Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

2016-cı il
MÜNDƏRİCAT
➢ İƏT-ə üzv ölkələrin Parlamentlər İttifaqının konfransında Xocalı soyqırımına dair qətnamə

qəbul edilib
➢ “Holokost və Xocalı - müasirlərin gözü ilə” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib
➢ “Eurasia review” jurnalında Xocalı soyqırımı ilə bağlı məqalə dərc edilib
➢ Tanınmış çilili jurnalist “Xocalı adlı Azərbaycan şəhərinin dəhşətli tarixi” başlıqlı məqalə

yazıb
➢ Azərbaycan ombudsmanı Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb
➢ Xocalı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirəcək 613 ağac
➢ Xocalıda qanla boğulan gecə
➢ Fransa mətbuatında Xocalı soyqırımı ilə bağlı məqalə dərc edilib
➢ Cumber Ananidze: Xocalıda dinc sakinlərin qətlə yetirilməsi əsl soyqırımıdır
➢ Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan diaspor təşkilatları silsilə

tədbirlər keçirəcək
➢ Ermənilər Xocalı soyqırımını tanıyacaq?
➢ Xocalı soyqırımı qurbanlarının ruhu cəlladlarının cəzalandırılmasını gözləyir
➢ Xocalı faciəsini dünyaya tanıdaq
➢ UBM Group Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatlandırma kampaniyasına start verib
➢ Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar Londonda yürüş-mitinq keçirilib
➢ Xocalı faciəsi ədəbiyyatımızda
➢ Azərbaycan dövləti Xocalı faciəsi barədə həqiqətləri artıq bütün dünyaya çatdırır
➢ Ermənistan Dağlıq Qarabağın işğalına, Xocalı soyqırımına görə daha çox ölkə tərəfindən

qınanır
➢ “Adjara P.S.” qəzetinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı xüsusi buraxılışı dərc edilib
➢ Xocalı soyqırımına həsr edilən “Sonsuz dəhliz” filminin və kitabın Afinada təqdimatı

keçirilib
➢ İstanbulda Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar daha bir anma mərasimi

keçirilib
➢ Amerika Universitetində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçirilib
➢ “Jewish Journal”: Xocalı soyqırımı müasir Avropa tarixinin ən dəhşətli faciəsidir
➢ Gürcüstanda yeni çapdan çıxmış “Xocalı harayı” kitabının təqdimatı olub
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➢ Vyanada „Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan üçün nəticələri və Xocalı soyqırımı“

mövzusunda konfrans keçirilib
➢ Londonda Xocalı Sülh mükafatı verilib
➢ Bişkekdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
➢ Xocalının ən çox itki verən kəndi
➢ Xocalı həqiqətləri Çin dilində
➢ Helsinkidə Xocalı faciəsinin 24-cü ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib
➢ Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Parisdə anılıb
➢ Əmmanda Xocalı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla anılıb
➢ Aureliya Qriqoriu: “Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixində ən dəhşətli faciələrdən biridir”
➢ Xocalı soyqırımı insanlıq tarixinin ən qanlı səhifələrindən biridir
➢ Dünyadakı mövcud “ikili standartlar” Xocalı faciəsinin daha geniş miqyasda soyqırımı kimi

tanınmasına imkan vermir
➢ Xocalı soyqırımı - bəşəriyyətə qarşı müdhiş cinayət
➢ Xocalı sakini: O gecəni xatırlamaq çox dəhşətlidi
➢ BMT-nin Əddis-Əbəbədəki mənzil-qərargahında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi

anılıb
➢ İspaniyada Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar aksiyalar keçirilib
➢ Berlində Xocalı faciəsinə dair elmi debatlar keçirilib
➢ Xocalının qanla açılan qara “Səhər”i
➢ Beynəlxalq Xocalı harayları və azərbaycançılıq ideyasının yayılması...
➢ Xocalıda həyata keçirilən qırğınların soyqırım kimi tanınması üçün

hansı addımlar

atılmalıdır?
➢ İstanbulda “Unudulmayan Xocalım” şeirlər toplusu nəşr olunub
➢ Nyu Yorkda Ermənistanın daimi nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib
➢ Hyustonda Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılıb
➢ İtaliya Deputatlar Palatasında Xocalı soyqırımı ilə bağlı çıxış dinlənilib
➢ Niderland parlamentinə Xocalı soyqırımı ilə bağlı müraciət ünvanlanıb
➢ Fransa Milli Assambleyasında Xocalı soyqırımından danışılıb
➢ Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Belarusda silsilə tədbirlərlə yad edilib
➢ Xocalıdan sonrakı xocalılılar...
➢ “Pretoria News” qəzetində Xocalı soyqırımı haqqında məqalə dərc olunub
➢ Romada keçirilən konfransda Xocalı soyqırımının hüquqi aspektləri təhlil olunub
➢ İordaniyanın “7 Stars TV” kanalında Xocalı qətliamı barədə veriliş yayımlanıb
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➢ Xocalı soyqırımına həsr olunan anım konserti London LIVE televiziyasında yayımlanıb
➢ İtaliya Senatında növbəti dəfə Xocalı soyqırımı barədə danışılıb
➢ TEAS: Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Xocalı qətliamına da diqqət yetirməsinin vaxtıdır
➢ Arye Qut: Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan və Robert Koçaryan Xocalı soyqırımına görə

cavab verməlidirlər
➢ Aureliya Qriqoriu: Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanımağa çağırıram
➢ Meksikanın “The News” qəzetində Xocalı soyqırımı ilə bağlı məqalə dərc olunub
➢ Yevda Abramov: İsrail BMT-də Xocalı soyqırımı ilə bağlı ölkəmizin mövqeyini dəstəkləyib
➢ Cenevrədə Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərdən danışılıb
➢ "Xocalını unutmayacağıq, unutdurmayacağıq"
➢ Xocalı soyqırımını törətməklə erməni şovinistləri və ideoloqları

çox iyrənc məqsədlər

güdürdülər
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İƏT-ə üzv ölkələrin Parlamentlər İttifaqının konfransında Xocalı soyqırımına dair qətnamə qəbul
edilib
İraqın paytaxtı Bağdadda işini yekunlaşdıran İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin
Parlamentlər İttifaqının (Pİ) 11-ci konfransında “İslam Konfransı Gənclər Forumu ilə İƏT Pİ
arasında əməkdaşlıq” adlı qətnamə yekdilliklə qəbul edilib. Qətnamə iki qurum arasında Xocalı
soyqırımının tanıdılması istiqamətində əməkdaşlığı nəzərdə tutur.
İKGF media mərkəzindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 54 ölkənin parlament nümayəndələri tərəfindən
qəbul edilmiş qətnamənin müvafiq bəndində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İKGF-nin
Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyeva tərəfindən irəli sürülmüş “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq informasiya kampaniyasına dəstək ifadə edilir. Sənəddə Xocalı faciəsi soyqırımı aktı
və insanlığa qarşı cinayət kimi tanınır. Qətnamədə, həmçinin Xocalı soyqırımını törədən cinayətkarların
cəzalandırılması üçün İƏT-ə üzv ölkələrin parlamentlərini zəruri addımların atılmasına çağıran müddəa
öz əksini tapıb.
Xatırladaq ki, “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası 2009-cu ildə Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İKGF-nin Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayıb və hazırda 50-dən artıq ölkədə həyata keçirilir. Kampaniya nəticəsində
Xocalı qətliamı dünyanın bir sıra ölkələrinin parlamentləri, həmçinin İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurası və
İƏT Parlament İttifaqı tərəfindən soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanınıb.
Xalq qəzeti.-2016.-26 yanvar.-№ 17.-S.2.
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“Holokost və Xocalı - müasirlərin gözü ilə” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib

Hər il yanvarın 27-si BMT Baş Assambleyası tərəfindən 2005-ci il noyabrın 1-də qəbul olunmuş
müvafiq qətnaməyə əsasən Beynəlxalq Holokost Qurbanlarının Anım Günü kimi qeyd edilir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bununla əlaqədar yanvarın 26-da Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzinin və Bakı Slavyan Universitetinin (BSU) birgə təşkilatçılığı ilə bu ali məktəbdə “Holokost və
Xocalı - müasirlərin gözü ilə” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib.
Anım tədbirində Bakıda fəaliyyət göstərən yəhudi icmalarının təmsilçiləri, Milli Məclisin
deputatları, səfirlər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, yerli və xarici ölkə alimləri iştirak ediblər.
Əvvəlcə Holokost və Xocalı faciələri qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Tədbiri BSU-nun rektoru, professor Asif Hacıyev açaraq Azərbaycan və yəhudi xalqlarının oxşar
taleyindən söhbət açıb, hər iki xalqın etnik mənsubiyyətinə görə soyqırımına məruz qaldığını bildirib.
ABŞ-dakı Simon Vizental Mərkəzinin rəhbərinin müavini ravvin Abraham Kuper bildirib ki, baş
vermiş faciələri unutmaq yeni fəlakətlərə səbəb ola bilər, ona görə də xatırlayaraq irəliləmək lazımdır.
Ravvin Azərbaycanın dünyaya ixrac etdiyi tolerantlıq ənənəsinin vacibliyini vurğulayaraq bunun
alternativinin olmadığını söyləyib. A. Kuper Holokost faciəsindən söz açaraq bu soyqırımı nəticəsində
sadəcə etnik mənsubiyyətinə görə altı milyondan artıq yəhudinin müxtəlif işgəncələrlə qaz kameralarında,
ölüm düşərgələrində məhv edildiyini xatırladıb.
Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət
müşaviri, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilik Şurasının sədri, akademik Kamal
Abdullayev tədbir iştirakçılarını salamlayaraq onlara mərasimə qatılan Xocalı sakinlərini - faciənin
şahidlərini təqdim edib: “Keçən əsrin 40-cı illərinin sonunda Holokostun nəticəsində hərbi düşərgədən
azad edilmiş biçarə, ümidsiz yəhudiləri gözümüz önünə gətirək. Burada iştirak edən bizim
həmvətənlərimiz də həmin cür konslagerdən çıxan, Xocalı adlı bir dəhşəti yaşamış insanlardır. Onlar bu
tədbirə Holokost hadisəsini bu gün beyinlərində, qəlblərində yaşadan insanlara öz hörmətlərini çatdırmaq
və öz səslərini onların səsinin yanında ucaltmaq üçün gəliblər. Azərbaycanlı təsəvvüründə Holokost və
Xocalı qəribə bir şəkildə eyniləşir. Xocalıda da insanları məhz azərbaycanlı olduqlarına görə qətlə
yetiriblər. Xocalıda da o insanların əlində silah yox idi. Bu gün dünyada insanların dini, siyasi, mənəvi
azadlıq hüququ var. Amma ləyaqətli insanların bir hüququ da var: Xatırlamaq hüququ. Xocalını və
Holokostu daim xatırlamaq və qəlbimizdə, beynimizdə yaşatmaq hüququ bizim gələcəyə gedən yolumuzu
şəfqət, mərhəmət və bir-birimizə olan loyal, dözümlü münasibətə səsləyir. Biz Holokost haqqında
eşitmişik. Xocalını bizim bəzilərimiz gözü ilə görüb, bəzilərimiz haqqında eşidib. Azərbaycanlı olaraq biz
arzu edirik ki, belə hadisələr bir daha təkrarlanmasın.
Bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı ili ölkəmizdə “Multikulturalizm ili” elan
etməsi özü də Holokost və Xocalı kimi hadisələrə olan münasibət və bundan çıxış edərək dünyaya
mərhəmət, şəfqət və tolerant mesajların göndərilməsidir. Bu gün Azərbaycan vətəndaşı Xocalı, Holokost
kimi hadisələri özünün dünyagörüşünün bir komponenti etməklə haqqın, ədalətin, mərhəmətin, şəfqətin,
dözümlülüyün yanında olduğunu bir daha sübut edir. Xatırlamaq hüququmuzu unutmayaq”.
İsrailin Azərbaycandakı səfirinin müavini Amir Rom Holokost faciəsi zamanı milyonlarla insanın
məhz yəhudi olduqları üçün genosid qurbanı olduqlarını qeyd edərək tolerant birgəyaşayışın alternativinin
olmadığını deyib. O bildirib ki, irqçiliyə görə törədilən belə cinayətlər təkcə bir xalq üçün deyil, bütün
bəşəriyyət üçün təhlükədir: “Bu təhlükəni bir daha yaşamamaq, bundan yayınmaq üçün keçmişi
unutmamaq və gələcəyimizi bu keçmişə nəzərən qurmaq lazımdır”.
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Səyavuş Heydərov tariximizi
dəyərləndirməyin və keçmiş faciələrimizdən dərs götürməyin vacibliyini vurğulayıb. Sədr müavini
Azərbaycanın bu gün dünyaya özünün ali dəyəri olan multikulturalizm və tolerantlıq ixrac etdiyini
bildirərək “Multikulturalizm ili” çərçivəsində genişmiqyaslı və çoxsaylı tədbirlərin keçiriləcəyini
“dəyirmi masa” iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. O, belə anım tədbirlərinin insanların keçmişə nəzərən
gələcəyini qurmaqda yardımçı olacağına inandığını bildirib.
İsraildəki “Cəmiyyət üçün beynəlxalq layihələr” qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, beynəlxalq
münasibətlər sahəsində tanınmış ekspert Arye Qut tədbirin təşkilatçılarına təşəkkür edərək Holokost
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faciəsinin yəhudi xalqının ağrı, işgəncə və alçaldılma tarixi olduğunu qeyd edib: “Mənim ailəm də
Holokost faciəsindən mənfi mənada “nəsibini alıb” - babamın 40-a yaxın qohumu bu faciənin qurbanı
olub, canını qurtaran digər əqrəbalarım isə məhz Azərbaycanda həyatlarına davam ediblər”.
A. Qut yəhudilərin neçə yüzillərdir Azərbaycanda dostluq və qardaşlıq şəraitində yanaşı
yaşadıqlarını, onların heç vaxt bu ölkədə özlərini yad hiss etmədiklərini deyib. Holokost faciəsinin yəhudi
xalqına qarşı düşünülmüş şəkildə həyata keçirilmiş siyasət olduğunu vurğulayan A. Qut Xocalıda da
insanların məhz etnik mənsubiyyətinə görə erməni hərbçiləri tərəfindən genosidə məruz qaldığını
söyləyib.
Milli Məclisin deputatı Asim Mollazadə Azərbaycan xalqının və dövlətinin hər zaman yəhudi xalqı
ilə Holokost ağrısını bölüşdüyünü diqqətə çatdırıb.
Prezident Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin məsul əməkdaşı Məhsəti Əliyeva
Xocalı faciəsinin dəhşətlərindən bəhs edib: “Qarlı, şaxtalı qış gecəsində Xocalı sakinləri əllərində
körpələrlə vəhşi heyvanlarla dolu olan meşəyə qaçmaqdan çəkinmədilər, çünki meşədəki vəhşilərdən
daha vəhşi olan erməni quldurları onları məhz azərbaycanlı olduqlarına görə öldürmək üçün arxalarınca
gəlirdilər”.
M. Əliyeva artıq dünyanın 11 ölkəsində, ABŞ-ın 16 ştatında Xocalı soyqırımının tanındığını, bu
yaxınlarda Sloveniyada da bu məsələyə baxılacağını bildirib: “Los-Ancelesdə yaşayan yəhudi icmasına
da Xocalı faciəsi ilə bağlı həmişə yanımızda olduqlarına görə təşəkkür edirik. İnanırıq ki, dost ölkə İsrail
də bu yaxınlarda Xocalı soyqırımını tanıyacaq”.
Azərbaycandakı multikultural durumdan danışan M. Əliyeva ölkəmizdə müxtəlif xalqların və fərqli
din daşıyıcılarının dinc şəkildə yanaşı yaşadıqlarını, burada bütün xalqların bərabərhüquqlu olduğunu
diqqətə çatdırıb: “Azərbaycanın tolerantlıq modeli bütün dünyaya yayılsa Holokost və Xocalı kimi
faciələr bir daha baş verməz”.
Xocalı rabitə qovşağının rəisi Cavid Əliyev hər dəfə Xocalı faciəsindən danışanda bu dəhşəti
yenidən yaşadığını söyləyib. O, müasir dünyada sülhün bərqərar olması üçün Azərbaycanın tolerantlıq
modelinin tətbiq edilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Azad Məmmədov bu cür tədbirlərin
keçirilməsinin önəmli nəticələrinin ola biləcəyini deyib: “Birincisi, ədalətin bərpası üçün tribunallar
qurula bilər ki, hərbi cinayətkarlar cəzalandırılsınlar və bundan sonra potensial cinayətkarlar da bundan
çəkinsinlər. İkincisi, hər kəs bu faciələrdən dərs alsın”.
“Dəyirmi masa” mövzu ətrafında müzakirələrlə davam edib.
Yeni Azərbaycan.-2016.-27 yanvar.-№ 13.-S.3.
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“Eurasia review” jurnalında Xocalı soyqırımı ilə bağlı məqalə dərc edilib
Bakı, 2 fevral, AZƏRTAC
ABŞ-ın “Eurasia review” jurnalında beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Piter Teyzin
“Azərbaycanda Xocalı faciəsi: iyirmi dördüncü ildönümünün anımı” sərlövhəli məqalə dərc edilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, müəllif məqalədə Xocalı soyqırımı barədə ətraflı məlumat verir.
Bildirilir ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş SSRİ-nin
366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə Xocalı şəhərini işğal edib.
Nəticədə 106-sı qadın, 63-ü uşaq olmaqla, 613 dinc sakin qətlə yetirilib, 487 nəfər yaralanıb, 1275 nəfər
əsir götürülüb, 150 nəfər isə itkin düşüb. Qeyd olunur ki, Xocalı soyqırımı Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən qanlı hadisəsi kimi tarixə düşüb.
Məqalədə Avropa-Azərbaycan Məlumat Mərkəzinin rəhbəri Taleh Həsənovun fikirlərinə də yer
verilib: “Biz yalnız azərbaycanlı olduğumuz üçün xalqımızın başına bu cür müsibətlər gətirilib. Çünki
xalqımız əsrlər boyu bu cür etnik təmizləməyə məcbur qalıb”.
Xocalı soyqırımının Ermənistan tərəfindən yalnız azərbaycanlılara deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı
törədilmiş cinayət olduğunu qeyd edən müəllif Dağlıq Qarabağda və ətraf 7 rayonda günahsız insanların
necə xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildiyini və münaqişə zonasında günahsız insanların sistematik şəkildə
məhv edildiyini vurğulayır. O bildirir ki, azərbaycanlılar hələ də münaqişə zonasında ermənilər tərəfindən
hücumlara məruz qalırlar. Mütəmadi olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazilərinə atəş açır.
1980-ci ildən Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən ərazi iddiaları hələ də bitmir.
Məqalədə, həmçinin bildirilir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində Ermənistandan öz
qoşunlarını Dağlıq Qarabağdan və işğal olunmuş ətraf ərazilərdən qeyd-şərtsiz çıxarmaq tələb olunsa da,
Ermənistan hökuməti bu məsələdə heç bir addım atmır. Fevralın 26-da bu dəhşətli hadisənin artıq iyirmi
dördüncü ildönümü qeyd ediləcək. Lakin Ermənistan hakimiyyəti 1980-ci illərdə olduğu kimi, hələ də
işğalçılıq siyasətini davam etdirir.
AZƏRTAC
2 fevral 2016-cı il
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Tanınmış çilili jurnalist “Xocalı adlı Azərbaycan şəhərinin dəhşətli tarixi” başlıqlı
məqalə yazıb
Madrid, 9 fevral, AZƏRTAC
Çilidə televiziya və radio jurnalisti kimi tanınan, Santyaqonun “Andres Bello” Universitetinin
professoru Markos Borkoski Paezin Çilinin “Cambio 21” xəbərlər portalında “Xocalı adlı Azərbaycan
şəhərinin dəhşətli tarixi” başlıqlı yazısı dərc edilib. Yazı Azərbaycanın Çilidəki diplomatik missiyasının
müvəqqəti işlər vəkili Orxan Hacıyevin Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümünə həsr olunan “613” adlı
məqaləsi əsasında hazırlanıb.
Məqalədə M.Borkoski O.Hacıyevlə tanış olması və onunla söhbəti əsnasında Xocalı soyqırımı
barədə eşitdiyi dəhşətli faciənin təfərrüatından bəhs edir. Jurnalist, diplomatın sözlərinə istinadən, Xocalı
soyqırımını XX əsrin ən qəddar faciələrindən biri adlandırıb, bu tarixin Azərbaycanda hər il qeyd
olunduğunu söyləyib. Bildirilir ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni hərbi birləşmələri,
Xankəndidə yerləşən keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının köməkliyi ilə Xocalıda azərbaycanlılara
qarşı etnik təmizlənmə aparıb. Soyqırımı nəticəsində 613 nəfər azərbaycanlı, həmçinin 106 qadın, 83 uşaq
qətlə yetirilib. Vurğulanıb ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin 20 faizi
Ermənistan tərəfindən işğal olunub, bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün
vəziyyətinə düşüb.
Aygün Əliyeva
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Madrid
9 fevral 2016-cı il
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Azərbaycan ombudsmanı Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb
Bakı, 12 fevral, AZƏRTAC
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova Xocalı
soyqırımının 24-cü ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bu barədə AZƏRTAC-a Ombudsman Aparatından
məlumat verilib.
Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətin tərkib hissəsi olan, insan hüquq və
azadlıqlarının kütləvi şəkildə kobudcasına pozulması ilə nəticələnən Xocalı soyqırımı erməni hərbi
qüvvələrinin və onların havadarlarının xalqımıza qarşı uzun illər davam edən etnik təmizləmə və
soyqırımı siyasətinin daha bir dəhşətli nümunəsidir. Artıq 24 il keçməsinə baxmayaraq, bu soyqırımına
hələ də beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymət verilməyib.
Bəyanatda qeyd edilir ki, günahsız, dinc insanları məhv edən cinayətkarlar tezliklə ədalət
məhkəməsi qarşısında cavab verməli və cəzalandırılmalıdırlar.
Bəyanat ingilis dilinə tərcümə olunaraq BMT-nin baş katibinə, Təhlükəsizlik Şurasına, insan
hüquqları üzrə ali komissarına, Avropa Komissiyasına, Avropa Şurasına, ATƏT-ə, Beynəlxalq və Avropa
Ombudsmanlar institutlarına, Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasına, Beynəlxalq Sülh Bürosuna, müxtəlif
ölkələrin ombudsmanlarına, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki və xarici ölkələrin respublikamızdakı
səfirliklərinə, habelə Azərbaycanın 180-dən çox diaspor təşkilatına göndərilib.
Eyni zamanda, həmin bəyanat BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 31-ci sessiyasına da təqdim
olunacaq.
AZƏRTAC
12 fevral 2016-cı il
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Xocalı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirəcək 613 ağac
Bakı, 15 fevral, AZƏRTAC
İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası (“Azİz”) 1992-ci ilin fevralında Xocalıda qətlə
yetirilən hər bir azərbaycanlının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Heydər Əliyev Fondunun, “Justice for
Khojaly” beynəlxalq kampaniyasının və “Keren Kaemet le İsrael” Yəhudi Milli Fondunun dəstəyi ilə
İsraildə, Prezident meşəsində 613 ağac əkməyi planlaşdırır.
Zaman faciənin miqyasını azaltmır, əksinə, illərin əlac edə bilməyəcəyi qaysaqlamayan yaranın
ağrısını daha da şiddətləndirir.
İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası nəzdində Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin
direktoru Yeganə Salman AZƏRTAC-a bildirib ki, hər il “Azİz” onilliklər boyu sərsəm “Böyük
Ermənistan” ideyasını dünya ictimai fikrinə yeridən erməni millətçilərinin Azərbaycanı sövq etdikləri
Dağlıq Qarabağ müharibəsinin qızğın çağında Xocalı şəhərində baş vermiş dəhşətli faciəyə həsr olunmuş
tədbirlər təşkil edir. Erməni təbliğatçıları uydurma ideyalarını həyata keçirmək yolunda adi böhtandan
tutmuş dünya informasiya məkanında dəqiq ifadə olunmuş məqsədli yalan və qlobal dezinformasiyayadək
hər cür çirkin üsula əl atırlar. Amma bu son dərəcə natəmiz üsullar da erməni cinayətkarlarına azlıq edir.
Ermənilər qəsbkarlıq ideyalarını həyata keçirmək üçün nə insanları dədə-baba yurdlarından didərgin
salmaqdan, nə də ərazi ələ keçirmək xatirinə bir xalqı amansızcasına məhv etməkdən çəkinirlər. 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə də məhz belə bir faciə baş verib. Silahlı erməni quldur birləşmələri
sovet ordusu hissələrinin dəstəyi ilə 613 nəfəri yalnız azərbaycanlı olduqları üçün qətlə yetiriblər.
Azərbaycanın Xocalı şəhərində faciəli hadisələrlə əlaqədar anım mərasimi fevralın 26-da
keçiriləcək. “Azİz” bu layihənin həyata keçməsinə göstərdiyi yardım və dəstəyə görə İsrail-Azərbaycan
parlamentlərarası qrupunun sədri, İsrailin keçmiş xarici işlər naziri, “İsrail bizim evimizdir” partiyasının
başçısı, Knessetin deputatı Aviqdor Libermana xüsusi təşəkkür edir.
Xocalı faciəsinin təntənəli anım mərasiminə Knessetin deputatları, İsrail isteblişmentinin
nümayəndələri, diplomatik missiyaların başçıları, bələdiyyə şuralarının, ictimai təşkilatların
nümayəndələri, jurnalistlər dəvət olunublar. Bakıdan Milli Məclisin deputatları Fuad Muradovun və Rauf
Əliyevin də məxsusi olaraq tədbirə qatılacağı gözlənilir.
AZƏRTAC
15 fevral 2016-cı il
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Xocalıda qanla boğulan gecə
Yaxud qırılmayan ümid də bir təsəllidir
Məhəmməd NƏRİMANOĞLU,
Qarabağın qanlı-qadalı illərində dəhşətli qırğınlar törədilən, yer üzündən silinərək yaddaşlarda
daşlaşan Xocalı əsrin ən böyük faciəsi idi. Yurd-yuvası dağıdılan, fəryadları qulaqlardan getməyən, diridiri tonqallara qalanan balalarına əli yetməyən bu yurdun adı çəkiləndə sinələr dağlanır...
Xocalı müsibətini yaşayana qədər bu qədim türk-oğuz yurdunu, deyəsən, yaxından tanımamışıq.
Yoxsa harayına yetər, od-alovdan qurtara bilərdik. Xocalı Yuxarı Qarabağın dağlıq hissəsində, Kiçik
Qafqazın Kirs və Qırxqız dağlarının qoynunda yerləşir. Qədim türk sözü olan “xoca”dan yaranıb.
Türkdilli xalqların dilində hörmətli, bilikli, müqəddəs sayılan şəxslərə deyilib. Ona görə orta əsr
mənbələrində Xocalı “müqəddəs yurd” da adlandırılıb.
Belə tarixi faktları sinəsində qoruyub saxlayan Xocalıya məxsus maddi mədəniyyət nümunələri isə
sovetlər dövründən, təəssüf ki, Azərbaycandan çox-çox uzaqlarda - Moskva, Sankt-Peterburq, London,
Paris, Drezden kimi dünyanın məşhur muzeylərinin eksponatlarına çevrilmişdi.
Doğma yurdlarından perik düşüb respublikanın əksər bölgələrinə səpələnmiş xocalılılar əsasən
Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində məskunlaşıblar. “Xocalı Soyqırımını Tanıtma”
İctimai Birliyi Binəqədi rayon şöbəsinin rəhbəri Ayna Novruzova o dəhşətli günlərdən salamat çıxan
uşaqlardan olub. 24 ildir ki, Xocalı müsibətlərini 70 yaşlı atası Allahyar müəllim yaddaşında və dərdlinisgilli misralarında, özü isə fəaliyyətində yeni nəslə çatdırır və daha geniş auditoriyalarda təbliğ edir.
Bildirir ki, Xocalının inzibati təşkilatları, dövlət strukturları düşmənlə üzbəüz olan Ağcakənd qəsəbəsində
yerləşir: “Ona görə də, xocalılılar qəsəbəni rayon mərkəzi kimi tanıyırlar. Yurd-yuvaları yağmalananların
bir qismi isə Bakı şəhərində, daha doğrusu, Abşeron rayonu ərazisində salınmış, “Gənclik şəhərciyi” kimi
tanınan yeni yaşayış məhəlləsində məskunlaşıb. Ömrünün ixtiyar çağlarında yurd nisgili ilə bala
soraqlayan, itkin, əsir, girov, yaxud da şəhid olduğu bilinməyən oğul yolu gözləyən ana-bacılar burada az
deyillər. Bir vaxtlar Laçında dünyaya göz açıb, Xocalıda ocağı qaralan, çırağı sönən Kübra nənə kimi
gözüyaşlılar bu qəsəbədə çox idi, amma əksəriyyəti yurd ayrılığına dözmədi. Qalanları isə darmadağın
olan, yerlə yeksan edilən, külü göylərə sovulan Xocalısından sonra bir yerdə qərar tuta bilmədi. Bərdədə
məskunlaşsalar da, bu qəsəbədəki qızı Səbinəni tək qoya bilmədiyini yana-yana deyirdi. Xocalısı ilə
birlikdə itirdiyi oğul balasından - Vidadisindən bir soraq ümidi ilə yaşadığını da özünə bağışlamadı.
Təkcə ona görə yox ki, övladının, ciyərparasının biri də burada məskunlaşıb. Ona görə ki, həyət-bacaya
çıxanda dağılmış, viran qalmış Xocalısının sinəsi dağlıları ilə görüşüb.
Gözləri oğul yolu gözləməkdən nurunu itirmiş Kübra nənə sanki o gecənin vahimələrini yenidən
eşidirdi. Oradakı kimi hiss edirdi özünü: dördgöz olub kimisə axtarırdı. Tez-tez soruşurdu: “Ay bala, gör
gəlmədi?” Amma gedənlər qayıtmadığından, onun da oğul balasından soraq yoxdur, ona görə də gördüyü
hər kəsdən soruşub ki, “əsirlərdən, girovlardan təzə nə xəbər var?”
Kübra nənənin zorla eşidiləcək səslə dilə gətirdiyi dərdi yaddaşımıza çox ağrılı yazılıb: “Kaş, elə
mən də əsir düşüb onunla qalaydım, onda bilərdim, görərdim ki, balam necə oldu... Uşaq vaxtlarımda
“Ana və poçtalyon” şeirini əzbərləmişdim: “Dörd ay vardı, ananın gözləri yol çəkirdi, başqa bir dərdi
yoxdu, oğul dərdiydi dərdi”. Anaya baxın ey, dörd aya dözməyib! Onun bu ayrılığına şeir də qoşublar.
Mənim balamdan isə gör neçə illərdi soraq yoxdur...”
“O gecə ermənilər Xocalıya soxulanda əli avtomatlılardan savayı, tank, top, qradla da hücum
edilmişdi. Vidadi ilə qardaşı Tacir də ayrı-ayrı yerlərdəki postdaydılar. Camaat hara qaçdığını bilmirdi.
Hara gəldi, üz tutmuşdu xocalılılar”.
Kübra nənənin diktofondan gələn qırıq-qırıq səsində sanki o müdhiş gecənin harayları eşidilir:
“Haray, ah-nalə, sızıltı tankın, topun, avtomatın, pulemyotun... vəhşi səsindən eşidilməz olmuşdu. Kimi
Əsgərana sarı, kimi meşəyə tərəf üz tutmuşdu. Bir yaralı vardı, yaxınlaşdım ki, baxım görüm kimdir.
Zarıya-zarıya dedi ki, qaç, ay ana, mənə bənd olma, durma, səni də vuracaqlar, əsir tutacaqlar.
Oğlanlarımın ikisi də postdaydı, xəbərimiz yox idi onlardan. Onlar da bizim hara üz tutduğumuzu
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bilmirdilər, aralı düşmüşdük. Üzümlüklərlə birtəhər, nə zülmnən Ağdamın Şelli kəndinə gəldiyimizi
Allah bilir, dilnən deyiləsi, söznən yazılası deyil”.
O gecə ermənilər daha 80 nəfəri girov götürmüşdülər, Kübra nənənin oğlanları da onların arasında
idi. Kiçik oğlu Mikayılı əsir götürüb aparmışdılar. Əllərini bağlayıb yük maşınının üstünə atmışdılar.
Yolda necə olursa, o, əlləri bağlı özünü maşından atıb. 5 gecə meşədə qalıb, çıxa bilməyib.
Xocalının o müdhiş gecəsindən canını götürüb qaçanlar Şellinin yuxarısına çıxanda Ağdam
camaatı onları görüb haraylarına yetiblər: kimini evə, kimini xəstəxanaya qaçırıblar, ağır yaralıları isə
Bakıya göndəriblər.
Nənənin lentdəki səsindən: “Yaralansam da, balalarımdan aralı dura bilmirdim. Oğlanlarım Tacirlə
Vidadidən xəbər yox idi. Tacir polisdəydi, Xocalının aeroportunda, Milli Qəhrəman Əlif Hacıyevin milis
(polis) dəstəsində qulluq edirdi. Bir dəfə Xocalıya köməyə gələn iki polisimizi ermənilər vurmuşdu.
Onların meyitlərini götürmək olmurdu. Ölümün gözünə baxa-baxa polislərin meyitlərini çıxaranda
komandiri və dostları onun bu qorxmazlığına və cəsarətinə heyran qalmışdılar. Dəfələrlə həyatını
təhlükəyə atmışdı balalarım. Vidadi isə Milli Orduda idi. Ermənilər Vidadinin adını İsmayıl kimi
tanıyırdılar və hədələyirdilər. Axı, ermənilərə qan uddururdu”.
Ana xəyalında Xocalının o məşəqqətli günlərini yaşadır. Deyir ki, məni gah xəstəxanaya, gah da
dəmiryol stansiyasına aparırdılar ki, bəlkə uşaqlardan bir xəbər tuta bilim. Axtarmadığım yer qalmır.
Xocalıda Canan adlı bir baytar həkimi var idi. Əsirlikdən qurtarıb gələndən sonra danışıblar ki, Vidadi də
onların arasında olub. Vidadiyə hansı zülmün verildiyini anasından gizlədiblər. Deyiblər ki, ermənilər onu
girovluqda öldürüb, Canan da orda basdırıb. Cananı, yoldaşı Gülayəni, Almaranı, Rəhimi, Samsonu,
qızlarını da tutub Əsgərana aparmışdılar.
Ayna Novruzova fikri dağılan anaya kömək etməyə çalışır, yaddaşını təzələyir: “Əsirlikdən
qayıdan Almara adlı qadın danışıb ki, bir erməni generalının qəbri üstündə Vidadinin başını kəsmək üçün
içəridən çağırıb çıxarıblar. Sonra bayırdan güllə səsi də gəlib. Amma güllələnənlərin paltarları içəri
qaytarılanda, heç birininki olmayıb. Ana da fikirləşir ki, bəlkə ona düzünü demirlər? Vidadinin Ülviyyə
adlı bir qız yadigarı qalıb. Streslə dünyaya gəldiyindən, xəstə doğulub. Yeganə şəhid balası olduğuna görə
həkimlər onu müsibətlə sağaldıblar”.
Vidadi haqqında verilən məlumat doğru çıxmayıb. Canan kişi Şükürün oğlu Oqtayla, Əhlimanı
orada dəfn edib. Deyib ki, kaş, Vidadini görəydim, öldürülübsə dəfn edəydim. Görmədim hara apardılar.
Ermənilərin bizimkilərə verdiyi işgəncələrə dözmədi: Canan kişi də girovluqdan qurtarıldıqdan sonra
dünyasını dəyişdi.
Kübra nənənin Xocalıda aldığı yaralar göynəyə-göynəyə söylədikləri deyilmiş. Qızı Fatma ilə
həyat yoldaşı Oqtay Quliyev Qarabağ əlilidirlər. Oqtayın atası da 40 gün girov qaldıqdan sonra buraxılıb.
Qızı Gülnarın həyat yoldaşı isə Xocalı müsibətlərinin ağrı-acısını ömürlük qazandığı xəstəliyində daşıyır.
Nənənin bacısı Ulduza İbadullayeva isə şəhid anasıdır. Bacısı oğlu Əli İbadullayev Xocalısı ilə bir gecədə
şəhid edilib. Qardaşı Hüseyn Nurməmmədov həyat yoldaşı Pakizə ilə birlikdə 23 dekabr 1991-ci il tarixdə
Meşəlidə şəhid olublar. Meşəlidə şəhid olan bacısı oğlu Əli Mehralıyev “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə
təltif edilib. Sanki bir nəslin kökü kəsilib. Kübra nənənin dayısı oğlu Novruz Novruzovun beş nəfərlik
ailəsi (həyat yoldaşı Adilə, polis oğlu Allahverdi, qızları Rübabə və Rahilə) məhv edilib. Yeganə salamat
qalan oğlu Baratı isə ermənilər girov götürüblər. Əl-qolunu bağlayıb “KaMAZ” maşınının üstündə
Kosalara kimi aparıblar. Orada necə olursa, özünü öldürmək üçün çaylağa atılır və canını qurtarır.
Bütün bu ağrı-acılar ömrünün ixtiyar çağlarında da itkin oğul yolu gözləyən Kübra nənənin
söylədiklərinin bir qismidir. Axı, cəmi yeddi ayın bəyi olmuş Vidadinin məzarı da yoxdur ki, ziyarət
etsinlər...
Azərbaycan.-2016.-17 fevral.-№36.-S.6.
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Fransa mətbuatında Xocalı soyqırımı ilə bağlı məqalə dərc edilib
Fransanın Strasburq şəhərində nəşr olunan “Dernières Nouvelles d'Alsace” qəzetində fevralın 16-da
yerli “l’Odyssée” kinoteatrında müstəqil litvalı rejissor Andreas Brokasın “Endless Corridor” (“Sonsuz
dəhliz”) sənədli filminin nümayiş ediləcəyi barədə məlumat xarakterli məqalə dərc olunub. Modern.az
saytı xəbər verir ki, filmin nümayişi Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin (TEAS) təşəbbüsü ilə “Xocalıya
ədalət!” təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində təşkil edilib.
Məqalədə bildirilir ki, bu film vasitəsi ilə 1992-ci ildə törədilmiş Xocalı qırğını anılacaqdır. Məqalə
müəllifi Jurgen Thöne yazır ki, tanınmış fransız bəstəkarı Pyer Tilloyun bəstələdiyi “Xocalı 613” adlı
musiqi əsərinin təsiri altında biz bu qırğının törətdiyi ağrını hiss edəcəyik.
Məqalədə qeyd edilir ki, qərbi avropalıların əksəriyyəti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi zamanı, 1992-ci ilin 26 fevral tarixində törədilən bu qırğın barədə daha müfəssəl məlumat
almaq üçün internetdə axtarış aparmağa ehtiyac duyacaqlar.
“Xocalı 613” kişi, qadın və uşaqlardan ibarət 613 azərbaycanlının qətliamı kimi ifadə olunur – qırğın
Dağlıq Qarabağdakı erməni qüvvələri tərəfindən törədilmişdir.
“Tarixin bu səhifəsi ilə mən Azərbaycanın paytaxtı Bakıya ikinci səfərim zamanı, ölkənin zəngin
musiqisi və ədəbiyyatını kəşf edərkən tanış olmuşam. Xaricilərə həmişə qonaqpərvərlik göstərən
azərbaycanlılar bu kədərli xatirəni mənimlə müəyyən vaxtdan sonra bölüşdülər. Daha sonra mənim
dostlarımdan biri, azərbaycanlı skripkaçı Xocalı qurbanlarının xatirəsinə musiqi bəstələmək istəyimin
olub-olmadığını soruşdu. Belə bir istək yalnız musiqiçidən gələ bilərdi. Sözlərdən fərqli olaraq, musiqi
heç kəsi yaralamadan daha dərin təsir edir. Çünki o sözlə deyilməsi mükün olmayanı ifadə edir. Bu hətta
müharibə ilə maraqlanmayan qərbi avropalılara toxuna bilər”, - deyə, bəstəkar Pyer Tilloy jurnalistlə
söhbət edərkən bildirib.
Bu incəsənət layihəsi dünyaya belə gəldi. Lakin tezliklə Pyer belə bir əsər yazmağın nə qədər çətin
olduğunu dərk eidi. Pyer hesab edir ki, bəstələdiyi musiqi əsəri gözəl olmadan öncə, azərbaycanlılar və
digərlərində səmimi hisslər yaratmalı idi. Burada əsas məsələ kimin nə törətdiyi deyil, xilas olanların
çəkdiyi əzabı anlamaq idi.
Qəzet məlumat verir ki, “Xocalı 613” əsəri 3 versiyada mövcuddur. Əsər Aleksandras Brokasın
rejissoru olduğu “Sonsuz dəhliz” sənədli filminin nümayişindən sonra solo skripka və klarnetin daxil
olduğu “Pandora String” kvarteti tərəfindən ifa olunacaq. Filmin nümayişində rejissor Aleksandras
Brokas və Pyer Tiloy iştirak edib.
Şərq.-2016.-17 fevral.-№ 30.-S.4.
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Cumber Ananidze: Xocalıda dinc sakinlərin qətlə yetirilməsi əsl soyqırımıdır
Fevralın 16-da Gürcüstanın Kaspi rayonunun Ferma kəndində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi
anılıb. Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin təşəbbüsü və Gürcüstan Azərbaycanlıları Milli Konqresinin
təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Kaspi rayonunun azərbaycanlılar yaşayan 4 kəndinin və gürcü
ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər.
Tədbir iştirakçıları əvvəlcə məscidin həyətində Xocalı soyqırımını əks etdirən fotoşəkillərə baxıblar.
Sonra faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub, şəhidlərin ruhuna dualar oxunub,
Konqresin sədri Ə. Babayev çıxışında vurğulayıb ki, erməni cəlladlarının Xocalıda törətdikləri
vəhşiliklərə hələ də dünya birliyi tərəfindən qiymət verilməyib və cinayətkarlar öz layiqli cəzalarını
almayıblar. Bu, dünyada hökm sürən ikili standartların nəticəsidir.
Gürcüstan Azərbaycanlıları Milli Konqresi dünya ictimaiyyətinə müraciət edib və sənəddə Xocalı
hadisəsinin soyqırımı kimi tanınması, cinayətkarların beynəlxalq məhkəmələrə cəlb olunması tələb edilir.
Konqres, həmçinin ikili standartlara son qoyulmasını tələb edir.
Xocalıda dinc insanların, qoca, uşaq və qadınların bir gecədə vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi bütün
müharibə qanunlarına ziddir.
Bu sözləri isə tədbirdəki çıxışında istefada olan general-mayor Cumber Ananidze söyləyib. O deyib:
“Mən müharibə iştirakçısıyam. Müharibənin də öz qanunları var. Müharibədə dinc insanlar bilərəkdən
qətlə yetirilmir. 1992-ci il fevralın 26-da gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilən vəhşiliklər
müharibənin əlaməti deyil. Bu, insanlığa qarşı yönəldilmiş cinayətdir və əsl soyqırımıdır”.
Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirinin birinci müavini Dursun Həsənov çıxış edərək Xocalı soyqırımı
haqqında ətraflı məlumat verib. Bildirib ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Gənclər Forumunun baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə başlayan “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Azərbaycanın
Gürcüstandakı səfirliyi tədbirlər planı hazırlayıb. Bu həmin tədbirlərdən biridir və bu işlər davamlı
olacaq. Diplomat bildirib ki, dünyanın 10-dan artıq ölkəsi, ABŞ-ın 19 ştatı Xocalı faciəsinin soyqırımı
olduğunu təsdiqləyib. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.
Azərbaycan və gürcü ictimaiyyətinin nümayəndələri çıxış edərək Xocalı faciəsinin ağrı-acılarından
danışıb, 24 il öncə yaşanan bu hadisələrin səbəbkarlarının gürcü xalqının tarixində də oxşar izlər
qoyduqlarını vurğulayıblar.
Palitra.-2016.-17 fevral.-№ 29.-S.9.
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Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan diaspor təşkilatları silsilə
tədbirlər keçirəcək
Zümrüd
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən qəzetimizə verilən məlumata istinadən, Xocalı soyqırımının
24-cü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən silsilə tədbirlər keçiriləcək. Bu
tədbirlərə elmi-praktiki konfranslar, dəyirmi masalar, anım yürüşləri, etiraz aksiyaları, fotosərgi, video və
film nümayişi, fləşmoblar və s. daxildir.
Avropanın bir çox ölkələrinin - Almaniya, Niderland, Belçika, Danimarka, Fransa, İsveçrə, Polşa,
İsveç, Finlandiya, Latviya, Litva, Estoniya, Rumıniya, Macarıstan, Moldova, Belarus və digər ölkələrin
mərkəzi küçə və meydanlarında etiraz aksiyaları, yürüşlər, fləşmoblar təşkil olunacaq, ictimai
nəqliyyatlarında videoçarxlar nümayiş etdiriləcək, fotosərgi və filmlər təqdim olunacaq. Həmçinin,
fevralın 24-də Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyası, fevralın 26-da Danimarka Krallığında fəaliyyət
göstərən "Vətən" Cəmiyyəti, Azərbaycan İsveç Federasiyası, Azərbaycan-Rumıniya Mədəniyyət və
Gənclər Assosiasiyası, Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi (BAK) və digər Avropada fəaliyyət göstərən
diaspor təşkilatları tərəfindən Xocalı faciəsi mövzusunda konfransların və dəyirmi masaların keçirilməsi
də planlaşdırılır.
Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzi (AAKM), "Xəzər" Cəmiyyəti, Azərbaycan
Evi, Bielefeld NRW-Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti, "Alm.Az." Cəmiyyəti Xocalı
soyqırımının iyirmi dördüncü ildönümü ilə bağlı müxtəlif formatlı tədbirlər keçirəcək. Fevralın 24-ü
Almaniyadakı Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı ilə Berlində "Aleksandr Plats" meydanında fləşmobun və
fevralın 28-də isə Brandenburq darvazası qarşısında Xocalı faciəsinə həsr olunan yürüşün keçirilməsi də
nəzərdə tutulur. Atatürkçü Düşüncə Dərnəyi, Azərbaycan Evi kimi təşkilatlar da Xocalı qətliamına həsr
olunan tədbir, fotosərgi və film nümayişi təşkil edəcək.
Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən "Odlar Yurdu" Cəmiyyəti tərəfindən Xocalı faciəsinə həsr
olunan broşurlar paylanılacaq, fevralın 26-da isə Azərbaycan Türk Kültür dərnəyi tərəfindən Niderland
parlamentinin önündə Xocalı faciəsini əks etdirən çadır quraşdırılacaq.
Xocalı soyıqırımının 24-cü ildönümü ABŞ və Kanadada da kütləvi tədbirlərlə anılacaq. ABŞ
Azərbaycanlıları Şəbəkəsi (USAN) Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan anım mərasimi
keçirəcək, ABŞ Konqresinə, eləcə də ştatların qanunvericilik orqanlarına müraciətlər göndərəcək, Xocalı
hadisələrinə dair məlumatları əks etdirən plakatlardan ibarət guşə yaradacaq. Şimali Kaliforniya Amerika
Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti, Şimali Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Azərbaycan Evi Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan anım mərasimləri təşkil edəcək. Nyu-York Azərbaycan Amerika Qadınlar Assosiasiyası isə fevralın 26-sı Xocalı faciəsinin 24-cü ildönümü ilə bağlı BMT-nin
Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahı qarşısında etiraz aksiyası keçirəcək. Amerika Azərbaycan Mədəniyyət
Mərkəzi, Nyu-York Mədəniyyət Mərkəzi, Türk-Amerikan Dərnəkləri Federasiyası (TADF) və
Kanadadakı Alberta Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən "Xocalı qətliamı qurbanlarının gözü ilə,
qondarma erməni soyqırımının ifşası" şüarı ilə etiraz yürüşünün keçirilməsi də nəzərdə tutulur.
Ukraynada fəaliyyət göstərən Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporu, Ukrayna
Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresinin regional bölmələri, Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyi,
Ukrayna-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti kimi təşkilatlar Xocalı soyqırımına həsr olunan anım tədbirləri
keçirəcək. Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə kimi ölkələrdə faciənin ildönümü ərəfəsində konfrans və dəyirmi
masalar təşkil olunacaq. Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı və Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresinin (ÜAK) regional bölmələri tərəfindən müxtəlif səpkili tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Rusiyanın bir çox kütləvi informasiya vasitələrində Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümünə həsr edilən
materialların nəşri, Türkiyədə isə "Xocalı şeir antologiyası" kitabının təqdimat mərasiminin keçirilməsi
planlaşdırılır. Bundan başqa, Xocalı mövzusunda panel və fotosərgilər də təşkil ediləcək. Hazırda
Gürcüstanda Xocalı ayı çərçivəsində tədbirlər keçirilir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən Dövlət Komitəsinə daxil olan məlumatlara
görə, bir sıra ölkələrdə də Xocalı soyqırmının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar müxtəlif səpkili tədbirlərin
keçirilməsi nəzərdə tutulur.
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Ermənilər Xocalı soyqırımını tanıyacaq?
Jirayr Libaredyan: "Əgər biz törətdiyimiz cinayəti etiraf etmiriksə, nəyə görə ümid etməliyik ki,
başqaları ermənilərə qarşı törədilmiş cinayətləri tanıyacaq?"
Rəfiqə Kamalqızı
Xalqımızın ən böyük faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımından 24 il keçir. 1992-ci il fevralın 25dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri hələ SSRİ dövründə Xankəndi şəhərində yerləşən, zabit və
gizirlərinin xeyli hissəsi ermənilərdən ibarət olan 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və
hərbçilərinin köməyi ilə Xocalı şəhərini yerlə yeksan edib, sakinlərə amansızlıqla divan tutub, onları
vəhşicəsinə, qəddarlıqla, ağlasığmaz işgəncələrlə qətlə yetiriblər...Erməni təcavüzkarlarının xalqımıza
qarşı törətdiyi bu növbəti kütləvi qırğın - Xocalı faciəsi 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70
qocanın həyatına son qoydu. 1275 dinc sakin əsir götürüldü, onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum
deyil. 475 nəfər şikəst oldu. 8 ailənin bütün üzvləri öldürüldü. 24 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə
valideynlərindən birini itirdi. Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla qətlə yetirildi, diridiri yandırıldı, başları kəsildi, üzlərinin dərisi soyuldu, körpə uşaqların gözləri çıxarıldı, meyitlər təhqir
olundu. Xocalıların öz doğma torpaqlarında, ev-eşiklərində yaşamaq haqqı əllərindən alındı. Dövlətin və
əhalinin əmlakına 1 aprel 1992-ci il tarixində olan qiymətlərlə 5 milyard rubl dəyərində ziyan vurulub.
Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin yüzilliklər boyu türk və Azərbaycan xalqlarına qarşı apardığı
soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi, öz amansızlığına və qəddarlığına görə,
bəşəriyyətə və insanlığa qarşı törədilən cinayət idi. Bir çox milli faciələrimiz kimi Xocalı soyqırımına da
siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə
hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün oldu. 1994-cü ildə Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 26
fevral - "Xocalı soyqırımı günü haqqında" xüsusi qərar qəbul etdi. Sənəddə hadisənin başvermə səbəbləri,
günahkarları təfsilatı ilə açıqlanır. Böyük Öndərin 25 fevral 1997-ci il tarixli Sərəncamına əsasən, hər il
fevralın 26-sı saat 17-00-də Azərbaycan ərazisində Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
olunur. 1996-cı ilin 24 fevralında xocalı sakinləri ilə görüşən Heydər Əliyev faciənin xalqımızın
qəhrəmanlıq tarixində xüsusi rolu olduğunu bildirib. Prezident İlham Əliyevin bugünkü fəaliyyəti Heydər
Əliyev amallarına xidmətin nümunəsidir. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan həqiqətlərinin, həmçinin
Xocalı soyqırımının təfərrüatlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, torpaqlarımızın azadlığı üçün
böyük qətiyyətlə çalışır. Ölkəmizdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi əziz tutulur, onların xatirəsinə
abidə ucaldılıb, bu abidə Prezident İlham Əliyevin qayğısı ilə yenidən qurulub, ətrafı abadlaşdırılıb.
Dövlətimizin başçısı hər il fevralın 26-da dövlət və hökumət nümayəndələri ilə birgə Xətai rayonunda
faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin önünə gəlir, soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edir.
"Xocalıya ədalət" kampaniyasının səmərəsi isə ildən-ilə artır
Heydər Əliyev Fondu da Xocalı soyqırımı haqqında faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində
sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Heydər Əliyev adına Fondun Prezidenti, YUNESKO və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım Əliyeva bu sahədə böyük fədakarlıq və
vətənpərvərlik nümayiş etdirir. Fondun dəstəyi və təşkilatçılığı ilə soyqırımı ilə bağlı xüsusi layihə
çərçivəsində dünyanın bir sıra ölkələrində aksiyalar, silsilə tədbirlər, sərgilər, anma mərasimləri keçirilir.
Fondun bu mövzuda çox sayda nəşrləri, filmləri, demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrinə çatdırılıb.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 8 may 2008-ci ildə elan edilən
"Xocalıya ədalət" kampaniyasının səmərəsi isə ildən-ilə artır. Bu kampaniya çərçivəsində keçirilən
tədbirlərdən məqsəd Xocalıdakı cinayətə hüquqi-siyasi qiymətin verilməsinə, bütün dünyanın Xocalı
soyqırımını tanımasına nail olmaqdır. Təsadüfi deyil ki, 31 yanvar 2010-cu ildə dünyanın 56 ölkəsinin
üzv olduğu İslam Konfransı Təşkilatının Parlament Assambleyasının 6-cı sessiyasında Xocalı faciəsi
insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirildi. Təəssüf ki, insan hüquqlarının kütləvi və kobud şəkildə
pozulması ilə nəticələnmiş Xocalı soyqırımına hələ də beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymət verilməyib.
Prezident İlham Əliyevin bu məsələdəki qətiyyəti, bu istiqamətdə gördüyü işlər əminliklə deməyə əsas
verir ki, gec-tez nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, bütün dünya Azərbaycanın haqlı mövqeyini
dəstəkləyəcək.
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Erməni ziyalısı Xocalı qətliamını tanımağa çağırır
Xocalıda törədilən faciəni ermənilərin özləri də etiraf edirlər. Belə ki, Ermənistan prezidentinin
keçmiş müşaviri (Levon Ter-Petrosyanın administrasiyası), hazırda ABŞ-ın Miçiqan Universitetinin
professoru olan və vaxtilə Qarabağ danışıqlarını aparanlardan biri Jirayr Libaredyan ehtiyatla da olsa
erməniləri 24 il əvvəl Qarabağda törətdikləri cinayəti - Xocalı qətliamını tanımağa çağırır. J.
Libaredyanın məqaləsində Qarabağ münaqişəsi və Xocalı qətliamı ilə bağlı, şübhəsiz ki, ermənilərin
mövqeyini ifadə edən, məsuliyyəti Azərbaycanın üzərinə qoymağa hesablanan fikirlər əsas yer alır.
Bununla belə erməni siyasətçinin Xocalıda dinc insanlara qarşı qətliam törədildiyini, insanların ancaq
azərbaycanlı olduqları üçün qətlə yetirildiyinin etiraf olunduğunu əks etdirən mühüm fikirlər də var.
Yazıçı-publisist J. Libaredyanın erməni qəzeti "Aqos"da dərc edilmiş məqaləsi ermənilər və erməni
siyasətçilərini, həmçinin erməni xalqını həqiqəti görməyə bir çağırış idi.
J. Libaredyan yazır ki, erməniyə Xocalı haqda yazmaq çox çətindir: "Xocalı elə hadisədir ki, ermənilər
başqalarına qarşı, indiki halda azərbaycanlılara qarşı vəhşiliklərdə ittiham olunur. Ermənilər qurbanlara
görə günahkar olmağa öyrəşməyiblər, onlar üçün qurban obrazı xarakterikdir. Mən 1992-ci ilin fevralında
Xocalıda nə baş verdiyini dəqiqliyi ilə bilmirəm, baxmayaraq ki, həmin vaxt erməni rəhbərliyinin
tərkibində yer alırdım, respublika prezidentinin müşaviri idim. Bilirəm ki, bizim hökumətimiz baş
verənlərlə bağlı hansısa əmr və ya haqq verməyib. Ermənilər bu haqda danışmırlar, Azərbaycan
mənbələri isə Xocalını ciddi təhqiqat nöqteyi-nəzərindən yox, təbliğat məqsədi ilə istifadə etməkdə
maraqlıdır. Deməli, onların dedikləri mötəbər deyil. 1999 və 2001-ci illərdə mən öz növbəti kitabım üçün
Bakıda və Yerevanda azərbaycanlı və erməni məmurlarla müsahibələr götürəndə, azərbaycanlı məmurlar
azərbaycanlıların törətdikləri haqda danışmaq istəmədilər, ermənilər isə Xocalı mövzusundan qaçdılar.
Ümid edirəm ki, günlərin birində alimlər münaqişə tərəflərinin iştirakı ilə, əslində nə baş verdiyini
müəyyən edəcəklər... Ermənilər artıq öz səhvlərini etiraf etməlidirlər. Məlumdur ki, münaqişə hələ həll
edilməyib və guya danışıqlar aparılır. Ancaq insan əzabları alver predmetinə çevrilə bilməz. Lakin mən
əvvəllər publika qarşısında verdiyim sualı təkrarlayıram: qucağında nəvəsini tutan azərbaycanlı nənənin
nəyi pisdir? Niyə onun nəvəsi təkcə azərbaycanlı olduğu üçün pis olmalıdır? Bu iki mülki şəxs
azərbaycanlıların Qarabağda erməni kəndlərində apardıqları təmizləmələr zamanı oxşar vəziyyətə düşən
erməni nənədən və onun nəvəsindən nə ilə fərqlənir?" Bu fikirlərlə barışmalıyıq ki, biz də haqlı deyilik və
düzgün hərəkət etməyə başlamalıyıq".
Beləliklə, 24 il əvvəl bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən Xocalı faciəsini görməməzlikdən
gələrək yüz il öncə uydurma "erməni soyqırımı" barədə heç bir hüquqi əsası olmayan qanun qəbul etmək
heç bir ölkəyə başucalığı gətirməz və belələri heç bir halda haqq-ədalət qarşısında duruş gətirə
bilməyəcəklər və dünya bilməlidir ki, bu cinayət təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün
dünya sivilizasiyasına, bəşəriyyətə qarşı törədilib. Bu gün Ermənistanda mühüm dövlət postlarını tutanlar
- Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan, eləcə də Robert Koçaryan və digərləri baş vermiş soyqırımının
günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər. Cinayət cəzasız qalmamalıdır.
Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham edilməlidir. Beynəlxalq
təşkilatlar, dünya dövlətlərinin parlamentləri Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi hərbi
cinayətə - Xocalı soyqırımına əsl soyqırımı hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət verməlidir.
Səs.-2016.-17 fevral.-№ 30.-S.9.
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Xocalı soyqırımı qurbanlarının ruhu cəlladlarının cəzalandırılmasını gözləyir
Bakı, 17 fevral, AZƏRTAC
“Versii.com” internet nəşrinin 17 fevral tarixli nömrəsində hüquq elmləri doktoru, Ukrayna Elmlər
Akademiyasının (UEA) beynəlxalq hüquq kafedrasının professoru, UEA-nın akademiki, Ukraynanın
Əməkdar Təhsil İşçisi Arif Cəmil oğlu Quliyevin “Xocalı soyqırımı qurbanlarının ruhu cəlladlarının
cəzalandırılmasını gözləyir” sərlövhəli məqaləsi yer alıb. AZƏRTAC həmin məqaləni təqdim edir.
“Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdakı Xocalı şəhəri də Babiyar, Osvensim, Xatın, Buhenvald kimi
artıq çoxdan sadəcə coğrafi ad olmaqdan çıxıb. Xəritədəki bu nöqtə vəhşiliyinə və amansızlığına görə
bütün dünyanı sarsıdan kütləvi qətllərin törədildiyi faciəli ünvanlardan biridir. Aradan 24 il keçib, amma
erməni təcavüzkarlarının Xocalı şəhərində törətdikləri qanlı qırğının ağrı-acısı hələ də qəlbləri göynədir.
“Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz
qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır.
Bu soyqırımı eyni zamanda bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir".
Heydər Əliyev
Xocalı soyqırımı tarixə erməni ekstremistlərinin və şovinistlərinin azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri ən dəhşətli kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil olub. Azərbaycan xalqı iki yüz il ərzində
ermənilər tərəfindən daim etnik təmizləməyə və soyqırımı siyasətinə məruz qalıb. Azərbaycanlılar öz
əzəli torpaqlarından kütləvi şəkildə qovularaq, qaçqına və məcburi köçkünə çevrilib. Bütün bunlar şəhər
və kəndlərin yerlə-yeksan edilməsi, on minlərlə günahsız insanın ölümü ilə müşayiət olunub.
Ermənilərin İrandan Azərbaycana köçürülməsinin 150 illiyi münasibətilə 1978-ci ildə Dağlıq
Qarabağda abidə ucaldan milli və ekstremist erməni dairələri “Böyük Ermənistan” ideyasını tarixi
Azərbaycan torpaqları hesabına həyata keçirmək üçün son iki yüz ildə xarici havadarlarının köməyi ilə
Azərbaycana qarşı müntəzəm olaraq çoxsaylı terror aktları, kütləvi qırğın, deportasiya və soyqırımı kimi
amansız cinayətlər törədiblər.
Azərbaycan xalqı erməni şovinistləri tərəfindən daim etnik təmizləmələrə və soyqırımı siyasətinə
məruz qalıb. Azərbaycanlıların dədə-baba torpaqlarından qovulması sovet dövründə də davam edib.
Çoxsaylı tarixi sənədlər təsdiq edir ki, 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953-cü illərdə yüz minlərlə
azərbaycanlı Qafqazdakı tarixi ərazilərində etnik təmizləməyə və soyqırımı siyasətinə məruz qalıb, əzəli
torpaqlarından deportasiya edilib.
Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa iddiaları “Böyük Ermənistan”
yaradılmasını nəzərdə tutan strateji planın tərkib hissəsidir. Ermənilərin tərəfdarı M.Qorbaçov
hakimiyyətə gələndən sonra Ermənistan hakim dairələri Kreml rəhbərliyinin havadarlığından və
dəstəyindən istifadə edərək, Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürməyə başladılar. Qorbaçovun bu
işğalçılıq planını həyata keçirmək yolunda atdığı ilk addım ən güclü maneəni - Heydər Əliyevi Siyasi
Bürodan uzaqlaşdırmaq oldu. Sonralar siyasi arenada hadisələr elə sürətlə inkişaf etməyə başladı ki,
azərbaycanlılar Kreml rəhbərlərinin bir siyasi aktının “dərin mahiyyətini” anlamağa macal tapmamış,
onların növbəti məkrli addımı ilə üzləşməli oldular. SSRİ-nin ali rəhbərliyi bir-birinin ardınca guya
Dağlıq Qarabağda vəziyyəti sabitləşdirməyə yönəldilən qərarlar qəbul edir, amma əslində heç bir siyasi
tədbir görmürdü. Əksinə, bu sənədlər qonşu ölkənin Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmasını
qanuniləşdirir, ona Dağlıq Qarabağ vilayətində geniş imkanlar yaradırdı. Bu da öz ərazisində
Azərbaycanın konstitusiya hüquqlarını heçə endirirdi. 1987-ci ildən başlayaraq Azərbaycan ətrafında əsl
informasiya müharibəsi gedirdi. Sovet KİV-lərində Azərbaycandakı hadisələr barədə praktiki olaraq bircə
kəlmə də həqiqət yazılmırdı. Hadisələri təhrif olunmuş şəkildə təqdim edir, ört-basdır edə bilmədikləri
barədə isə həyasızcasına susurdular. 1988-ci ilin fevral hadisələrindən sonra Dağlıq Qarabağın işğalı üzrə
hərbi əməliyyatlar başlandı. SSRİ Silahlı Qüvvələrinin Ermənistanda və Azərbaycan SSR-in Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətində olan hissələri də erməni hərbi birləşmələrinə qoşuldular.
Xocalı faciəsinin çoxsaylı şahidləri bildirirlər ki, şəhərə hücumda keçmiş sovet ordusunun 366-cı
motoatıcı alayı iştirak edib. Xocalı faciəsində bu alayın xüsusi rolunu qeyd etmək lazımdır. Alay
Azərbaycan kəndlərinin, habelə Şuşa şəhərinin atəşə tutulmasında dəfələrlə iştirak edib. Xocalı
faciəsindən sonra alayın silahlarının bir hissəsinin, o cümlədən zirehli texnikanın ermənilərə təhvil
verilməsi bunun ən bariz sübutudur.
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Erməni silahlı birləşmələri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsi
çərçivəsində 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə keçmiş SSRİ-nin 366-cı alayının hərbi
qulluqçularının iştirakı ilə əsasən azərbaycanlıların yaşadığı Xocalı şəhərini hücumla ələ keçiriblər. Bu
siyahıda alay komandirinin arxa cəbhə üzrə müavini polkovnik Baylukovun, birinci batalyonun
komandiri polkovnik Moiseyevin, ikinci taqımın komandiri, mayor Ohanyanın, üçüncü taqımın
komandiri, mayor Nabokixin, birinci batalyonun qərargah rəisi, mayor Çitçiyanın, alayın kəşfiyyat rəisi,
mayor Ayriyanın, bölük komandiri, böyük leytenant Mirzoxalzarovun, kəşfiyyat taqımının rəisi, böyük
leytenant Xrinxuanın, tank bölüyünün komandiri, böyük leytenant Qarmaşın, bölük komandiri, böyük
leytenant Akopyanın, bölük komandiri, böyük leytenant Vavilovskinin, taqım komandiri, böyük leytenant
Lısenkonun, batareya komandiri, böyük leytenant Azarovun, tank əleyhinə batareya komandiri, böyük
leytenant Abramovun, üçüncü tank bölümünün komandiri leytenant Balezninin, tank taqımının komandiri
leytenant Smakinin, istehkam bölüyünün komandiri, leytenant Raçkovskinin, kəşfiyyat rəisinin müavini,
leytenant Bondarevin, radiokimya taqımının rəisi leytenant Kulovun, habelə kiçik zabit heyətindən daha
41 erməni hərbi qulluqçusunun adları var.
Bu dəhşətli terror aktı nəticəsində 613 dinc sakin öldürülüb, müxtəlif yaşlı 1000 insan əlil olub, 106
qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca xüsusi amansızla qətlə yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər
iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib, 1275 dinc sakin əsir götürülüb, 150 əsirin taleyi
indiyə qədər məlum deyil.
“Memorial” Rusiya Hüquq-Müdafiə Mərkəzinin məlumatına görə, dörd gündə Xocalıdan Ağdama
200 meyit gətirilib, onlarca meyitin təhqir edilməsi faktları qeydə alınıb. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və
51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) üzərində məhkəmə-tibb ekspertizası aparılıb. Qonşu Ağdamın həmin
günlərinin şəxsən şahidi olmuşam, məhkəmə-tibb ekspertizalarında və həmvətənlərimin dəfn
mərasimlərində iştirak etmişəm. Ekspertiza zamanı müəyyən olunub ki, 151 nəfərin ölümünə güllə və
qəlpə yaraları səbəb olub, 10 adam küt alətlə vurulan zərbələrdən dünyasını dəyişib, habelə adamların
diri-diri başının dərisinin soyulması faktları qeydə alınıb. Bu rəqəmlər təsdiq edir ki, Xocalı soyqırımı
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində baş vermiş ən qanlı faciədir.
Xocalıya hücum gecə saatlarında tank və toplardan açılan artilleriya atəşi ilə başlayıb. Şəhər üç
tərəfdən mühasirəyə alınıb. Dağ aşırımları ilə qaçıb canını qurtarmaq istəyən insanlar ermənilərin
vəhşiliyinin qurbanı olublar. Erməni birləşmələri Naxçıvanik kəndi yaxınlığında silahsız insanlara atəş
açıblar. Azərbaycan silahlı qüvvələri xocalılıların yardımına çata bilməyiblər, meyitləri çıxara
bilməyiblər. Yalnız fevralın 28-də bir qrup yerli jurnalist azərbaycanlıların həlak olduğu yerə gəlməyə
müvəffəq olub. Hər yerə meyitlər səpələnirdi. Bu mənzərə hamını dəhşətə gətirib. Onlar erməni silahlıları
tərəfindən güclü atəşə tutulduqları üçün meyitləri çıxara bilməyiblər. Ertəsi gün bir qrup xarici jurnalist
yerli jurnalistlərlə birlikdə faciə yerinə uçub. Gördükləri damarlarındakı qanı dondurub: meyitlər təhqir
edilib, eybəcər vəziyyətə salınıb, ayrı-ayrı əzaları kəsilib götürülüb. Çoxunun gözləri çıxarılıb, qulaqları,
ətrafları kəsilib, qarınları yarılıb. Bəzilərinin başının dərisi soyulmuş, yanıb külə dönmüş, yaxud
üzərindən ağır texnika keçmiş vəziyyətdə tapılıb.
Həmin günlərdə xarici qəzetlər də bu vəhşiliklər barədə yazıblar. Məsələn, “Krua l `Eveneman”
jurnalı (Paris) 25 mart 1992-ci il: “Ermənilər Xocalıya hücum ediblər. Bütün dünya eybəcər vəziyyətə
salınmış meyitlərin şahidi oldu. Azərbaycanlılar min adamın öldürülməsindən danışırlar”. “Sandi Tayms”
(London), 1 mart 1992-ci il: “Erməni əsgərləri yüzlərlə ailəni məhv etdilər”. “Faynəşnl Tayms” qəzeti
(London) 9 mart 1992-ci il: “Ermənilər Ağdam tərəfə gedən qaçqınlar karvanını atəşə tutdular”. “Tayms”
qəzeti (London) 4 mart 1992-ci il: “Çoxları eybəcər vəziyyətə salınıb, kiçik bir qızın yalnız başı qalıb”.
“İzvestiya” (Moskva) 4 mart 1992-ci il: “Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qoca
qadının sifətinin yarısı kəsilib götürülüb, kişilərin başının dərisi soyulub”. “Le Mond” qəzeti (Paris), 14
mart 1992-ci il: “Ağdamda olan əcnəbi jurnalistlər qətlə yetirilən qadınlar və uşaqlar arasında başının
dərisi soyulmuş, dırnaqları çıxarılmış üç nəfəri görüblər. Bu Azərbaycanın təbliğatı deyil, reallıqdır”.
“İzvestiya”, 13 mart 1992-ci il: “Mayor Leonid Kravets: Mən özüm təpədə təqribən 100 meyit gördüm.
Bir oğlanın başı yox idi. Hər yerdə xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş qadınların, uşaqların, qocaların
meyitləri görünürdü”.
Xocalı şəhərində soyqırımı aktının əsas cinayətkarlarının və müqəssirlərinin erməni silahlı
birləşmələrinin və 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyəti olması faktı bu gün artıq heç bir şübhə
doğurmur. Onların hərəkətləri insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması, Cenevrə Konvensiyası,
Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsi, Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt,
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Fövqəladə hallarda, silahli münaqişələr zamanı qadın və uşaqların müdafiəsi haqqında Bəyannamə kimi
beynəlxalq hüquqi aktlara və digər beynəlxalq sənədlərə həyasızcasına məhəl qoyulmaması kimi
dəyərləndirilir.
Xocalı hadisələri bütün dünyada soyqırımı kimi qəbul edilsə də, bu dəhşətli cinayətin törədilməsinə
görə heç kim cəzalandırılmadı. Cəlladlar, təşkilatçılar və sifarişçilər məşum planlar qurmaqda davam edir,
sərhədləri özbaşına dəyişir və qurbanlarının qanlı statistikasını aparırlar. Dünya birliyinin Dağlıq Qarabağ
problemini beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul edilmiş norma və prinsipləri əsasında həll etmək
istəməməsi yeni faciələr təhlükəsi yaradır. Özü də təkcə Azərbaycanda deyil. Cəzasız qalan hər hansı
cinayət başqa cinayətlərə yol açır. Ermənilər xristian dünyasının həmişə və hər məsələdə onlara
inanmasından istifadə edərək, bu yalanı daha da artırır, təcavüzkarı qurban kimi təqdim etməklə,
müqəssirlərin günahını zərərçəkənlərin üzərinə qoymağa çalışırlar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davam
etdiyi şəraitdə bir tərəfin həqiqət üzərində inhisarı sadəcə təhlükəli deyil, hətta məhvedici olması aydın
deyilmi? 1984-cü ildə o vaxtlar ABŞ-ın BMT-dəki səfiri xanım Cin Kirkpatrikin sionizm əleyhinə
növbəti kampaniya ilə bağlı dediyi sözlər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə münasibətdə də aktual
olub: “Biz yalanı təkzib etmədik, onun yayılmasına imkan verdik, sonra o böyüyərək siyasətə çevrildi –
pislənməyən bu siyasət də böyüyərək ölümlərə səbəb oldu... Bəzən bütöv xalqların taleyi sözdən
asılıdır...”.
Xocalı şəhərindəki faciədən 24 il keçib. Amma onun qaçqına və məcburi köçkünə çevrilmiş
sakinləri, eləcə də bütün Azərbaycan xalqı hələ də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətlə həll
olunacağını, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün dayandırılmasını və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa olunacağını gözləyir. Onlar ədalətin bərpa olunması, terrorizm faktlarının pislənməsi
və Xocalı şəhərində Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımının etiraf edilməsi çağırışı ilə beynəlxalq
ictimaiyyətə müraciət edirlər. Faciənin müqəssirləri, təşkilatçıları və icraçıları cəzasız qalmamalıdırlar.
Təəssüf ki, bu dəhşətli cinayətdə əli olanların heç biri layiq olduğu cəzanı indiyədək almayıb. Amma
cinayət cəzasız qalmır. Onların hamısı gec-tez tarixin və öz vicdanlarının məhkəməsi qarşısında cavab
verəcəklər”.
AZƏRTAC
17 fevral 2016-cı il
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Xocalı faciəsini dünyaya tanıdaq
Məhəmməd NƏRİMANOĞLU
Xocalı adı gələndə insanlığa qarşı amansızlığın, vəhşiliyin sübutu olan faciə canlanır gözlərimiz
önündə. Əlləri insan qanına batmış, vəhşiləşmiş daşnakların obrazını heç cür cızmaq olmur, söz sanki
acizdir bu qəddarların “sima”sını ifadə etməyə.
Onların əsl simasını göstərmək üçün törətdikləri qətliamları, terrorları və soyqırımılarını dünyaya
göstərmək çox vacibdir. Təbii ki, bu istiqamətdə son illər həyata keçirilən rəsmi tədbirlərlə yanaşı,
ictimaiyyətin, eləcə də bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının da fəaliyyəti təqdir olunmalıdır. Lakin erməni
vandalizminin dünyada ifşası üçün bunlar kifayət etmir. Dünyanı saxta, qondarma “erməni soyqırımı” ilə
məharətlə aldadıb özlərini məzlum xalq obrazında təqdim edən daşnakların təbliğatı kampaniya şəklindən
çıxaraq, ümumerməni lobbisinin əsas vəzifəsinə çevrilib. Təəssüf ki, bizim QHT-lər Xocalı qətliamının
geniş formada təbliğinə nail ola bilməyiblər. Lakin nə yaxşı ki, bəzi təşkilatlar bu işdə fəaldırlar. “Xocalı
Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyi də bu mənada nümunə göstəriləcək qədər fəaliyyətlə məşğuldur.
Birliyin sədri Şamil Sabiroğlu (Ələkbərli) ilə söhbətimiz də məhz bu mövzuya - Xocalı soyqırımının
təbliği vəziyyətinə həsr edildi.
O, birliyin fəaliyyət göstərdiyi 8 il ərzində təbliğatla bağlı görülən işlərə qısa nəzər salaraq bildirdi
ki, düz 24 il öncə, Xocalıda baş verən qətliamı “Səhər” qəzeti vasitəsilə Azərbaycan xalqına və dünyaya
çatdırandan bu işlə məşğulam. O zaman qəzetin əməkdaşı Rizvan Hilaloğlu ilə yaratdığım əlaqə Xocalıda
baş verənlərin dərcinə imkan yaratdı. Onda mətbuat üzərində senzura hökm sürürdü. Buna görə də
televiziya və radio ya susdurulmuş, yaxud da əsl həqiqət xalqdan və dünya ictimaiyyətindən gizlədilmiş,
faciənin miqyası, dərəcəsi, amansızlığı azaldılmışdı. “Səhər” qəzeti və onun baş redaktoru Məzahir Səhər
isə bütün çətinliklərə, qorxu və hədələrə baxmayaraq, əsl həqiqəti dərc eləməyə özündə cəsarət tapmışdı.
Xocalıda gördüklərindən dəhşətə gələn birlik sədri qeyd etdiyi kimi, faciənin və soyqırımının
dünya dövlətləri tərəfindən tanıdılmasında Azərbaycan dövləti ilə yanaşı, Heydər Əliyev Fondunun
yürütdüyü siyasətin nəinki sinəsi dağlı xocalılılar, ümumiyyətlə, dünyaya səpələnən soydaşlarımız
tərəfindən birmənalı şəkildə təqdir olunur və öz dəstəklərini əsirgəmirlər. “Xocalı Soyqırımını Tanıtma”
İctimai Birliyinin də əsas fəaliyyətinin bundan ibarət olmasını xatırladan həmsöhbətim bildirdi ki, ötən il
qardaş Türkiyənin bir neçə regionunda keçirilən anım tədbirləri təbliğatın bir forması idi: “Xocalı
soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Dərnəkləri Federasiyasının İğdır
Azərbaycan Evi Dərnəyi bu il də bir sıra tədbirlər keçirməyi nəzərdə tutub. Bu barədə məlumatı dərnəyin
sədri Sərdar Ünsal bəy verib. Deyib ki, faciənin 24-cü ildönümü ilə bağlı tədbirlərdən biri İğdır
liseylərinin şagirdləri arasında keçiriləcək. Bu məqsədlə rəhbərlik etdiyi qurum “Xocalı şəhidləri” adlı
şeir, inşa, rəsm müsabiqəsi təşkil edir. Müsabiqə iştirakçısı olmaq istəyən məktəblilər fevralın 19-dək
dərnəyə müraciət edə bilərlər. Hər nominasiya üzrə elan ediləcək 3 qalibin mükafatları fevralın 26-da
təqdim olunacaq. Dərnəyin sədri həmin gün İğdırın Zübeydə Xanım Bulvarında Xocalı faciəsi ilə bağlı
anım tədbirinin keçiriləcəyini də deyib”.
Bu günlərdə ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Robert Sekuta ilə keçirilən
görüşün də əsas məqsədi xalqımızın başına gətirilən faciələrin dərəcəsini və miqyasını səfirin nəzərinə
çatdırmaq, erməni vandalizm siyasətinə son qoyulmasına dəstəklərini əsirgəməməyə çağırmaq olub:
Görüşdə səfir Robert Sekuta ABŞ-Azərbaycan əlaqələrindən danışdı. O, bildirdi ki, dünyada terrorun
pislənməsi, münaqişə zonalarında insanların soyqırımına məruz qalması birmənalı şəkildə mənfi
qarşılanır. Bu istiqamətdə ABŞ səfirliyi olaraq, müxtəlif istiqamətlərdə görüşlər keçirilib, tədbirlər
hazırlanıb. Görüşdə həmçinin 1992-ci il fevralın 26-da dinc əhalinin erməni terrorçuları tərəfindən
gülləbaran edilməsi önə çəkildi. Sovet Silahlı Qüvvələrinə məxsus 366-cı motoatıcı alayın birbaşa köməyi
ilə baş tutan məlum soyqırımında həlak olanların xatirələrinin yad edilməsi üçün həyata keçirilən
layihələr barədə məlumat verildi.
Təşkilat Xocalı soyqırımının tanıdılması və belə vəhşiliklərin qarşısının alınması istiqamətində
təbliğatın auditoriyasını genişləndirmək üçün ABŞ-a səfər planı hazırlayıb. 2016-cı il sentyabr ayının
ikinci ongünlüyünə salınmış səfərin baş tutması üçün səfirlikdən dəstək istənilib.
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Görüşdə birliyin idarə heyətinin üzvü, dosent Yusif Savalan Xocalı sakini kimi atasının həmin
müdhiş gecədə erməni vandalları tərəfindən vəhşicəsinə və amansızcasına qətlə yetirildiyini bildirdi:
“Mənim 83 yaşlı atam Savalan Allahverdiyev Böyük Vətən müharibəsi illərində keçmiş Sovet Ordusu
sıralarında xidmətə çağırıldı. Qanlı döyüşlərin birində alman faşistləri tərəfindən əsir götürüldü. Əsirlik
həyatında onunla pis davranılmadı, düşərgədə qətlə yetirilmədi. Ancaq o, 83 yaşında, doğma yurdu
Xocalıda erməni cəlladlarının əzablı işgəncəsi ilə şəhid edildi. Tək atam yox, o müdhiş gecədə Xocalı
soyqırımı zamanı bacım Çiçək, bacım oğlu Əbülfət də erməni qaniçənlərinin gülləsinə tuş gəldilər”.
Birliyin Binəqədi rayon şöbəsinin sədri Ayna Novruzova Xocalıda erməni terrorçularının
törətdikləri vəhşiliklərin şahidi olduğunu göz yaşları və həyəcanla dilə gətirib: “O zaman 16 yaşım vardı.
Erməni silahlı quldurları və onların havadarları tərəfindən Xocalı şəhər 2 saylı səkkizillik məktəbinə
atılan mərmi nəticəsində məktəbimiz də darmadağın edildi. Dərslərimiz yarımçıq qaldı...”
Faciənin onu da əlilə çevirdiyini səfirin diqqətinə çatdıran A.Novruzova II dərəcəli əlil kimi
yaşadığını bildirib.
Birliyin son üçillik fəaliyyəti daha diqqətçəkən olub. Təşkilatın artıq regionlarda da şöbələri
fəaliyyət göstərməyə başlayıb ki, bu da qurumun qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail olunmaqda mühüm
hesab edilir. Maddi-texniki bazanın zəif olmasına baxmayaraq, birliyin bir neçə şəhər və rayon şöbəsində
təşkil etdikləri tədbirlərin səviyyəsi xeyli yüksəlib. Belə regional şöbələrdən biri də 7 aydır Gəncədə
fəaliyyət göstərir. Şöbəyə II dərəcəli müharibə əlili, Kosalar kənd həkim məntəqəsinin sədri Aqil
Məmmdədov rəhbərlik edir. Bu ilin yanvar ayının 28-də birliyin Gəncə regional şöbəsi və “Şans” tibb
mərkəzi nəcib təşəbbüslə çıxış edərək, şəhərin Hacı Məlik kəndi ərazisində əsasən Xocalı və Kəlbəcərdən
olan, 23 il Hacıkənddə məskunlaşmış məcburi köçkünlər üçün yeni salınmış qəsəbədə əhaliyə pulsuz tibbi
müayinə xidməti və imkansız ailələrin oğul övladları üçün sünnət mərasimi təşkil ediblər. Bundan ötrü
“Şans” tibb mərkəzinin əməkdaşları səfərbər olunublar.
Azərbaycan Dillər Universitetinin bir qrup tələbəsi isə birliyin qonağı olub. Bəşəriyyətin belə
dəhşətlərlə bir daha üzləşməməsi üçün bu soyqırımı aktının dünya ictimaiyyətinə daha geniş şəkildə və
olduğu kimi çatdırılması da təşkilatın əsas vəzifəsidir. Görüşdə o da vurğulanıb ki, 2013 nəfərin iştirakı
ilə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş fləşmobun hazırlanması nəzərdə tutulub.
Universitetin tələbələrindən Zərintac Quliyeva, Gülrux Salmanova, Qızxanım Xəlilova və başqaları
bugünkü gəncliyin qarşısında duran məsələlərdən danışaraq, təşkilatın tələbə-gənclər birliyinə üzv olmaq
üçün ərizə ilə müraciət ediblər. Sonda maraqlı təkliflər səslənib: gənclər fləşmobda könüllü olaraq iştirak
edəcəklərini bildiriblər.
Xırdalandakı “AAAF Park” İstirahət Mərkəzinin zalında “Xocalı soyqırımını dünyaya tanıdaq!”
layihəsi çərçivəsində hazırlanacaq fləşmobun layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilib. Fevralın 20-də
nəzərdə tutulan həmin tədbirə dəstək verəcəyini bildirən Abşeron rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Nadir
Ağayev insanları bu vacib kampaniyaya qoşulmağa çağırıb.
Bu il fevralın 20-də Bakının Xətai rayonundakı “Ana harayı” abidəsinin qarşısında 2000 nəfərdən
artıq dinc sakinin iştirakı ilə keçiriləcək fləşmobun lentə alınaraq dünya xalqlarına çatdırılması nəzərdə
tutulub.
Birliyin şöbə müdiri, Xocalıdan məcburi köçkün Ceyran Əzizova layihənin yüksək səviyyədə baş
tutması üçün imkanlı şəxslərə, habelə idarə və müəssisə rəhbərlərinə müraciət edərək bildirib ki,
fləşmobun videoyazısı beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilmiş 12 xarici dilə tərcümə olunduqdan
sonra dünyanın 100-dən çox ölkəsində, habelə respublikamızın yerli tele-radio kanallarında, saytlarda və
sosial şəbəkələrdə yayımlanmasına dəstək verilsin.
Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov belə vacib layihənin hazırlıq prosesi üçün imkanları
daxilində dəstək olacaqlarını bildirib. Azərbaycan Dillər Universitetinin professoru Məhəmməd
Teymurlu, alman dili kafedrasının dosenti, şair-tərcüməçi Yusif Savalan, istedadlı müğənni Tacir
Şahmalıoğlu, “Azərbaycan-İraq Mədəni Əlaqələri” İctimai Birliyinin sədri Tahirə Məmmədova,
“Xankəndi Məcburi Köçkünlərə Dəstək” İctimai Birliyinin sədri Xatirə Vəliyeva və başqaları layihənin
uğurlu alınması naminə dəstək göstərilməsini zəruri hesab ediblər.
Bir zamanlar xocalılıların əlləri qandallı, yaraları qanlı, harayları isə eşidilməz idi. Bu gün isə
Xocalı faciəsinin adı nəinki Avropadan, Yaxın və Uzaq Şərqdəki münaqişələrlə yanaşı çəkilir, həm də
bəşəriyyəti bu haqsızlığa dözməməyə çağırışlar eşidilir.
Azərbaycan.-2016.-19 fevral.-№38.-S.6.
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UBM Group Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatlandırma kampaniyasına start verib
Azərbaycan tarixinə qanlı hərflərlə yazılmış Xocalı soyqırımından 24 il keçir. Ürəyində vətən
sevgisi olan hər bir azərbaycanlı 26 fevral – Xocalı soyqırımı günündə erməni silahlı qüvvələrinin
xalqımıza qarşı törətdiyi vəhşiliklər və etnik təmizləmə ilə bağlı əsl həqiqətləri bütün dünyaya yaymağa
çalışır. Azərbaycan şəhəri olan Xocalının Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində 613 günahsız insan
amansızlıqla qətlə yetirilib. Onlardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olub. 76-sı uşaq olmaqla 487
nəfər yaralanıb, 1275 şəxs girov götürülüb, 150 insan itkin düşüb.
Dünya ictimaiyyətini Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatlandırmaq məqsədilə Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Gənclər
Forumunun baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci il mayın 8-dən “Xocalıya ədalət”
(“Justice for Khojaly”) beynəlxalq kampaniyası başlayıb. Kampaniya çərçivəsində həm ölkə daxilində,
həm də xaricdə mühüm tədbirlər həyata keçirilib və keçirilir. Görülən işlər nəticəsində bu gün dünyanın
10-dan artıq ölkəsi, ABŞ-ın 20 ştatı Xocalı soyqırımını tanıyıb.
UBM Group “Xocalıya ədalət” təşəbbüsünü dəstəkləməklə və bu kampaniya çərçivəsində müasir
vasitələrdən istifadə etməklə, Xocalı həqiqətlərini geniş coğrafiyada beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə
çatdırmağı qarşısına məqsəd qoyub.
Məlumat üçün qeyd edək ki, UBM Group Azərbaycan xalqının üzləşdiyi faciələr barədə dünya
ictimaiyyətini əhatəli şəkildə məlumatlandırmaq üçün korporativ sosial məsuliyyət proqramı çərçivəsində
ardıcıl layihələr həyata keçirməyi qərara alıb. Şirkətin 20 Yanvar hadisələrinin 26-cı ildönümü ərəfəsində
reallaşdırdığı məlumatlandırma kampaniyası həm yerli və xarici mediada, həm də sosial şəbəkələrdə
geniş işıqlandırılıb. UBM Group Xocalı faciəsi zamanı həlak olanların əziz xatirəsinə ehtiram əlaməti
olaraq fevralın 15-dən daha geniş arealı əhatə edən yeni məlumatlandırma kampaniyasına start verib.
UBM Group Facebook, Twitter, Instagram və YouTube kimi sosial şəbəkələrdə “Justice for
Khojaly” adlı səhifə yaradaraq fəal təbliğat kampaniyasına start verib. Bunun üçün şirkət tərəfindən
xüsusi hazırlanmış posterlər, rəsm əsərləri və videokadrlar həmin səhifədə yerləşdirilib. Bu təbliğat
materialları bütün dünyanı əhatə etməklə 5 dildə - ingilis, fransız, alman, rus və Azərbaycan dillərində
hazırlanıb.
UBM Group hər bir həmvətənimizi bu işdə fəal iştiraka dəvət edir. Gəlin tariximizi unutmayaq,
unudulmasına da imkan verməyək. Xalqımızın qan yaddaşına yazılmış Xocalı faciəsini daha yüksək səslə
bütün dünyaya car çəkək.
Şərhlər, xəbərlər, bəyənmələr, paylaşmalar, qeydlər və təşviqat üçün aşağıdakı linklər və
#justiceforkhojaly#armenianaggression#armenianterror #khojaly həştəqlərindən istifadə etmək olar:
https://www.facebook.com/JusticeForKhojaly
https://twitter.com/justice_khojaly
https://www.instagram.com/justice_khojaly/
https://www.youtube.com/channel/UC0XPCgZk3WG0UF8XkzND0ZA
Həm ölkəmizdə, həm də dünyanın hər bir regionunda yaşayan soydaşlarımızı paylaşdığımız
təbliğat materiallarından istifadə etməklə, sosial şəbəkələrdə, mediada və səsimizin duyulduğu hər bir
ölkədə təbliğatı gücləndirməyə dəvət edirik.
Xalq qəzeti.-2016.-19 fevral.-№38.-S.3.
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Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar Londonda yürüş-mitinq keçirilib

