaşları, Azərbaycan və türk
diasporlarının təmsilçiləri, mətbuat nümayəndələri iştirak edəcəklər.
Cəmiyyətin sədri İlhan Aşqin abidənin qoyulması üçün xeyli vəsaitin tələb olunduğu, artıq bu işlə bağlı
Azərbaycan Respublikası Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə edilmiş müraciətə
müsbət cavab alındığını, çəkilmiş xərclərin bir hissəsinin bankdan götürülmüş kredit faizinin ödənilməsinə sərf
edildiyini və buna görə də imkanlı şəxslərin yardımına ehtiyac duyduqlarını bildirmişdir.
Abidənin tam başa çatmasına yardım etmək istəyənlərə hesab nömrəsini xatırladırıq: Schalkburgerstraat
198.Postcode/ Posta no: 2572 VD Den Haag, Hollanda Rekeningnr/Account No 65.77. 07.41 İBAN NL83
İNGB 0657 7074 14
AzərTAc
6 noyabr 2007-ci il
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Xocalı qurbanlarının şəkillərini erməni “soyqırımı” qurbanları kimi təqdim edən
ABŞ qəzeti təkzib vermişdir
Nyu-Yorkda rus dilində nəşr edilən "V Novom Svete" həftəlik qəzeti 16-22 noyabr tarixli nömrəsində
Xocalı qırğını haqda məqalə dərc etmişdir.
Xatırladaq ki, iki həftə əvvəl həmin qəzet müəllifi erməni Edvard Pariyants olan "Erməni soyqırımıfaktdır" sərlövhəli yazısına əlavə etdiyi fotoların birində Xocalı soyqırımında qətlə yetirilən uşaqların
cəsədlərini erməni "soyqırımının" qurbanları kimi qələmə vermişdir. Bu fakt Amerikada yaşayan azərbaycanlı
icmasının qəzəbinə səbəb olmuşdur. Amerikanın Azərbaycan Cəmiyyəti, Nyu-Yorkun Azərbaycan
Assosiasiyası, Nyu-Yorkdakı Azərbaycanlı yəhudilər icması və yüzlərlə digər icma üzvlərimiz qəzet
redaksiyasına məktub və telefon zəngləri ilə müraciət edərək bu cür erməni həyasızlığına və qəzetin
məsuliyyətsizliyinə qəti etirazlarını bildirmişdilər. ABŞ-ın Florida ştatında yaşayan əslən Bakılı yazıçı və
publisist, Xocalı faciəsi barədə "Unudulmuş soyqırımı" kitabının müəllifi Feliks Tsertsvadze isə AzərTAc
agentliyinə açıq məktubla müraciət edərək Azərbaycanın ictimai təşkilatlarını qəzetə müvafiq münasibət
bildirməyə çağırmışdı.
Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyindən alınan məlumata görə, səfir Aqşin Mehdiyev “V
Novom Svete” qəzetinin baş redaktoru Mixail Qusevlə diplomatik nümayəndəliyimizdə görüş keçirmişdir. Bir
neçə saat davam edən söhbət zamanı diplomatlarımız qəzet rəhbərliyinə Xocalı qırğını haqda faktlar, foto və
videomateriallar, dünya mətbuatının həmin qanlı gecə haqda yazdıqlarının nüsxələrini təqdim etmişlər. Qəzet
əməkdaşlarının diqqətinə çatdırılmışdır ki, hər il Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində ABŞ Konqresinin
üzvləri faciəni anan bəyanatlarla çıxış edirlər.
