Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

2017-ci il
MÜNDƏRİCAT
➢ Xocalı soyqırımını törətməklə erməni şovinistləri və ideoloqları çox iyrənc məqsədlər

güdürdülər
➢ Avropa Şurasında Xocalı soyqırımının insanlıq tarixinin ən böyük faciələrindən biri olduğu

bildirilib
➢ İtaliyada Xocalı soyqırımı anılıb
➢ Xocalı soyqırımını törədənlərlə bağlı istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir
➢ Erməni faşizminin qurbanları unudulmayacaq!
➢ “Xocalı qətliamı necə gerçəkləşdi?” Türkiyə mediası Xocalı soyqırımı ilə yanaşı, işğaldan

azad olunan ərazilərə qayıdış və belaruslu bloqgerin ekstradisiyasından da bəhs edib
➢ Kətan Ələkbərova: Xocalı faciəsində 20 nəfər qohumum şəhid olub
➢ Xocalı soyqırımı erməni şovinizminin əsl mahiyyətini bir daha üzə çıxardı
➢ Ərəstun Mehdiyev: "Xocalı soyqırımına lazımı hüququ qiymətin verilməsinə dair

işlərimizi gücləndirməliyik"
➢ Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə qarşı cinayətdir
➢ 48 gün əsirlikdə çəkilən dəhşətli işgəncə
➢ “Xocalıya piyada gedəcəyəm”
➢ Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi İordaniyada anılıb
➢ Türkiyənin “Diplomatik gözləm” jurnalında Xocalı soyqırımı barədə məqalə dərc olunub
➢ Avstraliya parlamentində senator Xocalı faciəsi ilə bağlı çıxış edib
➢ Xocalı faciəsinin baş verməsində həmin dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edənlərin də

günahı var idi
➢ Prezident Kitabxanasında “Soyqırım Muzeyi” kitab-albomu təqdim edilib
➢ “26 günlük işgəncə və zülmdən öldüm... Ağdamda dirildim”
➢ Avropada yaşayan azərbaycanlılar Münxendə Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə

bağlı etiraz aksiyası keçiriblər
➢ Xocalı faciəsinin 25-ci ildönümü İndoneziyada qeyd edilib
➢ Aureliya Qriqoriu: Sağlam düşüncəli bütün insanlar Xocalı qətliamını tanımalıdırlar
➢ Çikaqo şəhərində Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü anılıb
➢ "Xocalıda siqaretin közü ilə uşağın gözünü yandırıb, kor ediblər"
➢ “İki övladım yoldaşımla donub öldü, bir qızımın isə qorxudan ürəyi partladı...”
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➢ “Həmin gecə iki qardaşımı, atamı və anamı itirdim...”
➢ Xocalıda qətliam faktı ictimaiyyətdən necə gizlədilib?
➢ “Komsomolskaya pravda” Xocalı soyqırımından yazdı
➢ Xocalı soyqırımı XX əsrin ən böyük faciələrindən biridir
➢ Xocalıya həsr olunan “Dəhliz” filminin təqdimatı keçirildi
➢ “Hələ də gözüm yolda, qulağım səsdədir”
➢ 3 övladımı, yoldaşımı, anamı, bacımı və qardaşımı 25 ildir axtarıram”
➢ Xocalı soyqırımını unutma!
➢ Xocalı gəzişmələri
➢ Yaponiya televiziyasında Xocalı faciəsinin 25-ci ildönümünə həsr olunan veriliş

yayımlanıb
➢ Rənglərin kədər səsi
➢ Ankarada “Xocalı soyqırımı, bəşəriyyətə qarşı cinayətlər və terrorizm”

mövzusunda

beynəlxalq konfrans keçirilir
➢ “Xocalıda baş verən qətliamdan sonra böyük sarsıntı keçirdim” - Fotolar
➢ “Girov qalanları görəndə ölənlərə şükür etdik”
➢ “Məzarsız əzizlərimin hansına daha çox ağı deyim, hansına daha çox yas saxlayım...”
➢ “Oğlumla qızımın yolunu hələ də gözləyirəm...”
➢ “Mən nəşriyyatda etirazçıların qabağına çıxdım”
➢ Xocalı faciəsinin soyqırımı olmasını beynəlxalq hüquq normaları da təsdiqləyir
➢ "Xocalıda 613 nəfər yox, ən azı 800 nəfər qətlə yetirilib"
➢ “Xocalıları yaşadan Xocalıya qayıtmaq ümididir”
➢ Xocalı faciəsinin soyqırımı olmasını beynəlxalq hüquq normaları da təsdiqləyir
➢ “Xocalı faciəsi-25 illik ağrı”
➢ Elman Məmmədov: "Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı törədilən ən qanlı cinayətlərdən

biridir"
➢ Sönən ocaqlar
➢ Qaladərəsindən Gülablıya gedən yolun hər addım başında xocalılıların meyiti var idi...
➢ Xocalı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırılır
➢ Xocalı qırğıni insanlıq əleyhinə törədilmiş soyqırımıdır
➢ “Allah məni 6 aylıq körpəmə bağışladı...”
➢ “Ərimi, oğlumu, iki qardaşımı itirdim...”
➢ Erməni quldurlarının vəhşi siması
2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

➢ Xocalı qətliamı – bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət
➢ Xocalı soyqırımı beynəlxalq cinayət, insanlığa qəsddir
➢ Xocalı soyqırımı - Türkafobiyanın bariz təzahürü
➢ Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması dünya birliyinə müraciət ünvanlayıb
➢ Xocalı soyqırımının qurbanları dünyanın bir çox ölkələrində yad edilir
➢ Xocalı faciəsi tədrisdə
➢ Xocalı soyqırımı - bu tarixi hər dəfə vərəqlədikcə...
➢ Xocalı soyqırımı– qan yaddaşımızın müdhiş səhifəsi
➢ Səriyyə Müslümqızı: 25 ildir ki, Xocalı dərdini ürəyimdə daşıyıram
➢ “Meyitlərin arasında sağ qalanları təkrar güllələyirdilər”
➢ Xocalı faciəsi əsl siyasi-hüquqi qiymətini Heydər Əliyevin sayəsində aldı
➢ “7 ayın bəyi olmuş oğlumun məzarı da yoxdur ki...”
➢ “Biz beş bacı atasız və qardaşsız qaldıq”
➢ Bəşəriyyət əleyhinə törədilən ağır cinayət
➢ 25 ildir haqqını gözləyən XOCALI...
➢ Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasətinə və Xocalı soyqırımının 25 illiyinə həsr

olunmuş kitabların təqdimat mərasimi
➢ Qan yaddaşımızdan silinməyəcək Xocalı soyqırımı...
➢ Xocalıda Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş əməllər insan hüquqlarına dair sənədlərin

kobudcasına pozulmasıdır
➢ Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyi qarşısında ermənilərin təşkil etdiyi aksiyaya qarşı