London, 20 fevral, AZƏRTAC
Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan-Britaniya Tələbə Şəbəkəsinin
təşkilatçılığı ilə Londonda yürüş-mitinq keçirilib.
Yağışlı hava şəraitinə baxmayaraq bir neçə saat davam edən yürüş-mitinqdə Britaniyanın müxtəlif
universitetlərindən azərbaycanlı və xarici tələbələrlə yanaşı, çoxsaylı insan iştirak edib.
Əllərində Xocalı hadisələri zamanı erməni faşistlərinin dinc sakinləri amansız işgəncələrlə qətlə
yetirmələri, ümumiyyətlə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti ilə bağlı faktların əks
olunduğu plakatlar tutan aksiya iştirakçıları faciənin günahkarlarının cəzalandırılması, bu soyqırımına
beynəlxalq səviyyədə obyektiv siyasi-hüquqi qiymət verilməsi barədə çağırışlar edib, “Xocalıya ədalət!”,
“Rədd olsun erməni terrorizmi!”, “Biz ədalət tələb edirik”, “Biz sülh istəyirik”, “Sarkisyan terrorçudur”,
“Qarabağ bizimdir, bizim olacaq” şüarlarını səsləndiriblər.
Trafalqar meydanında başlayan yürüş Britaniya parlamenti binasının qarşısında mitinqlə davam
edib.
Yoldan keçərkən aksiyanı görən və soyqırımı ilə maraqlanan müxtəlif ölkələrin təmsilçiləri
həmvətənlərimizə dəstək olduqlarını bildiriblər.
Aksiya Azərbaycanın dövlət himninin oxunması ilə başa çatıb.
Orxan İsmayılov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
London
20 fevral 2016-cı il
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Xocalı faciəsi ədəbiyyatımızda
Faciəyə lazımi qədər əsər həsr olunubmu?
Təranə Məhərrəmova
Xocalı faciəsindən 24 il ötür. Faciənin dünyaya çatdırılması istiqamətində xeyli iş görülüb. Bir
çox ölkələr Xocalı faciəsini tanıyıb. Bu mövzuda filmlər, çarxlar çəkilib, kampaniyalar aparılıb. KİV
faciəni daim gündəmdə saxlayır. Heç şübhəsiz, faciənin tanıdılmasında ədəbi əsərlərin də böyük rolu var.
Bəs çağdaş ədəbiyyatımızın səhifələrində faciə necə əksini tapıb? Faciəyə lazımi qədər əsər həsr
olunubmu?
“Müzakirə” göstərdi ki, Xocalı faciəsi ilə bağlı həm poeziyada, həm də nəsr sahəsində əsərlərin
yazılmasına ehtiyac var.
O qədər də asan iş deyil
Yazıçı Aqil Abbasın fikrincə, Xocalı faciəsi mövzusu ədəbiyyatda kifayət qədər yer alıb. Belə ki,
ssenarilər yazılıb, filmlər çəkilib: “Xocalı ilə bağlı 10-a qədər əsər yazılıb. Bədii filmlər də çəkilib. Vahid
Mustafayevin «Xoca» filmi bu faciə haqqındadır. Filmin gücü, ümumiyyətlə, daha böyükdür. Əgər kitabı
yüz min adam oxuyursa, filmə yüz milyon adam baxır». Həmçinin «Xocalıya ədalət» kampaniyası
çərçivəsində faciə haqqında materiallar bütün dünyaya yayılıb və yayılmaqda davam edir: “Düzdür, hər
bir iş haqqında “tamamilə mükəmməl həyata keçirildi» demək çətindir. Bu baxımdan, Xocalı faciəsi də
ədəbiyyatda mükəmməl olmasa da, kifayət qədər işıqlandırılıb”. Faciənin mediada daha çox
işıqlandırılmasına gəlincə, yazıçı bildirir ki, ədəbiyyat fərqli sahədir: «Ədəbiyyat bir qədər ağır, ləngər
vuran sahədir. Bəzən məsələlər isti olduğu üçün onu yazmaq asan olmur. Gərək məsələni araşdırasan,
dərinliklərinə bələd olub onu qələmə alasan”. Yazıçının sözlərinə görə, faciə ilə bağlı əsərlər yazılsa da,
aralarında zəif yazılanlar da çoxdur: «Cavan yazıçılar bu mövzuda yazmırlar. Onlara bu mövzu ona görə
maraqlı deyil ki, onlar faciənin şahidi olmayıblar. Yazılan bəzi əsərlərdə kimdənsə eşitdikləri sözlər
qələmə alınıb. Bəzən əsərlər hadisənin şahidi olmayanlar tərəfindən yazılıb. Ancaq faciəni bütünlüklə
özündə əks etdirəcək səviyyədə bədii əsər, o cümlədən, roman yazılmayıb”. Yazıçı hesab edir ki,
Xocalıda törədilənlər təkcə Xocalının faciəsi deyil. Hazırda dünyanın hər yerində faciələr baş verir. Bu
baxımdan, Xocalı faciəsi insanlığın faciəsidir – insanlığa qarşı törədilən cinayətdir. Ona görə bu faciəyə
soyqırımı deyilir». Yazıçının fikrincə, ədəbiyyatın gücü publisistikadan daha təsirli və genişdir: «Səfillər»
romanını, Tolstoyun, Dostoyevskinin əsərlərini fikirləşin. «Qılınc və qələm»ə nəzər salaq. Bu baxımdan,
bədii əsərin gücü daha böyükdür. Bədii əsər insanları öz təsiri altına salır, hadisənin detallarından
xəbərdar edir. Məqalə isə fərqli janrdır - bu gün sayta qoyulur, sabah onu yeni yazılar əvəz edir. Bədii
əsər isə dünyaya yayılır, dəfələrlə çap olunur, insanlar artıq ondan sitat gətirirlər, baş verənlərdən
xəbərdar olurlar. Mediada isə baş verən hadisə ilə bağlı xəbərlər verilir. Ancaq ədəbiyyatda hadisəyə
böyük bir əsər həsr olunur. Bu, dərin təhlil, tədqiqat, dünyagörüşü, müşahidə qabiliyyəti tələb etdiyi üçün
onu qələmə almaq o qədər də asan iş deyil».
Gənclər bu mövzunu anlaya bilmirlər
Xocalı faciəsinə həsr olunan «Firuzə qaşlı xəncər» hekayəsi orta məktəblərin 5-ci sinfində tədris
olunan yazıçı Elçin Hüseynbəylinin fikrincə, Xocalı faciəsinə nəsr əsərləri, hekayələr və s. həsr olunub.
Həmçinin bu mövzuda xeyli filmlər çəkilib: «Mən hər il bir neçə məktəbdə həmin hekayə ilə bağlı
görüşlər keçirirəm. Həmin hekayəni şagirdlərlə birgə təhlil edirik. Hətta onlar səhnəciklər hazırlayırlar və
az qala peşəkar aktyorlar səviyyəsində ifa edirlər. Mən «Balıq adam» romanımda da bir Xocalı qaçqınının
faciəsindən bəhs etmişəm». Yazıçı hesab edir ki, biz Xocalı faciəsini daim gündəmdə saxlamalıyıq: «Belə
ki, hələ dünya üzrə bu faciəyə adekvat olan qərarlar və sənədlər əldə edə bilməmişik. Ancaq diplomatik
yolla faciənin tanıdılması istiqamətində müəyyən addımlar atılıb. O cümlədən Xocalı faciəsi haqqında
çoxlu disklər, materiallar hazırlanıb xarici ölkələrdə paylanılıb». E.Hüseynbəyli gənc yazarların
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yaradıcılığında Xocalı faciəsi ilə bağlı hər hansı əsərə rast gəlmədiyinə görə təəssüfünü bildirir: «Bu, çox
pisdir. İndiki gəncləri daha çox kosmopolit düşüncələr maraqlandırır. Onlar tez məşhurlaşmaq, pul
qazanmaq, dünyaya çıxa bilmək haqda daha çox düşünürlər. Onların çoxu köklərindən və milli
düşüncədən uzaqdır». Yazıçı hesab etmir ki, bütün yazıçılar kütləvi şəkildə bu mövzuya müraciət
etməlidir. Belə ki, hansı yazar hadisənin ağırlıqlarını ürəyindən keçirə bilirsə, bu mövzuda yaza bilər:
«Elə mövzular var ki, onun haqqında yazmaq olmur. İnsanın ürəyi və hissi bu faciəyə tab gətirmir. Bu
faciəni öz içərindən keçirib yazmaq çox çətindir. Sevgidən bəhs etmək, melodram yazmaq qat-qat
asandır. Bir var, nəyisə təxəyyülündən keçirəsən və uydurasan, bir də var, olan hadisələri qələmə alasan.
Mənim yadımdadır ki, o vaxt faciəni televizorda izləyəndə hamımız ağlayırdıq. İndiki cavanlara necə təsir
etdiyini bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, onlar bəlkə də həmin faciəni bütövlükdə anlaya bilmirlər. Çünki o
dövrdə yaşamayıblar”.
Yazıçı hesab edir ki, sadəcə olaraq bu tip hadisələrin təqdimatı bir qədər dəyişilməlidir:
«Telekanallarda hadisə ilə bağlı yayımlanan verilişlər bir-birini təkrarlayır. Eyni kompozisiyalar verilir.
Bir qədər düşünüb faciəni fərqli formatda təqdim etmək lazımdır».
Faciəni hiss etməyəndə
Yazıçı İlqar Fəhmi hesab edir ki, təkcə Xocalı faciəsi deyil, ümumiyyətlə, oxşar faciələr bizim
ədəbiyyatda yetərincə yer alıb. Sadəcə, üslub məsələsi var. Yəni indiyə qədər Xocalı faciəsi haqqında
yazılanlar daha çox realist mövzuda yazılan əsərlərdir: «O mənada ki, hadisələrin təsviri, faciə iştirakçısı
olan insanların hissləri onların xatirələri üzərində qurulmuş süjetlərdir. Mənə elə gəlir ki, artıq yeni
metodlar tapmaq lazımdır. Hardasa onu metafizik, mistik formalarda yazmaq lazımdır. Mövzu, metod
rəngarəngliyi baxımından əsərlər azdır. Hesab edirəm ki, müxtəlif formalarda və janrlarda əsərlər
olmalıdır». İ.Fəhmi də hesab edir ki, gənclər bu mövzuya müraciət etmirlər: «Hadisəni geniş mənada
qələmə alan hansısa gənc yazarın əsərini xatırlamıram». Yazıçı konfliktli mövzuların həmişə maraqlı
olduğunu qeyd edir. Sadəcə, bu, yazıçının qələmindən, tərzindən asılıdır: “Açıq təbliğatın öz yeri var,
gizli təbliğatın öz yeri. Mənə elə gəlir ki, bizim indiyə qədər yazdıqlarımız açıq təbliğat idi. Ancaq
dünyada bu cür hadisələri qələmə alan yazıçıların əsərlərinə fikir versək, görərik ki, onlar daha çox gizli
təbliğatla məşğul olublar. Yəni əsər ilk baxışda başqa mövzuda gedir, sonra gəlib bu hadisəyə toxunur –
bu, məncə daha təsirli olur. Yazıçı hesab edir ki, açıq təbliğatın rolu, gizli təbliğatın rolundan zəif olur. O
mənada ki, hadisələr açıq göstərildiyindən oxuyan insanların ruhuna o qədər təsir etmir. Mənə elə gəlir ki,
birinci mərhələdə bu cür lazımdır. Yəni bu mərhələ sırf realist təbliğat olmalı idi. Həqiqətləri dünyaya
tanıtdırmaq üçün çalışmaq lazım idi. İndi isə bu sahədə daha geniş işləmək lazımdır». Yazıçının fikrincə,
yalnız bu hadisəni hiss edən, ruhunda yaşadan yazarlar bu mövzuda daha yaxşı yazarlar. Belə ki, faciəni
hiss etməyənlərin əsərlərində saxtalıq hiss olunacaq.
Görməklə yaşamaq arasındakı fərq
Tənqidçi Əsəd Cahangir də hesab edir ki, bir sıra əsərlərdə Xocalı faciəsindən bəhs edilib.
Həmçinin faciə ilə bağlı filmlər də çəkilib. «Aqil Abbasın «Dolu» filmi birbaşa Xocalı faciəsindən bəhs
etməsə də, amma ümumilikdə faciələrimizi əks etdirir. Həmçinin faciə ilə bağlı «Xoca» filmi çəkilib.
Bununla bərabər faciənin dəhşətini əks etdirən əsərlərə ehtiyac var: “Bu yaxınlarda Şəmil Sadıqovun
«Ümidlərinin izi ilə» romanını oxudum. Xocalıda əsir düşən, sonra Avropaya gedən və həyatı faciə ilə
bitən bir azərbaycanlının başına gələn dəhşətli faciələrdən bəhs edir. Ümumiyyətlə, roman janrında
Xocalı faciəsinin əks etdirilməsinə böyük ehtiyac var. Bu, faciənin dəhşətini dünya insanına çatdıra bilən
roman olmalıdır. Bu roman əsasında film də çəkilməlidir. Təbii ki, bu mövzuda silsilə şeirlər, publisistik
yazılar, hekayələr də yazılıb. Məsələn, Zəlimxan Yaqubun, Ramiz Qusarçaylının və b. şairlərin Xocalı
faciəsi ilə bağlı şeirləri var. Ancaq bu mövzunun poeziyada daha dərindən işlənməsinə ehtiyac var.
Yüksək səviyyədə bir poema yazılmalıdır”. Tənqidçi ümumilikdə ədəbiyyatımızın bu mövzuya laqeyd
olmadığını bildirir: “Amma demək olmaz ki, artıq bununla bağlı məsələ ədəbiyyatda bitib. Mənə elə gəlir
ki, yazıçılarımızın, kinematoqrafçılarımızın, rejissorlarımızın, bəstəkarlarımızın dönə-dönə bu mövzuya
müraciət etməsinə ehtiyac var». Tənqidçi çağdaş gənc yazarların yaradıcılığında bu mövzuya özəl maraq
görmədiyini bildirir. Belə ki, onlar Xocalı faciəsi haqqında ancaq kitablardan oxuyub, telekanallardan
seyr ediblər: “Gənclər bu faciəni yaşamadıqları üçün bəlkə də maraq göstərmirlər. Onlar bu faciədən uzaq
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olublar. Görməklə yaşamaq arasında böyük fərq var. Bu da təhlükəli meyldir. Düzdür, bu da unutqanlığa
aparıb çıxarır. Onlar bu mövzunu unutmamalıdırlar. Mənə elə gəlir ki, Xocalı mövzusunda ən gözəl əsəri
məhz o hadisələri bilavasitə müşahidə edən, uşaq ikən şahidi olan və böyüyəndə yazıçı ola biləcək o
dövrün uşaqları yazacaqlar. Əsas məsələ odur ki. yazıçı o prosesi şəxsən özü yaşamalıdır. Əsər o zaman
əsər olur».
Kaspi.-2016.-20 fevral.-№ 30.-S. 15.
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Azərbaycan dövləti Xocalı faciəsi barədə həqiqətləri artıq bütün dünyaya çatdırır
İttifaq MİRZƏBƏYLİ
Bilirsiniz ki, ermənilər xaricdəki imkanlarından istifadə edərək, dünya birliyinə Xocalı faciəsi
haqqında təhrif edilmiş məlumatlar çatdırmağa cəhd etmişlər. Əfsuslar olsun ki, uzun illər ərzində buna
müvəffəq olmuşlar. Bizim siyasətimiz, xüsusilə xaricdəki fəaliyyətimiz, Xocalı haqqında həqiqətləri dünya
birliyinə çatdırmağımız bu vəziyyəti, demək olar ki, tamamilə dəyişdirdi... Biz bütün ölkələrdə
kampaniyalar keçiririk, həm səfirliklər, həm də Heydər Əliyev Fondu vasitəsilə. Bildiyiniz kimi, fond bu
məsələ ilə çox fəal məşğul olur. Bizim təşəbbüsümüzlə yaradılmış İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər
Forumu da bu məsələ ilə bağlı fəal işləyir... Mən əminəm ki, gün gələcək Xocalı faciəsini törədən, dinc
əhaliyə qarşı qəddarlıq edən, dinc əhalini məhv edən erməni cinayətkarları məhkəmə qarşısında cavab
verəcəklər. O gün gələcəkdir.
İlham ƏLİYEV, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İndi artıq elə bir gün olmur ki, beynəlxalq aləmdən bu məzmunlu bir xəbər eşitməyək. Xocalı
faciəsini soyqırımı kimi tanıyan ölkələrin, parlamentlərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı gündən-günə
artmaqdadır.
Bu məzmunlu ən son xəbərlərdən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələn rəsmi məlumata
əsaslanırdı. Həmin xəbərdə oxuyuruq: “ABŞ-ın Montana ştatının qubernatoru Stiv Bullok rəsmi bəyanat
imzalayaraq, Xocalı qətliamının ildönümü ilə bağlı Montana sakinlərinə çağırış edib. O, bəyanatda ştat
sakinlərini 26 fevralı Xocalını anma günü olaraq tanımağa və yad etməyə çağırıb. Azərbaycanın Los –
Ancelesdəki Baş Konsulluğuna daxil olan sənəddə Xocalı qətliamı müharibə dəhşətlərindən biri kimi
pislənilib. Adıçəkilən qubernatorun bəyanatı Montana ştatında Xocalı qətliamı ilə bağlı qəbul edilmiş ilk
sənəddir. Bəyanatda bildirilir: “Biz montanalılar bu günü anmaq üçün ştatımızda yaşayan azərbaycanlı
bacı və qardaşlarımıza qoşulur və bununla, münaqişələr nəticəsində meydana gəlmiş zorakılıqları dəf
etmək üçün səylərimizi davam etdiririk”.
Sənədin sonunda 26 fevral 2016-cı il tarixinin Montanada Xocalını Anım Günü elan edildiyi
vurğulanır. Agentlik əlavə edir ki, bu sənədlə ABŞ-da Xocalı qətliamını tanıyan ştatların sayı 20-yə çatıb.
Xocalı məzmunlu başqa bir yeni məlumatda isə məlum olur ki, təkcə soydaşlarımızın deyil, haqqı,
ədaləti sevən hər kəsin bu faciənin dünya miqyasında tanıdılmasına töhfə vermək imkanı olacaq.
AZƏRTAC-ın yaydığı həmin məlumatda deyilir: “Xocalıya ədalət!” Beynəlxalq Kampaniyası İctimai
Birliyi dövlət qurumları və ictimai təşkilatlar tərəfindən aparılan təbliğat-təşviqat işlərinin səmərəliliyinin
artırılması və bu fəaliyyətin əlaqələndirilməsinin gücləndirilməsi məqsədilə dövlət qurumları, gənclər
təşkilatları, ali təhsil müəssisələrində Xocalı soyqırımına həsr olunan təqdimatlar təşkil edir”.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Dialoq və Əməkdaşlıq
üzrə Gənclər Forumunun baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci il mayın 8-dən
başlayan “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində fevralın 18-də Dövlət İdarəçilik
Akademiyasında tələbə və müəllim heyətinin iştirakı ilə tədbir keçirilib. Tədbir zamanı “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində müxtəlif ölkələrdə həyata keçirilən tədbirlər, Xocalı
soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib. Qeyd edilib ki,
kampaniyanın fəaliyyəti nəticəsində bir sıra dövlətlərin parlamentləri tərəfindən Xocalı hadisələrinin
rəsmi şəkildə soyqırımı kimi tanınmasına və Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün pislənməsinə
nail olunub. Bildirilib ki, yaxın günlərdə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının faciə barədə
müfəssəl məlumatların toplandığı, resurs bazası olan saytı istifadəyə veriləcək. Sayt internet
istifadəçilərinə, o cümlədən gənclərə kampaniyanın gedişatında iştirak etmək imkanı yaradan interaktiv
platforma rolunu oynayacaq. Hər kəs “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasına könüllü kimi
qoşulmaqla yanaşı, bu sayt vasitəsilə həyata keçiriləcək müxtəlif aksiyalarda da fəal iştirak edə bilər.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən
Prezident Kitabxanasında (“preslib.az”) Xocalı faciəsi barədə ən dəqiq, dürüst məlumatların toplandığı
internet saytı istifadəçilərin xidmətindədir. Kitabxana əməkdaşlarının yaratdığı “khojaly.preslib.az”
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saytında toplanmış materiallar “Xocalı soyqırımı”, “Rəsmi materiallar”, “Xocalı faciəsinin əks-sədası”,
“Xocalıya ədalət!”, “Xocalı soyqırımının tanıdılması” və “Elektron resurslar” başlıqları altında
verilmişdir.Ümumiyyətlə, dövlətin 20 Yanvar və Xocalı faciələri ilə bağlı yeritdiyi siyasət elə vəziyyət
yaradıb ki, bu iki mövzu artıq istənilən azərbaycanlının şəxsi və gündəlik məşğul olduğu məsələyə
çevrilib.
Xocalı faciəsinin mahiyyətinə gəlincə isə, bunun artıq xırda detallarla izah edilməsinə ehtiyac
qalmayıb. Bu faciə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı son 150-200 il ərzində qurub-yaratdığı fitnə-fəsad
torunun bu gün Ermənistana rəhbərlik edən cani, uşaq qatili Serj Sarkisyan tərəfindən icra olunmuş ən
qanlı səhifəsidir. Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədləri, bir tərəfdən Qarabağın dağlıq
hissəsində azərbaycanlılardan ibarət strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq, digər tərəfdən isə
Xocalı şəhərini Yer üzündən birdəfəlik silmək olmuşdur. Çünki Xocalı Azərbaycan tarixinin qədim
dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Faciədən bir ay
əvvəl “Dalğa” qəzetində həyəcan təbili çalan alim Arif Abbasov deyirdi ki, həmin şəhər ərazisindəki orta
əsrlərə məxsus Xoca Əli (“Xocalı” sözü həmin mənbədən yaranmışdı) məqbərəsi təhlükə altındadır.
Ermənilər həmin əraziləri işğal etməklə məhz o qəbildən olan Azərbaycan-türk abidələrini birdəfəlik
olaraq Yer üzündən silmək məqsədi güdürdülər. Zamanın xalqımıza bəxş etdiyi talesizlik idi ki, həmin
illərdə ölkəyə rəhbərlik edənləri Xoca Əli məqbərəsi deyil, vəzifə, hakimiyyət ehtirası düşündürürdü. O
qəbildən olan abidələrin tarixi mahiyyətini bizdən yaxşı bilən ermənilər onların axırına çıxmağı
bacardılar.
Alimlər yazırlar ki, işğal edilmiş həmin ərazilərdəki qədim mədəniyyətimiz tarixə XocalıGədəbəy mədəniyyəti kimi düşmüşdür. Xocalının qədim tarixi abidələri – siklopları, kurqanları və digər
abidələri, həmçinin müxtəlif növ məişət əşyaları insan cəmiyyətinin inkişaf dinamikasını özündə əks
etdirən maddi mədəniyyət nümunələridir. Erməni işğalından sonra bütün bu maddi mədəniyyət
abidələrinin məhvi və dünyanın ən qədim məzarlıqlarından sayılan Xocalı qəbiristanlığının texnika
vasitəsilə darmadağın edilməsi erməni vandalizminin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, dünya
mədəniyyətinə qarşı zorakılıq aktıdır.
Kütləvi informasiya vasitələri yazırlar ki, Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu elə həmin
dövrdə bir sıra ölkələrin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də
təsdiqləmişlər. Faciənin baş verdiyi günlərdə Xankəndidə ezamiyyətdə olmuş fransalı jurnalist Jul Gen
Vaynerin qeydləri xüsusi maraq doğurur. Xocalı soyqırımını “qorxulu yuxu”ya bənzədən Vayner
jurnalistika ilə məşğul olduğu 25 il ərzində müharibələrin getdiyi bir çox müxtəlif ölkələrdə olduğunu,
lakin Xocalı şəhərindəki kimi dəhşətli və tükürpədici mənzərələrlə rastlaşmadığını yazmışdır.
Jurnalist qələmə aldığı “Erməni terrorizminin canlı şahidi oldum” sərlövhəli yazıda Xocalıda baş
verənlərin əvvəlcədən cızılan ssenari olduğunu açıq şəkildə qeyd etmişdir. Onun fikrincə, məqsəd
bütövlükdə bəşəriyyətin gözünü qorxutmaq olmuş, erməni terrorizmi dünyanı məhz bu yolla “ram
etməyə” çalışmışdır.
Ermənilərin türklərə və azərbaycanlılara qarşı əsrlərdən bəri törətdiyi çoxsaylı terror və təxribatlar
seriyasının XX əsrdəki ən murdar ruhlandırıcısı olmuş, “Böyük Ermənistan” ideyasının əsas
ideoloqlarından biri kimi çoxsaylı qan tökülməsinin baiskarına çevrilən Zori Balayanın Xocalı
soyqırımında birbaşa iştirakını təsdiqləyən faktlar mövcuddur. Türk qanına susayan bu vəhşi 1996-cı
ildə dərc olunmuş “Ruhumuzun canlanması” adlı kitabında Xocalıda törətdikləri soyqırımı barədə qeyd
edir: “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 uşağın başından, sinəsindən və qarnından dərisini soydum. Saata baxdım,
türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum xalqımın bir faizinin belə qisasını aldığı
üçün sevincindən qürurlanırdı. Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və bu
şeyi daha 3 türk uşağına etdik. Mən bir erməni vətənsevər kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim”.
Bu gün Ermənistana rəhbərlik, daha doğrusu, ermənilərə cəlladlıq edən Serj Sarkisyan da Xocalı
faciəsinin törədilməsində şərəfsizlik baxımından Zori Balayandan geri qalmayıb. Biz dünya
ictimaiyyətinə məhz bu faktları çatdırmaq istəyirik və çatdırırıq. Bu faktlardan, canlı şahid ifadələri, foto
və videomateriallardan istifadə edən Azərbaycan bütün dünyada Xocalı soyqırımı ilə bağlı təbliğat
aparmaq imkanlarını genişləndirir. Beynəlxalq hüquq normaları da Xocalı faciəsinin soyqırımı olduğunu
bir daha təsdiqləyir. Dünya hüquqşünasları təsdiq edirlər ki, Xocalı soyqırımı xarakter etibarilə
beynəlxalq cinayət kateqoriyasına aiddir. Bu kateqoriyadan olan cinayətlərin əsas tərkibləri İkinci dünya
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müharibəsindən sonra yaradılmış beynəlxalq hərbi tribunalların (Nürnberq, Tokio) nizamnaməsində ifadə
olunmuş, sonradan həmin cinayət tərkibləri Yuqoslaviya və Ruanda beynəlxalq cinayət tribunallarının
nizamnamələrində, habelə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusunda təkmilləşdirilməklə bir daha
təsdiqini tapmışdır.
Hüquqşünaslar onu da qətiyyətlə deyirlər ki, Xocalı soyqırımından nə qədər vaxt ötsə də, həmin
cinayətləri törətmiş şəxslər məsuliyyətdən yayına bilməzlər. “Biz müdafiədə deyil, hücumda olmalıyıq” –
deyən Prezident İlham Əliyev də bədnam erməni lobbisinə qarşı effektiv əks-hücumun təşkilini mühüm
vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirmişdir. Həmin vəzifələrin yerinə yetirilməsi çərçivəsində Kanada,
Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan İslam Respublikası, Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, Çexiya və
İordaniyanın parlamentləri Xocalı soyqırımını tanımışlar.
Bir sözlə, Azərbaycan xalqı öz dövlətinin və liderinin rəhbərliyi ilə düşmənə layiqli cavab vermək,
indiyədək üzləşdiyi faciələrin heç birinin qanını yerdə qoymamaq əzmindədir. 20 Yanvar və Xocalı
faciələri hər birimiz üçün sırf milli mahiyyət daşıdığına görə dünyanın bütün qitələrinə səpələnmiş 50
milyonluq azərbaycanlıların hamısı bu məsələlərdə bir adam şəklində birləşərək dövlətimizin atdığı
addımları dəstəkləyir. Bu dəstək tam qələbəmizədək davam edəcəkdir.
Xalq qəzeti.-2016.-20 fevral.-№39.-S.3.
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Ermənistan Dağlıq Qarabağın işğalına, Xocalı soyqırımına
görə daha çox ölkə tərəfindən qınanır
Paşa ƏMİRCANOV
Xocalı faciəsi iyirminci əsr Azərbaycan tarixinin, eləcə də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi dövrünün ən dəhşətli səhifələrindən biridir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə Ermənistan və SSRİ-dən qalma silahlı birləşmələrinin 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə həyata
keçirdiyi bu amansız soyqırımı aktı, eyni zamanda, iyirminci əsrin son illərində bəşəriyyətin vicdanına
yazılmış ən ağır ittihamlardan biridir.
Bəlkə də bəşəriyyət tarixində heç zaman bu qədər çirkin bir hücum taktikası həyata keçirilməyib.
Hadisənin baş verdiyi vaxtı hər dəfə yada salanda adamın ayağının altından yer qaçır. Ermənilərin türk
insanına qarşı nifrət hissi ilə tərbiyə olunub böyüdüyünü yaxşı bilirik və onların qarlı-şaxtalı bir qış
gecəsində yatmış şəhərin üzərinə gözlənilmədən hücuma keçərək 613 nəfəri vəhşicəsinə qətlə yetirməsini
yalnız ürək ağrısı ilə xatırlamaq mümkündür. Amma təsəvvür etmək belə çətindir ki, böyük dövlətçilik və
zəngin müharibələr təcrübəsinə malik SSRİ kimi böyük bir dövlətin ordu hissəsi gecə evində şirin yuxuda
olan kiçik bir ölkənin dinc əhalisinə qarşı törədilən belə amansız və qəddar bir hərəkətə nəinki mane
olmayıb, hətta özünün ən müasir silah və hərbi texnikası ilə bu bəşəri cinayətə şərik olub. Xatırladaq ki, o
müdhiş gecədə xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilənlərdən 106 nəfəri qadın, 63-ü azyaşlı uşaq, 70-i qoca
olub. Bir gecənin içində 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər
valideynlərindən birini itirib. Faciə baş verən gecə 1275 dinc sakin əsir və girov götürülüb. Onlardan 150sinin taleyi barədə indiyədək heç bir məlumat yoxdur. Yaralıların sayı 1000 nəfərə qədər olub.
Bir detala da xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, hücum hər hansı hərbi hissəyə, əsgəri birliyə deyil,
məhz dinc əhaliyə qarşı yönəldilmişdi. Azərbaycanın Xalq şairi, mərhum Zəlimxan Yaqub buna görə
deyirdi ki, “sizi qınamıram, ay xocalılar”. Bu qanlı qətliamın törədilməsində erməniləri və onlara dəstək
vermiş rus əsgər və zabitlərini məhz buna, yatmış şəhərin dinc insanlarına qarşı qəddar hücuma görə
nəinki qınamaq, hətta ən ağır cinayətdə ittiham etmək lazımdır. Bu, münaqişə, müharibə təcrübəsi deyil,
bu, sadəcə tarixdə görünməmiş amansızlıq, qəddarlıq nümunəsidir ki, son nəticədə bir millətin soyqırımı
anlamı ilə tamamlanır. Bu mənada ermənilər alman faşistlərini də geridə qoyurlar. Faşistlər zəbt etdikləri
ərazilərdə, eləcə də keçmiş SSRİ ərazisində şəhər və kəndlərin dinc sakinlərinə qarşı bu cür amansızlıq və
qəddarlıq törətmirdilər. Nə Birinci, nə də İkinci dünya müharibələrinin tarixində bu dəhşətli əmələ analoq
tapmaq olmur. Bunu ancaq ermənilər törədə bilərdi.
Xocalının işğalı ilə bağlı Respublika Hərbi Prokurorluğunda aparılmış istintaq nəticəsində
hazırlanmış materiallarda göstərilir ki, faciə zamanı erməni hərbçiləri tərəfindən günahsız insanlara qarşı
ağlasığmaz vəhşiliklər tətbiq edilib. Bu hərəkətləri törədənlər arasında o zaman 366-cı Sovet alayının
mayoru rütbəsində xidmət etmiş Ohanyan Seyran Muşeqoviç də olub. Bu erməni əsilli “rus” hərbçisi
sonradan Dağlıq Qarabağda, daha sonra isə Ermənistan Respublikasında müdafiə naziri vəzifəsinə irəli
çəkilib. Materiallarda oxuyuruq: “Şəhər əhalisinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən
əvvəlcədən düzəldilmiş pusqularda qətlə yetirilmişdir. Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzinin
məlumatına əsasən, dörd gün ərzində Ağdama Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti
gətirilmiş, onlarla meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və
51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) məhkəmə-tibbi ekspertizadan 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.
Xocalı soyqırımının epizodları insanı dəhşətə gətirir.Xocalı sakini Əntiqə erməni hərbçilərinin
tələb etdiyi “bu yerlər böyük Ermənistanın bir hissəsidir” sözlərini dilinə gətirmədiyinə görə ermənilər
tərəfindən diri-diri yandırıldı. Digər Xocalı sakini Səriyyə Talıbova danışırdı ki, “4 Mesxeti türkü və 3
azərbaycanlının erməni qəbrinin üzərində başını kəsdilər. Sonra daha 2 azərbaycanlının gözlərini
çıxartdılar.
Ermənilər sağ qalmış insanlar üzərində tamamilə təhqiredici hərəkətlər həyata keçirmişdilər.
Onların başının dərisini soymuş, başlarını və bədənlərinin digər orqanlarını kəsmiş, uşaqların gözlərini
çıxarmış, hamilə qadınların qarnını yarmışdılar. Hücum zamanı istifadəsi qadağan olunmuş 5,45 kalibrli
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patronlardan və kimyəvi silahlardan istifadə edilmişdir. Bütün bunlar Ermənistanın Cenevrə
Konvesiyasının protokollarını pozaraq, müharibə qaydalarına zidd olaraq dinc sakinlərə qarşı həyata
keçirdiyi soyqırımı olduğunu təsdiqləyir".
Amma dünya bu vəhşilikdən xəbər tutsa da, susdu. Təbiidir ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı bu
susqunluq Azərbaycan xalqı və dövlətinin qarşılaşdığı ilk və son sınaq deyildi. Soyqırımı aktının baş
verdiyi ilk günlərdə sanki bütün dünya yuxuya getmişdi, bütün gözlər kor, bütün qulaqlar kar, bütün dillər
lal olmuşdu. Dünya üzünə insan haqları, demokratiya bayrağı ilə yürüşə keçmiş Qərb ölkələri başda ABŞ
olmaqla bu faciə qarşısında lal-kar oldu. Heç kimin səsi çıxmadı. Cəmi 8 milyonluq Azərbaycan xalqı
axıdılmış günahsız qanını özünün göz yaşları ilə yudu. Ölkə amansız qətliamla bağlı dünyaya var səsi ilə
car çəksə də, eşidən olmadı.
Nəhayət, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev bu istiqamətdə uzun illər ardıcıl və
məqsədyönlü təbliğat apararaq dünyanı təzədən inandırmağa başladı. Məhz onun təşəbbüsü ilə 1994-cü
ildə Azərbaycan parlamenti 26 fevralın Xocalı soyqırımı günü elan edilməsi haqqında qərar qəbul etdi.
Bu qərarın qəbulundan sonra həm ölkə daxilində, həm də xaricdə dövlət və diaspor təşkilatları tərəfindən
soyqırımın dünyaya çatdırılması üçün geniş tədbirlərə əl atıldı. Ulu öndər istər Azərbaycanın qədim
torpağı, ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağın işğala məruz qaldığını, istərsə də Xocalıda baş
verənlərin beynəlxalq hüquqda əsil soyqırımı olduğunu sübut etmək üçün hakimiyyətinin bütün dövründə
mübarizə apardı. Heydər Əliyev Xocalı hadisələrinin 10 illiyi ilə bağlı xalqa müracitəində deyirdi: “Bu
amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil
oldu”.
Sonra soyqırımın təbliği və tanıdılması istiqamətində Prezident İlham Əliyev ardıcıl siyasət apardı.
Avropa ölkələrinə səfərləri, beynəlxalq təşkilatların tədbirlərində iştirakı zamanı Azərbaycan Prezidenti
dönə-dönə Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların Ermənistanın işğalı altında qalması, Xocalıda insanlıq
əleyhinə cinayət törədilməsi barədə danışıb, Xocalı faciəsini törədənlərin Ermənistanda yüksək dövlət
postları tutduğunu bildirib. Lakin ikili standartlar Azərbaycan həqiqətlərinin Qərb dünyasının beyninə
girməsinə imkan verməyib. ATƏT-in Minsk qrupuna vasitəçilik missiyasını həyata keçirdiyi 20 ildən
artıq bir müddətdə ədalətli qərara gəlməkdə mane olan da məhz bu ikili standartlardır. Bunu Azərbaycan
Prezidenti ən yüksək beynəlxalq kürsülərdən dəfələrlə elan edib. Amma vəziyyət dəyişməyib.
Elə bu günlərdə Münhen Təhlükəsizlik Konfransında erməni diplomatının sualına cavab olaraq
Prezident İlham Əliyev çox kəsərli şəkildə bəyan edib ki, “biz Ermənistanı işğala görə qınayırıq”. Dövlət
başçısı BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən bu işğalla bağlı 4 qətnamə qəbul olunduğunu, Ermənistanın
Xocalı soyqırımını törətdiyini və bunun dünyanın 10-dan çox dövləti tərəfindən tanındığını bildirib.
Əlavə edək ki, Xocalı soqırımını tanıyan ABŞ ştatlarının sayı artıq 20-yə çatıb. Sonuncusu Montana
ştatıdır.
Bütün bu illər ərzində Dağlıq Qarabağ, eləcə də Xocalı sakinləri üzlərini dünyaya tutub haqq-ədalət
gözlədiklərini bəyan ediblər. Ancaq Qərbin başı hələ ki, saxta və qondarma “erməni soyqırımı” ilə
oynamağa qarışdığından Azərbaycan faciəsinə diqqət ayıra bilmir. Xocalılar dəfələrlə BMT-yə, Avropa
İttifaqına, ATƏT-ə, digər beynəlxalq təşkilatlara müracəiət edərək onların faciəsinə laqeyd qalmamağı,
Ermənistanın təcavüzü və özbaşınalığına layiqli qiymət verməyi tələb ediblər. Soyqırımın ildönümləri ilə
bağlı həmin təşkilatlara müraciətlərdən birində deyilir: “Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq
konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları pisləyir, yolverilməz olduğunu
bildirir. Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr “Soyqırımı cinayətinin xəbərdarlıq edilməsi və
cəzalandırılması” konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin Beynəlxalq
Məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. Dünya bilməlidir ki, bu cinayət,
təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün sivilizasiyalı dünyaya, bəşəriyyətə qarşı
yönəldilmişdir.
Cinayət cəzasız qalmamalıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən
ittiham edilməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətlərinin parlamentləri Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətə - Xocalı soyqırımına əsl soyqırımı hadisəsi kimi
beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət verməlidirlər".
Xocalı faciəsinin həqiqi qiymətini alması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyətinin dünya
xalqlarına çatdırılması istiqamətində Heydər Əliyev Fondu, onun prezidenti, Milli Məclisin deputatı
Mehriban xanım Əliyeva da son 10-15 ildə böyük işlər görüb. Fond tərəfindən müxtəlif səpkili
materiallar, kitablar, broşürlər hazırlanaraq bir çox ölkələrdə yayılıb. Fondun vitse-prezidenti, İslam
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Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ilin mayından “Xocalıya ədalət” beynəlxalq təbliğat-təşviqat
kampaniyası aparılır. Kampaniya çərçivəsində Avropa, Amerika, Asiya və Afrikanın 100-dən çox
ölkəsində müxtəlif səpkili tədbirlər keçirilib. Bu günlərdə ABŞ və Litvanın birgə istehsalı olan “Sonsuz
dəhliz” sənədli filminin nümayişinə başlanılıb. Flim artıq Niderlandda, Belçikada, Stokholmda minlərlə
siyasətçi, tanınmış ictimai xadim və mətbuat nümayəndəsinə təqdim olunub.
Azərbaycan dövləti Dağlıq Qarabağın işğalına son qoyulması, Xocalı soyqırımının daha çox xarici
ölkədə tanıdılması istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyətini davam etdirir. Bu fəaliyyət
ölkəmizin hər bir vətəndaşı tərəfindən dəstəklənir. İnanırıq ki, Azərbaycan xalqının haqq işi son nəticədə
ölkəmizin qələbəsi ilə nəticələnəcək, işğal altındakı torpaqlarımız azad ediləcək, xocalılar da, Qarabağın
digər yaşayış məntəqələrinin sakinləri də öz tarixi torpaqlarına, dədə-baba yurdlarına qayıdacaqlar.
Xalq qəzeti.-2016.-21 fevral.-№40.-S.4.
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“Adjara P.S.” qəzetinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı xüsusi buraxılışı dərc edilib
Batumi, 22 fevral, AZƏRTAC
Azərbaycan Respublikasının Batumi şəhərindəki baş konsulluğunun təşəbbüsü ilə Acarıstan
Muxtar Respublikasının nüfuzlu “Adjara P.S.” qəzetinin Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə bağlı
xüsusi buraxılışı dərc edilib.
Qəzetdə baş konsul Rəşad İsmayılovun faciə ilə bağlı məqaləsi yer alıb. Məqalədə qeyd olunur ki,
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni silahlı birləşmələrinin
keçmiş sovet ordusunun Xankəndidəki 366-cı motoatıcı alayı ilə birgə törətdiyi cinayət qəddarlığına görə
analoqu olmayan hadisələrdəndir. Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətin tərkib hissəsi olan, beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinin, insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə kobudcasına pozulması ilə
nəticələnən Xocalı soyqırımı erməni ekstremistlərinin və onların havadarlarının xalqımıza qarşı uzun illər
davam edən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin daha bir dəhşətli nümunəsidir.
Xüsusi buraxılışda, həmçinin baş konsulluq tərəfindən gürcü dilində tərcümə olunmuş, Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti (TEAS) tərəfindən nəşr etdirilmiş
“Müharibə cinayətinin Xocalı şahidi: Ermənistan müttəhim kürsüsündə” kitabı haqqında da məlumat
verilib.
Xətayi Əzizov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Batumi
22 fevral 2016-cı il
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Xocalı soyqırımına həsr edilən “Sonsuz dəhliz” filminin və kitabın Afinada təqdimatı keçirilib
Bakı, 23 fevral, AZƏRTAC
Fevralın 22-də Afinadakı “Ideal Cinema” kinoteatrında ABŞ və Litva kinematoqrafçıların birgə
istehsalı olan beynəlxalq mükafatlar laureatı “Endless Corridor” (“Sonsuz Dəhliz”) adlı sənədli filmin
nümayişi və “Khojaly Witness of a war crime – Armenia in the Dock” (“Müharibə cinayətinin Xocalı
şahidi. Ermənistan müttəhim kürsüsündə”) kitabının təqdimatı keçirilib.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
“Xocalıya ədalət!” təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində Azərbaycanın Yunanıstandakı səfirliyi və
Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti (TEAS) tərəfindən təşkil edilmiş anım gecəsi 1992-ci il 26 fevral tarixində
törədilmiş Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsinə həsr edilib. Qətliam nəticəsində 613 Xocalı
sakini ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Həlak olanlar arasında 106 qadın, 63 uşaq və 70
qoca da olub.
Yunanıstanın ictimai-siyasi xadimləri, diplomatlar və mətbuat nümayəndələri də daxil olmaqla, 120
nəfərlik auditoriya qarşısında çıxış edən Azərbaycanın Yunanıstandakı səfiri Rəhman Mustafayev deyib:
“Azərbaycan illər boyu beynəlxalq ictimaiyyəti təsirləndirmək və Xocalıda mülki vətəndaşların
soyqırımına gətirib çıxarmış hadisələr barədə həqiqəti çatdırmaq üçün böyük kampaniyalar keçirərək,
hökumət və milli parlamentləri bu faciəvi hadisələrə düzgün siyasi və hüquqi qiymət verməyə çağırır.
Belə ki, Xocalıda baş vermiş vəhşiliklərin miqyasının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün 2008-ci 8
may il tarixində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyası başlanıb. Kampaniya Yunanıstan da daxil olmaqla, 30-dan artıq ölkədə
100 mindən çox insanın və 100-dən artıq milli qrup və assosiasiyanın iştirakı ilə həyata keçirilib.
Fürsətdən istifadə edərək sizdən, Yunanıstan xalqından “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasına
dəstək verməyinizi xahiş edirəm. Gərək biz hamımız milli şovinizm ideologiyasına qarşı birgə mübarizə
aparaq. Bu faciəvi hadisələrə siyası qiymətin verilməsi təkcə qətlə yetirilmiş və yaralanmış
azərbaycanlıların xatirəsi üçün vacib deyil. Bu, dünya ictimaiyyətinin bu cür faciələrin bir daha
təkrarlanmasına yol verməməyi üçün vacibdir.
“Sonsuz dəhliz”in litvalı rejissoru Aleksandras Brokas filmin yaranması barədə danışaraq məlumat
verib ki, layihənin ideyası onun litvalı həmkarı, hərbi jurnalist Riçard Lapaitis və rusiyalı jurnalist
Viktoriya İvlevanın Xocalı qətliamında sağ qalmış iki şəxslə görüşmək üçün Azərbaycana yenidən
qayıdışından sonra ortaya çıxıb. A.Brokas postsovet ölkələri olan Litva və Azərbaycan arasında ortaq
hisslər barədə danışıb. O, filmin burada rəğbətlə qarşılanmasından məmnun qaldığını vurğulayaraq deyib:
“Yunanların başqalarının dərdlərinə nə dərəcədə şərik çıxmasına hazır olması məndə xoş təəssürat
yaratdı”.
Filmin fasiləsi zamanı, həmçinin “Müharibə cinayətinin Xocalı şahidi. Ermənistan müttəhim
kürsüsündə” kitabının da təqdimatı olub.
Kitabın redaktoru İan Peart nəşrdə qurbanların günahsızlığı haqda yazıb, beynəlxalq ictimaiyyəti
faktlarla təmin edib: “Ümid edirəm ki, bu kitabı oxuyandan sonra insanlar özlərinə sual edəcəklər:
“Kömək etmək üçün mən nə edə bilərəm?”
Kitaba Xocalı hadisələrinin canlı şahidləri ilə müsahibələr, beynəlxalq mətbuatda dərc olunmuş
materiallar, xarici tədqiqatçıların araşdırmaları, beynəlxalq təşkilatlardan hesabatlar və xarici fotoqraflar
tərəfindən çəkilmiş nadir şəkillər daxildir.
2015-ci ildə beynəlxalq səviyyədə uğurla keçən premyerasından sonra “Sonsuz dəhliz” filmi bütün
dünyada kino tənqidçiləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Bu film Madrid şəhərində keçirilən “Tenerife”
Beynəlxalq Film Festivalında “Ən yaxşı sənədli film” və “Sənədli filmin ən yaxşı rejissoru”
mükafatlarına, Milan Beynəlxalq Kinematoqrafçılar Festivalında “Sənədli filmin ən yaxşı montajı”
mükafatına, eləcə də ABŞ-da keçirilən Akkolade Qlobal Film Müsabiqəsində iki mükafata – 2015-ci ilin
may ayında “Ən yaxşı tamaşa” və 2016-cı ilin yanvar ayında “Humanitar” mükafata layiq görülüb.
Film “Xocalıya ədalət” təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində Türkiyənin “Kanal 24”, “CNN
Türk” kanallarında, Albaniyanın Milli Televiziyasında, İsrailin “Channel 1” və “Eurochannel” televiziya
kanallarında nümayiş etdirilib.
AZƏRTAC
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İstanbulda Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar daha bir anma mərasimi keçirilib
İstanbul, 24 fevral, AZƏRTAC
Anadolu Aydınlar Ocağı və İstanbuldakı Azərbaycan Mədəniyyət Evinin birgə təşkilatçılığı ilə
İstanbulda Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar daha bir anma mərasimi keçirilib.
Toplantıda şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri, KİV və QHT təmsilçiləri iştirak ediblər.
Əvvəlcə iştirakçılar Xocalı soyqırımını əks etdirən orijinal fotolardan ibarət sərgi ilə tanış olublar.
Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirildikdən sonra Xocalı şəhidlərinin, o cümlədən
torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canlarından keçən qəhrəman övladlarımızın əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.
Toplantını giriş sözü ilə açan Azərbaycan Mədəniyyət Evinin sədri Hikmet Elp Xocalı soyqırımının
dəhşətləri barədə məlumat verib.
Sonra Anadolu Aydınlar Ocağının sədri, professor İbrahim Öztek və Timsal Qarabəkirin
məruzələri dinlənilib.
Son iki yüz ildə Azərbaycanda və Türkiyədə ermənilərin törətdikləri faciələrdən bəhs edən İ.Öztek
Xocalı soyqırımını erməni vəhşiliyinin ən pik nöqtəsi kimi dəyərləndirib. Ermənilərin Azərbaycanda və
Türkiyədə törətdikləri cinayətlər barədə geniş məlumat verib.
Atası, görkəmli dövlət xadimi, ordu komandanı Kazım Qarabəkir Paşanın keçdiyi şərəfli ömür yolu
barədə ətraflı məlumat verən T.Qarabəkir diqqətə çatdırıb ki, Osmanlı dövlətini çökdürmək istəyən döyük
güclər erməni din xadimlərindən və millətçi qüvvələrindən Türkiyə və Azərbaycana qarşı xəyanətkar
qüvvə kimi istifadə ediblər. Erməni silahlıları Xocalı soyqırımının bənzərlərini XX əsrin əvvəllərində
Naxçıvanda, Ərzurumda və digər yerlərdə həyata keçiriblər.
Tədbirin təşkilatçılarına və məruzəçilərə minnətdarlığını bildirən Azərbaycanın İstanbuldakı baş
konsulluğunun konsulu Kənan Murtuzov Xocalı soyqırımının səbəb və nəticələrinin dünya
ictimaiyyətinə, o cümlədən Türkiyə xalqına çatdırılmasının əhəmiyyətindın bəhs edib.
Sabir Şahtaxtı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
İstanbul
23 fevral 2016-cı il
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Amerika Universitetində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçirilib
Vaşinqton, 24 fevral, AZƏRTAC
Vaşinqton şəhərində yerləşən Amerika Universitetinin Beynəlxalq Xidmət Məktəbində (School of
International Service) universitetin azərbaycanlı tələbələrinin təşkilatçılığı və ABŞ-dakı səfirliyimizin
dəstəyi ilə Xocalı faciəsinin 24-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
Xocalıda Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş qətliamla bağlı həqiqətlərin ABŞ ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırılması məqsədilə təşkil edilmiş tədbirdə Amerika Universitetinin beynəlxalq münasibətlər,
siyasi elmlər, siyasi idarəetmə və digər fakültələrinin müəllim və tələbələrinə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və xüsusilə Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumat verilib, həmçinin bülletenlər,
kitablar, o cümlədən “Xocalıya ədalət” kompaniyası çərçivəsində tərtib edilmiş materiallar paylanılıb.
Azərbaycanlı tələbələr Xocalı soyqırımına həsr olunmuş guşəyə baş çəkən ziyarətçilərə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həlli istiqamətində aparılan sülh danışıqları və bu proses zamanı
Azərbaycan tərəfinin nümayiş etdirdiyi ədalətli mövqe, torpaqlarımızın işğaldan azad etməsini qətiyyətlə
tələb edən BMT, AŞPA və digər beynəlxalq təşkilatların qətnamələri barədə də məlumat verərək onların
suallarını cavablandırıblar.
Qeyd edək ki, əsası 1957-ci ildə qoyulmuş Amerika Universitetinin Beynəlxalq Xidmət
Məktəbində beynəlxalq münasibətlər və digər əlaqədar sahələr üzrə qabaqcıl təhsil tədris edilir və burada
dünyanın 100-dən artıq ölkəsini təmsil edən tələbələr təhsil alır.