Beləliklə, “V Novom Svete”nin bu dəfəki buraxılışında baş redaktor Mixail Qusevin öz imzası ilə
fotonun səhvən çap edildiyi və Xocalı faciəsi barədə həqiqətlərdən bəhs edən və faciə haqda ətraflı məlumat
verən məqalə dərc edilmişdir. Yazıda bildirilir ki, hərbi jurnalist Tatyana Çaladze və mərhum kinodokumentalist
Çingiz Mustafayev 1992-ci ildə Azərbaycanın kiçik Xocalı şəhərində baş verən qanlı hadisələri şəkillərdə və
videomaterialda əks etdirmişlər. Mixail Qusev xatırlatmışdır ki, Xocalı hadisəsi ABŞ-da “ilin ən böyük faciəsi
adlandırılmışdır”. Məqalədə “İzvestiya” qəzetinin müxbiri Belıx, hərbi pilot mayor Leonid Kravetsin dəhşətli
təssüratları, “Nyusuik”, “Nyu-York Tayms”, “Taym” kimi nüfuzlu beynəlxalq KİV-lərin yaydığı məlumatlardan
parçalar verilmişdir. Ermənistanın hərbi qüvvələrinin “dadına çatan” 366-cı motoatıcı polkun hücumu
nəticəsində “Xocalıda yalnız ölülərin qaldığı” bildirilmişdir.
Məqalə həmçinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Münasibətlər Komitəsinin üzvü Konqresmen Den
Bartonun Xocalı hadisələrini soyqırımı kimi tanımaq barədə çağırışlarını da qeyd etmişdir. Konqresmenin
təbirincə qəzet yazır: “Bəşəriyyət bilməli və xatırlamalıdır”.
BMT-dəki daimi nümayəndəliyimizin 1-ci katibi Oqtay İsmailzadə bu barədə AzərTAc-a şərhində
demişdir: “V Novom Svete” qəzetinin öz məsuliyyətsizliyini başa düşərək təkzib verməsi və Xocalı faciəsindən
bəhs edən böyük həcmli və ətraflı məqalə çap etməsini müsbət fakt kimi qiymətləndirmək lazımdır. Çünki ilk
dəfədir ki, Nyu-Yorkda yerli qəzet erməni təxribatını başa düşərək həqiqəti çap etmişdir. Erməni diasporunun
fəal səylərinə baxmayaraq biz, buna nail ola bilmişik. Lakin, bununla kifayətlənməməliyik. ABŞ-da
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqda olan yanlış təsəvvürü aradan qaldırmaq və əsl həqiqəti Amerika
ictimayyətinə çatdırmağı davam etdirməliyik.”
AzərTAc
16 noyabr 2007-ci il
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Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı İsraildə ilk dəfə olaraq anım mərasimləri
keçiriləcək
Bunu Azərbaycan-İsrail Parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəri Yevda Abramov bildirib
İlk dəfə olaraq 2008-ci ilin fevralında Xocalı faciəsinin növbəti ildönümü ilə bağlı İsraildə anım
mərasimləri keçiriləcək. "Anım tədbirləri İsraildə fəaliyyət göstərən Azərbaycan-İsrail Assosiasiyasının
təşkilatçılığı ilə keçiriləcək. İsrail dövləti anım mərasimlərinin keçiril-məsinə icazə verib" - jurnalistlərə
Azərbaycan-İsrail Parlamentlərarası işçi qrupun rəhbəri, deputat Yevda Abramov bildirib. 1992-ci il fevralın
25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisindəki erməni silahlı
dəstələri, keçmiş SSRİ-nin Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin və texnikasının
bilavasitə iştirakı ilə, Xankəndi ilə Əsgəran arasında yerləşən Xocalı şəhərini zəbt edərək, Azərbaycan xalqına
qarşı soyqırım siyasətini həyata keçiriblər. Xocalının işğalı zamanı bir gecədə dinc əhalidən 613 nəfər, o
cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə öldürülmüş, insanların başı kəsilmiş,
gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları süngü ilə deşik-deşik edilmişdir.