əks-etiraz nümayişi keçirilib
➢ Özünü qumbara ilə partladıb ki, ələ keçməsin
➢ Yer üzündən silinən şəhər
➢ Xocalı soyqırımı heç vaxt unudulmayacaq
➢ Fransalı vəkil: Xocalıda insanlar məhz azərbaycanlı olduqlarına görə qətlə yetiriliblər
➢ Dənizlidə Xocalı acısıyla iki gün
➢ Texasdan olan konqresmen Xocalı soyqırımına dair bəyanat verib
➢ Ciddə şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb
➢ Estoniyalı deputat: Xocalı faciəsini törədənlər məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilməlidirlər
➢ Mark Hauptman: Xocalı faciəsinin təkrarlanmaması üçün silahlı

zorakılıq hallarının

qarşısı alınmalıdır
➢ Xocalıda məhv edilən tariximiz, mədəniyyətimiz...
➢ Xocalıdan başlanan xilaskarlıq...
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➢ Konfrans Xocalı soyqırımını yenidən Türkiyə gündəminə gətirib
➢ Rusiyalı alimin Xocalı soyqırımı ilə bağlı hazırladığı petisiyaya qısa vaxtda 15 mindən çox

imza toplanıb
➢ “Dünyada daha çox sayda insana Xocalı haqda məlumatı çatdırmaq lazımdır”
➢ Əli Həsənovun Xocalı soyqırımı haqqında elmi məqaləsi Rusiyanın nüfuzlu “Science and

world” jurnalında dərc edilib
➢ İsveçrəlilərə Xocalı soyqırımı barədə məlumat verilib
➢ Xocalı qadınları işğal olunmuş torpaqlarımıza qanunsuz səfər edən aparıcı Antoni