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Vaşinqton
23 fevral 2016-cı il
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“Jewish Journal”: Xocalı soyqırımı müasir Avropa tarixinin ən dəhşətli faciəsidir
Əliqismət BƏDƏLOV
Erməni millətçilərinin yüzilliklər boyu xalqımıza qarşı apardıqları soyqırımı və etnik təmizləmə
siyasəti nəticəsində on minlərlə dinc əhali vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, ömürlük şikəst olmuş,
soydaşlarımızın ev-eşikləri, qəsəbələr, kəndlər, şəhərlər yandırılmış, tarixi-mədəni abidələr viran
edilmişdir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin və erməni terror qruplaşmalarının törətdikləri soyqırımı
faktlarından biri də öz amansızlığına və qəddarlığına görə bəşəriyyətə və insanlığa qarşı törədilən ən ağır
cinayət kimi tanınan Xocalı faciəsidir.
Xalqımızın böyük faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımından 24 il keçir. Erməni
təcavüzkarlarının xalqımıza qarşı törətdiyi bu kütləvi qətliamda – Xocalı faciəsində 613 nəfərin, o
cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qocanın həyatına son qoyulmuşdur. 1275 dinc sakin girov götürülmüş,
onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil, 475 nəfər şikəst olmuşdur. 8 ailənin bütün üzvləri
amansızlıqla öldürülmüşdür. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirmişdir.
Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla qətlə yetirilmişdir.
Bu soyqırımına dünya birliyinin indiyədək laqeyd yanaşması ikili siyasətin, riyakarlığın bariz
nümunəsidir. Çünki bəşər tarixində Xocalı soyqırımına bənzər dəhşətli faciələr nadir hallarda baş verib.
Əgər dünya birliyi bu faciə ilə əlaqədar təcavüzkara qarşı hər hansı bir tədbir görmürsə, o zaman onların
insan hüquqlarından danışmağa mənəvi haqları çatmır. Baxmayaraq ki, bir çox diplomatlar Xocalı faciəsi
üzrə beynəlxalq tribunal yaratmaqla, bu faciəyə görə cavabdeh olanların cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməsi barədə təkliflər səsləndiriblər, nəticədə isə, həmin təklifi irəli sürənlər çox ciddi təqiblərlə üz-üzə
qalıblar.
Üç il əvvəl Ermənistan parlamentində keçirilən Ümumavropa konfransında “Dondurulmuş
münaqişə zonalarında insan hüquqlarının qorunması” adlı məruzə ilə çıxış edən Moldova ombudsmanı
Aureliya Qriqoriunun başına açılan oyunlar hər birimizin yadındadır. Moldovalı vəkil elə Ermənistan
parlamentində ermənilərin gözlərinin içinə baxa-baxa əsl həqiqəti dedi – erməniləri “işğalçı” adlandırdı.
Həmin beynəlxalq tədbirdə Aureliya Qriqoriu demişdir: “Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini
işğal edib və azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədib. Xocalıdakı soyqırımını ermənilər törədib və bu,
beynəlxalq ictimaiyyətin tanıdığı faktdır”. Hətta zalda əyləşən forumun bir sıra iştirakçıları moldovalı
həmkarını alqışlamışdılar.
Düzdür, bu hadisədən sonra Aureliya Qriqoriu hətta öz ölkəsində də ciddi təzyiqlərlə üzləşdi, ancaq
dediklərindən geri çəkilmədi. Çünki A. Qriqoriu Ermənistan parlamentində bu dövlətin işğalçı olduğunu
və Xocalı soyqırımının ermənilər tərəfindən törədildiyini deyərkən, konkret faktlara, beynəlxalq
təşkilatların qərar və qətnamələrinə əsaslanmışdı.
Moldovalı xanımın əsaslandığı fakt, qərar və qətnamələrin bəzilərini diqqətə çatdırırıq: BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 884, saylı qətnamələri, Avropa Şurasının 25 yanvar 2005-ci il tarixli və
BMT Baş Assambleyasının 14 mart 2008-ci il tarixli qətnamələrində Azərbaycan torpaqlarının
Ermənistan tərəfindən işğal olunduğu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasının vacibliyi
göstərilib. Bundan əlavə, ABŞ-ın Massaçusets, Texas, Corciya, Nyu-Meksika, Arkanzas, Tennesi,
Pensilvaniya, Qərbi Virciniya, Konnektikut ştatlarının, ümumilikdə 20 ştatın qanunverici orqanları Xocalı
soyqırımını ermənilərin törətməsi, yüzlərlə dinc əhalinin qətlə yetirilməsi, şikəst olması, itkin düşməsi ilə
bağlı qətnamələr qəbul edib. ABŞ-ın 46 senator və konqresmeni dəfələrlə Ermənistanın işğalçı
hərəkətlərini, Xocalı soyqırımını pisləyən bəyanatlarla çıxış ediblər. Avropa ölkələrinin bir çoxunun
parlamentlərində Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunaraq, erməni işğalını pisləyən qərarlar qəbul
edilmişdir. Almaniya parlamentinin deputatları Katerina Reyç, Aksel Fişer, Mixael Qlos, Olav Gutting,
Marko Vandervitsin, Florian Han, Tomas Baries, Piter Tauber, Aleksandr Funk, Fransa parlamentinin
üzvü Natali Qule, Rumıniya parlamentinin üzvü Luçian Militaru, Avropa parlamentinin Rumıniyadan
olan deputatı İoan Encin və digərləri Ermənistanın işğalçı dövlət olması, Xocalı soyqırımını törətməsi ilə
bağlı açıqlamalar vermiş, işğalçı dövlətin Azərbaycan ərazilərindən çıxması zəruriliyini vurğulamışlar.
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Bu yaxınlarda ABŞ-ın Montana ştatı da Xocalı soyqırımını tanıdığı barədə qərar qəbul edib. Artıq
Xocalı soyqırımını tanıyan ABŞ ştatlarının sayı 20-yə çatıb. Bu isə o deməkdir ki, ölkə ərazisinin 40 faizi
sözügedən hadisəni rəsmi olaraq soyqırımı kimi tanıyıb.
Xocalı soyqırımının tanınması üzrə aparılan proses dinamik və ardıcıl şəkildə davam etsə, habelə,
ABŞ ştatlarının əksəriyyəti həmin hadisəni soyqırımı kimi tanısa, Konqres də məcburiyyət qarşısında
qalaraq analoji addım atar. Əksər ştatların həmin soyqırımı tanıması ilə belə rəy formalaşacaq ki, ABŞ
seçicilərinin çoxu bu sənədi təsdiqləyir və Xocalı hadisəsini soyqırımı kimi tanıyır. Əlbəttə, bu,
ölkəmizin maraqlarına cavab verən müsbət addımdır və diplomatiyamızın uğurudur. Son illər Xocalı
soyqırımı ilə bağlı beynəlxalq istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər, bu faciənin araşdırılması üzrə xüsusi
beynəlxalq tribunalın yaradılması ilə əlaqədar səsləndirilən fikirlər də ABŞ Konqresində soyqırımının
tanınması ilə bağlı sənədin qəbulu üçün əsasları kifayət qədər çoxaldır. Ona görə də Xocalı soyqırımının
Konqres tərəfindən qəbul ediləcəyini istisna etmək olmaz.
ABŞ-ın Montana ştatının qubernatoru Stiv Bullokun rəsmi bəyanat imzalayaraq, Xocalı qətliamının
ildönümü ilə bağlı Montana sakinlərini 26 fevralı “Xocalını Anım Günü” olaraq tanımağa və yad etməyə
çağırması, Xocalı qətliamının müharibə dəhşətlərindən biri kimi pislənilməsi, ötən il ABŞ Konqresinin
Şimali Karolina ştatından olan üzvü Virciniya Foksun Xocalı faciəsi ilə əlaqədar bəyanatı və bu
bəyanatda 1992-ci il fevralın 25-26-da Xocalıda 613 nəfərin qətlə yetirildiyini bildirməsi, faciə
qurbanlarının xatirəsinin anılmasının vacib olduğunu qeyd etməsi, konqresmen Stiv Kohenin Xocalı
faciəsinin 23-cü ildönümü ilə əlaqədar ABŞ Konqresində bəyanatla çıxış etməsi və “Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ regionunda yerləşən Xocalıda 600-dən çox mülki şəxsin qətlə yetirildiyi” fikrini səsləndirməsi
Ermənistanın işğalçı dövlət olması faktının ABŞ-da da bir daha təsdiqlənməsindən xəbər verir. S.Kohenin
“Atəşkəsin imzalanmasından 20 ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
və ətraf 7 rayon daxil olmaqla, ərazisinin 20 faizi hələ də işğal altında qalıb və bir milyondan artıq
azərbaycanlı öz evindən didərgin düşüb” – fikri Ermənistana ABŞ-ın tanınmış ictimai-siyasi
xadimlərindən növbəti ciddi zərbə olub.
Xocalı faciəsinin araşdırılması üzrə xüsusi beynəlxalq tribunalın yaradılması ilə əlaqədar moldovalı
xanım A.Qriqoriunun irəli sürdüyü təklif bu prosesləri daha da sürətləndirə bilər: “Hesab edirəm ki,
Xocalı soyqırımının araşdırılması üzrə xüsusi beynəlxalq tribunal yaratmaq lazımdır. Çünki
cinayətkarların adları bizə yaxşı məlumdur və onlar cinayət törətdiklərini gizlətməyiblər. Hazırda bu
məlumatı silməyə çalışırlar ki, məhkəmədə sübut kimi istifadə olunmasın”.
A.Qriqoriu bildirib ki, bu tribunalı yaxın vaxtlarda yaratmaq lazımdır, çünki həmin hadisələrin
şahidləri hələ ki həyatdadırlar: “Niyə ermənilər qondarma “erməni soyqırımı” məsələsini, guya,
“soyqırımı”n baş verməsindən daha gec gündəmə gətirdilər? Çünki heç bir sübut, tarixi fakt, yazılı
sənədlər, jurnalist dəlilləri yoxdur. Biz bilirik ki, Türkiyənin arxivləri açıqdır, tarixçilər işləyirlər və
onların arxivlərdə tapdıqları sənədlər təsdiq edir ki, heç bir soyqırımı olmayıb, əksinə, ermənilər türk
xalqına qarşı yaramaz hərəkətlər ediblər”.
Faktlar təkcə bununla kifayətlənmir. ABŞ-ın ən aparıcı yəhudi nəşrlərindən biri olan, LosAncelesdə fəaliyyət göstərən “Jewish Journal” qəzetində dərc olunan geniş məqalədə Xocalı soyqırımı
müasir Avropa tarixinin ən dəhşətli faciələrindən hesab edilib. Məqalədə, həmçinin, bu qətliamla yanaşı,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasəti barədə də ətraflı məlumat
verilib. İsrail Prezidenti Ruven Rivlinin Xocalı soyqırımını BMT-nin Baş Assambleyasında gündəmə
gətirməsi, digər dövlətlər və ABŞ-ın bir çox ştatları tərəfindən Xocalı qətliamının tanınması da məqalədə
öz əksini tapıb. Bütün bunlar son illər beynəlxalq ictimaiyyətdə Xocalı həqiqətlərinə diqqətin artdığından
xəbər verir.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətindən əl çəkməməsi, etnik təmizləmə aparması,
terror aktları nəticəsində minlərlə günahsız insanı qətlə yetirməsi və Xocalı soyqırımının beynəlxalq
aləmin diqqət mərkəzinə çevrilməsi uğurlu xarici siyasətimizin məntiqi nəticəsidir. Onu da qeyd edək ki,
Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda
hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün oldu. 1994-cü ildə ulu öndərin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 26
fevral “Xocalı Soyqırımı Günü haqqında” xüsusi qərar qəbul etdi. Sənəddə hadisənin başvermə səbəbləri
və günahkarları təfsilatı ilə açıqlanmışdır. Heydər Əliyevin 25 fevral 1997-ci il tarixli sərəncamına
əsasən, hər il 26 fevralda saat 17:00-da Azərbaycan ərazisində Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad olunur.
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Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin ideyalarını uğurla gerçəkləşdirən Prezident İlham Əliyev
Azərbaycan həqiqətlərinin, həmçinin Xocalı soyqırımının təfərrüatlarının dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması istiqamətində böyük qətiyyət nümayiş etdirir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyeva və fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar beynəlxaql aləmdə
apardıqları təbliğat kampaniyası nəticəsində bu faciə dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzinə
çevrilmişdir.
Küveyt dövlətinin vəqflər və İslam işləri nazirinin müavini, Asiya Müsəlmanları Komitəsinin sədri
Adil Abdulla Əl-Fəlahı də bu barədə danışarkən demişdir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həm 20 Yanvar faciəsi, həm də Xocalı soyqırımı ilə bağlı
ölkələrində kitablar nəşr etdirilmiş, hər il fevralın 26-da Küveytin bütün məscidlərində Xocalı soyqırımı
haqqında danışılır və faciə qurbanlarının ruhuna dualar oxunur.
Bakının, Xətai rayonunda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılmışdır.
Dövlətimizin başçısı hər il fevralın 26-da dövlət və hökumət nümayəndələri ilə birgə həmin abidənin
önünə gəlir, soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edir. 2012-ci il fevralın 26-da Bakıda Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinin ümumxalq yürüşü ilə yad edilməsi beynəlxalq aləmdə böyük əks-səda
doğurmuşdu. Yürüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva, dövlət və
hökumət, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etmişdilər. Paytaxtın Azadlıq meydanından başlayan,
85 mindən çox insanın iştirak etdiyi ümumxalq yürüşü Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini ehtiramla
yad etmək və erməni faşistləri tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədi daşıyırdı. Bu, ümumxalq yürüşünü Xocalı soyqırımı ilə bağlı
aparılan genişmiqyaslı işin kuliminasiya nöqtəsi də hesab etmək olardı. Bu yürüş xalqımızın
həmrəyliyini, öz şəhidlərinin xatirəsinə ehtiramını, işğal altındakı torpaqlarımızın azad olunması və
ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün əlindən gələni etmək əzmini nümayiş etdirdi.
Xalq qəzeti.-2016.-24 fevral.-№42.-S.5.
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Gürcüstanda yeni çapdan çıxmış “Xocalı harayı” kitabının təqdimatı olub
Tbilisi, 24 fevral, AZƏRTAC
Gürcüstanda, azərbaycanlıların yığcam yaşadıqları Marneuli rayonundakı “Çay evi” tədris
mərkəzində “Xocalı harayı” kitabının təqdimatı keçirilib.
Marneulidəki Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin gənclər şöbəsinin rəhbəri Nərgiz Əliyeva
tədbiri açdıqdan sonra Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
N.Əliyeva deyib ki, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi və Azərbaycanlıların Mədəniyyət
Mərkəzi Heydər Əliyev Mərkəzinin vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayan “Xocalıya
ədalət!” kampaniyası çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirir. Gürcüstan Azərbaycanlı Jurnalistlər Birliyinin
sədri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair-jurnalist Nizami Məmmədzadənin Xocalı faciəsi
qurbanlarının əziz xatirəsinə həsr etdiyi “Xocalı harayı” kitabının təqdimatının keçirilməsi də bu
tədbirlərdən biridir.
Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirinin birinci müavini Dursun Həsənov çıxışında qeyd edib ki, bu
kitab gənc nəslin Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlandırılmasında faydalıdır. Bu gün hər bir vətənpərvər
insan Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən
“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşiliklərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında öz sözünü deməlidir. Diplomat bu cür kitabların, yazılı materialların
daha da çoxaldılmasının və onların başqa dillərə də tərcümə olunmasının vacibliyini vurğulayıb.
Yazıçı Əli Abbas, din xadimi Mirağa Mustafayev, “Radio Marneuli” radiosunun əməkdaşı Şura
Qabulova və başqaları çıxış edərək erməni silahlı bölmələrinin keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının
köməyi ilə törətdiyi Xocalı soyqırımı və digər dəhşətlərdən söhbət açıblar.
Müəllif N.Məmmədzadə çıxışında “Xocalı harayı” kitabının gürcü dilinə tərcümə olunacağını
bildirib. O deyib ki, hər bir azərbaycanlı digər millətlərin nümayəndələri ilə söhbətlərdə Xocalı soyqırımı,
erməni cəlladlarının Azərbaycanda və Gürcüstanda törətdikləri vəhşiliklər barədə danışmalı, hamını
maarifləndirməlidir.
Kitabda şairin vətənpərvərlik mövzusunda qələmə aldığı “Yurd həsrəti” hekayəsi, Xocalıya aid
“Kədərli bir gün” və digər şeirləri yer alıb.
Xətayi Əzizov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Tbilisi
24 fevral 2016-cı il
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Vyanada „Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan üçün nəticələri və Xocalı soyqırımı“
mövzusunda konfrans keçirilib
Vyana, 25 fevral, AZƏRTAC
Vyana Texniki Universitetində „Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan üçün nəticələri və
Xocalı soyqırımı“ mövzusunda konfrans keçirilib.
Avstriya Akademiklər İttifaqının təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Qafqaz Universiteti
Təhlükəsizlik və Enerji Tədqiqatları Mərkəzinin elmi işçisi, Almaniyanın Laypsiq Universitetinin
doktorantı Şamxal Əbilov çıxış edərək Dağlıq Qarabağın tarixi, həmin regionun etnik tərkibinin son
əsrlərdə dəyişməsi barədə, o cümlədən çar Rusiyası, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti və SSRİ
dövrlərində Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı qəbul edilmiş qərarlar və hüquqi aktlar haqqında danışıb.
O, ötən əsrin 90-cı illərində Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində 20 faiz torpaqlarımızın
işğal olunduğunu, həmin ərazilərdə maddi və mədəni irsin məhv edildiyini diqqətə çatdırıb.
İnsanlığa qarşı törədilmiş ən qatı cinayətlərdən biri olan Xocalı soyqırımı haqqında məlumat verən
Ş.Əbilov, eyni zamanda, erməni mənbələrindən Xocalı soyqırımını təsdiqləyən faktları sadalayıb.
Almaniyanın Flensburq Universitetinin doktorantı Famil Qurbanov isə „Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi kontekstində ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyinetmə hüquqları arasında ziddiyyət“
mövzusunda məruzə edib. O, hər iki hüquqi anlayışın formalaşması, onların təsbit olunduğu beynəlxalq
sənədlərdə tətbiqi barədə danışıb.
Sonda məruzəçilər tədbir iştirakçılarının suallarını cavablandırıblar.
Elgün Niftəliyev
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Vyana
25 fevral 2016-cı il
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Londonda Xocalı Sülh mükafatı verilib
London, 25 fevral, AZƏRTAC
“Xocalıya ədalət” beynəlxalq təbliğat və təşviqat kampaniyası çərçivəsində Avropa Azərbaycan
Cəmiyyətinin(AAC) təşkilatçılığı ilə Böyük Britaniya parlamentində müxtəlif ölkələrdən olan gənc
rəssamların Xocalı soyqırımından bəhs edən əsərləri təqdim edilib.
AAC-ın direktoru Lionel Zetter sərgi haqqında məlumat verərək Xocalı soyqırımını beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq baxımından bu cür tədbirlərin əhəmiyyətini vurğulayıb.
Britaniya parlamentinin üzvü Bob Bləkmən isə Xocalı faciəsi və ümumiyyətlə, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə tezliklə obyektiv hüquqi və siyasi qiymət verilməsinin
vacibliyini diqqətə çatdırıb. Parlament nümayəndəsi Azərbaycan torpaqlarının tezliklə işğaldan azad
olunacağına və Xocalı soyqırımını törədənlərin layiqli cəza alacaqlarına əminliyini bildirib.
Parlamentin digər üzvü Mark Menzies çıxışında sərgi iştirakçılarına təşəkkürünü bildirərək bütün
əsərlərin Xocalı soyqırımının təsvir edilməsi baxımından dəyərli olduğunu deyib və qalibləri təbrik edib.
Daha sonra Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllini və
qaçqınların vəziyyətini ən yaxşı təsvir edən rəssamlara Xocalı Sülh mükafatı təqdim olunub.
“Bir yerdə olmaq və birlikdə böyümək” (Staying together and growing together) adlı əsəri ilə
kanadalı gənc rəssam Qordon Berqer birinci yeri tutub. Müsabiqədə ikinci yerə “Cənnət quşları” (Birds of
Paradise) adlı əsəri ilə britaniyalı gənc rəssam Eileen Anderson, üçüncü yerə isə “İnterfeys” (Interface)
adlı əsəri ilə cənubi koreyalı gənc rəssam Seunqjo Jeonq layiq görülüb.
Orxan İsmayılov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
London
25 fevral 2016-cı il
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Bişkekdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
Bişkek, 25 fevral, AZƏRTAC
Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfirliyində “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində
Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib.
Mərasimdə hökumət rəsmiləri, ölkədə akkreditə olunmuş diplomatik missiyaların rəhbərləri, hüquq
mühafizə orqanlarının, beynəlxalq qurumlarının təmsilçiləri, Azərbaycan diasporunun fəalları, ziyalılar,
ictimaiyyət nümayəndələri və jurnalistlər iştirak ediblər.
Xocalı soyqırımını əks etdirən sərgi ilə tanışlıqdan sonra iştirakçılara faciə ilə bağlı məlumatlar
toplusu və “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası tərəfindən hazırlanan açıqcalar təqdim edilib.
Tədbirdə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanan “Xocalıya ədalət” adlı sənədli film nümayiş
olunub.
Bişkekdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan məscidinin axundu Hacı İlqar Xocalı soyqırımı
qurbanlarının ruhuna dualar oxuyub.
Qırğızıstandakı səfirimiz Hidayət Orucov Xocalı soyqırımı haqqında ətraflı məlumat verib. Qeyd
olunub ki, Xocalı soyqırımı XX əsrin sonunda təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı
törədilən ağır cinayət kimi tarixə düşüb. Səfir bu vəhşiliklərin cavabsız qalmayaçağını, tarixin
məhkəməsinin qaçılmaz olduğunu bildirib.
Hidayət Orucov diqqətə çatdırıb ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində 700 minə yaxın imza toplanıb.
Heydər Əliyev Fondu Avropanın, Asiyanın, Afrikanın, Şimali və Cənubi Amerikanın 100-dək ölkəsində
Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçirib.
Qırğızıstan parlamenri-Jokorku Keneşinin deputatı Aşera Xalikova Xocalıda dinc əhalinin
qəddarlıqla qətlə yetirildiyini deyib, XX əsrin sonunda belə bir qanlı qırğının törədilməsinə öz etirazını
bildirib.
Pakistan İslam Respublikasının Qırğızıstandakı səfiri Qazi Ur Raxman ölkəsinin hər zaman
Azərbaycan xalqının yanında olduğunu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini və Xocalı
soyqırımının onlar üçün çox ağır hadisə olduğunu qeyd edib.
Türkiyənin Qırğızıstandakı səfiri Mətin Kılıça qardaş Azərbaycan xalqına qarşı törədilən cinayətin
təşkilatçılarının cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalarının və beynəlxalq məhkəmə qarşısına
çıxarılmalarının vacibliyini bildirib.
Qırğızıstanın görkəmli şairi Omor Sultanov xalqımıza dərin hüznlə başsağlığı verərək qeyd edib ki,
Xocalı soyqırımı hamımız üçün dözülməz ağrı və psixoloji sarsıntıdır. Şair Azərbaycan xalqına
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həll olunmasını arzu edib.
Qırğız-Türk “Manas” Universitetinin rektoru Səbahattin Balçı, Bişkekdəki “Azəri” İctimai
Birliyinin sədri Əzizağa Əliyev, Qırğızıstanın əməkdar həkimi Akif Alaferdov Xocalı soyqırımı və
erməni təcavüzü haqqında danışaraq Ermənistanın işğalçı siyasətinin təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün
region üçün təhlükəli olduğunu vurğulayıblar.
Qulu Kəngərli
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Bişkek
25 fevral 2016-cı il
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Xocalının ən çox itki verən kəndi
Qaradağlı faciəsi Xocalı soyqırımının başlanğıcı idi
Nurlan
1992-ci il fevralın 17-də erməni millətçiləri keçmış sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının
köməyi, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin və erməni terror təşkilatlarının iştirakı ilə Xocavənd rayonunun
Qaradağlı kəndində dəhşətli soyqırım törətmişlər. Ancaq Qradağlının qara günləri hələ bir qədər əvvəl
başlamışdı.1990-cı il noyabrın 24-də 3 nəfər Qaradağlı kənd sakini Xocavənd-Xankəndi yolunun 6
kilometrliyində ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirildi. 1991-ci ildən Qarabağın dağlıq hissəsində
baş verən hadisələrin gərginliyi get-gedə artırdı. Artıq baş verən hadisələr böyük fəlakətin
yaxınlaşmasından xəbər verirdi.
Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, “Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ
Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin Əlaqələndirmə Şurasının sədri, Qarabağ Araşdırmalar
Mərlkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədov qeyd edir ki, 1991-ci il yanvarın 9-da kəndə gələn UAZ markalı
avtomaşın ermənilər tərəfindən atəşə tutuldu, 1 nəfər öldürüldü, 4 nəfər yaralandı, sonradan onlardan 2-si
aldığı yaralardan dünyasını dəyişdi. Daha sonra ermənilər martın 8-də kəndin yaxınlığında 2 nəfəri
vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. 1991-ci il iyunun 27-28-də Xocavənd rayonunda ermənilərin “Qarabağ”
terror təşkilatının üzvləri Qaradağlı kəndinə hücum edərək Vərəndəli fermasında 6 nəfər kənd sakinini (3
nəfər qadın olmaqla) diri-diri yandırmışdılar. Bunun ardınca isə, sentyabrın 8-də ermənilər Qaradağlı
kəndində 3 nəfər kənd sakininin üzərinə dizel yanacağı tökərək yandırmış, 2 nəfərin isə başını
kəsmişdilər. Elə həmin gün “Ağdam-Qaradağlı” marşrutu ilə işləyən avtobusun ermənilər tərəfindən atəşə
tutulması nəticəsində 8 nəfər həlak olmuş, 42 nəfər yaralanmışdı. Ümumilikdə, 1991-ci ilin iyun-dekabr
aylarında erməni silahlı qüvvələrinin Ağdam-Xocavənd və Ağdam-Qaradağlı avtobuslarının erməni
silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 17 nəfər həlak oldu, 90 nəfərə qədər azərbaycanlı
yaralanmışdı. 1992-ci ilin əvvəllərində ermənilər daha dəhşətli cinayətlər törətdilər. Bu qanlı hadisələr
Xankəndində yerləşdirilmiş keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı və 81-ci alayının iştirakı ilə həyata
keçirilmişdi. Fevralın 13-17-də erməni silahlı dəstələrinin Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə silahlı
hücumu zamanı 118 nəfər (uşaq, qadın, qoca) əsir götürülmüş, Kəndin Bəylik bağı adlanan yerində 33
nəfər ermənilər tərəfindən güllələnmiş, eyni zamanda öldürülən və yaralı halda olanları bir yerdə
təsərrüfat quyusuna tökərək basdırmışlar. Əsirlərin bir hissəsi Qaradağlı-Xankəndi yolu üzərində yerləşən
erməni kəndlərində maşınlardan düşürüldü və hamının gözü qarşısında güllələndi. İki nəfər Zəki
bulağında, 2 nəfər Cəmiyyət kəndində öldürüldü. Əsirlikdə olan 68 nəfər kənd sakininə ermənilər əzab və
işgəncələr verərək onları amansızlıqla qətlə yetirdilər. Dörd nəfər müxtəlif dövrlərdə şəhid oldu. Beş
nəfərin taleyi bu günə qədər məlum deyil. Xankəndi və Əsgəranda 2 aydan artıq saxlanılan 54 nəfərdən
18-i əsirlikdən qayıtdıqdan sonra ermənilərin verdikləri ağır işgəncə və əzabların nəticəsi olaraq vəfat
etdi. Əsrlikdə saxlanılanlara qarşı vəhşi, vandalizm hərəkətləri ilə davranılması, insanların başlarının
kəsilməsi, diri-diri basdırılması, dişlərinin zorla çıxardılması, ac-susuz saxlanılması, işgəncə verilərək
öldürülməsi insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayət hadisəsi idi. Qaradağlı kəndində 2 ailənin hər
birindən 4 nəfər öldürülmüş, 42 ailə öz başçısını itirmiş, 140-a yaxın uşaq yetim qalmışdır. Ümumilikdə,
əhalisi ermənilər tərəfindən əsl soyqırıma məruz qalmış bu kənddə 91 nəfər, yəni kənd sakinlərinin hər 10
nəfərindən biri qətlə yetirilmişdir. Öldürülənlərdən 21 nəfəri ahıl və qocalar, 10 nəfəri qadın, 8 nəfəri
məktəbli olmuşdur. Kənddə olan 104 sakin və 14 əsgər sonuncu gülləyə qədər 4 gün düşmənlə mübarizə
apardı. Qeyri-bərabər döyüşlərdə biri qadın olmaqla 14 nəfər həlak oldu. Kəndin 800 nəfərə yaxın sakini
məcburi köçkün düşdü. İşğal nəticəsində Qaradağlıda 200 yaşayış evi, 1 mədəniyyət evi, 320 yerlik orta
məktəb, 25 çarpayılıq xəstəxana binası və çoxlu sayda digər sosial obyektlər dağıdılmışdır. Qeyd etmək
vacibdir ki, Xocavənd rayonunun ən çox itki verən və böyük döyüş yolu keçən kəndlərindən biri məhz
Qaradağlıdır. Bütövlükdə 20-yə yaxın erməni kəndinin əhatəsində olan Qarabağlı kəndi Xankəndi
yolunun üstündə yerləşirdi. 1988-1992-ci illərdə erməni silahlı dəstələri bu yoldan keçməyə cürət
etməyərək digər erməni kəndlərindən keçib getməli olurdular. Vətəni kömək olmadan müdafiə edən
qaradağlılar doğma yudun hər daşı, hər qayası uğrunda sonadək mübarizə apardılar. Qaradağlıda və
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Yuxarı Qarabağın digər yaşayış məntəqələrində erməni vandallarının törətdikləri soyqırım və dağıntılar
xalqımızın qan yaddaşına əbədi yazılaraq hər bir azərbaycanlı tərəfindən heç vaxt unudulmamalı, haqq
mübarizəmizdə bizdə vətənpərvərlik ruhunu daim yüksəltməyə və vətən yolunda qeyri-bərabər
döyüşlərdə şəhid olanları hər zaman qəhrəman kimi xatırlamağa səsləyir.
Qan yaddaşımız, XX əsrin soyqırımı
Xocalı faciəsi ermənilərin zaman-zaman xalqımıza qarşı törətdiyi soyqırımın siyasətinin tərkib
hissəsi, XX əsrin insanlığa sığmayan dəhşətli faciəsidir. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Hakim İsakov hesab
edir ki, Xocalı faciəsinin baş verməsinin əsas səbəbi ermənistanın uydurma “Böyük Ermənistan dövləti”
yaratmaq istiqamətində atdığı növbəti çirçin vandalizm aktıdır. Xocalı soyqırımının baş verməsinin əsas
təqsirkarı isə Rusiyanın Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı polkunun erməni separatçılarına dəstəyi
və A.Mütəlibov simasında o zamankı respublika rəhbərliyinin laqeyidliyi olmuşdur. Belə ki, Xocalı icra
başçısı olmuş Elman Məmmədov hələ 1991-ci ilin dekabrın 17-də A.Mütəlibova teleqram göndərərək,
yaşayış məntəqələrimizin erməni və ruslar tərəfindən hücuma məruz qaldığını bildirmiş və strateji
əhəmiyyətli Şuşanı əldə saxlanması üçün Xocalının müdafiəsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsini xahiş
etmişdi. Lakin heç bir kömək olmamışdı. Mühasirə halqası isə daralırdı. 1992-ci il yanvarIn 15-də
Kəkçicahan işğal edildi, paytaxta həyəcan siqnalları çatdırıldı, heç bir kömək göstərilmədi. Fevralın 10-da
isə Malıbəyli, Quşçular işğal olundu yenə də paytaxtdan heç bir kömək olmadı. Nəticədə 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 7 min əhalisi 105 nəfər müdafiəçısi olan Xocalı işğal edildi. Bununla
ermənilər öz işğallarını Dağlıq Qarabağ ərazisindən çıxararaq Azərbaycanlıların yaşadığı ərazilərə
keçirdilər. Belə bir faktı qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Dağlıq Qarabağ ərazisi 4 min kv.km olsa da
ermənilər 16 min kv. km. yəni 4 dəfə böyük ərazimizi işğal etdi. Xocalı faciəsi zamanı ermənilər
insanlığa sığmayan cinayətlər tötətdilər. 613 dinc əhali məhv edilmiş, 1275 nəfər əsr götürülmüş, 487
nəfər yaralanmış, 130 uşaq bir valideynini, 25 uşaq isə hər iki valideynini itirmiş, 150 nəfər itkin
düşmüşdür. Faciə qurbanlarında 106 nəfəri qadın, 70-i qoca, 56-sı uşaq idi. 59 nəfər xüsusi amansızlıqla
qətlə yetirilmiş, gözləri çıxarılmış, başları əzilmş, alın dərisi soyulmuşdur. Xocalı faciəsi zamanı Cenevrə
Konvensiyası ilə qadağan edilmiş 5,45 kalibrli güllələrdən istifadə olunmuşdu. Xocalıda soydaşlarımız
tərəfindən qəhrəmanlıq nümunələri də olmuşdur. Məsələn, Hava limanını qoruyan kapitan Əlfi Hacıyevin
22 nəfərlik dəstəsinin, uşaqları, qadınları, qocaları mühasirədən çıxaran zabit Tofiq Hüseynovun
qəhrəmanlığı buna misal ola bilər. Xocalıda baş vermiş faciəni mərhum Çingiz Mustafayev lentə alınmış,
ziyalılarımız Hidayət Orucov, Nəsiman Yaqublu, Həvva Məmmədov tərəfindən əsərlər yazılmış, Xoca
filmi çəkilmişdir. Xocalı hadisəsi ilə bağlı Ermənistan prezidentiS. Sarkisyanasual verildikdə o
həyasızcasına demişdir: “Xocalı hadisəsinə kimi Azərbaycanlılar elə bilirdi ki, bizlə zarafat etmək olar,
biz onlara əl qaldıra bilmərik.Lakin Xocalı hadisəsi ilə biz bu stereotipləri sındırdıq”. Nyu-York Tayms
qəzetinin qeyd etdiyi kimi Rusiya tərəfi bu prosesdə iştirak etdiyini inkar etsə də lakin, 1992-ci ilin
martında “Kрасный Звезда” qəzetində dərc olunmuş məqalədə bunu etitaf etmişdi. 1992-ci ilin aprelin 1nə olan hesablamara görə Xocalıya dəyən maddi ziyan 5 mld rubl olmuşdur. Azərbaycan Respublikası
Baş Prokurorluğunda Xocalı ilə bağlı 115 cildlik istinaq materialı toplanmış, 38 nəfərin günahı sübuta
yetirilmişdir. 2012-ci ildə AMEA Tarix İnstitutu və Respublika Baş prokurorluğu tərəfindən Xocalı ilə
bağlı Haaqa məhkəməsinə müraciət edilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyev bu faciəyə siyasi qiymət
vermiş, 1994-cü il matın 1-də isə “Xocalı faciəsinin baş verdiyi 26 fevral tarixinin hər il milli hüzn günü
kimi qeyd edilməsi haqqında” sərəncamı olmuşdur. 1993-cü il fevralın 18-də isə “Xocalı şəhid ailələrinə
maddi yardım göstərilməsi haqqında” sərəncam imzalamışdır. Heydər Əliyev Xocalı faciəsinin 10 illiyi
ilə əlaqədar azərbaycan xalqına müraciətində demişdir: “ Bu amansız qəddar soyqırım aktı insanlıq
tarixinə daxil olmuş ən dəhşətli, kütləvi terror aktıdır”. Hazırda Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması istiqamətində ölkə başçısı İlham Əliyevin, Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla
Əliyevanın, Azərbaycanın xaricdəki diaspor təşkilatlarının fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Ölkə
başçısı İlham Əliyev Xocalı faciəsini 20-ci ildönümü ilə əlaqədar 2012-ci ildə imzaladığı sərəncamında
demişdir: “Azərbaycanlılara qarşı XIX-XX əsrdə ermənilər tərəfindən həyata keçirilən etnik təmizləmə
siyasətinin tərkib hissəsi kimi Xocalı soyqırımı insanlıq əleyhinə yönəlmiş ağır cinayət kimi beynəlxalq
miqyasda öz hüquqi və siyasi qiymətini almalıdır”. Ölkə başçısının sərəncamı ilə Xocalı faciəsi ilə bağlı
abidə ucaldılmış, 2014-cü il 12 fevral sərəncamı ilə Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi
üçün 1 mln. manat vəsait ayrılmışdır. Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın,
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“Xocalıya ədalət” kompaniyası çərçivəsində Azərbaycanın xaricdəki diaspor təşkilatının fəaliyyəti də
uğurlu olmuşdur. Məhz bu fəaliyyətin nəticəsidir ki, ABŞ-ın 19 ştatı, Meksika, Pakistan, Kolumbiya,
Çexiya, Peru, Bosniya-Hersoqvina Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanımış, ABŞ-da Azərbaycani müdafiə
edən konqresmenlərin sayı 72-yə çatmışdır. Təkcə 2014-cü ildə Nyu-York metrosunu 34 stansiyasında
Xocalı faciəsi ilə bağlı materiallar yerləşdirilmiş, Misir telekanalında Xocalı ilə bağlı “Məhv edilmiş
şəhər” sənədli filmi nümayiş etdirilmiş, 2015-ci ildə İrlandiyada “Xocalı faciəsi ermənistan müttəhim
kürsüsündə” kitabının təqdimatı olmuşdur. Almaniyada, Fransada, Hollandiyada, Lüksemburqda, İsveçdə
diaspor təşkilatlarımızın xətti ilə “Xocalıya ədalət” kompaniyası çərçivəsində tədbirlər keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Göründüyü kimi Xocalı faciəsi ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırım
siyasətinin tərkib hissəsi olaraq insanığa zidd vandalizm aktı, Beynəlxalq Humanitar hüquqa zidd
soyqırım cinayətdir. Ölkə rəhbərliyinin qeyd etdiyi kimi ermənilər nə qədər tez öz ginayətlərindən əl
çəksələr regionda sabitlik yaranar və ermənistan nəhəng layihələrə qoşula bilər ki, bu da regionun və
həmin ölkə xalqının iqtisadı, sosial vəziyyətinin yüksəlməsinə səbəb olar.
Olaylar.-2016.-25 fevral.-№ 36.-S. 4.
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Xocalı həqiqətləri Çin dilində
Bakı, 25 fevral, AZƏRTAC
Fevralın 25-də Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) Çin dili və mədəniyyəti mərkəzində
ölkənin ali məktəblərində təhsil alan çinli tələbələrin iştirakı ilə Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümünə
həsr olunan tədbir keçirilib.
Universitetdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, əvvəlcə tədbir iştirakçıları Xocalı faciəsi qurbanlarının
xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.
Mərkəzin müdiri, professor Rafiq Abbasov iyirminci əsrin ən faciəvi hadisələrindən olan Xocalı
qətliamının ağır nəticələrindən söz açıb. Dünyada bu qanlı hadisələr barədə həqiqətlərin yayılmasının,
faciənin soyqırımı kimi tanınmasına nail olmağın vacibliyi vurğulanıb.
Sonra tələbələr Xocalı soyqırımı barədə Çin dilində ətraflı məlumat veriblər.
ADU-nun tərbiyə işləri üzrə prorektoru, professor Ələddin Əliyev Xocalı soyqırımının beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən tanınması üçün Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban Əliyevanın əvəzolunmaz işlər gördüyünü bildirib. Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının bu gün dünyaya səs saldığını söyləyən
Ə.Əliyev soyqırımının beynəlxalq miqyasda tanınması, ona siyasi-hüquqi qiymət verilməsi üçün bütün
gənclərimizin səfərbər olacağına inandığını deyib.
Sonda Xocalı soyqırımının dəhşətlərini əks etdirən sənədli filmlər nümayiş olunub.
AZƏRTAC
25 fevral 2016-cı il
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Helsinkidə Xocalı faciəsinin 24-cü ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib
Helsinki, 25 fevral, AZƏRTAC
Xocalı faciəsinin 24-cü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın İsveçdəki səfirliyinin və FinlandiyaAzərbaycan Dostluq Qrupunun birgə təşkilatçılığı ilə Helsinkidə anım mərasimi keçirilib.
Mərasimdə Finlandiyada akkreditə olunmuş bir sıra səfirlər, ölkə parlamentinin nümayəndələri,
siyasi araşdırmalar mərkəzlərinin əməkdaşları, yerli ictimaiyyətin, habelə Azərbaycan və türk diaspor
təşkilatlarının təmsilçiləri iştirak ediblər.
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Finlandiyadakı səfiri Adış Məmmədov mərasim iştirakçılarına
xalqımızın tarixinin qanlı səhifələrindən biri olan Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumat verib. 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan hərbi birləşmələrinin əhalisi tamamilə azərbaycanlılardan
ibarət olan Xocalı şəhərini bir gecə içərisində darmadağın etdiklərini qeyd edən səfir ermənilərin şəhərin
dinc əhalisini etnik azərbaycanlı olduqları üçün qırğına məruz qoyduqlarını və qətl edilmiş insanlara qarşı
ermənilər tərəfindən inanılmaz vəhşiliklərin törədildiyini diqqətə çatdırıb.
Hərbi münaqişələr zamanı dinc insanların toxunulmazlığı ilə bağlı beynəlxalq hüquq normalarının
mövcud olduğunu bildirən A.Məmmədov Ermənistan ordusunun müstəqil Azərbaycan ərazisinə hərbi
təcavüz etməklə bir tərəfdən beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozduğunu, digər tərəfdən isə dinc
insanları amansızlıqla qətlə yetirməklə daha ağır cinayətlərə imza atdıqlarını, lakin çox təəssüf ki, belə
dəhşətli cinayət törətmək əmri verən və bu cinayətlərin birbaşa iştirakçıları olan insanların bu gün
Ermənistan hökumətinin yüksək eşelonunda təmsil olunduqlarını qeyd edib.
Sonra səfir tarixə nəzər salaraq hələ keçən əsrin əvvəllərində “Böyük Ermənistan” yaratmaq arzusu
ilə yaşayan ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etdiyini və nəticə olaraq, Azərbaycanın
Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə üz-üzə qaldığını bildirib. 1992-ci ildən başlayaraq Azərbaycan ərazisinin
20 faizinin Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən zəbt olunduğunu qeyd edən səfir işğal edilmiş
ərazilərdən 1 milyondan artıq azərbaycanlının öz doğma yurd-yuvalarından qovularaq qaçqın və köçkün
vəziyyətinə salındığını bildirib. O, həmçinin zəbt olunmuş ərazilərdə azərbaycanlılara məxsus bütün
maddi və mənəvi abidələrin erməni işğalçıları tərəfindən darmadağın edildiyini diqqətə çatdırıb.
1993-cü ildə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik
Şurası tərəfindən 4 qətnamənin qəbul edildiyini və bu qətnamələrin hər birində Ermənistan hərbi
birləşmələrinin işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərini qeyd-şərtsiz tərk etməsi və Ermənistanın təcavüzkar
siyasətinə son qoymasının birmənalı şəkildə tələb olunduğunu bildirən Adış Məmmədov həmin
qətnamələrin bu günə qədər həyata keçirilmədiyini, Ermənistan hərbi birləşmələrinin müstəqil bir
dövlətin - Azərbaycanın ərazilərinin işğalını davam etdirdiyini vurğulayıb.
Səfir XX əsrin əvvəllərində dünyada beynəlxalq hüququn hələ təsbit edilmədiyi, dünya nizamını
təmin edən beynəlxalq və regional təşkilatların yaranmadığı, üstəlik I Dünya müharibəsinin davam etdiyi
bir dövrdə Osmanlı imperiyası ərazisində baş verən ölüm hallarını “erməni soyqırımı” kimi tanımaq
istəyən və müdafiə edən Avropa cəmiyyətlərinin XX əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında ermənilərin
törətdiyi vəhşiliklərə, xüsusilə Xocalı qətliamına göz yumduqlarını təəssüflə qeyd edib.
Çıxışının sonunda Adış Məmmədov Azərbaycan xalqı və Azərbaycan hökuməti tərəfindən Xocalı
soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, törədilən hərbi cinayətin açılması və
cinayətkarların öz cəzalarına çatması istiqamətində bu vaxta qədər çox böyük işlər görüldüyünü bildirib.
O, artıq dünyanın bir sıra ölkələrinin parlamentləri tərəfindən Xocalı hadisələrinin azərbaycanlılara qarşı
törədilmiş soyqırımı kimi qiymətləndirildiyini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.
Cənubi Qafqaz üzrə finlandiyalı ekspert, konfliktoloq Mikko Palonkorpi tədbirdə çıxış edərək
bütövlükdə regionun, xüsusilə də Azərbaycanın Avropa üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini, lakin
yerləşdiyi coğrafi məkanda çoxlu münaqişələrin baş verdiyini və böyük maraqların toqquşduğunu qeyd
edib. O, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı qətliamının törədilməsi faktının,
xüsusilə də baş verən hadisələrə ədalətli yanaşmanın bərqərar olmamasının regional və beynəlxalq
əməkdaşlıq cəhdlərinə fundamental təhlükə yaratdığını və bunun da öz növbəsində bütün regiona mənfi
təsir göstərdiyini qeyd edib.
Sonda finlandiyalı ekspert beynəlxalq terrorizm məsələlərindən danışaraq, Xocalı soyqırımını
törədənlərin İŞİD və “Əl-Qaidə”dən heç də fərqlənmədiklərini bildirib.
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Sonra Xocalı qətliamı ilə bağlı Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış sənədli filmi nümayiş
etdirilib.
Tədbirin sonunda ingilis araşdırmaçı İan Peartın müəllifi olduğu və Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti
tərəfindən çap olunan “Müharibə cinayətinin Xocalı şahidi. Ermənistan müttəhim kürsüsündə” adlı kitab
və faciə ilə bağlı səfirlik tərəfindən hazırlanmış broşürlər və videodisklər tədbir iştirakçılarına təqdim
olunub.
Rauf Əliyev
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Helsinki
25 fevral 2016-cı il
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Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Parisdə anılıb
Paris, 26 fevral, AZƏRTAC
Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin, Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin, Azərbaycanın Dostları və
Ulduz assosiasiyalarının təşkilatçılığı ilə Parisin Müqəddəs Lüdoviq katedralında Xocalı soyqırımının 24cü ildönümünə həsr olunmuş konsert təşkil edilib.
Konsertdən əvvəl Azərbaycanın Fransadakı səfiri Elçin Əmirbəyov xalqımızın tarixinə qanla
yazılmış Xocalı faciəsi haqqında iştirakçılara geniş məlumat verib.
Elçin Əmirbəyov bildirib ki, erməni hərbi birləşmələri 24 il bundan əvvəl, 1992-ci il fevralın 25dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərinə hücum edərək XX əsrin görünməmiş faciəsini
törədib, günahsız insanları amansızlıqla qətlə yetiriblər.
Səfir Xocalıda törədilən faciənin Fransanın Oradur-sür-Qlan kəndində törədilən vəhşiliklərlə
eyniyyət təşkil etdiyini diqqətə çatdırıb. Bəşəriyyətə qarşı törədilən bu cinayətə beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən hələ də siyasi qiymət verilməməsinə təəssüf hissi keçirdiyini bildirib.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!”
kampaniyasının Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında əhəmiyyətini vurğulayan səfir
artıq 12 ölkənin parlamentinin bu faciəni genosid aktı kimi tanıdığını qeyd edib. “Xocalıya ədalət!”
kampaniyası çərçivəsində təşkil edilən tədbirlərin əsas məqsədi faciə ilə bağlı ədalətin bərqərar
edilməsinə nail olmaq olduğu vurğulanıb.
Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin Paris ofisinin rəhbəri Marie-Laetitia Gourdin və Azərbaycanın
Dostları Assosiasiyasının baş katibi Mirvari Fətəliyeva çıxış edərək fevralın 25-dən 26-na keçən müdhiş
gecədə erməni hərbi birləşmələrinin Xocalıda dinc əhaliyə qarşı törətdikləri vəhşiliklərdən söz açıblar.
Tədbirdə tarzan Ramiz Quliyev, skripkaçı Sabina Rakşeyeva “Lamoureux”orkestrinin müşayiəti ilə
Azərbaycan və Avropa musuqiçilərinin əsərlərini ifa ediblər. Orkestrə beynəlxalq müsabiqələr laureatı
Eyyub Quliyev dirijorluq edib. Konsertdə Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun və Vasif Adıgözəlovun
əsərləri də səslənib.
Şəhla Ağalarova
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Paris
26 fevral 2016-cı il
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Əmmanda Xocalı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla anılıb