Millət vəkili bildirib ki, Knessetdə (parlament) Xocalı faciəsi ilə bağlı dinləmələr keçirilməsi ilə bağlı,
İsrail tərəfi-nə məktubla müraciət ediblər. Azərbaycan parlamentinə Xocalıdan və Dağlıq Qarabağda yerləşən
rayonlardan seçilmiş millət vəkillərinin də dinləmələrdə məruzə ilə çıxış etmələri nəzər-də tutulub. "Xocalı
faciəsinin İsrail Knesseti tərəfindən soyqırım kimi tanınması ilə bağlı dəfələrlə məsələ qaldırmışıq. İsrail
parlamentinin Azərbaycanla dostluq qrupunun rəhbəri İosif Şaqal bu məsələni bilir. Onlara Xocalı faciəsi ilə
bağlı kifayət qədər məlumatlar verilib. Xoca-h faciəsinin soyqırım kimi tanınması İsrail-Azərbaycan
Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun fəaliyyətindən daha çox asılıdır. Dostluq Qrupu məsələni müzakirə edib,
baxılması üçün Knessetə təqdim edə bilər", -deyə Abramov əlavə edib. Onun fikrincə, ilk növbədə, müsəlman,
türk ölkələrinin parlamentləri Xocalı faciəsini soy-qırım kimi tanımalıdır. Sonra Azərbaycana yaxın olan
dövlətlər bundan nümunə götürüb, Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıya bilərlər.
“Üç nöqtə”, 13 dekabr 2007-ci il
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Gələn il İsraildə Xocalı soyqırımı anılacaq
Yevda Abramov: ABŞ-da yəhudi, Azərbaycan və türk diasporlarının birgə fəaliyyəti qaneedicidir
Azərbaycan - İsrail Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Yevda Abramov hesab edir ki,
Azərbaycan antisemitzm meyilləri olmayan yeganə ölkədir. Jurnalistlərlə söhbətində millət vəkili deyib ki,
ikitərəfli əməkdaşlığı genişləndirmək üçün böyük imkanlar var.
- Yaxın zamanlarda İsrail-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun üzvlərinin
Azərbaycana səfəri gözlənilirmi?
- 2007-ci ilin iş planına əsasən İsrail parlamentarilərinin ilin sonlarına kimi Azərbaycana səfəri
gözlənilmir. Ancaq yəqin ki, gələn ilin birinci rübündə İsraildən Azərbaycana böyük nümayəndə heyəti gələcək.
- Dəfələrlə bildirmisiniz ki, Azərbaycan, türk və yəhudi lobbisinin, diasporunun birgə fəaliyyət
göstərməsinə böyük ehtiyac var və bu istiqamətdə də müəyyən proseslər gedir. Siz bu proseslərin
gedişatından razısınızmı?
- Bu gün digər diasporaların fəaliyyəti ilə müqayisədə həm İsraildə, həm ABŞ-da yəhudi, Azərbaycan
və türk diasporalarının birgə fəaliyyəti məni qane edir. Bir neçə gün öncə İsrailin Rəmallah və Qüds
şəhərlərində Beynəlxalq Sülh Komitəsi tərəfindən böyük bir tədbir keçirildi və orada Azərbaycanı millət vəkili
Həvva Məmmədova təmsil edirdi. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd üç dini konfessiya arasında dialoqun
baş tutması idi. Bundan başqa, dekabrın 12-də “Aziz” təşkilatının xətti ilə Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin növbəti anım günü ilə bağlı Hayfa şəhərində böyük bir tədbir keçirildi. Dekabrın 31-də
isə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü İsraildə təntənəli şəkildə qeyd olunacaq. Eyni zamanda, “Aziz”
təşkilatının, bütövlükdə Azərbaycan və yəhudi diasporasının birgə səyləri, təşkilatçılığı nəticəsində ilk dəfə
olaraq, İsraildə Xocalı faciəsi, bu faciənin qurbanları anılacaq, yad ediləcək. Onu da qeyd edim ki, bu gün
İsraildə Azərbaycan səfirliyi fəaliyyət göstərmədiyi üçün bütün işləri “Aziz” təşkilatı öz üzərinə götürüb. O
zaman ki, Azərbaycanın İsraildə səfirliyi rəsmi şəkildə fəaliyyətə başlayacaq, onda “Aziz” təşkilatı da həmin
səfirliyin səlahiyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək. Yəni, bunları təfsilatı ilə deməkdə məqsədim odur ki,
yəhudi, Azərbaycan və türk diasporalarının fəaliyyətlərinin birləşdirilməsi istiqamətində işlər gedir və çox
güman ki, bu işlər gələcəkdə daha böyük töhfələrlə özünü göstərəcək.