Bourdayna məktub ünvanlayıblar
➢ Holokost və Xocalı soyqırımları Los Ancelesdə anıldı
➢ Xocalı soyqırımından bəhs edən kitab İsraildə ingilis dilində çap olunub
➢ ABŞ-da Holokost və Xocalı soyqırımlarının qurbanları anılıb
➢ Xocalı soyqırımı haqqında sənədli film ABŞ-da film festivalında nümayiş etdirilib
➢ Türkiyə XİN: “Ermənistan Xocalı qətliamına görə cavab verməlidir”
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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;1991-ci ildə
ermənilər Bakı-Moskva sərnişin qatarını partlatdılar və insan tələfatı oldu; 1991-ci ildə Moskva-Bakı
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 soyqırımını törətməklə
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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, erməni-sovet hərbi birləşmələrinə qarşı qeyribərabər 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 hüquqisiyasi 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.
Üç nöqtə.-2016.-17 dekabr-№ 1.-S.5.
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Avropa Şurasında Xocalı soyqırımının insanlıq tarixinin ən böyük faciələrindən biri olduğu
bildirilib
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) qış sessiyasının son iş günündə digər məruzələrlə
yanaşı, müxtəlif mövzularda sərbəst müzakirələr davam etdirilib.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Rafael Hüseynov da bu müzakirələrə qatılaraq ölkəmiz üçün
son dərəcə həssas olan bir məsələdən bəhs edib, Azərbaycan xalqına qarşı erməni təcavüzkarlarının və
onlara dəstək verən qüvvələrin törətdiyi soyqırımı dəhşətlərindən danışıb. O deyib: “Bu gün tarix
təqviminin kədərli günlərindəndir. Bu gün Holokost soyqırımı qurbanlarının ümumdünya anım günüdür.
Mahiyyətcə, Holokost dünyanın həyatında bir dönüş nöqtəsi olmalı idi ki, insanlığa “bir daha təkrarlama!”
hökmünü versin. Lakin təəssüf ki, belə olmadı. Belə bir məsəl var ki, ən təcrübəli, ən müdrik müəllim
tarixdir və eyni zamanda, o, həm də ən uğursuz müəllimdir. Çünki tarix hər an dərs versə də, insanlar heç
də həmişə o dərslərdən ibrət almır, lazımi nəticələr çıxarmırlar. Həmin səbəbdən də dünən baş vermiş və
təkrarlanması qətiyyən arzu edilməyən hadisələrə zaman keçdikcə yeni günlərin içərisində başqa şəkildə
yenidən rast gəlinir. Soyqırımları insanlığın məruz qaldığı ən müdhiş fəlakətlərdəndir. Hansı xalqa qarşı
tətbiq edilməsindən asılı olmayaraq yolverilməzdir. Lakin niyə tarixin dərinlərində baş vermiş soyqırımları
dərs ola bilməyib ki, bu qəbil faciələr yenidən təkrarlanmasın?! Başlıca səbəb insanların tarixin
öyrətdiklərinə biganə qalmaları, keçmişə sadəcə seyrçi münasibət bəsləmələri, acı olmuşlardan nəticə
çıxararaq onların bir daha təkrarlanmaması üçün zəruri addımlar atmamalarıdır”.
Deputat Rafael Hüseynov Assambleya üzvlərinin diqqətini 25 il əvvəl Xocalıda törədilmiş
soyqırımının sarsıdıcı faktlarına yönəldərək bildirib: “Lap az sonra, fevralın 26-da Azərbaycan xalqı müasir
tarixinin və bir millət olaraq bütöv keçmişinin ən kədərli günlərindən birinin 25-ci ildönümünü böyük
matəm və dərs kimi qeyd edəcək. 1992-ci ilin həmin günündə keçmiş sovet ordusunun hərbi qüvvələri ilə
birlikdə Ermənistanın silahlı birləşmələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisindəki Xocalı kəndinin
həyatına son qoyublar. Xocalının aralarında qocalar, qadınlar, uşaqlar olmaqla 613 sakini bir gecənin
içərisində amansızlıqla və ən qəddar şəkildə qətlə yetirilib. Hərbi əməliyyatların gedişində 1275 nəfər əsir
götürülüb, 150 nəfər itkin düşüb, 487 nəfər əlil olub. Bir çox ailələrin bütün üzvləri məhv edilib və bütöv
nəsillər yox edilib. Bu dinc, gündəlik həyatını yaşayan sadə insanların məruz qaldığı dəhşətin bircə səbəbi
olub. Onları azərbaycanlı olduqlarına, məhz milli mənsubiyyətlərinə görə bu müsibətlərə məruz qoyublar”.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü dünyada daha əvvəllər də bu qəbil faciələrin törədilməsinə
baxmayaraq, Xocalı qətliamının baş verməsinin əsas səbəblərindən birinin bəşəriyyətin dadmış olduğu
faciələrdən layiqincə dərs alaraq zəruri tədbirlər görməməsinin olduğunu bildirib: “Çox uzaq olmayan bir
tarixdə, XX əsrin sonunda törədilmiş bu müdhiş cinayətin ən düşündürücü cəhəti ondan ibarətdir ki, Xocalı
soyqırımına qədər dünya artıq neçə-neçə mahiyyətcə oxşar faciələrin acısını dadmışdı. Ən azı Holokostun,
Babiy Yarın dərsləri kifayət edərdi ki, insan oğlunu əlini bir daha belə qanlara batırmaqdan çəkindirsin.
Lakin tarixdən alınmalı olan dərslər alınmadığından müasir dünyanın gözü qarşısında yenə insanlıq adına
ləkə olan bu soyqırımı baş verdi”.
Deputat Rafael Hüseynov son illərdə dünyada fəal şəkildə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!”
kampaniyasının qənaətbəxş nəticələr verdiyini, bir çox ölkələrin Xocalı müsibətini bir soyqırımı hadisəsi
olaraq rəsmən tanıdığını da diqqətə çatdırıb: “Təskinlik verən bir məsələ var ki, artıq dünyanın bir sıra
dövlətləri, ayrı-ayrı ölkələrin parlamentləri, beynəlxalq təşkilatlar Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyıblar
və həmin siyahı durmadan genişlənməkdədir. Bu sırada Meksika, Pakistan, Çexiya, Bosniya və
Herseqovina, Peru, Kolumbiya və digər ölkələrlə yanaşı, bir çox ABŞ ştatlarının da adı var. “Xocalıya
ədalət!” kampaniyasının bir ali məramı var. O insanlar ki, 25 il əvvəl erməni qatillərinin əli ilə sözə
sığmayan işgəncələr və vəhşiliklə öldürülüblər onları yenidən həyata qaytarmaq mümkün deyil. Məqsəd
bəşəriyyəti, dünyamızı ayıq-sayıq olmağa çağırmaq, bir daha belə faciələrin baş verməməsi üçün səfərbər
etmək, tarixin qəmli dərsini unutmamağa dəvət etməkdir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecənin
dəhşətlərini əks etdirən audio, video, foto sənədlər qalır. O fotolardan birində bədəni güllələrdən deşikdeşik olmuş məsum körpələr əks olunub. İnsanlar əzablarla məhv edilmiş həmin mələk balaların yerində
öz övladlarını təsəvvür etmək gücünə malik olsalar, Xocalı soyqırımı kimi bəlalar dünyanın heç bir yerində
daha heç vaxt təkrarlanmaz”.
Şəhla Ağalarova
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İtaliyada Xocalı soyqırımı anılıb
Xocalı soyqırımının 25 illiyi ilə əlaqədar İtaliyanın Milan Provinsiyasının Busto Garolfo şəhərində
yerli ictimaiyyətin iştirakı ilə anım gecəsi keçirilib. Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə, Comunanın binasının böyük konfrans zalında baş
tutan tədbirin təşkilatçıları Azərbaycanın İtaliyadakı Səfirliyi, Busto Garolfo şəhər bələdiyyəsi, Orizon
Akademiyası və İtaliyada Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasıdır.
Anım gecəsində Azərbaycan Səfirliyinin birinci katibi Erkin Heydərli Milan Provinsiyası
Bələdiyyəsinin başçısına tədbirdə iştirakına və mərasimin təşkilində göstərdiyi dəstəyə görə
minnətdarlığını bildirib. Daha sonra Azərbaycanın tarixi və müasir dövrü haqqında qısa məlumat verən E.
Heydərli Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı soyqırımı barədə danışıb.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalı şəhərində həyata keçirdiyi soyqırım, uşaqlara, qadınlara,
xəstələrə və dinc əhaliyə qarşı törədiyi vəhşiliklər, öz torpağında günahsız insanların amansızcasına qətlə
yetirilməsi iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb. İtaliyada Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti
Mais Nuriyev Xocalı soyqırımından 25 il keçsə də, azərbaycanlıların yaddaşından bu faciəsinin nəinki
silinmədiyini, əksinə daha dərin izlər buraxdığını və daha önəmli tarixə çevrildiyini qeyd edib. Milan
Provinsiyası Bələdiyyə başçısının xanımı Buondi Susanna isə Azərbaycan dostluq əlaqələrindən danışıb.
B. Susanna soyqırımı hadisələrinin ağrılarını hiss etdiyini bildirib.
Tədbirdə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış Xocalı soyqırımından bəhs edən film nümayiş
etdirilib. Daha sonra İtaliya Akademiyasının dosenti, xoreoqraf Mais Nuriyevin “Xocalı” kompozisiyası
tamaşaçılara təqdim edilib.
Tanınmış italyan şairi, Milan Konservatoriyasının professoru, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü,
Vladimir Delman adına xorun bədii rəhbəri Davide Gualtieri “Xocalı” şeirini bəstələdiyi musiqinin
müşayiəti ilə səsləndirib. Həmin şeri Azərbaycan dilində İtaliyada Azərbaycan Assosiasiyasının prezidenti
Mais Nuriyev ifa edib. Daha sonra bir çox Azərbaycan şairlərinin şeirləri italyan dilində rəqs və musiqinin
müşayiəti ilə səsləndirilib. M. Nuriyev və D. Gualtieri Günel Anarqızının “Qarabağ hekayələri”nin bir
hissəsini də italyanca tamaşaçılara təqdim edib.
Tədbirin sonunda iştirakçılar Qarabağ, Xocalı həqiqətlərinə dair müzakirələr aparıb, soyqırımı aktını
törədənləri pisləyib. Azərbaycanı sevdiklərini bildirən qonaqlar ölkəmizə səfər etmək arzusundan
olduqlarını dilə gətiriblər. Milan kollecinin baş müəllimi Xocalıya həsr edilmiş tamaşanın, rəhbərlik etdiyi
kollecdə göstəriləcəyini deyib. Anım gecəsinin keçirildiyi məkanda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş
xüsusi guşə yaradılıb. Burada “Xocalıya ədalət!” şüarları, broşurlar, Xocalı həqiqətləri haqqında müxtəlif
kitablar, şəkillər sərgilənib. Bəzi kitablar qonaqlara hədiyyə edilib.