Əmman, 26 fevral, AZƏRTAC
Azərbaycanın İordaniya Haşimilər Krallığındakı səfirliyində Xocalı soyqırımının 24-cü
ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib.
Tədbirdə İordaniyanın dövlət və hökumət rəsmiləri, xarici işlər nazirliyinin baş katibi, idarə
rəisləri, İordaniyanın yuxarı və aşağı palatasındakı Dostluq və Qardaşlıq cəmiyyətlərinin rəhbərləri və
üzvləri, ölkənin xaricdə akreditə olunmuş səfirləri, İordaniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin üzvləri
iştirak ediblər.
İştirakçılar Xocalı soyqırımı zamanı qətlə yetirilmiş azərbaycanlıların xatirəsinin bir dəqiqəlik
sükutla yad ediblər.
Səfir Sabir Ağabəyov Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixindən danışaraq
erməni təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizinin işğal edildiyini və bununla da bir milyondan artıq
insanın öz yurdundan didərgin düşdüyünü auditoriyanın diqqətinə çatdırıb, Xocalıda dinc əhaliyə qarşı
törədilmiş vəhşilikdən bəhs edərək onların amansızcasına qətlinin bütün bəşəriyyətə qarşı cinayət
olduğunu xüsusilə vurğulayıb. O, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının
qeyd-şərtsiz azad edilməsi haqqında bir neçə qətnamənin qəbul edildiyini tədbir iştirakçılarının diqqətinə
çatdırıb və İordaniya senatı tərəfindən Xocalı soyqırımına dair qəbul edilmiş bəyanata görə, Azərbaycan
hökumətinin və xalqının səmimi təşəkkürünü bildirərək, yaxın vaxtlarda parlamentin Aşağı Palatası
tərəfindən də müvafiq qərarın qəbul ediləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Çıxışının sonunda diplomat
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın haqlı mövqeyini ikitərəfli
və beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində dəstəklədiyinə görə Əlahəzrət Kral II Abdullaha və İordaniya
xalqına Azərbaycan rəhbərliyinin təşəkkürünü bildirib.
Tədbirdə çıxış edən İordaniya senatındakı İordaniya-Azərbaycan Qardaşlıq Cəmiyyətinin sədri
Mirvan Hammud, cəmiyyətin idarə heyətinin üzvü Saleh Rişeydat, İordaniya Nümayəndələr
Palatasındakı Azərbaycan-İordaniya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Hazim Qaşu, Xocalı soyqırımının dünya
tarixində ən kədərli və hüznlü tarix kimi qeyd edildiyini bildiriblər. Onlar Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü ildən başlayaraq Xocalı soyqırımı barədə
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə sistematik işlərin görüldüyünü və bunun Xocalı
şəhidlərinin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün milli və insanı vəzifə olduğunu diqqətə çatdırıblar.
Daha sonra çıxış edən İordaniyanın nüfuzlu yazıçı-publisisti və jurnalisti Ömər Əl-Armuti
ölkəmizin müstəqillik əldə etməsindən sonra əldə etdiyi uğurlar barədə tədbir iştirakçılarına məlumat
verib. O, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi barədə tədbir iştirakçılarını
məlumatlandıraraq Xocalı faciəsindən və məhv edilmiş bu şəhərin əhalisinin qəddarlıqla qətlə
yetirilməsindən danışıb, faktlar və statistik göstəriciləri öz kitabında əks etdirdiyini tədbir iştirakçılarının
diqqətinə çatdırıb.
Azərbaycanda təhsil almış Filadelfiya Universitetinin professoru Amer Nizara Ermənistanın
ölkəmizə qarşı təcavüzünün nəticələrini öz gözləri ilə gördüyünü diqqətə çatdıraraq bu barədə xatirələrini
tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb.
Sonda İordaniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin azərbaycanlı qadınlar komitəsinin sədri
Zümrüd Dadaşova ingilis dilində emosional çıxışı iştirakçılarda Xocalı soyqırımının miqyası barədə
xüsusi təəssürat yaradıb.
Tədbirin rəsmi hissəsinin sonunda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Xocalı soyqırımı haqqında
ingilis dilində hazırlanmış qısametrajlı film nümayiş etdirilib.
Tədbir İordaniyanın yerli KİV-ləri tərəfindən geniş işıqlandırılıb.
Asya Hacizadə
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Əmman
26 fevral 2016-cı il
55