- İsrail Knessetində Xocalı qətliamının soyqırımı aktı kimi tanınması gözləniləndirmi?
- Biz İsrail Knessetində həm Dostluq Qrupunun üzvlərinə, həm də digər parlamentarilərə bu yöndə rus
və ingilis dillərində kifayət qədər məlumatlar, ədəbiyyatlar təqdim etmişik. Yəni, İsrail parlamenti üzvlərində
Xocalı qətliamı barədə kifayət qədər əsaslı, tutarlı məlumatlar var. Amma İsrail Knessetinin fəaliyyətinə
Azərbaycan parlamenti müdaxilə edə bilməz. Eyni zamanda, görünür, İsrail Knessetindəki eyni adlı Dostluq
Qrupunun işgüzarlığından da çox şey asılıdır. Həmin qrup bu məsələni öz aralarında müzakirə etdikdən sonra
onu layihə şəklində Knessetin müzakirəsinə çıxara bilər. Lakin onu da qeyd edim ki, bu, çox incə bir məsələdir.
Yəni, ilk öncə türkdilli dövlətlərin parlamentləri Xocalı faciəsini soyqırım kimi qəbul etməli, ondan sonra isə
digər ölkələr bunu nümunə götürərək mərhələlərlə Xocalı soyqırımını tanıya bilərlər. Odur ki, indiki məqamda
İsrail Knessetindən belə bir addımın atılmasını gözləmək bir qədər tez olardı.
- İndiki məqamda ilkin addım olaraq Xocalı qətliamının İsrail Knessetinin komissiyaları, işçi və
dostluq qrupları çərçivəsində necə, müzakirəsi mümkündürmü?
- Bilirsiniz, bununla bağlı öz müraciətimizi etmişik və bildirmişik ki, biz Qarabağdan və Xocalıdan
seçilən deputatları İsrailə ezamiyyə etmək fikrindəyik. Yəni, biz istəyirik ki, bu şəxslər gedib orada Xocalı
soyqırımı ilə əlaqədar müəyyən dinləmələrdə iştirak və qətliamla bağlı məruzələr etsinlər. Demək istəyirəm ki,
bu məsələ də bizim gündəlikdədir. Amma bununla belə Yaxın və Orta Şərq ölkələrində ilk dəfə olaraq məhz
İsraildə Xocalı faciəsinin qurbanları anılacaq, yad ediləcəklər. Bundan isə heç şübhəsiz ki, İsrail rəhbərliyinin
xəbəri olmamış deyil. Bunun özü artıq addımdır, bir nəticədir.
- Yeri gəlmişkən, bir məsələyə də münasibətinizi bilmək istərdik. Bəzi analitiklər hesab edir ki,
Putinin hakimiyyətə gəlişindən sonra Rusiyada antisemitizm meyilləri bir qədər güclənib. Tanınmış
yəhudi əsilli Rusiya iş adamları, oliqarxları, siyasətçilərinin Rusiya siyasətindən, siyasi elitasından
uzaqlaşdırılması Putinin fəaliyyəti ilə əlaqələndirildi. Necə hesab edirsiniz, Rusiya prezidentliyinə
potensial namizəd Dmitriy Medvedevin hakimiyyətə gəlişindən sonra bu siyasət dəyişməz olaraq
qalacaqmı?