Kaspi.-2017.-7 fevral-№ 22.-S.6.
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Xocalı soyqırımını törədənlərlə bağlı istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir
Respublikamızda reallaşan strateji xəttin əsas hədəfi də məhz bu münaqişənin, Ermənistanın
təcavüzkar siyasətinin bütün reallıqları ilə dünyaya bəyan olunmasıdır
Nigar Abdullayeva
Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qarşı iddiaları onların "Böyük
Ermənistan" yaratmağa yönəlmiş strateji planlarının tərkib hissəsidir. Bütün beynəlxalq hüquq normalarına
zidd olaraq Ermənistan Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək istəyib, bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə
hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. Beləliklə, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan Laçın, Kəlbəcər,
Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli Ağdam (rayon mərkəzi və ərazisinin böyük hissəsi), Füzuli (rayon
mərkəzi və ərazisinin böyük bir hissəsi) inzibati rayonları 1989-1993-cü illərdə Ermənistan tərəfindən işğal
olundu. XX əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı bu aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. XX
əsrin sonunda baş vermiş bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı
yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi
dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır. Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli
səhifələrdən biri kimi daxil olub. Ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının on illiyi münasibətilə
Azərbaycan xalqına müraciətinə qeyd edib: “Bu amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən
qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu. 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”.
Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədi bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində
azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən
ümumiyyətlə, Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək idi. Çünki Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, o,
Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks
etdirirdi. Erməni işğalından sonra bütün bu maddi mədəniyyət abidələrinin məhv edilməsi və dünyanın ən
qədim məzarlıqlarından sayılan Xocalı qəbiristanlığının texnika vasitəsilə darmadağın edilməsi erməni
vandalizminin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, dünya mədəniyyətinə qarşı zorakılıq aktıdır. Xocalı
soyqırımının xüsusi amansızlıqla törədilməsi rus, gürcü, ingilis, fransız, alman, amerikalı və digər ölkələrin
vətəndaşı olan jurnalist və publisistləri dəhşətə gətirib.
Xocalı soyqırımı epizodu üzrə 3 min nəfər şahid və zərərçəkmiş şəxs qismində dindirilib
Xocalı soyqırımını törədənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün zəruri istintaq-əməliyyat
tədbirləri davam etdirilir. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumata
görə, Xocalı soyqırımı epizodu üzrə 3 min nəfər şahid və zərərçəkmiş şəxs qismində dindirilib, 2 min nəfər
zərərçəkmiş şəxs qismində tanınıb, 800-dən çox müxtəlif ekspertiza keçirilib. Nəticədə 39 nəfərin (onlardan
18-i 366-cı alayın hərbi qulluqçusu, 8-i Xankəndi və Əskəran daxili işlər şöbələrinin əməkdaşı, 5-i digər
vəzifəli şəxs) və 8 mülki vətəndaşın Xocalı soyqırımında iştirakı tam sübuta yetirilib. Onların Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin soyqırımına görə məsuliyyət nəzərdə tutan 103-cü maddəsi, habelə sülh
və insanlıq əleyhinə, müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan 113-cü (işgəncə), 107-ci
(deportasiya), 115.4-cü (müharibə qanunlarını və adətlərini pozma), 116.0.17-ci (silahlı münaqişə zamanı
beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma) maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi
barədə qərar çıxarılıb.
366-cı alayın hərbi qulluqçularının və digər şəxslərin Xocalı soyqırımında iştirakı tam sübuta
yetirilib, onların Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin soyqırımına görə məsuliyyəti nəzərdə
tutan 103-cü, habelə 107-ci (əhalini deportasiya etmə və ya köçürmə), 113-cü (işgəncə), 115.4-cü
(müharibə qanunlarını və adətlərini pozma), 116.0.17-ci (zorlama, cinsi köləlik, məcburi fahişəlik, məcburi
sterilizasiya, məcburi hamiləlik, habelə cinsi zorakılıqla əlaqədar başqa hərəkətlər etmə) maddələri ilə
nəzərdə tutulan cinayətləri törətməkdə təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb olunmaları barədə qərarlar çıxarılıb.
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Qeyd edilib ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkar müharibə nəticəsində 20 min
nəfər soydaşımız şəhid olub, 50 min nəfərdən çox vətəndaşımız yaralanıb və əlil olub, minlərlə yaşayış
məntəqəsi və yaşayış binası, təhsil və tibb müəssisəsi, iqtisadi obyektlər dağıdılıb, ərazilərimizin 20 faizinin
işğalı nəticəsində bir milyondan çox soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb.
Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın işğal olunmuş digər ərazilərində, həmçinin Ermənistanda
saxlanılan azərbaycanlı əsir və girovlara dözülməz işgəncələr verilərək, onların bir qismi öldürülüb və
şikəst edilib.
Bildirilib ki, sülh və insanlıq əleyhinə törədilmiş həmin ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin hərtərəfli,
tam və obyektiv araşdırılmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası baş prokurorunun 2009cu il 30 mart tarixli əmri ilə Respublika Hərbi Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə İstintaq
İdarəsinin xüsusi istintaq şöbəsi yaradılıb.
Xocalı faciəsi nəticəsində şəhərin 5379 nəfər əhalisi deportasiyaya məruz qalıb, 613 nəfər, o
cümlədən 63 uşaq, 106 qadın vəhşicəsinə qətlə yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 487 nəfər müxtəlif
dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, 1275 nəfər əsir və girov götürülüb. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin, o
cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyil. Erməni silahlı birləşmələri tərəfindən
Xocalı şəhərinin işğal edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan dövlətinə və vətəndaşlarına 140 milyon manat və
ya 170 milyon ABŞ dollarından artıq ziyan vurulub.
Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası ən
mühüm təbliğat vasitələrindən biridir
Ermənilər tərəfindən Dağlıq Qarabağın işğalı, xalqımızın başına gətirilən müsibətlər, o cümlədən
Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində davamlı tədbirlər həyata keçirilir. Bu
istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərdən biri kimi xarici ölkələrdə tədbirlər təşkil olunur. Kitablar təqdim
olunur, sərgilər nümayiş olunur. Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında "Xocalıya ədalət"
beynəlxalq kampaniyası ən mühüm təbliğat vasitələrindən biridir. "Xocalıya ədalət" beynəlxalq təbliğattəşviqat kampaniyası 2008-ci ilin mayında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai
Birliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlayıb.
Xocalı faciəsinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama
obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımlarda Heydər Əliyev Fondunun müstəsna rolu
danılmazdır. Fondun gərgin əməyi və məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində dünya ölkələri erməni
qəsbkarlarının insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun məlumatlandırılır. Bir sıra dövlətlər,
beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu qurumlar bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu cinayətin əsl mahiyyətini anlayaraq
qətliamı kəskin şəkildə pisləyir. Fondun həyata keçirdiyi “Qarabağ həqiqətləri” silsiləsi və işğal olunan
ərazilərdə mədəni-tarixi abidələrin dağıdılması ilə bağlı ingilis dilində nəşr olunan kitab və bukletlər də
xaricdə yayımlanıb. Fondun soyqırımı haqqında ingilis dilində hazırladığı film də disk şəklində xarici
ölkələrdə nümayiş etdirilir.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlamış
“Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası uğurla davam edir, bu aksiyaya dünyanın əksər ölkələrində
könüllülər qoşulub. Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımı ilə bağlı 100-ə qədər materialın xaricdə
sərgisini təşkil edib.
Bununla belə misli görünməmiş qəddarlıqla törədilmiş faciə, ümumilikdə isə ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, təəssüf ki, hələ də beynəlxalq aləmdə, birmənalı şəkildə
qarşılanmır, münaqişənin həllinə dair subyektiv təhriflər əksini tapır. Respublikamızda reallaşan strateji
xəttin əsas hədəfi də məhz bu münaqişənin, Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin bütün reallıqları ilə
dünyaya bəyan olunmasıdır.
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Erməni faşizminin qurbanları unudulmayacaq!
İnsanların kütləvi qətliamı ilə nəticələnən soyqırımlar çox olub. Belarus üçün Xatın, çexiyalı üçün
Lidşte, polyak üçün Treblinka nə dərəcədə unudulmazdırsa Xocalı soyqırımı da 50 milyondan artıq
azərbaycanlı üçün tariximizin qanla yazılan səhifəsidir. Kütləvi insan qırğını ilə nəticələnən Xirosima,
Naqasaki, Ruanda, Nigeriya... Siyahını artırmaq da olar. Bir neçə on il əvvələ təsadüf edən, bəşər
sivilizasiyasının kədərlə xatırladığı, insan qanını donduran bu hadisələr müxtəlif zamanlara təsadüf etsə də
məntiqi nəticəsi birdir. Amma onların içərisində Xocalı soyqırımı xarakteri və qəddarlığı ilə fərqlənir.
İdeoloji, “soyuq müharibə”nin davam etdiyi dövrdə sovet imperiyasının dağıdılması üçün zəif həlqə
axtaran, kommunizmi utopiya hesab edən Qərb millətlərarası ziddiyyətlərdən yararlanmaqla sosialist üsulidarəsini tarixin arxivinə göndərmək planını “erməni kartından” istifadə etməklə reallaşdırdı. Tarixən güclü
dövlətlərin əlində oyuncağa çevrilən ermənilərin daha sıx yaşadıqları bölgələrdə millətlərarası nifaq
yaratmaq planları hazırlandı. Erməni ideoloqları Aqanbekyan, Silva Kaputikyan, Zori Balayan kim daşnak
tör-töküntülərinin təbliğat maşını işə salındı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi imperiyanın süqutu üçün ən zəif
həlqə kimi müəyyənləşdirildi.
Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq üçün Kremlin, SSRİ DTK-sının xeyir-duasını alan
ermənilərin başçılığı ilə Sumqayıtda təxribat törədildi. Hadisəni törədənlər ermənilər olsa da maddi, mənəvi
zərər çəkən, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən azərbaycanlılar hesab edildilər.
Xocalı faciəsini “Sumqayıt hadisələri”nə cavab kimi təqdim edən daşnakların illərdən bəri
hazırladıqları planlara uyğun ssenariləri reallaşdırmaq üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsi açar oldu.
Xankəndidə başlanan və daşnak siyasətinə, ideyalarına xidmət edən, Vardenisdə, Qukarkda,
Qacaranda, Qafanda, Gorusda, Alaverdidə törədilmiş qanlı aksiyalar 250 mindən artıq soydaşımızın doğma
yurdu olan Qərbi Azərbaycanı son nəfərinə qədər tərk etməsi ilə nəticələndi.
Xalqların müstəqillik uğrunda mübarizəsini silah gücü ilə yatırmaqda zəngin təcrübəyə malik
imperiya tarixi vərdişlərini təkrarlayaraq bir daha erməni xəyanətindən yararlandığı kimi, ermənilər də
yaranan imkandan bacarıqla istifadə etdilər. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana hərbi təcavüzü
nəticəsində Dağlıq Qarabağ, ona yaxın ərazidə yerləşən 7 rayon işğal edildi. Bir milyondan artıq soydaşımız
evlərindən didərgin, qaçqın düşdü. Hadisələr zamanı minlərlə soydaşımız qətlə yetirildi, 10 minlərlə
günahsız azərbaycanlı şikəst oldu, yaralandı. İnsanlara və dövlətə xeyli maddi-mənəvi zərər vuruldu.