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Aureliya Qriqoriu: “Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixində ən dəhşətli faciələrdən biridir”
Bakı, 26 fevral, AZƏRTAC
Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının tarixində XX əsrin sonunda baş vermiş ən dəhşətli
faciələrdən biridir. Bunu Moldova İctimai Palatasının sədri Aureliya Qriqoriu “Ərazi münaqişələrinin
həllində ikili standartlar siyasəti” mövzusundakı konfransda bildirib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Kişineuda keçirilən və Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümünə həsr
olunan tədbirin təşkilatçıları Moldovadakı Azərbaycan səfirliyi, Moldova Respublikası hökuməti yanında
İctimai İdarəçilik Akademiyası və Moldova İctimai Palatasıdır.
Moldova İctimai Palatasının sədri Aureliya Qriqoriu qeyd edib ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzü artıq 25 ildir ki, davam edir. Bu təcavüz insan haqlarının təməl prinsiplərinin və beynəlxalq
hüququn hamılıqla qəbul edilmiş normalarının kütləvi pozulması ilə müşayiət olunur. Aureliya Qriqoriu
deyib: “Təcavüz nəticəsində Ermənistan 360 kilometr məsafədə Azərbaycan sərhədlərini pozub,
Azərbaycan-İran sərhədinin 198 kilometrlik hissəsini öz nəzarətinə götürüb. İşğal edilmiş ərazilərdə 890
şəhər, kənd və qəsəbə, 102 min yaşayış evi, 7 min ictimai bina, 693 ümumtəhsil məktəbi, 695 səhiyyə
obyekti, 800 kilometr uzunluğunda avtomobil yolu, 160 körpü, 23.000 kilometr uzunluğunda su kəməri
xətti, 156 min hektar şumluq torpaq, 464 tarixi abidə və muzey dağıdılıb. İlkin hesablamalara görə,
təcavüz nəticəsində Azərbaycana 600 milyard ABŞ dolları məbləğində zərər vurulub”.
İctimai Palata sədrinin sözlərinə görə, Ermənistanın apardığı hərbi əməliyyatlar və talanlar
nəticəsində 20 min adam həlak olub, 100 min azərbaycanlı yaralanıb, 50 min nəfər əlil olub. A.Qriqoriu
deyib: “Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Qarabağ müharibəsinin gedişində 4600 adamın itkin
düşdüyünü qeydə alıb ki, bunların 3700 nəfəri azərbaycanlıdır. 2012–ci ilin rəsmi məlumatlarına əsasən,
əsir düşmüş və girov götürülmüş azərbaycanlıların sayı 4000 nəfərdən çoxdur, onların 439-u əsirlikdə
həlak olub. Ermənistanın, eləcə də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisindən 1 milyondan çox azərbaycanlı
qovulub. O cümlədən Ermənistanın 185 yaşayış məntəqəsindən 250 min nəfərdən çox azərbaycanlı zorla
qovulub. Ermənistan ərazisində yaşayan azərbaycanlılar etnik təmizləmələrin qurbanı olub, elementar
insan haqlarından məhrum edilib. Qovulma talan və qətllərlə müşayiət olunub. Etnik təmizləmə siyasəti
Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində də davam etdirilib. Dağlıq Qarabağda və 7 ətraf rayonda
təxminən 760 min azərbaycanlı daimi yaşayış yerlərindən zorla çıxarılıb”.
Azərbaycan ərazilərinin işğalı soyqırımı aktları ilə müşayiət olunub. Aureliya Qriqoriu deyib: “XX
əsrin sonunda Azərbaycan xalqının qarşılaşdığı ən dəhşətli faciələrdən biri Xocalı şəhərində baş vermiş
soyqırımıdır. Bu gün o qorxunc hadisənin 24-cü ildönümüdür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə
erməni silahlı birləşmələri Xocalı şəhərini ələ keçirərək xüsusi amansızlıqla 613 nəfəri, o cümlədən 63
uşaq, 106 qadın və 70 qocanı qətlə yetiriblər. Xocalıda azərbaycanlıların soyqırıma məruz qalması faktı
artıq bir sıra ölkələrin parlamentləri və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınıb. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası özünün dörd qətnaməsində Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi
faktını birbaşa qeyd edib, bununla bərabər, “Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi
bütövlüyünü”, habelə “beynəlxalq sərhədlərin dəyişilməzliyini” bir daha təsdiqləyib”.
İctimai Palata sədrinin fikrincə, AŞPA-nın Sərsəng su anbarı ilə bağlı sonuncu qətnaməsi
Ermənistanın təcavüzkar dövlət olmasını bir daha təsdiqləyib. Həmin sənəddə Dağlıq Qarabağ yalnız
Azərbaycanın bir hissəsi kimi qeyd olunub. Bununla da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü yenə də təsbit
edilib.
Elə həmin gün AŞPA-da britaniyalı deputat Robert Uolterin qətnaməsi dinlənilib və qəbul
olunmayıb. “Dağlıq Qarabağda və Azərbaycanın digər işğal edilmiş ərazilərində zorakılığın eskalasiyası”
qətnaməsinin lehinə 66, əleyhinə 71 deputat səs verib. Məruzədə “erməni silahlı birləşmələri və digər
qeyri-nizami birləşmələrin Dağlıq Qarabağdan çıxarılması, hər iki ölkənin hökumətlərinin hərbi güc
tətbiqindən çəkinməsi, habelə Dağlıq Qarabağda təhlükəsizliyin dəstəklənməsi, köçkünlərin qayıdışının
təmin edilməsi, atəşkəs rejiminin pozulması hallarının təhqiq olunması mexanizminin yaradılması üçün
ATƏT-ə beynəlxalq sülhməramlı qüvvələri formalaşdırmaq çağırışları vardı”.
Aureliya Qriqoriu qeyd edib: “Dörd Moldova deputatından yalnız biri – Valeri Qeletski AŞPA-da
Dağlıq Qarabağa dair qətnamənin qəbulunun lehinə səs verib. Liliana Palixoviç və Valentina Buliqa
bitərəf qalıblar. Deputat Andrey Nequtsa ümumiyyətlə səsvermədə iştirak etməyib. Niyə görə Moldova dondurulmuş münaqişəsi olan ölkə bu sayaq qətnamələrin qəbulunda bitərəf qalır? Dövlətlərin ərazi
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bütövlüyü kimi mövzunun müzakirəsi zamanı susmaq və ya bitərəf qalmaqla Moldova özünü daha bir
neçə separatçı qurumla üzləşmək təhlükəsi altında qoyur. Bütün bunlar bir tərəfdən, ərazi bütövlüyü
məsələsində dəqiq dövlət mövqeyinin yoxluğu, qismən də beynəlxalq birlikdə ikili standartların
nəticəsidir”.
AZƏRTAC
26 fevral 2016-cı il
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Xocalı soyqırımı insanlıq tarixinin ən qanlı səhifələrindən biridir
Məhəmməd Məmmədəliyev,
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin əməkdaşı
“Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən
azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı
və ən qanlı səhifəsidir”
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Xocalı faciəsi xalqımızın tarixinin dəhşətli və faciəli səhifələrindən biridir. Bu faciəyə yol xeyli
əvvəllərdən başlanmışdı. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev vaxtilə - XX əsrin 60-70-ci illərində mühüm
dövlət vəzifələri və rəhbər vəzifədə olarkən ermənilərin DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsi üçün
apardığı gizli fəaliyyətlərini aşkar edərək bir müddət bunun qarşısının alınmasına nail oldu. XX əsrin 60cı illərində Heydər Əliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində işləyərkən ermənilərin DQMV-də gizli
fəaliyyətlərindən xəbərdar olmuş, onlara qarşı tədbir görülməsi üçün müəyyən təşəbbüslər göstərmişdi.
Azərbaycan KP MK-nın Birinci Katibi seçildikdən sonra Heydər Əliyev ermənilərin bu fəaliyyətinin
qarşısını almaq üçün həm siyasi, həm də iqtisadi tədbirlər həyata keçirdi ki, bu da ermənilərin gizli
planlarının və niyyətlərinin puça çıxmasına səbəb oldu. Erməni separatçılarının mənfur niyyətlərinin
qarşısını almaq məqsədilə DQMV-nin iqtisadi inkişafı və əhalisinin sosial şəraitini yaxşılaşdırmaq
tədbirləri həyata keçirərək onlara bəhanə yeri qoymadı.
Heydər Əliyev Moskvaya Siyasi büroya mühüm dövlət vəzifəsinə dəvət olunandan sonra
Azərbaycana rəhbərlik edənlər Dağlıq Qarabağı unutdular. Bundan istifadə edən ermənilər sosial
vəziyyətin pisləşməsini və buna görə də Azərbaycan hökumətinin rəhbərliyi altında yaşamağın
mümkünsüzlüyünü ön plana çəkərək ictimai fikri çaşdıra bildilər. Qarabağda separatizm başlandı.
1988-ci il Dağlıq Qarabağ hadisələrinin başlanması erməni ideoloqları “Dənizdən dənizə Böyük
Ermənistan” uydurmasını ortaya ataraq ərazi iddialarını canlandırdılar. Bu, Azərbaycanlılara məxsus olan
kəndlərin və qəsəbələrin dağılmasına, 10 minlərlə günahsız insanın ölümünə, 100 minlərlə vətəndaşımızın
öz tarixi-etnik ərazilərindən qovulmasına gətirib çıxardı.
1988-ci ilin fevralından Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisində vəziyyət gərginləşdi. 1989-cu
ilin fevral ayında Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistana birləşdirilməsi haqda qərar qəbul
edildi. Sosial vəziyyətin ağırlığını bəhanə gətirərək gərgin ictimai vəziyyət yaradıldı. Vəziyyəti
gərginləşdirmək üçün ermənilərlə azərbaycanlılar arasında ədavəti qızışdırmaqdan ötrü azərbaycanlılara
qarşı qətllər törətdilər. Getdikcə geniş vüsət alan münaqişə müharibə vəziyyətinə gətirib çıxartdı ki, bu
müharibə hələ də davam edir.
1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan qoşunları Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələrinin 366-cı
qvardiya motoatıcı polkunun köməyi ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini yerlə yeksan etdi. Ermənilərin
güllə yağışında yüzlərlə insan məhv oldu. Həmin dəhşətli gecə erməni cəlladları nə uşaqlara, nə qocalara,
nə də qadınlara aman vermədi.
Xocalı faciəsi zamanı 613 nəfər insan məhv edilmiş, 1271 dinc sakin girov götürülmüşdür,
onlardan 150-sinin taleyi hələ də məlum deyil. Faciə zamanı 1000 nəfər dinc sakin müxtəlif dərəcəli yara
aldı, 106 qadın, 83 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 76 insan, həddi-büluğa çatmamış gənc oğlan və qız
əlil oldu. Əsir düşənlər və meyitlər qeyri-insani hərəkətlərlə təhqir edildi. Onların başı və digər bədən
üzvləri kəsildi, başlarının dərisi soyuldu, uşaqların gözləri çıxarıldı, hamilə qadınların qarınları yarıldı.
Bütün beynəlxalq normalara zidd olaraq erməni silahlı qüvvələri əsirlərə qarşı qeyri-insani rəftar etdilər.
Onlar Cenevrə konvensiyasının bütün maddələrinə, protokollara zidd olaraq dinc sakinlərin yollarını
kəsərək işgəncələr verdilər.
Bu hərbi-siyasi cinayət zamanı 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq
isə valideynlərindən birini itirdi, 56 nəfər şəhid oldu, xüsusi amansızlıq və qəddarlıqla diri-diri yandırıldı.
Heydər Əliyev Xocalı soyqırımından danışarkən qeyd etmişdir: “Bu qəddar və amansız soyqırımı
aktı insanlıq tarixinə ən dəhşətli kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu”.
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Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev MDB başçıları Şurasının 24 dekabr 1993-cü il bəyanatında
haqlı olaraq göstərmişdir ki, Ermənistan Respublikasının Azərbaycana qarşı təcavüzü xalqımıza saysızhesabsız müsibətlər gətirmişdir. SSRİ dağıldıqdan, Azərbaycan və Ermənistan müstəqillik qazandıqdan
sonra münaqişə dövlətlərarası hərbi münaqişəyə çevrildi. Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri
Azərbaycan ərazisinin 17 min kv. km-ni (20 %-ni) işğal etdi. Erməni silahlı birləşmələri Dağlıq Qarabağ
ərazisini tam nəzarət altına aldıqdan sonra təcavüzkar əməllərini ardıcıl surətdə genişləndirərək, onun
hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respublikasının Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Fizuli, Cəbrayıl, Qubadlı,
Zəngilan rayonlarını və Qazax rayonunun bir hissəsini işğal etdilər. Hərbi əməliyyatlar zamanı dinc əhali
kütləvi surətdə qırıldı, işğal olunmuş ərazilərdə etnik təmizləmə aparıldı və dağıntılar törədildi.
Əslində, Xocalı faciəsi bir gecənin olayı deyildi. Ermənilər bu faciəyə Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi başlandıqdan sonra hazırlıq görmüşdü. Onlar Qarabağın digər ərazilərində də belə faciələr
törətməyə çalışsalar da, bunun ən dəhşətlisini Xocalıda həyata keçirdilər. Xocalı faciəsinə gedən yolun
başlanğıcı isə Azərbaycan - Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin daha aydın şəkildə meydana çıxdığı dövrə
təsadüf edir. Elə həmin vaxtdan da Xocalı qətliamının əsası qoyulurdu. Bu faciə Azərbaycan xalqına qarşı
Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi dövründə vurulmuş ən ağır zərbədir. Xocalılar bu faciəni mərdliklə,
qəhrəmanlıqla qarşılamışlar. Öz evini, şəhərini, ailəsini qəhrəmancasına müdafiə edənlər həlak olmuşlar,
şəhid olmuşlar. Vəhşi ermənilər tərəfindən açılan atəşlərin nəticəsində Xocalı ərazisi qana bulaşmışdır.
Faciəni törətməkdə erməni şovinistlərinin məqsədi xalqımızı qorxutmaq, vahimə içində saxlamaq,
onun mübarizə əzmini qırmaq, işğal faktı ilə barışmasına nail olmaq idi. Lakin düşmən öz məkrli
niyyətlərinə çata bilmədi. Xocalı müdafiəçiləri təpədən dırnağa qədər müasir silahlarla təchiz olunmuş
düşmən qarşısında özünü itirmədi, əyilmədi, qəhrəmanlıq və rəşadət nümunələri göstərdi. Onlar qeyribərabər döyüşdə igidliklə vuruşaraq əsl fədakarlıq və vətənpərvərlik nümayiş etdirdilər.
Xocalı qətliamı Azərbaycan xalqının tarixində erməni faşistlərinin insan təfəkkürünə sığmayan
vəhşiliklərinin qanlı izidir. Faciədən bir neçə gün sonra cəsarətli reportyorlarımızın od içində çəkdikləri
kadrları onu seyr edənləri iliyinədək sarsıdır. Meşələrdə əli, ayağı, burnu, qulağı donan, əsir və girov
düşən qoca və uşaqların bizim könüllü Milli müdafiə əsgərlərinə təhvil verilməsi səhnəsi yüz il bundan
sonra da ən güclü insanı belə sarsıdacaq, yandırıb-yıxacaq. Körpələri meşələrdə donan, çöhrələrinə
ölümün rəngi çökən zavallı anaların ağrılara dönən fəryadı heç vaxt heç kimin yaddaşından silinməyəcək.
Əsrlər boyu türk dünyasına qənim kəsilən, azərbaycanlılara qarşı daim qəddar münasibətdə olan,
bizə içində hər zaman kin, nifrət və intiqam hissi alovlanan erməni anaları öz dığalarını da həmin ruhda
tərbiyə edirlər. Azərbaycan anası isə qəlbi saf, humanist, mərhəmətli olduğundan övladlarını insansevər
böyüdür. Əslində bu, bəşəri alicənablıqdır. Lakin analarımız heç vaxt unutmamalıdırlar ki, övladlarının
kürəyinə tuşlanmış gavur xəncəri var.
Övladını o yağı xəyanətindən ehtiyatlandırmaq üçün onlara dostu düşməndən seçməyi öyrətməli,
xalqımızın tarixi düşməni və intiqamla bağlı beşiyi başında layla çalmalıdır. Analarımız övladını düşmən
tərəfindən əzilən, döyülən, öldürülən, müdafiə olunan, məzlum, fağır yox, düşmən üstünə gedən, şığıyıb
intiqamını almağı bacaran mərd, cəsarətli, cəsur ruhda tərbiyə etməlidir.
Xocalı soyqırımına siyasi qiymət yalnız ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışından sonra verildi. Onun sayəsində bu Faciənin əsl səbəbləri bütün dünyaya çatdırıldı.
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasətinin ağlasığılmaz vəhşiliklərini ifşa edən faktlar və
sənədlər BMT-yə nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara göndərildi. Ulu öndər Heydər Əliyevin sayəsində Xocalı
soyqırımının dünyaya tanıdılması istiqamətində xeyli işlər görüldü. Onun hakimiyyətə gəlişindən sonra
atılan əsas addım Azərbaycan qarşısında duran ən mühüm məsələnin həlli ölkəmizə qarşı erməni
təcavüzünün dəf edilməsi, işğal olunmuş torpaqların geri qaytarılması, ev-eşiklərindən didərgin salınmış
bir milyondan çox soydaşımızın öz el-obalarına dönməsi istiqamətində hərtərəfli fəaliyyət başlandı.
Ölkədə daxili ictimai-siyasi durumun son dərəcə mürəkkəb olmasına baxmayaraq, tez bir zamanda erməni
azğınlarının və silahlı qüvvələrinin qarşısı alındı və beləliklə də, 1994-cü ilin mayında münaqişənin
həllində ilk mərhələ kimi cəbhə xəttində atəşkəs elan olundu.
Ermənistanın hərbi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham edilməli, cinayət cəzasız
qalmamalıdır. Xocalı soyqırımına görə 9 dekabr 1948-ci il tarixli Cenevrə konvensiyasına əsasən
Ermənistan Respublikasına qarşı sanksiyalar tədbiq olunmalı, bu cinayətin iştirakçıları təkcə Azərbaycan
xalqına qarşı deyil, bütün sivilizasiyalı dünyaya qarşı yönəlmiş cinayətin icraçıları kimi ciddi
cəzalarındırılmalıdır. Onlar soyqırımı törətməkdə günahkar olduqları üçün beynəlxalq məhkəmə
qarşısında dayanmalıdırlar.
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Həmin beynəlxalq sənəddə göstərilir ki, hər hansı milli, etnik, yaxud dini qrupun tam və ya
qismən məhv edilməsilə törədilən bir sıra hərəkətlər genosid (soyqırımı) cinayətinin mahiyyətini təşkil
edir. Bu hərəkətlər - həmin qrupun üzvlərinin öldürülməsi, ağır bədən xəsarətinin, onların fiziki məhvinə
səbəb olan həyat şəraitinin yaradılması, uşaqların zorla bir insan qrupundan alınıb başqalarına verilməsi
törədilmiş cinayətin soyqırımı kimi tövsif edilməsinə əsas verir. Bu hüquqi meyarlardan yanaşdıqda,
ermənilərin Xocalıda törətdikləri dəhşətli cinayətlərin genosid olduğuna heç bir şübhə qalmır. Həmin gün
mənfur erməni silahlı birləşmələri Xocalı əhalisini məhz milli-etnik, dini səbəblərlə son nəfərinədək qətlə
yetirmək, məhv etmək məqsədini qarşıya qoymuşdular.
Ermənistanın müharibə zamanı beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymaması ilə bağlı faktlar
yalnız bununla bitmir. Beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə əsasən müharibə yalnız silahlı
münaqişədə olan tərəflərin silahlı qüvvələri arasında aparılmalıdır. Mülki əhali döyüşlərdə iştirak
etməməli və onlarla hörmətlə davranılmalıdır. "Müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə dair" IV
Cenevrə Konvensiyasının 3-cü maddəsinə əsasən mülki əhalinin həyatına və təhlükəsizliyinə qəsd, o
cümlədən onların hər cür öldürülməsi, şikəst edilməsi, onlarla qəddar davranılması, onlara əzab və
işgəncə verilməsi, insan ləyaqətinə qəsd, təhqir və alçaldıcı hərəkətlər qadağan edilir. Konvensiyanın 33cü maddəsində isə qeyd olunur ki, heç bir mülki şəxs törətmədiyi hüquq pozuntusuna görə cəzalandırıla
bilməz. Mülki əhaliyə qarşı kollektiv cəza tədbirlərinin görülməsi, mülki əhalini qorxuya salmaq, onlara
qarşı terror hərəkətləri, bu insanların repressiyaya məruz qoyulması birmənalı qadağan edilir. Həmin
Konvensiyanın 34-cü maddəsinə görə mülki əhalinin girov götürülməsi də qadağandır. Lakin təkcə
Xocalıda 1000-dən artıq insanı girov götürən ermənilər bu prinsipə də aşkar sayğısızlıq nümayiş
etdirmişdilər. Ermənistan silahlı qüvvələri bu hüquq normalarına məhəl qoymamış, Xocalıda dinc
əhalinin məhvi üçün ən qəddar üsullara əl atmışlar.
Xocalı soyqırımı və işğalçı Ermənistanın torpaqlarımızda törətdiyi digər faciələr nəticəsində
"İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamədə", "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi
haqqında" Avropa Konvensiyasında və digər beynəlxalq aktlarda təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlar, o
cümlədən insanların yaşamaq hüququ kobud şəkildə, kütləvi surətdə pozulmuş, insanların şərəf və
ləyaqəti tapdalanmışdır.
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması,
qətliama obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımları ulu öndərin adını daşıyan Heydər
Əliyev Fondu davam etdirir. Bu istiqamətdə görülən işlərdə təşkilatın fəaliyyəti özünəməxsus yer tutur.
Məhz Fondun gərgin əməyi nəticəsində əvvəlki illərdən fərqli olaraq indi dünya ölkələri erməni
qəsbkarlarının insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun məlumatlandırılıb. Bir sıra dövlətlər,
beynəlxalq təşkilatlar, eyni zamanda nüfuzlu qurumlar bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş bu cinayətin əsl
mahiyyətini anlayaraq qətliamı kəskin şəkildə pisləyir. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya
Federasiyasındakı nümayəndəliyinin rəhbəri və “Baku” jurnalının baş redaktoru Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası həyata keçirilir ki,
bununla da Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqla böyük tarixi bir
missiyanı həyata keçirir. Vətən bu gün Xocalıda şəhid və şahid olanların ruhu qarşısında baş əyir. Xocalı
şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün dövlətimiz tərəfindən bir sıra mühüm tədbirlər həyata
keçirilmiş, Bakıda, respublikamızın bir sıra bölgəsində, həmçinin xaricdəki diasporlarımızın maddi və
mənəvi dəstəyi ilə dünyanın bir sıra ölkələrinin paytaxtlarında Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə abidələr
ucaldılmışdır. Bu isə ürəkləri daim vətən eşqilə döyünən soydaşlarımızın öz yurddaşları olan Xocalı
şəhidlərinin müqəddəs ruhuna hörmət və ehtiramlarının bariz nümunəsidir.
O gecə, o günlər həlak olanlar, dünyadan gedənlər Azərbaycanın əziz vətəndaşlarıdır, onlar
respublikamızın ərazi bütövlüyü yolunda qurban gediblər, xalqımızın Milli azadlıq yolunda apardığı
mübarizənin qurbanlarıdır, şəhidləridir. Onların faciəli surətdə həlak olması, şəhid olması Azərbaycan
xalqının qəhrəmanlığının, mətanətinin, cəsarətinin nümayişidir. Buna görə də biz bu gün bütün şəhidlərin
ruhuna rəhmət oxuyaraq, eyni zamanda başımızı dik tutmalıyıq. Nə qədər qəmgin olsaq da, o qədər də
nikbin olmalıyıq, irəliyə, gələcəyə ümidlə baxmalı, ümidlə yaşamalıyıq. Biz əminik ki, tutduğumuz yol
şərəfli, doğru yoldur.
Xocalı soyqırımı təkcə faciə deyil, milli iradə tərbiyə edən bir məktəbdir. Bu, bizi dözümlülüyə,
həmçinin vətən yolunda canından keçməyə hazır olmağa, mərdliyə, qorxmazlığa ruhlandırır.
Palitra.-2016.-26 fevral.-№ 36.-S. 13.
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Dünyadakı mövcud “ikili standartlar” Xocalı faciəsinin daha geniş
miqyasda soyqırımı kimi tanınmasına imkan vermir
İlham MƏMMƏDZADƏ,
AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun direktoru,
fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Azərbaycan xalqı öz tarixi ərazisini heç vaxt unutmayacaq. Biz öz haqq işimizdən heç vaxt əl
çəkməyəcəyik. Biz Ermənistandan o vaxta qədər əl çəkməyəcəyik ki, öz torpaqlarımıza qayıdaq və ərazi
bütövlüyümüzü bərpa edək. Biz bu vəziyyətlə heç vaxt barışmayacağıq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə xüsusi qəddarlıqla törədilmiş Xocalı qətliamı
Ermənistanın Dağlıq Qarabağı işğal etmək məqsədi ilə apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc
azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin miqyasca ən dəhşətlisidir. Azərbaycan
tarixinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən qədim mədəniyyətə, strateji əhəmiyyətə malik
Xocalı rayonu erməni separatizminin, şovinizminin qurbanı olmuşdur.
Həmin gecə erməni qəsbkarları Xankəndidə yerləşən, keçmiş sovetlərdən qalma 366-cı alayın
yaxından köməkliyi ilə Xocalını tamamilə yandırmış, Kərkicahanın, Malıbəylinin, Meşəlinin ardınca
tarixdə misli-bərabəri olmayan Xocalı müsibəti baş vermişdir. Əslində, ermənilər Xocalı şəhərinin
mühasirəsinə hələ 1991-ci ilin oktyabrında başlamışdılar. Xankəndi ilə Əsgəran arasında strateji məkan
olan Xocalının ələ keçirilməsi ermənilərin əsas məqsədlərindən idi. 1991-ci il oktyabrın 30-da Xocalı ilə
əlaqə tamamilə kəsilmişdi. Və ara-sıra görünən vertolyotlar mühasirədə qalan 2500 nəfərlik Xocalını
Azərbaycanla bağlayan yeganə nəqliyyat vasitəsi idi. 1992-ci il yanvarın 28-də Ağdam-Şuşa reysi ilə
uçan mülki vertolyotun Xankəndidən atılan raketlə vurulmasından sonra Xocalı ilə hava əlaqəsinə də
tamamilə son qoyulmuşdu. 1992-ci il yanvarın 2-dən Xocalıya verilən elektrik enerjisi də kəsilmiş, şəhər
büsbütün təcrid olunaraq taleyin ümidinə buraxılmışdı. Fevralın ikinci yarısından etibarən Xocalı dörd bir
yandan erməni yaşayış məntəqələrindən intensiv artilleriya atəşinə məruz qalırdı. Şəhərin mühasirədən
çıxarılması üçün kağız üzərində çeşidli planlar cızılsa da, onların heç biri gerçəkləşdirilmirdi.
Həmin dövrdə hakimiyyətdə olan rejimin Qarabağı qorumaq bacarığına malik olmadığı qabarıq
görünürdü. Üstəlik silahlı qüvvələr siyasi intriqaların güdazına verilmişdi. 1992-ci il yanvarın sonu fevralın birinci yarısında Kərkicahan, Quşçular, Malıbəyli və Qaradağlı kəndlərinin işğalına ölkə
rəhbərliyinin göstərdiyi biganəlik Xocalıya münasibətdə də aşkar idi. Güc nazirliklərinin tez-tez
dəyişdirilməsi hərbi uğursuzluqların əsas səbəblərindən birinə çevrilmişdi. Xocalının müdafiəsi üçün
mərkəzi hakimiyyət səviyyəsində planlı tədbirlərin həyata keçirilməməsi son nəticədə ermənilərin 1992-ci
il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə amansız qətliamı törətməsinə şərait yaratmış oldu.
Şəhəri mərdliklə qoruyan, əllərindəki yüngül silahlarla döyüşən xocalılar təpədən dırnağadək
silahlanmış orduya qarşı uzun müddət tab gətirə bilmədilər. Şəhəri yalnız atıcı silahlarla qoruyan yerli
özünümüdafiə dəstələri ən müasir hərbi texnika ilə təchiz edilmiş, əvvəlcədən xüsusi hazırlıq keçmiş
silahlı birləşmələrə müqavimət göstərməyə qadir deyildilər. Nəticədə erməni təcavüzkarlarının
Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri növbəti genosid - Xocalı soyqırımı 613 nəfərin, o cümlədən 106
qadının, 63 azyaşlı uşağın, 70 qocanın həyatına son qoymuşdur. 487 nəfər şikəst olmuş, 1275 dinc sakin
əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür. Bu soyqırımı aktı nəticəsində bəzi ailələr bütünlüklə məhv
edilmiş, mülki əhali görünməmiş qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, əsir götürülənlərə amansız işgəncə
verilmişdir. Bu əməllərin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə görə insanların tamamilə və
ya qismən məhv edilməsi niyyətilə törədilməsi beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqa əsasən məhz soyqırımı
olduğunu sübut edir. Bu dəhşətli cinayət əməlinin məqsədi doğma torpağının müdafiəsinə qalxmış dinc
əhalini qorxudub onun mübarizə əzmini qırmaq, eyni zamanda, ölkədə siyasi vəziyyəti qarışdıraraq
Azərbaycan torpaqlarının işğalını asanlaşdırmaq olmuşdur.
Xocalıda baş verənlər soyqırımı aktı olsa da, o zaman Azərbaycanda hakimiyyətdə olan qüvvələrin
məsuliyyətsizliyi və səhlənkarlığı üzündən erməni vandalizminin gerçək mahiyyəti barədə dünya
62