- Əvvəla, mən tam iddia edə bilmərəm ki, Putinin hakimiyyəti dövründə antisemitizm meyilləri
güclənmişdi. İkincisi də mən başa düşürəm ki, siz nəyə eyham vurursunuz. Bəli, məhz Putinin hakimiyyəti
dövründə bir neçə yəhudi əsilli oliqarx Rusiyanı tərk edib, başqa ölkələrə gediblər. Eyni zamanda, Rusiyanın
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daxili işlərinə də qarışmaq düzgün deyil. Amma hər bir ölkənin daxili sabitliyi, birinci növbədə ölkənin
prezidentindən asılıdır. Onu da qeyd edim ki, bəzi yəhudi əsilli oliqarxlar özlərinin bildirdiyinə görə, Rusiya
hakimiyyətinin qeyri-konstitusion yolla dəyişdirilməsinə cəhd göstəriblər. Məsələn, bunu Berezovski özü
dəfələrlə etiraf edib ki, biz mövcud Rusiya iqtidarını devirmək istəyirdik. Yəni, bu kontekstdən çıxış edərək,
mən bəzi yəhudi əsilli oliqarxları Rusiyanı tərk etməsini heç də antisemitizmin əlamətləri kimi
qiymətləndirməzdim. Onu da bildirim ki, bütün bunlarla yanaşı, bir sıra ölkələrdə antisemitizm meyilləri, məişət
zəminində yəhudilərə qarşı diskriminasiya cəhdləri mövcuddur. Amma Azərbaycan bəlkə də yeganə ölkədir ki,
burada antisemitzm meyilləri yoxdur və heç zaman da olmayacaq. Özü də mən Azərbaycanı bu məsələdə
həmişə dünyaya bir nümunə kimi təqdim edirəm. Dmitriy Medvedevə gəlincə, bu şəxs demokratiya, Avropa
meyilli siyasətçidir və ona görə də inanmıram ki, bu şəxs hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə antisemitzm siyasəti
yeritsin. Əksinə, məndə olan məlumatlara görə, həmişə onun çevrəsində tanınmış yəhudi iş adamları və
siyasətçiləri çoxluq təşkil edirlər. Yəni, yəhudilərin mentaliteti Medvedevə yad deyil. Ancaq indidən əminəm ki,
bu şəxs Putinin kursunu axıra qədər həyata keçirəcək.
Nardar BAYRAMLI
“İki sahil”, 15 dekabr 2007-ci il
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Xocalı soyqırımını tanıtmağın yolları
Nəsib Nəsibli: "Yalnız 26 fevral yaxınlaşanda əl-ayağa düşürük, ancaq hökumətimizin strateji
müttəfiq adlandırdığı dövlətlərlə, türk, müsəlman ölkələriylə sistemli şəkildə işləmək lazımdır"
2007-ci il də başa çatmaq-dadır. Ancaq hələ də Xocalı faciəsinin dünyada soyqırım kimi tanıdılması
yönün-də ciddi bir nəticə. yoxdur. Milli Məclisin yəhudi əsilli deputatı Yevda Abravov hesab edir ki, ilk
növbədə müsəlman və türk ölkələrinin parlamentlərinin soyqırımı tanınmasına nail olmaq lazımdır.
Tarixçi professor Nəsib Nəsibli deyir ki, Xocalı faciəsinin dünyada, müsəlman və türk ölkələrində
soyqırım kimi tanıdıla bilməməsinin əsas səbəbi həmin istiqamətdə pis işləməyimizdir: "Bizim Xocalı
soyqırımının tanıdılması yönündə fəaliyyətimiz kampaniya xarakteri daşıyır. Yəni yalnız 26 fevral yaxınlaşanda
əl-ayağa düşürük və nə isə etməyə çalışırıq. Ancaq gərək bu istiqamətdə aparılan iş sistemli, əhatəli olsun.
Məsələn, Milli Məclis bəyanat, dünya parlamentlərinə müraciət qəbul edir. Onlar çox keyfiyyətsiz bir sənəddir.
Mən bu il də həmin sənədi çox kəskin tənqid etdim, amma olduğu kimi də verdilər. Uzun bir sənəddir, heç kəs o
bəyanatı oxumaz. Sənədin təqdimatı da çox zəifdir".
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın müttəfiqləri, o cümlədən ölkəmizdə ciddi maraqları olan dövlətlər
mövcuddur: "Hökumətimiz tez-tez onları strateji müttəfiq adlandırır. Həmin dövlətlərlə, türk, müsəlman
ölkələriylə sistemli və davamlı işləmək lazımdır. Bu sırada türk dövlətləri, müsəlman ölkələri xüsusi yer tutmalıdır. Həqiqətən bu çox gərəkli məsələdir. Ermənilərin "erməni soyqırımı"nı tanıtmaq yönündə fəaliyyətlərinə
qarşı məhz bu məsələni qoymaq, keyfiyyətli iş qurmaq lazımdır".