Dağlıq Qarabağda, həmçinin Ağdamda, Kəlbəcərdə, Laçında, Füzulidə, Cəbrayılda, Qubadlıda, Zəngilanda
qətlə yetirilən soydaşlarımızın sayı artdıqca havadarlarına arxayınlaşan ermənilərin qana hərisliyi də
şiddətləndi. Keçmiş SSRİ-nin 366-cı alayı ilə birgə keçirdikləri hərbi əməliyyatlar nəticəsində Xocalını
yerlə-yeksan edən ermənilər tarixdə görünməyən vəhşiliyə imza atdılar.
26 fevral 1992-ci ildə yer üzündən silinən bu şəhərin 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri ahıl
olmaqla 613 sakini qətlə yetirildi, 487 nəfər şikəst oldu, 1275 nəfər ermənilər tərəfindən əsir götürüldü,
təhqirlərə məruz qaldılar. Onların 150 nəfərinin taleyi barədə bu günədək xəbər yoxdur. 24 uşaq hər iki
valideynini itirmiş, 130 körpə isə bir valideynindən məhrum olmuşdur. Soyqırımı qurbanlarından 56 nəfəri
amansız vəhşiliklə qətlə yetirilmişlər.
Dünya siyasətinin gündəmində illərdən bəri aktuallığını saxlayan Suriya, İraq hadisələri ilə bağlı
Londonda, Astanada müzakirələr aparıb prosesləri öz maraqlarına uyğun dəyərləndirən qüdrətli dövlətlər
o zaman Azərbaycanın haqq səsini eşitmədilər. Soyqırıma məruz qalan Azərbaycanın deyil, Ermənistanın
yanında oldular.
Dünyanı idarə edən güclər susur, bir gecədə dağıdılan Xocalıda baş verənlərə biganəlik göstərirdilər.
O dövrdə hakimiyyətdə olan, Kremlin əmrlərini sözsüz yerinə yetirən iqtidar isə “Xocalıda cəmi 2 nəfər
öldürülüb” kimi məlumatlar verərək xalqı aldatdı. Halbuki o günlərdə Xocalıda ermənilər tərəfindən qətlə
yetirilmiş, tanınmaz hala salınmış, cəsədləri təhqir olunmuş insanların qana bələnmiş meyitləri maşınlarla
yaxın ərazilərə daşınırdı.
Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınması yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri
sayəsində mümkün oldu.
Ötən əsrdə erməniləri azərbaycanlılara qarşı yönəlmiş soyqırımına ilk siyasi qiyməti 26 mart 1998ci ildə (1918-ci il mart hadisələrinin 80-ci ildönümü ərəfəsində) imzaladığı Fərmanla verən ümummilli lider
Heydər Əliyev daha bir tarixi missiyanı yerinə yetirdi. Xocalı soyqırımına ilk dəfə siyasi və hüquqi qiymət
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verən, bu qətliamın bəşəriyyətə qarşı törədilən cinayət olduğunu vurğulayan ümummilli lider Heydər
Əliyev bildirirdi ki, ermənilər təkcə Azərbaycanın torpaqlarına göz dikməmiş, xalqımıza qarşı soyqırımı
törətmişlər.
Prezident İlham Əliyevin səyi, Azərbaycanın artan nüfuzu, uğurlu diplomatiyası sayəsində artıq
dünya ictimaiyyəti başa düşür ki, Ermənistanın idarə olunan siyasətinin əsasında terrorçuluq və işğalçılıq
siyasəti dayanır. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə beynəlxalq səviyyədə aparılan ideoloji təbliğatın əsas prioritetləri
Dağlıq Qarabağ haqqında həqiqətləri, Xocalı soyqırımının dəhşətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır.
57 ölkənin gənclər təşkilatlarını birləşdirən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Forumu İdarə
Heyətinin sessiyasında qurumun mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq məsələləri üzr Baş
əlaqələndiricisi, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başladılmış,
bütün dünya birliyi tərəfindən dəstəklənən “Xocalıya ədalət” kampaniyasını genişləndirməkdə də məqsəd
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımı barədə həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə
çatdırmaqdır.
Xocalı soyqırımının ildönümü münasibətilə Avropa və Qərb dövlətlərində keçirilən aksiyaların,
faciəni tanıyan dövlətlərin sayının artması, Xocalı faciəsinin İsveçdə yaradılmış və virtual aləmdə geniş
təbliğ olunan “Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı”na daxil olunması da Azərbaycana dəstək
kampaniyasının nümunəsidir. Ötən illərdə İstanbulun Taksim meydanında Xocalı qurbanlarının xatirəsinə
həsr olunmuş aksiyalarda 1 milyondan artıq insanın iştirakı, Ağ evin rəsmi internet səhifəsinin “Biz xalqıq”
bölməsində yerləşdirilən “Xocalı soyqırımının tanınması” və “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğalının tanınması” ilə bağlı yerləşdirilən
petisiyada tələb olunan imzaların toplanması Azərbaycanla həmrəylik nümunəsi olmaqla insanlığa qarşı
törədilən bütün qətliamların pislənilməsi demək idi. Xocalı qətliamını BMT-nin Soyqırımı Cinayətlərinin
Qarşısının Alınması və Cəzalandırılması haqqında Konvensiyası ilə birlikdə bir çox beynəlxalq təşkilatların
Nizamnamə və bəyannamələri də təsdiq edir.
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“Xocalı qətliamı necə gerçəkləşdi?”
Türkiyə mediası Xocalı soyqırımı ilə yanaşı, işğaldan azad olunan ərazilərə qayıdış və belaruslu
bloqgerin ekstradisiyasından da bəhs edib
Azər
Qardaş Türkiyə və onun mətbuatı Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü başlanandan bəri
obyektiv münasibəti ilə seçilib. Xüsusən də münaqişənin ilk illərində - Azərbaycan informasiya
blokadasında olduğu dövrdə qonşu ölkə mətbuatının oynadığı rol əvəzsiz olub. Xocalı soyqırımı baş verən
günlərdə bu, xüsusilə özünü göstərib. Soyqırımından sonrakı illərdə qardaş ölkənin mətbuatı Türkiyə
ictimaiyyətinə, eləcə də türkdilli ölkələrdə olan çoxmilyonluq auditoriyasına faciəni obyektiv şəkildə
çatdırıb və indi də bu missiyanı daşımaqdadır.
Bu günlərdə nüfuzlu "Milliyət” qəzeti ənənəsinə sadiq qalaraq "Xocalı qırğını necə reallaşdı?”
başlıqlı məqalə dərc edib və 25 il bundan əvvəl yaşanan faciəni türk ictimaiyyətinə geniş şəkildə çatdırıb.
Azərbaycanın İstanbuldakı konsulu Məsim Hacıyev tərəfindən təqdim edilən materialda qeyd edilir ki,
erməni qüvvələri Xocalı qəsəbəsində, 83 uşaq, 106 qadın və 70-dən çox yaşlı daxil olmaqla, 613 nəfəri
qətlə yetiriblər. Məqalədə tarixə ekskurs edilərək bildirilir ki, 1980-ci illərin ikinci yarısından etibarən
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gərgin bir dövr başladı: "Ermənistan Azərbaycana aid olan Qarabağ