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

ictimaiyyəti yetərincə məlumatlandırılmamışdı. O zamankı ölkə rəhbərliyinin bu faciəyə olduqca laqeyd
və qətiyyətsiz münasibəti nəticəsində ermənilərin işğalçılıq, etnik təmizləmə, terrorçuluq, habelə Xocalı
soyqırımı kimi dəhşətli cinayət törətməsinə dünya ictimaiyyəti ilkin vaxtlarda biganə yanaşmış,
təcavüzkarın cilovlanması üçün beynəlxalq səviyyədə hansısa təsirli tədbirlər görülməmişdir. Halbuki
artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzinə gətirildiyi, beynəlxalq
müstəvidə danışıqların başlandığı dövr idi. Ermənilər Azərbaycanın, guya təcavüzkar olduğunu sübuta
yetirmək üçün təbliğat maşınını tam gücü ilə işə salaraq qondarma “Sumqayıt hadisələrini” dünyaya
bəyan etdilər. Biz isə yaşadığımız gerçək qətliamı dünyanın önünə çıxarmağa tələsmirdik. Hətta 1993-cü
il fevralın 23-də imzalanmış “Azərbaycana qarşı edilmiş vəhşiliklərin açıqlanması haqqında” fərman da
kağız üzərində qalmışdı.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, beynəlxalq hüquq normaları Xocalıda baş verənlərin “soyqırımı
kimi tövsifi üçün kifayət qədər ciddi əsaslar yaradır. Belə ki, BMT-nin Soyqırımı cinayətinin qarşısının
alınması və onun cəzalandırılması haqqında” 9 dekabr 1948-ci il tarixli Konvensiyasında isə soyqırımı
cinayətinin mahiyyəti tam olaraq əksini tapmışdır. 12 yanvar 1951-ci ildə qüvvəyə minmiş bu
konvensiyada ilk dəfə olaraq beynəlxalq hüquqda insan qruplarının milli, etnik, irqi, dini fərqlərinə görə
kütləvi məhv edilməsinə yönələn cinayətlər soyqırımı adlandırılmışdur. Konvensiyanın 2-ci maddəsinə
görə, soyqırımı hər hansı milli, etnik, irqi və dini qrupun qismən və ya bütövlükdə məhv edilməsi
məqsədilə törədilən aşağıdakı hərəkətlərdən biridir.
Konvensiyanın 3-cü maddəsinə görə, soyqırımı; soyqırımı törətməyə yönəlmiş gizli sövdələşmə;
soyqırımı törətməyə birbaşa iştirak və açıq təhrik; soyqırımı törətməyə yönəlmiş qəsd; soyqırımda iştirak
cəzalandırılan əməllər sırasındadır. Bu kriteriyalar baxımından Xocalı qətliamının soyqırımı kimi tövsif
olunmasına ciddi hüquqi əsaslar mövcuddur. Ümumən, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə həm də
keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının IV maddəsini, Ruanda üzrə Beynəlxalq
Tribunalın Nizamnaməsinin I maddəsini, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusunu, həmçinin “Xocalı
soyqırımı günü haqqında” Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 24 fevral 1994-cü il tarixli qərarını,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 mart 1998-ci il
fərmanını və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü və 104-cü maddələrini əsas tutur.
Azərbaycanlılara qarşı tarixən tətbiq olunan soyqırımı, deportasiya, işgəncələr və qeyri-insani rəftar, eyni
zamanda, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının, İşgəncələrə Qarşı BMT və Avropa Şurası
konvensiyalarının və digər aktların kobud şəkildə pozulması deməkdir.
Azərbaycan 1996-cı il mayın 31-də BMT-nin 9 dekabr 1948-ci il tarixli “Soyqırımı cinayətinin
qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında” Konvensiyasını ratifikasiya etmiş, milli
qanunvericiliyini bu sənədə uyğunlaşdırmaq istiqamətində tədbirlər görmüşdür. Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin VII bölmənin fəsillərə bölünməsində bu konvensiyanın tələbləri nəzərə alınmış, 16cı fəsil “sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər”, 17-ci fəsil “müharibə cinayətləri” adlandırılmışdır.
Konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərin həyata keçirilməsi istiqamətində görülən tədbir kimi Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə “Soyqırım”, (maddə 103), “Soyqırımın törədilməsinə təhrik etmə”
(maddə 104) maddələri daxil edilmişdir.
Erməni silahlı qüvvələri və Dağlıq Qarabağın silahlı separatçı qüvvələrinin keçmiş SSRİ-nin
Xankəndinə dislokasiya olunmuş 366-cı alayının hərbçiləri ilə birlikdə Xocalıda törətdikləri qətliamda
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və onun
cəzalandırılması haqnqında” 1948-ci il 9 dekabr tarixli konvensiyasında və Azərbaycan Respublikası
CM-in 103-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş soyqırımı cinayətinin tərkibi vardır. Cinayət işi öyrənilərkən
müəyyən edilmişdir ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirən Ermənistan hərbi birləşmələri, Dağlıq
Qarabağdakı silahlı separatçı birləşmələr və Xankəndidə yerləşən 366-cı alayın hərbçiləri tərəfindən
dünya dövlətlərinin qəbul etdiyi beynəlxalq hüquq normalarına da riayət edilməmişdir. 1949-cu il 12
avqust tarixli “Döyüşən silahlı qüvvələrdə yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
haqqında”, “Hərbi əsirlərlə rəftar haqqında” və “Müharibə zamanı mülki əhalinin qorunması haqqında”
Cenevrə konvensiyalarının müvafiq maddələrində nəzərdə tutulan döyüş əməliyyatlarında bilavasitə
iştirak etməyən şəxslərə qarşı onların həyatına və şəxsiyyətinə qəsd etmək, o cümlədən hər hansı şəraitdə
öldürmək, şikəst etmək, qəddarcasına rəftar etmək və işgəncə vermək, girov götürmək, insan ləyaqətinə
toxunmaq, o cümlədən təhqiramiz və alçaldıcı tərzdə rəftar etmək kimi qadağalar kobud surətdə
pozulmuşdur.
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Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, ötən 24 ildə Xocalı həqiqətlərinin dünyaya tanıdılması,
Ermənistanın sovet hərbi dairələrinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin beynəlxalq
miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülmüş, xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc olunmuş, Xocalı
genosidi müxtəlif təşkilatlarda gündəmə gətirilmiş, bununla bağlı bir çox internet saytları yaradılmışdır.
Azərbaycanın üzləşdiyi soyqırımı cinayətlərinin dünyaya tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun
da tarixi xidmətlərini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Fondun vitse-prezidenti və Moskva nümayəndəliyinin
rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində “Xocalıya ədalət!” kampaniyasına start verməsi də bəşər tarixində ən dəhşətli cinayətlərdən
olan Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədi daşıyır. Bu, İKT
Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş koordinatoru Leyla Əliyevanın 2008-ci il mayın
8-də irəli sürdüyü təşəbbüs əsasında həyata keçirilir. Tunisdə İSESCO Baş Assambleyasının 10-cu
sessiyasında imzalanmış protokol “Xocalıya ədalət” Beynəlxalq məlumat təşviqat kampaniyasına dəstək
verilməsini və dünya miqyasında təhsil, elm və mədəniyyət sahələrində birgə tədbirlərin həyata
keçirilməsini nəzərdə tutur. Aksiyanın əsas məqsədi beynəlxalq birliyi Xocalı faciəsi haqda ədalətli
məlumatlandırmaqdır. Bu məqsədlə dünyanın bir sıra ölkələrində “Xocalıya ədalət” veb-saytının
təqdimetmə mərasimləri keçirilir.
Görülən işlərin nəticəsi olaraq, son illər bəzi dünya dövlətləri Xocalı həqiqətlərini qəbul etməyə
başlamışlar. Məsələn, Kanada, Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan İslam Respublikası, Bosniya və
Herseqovina, Rumınya, Çexiya və İordaniyanın parlamentləri Xocalı soyqırımını tanımışlar. ABŞ-ın Vest
Virciniya, Kaliforniya, Massaçusets, Texas, Nyu-Cersi, Meyn, Nyu-Meksika, Arkanzas, Corciya,
Oklahoma, Tennesi, Pensilvaniya, Konnektikut, Florida, Missisipi və digər ştatlarının qanunverici
orqanlarında da müvafiq qətnamələr qəbul olunmuş, Xocalıda qırğın törədənlərin məsuliyyətə cəlb
olunması tələb edilmişdir. Şübhəsiz, bu prosesin genişlənməsi tədricən dünya ictimaiyyətinin Xocalı
faciəsi ilə bağlı daha obyektiv məlumatlar almaq imkanlarını genişləndirir.
Etiraf etmək lazımdır ki, dünyada mövcud olan “ikili standartlar” Xocalı faciəsinin daha geniş
miqyasda soyqırımı kimi tanınmasına hələlik imkan verməmişdir. Halbuki, şahid ifadələri, istintaq
materialları və beynəlxalq hüquq normaları 1992-ci ildə Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğuna
hansısa şübhə yeri qoymur. Ötən əsrin əvvəllərindən fərqli olaraq, Xocalı faciəsi müasir dünyanın gözü
qarşısında baş vermişdir. Dünyanın ən müxtəlif nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri hələ 1992-ci ildə
faciə ilə bağlı geniş reportajlar vermiş, yaxud yaymışlar.
Bədnam erməni millətçiləri, bir qayda olaraq, hər ilin aprel ayında hüquqi əsası olmayan saxta
təbliğatla beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmağa çalışırlar. Qondarma “erməni soyqırımı”nın ildönümləri
ərəfəsində çirkin təbliğatlarını genişləndirən erməni şovinistləri ənənəvi olaraq Türkiyə və Azərbaycanı
hədəf seçərək özləri haqqında məzlum, “qırğına məruz qalmış millət” imici yaratmağa səy göstərirlər.
Ötən əsrin əvvəllərində türklərin guya “ermənilərə qarşı soyqırımı yeritdiyini” iddia edən erməni
millətçiləri öz diaspor və lobbi təşkilatlarının köməyi ilə qondarma, tarixi əsasları olmayan bu məsələni
müxtəlif ölkələrin parlamentlərinə çıxarmağa cəhd edirlər. Bəzi ölkələrin qondarma “erməni soyqırımı”
məsələsindən siyasi təzyiq vasitəsilə istifadə etməyə çalışmaları bunu bir daha təsdiqləyir.
Yüz ildən çox dövrdə ermənilərin bir neçə nəslinin Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik ruhunda
tərbiyə edilməsi nəticə etibarı ilə XX əsrin sonlarında sivil dünyanın gözü qarşısında Xocalı soyqırımının
baş verməsinə gətirib çıxarmışdır. Hadisələr göstərir ki, bu gün erməni millətçiləri hələ də özlərinin
bədnam və çirkin niyyətlərindən əl çəkməyiblər. Qəddar üsullarla dinc insanları kütləvi qırğına məruz
qoyan erməni millətçiləri tarix qarşısındakı cinayətlərini ört-basdır etmək məqsədilə müxtəlif vasitələrə,
tarixi saxtalaşdırmağa əl atır, öz xeyirlərinə yazmağa cəhd edir və bu işdə xaricdəki erməni lobbisinə
arxalanırlar.
Təəssüf ki, insan hüquqlarının kütləvi və kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnmiş Xocalı
soyqırımına hələ də beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymət verilməmiş, terrorçu, işğalçı əməllərə qarşı qəti
tədbirlər görülməmişdir. Halbuki, ümumbəşəri dəyərlərlə, beynəlxalq hüquq normalarına əsasən
düşünmək və qərar qəbul etməyin zamanı çatmışdır. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın haqq
mövqeyini dəstəkləməli, işğalçı Ermənistan dövlətinə qarşı sərt sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Lakin son
illərdə bir çox dünya dövlətləri Xocalı həqiqətlərini qəbul etmişlər. Deməli, Xocalı soyqırımının dünyada
tanıdılması bir-iki ilin işi deyil və bu istiqamətdə hələ uzun müddət fəal iş aparmaq lazımdır. İnanırıq ki,
dövlət başçısı İlham Əliyevin hücumçu diplomatiyası nəticəsində biz öz həqiqətlərimizi dünyaya qəbul
etdirə biləcəyik.
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Xocalı soyqırımı - bəşəriyyətə qarşı müdhiş cinayət
Dünyanın ən dəhşətli faciəsi
Vaqif BAYRAMOV
Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ötən əsrin əvvəllərindən başlayıb və bu iddialar
soyqırımlarla müşayiət olunub. İstər 1905-1907-ci illərdə, istərsə də 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın
əksər bölgələrində - Bakı, Quba, Şamaxı, Lənkəran, İrəvan, Naxçıvan, Cənubi Azərbaycan və digər
yerlərdə törədilən soyqırımı aktları buna sübutdur.
1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri əvvəlki vandalizm aktlarına
davam etdirərək keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı ilə birlikdə Xocalı sakinlərinə qarşı
dəhşətli soyqırımı törədiblər. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər dinc sakin, o cümlədən 63 uşaq, 106
qadın, 70 qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib. Xocalıda 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, 1000
nəfərdən artıq adam, o cümlədən 76 uşaq əlil olub, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki
valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib, 1275 nəfər girov götürülüb. Bu günədək 150 nəfər
Xocalı sakininin taleyi ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur.
Keçmiş döyüşçü, Ağdam rayonu Əhmədavar kənd sakini Oruc Cabbarov 24 il əvvəl şahidi olduğu
dəhşətli hadisələri belə xatırlayır: “1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı qüvvələri
keçmiş sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi
heyətinin köməyi ilə Xocalıya üç istiqamətdən hücum etdi. Xocalıda olan təqribən 2500 sakin şəhəri tərk
edərək, Ağdam rayonu istiqamətində qaçmağa məcbur oldu. Onu da bildirim ki, hələ faciədən 10 gün
əvvəl Xocalıya yol açılacağı ilə bağlı məlumat verilmişdi. Biz də postlarda hazır vəziyyətdə gözləyirdik.
Lakin yol açılmadı. Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə atəş səsləri eşitdik. Bildik ki, ermənilər Xocalıya
hücuma keçiblər. Cəbhəni yarıb xocalılılara kömək etmək qərarına gəldik. Fevralın 26-sı səhər tezdən
silahdaşlarımla Qaraqaya yüksəkliyini ələ keçirdik. Xocalıdan Ağdam istiqamətinə qaçan insanların necə
vəhşiliklə qətlə yetirildiyinin şahidi olduq. Qadınlar, qocalar, körpə uşaqlar ağlasığmaz qəddarlıqla
öldürülmüşdülər. Bu vəhşiliyi sözlə ifadə etmək çox çətindir”.
O.Cabbarov və silahdaşları daha sonra Əskəran qalasının yaxınlığında ermənilərin pusqusuna
düşmüş insanları xilas ediblər. “Onlar vahimə, qorxu və həyəcan içində idilər. Yüzə yaxın Xocalı sakinini
oradan çıxarıb Ağdama gətirdik. Aralarında yaralananlar, don vuranlar da vardı. Bu əməliyyatda bizim də
yoldaşlarımızdan bir neçəsi şəhid düşdü, yaralandı”, - deyə O.Cabbarov vurğulayır.
Göründüyü kimi, Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biridir.
Bu faciə Xatın, Lidisa, Oradur soyqırımı kimi insanlıq tarixinə düşən qanlı bir hadisədir. Xalqımız
davamlı olaraq erməni millətçi-şovinistlərinin etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qalıb, tarixi
torpaqlarından qovulub, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilib və bütün bunlar kütləvi qırğınlarla müşayiət
olunub.
Xocalının işğal edilməsində məqsəd bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində azərbaycanlılardan
ibarət olan, strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən, ümumiyyətlə, bu şəhəri
yer üzündən birdəfəlik silmək idi. Çünki Xocalı elə bir yaşayış yeri idi ki, o, Azərbaycan tarixinin qədim
dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Erməni
işğalçılarının silahlı dəstələrinin Xocalıya hücumunu şəhərin coğrafi mövqeyi şərtləndirirdi. Belə ki, 7
min əhalisi olan Xocalı Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Qarabağ dağının silsiləsində və AğdamŞuşa, Əskəran-Xankəndi yollarının üzərində yerləşir. Qarabağdakı yeganə aeroport da məhz bu
şəhərdədir. Xocalı əhalinin tarixən məskunlaşdığı yerdir və qədim tarixi abidələr indiyə qədər
də qalmaqdadır.
Əhali əsasən üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıq və əkinçiliklə məşğul olmuub. Şəhərdə toxuculuq
fabriki, 2 orta məktəb və 2 natamam orta məktəb var idi. Son illərdə baş vermiş hadisələrlə əlaqədar
olaraq Fərqanədən (Özbəkistan) qaçqın düşən 54 məhsəti türkü ailəsi, həmçinin Ermənistandan və
Xankəndidən qovulan azərbaycanlıların bəziləri də Xocalıda məskunlaşmışdılar. Sonralar ermənilər
etiraf edirdilər ki, Ermənistan silahlı dəstələrinin ilk əsas vəzifəsi Xocalı platsdarmının məhv edilməsi, bu
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məntəqədən keçən Əskəran-Xankəndi yolunun boşaldılması, azərbaycanlıların nəzarətində olan
aeroportun ələ keçirilməsi idi.
XX əsr dünya tarixinin ən qəddar soyqırımı aktı olan Xocalı faciəsi haqqında tarixi həqiqətlərin
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində bünövrəsini ümummilli lider Heydər Əliyevin
qoyduğu siyasi kurs bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. “Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq təbliğat və məlumatlandırma kampaniyası da bu siyasi kursun həyata keçirilməsində, xüsusilə
Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında uzaqgörənliklə düşünülmüş uğurlu bir strategiyadır.
“Xocalıya ədalət!” bu gün bəşəriyyəti terror nəticəsində zülm və işgəncələrdən əziyyət çəkən
milyonlarla insanın taleyi uğrunda mübarizəyə çağıran mənəvi bir cəbhədir. “Xocalıya ədalət!” çağırışı
beynəlxalq terrora qarşı mübarizədə humanizm dəyərləri üzərində köklənmiş güclü və yeni strateji
modeldir.
Xatırladaq ki, “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumat kampaniyası Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti, Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası
dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci il mayın 8-də - Şuşanın işğalı
günü irəli sürülüb. Faciənin mənəvi və siyasi-hüquqi tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya hazırda
dünyanın bir çox ölkələrində uğurla həyata keçirilir. “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının nəticəsi olaraq
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ermənilərin Xocalıda törətdiyi mənfur əməlləri “insanlığa qarşı kütləvi
cinayət” kimi tanıyıb və üzv dövlətləri bu faciəyə lazımi siyasi-hüquqi qiymət verməyə çağırıb.
Artıq Xocalı faciəsinin soyqırımı olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və beynəlxalq
təşkilatların qərarlarında, qətnamələrində əksini tapır. Kanada, Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan,
Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, Çexiya, İordaniya, Honduras və digər ölkələrin parlamentləri, eləcə
də ABŞ-ın bir sıra ştatlarının qanunverici orqanları və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımını
tanıyıb.
Bu gün “Xocalıya ədalət!” dünyanı gəzir, beynəlxalq kürsülərdən insanları haqsızlığa, zülmə və
zülmkarlığa, terrorçuluğa qarşı mübarizəyə çağırır. Məqsəd Xocalı faciəsinin əsl mahiyyətini,
cinayətkarları və onların havadarlarını dünyaya bəyan etmək, ikili standart mövqeyində dayanmış ayrıayrı dövlətləri, bəzi beynəlxalq təşkilatları haqqın səsinə səs verməyə çağırmaqdır. Eyni zamanda,
beynəlxalq qurumların bu faciə ilə əlaqədar və eləcə də insan hüquqları və azadlıqları haqqında qəbul
edilmiş qərarlarına, müraciətlərinə hörmətlə yanaşmağa çağırmaq, həm beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsində, həm də əxlaqlı, saf siyasi yanaşma yolu ilə Xocalı faciəsinə hüquqi və siyasi qiymət vermək
istəyidir.
Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi
soyqırımları pisləyir, yolverilməz olduğunu bildirirlər.
Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr “Soyqırımı cinayətinin xəbərdarlıq edilməsi və
cəzalandırılması” konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin Beynəlxalq
məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. Dünya bilməlidir ki, bu cinayət,
təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün sivilizasiyalı dünyaya, bəşəriyyətə qarşı
yönəldilmişdir. Bu gün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan, eləcə də sabiq prezident Robert Köçəryan
və digərləri baş vermiş soyqırımının günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab
verməlidirlər.
Bu məqamda məşhur britaniyalı jurnalist, “Qara bağ” kitabının müəllifi Tomas de Vaalın 2000-ci
ildə hazırkı Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyandan aldığı müsahibədən kiçik bir hissəsini xatırlatmaq
yerinə düşər: “Xocalı hadisələrinədək azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, biz onlarla zarafat edirik. Onlar elə
düşünürdülər ki, ermənilər mülki əhaliyə qarşı əl qaldıracaq insanlar deyil. Biz bu anlayışa (stereotipə)
son qoyduq”.
Sarkisyanın bu etirafı Xocalı qətliamının əvvəlcədən planlaşdırılmış və qorxutmaq məqsədilə
törədilmiş akt olduğunu bir daha sübut edir.
Xalqımız Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətlə tənzimlənəcəyinə, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı təcavüzünə son qoyulacağına, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunacağına ümid edirlər.
Hamımız inanırıq ki, dünya ictimaiyyəti Xocalı şəhərində baş vermiş dəhşətli faciəyə laqeyd qalmayacaq,
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş soyqırımına gec-tez hüquqi qiymət verəcək, bu qanlı cinayətin
törədilməsində təqsirkar olanların hamısı barəsində layiqli hökm çıxaracaq.
Xalq qəzeti.-2016.-26 fevral.-№44.-S.7.
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Xocalı sakini: O gecəni xatırlamaq çox dəhşətlidi
Ağdam, 27 fevral, Tahir Ağaməmmədov, AZƏRTAC
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı qüvvələri keçmiş sovet ordusunun
Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə
Xocalı şəhərini işğal edib. Üç istiqamətdən hücuma məruz qalan Xocalıda olan təqribən 2500 nəfər sakin
şəhəri tərk edərək Ağdam rayonu istiqamətində qaçmağa məcbur olub. Lakin əhalinin qarşısı erməni
silahlı dəstələri tərəfindən kəsilərək xüsusi qəddarlıqla məhv edilib, əsrin faciəsi törədilib. Üstündən illər
ötsə də, xocalılılar hələ də o dəhşətli hadisənin ağrı-acısını yaşayır, dinc əhaliyə qarşı törədilən
vəhşiliklərin təsirindən çıxa bilmirlər.
Belə insanlardan biri - faciənin şahidi, Xocalıdan olan məcburi köçkün Elyana
KərimovaAZƏRTAC-a müsahibəsində 24 il əvvəl başlarına gətirilən müsibətlərdən danışaraq deyib:
“Xocalı şəhəri erməni quldurları tərəfindən mühasirəyə alınmışdı. Fevralın 25-də gecə saat 11-də şəhəri
atəşə tutmağa başladılar. Gecə saat 1-ə qədər gözlədik. Artıq düşmən şəhərə girmişdi. Hər tərəf od tutub
yanırdı. Kömək isə gəlmirdi. Şəhəri tərk edib meşəyə qaçdıq. Meşədə ermənilər qarşımızı kəsib bizi atəşə
tutdular. O gecəni xatırlamaq çox dəhşətlidi. Baş verənləri sözlə ifadə etmək olmur. Hərə bir tərəfə
qaçırdı. Həmin vaxt xeyli adam, o cümlədən 15 yaşlı baldızım, böyük baldızımın yoldaşı, atamın bacısı
yanımda öldürüldü. Qara qaya deyilən yerə tərəf hərəkət etdik. Burada bizi ağdamlı döyüşçülər xilas
etdilər. Hava soyuq, şaxtalı idi. Əsgərlərdən biri öz çəkməsini çıxarıb donan ayaqlarıma geyindirdi. Altı
yaşlı oğlumla məni Ağdama gətirdilər. Həyat yoldaşımdan və digər qohumlarımdan ayrı düşmüşdük.
Onları Ağdam xəstəxanasında yaralı halda tapdım. Həmin gecə qohumlarımdan 8 nəfər öldürülüb.
Baldızımın yoldaşından isə hələ də bir xəbər yoxdur”.
Hazırda Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində məskunlaşan Elyana Kərimova düşməndən
qisasını alacağı və öz ata yurduna qayıdacağı günü gözləyir.
AZƏRTAC
27 fevral 2016-cı il
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BMT-nin Əddis-Əbəbədəki mənzil-qərargahında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb
Əddis-Əbəbə, 27 fevral, AZƏRTAC
Azərbaycanın Efiopiyadakı səfirliyi BMT-nin Əddis-Əbəbədəki mənzil-qərargahında (UNECA –
BMT-nin Afrika üzrə İqtisadi Komissiyası) Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümünə həsr olunan anım
mərasimi təşkil edib.
Tədbirdə Efiopiyanın dövlət qurumlarının və Əddis-Əbəbədə akkreditə olunmuş diplomatik
korpusun nümayəndələri, Afrika İttifaqının rəsmiləri, Azərbaycanın ali məktəblərini bitirmiş efiopiyalı
məzunlar və mətbuat nümayəndələri iştirak ediblər.
Səfir Elman Abdullayev mərasimdə çıxış edərək Xocalı soyqırımının Azərbaycanın tarixinə ən
dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olduğunu qeyd edib. O, 1992-ci il fevralın 26-da
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalı şəhərinin dinc sakinlərinə qarşı soyqırımı törətdiklərini
vurğulayıb. Səfir Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıya hücumu zamanı 613 günahsız azərbaycanlının
vəhşicəsinə qətlə yetirildiyini, onlardan 106-nın qadın, 63-nün uşaq, 70-nin qoca olduğunu, 8 ailənin
tamamilə məhv edildiyini, 25 uşağın hər iki valideynini, 130 uşağın valideynlərindən birini itirdiyini
tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. O, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın azərbaycanlılara qarşı
törədilmiş bu soyqırımı ilə bağlı verdiyi müsahibədə günahsız insanların ermənilər tərəfindən qətlə
yetirildiyini açıq şəkildə etiraf etdiyini vurğulayıb. Diplomat beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatlarının,
o cümlədən dünyanın aparıcı mətbuat orqanlarının Xocalıda törədilmiş qətliamı bəşəriyyətə qarşı cinayət
və vəhşilik kimi dəyərləndirdiyini bildirib.
Səfir dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının
Xocalıda törədilmiş cinayətlərə hüquqi və siyasi qiymətin verilməsinə yönəldiyini vurğulayıb.
Daha sonra tədbirdə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış, Xocalı soyqırımından bəhs edən
film göstərilib.
Əddis-Əbəbə Universitetinin professoru Abera Deqfa Xocalı soyqırımının hüquqi əsaslandırılması
ilə bağlı təqdimatla çıxış edib. Xocalı soyqırımının hüquqi aspektlərini təhlil edən və beynəlxalq
təşkilatların araşdırmalarına, habelə müvafiq konvensiyalara istinad edən A.Deqfa Xocalı soyqırımı
qurbanlarının məhz azərbaycanlı olduqlarına görə hədəfə alındıqlarını söyləyib. O, Xocalıda törədilən
cinayətin hüquqi baxımdan beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən soyqırımı kimi tanınmasının zəruri
olduğunu qeyd edib, bu cinayətə susmağın ən böyük ədalətsizlik olduğunu vurğulayıb.
Azərbaycanda təhsil almış efiopiyalı məzun Seyfu Tirfi çıxış edərək Xocalı soyqırımının törədildiyi
zaman ölkəmizdə olduğunu və xalqımızın yaşadığı bu acını və şahidi olduğu ağır mənzərəni indiyədək
unuda bilmədiyini qeyd edib. O, bu qanlı cinayətləri törədənlərin yaxın zamanda cəzalandırılacağına
inandığını bildirib.
Digər məzun Tassisa Kaba azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarından qovulan zaman əliyalın və
ağır durumda olduqlarını ürəkağrısı ilə xatırlayıb, ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşiliklərin cavabsız
qalmayacağına və ədalətin bərqərar olacağına əminliyini bildirib.
Üzərində “Xocalıya ədalət!” yazılmış köynəklər geyinən iştirakçılar mərasimin keçirildiyi “Afrika
zalı”nın girişində Xocalı soyqırımı zamanı ermənilər tərəfindən törədilmiş cinayətləri əks etdirən
fotostendlə tanış olublar.
Tədbir Efiopiyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən işıqlandırılıb.
Asya Hacızadə
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Əddis-Əbəbə
27 fevral 2016-cı il
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İspaniyada Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar aksiyalar keçirilib
Madrid, 27 fevral, AZƏRTAC
Azərbaycanın İspaniyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə Madrid və Barselona şəhərlərində Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin anım tədbirləri keçirilib.
Madriddə bir qrup azərbaycanlının təşəbbüsü ilə şəhərin Sol meydanında (Puerta de Sol) dinc
şəraitdə, icazəli aksiya keçirilib. Aksiya çərçivəsində əhaliyə Xocalı soyqırımı barədə məlumat verilib,
broşürlər paylanılıb.
Kataloniya vilayətinin mərkəzində isə Barselona Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə
fləşmob keçirilib. Aksiya zamanı Barselonada yaşayan azərbaycanlılar və tələbələr şəhərin mərkəzi
küçələrindən birində yerli əhalinin və turistlərin diqqətini Xocalı soyqırımına cəlb ediblər. Aksiyaya
maraq göstərən insanlara ingilis və ispan dillərində hazırlanmış bukletlər paylanılıb, onlara Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi haqqında ətraflı məlumat verilib.
Aygün Əliyeva
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Madrid
27 fevral 2016-cı il
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Berlində Xocalı faciəsinə dair elmi debatlar keçirilib
Bakı, 27 fevral, AZƏRTAC
Berlinin Humboldt Universitetində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair elmi
müzakirələr keçirilib. Tədbir 1992-ci il fevralın 26-da baş vermiş Xocalı faciəsi qurbanlarının əziz
xatirəsinə həsr olunub.
İctimai–siyasi xadimlər, deputatlar, diplomatlar, mətbuat nümayəndələri, Azərbaycan diasporunun
fəalları, müəllim və tələbə heyəti də daxil olmaqla, 200 nəfərlik auditoriya qarşısında çıxış edən Avropa
Azərbaycan Cəmiyyətinin (TEAS) Almaniya ofisinin direktoru Şahin Namati-Nasab deyib: “TEAS
Heydər Əliyev Fondunun vitse- prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində bu tədbiri təşkil etdiyi üçün qürur hissi
duyur. 2008-ci il mayın 8-də başlayan “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının tez bir zamanda geniş vüsət
alması regionda ədalətin bərqərar edilməsinə beynəlxalq dəstək tədbiridir. Bu dəstək Avropa, Amerika,
Asiya və Afrikada 100-dən artıq ölkədə tədbirlərin keçirilməsi ilə ifadə olunub. Xocalı faciəsinin 24 illiyi
münasibətilə TEAS “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində Strasburq, Stokholm, Vilnüs, Afina,
London, Brüssel, Paris, İstanbul, və Florensiya şəhərlərində tədbirlər təşkil edib”.
Namati-Nasab çıxışını davam etdirərək bildirib: “Mən bugünkü müzakirələrdə iştirak edən
Azərbaycanın Almaniyadaki səfiri Pərviz Şahbazovu, Bundestaq üzvləri, xüsusilə deputat Florian Hahnı
salamlayıram. Bu tədbirdə əsas məruzəçi kimi professor Yohannes Rau çıxış edəcək. O, postsovet
ölkələri üzrə tanınmış ekspertdir. Bu gün biz Moskvada mühüm elmi vəzifələrdə çalışan professor
Raunun mülahizələrini dinləyəcəyik. Biz Xocalı faciəsinin 24-cü ildönümünü anırıq. Təəssüf ki,
beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanın silahlı birləşmələri tərəfindən davam edən
işğalına göz yumur və bir milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün acınacaqlı
vəziyyətinə biganə yanaşır”.
Azərbaycan səfiri Pərviz Şahbazov Xocalı qətliamı, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və yeddi ətraf
rayonun davam edən işğalı barədə danışaraq qeyd edib ki, Azərbaycan bu münaqişənin həllində
konstruktiv mövqe sərgiləyir. Ermənistan üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməli və işğal etdiyi
Azərbaycan ərazilərini tərk etməlidır.
Parlament üzvü Florian Hahn Azərbaycanın Almaniya üçün strateji tərəfdaşlığının əhəmiyyətindən
bəhs edərək deyib ki, Almaniya Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində
yaxından iştirak etməli, xüsusilə ATƏT-in Minsk qrupu çərçıvəsində aparılan danışıqlar prosesində öz
fəallığını artırmalıdır.
Professor Yohannes Rau soyqırımı dəhşətini təsirli sözlərlə ifadə edib. O vurğulayıb ki, Xocalıda
ağlasığmaz vəhşiliklər törədilib. Bunun nəticəsində çoxlu sayda ölən və yaralanan olub, insan
hüquqlarının pozulması faktı baş verib. Xocalıdakı kütləvi insan qırğını faktları xarici hüquq
müdafiəçilərinin hesabatlarında da öz əksini tapıb. Professor bildirib ki, Dağlıq Qarabağda törədilmiş
hərbi cinayətlərin araşdırılması və onları törədənləri məsuliyyətə cəlb etməyin artıq vaxtı çatıb.
AZƏRTAC
27 fevral 2016-cı il
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Xocalının qanla açılan qara “Səhər”i
Məhəmməd NƏRİMANOĞLU
“Xocalının səsi” batmışdı, amma...
Xocalı dəhşətlərini gözləri ilə görən və o müdhiş gecədən “salamat” çıxan nəslin sıraları
seyrəlməkdədir. Uzun illər Azərbaycan mətbuatında çalışmış, Qarabağın qara günlərində qələmini silaha
çevirənlərdən biri də “Xocalının səsi” qəzetinin redaktoru, şair Qasım Qırxqızlı idi (Qəzetin ilk redaktoru
təcrübəli jurnalist, əvvəllər uzun müddət Ağcabədi rayonunda nəşr olunan “Sürət” qəzetinin redaktoru
işləmiş, mərhum Sərdar Mehdiyev olmuşdu). Bu ayrılığın həsrətini nəinki yaralı qəlbində, həm də
əməkdaşları didərgin salınan, redaksiyasının yeri-yurdu bilinməyən, məcburi köçkün qəzeti “Xocalının
səsi”ndə yaşatdı, sonrakı nəsillərin yaddaşına yazdı. Yurd nisgilli ürəkləri dayanan ağsaqqal
həmkarlarımızın yaratdığı və yaşatdıqları qəzetin o zamankı kollektivi də həmin müsibətlərin şahidinə
çevrilmişdilər. Amma Xocalıdan qopan harayları, nifrinləri Bakıda eşidilmirdi. Nə yaxşı ki, paytaxtda,
ictimaiyyətdə maraqlı yazıları, ən əsası isə, doğru-dürüst informasiyaları ilə seçilən, nə az-nə çox, düz
500 min tirajla oxucularına çatan, müstəqil, azad, demokratik mətbuatın qaranquşu - “Səhər” var idi. Heç
kimə sirr deyil ki, “Səhər”in baş redaktoru Məzahir Süleymanzadənin və qəzetin əməkdaşlarının (Hidayət
Elvüsal, Süleyman Qaradağlı, Çingiz Ələsgər, Rizvan Hilaloğlu, Nəsimi Həbiboğlu, Sənubər, Elşad Qoca
və s.) o qanlı-qadalı günlərdə yaralı xocalılıların yanında olmaları, əsl həqiqətin qəzet səhifələrinə
çıxarılmasına imkan vermişdi. Hazırda “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyinin sədri, o zaman
hərbi müxbir kimi Qarabağda, ön cəbhədə olan hərbi jurnalist Şamil Sabiroğlunun “Səhər”ə göndərdiyi
məlumatlar geniş-əks səda verirdi. Təəssüf ki, “Səhər”in verdiyi, həqiqəti ifadə edən yazıların əksinə
çıxanlar da tapılırdı...
O ağır günlərdə “Xocalının səsi” “Səhər”in müəyyən saylarında xüsusi buraxılışlara çevrildi və
yüksək tirajla nəşr edildi ki, bu da faciənin geniş oxucu auditoriyasına çıxarılmasında mühüm təşəbbüs
idi.
“Səhər”in 29 fevral 1992-ci il tarixli sayında qəzetin baş redaktoru Məzahir Səhərin imzası ilə dərc
edilmiş
“Həqiqət acı olsa da...”
məqaləsindən oxuyuruq: “...Mətbu orqanların bəzilərinin isə bir gün öncəki nömrələrindən
oxuyuruq: “Adamlar canlarını qurtararaq, zəhmətlə qazandıqları var-yoxlarını burada qoyaraq şəhərdən
qaçdılar. Şahidlərin dediyinə görə, sakinlərin bir çoxu üçün fevralın 26-sı ölüm günü oldu. Qadınlar,
uşaqlar, qocalar xilas olmaq üçün Ağdama can atırdılar. Lakin yolda - Naxçıvanik erməni kəndinin
yaxınlığında onlar yenidən güllələrə tuş oldular. Burada həlak olanların cəsədləri faciənin baş verdiyi
yerdə qaldı...”
Məzahir Səhərin imzası ilə dərc edilmiş daha bir informasiyaya diqqət yetirək: “Bu yazıda sovet
ordusunun 366-cı motoatıcı polkuna komandirlik etmiş polkovnik Y. Zarviqarovun və onun əsgərlərinin
Xocalı soyqırımında iştirakından bəhs edilir. Dəhşətli qırğından dərhal sonra təkzibedilməz faktlar
əsasında yazdığım məqalə bir sıra xarici dillərə də tərcümə olundu”.
“Bu zülmü görmürsənmi, Allah?!”
sərlövhəli yazıda Xocalıdan, daha doğrusu, o qanlı, müdhiş gecədən canlarını “salamat” qurtarmış
və respublika klinik xəstəxanasında müalicə alan 27 nəfər azərbaycanlının müsibətindən bəhs olunur.
Dəhşətləri xatırlamağa, dilə gətirməyə belə taqətsiz olsalar da, “Səhər”in əməkdaşları onların dediklərini
qəzetin 4 mart 1992-ci il tarixli sayında dərc etdiriblər: “Məmmədov Cəmil Cümşüd oğlu: “Tanklar və
BTR-lərlə şəhərə daxil olaraq evlərimizi darmadağın etdilər. Arxalarınca isə ermənilər gəlirdi. 5 yaşında
nəvəmi götürüb meşəyə qaçdım. Bir sutka qarın altında qalmışıq. Körpə donmamaqdan ötrü paltarlarımı
soyunub uşağı bükmüşdüm. Artıq taqətim qalmamışdı. Naxçıvanik kəndinə yollanıb ermənilərə
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yalvardım ki, nəvəmə rəhm etsinlər. Məni təhqir edib komendanta təhvil verdilər. O isə əmr verdi ki, bizi
tövləyə salsınlar. 4 gün tövlədə qaldıq. Burada çoxlu qız, qadın, körpə var idi. Sonra bizi Əsgərana
gətirdilər. Arvadım, qızım, yeznəm burada idilər. Boyeviklər dırnaqlarımı çıxartdılar. Neqrlər isə göyə
atılıb üzümə təpik vururdular... Çox işgəncələrdən sonra məni ermənilərlə dəyişdirdilər. Nəvəm, arvadım,
qızım, yeznəmdən heç bir xəbər yoxdur. 30 nəfər omonçumuzu işgəncə verə-verə öldürdülər”.
“Uşaqlar ittiham edirlər”
1992-ci ilin qışı Qarabağa qarlı-boranlı, qanlı-qadalı gəlmişdi. Xocalıda baş verən müdhiş və
dəhşətli soyqırımı o ilin yazını da gecikdirmişdi. Mart ayının 11-də “Səhər” qəzeti matəm libasını soyuna
bilmirdi. Elə həmin tarixli sayında yarım milyonluq oxucu auditoriyasına çıxarılan xəbərlər və reportajlar
damarlarda qanı dondururdu...
“Uşaqlar ittiham edirlər” sərlövhəli yazıda respublika Təcili Yardım Xəstəxanasında müalicə
olunan Xocalı uşaqlarından müsahibə alınıb. 5 yaşlı Ramil Həsənov deyir ki, ermənilərin əlindən qaçıb
bir neçə gün meşədə ac-susuz və yarıçılpaq qalıblar. 4 yaşlı Vüsalə ilə 1 yaşlı Xəyalənin anası Sənəm
Abdullayevanın da söylədikləri dəhşətdir: “Bir gün meşədə qaldıqdan sonra ermənilər bizi tapıb Əsgərana
gətirdilər. Anam, atam və 16 yaşlı bacımı meşədə güllələdilər. Mənə dəhşətli işgəncələr verdilər. Sonra
bizi döşəməsinə su doldurulmuş zirzəmiyə saldılar. Suda boğulmamaları üçün uşaqları bir gün qollarımda
saxlamışdım”.
On aylıq Salatın Əhmədovanın anasının dediklərindən:
- Ermənilər atəş aça-aça meşəyə yaxınlaşırdı. Bir gün ac qalan Salatınımı sinəmə sıxdım ki,
murdarların əlinə keçməsin. Bizi tutub erməni kəndinə gətirdilər. Dörd saatdan sonra isə uşaq gözlərini
açdı...
“Nə idi günahım?..”
...Bu da 18 yaşlı Xədicə Abdullayevanın son müsibəti. Xocalısından qaçanda elə bilirdi ki, canını o
murdarların əlindən xilas edəcək. Qarşıda onu qarlı-boranlı, fevralın şaxtalı, tufanlı gecəsi, meşə və sonra
nə gözləyirdi hələ bilmirdi.
Sonra qara tale, iki ayaqsız həyat... Xədicə və onun ailəsi də fevralın 25-i gecə Xocalıdan
uzaqlaşmaq üçün ayaqyalın-başaçıq meşəyə qaçmışdı. Ata-anası və on altı yaşlı bacısı şaxtaya tab
gətirmədilər...
“Səhər”in 13 mart 1992-ci il tarixli sayında “Nə idi günahım, Allah?” yazısını da həyəcansız
oxumaq mümkün deyil. Xəstəxanada hər iki ayağı kəsilmiş Xədicənin ürəkdağlayan sözlərindən boylanan
haraylar bu yazıda sanki qulaq batırır.
Həmin gecə doğmalarını itirmiş Xədicəgilin dəstəsi erməni quldurlarının əlinə keçir. Daşnakların
əmrlərinə baş əyməyən qızcığazı cəzalandırmaq üçün dizə qədər su doldurulmuş zirzəmidə bir gün acsusuz saxlayırlar. Daşnak tör-töküntüsünə dəyişdirilən, gözlərini Bakıda, Təcili Yardım Xəstəxanasında
açıb özünü ayaqsız görən Xədicənin arzu və istəklərinin üstündən düşmən qara xətt çəkmişdi.
Qara örpəkli qız... Ümid şamı və Novruz xonçası...
“Neçə ildi ki, Novruzu dərd-ələmlə qarşılayırıq. Xonça tutub üstündə ümid şamı yandırırıq.
Toylarımız, bayramlarımız qəm içində keçib gedir. Rasimin (məşhur fotoreportyor Rasim Sadıqov)
çəkdiyi bu şəkildən matəm və bayram havası duyulur. Bir el qızı xonça tutub, şam yandırıb, Novruzu
qarşılayır. Başında isə... qara örpək...”
Bu qəm libaslı cümlələr də “Səhər”in Novruz ovqatlı, xonça sovqatlı 21 mart 1992-ci il tarixli
sayında Hidayət Elvüsalın qələmə aldığı “Bu bayram axşamı” yazısındandır. Kədər notlu bu yazı
Xocalının qara açılan qanlı səhəri kimi, oxucusunu həmin ab-havaya kökləsə də, sonluqda müəllif nikbin
notlarla Azərbaycan gözəlinin əli ilə ümid şamı yandırır.
Azərbaycan.-2016.-27 fevral.-№45.-S.5.
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Beynəlxalq Xocalı harayları və azərbaycançılıq ideyasının yayılması...
İradə SARIYEVA
Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyilə çap olunur.
Xocalı adı gələndə gözlərimiz önündə sonsuz qan gölü canlanır, qulaqlarımıza tükürpədici səslər,
ah-nalələr, amansız yağının silahlarının səsi gəlir. Bir gecədə qanına qəltan edilən şəhərdən danışanda ilk
yadımıza Xocalı düşür və bu bizi çox ağrıdır. Heç vaxt o ağrını sözlə dəqiqliyinə qədər ifadə edə bilmirik.
Söz nə etsin, belə dərdlərin qabağında bəzən heydən düşür.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilərin Azərbaycan şəhəri Xocalıda törətdiyi
qətliamın, soyqırım aktının 24 illiyidir.
Bildirək ki, həmin dövrdə dünya mətbuatının diqqəti Xocalıda baş verənlərə yönəlmişdi. Xocalı
soyqırımına dair dünya mətbuatının məlumatları bu soyqırım barədə həqiqətlərin dünyaya yayılmasına
böyük təkan verdi. "Krua l’Eveneman" jurnalı (Paris) 25 fevral 1992-ci il: "Ermənilər Xocalıya hücum
etmişlər. Bütün dünya eybəcər hala salınmış meyitlərin şahidi oldu. Azərbaycanlılar çoxlu sayda ölənlər
barədə xəbər verirlər".
"Sandi Tayms" qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il: "Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv
etmişlər".
"Faynenşl Tayms" qəzeti (London), 9 mart 1992-ci il: "Ermənilər Ağdama tərəf gedən dəstəni
güllələmişlər. Azərbaycanlılar 1200-ə qədər cəsəd saymışlar.
Livanlı kinooperator təsdiq edib ki, onun ölkəsinin varlı daşnak icması Qarabağa silah və adam
göndərir".
"Tayms" qəzeti (London), 4 mart 1992-ci il: "Çoxları eybəcər hala salınıb, körpə qızın ancaq başı
qalıb".
"İzvestiya" (Moskva), 4 mart 1992-ci il: "Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir
qadının sifətinin yarısı kəsilib. Kişilərin skalpları götürülüb".
"Faynenşl Tayms" qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: "General Polyakov bildirib ki, 366-cı alayın
103 nəfər erməni hərbçisi Dağlıq Qarabağda qalıb".
"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 var. Ermənilər yüzdən artıq müsəlman kəndlərində
qırğınlar törədərək Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv etmişlər".
R.Patrik, İngiltərənin "Fant men nyus" teleşirkətinin jurnalisti (hadisə yerində olub): "Xocalıdakı
vəhşiliklərə dünya ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz".
Xocalı soyqırımında şahidlərin ifadələri də tədqiqat materialında yer alır.
Xocalı soyqırımının şahidi Sənubər Ələkbərova: "Biz meşədən keçib Ağdam tərəfə qaçarkən
pusquya düşdük. Mən saysız-hesabsız cəsədlər gördüm. Anamı gözümün qabağında güllələdilər, qızlarım
Sevinc və Hicran yaralandı. Mənim özümə də güllə dəydi. Cavan qadınlar və uşaqlar qarın içində
çırpınaraq can verirdilər...".
Canan Orucova: "Mənim oğlumu güllələdilər. Onun 16 yaşı vardı. İki əkiz uşağı olan 23 yaşlı
qızımı və 18 yaşlı, hamilə olan o biri qızımı girov götürdülər...".
Səriyyə Talıbova: "Bizi erməni qəbiristanlığına gətirdilər... Şəhərimizdə sığınacaq tapmış 4 cavan
mesxeti türkünün, habelə 3 azərbaycanlının bir erməni yaraqlısının qəbrinin üstündə başlarını
bədənlərindən ayırdılar. Sonra uşaqlara öz valideynlərinin gözləri qabağında işgəncə verib öldürdülər.
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Cəsədləri buldozerlərlə kürüyüb dərəyə tökdülər. Əyinlərində milli ordunun forması olan iki
azərbaycanlının gözlərini vintaçanla oydular...".
Heydərov Camal Əbdülhüseyn oğlu: "Qaraqaya deyilən yerin yaxınlığındakı fermanın 2
kilometrliyində eybəcər hala salınmış xeyli azərbaycanlı meyiti var idi. Qətlə yetirilmiş uşaqların sinəsini
yarıb ürəklərini parçalamış, əksər meyitləri isə tikə-tikə doğramışdılar".
Heydərov Şahin Zülfüqar oğlu Naxçıvanik kəndi yaxınlığında 80-ə yaxın meyit görüb. Meyitlər
qorxulu vəziyyətə salınıb, başları kəsilib. Milis mayoru Əlif Hacıyev, yaxın qohumları Fəxrəddin
Səlimov, Mikayıl Səlimov da qətlə yetirilənlər arasında olub.
Hümbətov Cəlil Hümbətəli oğlu - ermənilər onun gözü qarşısında həyat yoldaşı Füruzə, oğlu
Muğan, qızı Simuzər və gəlini Südabəni güllələmişlər.
Paşayeva Kübra Adil qızı - Kətik meşəsinə girəndə ermənilərin mühasirəsinə düşüb. Gizləndiyi
kolluqdan həyat yoldaşı Paşayev Şura Tapdıq oğlu, oğlu Paşayev Elşad Şura oğlunun güllələnməsinin
şahidi olub.
Əmirova Xəzəngül Təvəkkül qızı - Xocalı işğal olunan zaman erməni silahlıları onun ailəsini
bütünlüklə girov götürüb. Ermənilər Xəzəngülün anası Rayanı, 7 yaşlı bacısı Yeganəni və xalası Göycəni
güllələyib, atası Əmirov Təvəkkülü isə benzin tökərək yandırmışlar.
Əliyeva Zoya Əli qızı - 150 nəfərə qədər adamla 3 gün meşədə qalıb. Meşədə Zoyanın yanında
Əhmədova Dünya və onun bacısı Gülxar donaraq ölüb.
Mustafayeva Kübra Əliş qızı: "Ermənilər bizi girov götürən kimi yanımdakı altı nəfəri yerindəcə
güllələmişlər". Kərimova Səidə Qurban qızı: "12 nəfərlə birlikdə girov götürüldük. Ermənilər qızım
Nəzakəti, Tapdığı, Səadəti, İradəni işgəncə ilə öldürmüşlər".
Nəcəfov Əli Ağami oğlu: "Ermənilər qaçan adamları mühasirəyə alaraq 30-40 nəfəri yerindəcə
güllələmişlər".
Beynəlxalq aləmdə tanınması...
Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirilib. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu
soyqırıma obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində davamlı olaraq addımlar atılıb.
"Memorial" hüquq-müdafiə mərkəzinin hesabatında Xocalı soyqırımı təfsilatı ilə əksini tapıb.
Əhalinin çıxması üçün azad dəhliz haqqında qeyd edən hüquq-müdafiə mərkəzi bildirir ki, Ağdam və
Bakıda "Memorial"ın müşahidəçiləri Xocalıya hücum zamanı şəhəri tərk etmiş 60 nəfərlə sorğu-sual
ediblər. Soruşulanlardan ancaq biri söyləyib ki, dəhliz barədə məlumatı olub. Azad dəhlizlə qaçan əhali
Azərbaycanın Ağdam rayonuna qovuşan ərazidə atəşə tutulub və nəticədə çoxlu sayda insan həlak olub.
Şəhərdə qalmış əhalinin müqəddəratı haqqında qeyd edən hüquq-müdafiə mərkəzinin hesabatında
yazılır ki, 1992-ci il mart ayının ilk günlərində Xocalıda rusiyalı jurnalist Viktoriya İvleyeva tərəfindən
çəkilən fotoşəkil, torpaqdakı meyitlər fonunda, ermənilərin şəhərdə talançılıqla məşğul olduğunu göstərir.
Şəhər erməni silahlı dəstələri tərəfindən zəbt ediləndə orada 300 dinc əhali, o cümlədən 86 ahısqa türkü
qalmışdı. Hər iki tərəfdən alınmış məlumata əsasən, 1992-ci il martın 3-də Azərbaycan tərəfinə Xocalı
şəhərində və Ağdam yolunda əsir götürülmüş 700-ə qədər Xocalı sakini təhvil verilib. Onların əsas
hissəsini qadınlar və uşaqlar təşkil edirdi. Əsir düşmüş əhali və Xocalı müdafiəçilərinin saxlanma
şəraitindən də yazan təşkilat məlumat verir ki, müvəqqəti saxlanma izolyatorunun rəisi mayor Xaçaturyan
əsirlərlə hətta bir neçə dəqiqəlik təklikdə danışmağa icazə verməyib. Xocalı sakinlərinin əmlakının
talanmasına da diqqət çəkən mərkəzin yaydığı hesabatda bildirilir ki, şəhərdən qaçan Xocalı sakinləri
hətta zəruri əşyaları belə götürə bilməyiblər. Erməni silahlı qüvvələrinin Xocalıdan çıxardığı sakinlər də
əmlaklarından heç nə götürməyiblər. "Memorial"ın müşahidəçiləri şəhərdə azğın, heç nə ilə qarşısı
alınmayan soyğunçuluğun şahidi olmuşlar. Şəhərdə qalan əmlak Xankəndi və yaxınlıqdakı yaşayış
məntəqələrinin əhalisi tərəfindən daşınırdı. Çox evlərin darvazalarında onların yeni sahiblərinin adları
yazılıb.
"Memorial" hüquq-müdafiə mərkəzi təsdiq edir ki, Xocalıya hücum zamanı erməni silahlı
dəstələrinin dinc əhaliyə qarşı hərəkətləri Cenevrə Konvensiyasına, həmçinin Ümumdünya İnsan Haqları
Bəyannaməsinin (BMT-nin Baş Assambleyası 10.12.1948-ci ildə qəbul edib) aşağıdakı maddələrinə
kobud şəkildə ziddir:
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Maddə 2. Hər bir şəxs dilindən, dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq və digər səbəbdən, fərq
qoyulmadan bu Bəyannamədə təsbit olunmuş bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır.
Maddə 3. Hər kəsin yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ var.
Maddə 5. İnsan ləyaqətini alçaldan, insaniyyətlikdən kənar və qəddar hərəkətlər qadağandır.
Maddə 9. Özbaşına həbslər, saxlanmalar və ya qovulmalar qadağandır.
Maddə 17. Hər bir insanın əmlaka malik olma hüququ var və insanın əmlakdan özbaşına məhrum
edilməsi qadağandır.
Silahlı dəstələrin hərəkətləri Fövqəladə vəziyyətlərdə və hərbi münaqişələr zamanı qadınların və
uşaqların müdafiəsi Bəyannaməsinə (BMT-nin Baş Assambleyası 14.12.1974-cü ildə qəbul edib) tam
ziddir.
Qaradağlı sakini, hadisələrin şahidi İlqar Əliyevin açıqlaması: "Ermənilər Qaradağlını tutandan
sonra əsir və girov götürdükləri kənd sakinlərindən 33 nəfərini öldürdülər. Sonra öldürdükləri qadın və
uşaqların cəsədlərini kənd yaxınlığındakı Bəylik bağı adlanan yerdə "silos" quyusuna töküb üzərini
torpaqladılar.
Mənimlə birlikdə yüzdən artıq Qaradağlı kənd sakini girov götürülmüşdü. Yolda dəhşətli
işgəncələrlə qarşılaşdıq. Ermənilər iki kənd sakininin başını toxmaqla yararaq, onları əzabla öldürdülər.
Bizi əvvəlcə Lingin kəndinə gətirdilər. Orada üç nəfəri, Malıbəylidə isə 12 nəfəri güllələdilər.
Malıbəylidə hamını maşınlardan töküb piyada Xankəndinə qədər apardılar. Yol boyu ermənilərin
təhqirləri ilə qarşılaşırdıq".
İ.Əliyev Xankəndidə yerləşən həbsxanada 8 Qaradağlı sakininin acından öldüyünü vurğulayıb:
"Ermənilər fevralın 26-da Xocalını işğal edəndə Xankəndidə həbsxanada idim. Həmin gün ermənilər
yüzdən artıq adamı bu həbsxanaya gətirdilər. Sonra bildim ki, onlar Xocalı sakinləridir və bu şəhər də
işğal olunub. Səhəri gün gözümün qabağında 60-a yaxın Xocalı sakininin başını kəsdilər. Onların
arasında uşaq və qadınlar da var idi".
Qaradağlı sakini Oruc Əliyev də kənd işğal olunduqdan sonra şahidi olduğu işgəncə və qətliamlar
haqda danışıb: "Məni fevralın 17-də əsir götürdülər. Yolda qohumlarımın yarısını öldürdülər.
Xankəndidəki həbsxanada isə dişlərimi zorla çəkdilər". O, əsirlikdə olduğu müddətdə ermənilər
tərəfindən hər gün döyüldüyünü və işgəncəyə məruz qaldığını deyib: "Həmin il martın 17-də Allahverdi
Bağırovun köməkliyi ilə dəyişdirildim. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri həmin günə
qədər bir dəfə də olsun xəstəxanaya gəlmədilər.
Ermənilər sağlam azərbaycanlı əsir və girovların daxili orqanlarını satırdılar. Bunu əvvəlcədən
tanıdığım ermənilər mənə demişdi".
Bu faktlar onu göstərir ki, ermənilərin Azərbaycan şəhəri Xocalıda törətdikləri soyqırımdan
dünyanın xəbəri olub, sadəcə, özlərini eştiməzliyə vurublar.
Azərbaycan dövlətinin apardığı genişmiqyaslı iş sayəsində artıq Xocalıda baş verənlər bir sıra
ölkələr tərəfindən pislənir. Dövlətimiz tərəfindən bir neçə xarici ölkədə Xocalı qurbanlarına abidələr
ucaldılıb.
Bilirik ki, 2008-ci ildə Bakının Xətai rayonu ərazisində Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə "Ana harayı"
abidəsi ucaldılıb. Abidəni heykəltaraşlar Aslan Rüstəmov, Mahmud Rüstəmov və Teymur Rüstəmov
hazırlayıb.
Berlində də Xocalı abidəsi ucaldılıb. Abidə Almaniya paytaxtının Şteqlits-Selendorf inzibati
dairəsində Qotfrid-Benn kitabxanasının həyətində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılıb.
Abidənin ucaldılmasının təşəbbüskarları Səlhab Məmmədov, Akif Əsgərov və Əli İbadullayevlə yanaşı,
onun həmmüəlliflərindən biri, artıq uzun illərdir Almaniyada yaşayan Azərbaycan rəssamı və heykəltəraşı
İbrahim Əhraridir.
Qeyd edək ki, 2011-ci ilin may ayının 30-da baş tutan açılış mərasimində Şteqlits-Selendorf
dairəsinin özünüidarəetmə təşkilatının başçısı Norbert Kopp, Azərbaycanın mədəniyyət və turizm
nazirinin müavini Ədalət Vəliyev, Azərbaycan diasporunun, Almaniya ictimaiyyətinin nümayəndələri,
hər iki ölkənin elm və mədəniyyət xadimləri iştirak etmişlər. Mərasimdə Şteqlits-Selendorf dairəsinin
təhsil, mədəniyyət və vətəndaşlara xidmət məsələləri üzrə müşaviri xanım Kerstin-Ulrix Rixter-Kotovski,
Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Pərviz Şahbazov və abidənin müəllifi İbrahim Əhrari çıxış ediblər.
Türkiyənin paytaxtı Ankarada da Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə Abidə Muzey Kompleksi yaradılıb.
Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımının iyirmi dördüncü ildönümü ilə bağlı Azərbaycanın Türkiyədəki
Səfirliyi tərəfindən təşkil edilən tədbirlər çərçivəsində 25 fevral 2016-cı il tarixində Ankaranın
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Qızılcahamam rayonunda yerləşən Xocalı Abidə Muzey Kompleksində xatirə tədbiri keçirilib.
Azərbaycanın Türkiyədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Bağırov, Qızılcahamam rayon
bələdiyyəsinin başçısı Muhittin Güney, tələbə və kursant nümayəndələrimiz çıxışlarda Xocalı soyqırımı
və ümumiyyətlə ermənilərin xalqımıza qarşı tarix boyu törətdiyi vəhşiliklərdən geniş şəkildə bəhs
etmişlər, bir daha bu kimi cinayətlərin törədilməməsi üçün atılması zəruri olan addımlarla bağlı əsaslı
tezislər irəli sürmüşlər. F.Bağırov çıxışı zamanı Xocalı Abidə Muzey Kompleksinin Azərbaycan və
Türkiyənin birgə yaddaşını nümayiş etdirdiyini qeyd edərək, Xocalıda törədilmiş soyqırımın yaddaşlarda
daimi olaraq yaşadılmasının zəruri olduğunu vurğulayıb.
Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində görülən bu işlərin hamısı bir
azərbaycançılıq işidir və tarixi faciəmizin dünyaya tanıdılmasında da hər bir azərbaycanlının rolu aşkar
görünməlidir.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Bakı xəbər.-2016.-27-29 fevral.-№38.-S.15.
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Xocalıda həyata keçirilən qırğınların soyqırım kimi tanınması üçün
hansı addımlar atılmalıdır?
Fərhad Turanlı: “Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən “Azərbaycanlıların / Türklərin
soyqrımının” xarici dövlətlərin parlamentləri və başqa dövlət qurumları tərəfindən tanınması
üçün,....”
Füzuli
Azərbaycan xalqı 24 il əvvəl ermənilərin Xocalıda həyata keçirdikləri soyqırımın ildönümünü
qeyd edir. 1992-ci ildə ermənilər Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı sözün həqiq mənasında soyqırım
həyata keçirsələr də, lakin çox təssüflər olsun ki, hələ də bir sıra beynəlxalq təşkilat və qurumlar, ayrı-ayrı
dövlətlər bu soyqırımı tanımaq istəmirlər.
Düzdür, bu istiqamətdə dövlət və qeyri-dövlət təşkilatları səviyyəsində aparılan işlər müəyyən
mənada nəticə də verir. Belə ki, bir sıra dövlətlərin parlamentləri 1992-ci il, fevralın 26-da ermənilərin
Xocalıda həyata keçirdikləri vəhşilikləri soyqırım kimi tanıyıb. Ancaq bu tanınma o qədər də geniş əhatə
dairəsini özündə ehtiva etmir. Bunun əsas səbəblərindən biri də dünyada mövcud olan ikili standartlar və
xristian təəssübkeşliyidir. Əgər belə olmasaydı dünya ermənilərin uydurduqları və 100 il bundan məhz
Osmanlı dövlətinə etdikləri xəyanət nəticəsində onların haqlı olaraq sürgün edilməsini soyqırım kimi
tanımazdı. Əksinə yaxın tarixdə, 24 il əvvəl ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi bəşəri
cinayəti soyqırım kimi tanıyardı. Məlumat üçün qeyd edək ki, qondarma 'erməni soyqırımı' ilə əlaqədar
bu günə qədər 22 ölkədə 46 dəfə qanun qəbul olunub, 30 ölkədə isə 135 yerdə "erməni soyqrımı"
abidələri qurulub. Bu abidələrin üzərində isə beynəlxalq məhkəmələrinin qərarına əsasən "Türklər
tərəfindən törədilən erməni soyqırımı" yazısı həkk olunub. Halbuki reallıq tamam başqadır. Bəs o halda
biz nə üçün ermənilərin əldə etdiyi həmin nailiyyətləri təkrarlaya bilmirik. Bir çox ekspertlər hesab edirlər
ki, ermənilərin Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşilikləri soyqırım kimi tanıda
bilməməyimizdə təbliğatın da rolu var. Daha doğrusu bu istiqamətdə düzgün təbliğat aparılmalıdır.
Türkoloq Fərhad Turanlı deyir ki, təbliğat məsələsində müəyyən incə nüanslar var ki, həmin
nüanslar mütləq nəzərə alınmalıdır: “İstər hüquqi, istər siyasi, istərsə də məntiqi anlayışa görə yerin
soyqrımı yox, millətin (xalqın) soyqrımı olur. Beynəlxalq hüquq tələbinə görə “Soyqırım ‒ milli, irqi və
ya dini zəmində müəyyən edilən əhalinin, bütün milləti (xalqı) tamamən və ya qismən məhv etmək üçün,
qəsdən göstərilən fəaliyyətdir. Ona görə, “Xocalı soyqırımı – insanlığa qarşı cinayət” əvəzinə “Xocalı
qətliamı - azərbaycanlıların soyqrımı”, yaxud “Azərbaycanın Xocalı şəhərində Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfində azərbaycanlılara qarşı törədilən qətliam” deyilsə daha məntiqli olar. Bu halda xarici
ölkələrin (məsələn: fransızlar, almanlar, ingilislər və s.) vətəndaşları, müxbirləri, millət vəkilləri, nazirləri,
prezidentləri anlaya bilsinlər ki, bəhs olunan qətliam ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən
soyqrımıdır. Beləliklə, Xocalı qətliamının, azərbaycanlıların soyqrımı olduğunu məlumat vasitələrində,
rəsmi sənədlərdə yazaraq, xarici ölkələrdə bu şəkildə insanların nəzərinə çatdırmaq lazımdır”. Fərhad
Turanlı onu da bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən “Azərbaycanlıların / Türklərin
soyqrımının” xarici dövlətlərin parlamentləri və başqa dövlət qurumları tərəfindən tanınması, onun qəbul
edilməsi üçün, Azərbaycan Ali Məhkəməsinin və Beynəlxalq Hərbi Tribunalın qərarı, o cümlədən
müvafiq qanunların olması vacib şərtdir: “ Bundan sonra beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən
parlamentlərdə Azərbaycan və Türkiyə ilə bağlı mülahizə və müzakirə mövzularını istər hüquq, istərsə də
siyasi nöqteyi nəzərdən dəqiq və savadlı işıqlandırmalıyıq. Onda biz istədiyimiz nəticəni əldə edə
bilərik”. Fərhad Turanlı deyib ki, Xocalı faciəsinin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırım kimi
tanıdılması üçün əlimizdə fikayət qədər faktlar var və onlardan səmərəli istifadə etmək lazımdır: “XX
əsrdə Azərbaycan türklərinə (Türkiyə Türkləri də daxil olmaqla) qarşı törətilən soyqırımların, həmçinin
1992-ci il, fevralın 26-da Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilən qırğının Azərbyacan türklərinin
(azərbaycanlıların) soyqırımı olaraq qəbul edilməsi üçün lazım olan şərtlər var. Məsələnin hüquqi
baxımından həll edilməsi üçün də həmin faciə ilə əlaqədar kifayət qədər dəlillər vardır. Belə ki, bu qırğını
tərədənlər Ermənistan silahlı qüvvələridir və bunu hər kəs bilir. Rəsmi dəlillər də ortadadır. Öldürülənlər
isə azərbaycanlılardır. Hadisənin baş verdiyi, ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı kütləvi
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qırğınların həyata keçirdiyi ərazi isə Ermənistan işğalı altında olan Azərbaycan torpaqları. Ona görə də
hesab edirəm ki, qısa zamanda bu hadisə ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə cinayət işi açılmalıdır”. Fərhad
Turanlı deyir ki, beynəlxalq səviyyədə buna nail olmaq üçün ilk növbədə Azərbaycan Ali Məhkəməsi
Xocalı faciəsini erməni silahlı birləşmələri tərəfindən azərbyacanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırımı
olaraq qiymətləndirməli və müvafiq qərar qəbul etməlidir: “Sonra həmin qərara əsasən Azərbaycan Milli
Məclisi 'erməni silahlı qruplaşmaları tərəfindən azərbyacanlıların soyqırımı məruz qalması barədə qanunu
qəbul etməlidir. Bunun əsasında Azərbaycan Milli Məclisi və Ali Məhkəməsi Beynəlxalq Cinayət
Məhkəməsində də Xocalı faciəsinin “erməni silahlı birləşmələri tərəfindən azərbyacanlıların soyqırımı "
olaraq qanun qəbul edilməsi tələbini gündəmə gətirməldir. Bundan sonrakı mərhələdə isə həmin qanunlar
əsasında xarici dövlətlərin parlamentlərinə müraciət edərək onlardan “Azərbyacanlıların soyqırımını'
tanınmasıyla əlaqədar qanun qəbul etmələrini istəməliyik”. Fərhad Turanlının sözlərinə görə, əgər belə bir
hüquqi addımlar atılsa o halda həmin qanunlar əsasında xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan, Türk
dərnəklərinin də bu məsələ ilə əlaqədar ciddi fəaliyyət göstərmələri mümkün olar.
Olaylar.-2016.-27 fevral.-№ 38.-S. 11.
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İstanbulda “Unudulmayan Xocalım” şeirlər toplusu nəşr olunub
İstanbul, 28 fevral, AZƏRTAC
İstanbulda Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar “Unudulmayan Xocalım” şeirlər
toplusu nəşr olunub.
Şairə və yazıçı Könül Ordubadi tərəfindən hazırlanan kitabda Azərbaycan və Türkiyədən olan
şairlərin Xocalı soyqırımına, o cümlədən Vətən və torpağın müqəddəsliyinə həsr etdikləri şeirlərlə yanaşı,
Hüseyn Cavid, Xəlil Rza Ulutürk, Rəsul Rza, Abbas Səhhət və digər tanınmış ədiblərin əsərləri də yer
alıb.
AZƏRTAC-ın Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə xüsusi müxbiri Sabir Şahtaxtı kitaba yazdığı
ön sözdə qeyd edir ki, təqdim olunan şeirlər beynəlxalq ədəbi ictimaiyyətin diqqətini çəkəcək, Xocalı
soyqırımını törədənlərə qarşı etiraz səsini ucaltmasına öz təsirini göstərəcək. Bu kitab Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!”
kampaniyası çərçivəsində görülən işlərə özünəməxsus töhfədir.
Tanınmış Jurnalist Elnur Eltürkün redaktorluğu ilə təqdim olunan topluda ümumilikdə 106
müəllifin şeirləri əksini tapıb.
Türkiyədə fəaliyyət göstərən “Araz yayınları” nəşriyyatı tərəfindən çap edilən kitab nəfis tərtibatı
ilə fərqlənir.
AZƏRTAC
28 fevral 2016-cı il
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Nyu Yorkda Ermənistanın daimi nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib
Vaşinqton, 28 fevral, AZƏRTAC
Fevralın 26-da Xocalı qətliamının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyası
təşkilatının üzvləri Ermənistanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyası
keçiriblər.
Aksiya iştirakçıları Ermənistanın işğalçı ölkə olduğunu əks etdirən transparantlar nümayiş etdirib,
şüarlar səsləndirib, faciə ilə bağlı əcnəbilərə və yerli sakinlərə müxtəlif jurnallar paylayıb, baş vermiş
hadisələr barədə ətraflı məlumat veriblər.
Daha sonra müxtəlif ölkələrin nümayəndələrini Xocalı qətliamı barədə məlumatlandırmaq üçün
sözügedən təşkilatın nümayəndələri etiraz aksiyasını BMT-nin mənzil qərargahının qarşısında davam
etdiriblər.
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Vaşinqton
28 fevral 2016-cı il
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Hyustonda Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılıb
Vaşinqton, 28 fevral, AZƏRTAC
Fevralın 27-də ABŞ-ın Texas ştatının Hyuston şəhərindəki Azərbaycan Mərkəzində “Xocalıya
ədalət!” kampaniyası çərçivəsində Xocalı qətliamının 24-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
Tədbir iştirakçılarını salamlayan mərkəzin direktoru İradə Axundova 1992-ci il 26 fevral tarixinin
azərbaycanlıların qəlbində ən kədərli gün olduğunu deyərək bu ağrılı hadisələrin canlı şahidi olduğunu
bildirdi. O, Azərbaycan xalqının Xocalı qətliamının qurbanlarına ədalət tələb etdiyini və buna bir gün nail
olacağımıza inandığını dedi, Azərbaycanın bu istiqamətdəki səylərini dəstəkləyən və onun yanında olan
bütün dostlara təşəkkür etdi. İ.Axundova tədbirin Hyustonda artıq altıncı ildir keçirildiyini vurğuladı.
Bildirildi ki, bu müddət ərzində bir sıra yerli qanunverici orqanın nümayəndələri, həmçinin ABŞ
Konqresində Texas ştatını təmsil edən konqresmenlər təbirlərdə iştirak edib və Azərbaycanın ədalətli
mövqeyini dəstəkləyiblər.
Sonra tədbir iştirakçıları Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.
Daha sonra “ADA” Universiteti ilə Hyuston Universiteti arasında tələbə mübadiləsi proqramı
çərçivəsində bu şəhərdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr Turan Ağabəyli və Musa Quliyev 1992-ci ilin
soyuq qış günündə Xocalıda baş vermiş dəhşətli hadisələrdən danışıblar.
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin müşaviri Məmməd Talıbov Xocalı
faciəsinin hər bir azərbaycanlının qəlbində sızlayan yara və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ən qanlı səhifəsi olduğunu bildirdi. Diplomat Xocalı dəhşətlərinin bir daha münaqişənin
tezliklə həll olunmasının, regionumuzda sülhün və sabitliyin bərqərar olmasının nə qədər vacib olduğunu
göstərdiyini, buna nail olmağın yeganə yolunun isə Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının azad
olunmasının, 24 ildir ki, doğma yurdlarından didərgin düşmüş qaçqın və məcburi köçkünlərin öz evlərinə
qayıtmalarının təmin edilməsi olduğunu vurğuladı.
Türkiyə Respublikasının Hyuston şəhərindəki baş konsulu Ferhat Alkan Xocalı qətliamının
bəşəriyyət tarixində ən dəhşətli cinayətlərdən olduğunu deyərək Türkiyə hökuməti və bütün türk xalqı
adından bu ağrını bölüşdüyünü, Xocalının günahsız qurbanlarının heç zaman unudulmayacağını
vurğuladı. Baş konsul Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin Ermənistanın işğalı altında olduğunu, bu
təcavüzün bir çox qara səhifələrlə yadda qaldığını, lakin bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanın bu gün
sülhpərvər, demokratik, uğurlu və güclü dövlətə çevrildiyini bildirdi.
Daha sonra çıxış edən ABŞ Konqresinin üzvü Əl Qrinin (Al Green) köməkçisi Sem Merçant
konqresmenin ABŞ Konqresinin Xocalı qətliamını tanıyan ilk üzvlərindən biri olduğunu xatırlatdı və
onun Azərbaycan xalqının kədərini bölüşdüyünü bildirdi. S.Merçant, eyni zamanda, konqresmen adından
mərkəzə Azərbaycan mədəniyyətinin, irsinin və dostluğunun təşviqini təqdir edən sənəd təqdim etdi.
Texas ştatının senatoru Rodni Ellisin (Rodney Ellis) köməkçisi Ceyms Vinston da senator tərəfindən
imzalanmış Xocalı qətliamının anılmasına dair sənədi Azərbaycan Mərkəzinə təqdim etdi.
Bundan sonra Hyuston şəhərində yaşayan Azərbaycan icmasının üzvü Sona Məmmədova Xocalı
dəhşətləri ilə bağlı hislərini bölüşərək, həmin hadisələrin təsiri altında yazdığı poemanı oxudu.
Sonda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış və Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, xüsusilə Xocalı faciəsindən bəhs edən film nümayiş etdirildi.
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Vaşinqton
28 fevral 2016-cı il
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İtaliya Deputatlar Palatasında Xocalı soyqırımı ilə bağlı çıxış dinlənilib
Roma, 29 fevral, AZƏRTAC
İtaliya Parlamentinin üzvü Kristina Barcero bu ölkənin Deputatlar Palatasında Xocalı soyqırımı ilə
bağlı çıxış edib.
Xocalı soyqırımı barədə məlumat verən deputat Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin hələ də
davam etdiyini, Azərbaycanın suverenliyini dəstəkləyən və Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş
Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasını tələb edən çoxsaylı beynəlxalq sənədlərin olmasına baxmayaraq
mətbuat və ictimaiyyətin bu hadisəyə susduğunu bildirib.
K.Barcero İtaliya hökumətini beynəlxalq ictimaiyyətlə birgə BMT Təhlükəsizlik Şurasının və Baş
Assambleyasının müvafiq qətnamələrinə əməl olunması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsinə çağırıb,
müvafiq qətnamələrin münaqişənin sülh yolu ilə həllini və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
ərazilərindən çıxarılmasını nəzərdə tutduğunu diqqətə çatdırıb.
Qeyd edək ki, ötən il İtaliya parlamentinin digər üzvləri Sercio Divina və Maria Rizzotti də Xocalı
soyqırımı ilə bağlı çıxış ediblər.
Maqsud Dadaşov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Roma
29 fevral 2016-cı il