Tarixçi professor nəzərə çatdırdı ki, bir həftə əvvəl Bakıya əslən Güney Azərbaycandan olan bir neçə
diaspora üzvləri gəliblər. 17 dekabr 1906-cı ildə Milli Hərəkat dönənində Cənubi Azərbaycanda vəhşilik hə-yata
keçirilib, milli-mədəni dəyərlər məhv edilib. Onlar 17 dekabrın genosid günü elan olunması təklifini irəli
sürürdülər. Ancaq heç bir səs-səmir gəlmədi. Lakin bu, lazımdır".
Nəsib Nəsibli vurğuladı ki, bu, bir ideoloji müharibə, ermənilərin qondarma "genosid" məsələsinə qarşı
mübarizə aparmağın yollarından biridir: "Həm də ermənilərdən fərqli olaraq həqiqətən biz soyqırıma məruz
qalmışıq. Bu faktları davamlı şəkildə dünya mətbuatında, parlamentlə-rində insanların şüuruna yeritmək
lazımdır".
RAMİZ MİKAYILOĞLU
“Xalq cəbhəsi”. 14 dekabr 2007-ci il
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Türkün Qara Günü: Xocalı Soyqırımı
İğdır bələdiyyəsinin Xocalı faciəsinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransların materialları əsasında
nəşr etdirdiyi kitabların təqdimat mərasimi keçirilib
"Türkün Qara Günü: Xocalı Soyqırımı" adı altında Türkiyədə və Avropanın digər ölkələrində keçirilən silsilə konfransların materialları əsasında hazırlanan kitabın təqdimatı keçirilib. APA-nın məlumatına görə,
Milli Məclisin deputatı Azay Quliyev bildirib ki, Azərbaycan dövləti Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması istiqamətində müvafiq işlər görür. O, bu məsələdə Azərbaycanın xaricdə yaşayan dostlarının da öz
dəstəklərini verdiyini də söyləyib, Millət vəkili Məlahət Həsənova isə ermənilərin Türkiyədə və Azərbaycanda
törətdikləri faciələrin gələcək nəsillərə çatdırılması üçün bu mövzuda kitabların daha çox nəşr etdirilməsini
zəruri hesab edib. Xocalı şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı, Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov
faciə haqda məlumatların Avropaya çıxarılması istiqamətində mühüm işlərin görülməsinin vacibliyini diqqətə
çatdırıb. E. Məmmədov kitabların rus və ingilis dillərinə tərcümə olunmasının əhəmiyyətindən də danışıb:
"Bundan başqa hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən konkret faktlarla əks olunan sənədlər hazırlanmalıdır ki,
biz onları özümüzlə beynəlxalq təşkilatlara aparaq". Azərbaycanın Qarsdakı baş konsulu Həsən Zeynalov
ermənilərin törətdiyi vəhşiliklərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün birgə fəaliyyətin zəruriliyi haqda
danışıb. Onun sözlərinə görə, Avropada daha geniş tərkibli konfransların keçirilməsinə ehtiyac var. Türkiyənin
İğdır bələdiyyəsinin rəhbəri Nurəddin Aras Dağlıq Qara-bağ münaqişəsi ilə bağlı davamlı beynəlxalq
konfranslar keçiriləcəklərini deyib: "Ermənilərin dünyada qondarma "erməni soyqırımı" iddialarını gündəmə
gətirmək bacarıqları var. Biz tədbirlərə xarici elm adamlarını cəlb etməli və bu kimi konfransları xarici
ölkələrdə keçirməliyik.” Qeyd edək ki, 2005-ci və 2006-cı illərdə Azərbaycanın Qarsdakı Baş Konsulluğu və
İğdır bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə İğdırda və Hollandiyanın Haaqa şəhərlərində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş
konfransların materialları kitab şəklində nəşr olunub. Xocalı faciəsinə həsr olunmuş konfransların materialları
İğdır bələdiyyəsi tərəfindən kitab halına salınıb. İğdır bələdiyyə başqanı Nurəddin Arasın Bakıya səfərində
məqsəd kitabların təqdimat mərasimində iştirak etməkdir.