bölgəsinin dağlıq hissəsində erməni əhalisinin çox olduğunu ifadə etdi. Bölgədə erməni əhalisinin çox
olmasının səbəbi Sovetlər Birliyinin illər boyu sürən siyasəti ilə bağlı idi. Region beynəlxalq təşkilatların
də qəbul etdiyi kimi, tarixi və hüquqi olaraq Azərbaycana aiddir. O zaman Dağlıq Qarabağın ən əhəmiyyətli
ərazisi olan Xocalı qəsəbəsi erməni qüvvələri tərəfindən hərbi hədəfdə idi. Qəsəbə aylarla top atəşinə
tutuldu və nəticədə erməni qüvvələrinin mühasirəsinə düşdü. Ətrafla əlaqəsi kəsildi. Qırğının reallaşdığı
tarixlərdə 10 min əhalisi olan Xocalıda 3 min azərbaycanlı var idi. Yaşanan yalnız insanların qətlə
yetirilməsi deyildi. Cəsədlər üzərində edilən araşdırmalar onların bir çoxunun yandırılmış olduğunu,
gözlərinin oyulduğunu təsbit etdi. Hamilə qadınlar və uşaqların da bu vəhşiliyə məruz qaldığı müəyyən
olundu”.
Daha sonra qeyd edilir ki, Xocalıda yaşanan bu qırğına Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Qərb
dövlətləri ciddi bir reaksiya göstərmədilər. "Qərb ölkələrinin bu mövqeyi və rus dəstəyi ilə erməni qüvvələri
qısa bir müddət ərzində Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ətraf torpaqları işğal etdilər. Ermənistan ilə
Azərbaycan arasındakı bu müharibə 1994-cü ilə qədər davam etdi. 1994-cü ildə iki tərəf arasında atəşkəs
təmin edildi. Ancaq atəşkəsin ardından başlayan sülh danışıqlarında hər hansı bir nəticəyə gəlinmədi”, deyə məqalədə vurğulanıb.
Bildirilir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin tapşırığıyla yaradılmış komissiya 2002-ci ildə hesabatını
açıqlayaraq Xocalı faciəsini soyqırımı elan edib. Prezident İlham Əliyevin birbaşa təmasları nəticəsində
ABŞ-ın 21 ştatı və dünyanın təxminən on ölkəsi və parlamenti Xocalı faciəsini soyqırımı olaraq tanıyıb və
o istiqamətdə qərarlar qəbul edib. Konsul öz yazısında qeyd edir: "Bu məzmunda ən böyük dəstəyi, əlbəttə
ki, qardaş Türkiyədən gördük və görməkdəyik. Xocalı soyqırımı baş verdiyi gündən bu yana Türkiyə ən
böyük dəstəkçimiz və mənəvi təsəlli yerimiz oldu. Hər il Xocalı həftəsində Türkiyə Böyük Millət
Məclisində iqtidar və müxalifət nümayəndələri bununla bağlı müzakirələr aparır, soyqırımını türk
cəmiyyətinə bir daha xatırladır. Başda Ankara olmaqla, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində açılmış Xocalı
soyqırımı abidələri, parklar, dərc edilən kitablar, təşkil edilən yığıncaqlar soyqırımını törədənlərin iç üzünü
bir daha ortaya qoyur. Biz Xocalı soyqırımını törədənlərin cəzalandırılması faktıyla torpaqlarımızın erməni
işğalından şərtsiz azad edilməsini bir-birindən ayrı tutmuruq. Çünki Xocalı soyqırımını edən canilər bizim
torpaqlarımızı işğal etmiş canilərin ya özləri, ya da yaxınları, qardaşlarıdır. Xocalı qatillərinin beynəlxalq
cəza məhkəməsinin önünə çıxmaları üçün bütün hüquqi addımları atırıq”.
Ümumiyyətlə, qardaş ölkənin mətbuatı Azərbaycan üçün önəmli olan Qarabağ mövzusunda bütün
hadisələrə öz səhifələrində yer ayırır. Məsələn, son günlər medianın diqqəti işğal altında olan Lələtəpə
yüksəkliyinin azad edilməsi nəticəsində Cocuq Mərcanlı kəndinə sakinlərin qayıtmasına yönəlib. Türkiyə
mətbuatı bu hadisəni Azərbaycanın böyük uğuru kimi qələmə verib. Nüfuzlu "Yeni Şafak” qəzetinin
"Azərbaycan Lələtəpəni geri aldı” başlıqlı məqaləsində vurğulanır ki, işğaldan azad edilən Cocuq Mərcanlı
kəndindən zorla qovulan insanların öz evlərinə qayıdışı həyata keçirilir. Məqalədə, həmçinin xarici media
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mənsublarının iştirakı ilə kəndə səfər təşkil edilməsindən bəhs olunub: "Öz torpaqlarına dönməyi dörd
gözlə gözləyən azərbaycanlılar üçün prezident İlham Əliyevin tapşırığıyla geri dönmə layihəsi başlanıb.
Qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Fuad Hüseynov bildirib ki, ilkin
mərhələdə 50 ev və məktəb təmir ediləcək”. Bundan əlavə, "Timeturk” nəşri, "Anadolu”, "Arti 49”
agentlikləri də Cocuq Mərcanlıdan reportaj təqdim ediblər. "Dağlıq Qarabağa "Böyük Dönüş”ün
başlangıcı: Cocuq Mərcanlı” başlıqlı məqalələrdə Azərbaycanın işğal altında olan bütün torpaqlarının azad
ediləcəyi günün uzaqda olmadığı vurğulanıb.
Ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən digər məsələlərə də qardaş ölkənin mətbuatı yer ayırıb.
Məsələn, "Milliyət” qəzeti "Rus bloqger Lapşin Azərbaycana təslim edildi” başlıqlı məqalədə
Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarına qanunsuz səfər edən və barəsində Baş Prokurorluqda cinayət işi
açılan məşhur bloqgerin Bakıya təhvil verilməsini işıqlandırıb: "Aleksandr Lapşinin ekstradisiyası Belarus
Ali Məhkəməsinin onun apelyasiya şikayətini rədd etməsindən sonra gerçəkləşib. Artıq Lapşin
Azərbaycandadır”. Qeyd edilib ki, Rusiya, İsrail və Ukrayna vətəndaşlığı olan bloqger Aleksandr Lapşin
2011-ci ilin aprelində və 2012-ci ilin oktyabrında Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinə qanunsuz səfərlər
edərək separatçı rejimin təbliğatı ilə məşğul olub. O, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı çağırışlar edib.
"DHA” agentliyi isə "Azərbaycan istədi, Belarus saxlayaraq təhvil verdi” başlıqlı məqalə dərc edib.
Məqalədə qeyd edilib ki, "Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərinə qanunsuz səfərlər
etmiş, beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazi bütövlüyünün parçalanmasına açıq çağırışlar səsləndirmiş
bloqger Aleksandr Lapşin Bakının sorğusu ilə Belarusun hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb.
Azərbaycanın xüsusi təyinatlı polisləri rəsmi Bakı tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilmiş Lapşini təhvil
almaq üçün xüsusi reyslə Belarusa yollanıb. Belarus Respublikasının hüquq mühafizə orqanları tərəfindən
Azərbaycanın xüsusi xidmət əməkdaşlarına təhvil verilən Lapşin Bakıya gətirilib”.