84

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Niderland parlamentinə Xocalı soyqırımı ilə bağlı müraciət ünvanlanıb
Bakı, 29 fevral, AZƏRTAC
“Ana Vətən” Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi Xocalı faciəsinin 24-cü ildönümü ilə
əlaqədar Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən bütün siyasi müəssisə və təşkilatlara, eləcə də
parlamentin xarici işlər üzrə komissiyasının rəhbəri Anjelina Eijsinkə və qurumun üzvlərinə müraciət
ünvanlayıb. Bu barədə AZƏRTAC-a Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.
Müraciətdə 24 il əvvəl erməni təcavüzkarlarının Xocalıda törətdiyi qətliam haqqında məlumat
verilib. Bu faciənin ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin
bir nümunəsi olmasına baxmayaraq, Ermənistanın həmin cinayətə görə heç bir beynəlxalq səviyyəli
təşkilat tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilməməsi diqqətə çatdırılıb.
Müraciətdə BMT Baş Assambleyasının 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qərarı ilə qəbul
olunmuş və 1951-ci ildə qüvvəyə minmiş Konvensiyası əsas gətirilərək, baş vermiş bu dəhşətli hadisənin
soyqırımı adlandırılması tələb olunub. “Xocalı qətliamı öncədən planlaşdırıldığına və insanlar etnik
mənsubiyyəti səbəbindən məhv edildiklərinə görə bu cinayətlər beynəlxalq və milli hüquq normalarına
əsasən soyqırımı kimi qiymətləndirilməlidir. Ermənistan separatçıları tərəfindən törədilmiş vandalizm və
zorakılıq aktları soyqırımı olaraq qəbul edilməlidir”, - deyə müraciətdə bildirilir.
Bundan başqa, təşkilat üzvləri Haaqa şəhərində Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə qoyulmuş abidəni
ziyarət ediblər. Haaqa-Azərbaycan məktəbinin şagirdləri Xocalı hadisələri haqqında məlumatların əks
olunduğu broşürləri ətraf qəsəbələrin sakinlərinə paylayıblar.
AZƏRTAC
29 fevral 2016-cı il
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Fransa Milli Assambleyasında Xocalı soyqırımından danışılıb
Paris, 1 mart, AZƏRTAC
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Fransa Milli Assambleyasında
Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə “Xocalı – qırğın haqqında həqiqət” mövzusunda
konfrans-debat keçirilib.
Assosiasiyanın sədri, Fransa Milli Assambleyasının deputatı Jan-Fransua Manselin moderatorluq
etdiyi konfransın məruzəçiləri Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Cavanşir Feyziyev, münaqişə
zonalarında geosiyasət üzrə ekspert Didye Şode və tarixçi alim Maksim Quen olub.
Konfrans Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı “Xocalı soyqırımı” sənədli filminin nümayişi ilə
başlayıb.
Jan-Fransua Mansel qeyd edib ki, Azərbaycan xalqının ən ağrılı dərdi olan Xocalı faciəsinin
ildönümünə həsr edilən tədbirlərin keçirilməsindən məqsəd Azərbaycan reallıqlarını Fransa
ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Bugünkü konfransda da bu kütləvi qırğın haqqında ictimaiyyətə ətraflı
məlumat veriləcək.
Cavanşir Feyziyev çıxışında Xocalı həqiqətləri ilə bağlı faktları konfrans iştirakçılarının diqqətinə
çatdırıb. O, erməni silahlılarının 1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərini işğal
etməsindən, erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdikləri etnik təmizləmə
siyasətindən danışıb. Xocalıda dəhşətli cinayət törədildiyini vurğulayan deputat bu faciə ilə bağlı
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın söylədiyi fikirləri xatırladıb: “Azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, biz
zarafat edirik və heç vaxt mülki əhaliyə əl qaldırmarıq. Amma Xocalıdakı əməliyyatdan sonra başa
düşdülər ki, biz kifayət qədər ciddiyik”.
Maksim Quen Ermənistanın ASALA terror təşkilatının həyata keçirdiyi amansız qətllərdən, qanlı
cinayətlərdən söz açıb. O, ermənilərin daim insanları qətlə yetirməsinə, onlara işgəncə verməsinə
baxmayaraq, özlərini qurban kimi qələmə verdiklərini bildirib. Tarixçi alim ASALA-nın müxtəlif
ölkələrdə törətdiyi terror aktlarından danışıb və bu terror aktlarının erməni lobbisi tərəfindən ört-basdır
edildiyini bildirib. Parisdəki Orli beynəlxalq aeroportunda törədilən terror aktının qurbanlarının sayının
göstərildiyindən də çox olmasına baxmayaraq, bu günədək onların xatirəsinə heç bir xatirə lövhəsi
qoyulmadığı bildirilib və bu terror aktının, eləcə də Xocalı soyqırımının lazımi səviyyədə
qiymətləndirilməməsinin səbəblərinin eyni olduğu vurğulanıb. O, ASALA təşkilatının Azərbaycan və
türk xalqlarına qarşı törətdikləri kütləvi qırğınlardan da söhbət açıb.
Münaqişə zonalarında geosiyasət üzrə ekspert Didye Şode Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi və onun nəticələri haqqında məlumat verib. Münaqişə nəticəsində Azərbaycan
ərazisinin beşdə bir hissəsinin işğal olunduğunu, 800 mindən çox insanın Dağlıq Qarabağ və zəbt edilmiş
ətraf rayonlardan, 250 min azərbaycanlının isə Ermənistandakı öz doğma yurdlarından didərgin
düşdüyünü bildirib. O, Azərbaycan hökumətinin 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün
yerləşdirilməsi ilə bağlı üzləşdiyi çətinliklərdən də danışıb. Ekspert Azərbaycanın regionda güclü orduya
malik olmasına baxmayaraq, hələ də səbirlə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə çalışdığını söyləyib.
D.Şode Azərbaycanın geosiyasi mövqeyini yüksək qiymətləndirərək, onun Avropanın enerji
mənbələrinin şaxələndirilməsindəki rolundan bəhs edib. Ölkəmizin təkcə öz enerji ehtiyatlarını deyil, eyni
zamanda, Türkmənistan və İranın enerji resurslarının da Avropaya çıxışında roluna və regionun
stabilliyinin təminində əhəmiyyətinə toxunaraq, böyük dövlətlərin münaqişəyə ikili standartlarla
yanaşdığını bildirib. O, status-kvonun qəbuledilməzliyini vurğulayıb.
Məruzələrdən sonra müzakirələr zamanı çıxış edən senator Natali Qule Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin həlli məsələsində ATƏT-in Minsk qrupunun təkcə həmsədr dövlətlərinin yox, digər üzv
ölkələrinin də məsələyə münasibətinin vacib olduğunu qeyd edib.
Azərbaycanın Fransadakı səfiri Elçin Əmirbəyov fevralın 26-nın Azərbaycan xalqı üçün həm
matəm, həm də ümid günü olduğunu bildirib. O deyib ki, bu gün Xocalı qurbanlarının anım günü, eləcə
də həmrəylik günüdür.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən “Xocalıya
ədalət!” kampaniyası çərçivəsində təşkil olunan bu tədbirin əsas məqsədi regionda ədalətin bərqərar
olunması və fransız ictimaiyyətinin faciə ilə bağlı müfəssəl məlumatlandırılmasıdır. Faciə ilə bağlı
cəzasızlıq Ermənistana müttəfiqlərinin köməyi ilə etnik təmizləmə aparmaqda və Azərbaycan ərazisinin
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beşdə bir hissəsini işğal etməkdə davam etməsinə imkan verib. Azərbaycan əhalisinin hər 8 nəfərindən
biri qaçqın və ya məcburi köçkünə çevrilib.
Səfir Ermənistanın qeyri-konstruktiv və təcavüzkar mövqeyi ilə danışıqlar prosesini pozduğunu,
vasitəçilərin təkliflərinin heç birini qəbul etmədiyini diqqətə çatdırıb. O, beynəlxalq ictimaiyyətin Xocalı
faciəsi ilə bağlı ciddi təzyiqləri olmadıqca bu vəziyyətin belə davam edəcəyini və Cənubi Qafqaz
regionunda təhlükəsizliyi və stabilliyi pozacağını bildirib.
Diplomat deyib ki, Xocalı bütün dünyada eşidilməli olan bir haraydır. Ermənistanı Azərbaycan
ərazilərini işğal etməsinə son qoymağa, bir milyondan çox qaçqın və köçkün azərbaycanlının insan
hüquqlarına riayət etməyə məcbur etmək lazımdır. Azərbaycan bir qarış torpağını da güzəştə getməyəcək.
Bu gün Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətindəki öhdəliklərinə sadiq qalsa da, statuskvo nəinki qəbuledilməz, həm də dözülməzdir. Avropada dəyərlərdən, insan hüquqlarından danışılır.
Əgər bir neçə jurnalistin hüququndan danışırıqsa, nəyə görə öz doğma torpaqlarından didərgin salınmış
bir milyon dinc əhalinin hüquqlarından danışa bilmərik?
Türkiyənin Fransadakı səfiri Hakki Akıl Xocalı soyqırımı zamanı Parisdə olduğunu və bu faciənin
fransız mətbuatında yetərincə işıqlandırılmadığını qeyd edib. O, Fransa mətbuatının bu məsələyə daha
çox diqqət ayırmasının vacibliyini vurğulayıb.
Şəhla Ağalarova
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Paris
1 mart 2016-cı il
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Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Belarusda silsilə tədbirlərlə yad edilib
Bakı, 1 mart, AZƏRTAC
Xocalı faciəsinin 24-cü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyi tərəfindən bir sıra
tədbirlər keçirilib. Tərtib edilmiş tədbirlər planına uyğun olaraq, səfirlik tərəfindən hazırlanmış pres-reliz
Belarusun dövlət qurumlarına, bu ölkədə akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərə və Xarici İşlər
Nazirliyinə göndərilib. Həmçinin fevralın 24-26-da Belarusun paytaxtı Minskdə və digər şəhərlərdə bu
ölkədəki Azərbaycan diasporu və tələbələr ilə birgə tədbirlər təşkil edilib.
Səfir İsfəndiyar Vahabzadə, səfirliyin müşaviri Zülfüqar Tanarverdi və attaşesi Hamlet Quliyevin
iştirakı ilə Bobruysk şəhərində Xocalı soyqırımı şəhidlərinin xatirəsinə həsr edilən anım mərasimi təşkil
olunub. Buraya toplaşan həmyerlilərimizə faciə haqqında məlumat verilib, kitablar paylanılıb və
videofilm nümayiş etdirilib.
Daha bir anım mərasimi isə Mogilyov şəhərində təşkil edilib.
Tədbirdə çıxış edən səfir İsfəndiyar Vahabzadə Xocalı soyqırımı, faciənin səbəbləri və ümumilikdə
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, ermənilərin xalqımıza qarşı tarixən, davamlı olaraq həyata
keçirdikləri məkrli siyasət, işğalçılıq niyyətləri, törətdikləri vəhşiliklər barədə tarixi faktlarla məlumat
verib və soydaşlarımızın suallarını cavablandırıb.
Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyində də Xocalı faciəsinə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə
Belarusun ali təhsil müəssisələrində oxuyan azərbaycanlı tələbələr, M.Tank adına Belarus Dövlət
Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin fəal üzvləri,
Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, səfirliyin əməkdaşları iştirak ediblər.
Səfir İ.Vahabzadə Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətləri iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. O,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət nəticəsində
xalqımızın ədalətli mövqeyinə dəstək verən ölkələrin sayının davamlı şəkildə artdığını qeyd edib, Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə təsis edilmiş “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində görülmüş işlərə dair məlumat verib.
Tədbirdə Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin belaruslu tələbələri tərəfindən Xocalı
şəhidlərinə həsr edilən şeirlər söylənilib, “Ağlama şəhid anası” adlı səhnəcik nümayiş etdirilib, Çingiz
Mustafayevin Xocalıdakı çəkilişləri əsasında videofilm göstərilib.
AZƏRTAC
1 mart 2016-cı il
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Xocalıdan sonrakı xocalılılar...
Elnur HADIYEV
Onlar yurdlarına qayıdacaqlarına inanırlar
Xocalı soyqırımı zamanı yüzlərlə soydaşımızın həyatına son qoyuldu. Bütöv bir şəhər məhv edildi.
Günahsız insanlar ağır işgəncələrə məruz qalaraq isti ocaqlarından didərgin düşdülər. Azərbaycanın əzəli
torpaqları düşmən tapdağı altında qaldı. Amma faciənin acı fəsadları bununla bitmədi: soyqırımı
Xocalıdan sonrakı xocalılıların da taleyini dəyişdi, onların yaddaşı kimi, sonrakı həyatlarında da dərin
izlər buraxdı. Xocalı adlı Vətən dərdi dünyaya yeni göz açan körpələrin köksündə özü ilə bərabər boy
atdı...
Xocalıdan olan bir neçə gənclə söhbət zamanı bunun bir daha şahidi olduq. Onlar Xocalını
görməyiblər. 24 il əvvəl orada nə baş verdiyini yalnız böyüklərindən, müəllimlərindən eşidib, kitablardan,
qəzet və jurnallardan oxusalar da, bu faciədən elə böyüklər qədər də “pay” götürüblər. Xocalı faciəsi
olmasaydı, onlar da belə qayğılı görünməz, Vətən həsrəti çəkməzdilər və bu gün Xocalı onlar üçün sinə
dağı yox, ən xoş xatirələrin ünvanı olardı.
Aygün İsmayılova:
- 3 aylıq uşaq olanda atamızı itirmişdik, iki yaşım olmamış da yurdumuzu, doğma ocağımızı itirdik,
həm də çox dəhşətli formada. Faciə zamanı 3 gün mühasirədə qalmışıq və anamız 3 azyaşlı övladını
çətinliklə xilas edib. Təsəvvür edin, ən böyüyümüzün 6, kiçiyimizin isə yaş yarımı olub. Bir qadın bizi
qarlı, çovğunlu havada bir neçə kilometr gizlədə-gizlədə aparıb, yağının pəncəsindən xilas edib.
Mühasirədə olduğumuz 3 günün 2-ni meşədə olmuşuq. Mən soyuqdan, aclıqdan çox ağlayırmışam. Çörək
istəyəndə anam məcbur olub mənə qar yedirdib ki, səsimi kəsim. Hətta düşmənin əlinə keçməyək deyə,
anam məni boğmaq da istəyib. Çünki mənə görə onlarla qadın, uşaq əsir düşə bilərdi. Sonra anamdan
məni başqa qadın alıb paltoya büküb ki, səsim eşidilməsin. Beləcə, min bir zülmlə xilas ola bilmişik.
Aygün deyir ki, Xocalını, orada törədilən qırğınları xatırlamasa da, elə bil, Xocalını öz ayaqları ilə
küçəbəküçə gəzib, oradakı sonuncu gecənin bütün faciələrini yaşayıb. O, indi müəllimədir, orta məktəbdə
işləyir. Onunla yanaşı, övladları, şagirdləri də Xocalının tarixi, Xocalı soyqırımı zamanı Azərbaycan
xalqının başına gələn müsibətləri yaxşı bilirlər. Bu faciə onların taleyini dəyişsə də, Vətənə, doğma
torpağa olan sevgisini dəyişməyib.
Elmir Əliyev:
- Elə gün olmaz ki, biz Xocalı, orada baş verənlər haqqında danışmayaq. Ağlımız yenicə kəsəndə
Xocalı faciəsini qorxulu nağıllar kimi bir-birimizə danışar, olanları xatırlayardıq. İndi isə 26 yaşındayam,
bu faciəni olduğu kimi-dəhşəti ilə dərk edirəm, valideynlərimizin, elimizin hansı vəhşiliklərlə üzləşdiyini
başa
düşürəm.
Atam Muradxan Əliyev döyüşdüyü üçün bizi anamızla yola salıb özü orada qaldı, 12 günlük mühasirədən
sonra o da xilas ola bilmişdi. Əmilərim döyüşüblər, Milli Qəhrəman Əlif Hacıyevin dəstəsində olublar.
Ancaq məlum məsələdir ki, nizami ordumuz yox idi. Özünümüdafiə dəstələri, vətənin qeyrətli oğlanları
nə qədər səy göstərsələr də, düşmənin qarşısında duruş gətirmək çətin olub, çünki onlar ağır texnika ilə
silahlanmışdılar və çox idilər. Onlar yerə-göyə sığmayan vəhşilik edir, insanların fəryadına məhəl
qoymurmuşlar. Faciə zamanı tamamilə məhv olan ailələrdən biri də atamın əmisinin ailəsi idi.
Elmir deyir ki, bu hadisə olmasaydı, həyatımız tamam başqa olardı. Düzdür, bizə dövlət tərəfindən
xüsusi qayğı göstərilir, heç nədən korluğumuz yoxdur. Ancaq yaşa dolduqca doğulduğumuz yer bizi daha
çox özünə çəkir.
Əmanət Abışov:
- Xocalıdan çıxanda 1 yaşım olub və təbii ki, faciədən heç nə xatırlamıram. Ancaq valideynlərim
bu barədə o qədər danışıblar ki, sanki hər şey gözümün qabağında baş verib. Ona görə orta məktəbdə bu
barədə müəllimlərimdən eşitdiklərimi, kitablardan oxuduqlarımı gördüyüm hadisə kimi qavramışam.
Bəzən elə olur ki, istəyirəm silaha sarılıb, düz Xocalının mərkəzinə qədər gedim. Atamın böyüdüyü
evə, kəndə yaxından tamaşa edim, ayağımı mən də o yerlərə basım. Hamı oranın gözəl yer olmasından
danışır. Biz gənclər isə məhdud sayda fotolar və ya internet üzərindən yayımlanan kiçik görüntülərlə
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kifayətlənməli oluruq. Ancaq harada və hansı şəraitdə yaşamağımızdan asılı olmayaraq, Xocalı bizim ata
yurdumuzdur və mütləq ora qayıdacağıq. Orada dinc əhalini qırıb soyqırımı törədənlərin cəzası nə vaxtsa
veriləcək. Biz isə Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması və təbliğində fəal iştirak etməliyik.
Söhbət etdiyimiz 13 yaşlı Ləman Kərimova Xocalı hadisəsindən 11 il sonra dünyaya göz açsa da,
orada baş verənləri böyüklərdən az bilmir: “Xocalıda bizim valideynlərimizə, ata-babalarımıza işgəncə
verilib. Mən bu barədə çox oxumuşam, çox eşitmişəm. Anamın başına gələn əhvalatları bilsəniz, dəhşətə
gələrsiz”.
Ləmanın anası Dürdanə Ağayeva Xocalı faciəsi zamanı 8 gün əsirlikdə olub. Həmin vaxt 20 yaşı
olan Dürdanə çox ağır işgəncələrə, ağrı-acılara məruz qalıb. Rabitəçi olduğuna görə ermənilər ona daha
ağır sarsıntılar yaşadıblar. D.Ağayevanın Xocalı faciəsindən və əsirlik həyatından bəhs edən “8 gün
cəhənnəm əzabı görmüş qadın” kitabında bu barədə geniş və dəqiq yazılıb.
Ləman anasının ağrı-acılarını lap kiçik yaşından dərk etməyə başlayıb. Elə bil, anasının başına
gələnlər onun gözü qarşısında baş verib. Odur ki, yaşı az olsa da, düşmənə olan qəzəbini, nifrətini gizlədə
bilmir. Hətta bu barədə bir neçə şeir də yazıb.
***
Bəli, Xocalıda törədilən qətliam təkcə xocalılıların yox, hər bir azərbaycanlının sinəsinə sağalmaz
dağ çəkib. Bu faciə heç vaxt unudulmayacaq, əksinə, illər keçdikcə yaraların qaysağı bir az da artacaq,
ruhumuz daha da rahatsız olacaq... Torpağımızı düşmən tapdağından azad edib yurdumuza qayıdanacan!
Bu gün hər bir xocalılı gənc inanır ki, qisas günü gec-tez çatacaq və Azərbaycanın işğal olunmuş
bütün torpaqları, o cümlədən Xocalı düşmən tapdağından azad ediləcək. Xocalılı gənclərin dili ilə desək,
ümidimiz üzülməyib, bilirik, o torpaq bizimdir, yurdumuz oradır və gec-tez o yerlərə qayıdacağıq.
Azərbaycan.-2016.-1 mart.-№47.-S.7.
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“Pretoria News” qəzetində Xocalı soyqırımı haqqında məqalə dərc olunub
Bakı, 3 mart, AZƏRTAC
Cənubi Afrika Respublikasının geniş oxucu auditoriyasına malik gündəlik “Pretoria News”
qəzetinin “Diplomatik guşə” bölməsində Xocalı soyqırımı haqqında məqalə dərc olunub.
“Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar
Azərbaycanın CAR-dakı səfirliyində təşkil olunan sərgidə iştirak etmiş müəllif Xocalı faciəsini “soyuq
müharibə”dən sonrakı dövrün ilk soyqırımı kimi xarakterizə edir və Ermənistan tərəfindən azərbaycanlı
mülki əhaliyə qarşı misli görünməmiş vəhşiliklər törədilməsini insanlıq əleyhinə cinayət adlandırır.
Məqalədə qanlı 26 fevral gecəsində 600-dən çox mülki azərbaycanlının öldürülməsinin və Xocalı
şəhərinin yerlə-yeksan edilməsinin Ermənistanın etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olduğu xüsusi
vurğulanır. Həmçinin Xocalı soyqırımı fonunda torpaqlarımızın iyirmi faizindən çoxunun işğalı və bir
milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün yurd-yuvalarından didərgin düşməsi ilə
nəticələnən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi barədə məlumat verilir.
Məqalədə 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
təsis edilmiş “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının soyqırımı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasında önəmli rola malik olduğu vurğulanır.
AZƏRTAC
3 mart 2016-cı il
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Romada keçirilən konfransda Xocalı soyqırımının hüquqi aspektləri təhlil olunub
Roma, 4 mart, AZƏRTAC
İtaliya Senatının Kitabxanasının binasında “Xocalı soyqırımı beynəlxalq humanitar hüquq
kontekstində. Cəzasızlıq və ədalət” mövzusunda konfrans keçirilib. İnsan Hüquqları üzrə İtaliya Helsinki
Komitəsinin (İHİHK), İnsan Hüquqları üzrə İtaliya Liqasının (İHİL), Sapienza Universitetinin, Avrasiya
Aralıq dənizi və Afrika Ölkələrinin Əməkdaşlığı üzrə Tədqiqat Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə
keçirilmiş tədbirdə İtaliya ictimaiyyətinin, diplomatik korpusun nümayəndələri, hüquqşünaslar, tarixçilər,
tədqiqatçılar iştirak ediblər. Konfransda Xocalıda baş vermiş cinayətlər beynəlxalq hüquqi nöqteyinəzərdən təhlil edilib.
Konfransın moderatoru, İHİHK-nın baş katibi Antonio Stanqo tədbirin mövzusu və iştirakçıları
haqqında məlumat verib. O, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında hələ də həllini tapmamış Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ən qanlı hadisəsi olan Xocalı soyqırımı barədə danışaraq konfransın bu faciənin
beynəlxalq hüquq müstəvisində təhlili baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb.
İtaliya Senatının müdafiə komitəsinin prezidenti Nikola Latorre çıxışında Xocalı soyqırımının
qurbanlarını anaraq, bu hadisəyə münasibətdə beynəlxalq hüququn əsas istiqamətlərini təhlil edib. O,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması istiqamətində 1990-cı illərdə başladılmış
danışıqlar prosesində İtaliyanın ilk vasitəçi ölkələrindən biri olduğunu və bu gün də müvafiq istiqamətdə
önəmli rol oynaya biləcəyini vurğulayıb. Bildirib ki, məhz bu səbəbdən İtaliya Azərbaycan xalqının
ürəyini yaralamış Xocalı faciəsi ilə bağlı səssiz qala bilmir. Senator, eyni zamanda, Azərbaycanın həm
Avratlantik strukturlarla, həm də Şərq ölkələri ilə uğurla əməkdaşlıq etdiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd edib
ki, dərin böhran yaşayan beynəlxalq birlik dialoqa ehtiyac duyur və bu baxımdan Azərbaycanın yaratdığı
imic təqdirəlayiqdir.
İtaliya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri, ATƏT Parlament Assambleyasında
İtaliya nümayəndə heyətinin üzvü senator Sercio Divina beynəlxalq birliyin bəzi münaqişələrə, xüsusilə
Dağlıq Qarabağ probleminə münasibətdə laqeyd davrandığını vurğulayıb. Diqqətə çatdırıb ki, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnaməyə Ermənistanın əməl etməməsi Dağlıq Qarabağdakı
vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Beynəlxalq birlik ikili standart nümayiş etdirir və digər münaqişələrdən
fərqli olaraq Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə münasibətdə fəallıq göstərmir.
Sapienza Universitetinin prorektoru Antonello Biacini çıxış edərək tarixin unudulmamasının
vacibliyini diqqətə çatdırıb. O, bu baxımdan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini açıq yaraya bənzədib və
müharibənin hər an yenidən alovlanma təhlükəsinin olduğunu vurğulayıb. O deyib: “Xocalı soyqırımını
törədənlər qanun qarşısında cavab verməlidirlər”.
Sonra İHİL-in prezidenti, professor Alfredo Arpaianın konfransa göndərdiyi məktub oxunub. O,
Xocalı soyqırımının günahkarlarının məsuliyyətə cəlb edilməsinin vacibliyini, BMT-nin müvafiq
qətnamələrinin icra olunmasına beynəlxalq birliyin diqqət göstərmədiyini qeyd edib. A.Arpaia rəhbərlik
etdiyi qurumun münaqişənin həllinə nail olmaq üçün danışıqlar masası təşkil etmək təklifini irəli sürüb.
Daha sonra “İnsan hüquqlarına doğru” mövzusunda çıxış edən İtaliyanın sabiq xarici işlər naziri
Ciulio Terzi di Sant’Aqata Xocalıda baş verənləri tarixdəki insanlığa qarşı həyata keçirilmiş cinayətlərlə
müqayisə edərək bu soyqırımını törədənlərin hələ də cəzalandırılmadığını və bunun beynəlxalq
ictimaiyyətin biganə münasibəti ilə əlaqəli olduğunu deyib.
Azərbaycan və Qafqaz üzrə Gənc İtalyan Tədqiqatçılar Assosiasiyasının prezidenti, professor
Daniel Pommier “Xocalı soyqırımı: tarixi baxış” mövzusunda çıxış edərək, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı təcavüzkar siyasətinin tarixini və mahiyyətini təhlil edib. Xocalıda dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı
törədilmiş qətliamda erməni tərəfinin məsuliyyət daşıdığını sübut edən faktları diqqətə çatdırıb. O,
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Xocalı faciəsini hansı sözlərlə təsvir etməsinin məşhur britaniyalı
jurnalist Tomas de Vaalın “Qara bağ” kitabında bu cür qeyd olunduğunu bildirib: “Xocalı hadisələri
başlamamışdan əvvəl azərbaycanlılar elə hesab edirdilər ki, biz onlarla zarafat edirik. Onlar elə bilirdilər
ki, ermənilər heç vaxt mülki əhaliyə əl qaldırmazlar. Biz bu stereotipi qıra bildik”.
“İnsan hüquqları və ədalət: Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsində
rolu” mövzusunda çıxış edən Sapienza Universitetinin professoru Alessandra Miqnolli Xocalı
soyqırımının qurbanlarının xatirəsini anıb. O, münaqişələrin qarşısının alınmasında beynəlxalq hüququn
rolundan bəhs edib. Diqqətə çatdırıb ki, müharibənin öz qaydaları var və bu qaydalarda dinc əhaliyə
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toxunmamaq əsas götürülür. Amma ermənilər Xocalıda bu qaydaları kobud şəkildə pozaraq insanlığa
qarşı misli görünməmiş cinayət törədiblər. Professor İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin
“Çıraqov və digərlərinin Ermənistana qarşı” iş üzrə azərbaycanlı məcburi köçkünlərin xeyrinə elan etdiyi
qərardan da bəhs edib.
Əslən Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsindən olan, hazırda İtaliyada təhsil alan
Məryəm Mehdiyeva ailəsinin doğma yurdlarından didərgin düşməsi və münaqişənin yaşatdığı ağrıacılarla bağlı təəssüratlarını tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb. O, öz doğma yurdlarına qayıdacaqları günü
səbirsizliklə gözlədiyini bildirib.
Sonda Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Məmməd Əhmədzadə tədbirin təşkilatçılarına və konfransda
çıxış edənlərə minnətdarlığını bildirib. Xocalı soyqırımını Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün
kulminasiya nöqtəsi adlandıran diplomat bu təcavüzün nəticələrini diqqətə çatdırıb, Azərbaycanın
münaqişənin tezliklə həllində, Ermənistanın isə mövcud status-kvonun saxlanılmasında maraqlı olduğunu
bildirib. M.Əhmədzadə Azərbaycan və Ermənistan arasında inkişafın müqayisəedilməz səviyyədə
olduğunu vurğulayıb, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməklə regionda rifahın mənbəyi olan
bütün strateji layihələrdən kənarda qaldığını deyib.
Müzakirələrlə davam edən tədbirdə iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Maqsud Dadaşov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Roma
3 mart 2016-cı il
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İordaniyanın “7 Stars TV” kanalında Xocalı qətliamı barədə veriliş yayımlanıb

Əmman, 5 mart, AZƏRTAC
İordaniyanın məşhur televiziya kanallarından olan “7 Stars TV”də “Azərbaycan Respublikasının
Dağlıq Qarabağ bölgəsində Xocalı qətliamı” adı ilə 55 dəqiqəlik veriliş iki gün nümayiş etdirilib.
Videomaterialda Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən Xocalıda törədilmiş qırğında 613 nəfərin həlak
olduğu, 150 nəfərin itkin düşdüyü qeyd edilir.
Verilişdə Xocalı faciəsinə həsr edilmiş tədbir zamanı səfir Sabir Ağabəyovun və iordaniyalı
qonaqların çıxışları geniş işıqlandırılaraq, bu qırğının dünya ictimaiyyəti tərəfindən soyqırımı və
müharibə cinayəti kimi tanınması çağırışları, erməni işğalının nəticələri haqqında bəhs edilir.
Həmçinin səfir S.Ağabəyov Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixindən
danışıb, erməni təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizinin işğal edildiyini və bir milyondan artıq
insanın öz yurdundan didərgin düşdüyünü auditoriyanın diqqətinə çatdırıb. Xocalıda dinc əhaliyə qarşı
törədilmiş vəhşilikdən bəhs edən səfir işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının qeyd-şərtsiz azad edilməsi
haqqında beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bir neçə qətnamə qəbul edildiyini vurğulayıb.
S.Ağabəyov İordaniya Senatı tərəfindən Xocalı soyqırımına dair qəbul edilmiş bəyanata görə
Azərbaycan hökumətinin və xalqının səmimi təşəkkürünü çatdıraraq yaxın vaxtlarda Parlamentin Aşağı
Palatası tərəfindən də müvafiq qərar qəbul ediləcəyinə ümidvar olduğunu deyib. Çıxışının sonunda
diplomat Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın haqlı mövqeyini
ikitərəfli və beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində dəstəklədiyinə görə Əlahəzrət Kral II Abdullaha və
İordaniya xalqına Azərbaycan rəhbərliyinin təşəkkürünü bildirib.
Daha sonra çıxış edən İordaniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvü Saleh
İrşeydat Xocalı soyqırımının dünya tarixində ən kədərli və hüznlü tarix kimi qeyd edildiyini vurğulayıb,
Xocalı faciəsini bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət olaraq qiymətləndirib.
Digər çıxış edənlər deyiblər ki, İslam Konfransı Təşkilatı Parlament İttifaqı Şurasının 9-cu iclası
zamanı qəbul edilmiş Qətnamədə üzv parlamentlər erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının Xocalı şəhərində azərbaycanlı dinc əhaliyə qarşı törədilmiş kütləvi qırğını insanlığa qarşı
törədilmiş cinayət kimi tanıyıb. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
1994-cü ildən başlayaraq Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
məqsədilə sistematik işlərin görüldüyünü və bunun Xocalı şəhidlərinin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi
üçün milli və insani vəzifə olduğunu vurğulayıblar.
İordaniyanın nüfuzlu yazıçı-publisisti və jurnalisti Ömər Əl-Armuti ölkəmizin müstəqillik
qazandıqdan sonra əldə etdiyi uğurlar barədə tədbir iştirakçılarına məlumat verib. O, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi barədə tədbir iştirakçılarını məlumatlandıraraq Xocalı
faciəsindən və məhv edilmiş bu şəhərin əhalisinin qəddarlıqla qətlə yetirilməsindən danışıb, faktlar və
statistik göstəriciləri öz kitabında əks etdirdiyini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.
İordaniyanın nüfuzlu yazıçı-publisisti və jurnalisti, teleaparıcı Sultan Həttab ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixindən danışıb, Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını
hərbi yolla azad etməyə tam qadir olduğunu qeyd edib.
Asya Hacızadə
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Əmman
5 mart 2016-cı il
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Xocalı soyqırımına həsr olunan anım konserti London LIVE televiziyasında yayımlanıb
Bakı, 9 mart, AZƏRTAC
Londonun “St. Paul’s Church” kilsəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarına həsr olunan anım konserti
London LIVE televiziya kanalında yayımlanıb.
Həmin tədbir fevralın 26-da Londonda Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti (TEAS) tərəfindən “Xocalıya
ədalət!” kampaniyası çərçivəsində təşkil edilmişdi. Xocalı qətliamı qurbanlarının xatirəsinə həsr edilən
ənənəvi anım konsertində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva da iştirak etmişdi.
Anım konsertində azərbaycanlı musiqiçilər Səbinə Rakçeyeva, Nəzrin Rəşidova (skripka), Rafiq
Rüstəmov (tar), Günel Mirzəyeva, Ayan Salahova (piano), Camal Əliyev (çello), Selcan Nəsibli
(soprano), həmçinin Aleksander Cermanoviç (piano) və “Deco” ansamblının ifasında Fikrət Əmirovun,
Qara Qarayevin, Vasif Adıgözəlovun, G.Perqolesinin, J.Massenetinin repertuarından musiqilər
səsləndirilmişdi.
London LIVE kanalında yayımlanan proqrama, həmçinin Böyük Britaniya parlamentində fevralın
24-də keçirilmiş ilk “Xocalı Sülh Mükafatı” nın təqdimat mərasimindən və rəsm sərgisindən görüntülər
də daxil edilib. Reportajda əsas diqqət Xocalı qətliamına öz münasibətlərini incəsənət vasitəsilə ifadə
edən Böyük Britaniya sənətçilərinə yönəldilib.
AZƏRTAC
9 mart 2016-cı il
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İtaliya Senatında növbəti dəfə Xocalı soyqırımı barədə danışılıb
Roma, 9 mart, AZƏRTAC
İtaliya Senatında Şimal Liqası-Muxtariyyət Qrupunun sədr müavini, senator Stefano Kandiani
Senatın Assambleyasında Xocalı soyqırımı ilə bağlı çıxış edərək bu faciə barədə məlumat verib. O
bildirib ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli istiqamətində
çoxsaylı sənədlərin, xüsusilə də BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən dörd qətnamənin qəbul edilməsinə
baxmayaraq, problem hələ də həllini tapmayıb. O, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təzyiqi altında 800 min
azərbaycanlının Dağlıq Qarabağ bölgəsi və onun ətrafındakı rayonlardan didərgin düşdüyü barədə
danışıb.
S.Kandiani Senatın sədrinə müraciətində Xocalı faciəsi kimi dramatik və qanlı faktın anılması ilə
yanaşı, müvafiq məsələ ətrafında dinləmələrin təşkil edilməsi, problemin araşdırılması, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş qətnamələrin icra
vəziyyəti ilə tanış olmağın vacibliyini vurğulayıb. Eyni zamanda, senator İtaliya Xarici İşlər Nazirliyini
bu münaqişənin həllinə nail olunması üçün səy göstərməyə çağırıb.
Xatırladaq ki, cari il fevralın 26-da İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasında deputat Kristina
Barcero da Xocalı soyqırımı ilə bağlı çıxış edib.
Maqsud Dadaşov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Roma
9 mart 2016-cı il
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TEAS: Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Xocalı qətliamına da diqqət yetirməsinin vaxtıdır
Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti (TEAS) müharibə cinayətləri və bəşəriyyət əleyhinə olan
cinayətlərə görə Bosniya serblərinin lideri Radovan Karadjiçə qırx il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə
cəzasının verilməsini alqışlayır. Bu məhkəmə qərarı yeddi mindən artıq Bosniya müsəlmanının qətlə
yetirildiyi Srebrenitsa qırğını ilə bağlıdır.
Bu fikirlər TEAS-ın açıqlamasında yer alıb.
Açıqlamada bildirilir ki, Haaqada, keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalında
keçirilmiş məhkəmə prosesi səkkiz il davam edib. Bu, Karadjiçın rəhbərlik etdiyi silahlı birləşmələrin
iyirmi il əvvəl kütləvi qətllər törədərkən həyat və ya ölüm haqda qərar qəbul etdikləri saniyələrdən daha
çox vaxtdır.
TEAS təəssüf edir ki, Karadjiçın məhkəməsinə yetirilən diqqət eyni vaxtda baş vermiş digər
vəhşiliyə – 1988–1994-cü illərdə alovlanan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə şamil
edilmir. Münaqişə nəticəsində otuz min insan həlak olub. Ən böyük vəhşilik isə 1992-ci il fevralın 26-da
kişi, qadın, uşaq və qoca da daxil olmaqla, 613 mülki vətəndaşın qətlə yetirildiyi Xocalı qırğını baş verib.
Bu iki münaqişə arasında olan əsas fərq təbii ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll olunmamış qalmasındadır. BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən dörd qətnamənin
qəbul edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan hələ də Azərbaycan ərazisinin iyirmi faizini işğal altında
saxlayır. Təqribən 875 min azərbaycanlı Azərbaycan ərazisində məcburi köçkün kimi yaşayır.
Bu günə qədər heç bir erməni Xocalı qətliamında və ya həmin vaxt törədilmiş digər vəhşiliklərdə
iştirakına görə məhkəməyə cəlb edilməyib. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan keçmiş hərbi
komandirdir. O, BMT və dünya parlamentlərinin ən ali tribunalarında nitq söyləməkdə və qəbul
edilməkdə davam edir, baxmayaraq ki onun əlləri qana batıb.
TEAS-ın direktoru Lionel Zetter deyib: “Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi dünyadakı bütün
müharibə cinayətkarlarını məsuliyyətə cəlb etməklə mükəmməl iş görüb. Bəlkə də indi 613 mülki şəxsin
sistemli şəkildə qətlə yetirildiyi Xocalıya diqqət yetirməyin vaxtıdır”.
Azərbaycan.-2016.-29 mart.-№64.-S.5.
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Arye Qut: Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan və Robert Koçaryan
Xocalı soyqırımına görə cavab verməlidirlər
Martın 31-də Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilati dəstəyi ilə “Soyqırımlara son
deyək” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. 1918-ci il martın 31-də erməni-daşnak silahlı dəstələri
tərəfindən Bakıda və Bakı quberniyasında azərbaycanlıların soyqırımının 98-ci ildönümünə həsr edilmiş
bu konfransda Azərbaycan, Türkiyə, İsrail, Gürcüstan, Moldova, İran və Özbəkistanı təmsil edən məşhur
alimlər, tarixçilər, ekspertlər, ictimai xadimlər iştirak edirdi. Konfransın məqsədi həm Azərbaycanda,
həm də bütün dünyada törədilmiş soyqırımlar barədə faktları yerli və beynəlxalq ekspertlər səviyyəsində
birgə müzakirə etmək və bu reallıqları gənc nəslə çatdırmaqdır.
Çıxış edənlərin ümumi rəyinə görə, soyqırımların müzakirə edilməsi və araşdırılması təkcə tarixi
məsələ deyil. Bu hadisələrin öyrənilməsi və gənclərə çatdırılması üçün həm alimlərin, həm də dövlət
strukturlarının üzərinə böyük iş düşür.
İsraildəki “Cəmiyyət üçün beynəlxalq layihələr” qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, beynəlxalq
münasibətlər sahəsində tanınmış ekspert Arye Qut konfransın “Xalqların tarixində və dünyanın siyasi
xəritəsində qalmış soyqırımı izləri. Tolerantlıq və multikulturalizm soyqırımlara qarşı mübarizə amili
kimi” panelində çıxış edib. Arye Qut vurğulayıb ki, 1918-ci il martın 31-i Azərbaycan tarixində ən qanlı
səhifələrdən biridir. Həmin gün Şaumyan başda olmaqla erməni quldur dəstələri qısa müddətdə 50
mindən çox müsəlman sakini – azərbaycanlıları, ləzgiləri, habelə yəhudiləri və başqa xalqların
nümayəndələrini məhv ediblər.
İsrailli ekspert deyib: “Ermənilər tərəfindən törədilmiş soyqırımı nəticəsində təkcə Bakıda 20 minə
yaxın dinc azərbaycanlı, o cümlədən qadınlar, uşaqlar və qocalar vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Ermənibolşevik dəstələri martın 30-dan aprelin 2-dək Bakıda minlərlə insanı öldürüb, çoxsaylı ziyarətgahları
yandırıb, Bakı əhalisinin 400 milyon manat dəyərində əmlakını qarət ediblər. Kütləvi qırğın zamanı
ermənilər Bakının ən böyük məscidi olan “Təzəpir” məscidinə toplardan atəş açıb, dünya memarlıq
incilərindən biri sayılan “İsmailiyyə” binasını yandırıblar”.
1918-ci il iyulun 15-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən yaradılmış Fövqəladə İstintaq
Komissiyası kütləvi qırğınlarla bağlı çoxsaylı sənədləri toplayıb hökumətə təqdim etdi. 1919-cu ildə
Azərbaycan parlamentində 31 mart tarixinin milli matəm günü kimi qeyd edilməsi haqda qərar qəbul
olundu. Sovet dövründə bu hadisələr xalqın yaddaşından silindi, lakin Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini bərpa edəndən sonra 31 mart hadisələri ilə əlaqədar tarixi sənədlər əsasında çoxsaylı
tədqiqatlar aparılıb, kitablar nəşr edilib.
Arye Qut deyib: “İsrail dövlətinin vətəndaşı və yəhudi xalqının nümayəndəsi kimi vurğulamaq
istəyirəm ki, Holokost yəhudi xalqının yaddaşından silinməyən dəhşətli faciədir. Bu, vəhşiləşmiş və
azğınlaşmış faşist rejimi tərəfindən yəhudi xalqının alçaldılması, kütləvi surətdə məhv edilməsidir. Mən
ilk dəfə bu barədə həmin qırğında bütün ailəsini və qohumlarını itirmiş babamdan eşitmişəm. O, Sovet
Ordusu sıralarında Kiyevdən Berlinə qədər döyüş yolu keçib. Avropa yəhudilərinin faciəsi olan Holokost
nəticəsində 6 milyon yəhudi məhv edilib. İkinci Dünya müharibəsinin sonunda nasistlər hətta ölüm
düşərgələrinin izlərini yox ediblər. Sovet Ordusunun gəldiyi ərəfədə artıq basdırılmış insan qalıqlarının
çıxarılması və ya məhv edilməsi haqqında şəhadətlər var”. Yerusəlimdə “Yad va-Şem” Milli Memorial
Faciə və Qəhrəmanlıq Muzeyində təxminən 4 milyon faciə qurbanının şəxsi sənədləri saxlanılır.
Məlumatların yarımçıq olması onunla bağlıdır ki, yəhudi icmalarını çox vaxt tamamilə məhv edirdilər.
Öldürülənlərin adlarını deyə biləcək qohum, tanış, dost qalmırdı. Müharibə insanları pərən-pərən salmışdı
və sağ qalanlar yaxınları ilə görüşəcəklərinə ümid edərək onların haqqında həyatlarını itirmiş kimi
danışmaqdan çəkinirdilər. Qurbanlar sırasında nəyə görə məhz yəhudiləri göstərmək lazımdır - axı
nasistlər bir çox xalqın nümayəndələrini də öldürüblər?! Bu barədə Nobel mükafatı laureatı, Osvensim
nasist həbs düşərgəsində dustaq olmuş Eliezer Vizel çox dəqiq deyib: “Qurbanların hamısı yəhudi deyildi,
lakin bütün yəhudilər nasistlərin qurbanı olublar”.
Eliezer Vizelin “Gecə” – Osvensim haqqında yəhudi oğlanın xatirələri kitabından sitat gətirmək
istəyirəm: “Bütün həyatımı silinməz möhürlə uzun bir gecəyə çevirən ilk düşərgə gecəsini heç vaxt
unutmaram. Bu tüstünü heç vaxt unutmaram... Vücudları gözlərimin qabağında aydın səma altında tüstü
burulğanına çevrilən uşaqların simasını heç vaxt unutmaram. İnamımı külə çevirən bu alovu heç vaxt
98