“İki sahil”, 18 dekabr 2007-ci il
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Hollandiyada Xocalı faciəsindən bəhs edən məqalə çap edilmişdir
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Benilüks Azərbaycan Təşkilatları Əlaqələndirmə Şurasının
informasiya dəstəyi ilə Hollandiyada nəşr olunan “Exponmo” jurnalında Xocalı soyqırımı barədə məqalə dərc
edilmişdir.
Müəllif Belçikada yaşayan soydaşımız, jurnalist Elnaz Qəmbərova zəngin faktlardan istifadə etməklə
Xocalı faciəsinin əsil mahiyyətini bu ölkənin oxucularına çatdırmışdır.
“Xocalı soyqırımı: günahsızlara cəza” adlı bu məqalədə, oxuculara ermənilərin tarixən azərbaycanlılara
qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasətinin kökləri, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin
baş katibi Mixail Qarbaçovun ABŞ-a səfəri zamanı erməni diasporundan hədiyyə adı ilə aldığı rüşvət hesabına
“Boyük Ermənistan” xülyasına göz yumması, cəzasızlıqdan ruhlanmış mənfur qoşunlarımızın Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizini işğal etməsi, insan qanına susamış erməni cəlladlarının bir gecədə Xocalı şəhərini yerləyeksan etməsi, dinc əhaliyə, qadınlara, uşaqlara qarşı törətdikləri vəhşiliklər barədə ətraflı məlumat verilir.
Məqalədə faciə qurbanlarının, şahidlərin sənədli ifadələrinə geniş yer verilmiş, XX əsrin sonunda bəşəriyyət
tarixinin qara səhifəsi - Xocalı soyqırımı barədə əsil həqiqətlər bədii və sənədli formada oxuculara təqdim
edilmişdir.
AzərTAc
22 dekabr 2007-ci il
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“Xocalı çağırır qisasa bizi!” mövzusunda anım mərasimi keçirilmişdir
AzərTAc xəbər verir ki, dekabrın 28-də Xəzər Universitetində Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin
(DAK) Azərbaycan nümayəndəliyinin dəstəyi ilə “Xocalı çağırır qisasa bizi!” mövzusunda anım mərasimi
keçirmişdir.
DAK-ın Azərbaycan nümayəndəliyi gənclər təşkilatının sədri Rəşad Xasayev bildirmişdir ki, 16 il
əvvəl fevralın 25-dən 26–na keçən gecə ermənilər keçmiş ittifaqın 366-cı motoatıcı alayı ilə birlikdə Xocalıda
vəhşilik törətmişlər. Nəticədə 613 nəfər öldürülmüş, 8 ailə bütünlüklə məhv edilmiş, 230 ailə başçısını itirmiş,
1.275 nəfər isə girov götürülmüşdür. Köməksiz mülki əhalini amansızlıqla qətlə yetirən daşnaklar hətta
körpələrə, qocalara, qadınlara belə aman verməmişlər. XX əsrin ən böyük və dəhşətli faciələrindən biri olan
Xocalı soyqırımı xalqımızın qan yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur.
Xalq şairi Zəlimxan Yaqub Xocalıya həsr etdiyi poemasından parçalar söyləmişdir.
Tədbirdə “Xocalı soyqırımını tanıtım” İctimai Birliyinin gənclər üzrə təmsilcisi Elmar Rüstəmov Xocalı
soyqırımını ağılasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə tayı-bərabəri olmayan vəhşilik aktı, insanlığa
qarşı tarixi bir cinayət kimi pisləmişdir.
Sonda Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar dünya gənclərinə müraciət qəbul edilmişdir.
AzərTAc
29 dekabr 2007-ci il