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

unutmaram. Mənim iradəmi qıran bu gecənin sakitliyini heç vaxt unutmaram. Hətta əbədi yaşamağa
məhkum olsam belə, bunu unutmaram”.
İsrailli ekspert soruşur: “Nə üçün minlərlə insanın kütləvi qırğını və öldürülməsi XX əsrin sonu və
XXI əsrin əvvəlində bütün başqa problemləri özünə çəkərək toqquşmaların, o cümlədən dini, mənəvi,
siyasi qarşıdurmaların əsasında durur? Holokost mənim xalqımın faciəsidir, uzun müddət yasaq mövzu
olmuş faciədir. Holokost dövründə on minlərlə yəhudi məhz Azərbaycanda özləri üçün ən təhlükəsiz
sığınacaq tapıb, Azərbaycan xalqı da faşistlərin əlindən xilas olmuş bu yəhudiləri xeyirxahlıqla,
səmimiyyətlə qəbul edib. Məhz buna görə də azərbaycanlılara qarşı törədilmiş qanlı Xocalı soyqırımı da
mənim şəxsi ağrım və şəxsi faciəmdir. Elə coğrafi adlar var ki, xəritədəki nöqtədən olduqca böyük məna
kəsb edir. Bu, qəddarlığın və vəhşiliyin rəmzinə çevrilən Babiy Yar, Liditsa, Oradur, Xatın, Sonqmi kimi
kənd və şəhərlərdir. Keçən əsrin 90-cı illərinin sonunda bu siyahıya Azərbaycanın Xocalı şəhəri də əlavə
edildi. Bu faciə bütün bəşəriyyətə qarşı törədilən cinayətdir. Artıq bu bir tarixi faktdır ki, erməni silahlı
qüvvələri və dəstələri şəhəri tərk etməyə macal tapmayan heç bir Xocalı sakininə aman verməyiblər.
Erməni silahlı birləşmələrinin vəhşiliyi nəticəsində 613 nəfər öldürülüb, 487 nəfər əlil olub, 1275 dinc
sakin, o cümlədən qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülüb, görünməmiş əzablara, təhqirlərə və
alçaltmalara məruz qalıblar. Xocalı şəhərinin mülki əhalisinin qəsdən, kütləvi məhv edilməsinin yeganə
səbəbi bu idi ki, onların hamısı azərbaycanlılar idi. Mənə deyin görək, XXI əsrin erməni faşistləri XX
əsrin 40-cı illərinin alman faşistlərindən nə ilə fərqlənir?”.
İsrailli ekspertin sözlərinə görə, “günahsız uşaqlara, qadınlara və qocalara qarşı törədilən bu
vəhşiliyi heç nə ilə izah etmək olmaz. Dünya bilməlidir ki, bu cinayət təkcə Azərbaycan xalqına deyil,
bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlib. Bu gün Ermənistanda yüksək vəzifələr tutan Seyran Ohanyan, Serj
Sarkisyan, Robert Koçaryan və başqaları Xocalı soyqırımının günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə
qarşısında cavab verməlidirlər. Cinayət cəzasız qalmamalıdır”.
Arye Qut deyib: “Bu faktdır ki, Ermənistanda Dro və Njdeyə böyük pərəstiş yaranıb. Onların
şərəfinə xatirə sikkələri zərb edilir, bədii və sənədli filmlər çəkilir, Ermənistan paytaxtında isə Qaregin
Njdenin adını daşıyan meydan var. Qeyd edək ki, pərəstiş hər hansı kənar siyasi qruplaşmaların qüvvəsi
ilə həyata keçirilmir, bunun arxasında dövlət durur. İş o yerə çatıb ki, Ermənistanda KTMT Akademiyası
yaradıldıqdan sonra Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Drastamat Kanayan adına Milli Strateji Tədqiqatlar
İnstitutu yeni qurumla əməkdaşlıq etmək istədiyini bildirib. Düşünürəm, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi
yanında Milli Strateji Tədqiqatlar İnstitutuna 30 mindən çox yəhudini qırmış bir faşistin və antisemitin
adının verilməsi artıq son həddir”.
İsrailli ekspertin fikrincə, Ermənistandakı millətçilik və şovinizm Sarkisyan rejiminin mahiyyətini
əks etdirən əlamətlərdir. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanda multikulturalizm həyat tərzi hökm
sürür.
Ekspert Arye Qut çıxışının sonunda deyib: “Azərbaycanda yəhudi icmasına qardaşcasına səmimi
münasibət ölkə tolerantlığının parlaq nümunəsidir. Məşhur Qırmızı qəsəbədə bu gün təxminən 5 min
yəhudi yaşayır. Qəsəbədə üç məktəb və üç sinaqoq fəaliyyət göstərir. Bununla öyünməyə dəyər. Burada
ivrit dilinin öyrənilməsi, iuadizmə aid artefaktlar və maddi-mədəniyyət nümunələri, Azərbaycan
xalçalarının zəngin naxışları, müxtəlif mədəniyyətlərin və xalqların qaynayıb-qarışması – bütün bunlar
mədəni tolerantlığa möhkəm və etibarlı töhfədir. Bu gün Azərbaycan bunlara real şəkildə nail olub.
Qədim Qırmızı qəsəbə Azərbaycanın fəxridir. Burada yəhudilər və azərbaycanlılar əsrlər boyu doğma
qardaş kimi yaşayır. Onların taleləri ortaqdır, buna görə də təsadüfi deyil ki, 1918-1919-cu illərin faciəli
hadisələri zamanı erməni daşnaklar Azərbaycan şəhərlərində qanlı qırğın törədəndə azərbaycanlılarla
bərabər 3 min yəhudi həlak olub. İsrail ilə Azərbaycan arasında, azərbaycanlı müsəlmanlarla azərbaycanlı
yəhudilər arasında münasibətləri sadəcə qarşılıqlı maraqla izah etmək mümkün deyil. Müasir qarşılıqlı
münasibətlər ortaq dəyərlərə və ortaq tarixə əsaslanır. Sıx insani əlaqələr və müxtəlif dini-tolerant
cəmiyyətlərdə yaşamaq əzmi hər iki ölkəni zənginləşdirir.
Azərbaycan.-2016.-2 aprel.-№68.-S.7.
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Aureliya Qriqoriu: Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanımağa çağırıram
Müasir dünyada müxtəlif ekstremist təşkilatlar baş qaldırır, inkişaf etmiş ölkələrin çoxunun siyasəti isə
ikili standartlara əsaslanır. Bu siyasətin gələcəyi yoxdur. O, ölkələri ümumi qarşıdurma girdabına
sürükləyir. Belə təsəvvür yaranır ki, dünya miqyaslı siyasətçilər yalnız bugünkü günlə yaşayır, bu
fəaliyyətin gələcək nəsillər üçün ziyanlı nəticələri barədə düşünmürlər.
Moldova İctimai Palatasının sədri, məşhur hüquqşünas Aureliya Qriqoriu bu fikirləri Malta Ordeni
Kavalerlərinin bu günlərdə İtaliyanın Urbino şəhərində keçirilmiş Forumunda söyləyib.
Qriqoriunun sözlərinə görə, hazırda terrorizm sülh üçün əsas təhdidlər sırasında birinci yeri tutur. O
deyib: “Terrorizmin mənbələri sosial qeyri-bərabərlik, ksenofobiya və irqçilikdir. Bu neqativ təzahürlərə
qarşı hansı mübarizə metodları var? Bunun alternativi nədir? Yeganə çıxış yolu multikulturalizmdir.
Burada qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası multikulturalizmin inkişafı və möhkəmlənməsi
nümunəsidir”.
Moldova İctimai Palatasının sədrinin sözlərinə görə, multikulturalizmi dövlət siyasəti dərəcəsinə
ucaldan məhz Azərbaycan olub: “Azərbaycan rəhbərliyinin dövlət siyasəti fenomeni bundan ibarətdir. Bu
siyasətin xüsusiyyəti ondadır ki, öz ərazisinin 20 faizinin işğal edilməsindən əziyyət çəkən, 1 milyondan
artıq məcburi köçkün və qaçqın kimi real problemi olan bir ölkə öz dövlətində sülh, hörmət, xeyirxahlıq
və humanizm ab-havasını təmin edir. Bu gün Avropanı bürümüş qaçqınlar problemi on milyon sakini
olan Azərbaycanın təcrübəsi nəzərə alınmaqla həll edilə bilər. Bir milyondan çox qaçqını və köçkünü olan
Azərbaycan 25 ildən artıq müddətdə bu problemin öhdəsindən təkbaşına, başqa dövlətlərin dəstəyi
olmadan gəlir”.
Aureliya Qriqoriunun fikrincə, Azərbaycan keçmiş sovet məkanındakı ölkələr arasında yeganə
dövlətdir ki, orada əhalinin sabit artımı qeyd edilir, milli, etnik və ya irqi mənsubiyyətindən, ünsiyyət
dilindən və dini etiqadından asılı olmayaraq ölkənin bütün sakinləri özlərini bu cəmiyyətin
bərabərhüquqlu üzvləri kimi hiss edirlər.
Moldova İctimai Palatasının sədri, tanınmış hüquqşünas Aureliya Qriqoriu vurğulayıb: “Təsadüfi
deyildir ki, Avstraliya, Kanada, Argentina və İsveç kimi ölkələrlə yanaşı Azərbaycan da dünyada ən
tolerant ölkələrin ilk beşliyinə daxil edilib. Azərbaycan haqlı olaraq dini tolerantlıq nümunəsi hesab edilir.
Tolerantlığın səviyyəsinə görə Azərbaycan nəinki Aşıya ölkələrini, həmçinin Avropa dövlətlərinin
əksəriyyətini qabaqlayıb. Əhalisinin 95 faizi müsəlmanlar olan bu ölkə başqa konfessiyalara və millətlərə
mənsub insanların dinc və rahat yaşamasını təmin etməyə nail olub, Avropa parlamenti və dünya
səviyyəsində təriflənib, birinci Avropa oyunlarına, “Eurovision” mahnı müsabiqəsinə, beynəlxalq
humanitar forumlara və dünya miqyaslı digər çoxsaylı tədbirlərə ev sahibliyi edib. Bu gün Azərbaycan
tolerantlıq modeli həm islam dünyası, həm də Avropa üçün nümunə sayılır, bu model çoxsaylı beynəlxalq
konfranslarda və forumlarda fəal müzakirə edilir. Bu il Bakıda BMT Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci
qlobal forumu keçirilib. Belə bir forumun bu ölkədə keçirilməsi Azərbaycanın tolerantlıq və
multikulturalizm siyasətinin dünya səviyyəsində tanınmasını təsdiq edir. Sentyabr ayında Bakıda
keçiriləcək Qlobal Forumda müasir dünya problemləri müzakirə olunacaq, o cümlədən Azərbaycan
multikulturalizm modeli təqdim ediləcək”.
Aureliya Qriqoriunun fikrincə, dünya birliyi məhz indiki vaxtda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
təkidlə dəstəkləyə, BMT-nin Dağlıq Qarabağa dair qəbul etdiyi dörd qətnamənin hamısının Ermənistan
tərəfindən dərhal yerinə yetirilməsini və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən dərhal
çıxarılmasını tələb edə bilər. Qriqoriu deyib: “Möhtərəm Orden Kavalerləri, sizi Azərbaycanın Xocalı
şəhərində törədilmiş soyqırım aktını tanımağa çağırıram. Həmin şəhərdə bir gecədə - 1992-ci il fevralın
25-dən 26-a keçən gecə erməni işğalı nəticəsində 613 nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın və 70 qoca
qətlə yetirilib. Bundan əlavə, 1275 azərbaycanlı girov götürülüb. Bu insanların məruz qaldığı işgəncələrin
yeganə səbəbi o idi ki, onlar azərbaycanlıdırlar. Mütərəqqi bəşəriyyət Xocalıya münasibətdə ədaləti bərpa
etməyə borcludur. Xocalıya ədalət!”.
Moldova İctimai Palatasının sədri, məşhur hüquqşünas Aureliya Qriqoriu çıxışını bu sözlərlə
tamamlayıb: “Malta Ordeni Azərbaycanı dəstəkləyən qətnamə qəbul etməklə ərazi bütövlüyü, insan
hüquqlarına riayət edilməsi, beynəlxalq hüquq prinsiplərinin dönmədən həyata keçirilməsi məsələsində
fəal və dəqiq mövqeyini bir daha nümayiş etdirir”.
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Meksikanın “The News” qəzetində Xocalı soyqırımı ilə bağlı məqalə dərc olunub
Meksikanın ingilisdilli “The News” qəzetində baş redaktor Teresa Marqolisin Xocalı soyqırımı ilə
bağlı məqaləsi dərc edilib.
Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, müəllif yazıda
insanlığa qarşı dözülməz cinayətlərə son qoymaq üçün iqtisadi sanksiyalar, tərk-silah, cinayətlərin
ifşasına beynəlxalq medianın diqqətinin cəlb edilməsi, hər bir ölkənin, insanın mənəvi məsuliyyətinin
ortaya qoyulması, etinasızlıq siyasətinin pislənilməsi kimi üsullardan istifadə etməklə mübarizə
aparılması zərurətini qeyd edib. Eyni zamanda, o bildirib ki, soyqırımı hadisələri ümumən haqlı olaraq
pislənsə də bəzi hallarda belə hadisələr diqqətdən kənarda qalır, dünya ictimaiyyəti tərəfindən qınanmır.
Teresa Marqolis buna misal olaraq, 1992-ci ildə Azərbaycanın Xocalı qəsəbəsində həyata
keçirilmiş qırğından bəhs edir. Müəllif 24 il əvvəl Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müharibəsi
zamanı erməni qoşunlarının Azərbaycan ərazisinə hərbi müdaxiləsi zamanı bu şəhəri yerlə yeksan edərək,
83 nəfəri on dörd yaşına qədər azyaşlı olmaqla 613 günahsız mülki şəxsin xüsusi amansızlıqla qətlə
yetirdiklərini, min nəfərdən artıq etnik azərbaycanlıya ağır xəsarətlər yetirildiyini, digər min nəfərin əsir
götürüldüyünü, yüz əlli nəfərin isə itkin düşdüyünü xüsusi həssaslıqla qələmə alıb. İnsident zamanı
insanlara qarşı ağlasığmaz xəsarətlər yetirilməsi, onların diri-diri doğranması, köməksiz anaların gözləri
qarşısında övladlarının gözlərinin çıxarılmasını, çığıran uşaqların ucu şiş alətlərə keçirilməsi barədə
müəllifin qələmə aldıqlarını oxuyarkən bu hadisələrdən xəbəri olmayan insanlar belə sarsıntı keçirirlər.
Məqalədə bu qanlı cinayəti şüurlu şəkildə vəhşicəsinə həyata keçirənlərin əsir götürülmüş kişilərin gözləri
qarşısında onların qadın və qızlarını zorlaması qeyd olunur. Erməni silahlı qüvvələrinin və muzdlularının
vəhşi zorakılığından çox az sayda insanın qaçıb qurtulduğu bildirilir. Eyni zamanda, məqalədə qətlə
yetirilənlərin 56 nəfərinin xüsusi amansızlıqla diri-diri yandırılmasından, dərilərinin soyulmasından və
başlarının kəsilməsindən bəhs olunur.
Teresa Marqolis beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Xocalı qırğınının pislənildiyini, “Human Rights
Watch” və “Memorial” kimi insan hüquqları üzrə təşkilatların bu kütləvi qırğına heç bir halda haqq
qazandırıla bilməyəcək hadisə olduğunu elan etməsindən, lakin BMT tərəfindən bu qırğına yetərincə
effektiv qiymət verən qətnamənin qəbul olunmamasından və beynəlxalq ictimaiyyətin əksər hissəsinin öz
diqqətini digər problemlərə yönəldərək tədricən Xocalı faciəsini unutduqlarını təəssüf hissi ilə qeyd edir.
Müəllif bildirib ki, soyqırımı hər hansı formasından asılı olmayaraq mənəviyyat, həmçinin etika
baxımından beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dözülən və qəbul edilən olmamalıdır. Xocalı əhalisinə qarşı
həyata keçirilən cinayət bütün insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir.
Məqalənin sonunda müəllif dünyanın bütün proqressiv qüvvələrini Ermənistanı Xocalı qətliamına
görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə məcbur etmək üçün inadlı mövqe tutmaqla, Ermənistan və
Azərbaycan arasında barışıq əldə olunması yolunda duran maneələrdən birini aradan qaldırmağa, bu iki
ölkə arasında münasibətlərin sağlamlaşdırılması və konfliktin ədalətli həllini təmin etməkdə yardımçı
olmağa səsləyir.
Bunu etmək əvəzinə, Ermənistanın həmişəki kimi ona məxsus təkəbbürlə hərbi qüvvələrinin
Azərbaycan ərazisindən çıxarılması üçün beynəlxalq səylərə məhəl qoymadan Azərbaycanın 20 faiz
ərazisini işğal altında saxlamağa davam etdiyi bildirilir.
Respublika.-2016.-2 oktyabr.-№216.-S.2.
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Yevda Abramov: İsrail BMT-də Xocalı soyqırımı ilə bağlı ölkəmizin mövqeyini dəstəkləyib
Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin sədr müavini Yevda Abramov www.yap.org.az saytına
müsahibə verib:
- Yevda müəllim, bildiyimiz kimi, bütün dünyada insan hüquq və azadlıqlarının təminatı ali məqsəd
kimi qəbul olunur. Bu baxımdan, Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
- Azərbaycanda insan hüquqlarının təmin olunması dövlətimizin ali prinsiplərindən biridir. Ölkə
Konstitusiyasının böyük hissəsi məhz insan hüquqlarına həsr olunub. Bu amil dövlətimizin insan haqları
amilinə nə qədər önəm verdiyinin göstəricisidir. Eyni zamanda, insan hüquqlarının təminatı ilə bağlı
Azərbaycanda güclü hüquqi baza formalaşdırılıb. Həyata keçirilən bütün tədbirlər ölkəmizdə hər bir
vətəndaşın hüquqlarının müdafiəsinə yönəlib. Azərbaycan hüquqi-demokratik dövlət olaraq hər zaman
insan hüquqlarının təminatına böyük önəm verir.
Qeyd edim ki, Azərbaycanın uğurlu inkişafı ölkəmizdə insanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
sahəsində də əsaslı irəliləyişlərlə müşayiət olunur. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan demokratik
dəyərlərin bərqərar olduğu müasir hüquqi dövlətdir. Ölkəmiz demokratik inkişaf yoluna Ümummilli lider
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi-iqtisadi strategiya əsasında qədəm qoyub. Ulu öndərimiz
demokratik, hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, həmçinin dünya birliyinə fəal inteqrasiyanı
müstəqil Azərbaycanın əsas hədəflərindən biri kimi elan edib.
Azərbaycanın insan hüquqlarının müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində inamla irəliləməsini
faktlarla göstərmək olar. Ölkəmizdə söz, mətbuat azadlığı, fikir plüralizmi mövcuddur, mətbuat üzərində
senzura yoxdur, vətəndaş cəmiyyəti daim inkişaf edir. Bələdiyyələrin, ombudsman institutunun
formalaşdırılması, məhkəmə islahatları, Seçki Məcəlləsinə və Konstitusiyaya edilən mütərəqqi
dəyişikliklər, eləcə də digər bu kimi addımlar ölkəmizdə hüquqi dövlət quruculuğunun uğurla həyata
keçirilməsini təsdiq edir. Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının daha yüksək səviyyədə qorunması,
qanunun aliliyinin tam təmin edilməsi istiqamətində işlər bu gün də davam etdirilir. Ulu öndərin siyasi
kursunu davam etdirən Prezident İlham Əliyev ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin
gücləndirilməsi istiqamətində əsaslı addımlar atır.
Bu gün Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində beynəlxalq hüquq normalarına cavab
verən geniş hüquqi baza mövcuddur. Bu hüquqların həyata keçirilməsi ilə bağlı konkret hüquq müdafiə
mexanizmləri fəaliyyət göstərir. İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması istiqamətində tədbirlərin
həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlətin siyasi iradəsi mövcuddur. Bu istiqamətdə davamlı olaraq islahatlar
həyata keçirilir. Həmin islahatlar nəticəsində qanunvericilik təkmilləşdirilərək müvafiq beynəlxalq
sənədlərə uyğunlaşdırılır, əhalinin hüquq və azadlıqları daha yüksək səviyyədə təmin olunur.
Konstitusiyamızın 12-ci maddəsində də göstərilir ki, insan hüquq və azadlıqlarının təminatı, eyni
zamanda, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının layiqli həyat şəraitinin təmin edilməsi dövlətin ali
məqsədidir. Bu ali məqsədin təmini istiqamətində dövlət konkret addımlar atır.
- Sentyabrın 26-da ölkəmizdə keçirilən referendum nəticəsində Konstitusiyaya bir sıra əlavə və
dəyişikliklər edildi. Sizcə, insan hüquqlarının təminatının daha da gücləndirilməsi baxımından bu
dəyişikliklərin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
- Hesab edirəm ki, referenduma çıxarılmış məsələlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələlərin
əsasında demokratik dəyərlərin təminatı, insan hüquqlarına verilən yüksək qiymət, sabitlik, təhlükəsizlik,
səmərəli və dayanıqlı idarəçilik dayanırdı ki, xalqımız Konstitusiya dəyişikliklərinə səs verdi.
Konstitusiya islahatları ilə ölkəmizdə insan hüquqlarının konstitusion əsasları daha da möhkəmləndirilir.
Belə ki, əsas qanunun 24-cü maddəsinin birinci hissəsinə belə bir əlavə edilir: “İnsan ləyaqəti qorunur və
ona hörmət edilir”.
Referendum nəticəsində Konstitusiyanın 15 maddəsinə insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı
dəyişikliklər edilib. Hansı ki, bu dəyişikliklər bütövlükdə insan haqlarına dair fəsli əhatə edir. Təbii ki,
Konstitusiya dəyişiklikləri içərisində sərbəst toplaşmaq, fikir azadlığı, vətəndaşlıq hüququ, azad
sahibkarlıq hüquqları ilə bağlı mütərəqqi yeniliklər və dəyişikliklər vardır. Bütün bunlar insan
hüquqlarının təminatının daha da gücləndirilməsinə xidmət edir.
- Yevda müəllim, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmi dövlət
siyasəti elan edib. Ölkəmizdə multikultural mühiti, tolerantlığı necə qiymətləndirirsiniz?
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- Bəli, Azərbaycanda multikulturalizm dövlət siyasəti elan edilib. Multikultural dəyərlərə belə bir
yanaşma həm multikulturalizmin ən yaxşı modeli olan ölkəmizin inkişafının tarixi reallıqları ilə, həm də
müasir dünya sivilizasiyası məkanı və zamanı daxilində Azərbaycanın davamlı inkişaf tələbatları ilə elmi
cəhətdən əsaslandırılıb. Azərbaycanın hazırda müstəqil siyasət yeridən nadir ölkələrdən olması artıq
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də öz təsdiqini tapıb.
Bu gün dünyada çoxmədəniyyətli ölkə imici qazanmış Azərbaycanda müxtəlif xalqlar arasında
ənənəvi dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin, tolerantlığın hökm sürməsi tarixi nailiyyətimizdir.
Ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqlara öz milli mənəvi dəyərlərini, dini etiqadını, adət-ənənələrini qoruyub
saxlamaq, dil və mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün demokratik şəraitin təmin edilməsi Azərbaycanı
dünya ölkələri üçün tolerantlıq örnəyinə çevirib. Qürurverici haldır ki, bir sıra dövlətlər bizim
təcrübəmizdən yararlanmağa çalışırlar.
Ölkəmizin multikulturalizm mərkəzinə çevrilməsində Heydər Əliyev Fondunun yorulmaz fəaliyyəti
xüsusi qeyd olunmalıdır. Fond hər bir layihəsi ilə müxtəlif xalqlar arasında humanizm, həmrəylik və
dözümlülük kimi bəşəri dəyərlərin bərqərar olmasına öz töhfəsini verməyə çalışır. Uğurla həyata keçirilən
“Tolerantlığın ünvanı - Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində ölkədəki məscidlərdə, kilsələrdə, sinaqoqlarda
təmir-bərpa işləri aparılır. Bakıda yəhudi uşaqları üçün təhsil kompleksinin istifadəyə verilməsi, Fransa
regionlarında kilsələrin, müqəddəs Roma katakombalarının bərpasında iştirakımız, Həştərxanda
Müqəddəs Knyaz Vladimirə abidənin ucaldılması da məhz ayrı-ayrı xalqların və konfessiyaların qarşılıqlı
hörmət və dostluq münasibətlərinin genişləndirilməsinə xidmət edir.
- Ölkəmiz sivilizasiyalar arasında dialoqa həsr olunmuş mötəbər beynəlxalq tədbirlərə də ev sahibliyi
edir. Bu tədbirlər ölkəmizin beynəlxalq müstəvidə artan nüfuzunun göstəricisi hesab oluna bilərmi?
- Son illərdə Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlərin sayının artması ölkəmizin dünya
mədəniyyətində mühüm rol oynadığının bariz nümunəsidir. Sivilizasiyalar arasında dialoq və bütün
dünyada sülhün və tərəqqinin möhkəmlənməsinə daha bir töhfə olaraq Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2016-cı il Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan edilib. Onu
da vurğulayım ki, ölkəmiz son illər ərzində sivilizasiyalar arasında dialoqa həsr olunmuş mötəbər
beynəlxalq tədbirlərə yüksək səviyyədə ev sahibliyi edib. Bu ilin aprel ayında isə paytaxtımız Bakı daha
bir nüfuzlu beynəlxalq foruma ev sahibliyi edib. Belə ki, 25-27 aprel tarixlərində Bakıda BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu keçirilib.
BMT Sivilizasiyalar Alyansı Forumu kifayət qədər ağır idarə olunan, müxtəlif təbəqələri,
nümayəndələri, qurumları əhatə edən müzakirə platformasıdır. Bu tədbir artıq dünyanın ən böyük forumu
kimi qəbul olunur. Tədbirdə 100-dən çox ölkədən qonaqlar iştirak edib. Bununla yanaşı, davamlı olaraq
Bakı şəhərində keçirilən Beynəlxalq Humanitar forumları fakt kimi göstərmək olar. Bilirsiniz ki, bu
yaxınlarda növbəti - V Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu keçirildi ki, bu mötəbər tədbirdə yüzlərlə
xarici qonaq iştirak etdi. Bu tipli forumlarda iştirak edən qonaqlar dünyada böyük nüfuza sahib olan
şəxslərdir.
Bütövlükdə, bu kimi tədbirlər Azərbaycanın dünyadakı mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoqa
böyük töhfəsidir. Multikulturalizm bu gün Azərbaycanda gedən demokratik proseslərin ayrılmaz tərkib
hissəsi kimi çıxış edir. Bu çərçivədə keçirilən tədbirlər isə ölkəmizdə multikultural təhlükəsizliyin
intellektual göstəricilərinin artıq formalaşdığını təsdiqləyir.
- Siz həmçinin Milli Məclisdə Azərbaycan-İsrail parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun
rəhbərisiniz. İki ölkə arasında əlaqələrin səviyyəsi haqqında nə deyə bilərsiniz?
- Hər iki ölkə arasında əlaqələr normaldır. Ölkə rəsmilərinin, eləcə də parlamentarilərinin qarşılıqlı
səfərləri bu əlaqələrin inkişafına töhfələr verir. Azərbaycanda antisemitizm yoxdur və bu, İsraildə yüksək
qiymətləndirilir.
Xatırladım ki, İsrail Prezidenti Reuven Rivlin BMT-də Xocalı soyqırımı ilə bağlı çıxış edib və
ölkəmizin mövqeyini dəstəkləyib. Bu fakt İsrailin ölkəmizə münasibətinin göstəricisidir. Milli Məclisin
nümayəndə heyəti fevral ayında bu ölkəyə səfəri zamanı ona bu mövqeyinə görə təşəkkür etdi. Təbii ki,
belə faktların sayını artırmaq da olar.
Bütövlükdə, İsrail tərəfi Azərbaycanın multikultural dəyərlərini, ölkəmizin yəhudilərin öz
mədəniyyətlərini inkişaf etdirməyə geniş imkan yaratmasını, onlara qarşı dünyanın heç bir yerində
olmayan tolerant münasibətin göstərilməsini yüksək qiymətləndirir. Qarşı tərəf Azərbaycanla ikitərəfli
münasibətlərin genişləndirilməsində, çoxşaxəli, o cümlədən iqtisadi əlaqələrin inkişafında, Azərbaycanın
multikultural dəyərlərinin yayılması sahəsində əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını bildirir.
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Eyni zamanda, Azərbaycan da İsrail ilə əlaqələrə böyük önəm verir. Hesab edirəm ki, iki dövlət
arasında münasibətlər bundan sonra da uğurla davam edəcək.
İki sahil.-2016.-12 oktyabr-№ 186.-S.6
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Cenevrədə Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərdən danışılıb
İsveçrənin Cenevrə şəhərində 120 diplomatın, QHT nümayəndələrinin, tədqiqatçıların və
Azərbaycan diasporunun üzvlərinin iştirakı ilə Xocalı soyqırımının qurbanlarına həsr olunmuş anım
mərasimi keçirilib.
Tədbir Azərbaycan Respublikasının Cenevrədəki BMT bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar
yanında daimi nümayəndəliyi və Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin (TEAS) Paris nümayəndəliyinin birgə
əməkdaşlığı ilə təşkil edilib.
Anım tədbirində kinematoqrafiya sahəsində dünyanın ən nüfuzlu mükafatlarının qalibi olan
“Sonsuz dəhliz” (“Endless corridor”) sənədli filmi nümayiş etdirilib və “Xocalı müharibə cinayətinin
şahidi – Ermənistan müttəhim kürsüsündə” kitabının təqdimatı keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Cenevrədəki BMT bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında
daimi nümayəndəsi, səfir Vaqif Sadıqov qeyd edib ki, “Sonsuz dəhliz” filmi adi statistik sənədli film
deyil, müharibə nəticəsində təsirə məruz qalmış insanların ruhunu ehtiva edir. Hər bir ölümün arxasında
insan taleyi durur. Film Xocalıda sağ qalmış bəzi şəxslərin həyat hekayələri barədədir.
“Bir gecədə bütün şəhər məhv edildi. Bu qırğın Srebrenitsa və Ruanda soyqırımları ilə üst-üstə
düşdüyündən beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən gözədəyməz oldu. Mən “Reuters”, “AFP” informasiya
agentliklərinin, “Human Rights Watch” təşkilatının və “Nyu-York Times” qəzetinin əməkdaşlarının
ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək üçün səfərlərini və Xocalı barədə araşdırmalarını xatırlatmaq
istəyirəm. Danışıqlar 25 ildir ki, davam edir. Mən bu danışıqlar başladıqdan bir qədər sonra diplomatik
xidmətə başlamışam və bir müddət sonra təqaüdə çıxacağam, amma proses hələ də davam edir. TEAS
Azərbaycanın dünyanın diqqət mərkəzində saxlanılması istiqamətində böyük işlər görür və mən
Azərbaycan vətəndaşı olaraq öz minnətdarlığımı bildirirəm”, - deyə səfir vurğulayıb.
Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin Fransa nümayəndəliyinin direktoru Mari-Laetitia deyib: “Həmin
dövrün hərbi rəhbərlərindən biri olan Serj Sarkisyan indi Ermənistan prezidentidir. Bu kütləvi insan
qırğını hələ ki, Ermənistan tərəfindən tanınmasa da qətliamın baş verməsini təsdiq edən inkarolunmaz
faktlar mövcuddur. Gəlin Xocalı qırğınının, keçmişdəki və indiki bütün müharibələrin qurbanlarının
xatirəsini anaq. Ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə bu münaqişə beynəlxalq hüquqa söykənmiş ədalətli
sülhlə həllini tapacaq, Azərbaycanın və Ermənistanın qonşu olaraq sülh şəraitində yaşamasına imkan
verəcək”.
“Sonsuz dəhliz” filminin qəhrəmanı, litvalı müharibə reportyoru Rikardas Lapaitis hadisələri
ürəkağrısı ilə xatırlayaraq bildirib: “Mən hələ də məni izləyən və taleyimi dəyişən bu dəhşətli hadisələrin
canlı şahidiyəm. Hadisə qurbanlarının Ağdam məscidinə gətirilməsini müşahidə etmişəm. Öldürülənlərin
bir çoxu ayaqqabısız idilər. Qətlə yetirilmiş bir qızın başında yanıq və güllə izləri görünürdü. Altı yaşlı
qızın başı yox idi və bədəninin belin aşağı nahiyəsində yaralar var idi. Bir çox cəsədlərdə işgəncənin
izləri, qırılmış dişlər, kəsilmiş barmaqlar və qulaqları görmək olardı. Həkimlər deyirdilər ki, 13–16 yaşlı
zorlanmış qızları müayinə ediblər. Bir çox Xocalı qurbanları amputasiyalara məruz qalıb və ya
güllələniblər.
Ermənilər və onlarla birgə Xocalı soyqırımının törədilməsində iştirak etmiş şəxslər Cenevrə
Konvensiyasına, Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinə, Uşaq Hüquqları Bəyannaməsinə,
Fövqəladə Vəziyyətlərdə və Silahlı Münaqişələrdə Qadın və Uşaqların Müdafiəsi üzrə Bəyannaməyə və
BMT Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilmiş bir sıra digər sənədlərə zidd davranış nümayiş etdiriblər.
Xocalı qırğınının törədilməsində iştirak etmiş şəxslər Haaqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi
tərəfindən mühakimə olunmalıdırlar. Ermənistanın hazırkı prezidenti Serj Sarkisyan və müdafiə naziri
olmuş Seyran Ohanyan bu cinayətkarlar sırasındadırlar.
Xocalı sakinləri hazırda Azərbaycanın 48 rayonunda məskunlaşıblar və erməni təcavüzünün sona
çatmasını gözləyirlər. Mən müntəzəm olaraq Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttinə yaxın
ərazilərə səfərlər edirəm. Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən gecə hücumları, sabotaj, evlərin və
təsərrüfat torpaqlarının yandırılması və hətta məktəblərin atəşə tutulması halları bu gün də davam
etməkdədir”.
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“Xocalı müharibə cinayətinin şahidi – Ermənistan müttəhimlər kürsüsündə” kitabının redaktoru İan
Peart deyib: “Mənim üçün Yasəmən Həsənovanın şahid ifadəsi ən güclü təsir bağışlayıb. Onun o dövrdə
12 yaşı var idi. Altı ay davam edən hücumlar 1992-ci ilin fevral ayında artıq başqa xarakter alıb.
Yasəmənin atası yerli özünümüdafiə qüvvələrində idi və bu hücumun baş verəcəyini gözləyirdi. Artıq
aydın idi ki, sağ qalmaq üçün yalnız təhlükəsiz yerə sığınmaq lazımdır. Onun anası ərindən ayrı getməyə
razı olmadığına görə Yasəmən əmisi ilə çıxdı. Çayı və meşəni keçəndən sonra onlar düzənliyə çıxdılar və
burada gülləborana tutuldular. Yasəmən fiziki xəsarət almadan sağ qaldı.
Yasəmənin atasının cəsədi illər sonra tapıldı. O, indi Bakıdakı Şəhidlər xiyabanında milli qəhrəman
olaraq uyuyur. Yasəmənin anasının taleyi hələ də qaranlıqdır və güman olunurdu ki, o, ermənilər
tərəfindən girov götürülüb. Lakin sonradan Yasəmən televiziya proqramlarının birində anasının cəsədini
quyunun yanında bağçada uzandığı yerdə görüb. Yasəmən deyir: “Mən güman etmirəm ki, hər hansı bir
qız öz anasının ölümünə sevinə bilərdi. Amma ən azından mən əmin oldum ki, anam ermənilər tərəfindən
girov olaraq işgəncələrə məruz qalmayıb”.
Yasəmən indi Xocalı sakinləri üçün məktəbdə müəllim çalışır. Mən ondan soruşanda ki, o, öz
şagirdlərinə Xocalı soyqırımı barədə nə danışır, o cavab verdi ki, mən onlara Xocalının necə gözəl şəhər
olduğunu deyirəm”.
İan Peart məlumat verib ki, nəşr mümkün qədər obyektivdir. Beynəlxalq medianın hadisə barədə
hesabatları, xarici akademik və insan hüquqları fəallarının təhlilləri kitabda öz əksini tapıb.
O, daha sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş
ərazilərdən dərhal çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsindən biri olan 822 saylı qətnaməsinin mətnini
oxuyub.
İan Peart çıxışını bu sözlərlə bitirib: “Erməni silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş ərazilərdən
çıxarılması tələbinin əks olunduğu qətnamələr 1993-cü ildə qəbul edilib. Mən bu gecədə BMT-də
işləyənlərdən soruşuram: Bəs BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu tələblərinin dəyəri nədir?”
Xalq qəzeti.-2016.-16 oktyabr.-№228.-S.5.
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"Xocalını unutmayacağıq, unutdurmayacağıq"
Qaradağlı kəndində baş verənlər ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşiliyə hazırlıq idi
Pünhan Əfəndiyev
Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı sonrakı illərdə də davam etdi. 1992-ci il fevralın 13-dən 17-dək
ermənilərin Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə hücumu nəticəsində onun 92 nəfər müdafiəçisi və 54
nəfər sakini öldürülərək silos quyusuna atıldı, 117 nəfər kənd əhalisi (uşaq, qadın, qoca, cavan) girov
götürüldü ki, sonradan onların 77 nəfəri amansızlıqla qətlə yetirildi. Azərbaycanlılara qarşı bir soyqırımı
həyata keçirildi. Bundan əlavə, 1991-ci il iyunun 28-də ermənilər həmin kəndin Vərəndəli fermasında 6
nəfəri yandırmışdılar. Qaradağlı kəndində baş verənlər ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşiliyə hazırlıq
idi. Xocalı şəhəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində strateji əhəmiyyətli ərazi kimi erməniləri
narahat edirdi. Çünki, Xocalı Xankəndindən 10 km cənub-şərqdə, Ağdam-Şuşa və Əsgəran-Xankəndi
yollarının arasında yerləşirdi. Şəhərin əhəmiyyətini artıran səbəblərdən biri də Dağlıq Qarabağın yeganə
hava limanının məhz burada yerləşməsi idi. Bu səbəbdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsas məqsədi
Xocalıdan keçən Əsgəran-Xankəndi yoluna nəzarət etmək və Xocalıda yerləşən aeroportu ələ keçirmək
idi. Ermənilər buna çoxdan hazırlaşmışdı. SSRI erməniləri 5 il əvvəldən silahlandırmağa başlamışdı.
1984-cü ildə Stepanakertdə yalnız bir hərbi hissənin dislokasiyası vardı, bu da kimya batalyonu idi, amma
bu hərbi hissədə şəxsi heyət yox idi. Konservasiya üçün orada dayanan bir neçə hərbi texnika vardı.
Sonradan Gəncədə yerləşən 23-cü motoatıcı diviziyadan 366-cı məhdud tərkibli alay ayrılaraq
Stepanakertdə yerləşdirildi. İsa Sadıqovun sözlərinə görə, hərbi hissənin bu yerdəyişməsinə 4-cü ordunun
qərargah rəisi, general leytenant Aslanyan rəhbərlik edirdi. Tədricən bu alayın döyüş texnikası da
zənginləşdirildi, ora tanklar, BMP-lər, artilleriya qurğuları verildi. Beləliklə, münaqişənin başlandığı
zamana qədər artıq ermənilərin nəzarətində tam təchiz edilmiş 366-cı alay vardı ki, bu hərbi hissə bütün
münaqişə boyu ermənilər tərəfdən iştirak etdi. Orada 160-dan artıq texnika - tanklar, BMP-lər, artilleriya
qurğuları vardı. Baxmayaraq ki, Köçəryan onların əlində yalnız Azərbaycandan alınmış 9 tankın olduğu
haqda danışır, amma o, tamamilə yalan deyirdi. Bu alay sonradan azərbaycanlılara qarşı istifadə edildi.
Beləliklə, Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən
keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayın dəstəyilə Xocalını mühasirəyə aldı. Ermənilər ən müasir
silahlarla şəhərə hücum edərək Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər. Bu zaman istifadəsi qadağan olmuş
5,45 mm çaplı güllələrdən və kimyəvi silahdan istifadə edildi. Xocalı şəhərinə hücumda 366-cı alayın
komandiri Zarviqorov Yuri Yuryeviç və mayor Ohanyan Seyran Muşeqoviçin komandanlığı altında
alayın 2-ci batalyonu, Nabokix Yevgeni Aleksandroviçin komandanlığı altında 3-cü batalyonu, həmçinin
1-ci batalyonun qərargah rəisi Çitçiyan Valeriy İsaakoviç, habelə alayda xidmət edən 50-dən çox erməni
və digər millətlərdən olan zabit və gizirlər iştirak ediblər. Qanunsuz erməni silahlı qüvvələri mühasirədən
çıxıb qaçmağa müvəffəq olmuş azərbaycanlıları milli mənsubiyyətlərinə görə yollarda, Kətik meşəsində,
Naxçıvanik yolunda, Qaraqaya ətrafında, Dəhraz kəndi yaxınlığında, Şelli istiqamətində, Əsgəran asfalt
yolunun 86-cı kilometrliyində və digər ərazilərdə amansızlıqla qətlə yetiriblər. Əsir götürülənlərdən 18
nəfəri Əsgəran rayon Daxili İşlər Şöbəsində işgəncə verilməklə öldürülüb. Hücum zamanı dinc əhaliyə
qarşı ağlasığmaz vəhşiliklər törədilib, dözülməz işgəncələr verilib, insanların başlarının dərisi soyulub,
müxtəlif əzaları kəsilib, gözləri çıxarılıb. Qadınların qarınları yarılıb, adamlar diri-diri torpağa basdırılıb
və ya yandırılıb, meyitlər zorakılığa məruz qalıb. Xocalıda mülki əhalinin düşünülmüş şəkildə qətlə
yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan biri də budur ki, həmin gün əhalinin qaçıb canını qurtarmaq
istəyən xeyli hissəsi ərazidən çıxış yollarında əvvəlcədən xüsusi hazırlanmış pusqularda güllələniblər.
108

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Xocalı faciəsi ilə bağlı həmin şəhərin 5379 nəfər əhalisi deportasiyaya məruz qalıb, 613 nəfər, o
cümlədən 63 nəfər azyaşlı uşaq, 106 nəfər qadın vəhşicəsinə qətlə yetirilib, 8 ailə bütünlüklə məhv edilib,
487 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, 1275 nəfər əsir və girov götürülüb. Girov
götürülənlərdən 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyildir.
Bu bir soyqırım idi. Ermənistan prezidenti də dinc sakinlərin qırğınını açıq-aydın təsdiqləyir.
Tanınmış jurnalist Tomas de Vaal Xocalı soyqırımı ilə bağlı yazıb: “Mən özüm dolayısı ilə Xocalı faciəsi
ilə bağlı olmuşam. 2000-ci ilin dekabr ayında mən Qarabağ münaqişəsi haqqında kitabım (sonradan mən
həmin kitabı “Qara bağ” adlandırdım) üçün material toplayarkən Ermənistanın indiki prezidenti, o vaxt
müdafiə naziri vəzifəsini tutan Serj Sarqsyandan müsahibə aldım. Mən ondan Xocalı hadisələri barədə
soruşanda cavabı belə oldu ki, burada “çox şey şişirdilmişdir”, lakin dinc azərbaycanlıların ermənilər
tərəfindən qətlə yetirilməsi faktını inkar etmədi. O dedi: “Xocalı hadisələrinə qədər azərbaycanlılar
fikirləşirdilər ki, onlar bizimlə sadəcə zarafat edirlər. Azərbaycanlılar fikirləşirdilər ki, ermənilər dinc
əhaliyə əl qaldıra bilməzlər. Bütün bunlara son qoymaq lazım idi. Xocalı hadisələri barədə müsahibə
verməyi məndən hər il xahiş edirlər, lakin mən imtina edirəm. Mənə belə gəlir ki, qırğını “təhlil etmək”
düzgün deyil ”. Jurnalist dinc sakinlərin hansı səbəbdən öldürülməsini soruşanda S. Sarusyan belə cavab
verib: “Bilirsinizmi, belə şeylər haqqında bərkdən danışmazlar. Nə mümkündürsə, onu deyərlər. Mən də
belə edəcəyəm...
Hər halda, Xocalı bir vaxt bütün Qarabağı təngə gətirmişdi, çünki orada aeroport vardı, çünki
Ermənistanla bizim yeganə əlaqəmiz hava nəqliyyatı idi, çünki orada OMON vardı, çünki orada hər yeri
ələk-vələk edir, adamların çoxunu həbs edirdilər. Bundan əlavə, onlar Stepanakertin lap yaxınlığında
olduğundan, onu atəşə tutmağı özlərinə rəva görürdülər”...
Göründüyü kimi Xocalı soyqırımında əsas canilərdən biri Serj Sarqsyandı.
Erməni qəddarlığını sübut edən faktlar dünyada da geniş rezonans yaratdı. Rusiyanın “İzvestiya”
qəzetinin 1992-ci il 13 mart tarixli sayında rus hərbiçisinin dili ilə aşağıdakı məlumat öz əksini tapdı:
“Mayor Leonid Kravets: mən təpənin üstündə 100-ə yaxın meyiti gözlərimlə gördüm. Bir oğlanın başı
yox idi, hər yanda xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq və qoca meyiti görünürdü”. Ermənilərin
Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri faktlarla sübut edən Rusiyanın «Memorial» Hüquq-Müdafiə Mərkəzinin
məlumatında hətta, diri adamın başının dərisinin soyulması faktı da qeydə alınıb. Bundan əlavə,
Fransanın “Le Mond” qəzetinin 1992-ci il 14 mart tarixli sayında ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər
haqqinda deyilirdi: “Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda qətlə yetirilmiş qadınlar və uşaqlar
arasında başının dərisi soyulmuş, dırnaqları çıxarılmış üç meyit görüblər. Bu azərbaycanlıların təbliğatı
deyil, reallıqdır”. Bəli, bu reallıqdı.
Üç nöqtə.-2016.-13 dekabr-№ 222.-S.5.
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Xocalı soyqırımını törətməklə erməni şovinistləri və ideoloqları
çox iyrənc məqsədlər güdürdülər
Məqsəd Dağlıq Qarabağı və digər Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək, xalqımızın müstəqillik və
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini qırmaq idi
Azərbaycan xalqının XX əsrdəki tarixi şəxsiyyəti Heydər Əliyev susmadı. O. özü və ailə üzvləri
ilə birlikdə böyük təhlükə qarşısında qalmasına baxmayaraq, yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikasının
Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəldi və oraya toplaşanlar qarşısında ətraflı çıxış edərək baş vermiş
faciənin səbəb və nəticələrini siyasi məharətlə təhlil etdi.
Heydər Əliyevin 21 yanvar 1992-ci ildə Moskvada Azərbaycan Respublikasının daimi
nümayəndəliyindəki çıxışının bəzi məqamlarını yenidən xatırlayaq: "Məni buraya gətirən Azərbaycanda
baş vermiş faciə oldu. Mən bu barədə dünən səhər eşitdim və təbiidir ki. bu hadisəyə biganə qala
bilmərəm. Buraya ilk növbədə ondan ötrü gəldim ki, burada, daimi nümayəndəlikdə, hansı ki, Moskvada
Azərbaycan torpağının kiçik adacığını təşkil edir, faciə ilə əlaqədar böyük fəlakətlərə düçar olmuş bütün
Azərbaycan xalqına öz başsağlığımı verim. İkincisi, bu məsələyə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm.
Mən Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəsi Zöhrab İbrahimovdan xahiş edirəm ki, mənim
sözlərimi, qüssəmi, səmimi başsağlığımı Azərbaycan xalqına yetirsin. Əlbəttə, burada hər şeydən əvvəl
günahkar Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin keçmiş birinci katibi Ə. Vəzirovdur.
O bu yüksək vəzifədə işlədi, lakin vaxtında Azərbaycanda sabitlik yarada bilmədi. Əksinə, özünün
düzgün olmayan hərəkətləri, yaramaz iş metodu və siyasi manevrləri ilə özünü xalqına qarşı qoydu, heç
cür nüfuz qazana bilmədi, özü ilə xalq arasında uçurum yaratdı". Heydər Əliyev çıxışında bu faciədə həm
də M. Qorbaçovu və SSRİ-nin digər ali siyasi rəhbərlərini günahkar hesab etdi və dedi: "Faciənin
günahkarlarının hamısı cəzalandırılmalıdır".
Cəzasızlıq isə sonrakı faciələri gətirdi.-1991-ci ildə ermənilər Dağlıq Qarabağın Martuni
rayonunun ərazisındə uçan vertolyotu vurdular və bir neçə yüksək vəzifəli azərbaycanlı həlak oldu;1991ci ildə ermənilər Bakı-Moskva sərnişin qatarını partlatdılar və insan tələfatı oldu; 1991-ci ildə MoskvaBakı sərnişin qatarını partlatdılar; 1991-ci ildə Ermənistanın Gorus şəhərində yuva salmış "Tiqran Mets"
terrorçu təşkilatının üzvləri Laçın rayonunun Minkənd yaylağına gedərək azərbaycanlı çobanları
qəddarlıqla qətlə yetirdilər; 1992-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kontekstində M. Qorbaçovun razılığı
ilə Dağlıq Qarabağın Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş sıravi heyətinin və komandirlərinin çoxu
ermənilərdən ibarət olan Sovet ordusunun 366-cı moto-atıcı alayı Azərbaycanın Xocalı şəhərinə hücum
edərək tarixdə misli məlum olmayan qəddarlıqla soyqırımı facıəsi törətdilər. Həqiqətən də, tarixə nəzər
salsaq görərik ki, Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən
azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı
və ən qanlı səhifəsidir. Bir sıra dövlətlərin hakim dairələri tərəfindən himayə olunan bu mənfur siyasət
Çar Rusiyası və Sovet hakimiyyəti dövründə ardıcıl davam etdirilmiş, SSRİ-nin süqutundan sonra
xalqımızın doğma torpaqlarından qovulması, qaçqın və köçkünə çevrilməsi kütləvi qırğınlarla müşayiət
olunubdur. Təcavüzkar erməni millətçilərinin və sərsəm «Böyük Ermənistan» ideoloqlarının etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasətinin nəticələrini bütövlükdə iki milyondan artıq azərbaycanlı müxtəlif
vaxtlarda öz üzərində hiss edibdir. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra erməni separatçı larının
Dağlıq Qarabağda başladıqları təcavüzkar siyasət yüzlərlə kənd və qəsəbənin dağıdılması, on minlərlə
günahsız insanın qanının axıdılması, yüz minlərlə insanın öz evindən, elindən didərgin salınması ilə
nəticələnibdir. Lakin Xocalı faciəsi bunların ən dəhşətlisi olubdur. Müqayisəli təhlillər və real faktlar onu
deməyə əsas verir ki, öz miqyasına və dəhşətlərinə görə dünya tarixində analoqu az olan Xocalı
110

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

soyqırımını törətməklə erməni şovinistləri və ideoloqları çox iyrənc məqsədlər güdürdülər. Məqsəd
Dağlıq Qarabağı və digər Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək, xalqımızın müstəqillik və ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini qırmaq idi. Lakin mənfur düşmən öz niyyətlərinə çata bilmədi.
Doğrudur, faciə bütün Azərbaycan xalqını sarsıdıb, Xocalı sakinlərinə sağalmaz yaralar, mənəvi zərbələr
vurubdur. Lakin xocalılılar hətta amansız soyqırım günündə də özlərini əsl qəhrəman kimi aparıb, ermənisovet hərbi birləşmələrinə qarşı qeyri-bərabər döyüşdə igidliklə vuruşub, düşmən qarşısında əyilməmiş,
xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinə şərəfli səhifələr yazıblar. Bu gün Azərbaycan hökuməti və xalqı
qarşısında Xocalı soyqırımı və bütövlükdə ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər haqqında
həqiqətləri olduğu kimi, bütün miqyası və dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə, parlamentlərinə, geniş
ictimaiyyətə çatdırmaq, bütün bunların əsl soyqırımı aktı kimi tanınmasına nail olmaq vəzifəsi durur. Bu
prosesdə 2009-cu ilin fevralında İslam Konfransı təşkilatının Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası
dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlayıb “Xocalıya
ədalət” kompaniyası ötən bir il ərzində uğurla davam etmiş, bu aksiyaya dünyanın əksər ölkələrində
könüllülər qoşulubdur. Bu, Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq
borcumuzdur. Digər tərəfdən, faciənin əsl beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət alması, onun ideoloqlarının,
təşkilatçılarının və icraçılarının layiqincə cəzalandırılması bütövlükdə insanlığa qarşı yönəlmiş belə
qəddar aktların gələcəkdə təkrarlanmaması üçün mühüm şərtdir. Xocalı soyqırımının bəzi elementlərini
məhkəmə araşdırmaları komissiyasının protokollarına əsasən nəzərinizə çatdırmağa çalışaq. 1992-ci il
fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə XX yüzilliyin II yarısında Azərbaycan türklərinin tarixində ən
böyük faciələrdən biri - Xocalı qırğını baş verdi. Həmin gecə saat 23:00- da ermənilər üç istiqamətdən
Xocalıya hücum etdi. Bu hücumda Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin tabeçiliyində olan
silahlı qruplar, muzdlu əsgərlər, özünü Artsax Xalq Ordusu adlandıran Dağlıq Qarabağın erməni
birləşmələri və 366-cı rus hərbi alayı iştirak edibdi. Bu hücumda Xankəndi tərəfindən öndə olan 366-cı
alayın hərbi texnikası, onların ardınca rus-erməni silahlı dəstələri, Əsgəran istiqamətindən isə mindən çox
silahlı quldurlar daha çox fəallıq göstərirdilər. Əvvəlcə 366-cı alayın tanklarının köməyilə piyada
qüvvələri şəhərə doğru irəliləyərək artilleriya atəşi ilə şəhərdə olan əsgər qərargahları və atəş mövqelərini
məhv ediblər. Şəhərin müdafiəçiləri səhərə qədər düşmənə qarşı rəşadətlə döyüşüblər. Onların bir neçəsi
kamikadze şücaəti göstərərək bədənlərinə partlayıcı qurğu bağlayaraq özlərini düşmən texnikasına
çırpıblar. Sonuncu müqavimət məntəqəsi səhər saat 7-də susdurulubdur. Atışma zamanı Xocalıda yüzlərlə
adam döyüşə-döyüşə həlak olubdu. Ağdama tərəf müxtəlif istiqamətlərdən hərəkət edən dinc əhali yolda
erməni silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutularaq girov götürülüb, dəhşətli işgəncələrə məruz qalıbdır.
Dinc sakinlərin qaça biləcəyi yolların qarşısında gizlənmiş erməni əsgərləri gəlib keçənləri qətlə
yetiribdilər. Ermənistan hərbi birləşmələri qətlə yetirdikləri insanların üzərində xüsusi əməliyyat apararaq
onların başlarının dərisini soyub, müxtəlif əzalarını kəsmiş, körpə uşaqların gözlərini çıxarıb, hamilə
qadınların qarınlarını yarıb, adamları diri-diri torpağa basdırıb və ya yandırıblar.
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