Kaspi.-2017.-9 fevral-№ 24.-S.5.
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Kətan Ələkbərova: Xocalı faciəsində 20 nəfər qohumum şəhid olub
Xocalı faciəsindən 25 il ötür. Bu qanlı faciənin canlı şahidləri, yaxınlarını itirənlər təkcə Azərbaycanda deyil,
qonşu Gürcüstanda da yaşayırlar. Onlardan biri də Marneulidə yaşayan 90 yaşlı Kətan Ələkbərovadır. Kətan
Ələkbərova və onun ailə üzvləri Xocalı soyqırımı ilə bağlı qəmli xatirələrini AZƏRTAC-la bölüşüblər.
1927-ci ildə Azərbaycanda, Xocalıda anadan olan Kətan Ələkbərova Qarabağda məşhur Usubovlar və
Həsənovlar sülaləsindəndir. Kətan nənə deyir: “Azərbaycandan Gürcüstana gəlin köçmüşəm. Amma Azərbaycan ilə
əlaqəmi heç zaman itirməmişəm. 1992-ci ilin fevralı idi. Azərbaycandan, xüsusən Dağlıq Qarabağımızdan müxtəlif
xəbərlər alırdıq. Fevralın 25-də kürəkənim Haqneti Xocalıya göndərdim. Xocalıda qardaşlarım, bacım və digər
qohumlarım var idi. Fevralın 26-da səhər xəbər aldım ki, ermənilər 366-cı alayın köməyi ilə Xocalıya girib, şəhəri
yerlə-yeksan edib, əhaliyə divan tutublar. Sonradan bildim ki, ermənilər qardaşlarımı, onların oğullarını əsir
götürüblər. Qardaşım oğlu Rövşən Həsənov hərbçi idi. Eşitdiyimə görə, onu əsir götürüblər və qəddarlıqla, xüsusi
amansızlıqla qətlə yetiriblər. Girov götürülən qohumlarıma işgəncə veriblər. Bəzilərinin gözlərini çıxarıb, bir
qardaşımın qızıl dişlərini kəlbətin ilə söküblər”.
Bu xəbərlərdən sonra ağlamaqdan gözləri tutulan Kətan nənənin kürəkəni Haqnet Çıldırlı həmin gün Ağdamda
olub. O deyir: “Fevralın 25-də axşam Ağdama çatdım. Gecə olduğundan qohumlarımın evində qaldım. Səhər tezdən
Xocalıya gedib, qohumlarıma baş çəkəcəkdim. Lakin fevralın 26-sı səhərə yaxın saat 4 olardı, səs-küy qalxdı. Dedilər
ermənilər Xocalıya hücum ediblər. Mən özüm keçmiş sovet ordusunda gizir olmuşam. Əli silah tutanlar maşınlara
oturub Xocalı istiqamətində yola düşdülər. Mən də onlarla idim. Yolda meşənin qırağında dəhşətli bir mənzərə ilə
qarşılaşdıq. Ayaqyalın, başıaçıq, yarıçılpaq, yaralı, əl-ayaqlarını don vurmuş insanlar meşədən çıxıb bizə tərəf gəlirdi,
bəziləri sürünürdülər. Onları maşınlara oturdub, geriyə Ağdama gətirdik. Əli silahlı olanlar isə irəli getdilər. Biz bir
neçə dəfə qayıdıb, yaralıları daşıdıq. Gördüklərimdən dəhşətə gəlmişdim. İnana bilmirdim ki, sıralarında xidmət
keçdiyim bir ordu dinc insanlara qarşı belə vəhşiliklər edə bilər. Bu, soyqırımı idi. Bu, faşizmin ən qəddar forması idi.
Bilmirəm bu faciəyə daha necə ad verim”.
H.Çıldırlı deyir ki, yarlıların və ölənlərin arasında heç bir qohumunu tapa bilməyib. Lakin sonradan məlum olub
ki, qohumlarının bəziləri elə Xocalıda şəhid olub, bəziləri əsir düşüblər. Onun sözlərinə görə, arxiv materiallarında
adı keçən, üzünün dərisi soyulmuş uşaq da onun yaxın qohumunun övladı olub.
Xocalı faciəsinin ağrı-acısını yaşayanlardan biri də Lətifə Şabanovadır. O, qanlı hadisədən 1 ay sonra Ağdama
gəlib, əsir və girovların dəyişdirilməsi zamanı qohumlarını axtarıb. L.Şabanova deyir: “Yaxın qohumum Əlini
tanımaq olmurdu, güclə danışırdı. Sonradan bildik ki, ermənilər ağzındakı qızıl dişlərini kəlbətinlə çıxardıblar. O dedi
ki, qohumlarımızın bir neçəsi orada vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Hərbçi oğlumuz Rövşən Həsənovdan isə ümumiyyətlə
xəbər ala bilmədik. Onun da xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildiyini söylədilər.
Kətan nənənin qızı Gülnaz xanım deyir: “Qardaşlarının ölüm xəbərindən sonra anamın gözləri tutuldu. Bu
yaxınlarda xüsusi əməliyyatdan sonra anamın gözləri açılsa da, qulaqları tutulub. İndi anamın bir arzusu var.
Azərbaycanımızın işğal olunmuş torpaqları erməni tapdağından azad olunsun, Xocalıya piyada getsin. Bilirəm bu,
onun üçün çətin olar, amma təki torpaqlarımız azad edilsin, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın”.
Tbilisi Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Alim Babayev deyir ki, nənəsindən, dayısından
və digər şahidlərdən eşitdiyi, mətbuatdan aldığı xəbərlər əsasında Xocalı barədə kifayət qədər məlumatlıdır. O deyir:
“Tarixdən də oxumuşuq, müharibənin öz qanunları var. Amma ermənilərin Xocalıda törətdikləri cinayət heç bir
hüquqa, qanuna, insanlığa sığmır. Bunun bir adı var, soyqırımı. Fikrimcə bu da yumşaq ifadədir. Ermənilərin Xocalıda
törətdiklərinin adı yoxdur. Bu, misli görünməmiş bir vəhşilikdir”. Alim Babayev tələbə yoldaşları, gənclərlə bu
mövzuda tez-tez danışdığını, onları da Xocalı soyqırımı barədə məlumatlandırdığını bildirib.
Evin kiçik xanımı Aygün isə deyir: “Kətan nənəm hərdən ağlayır, hərdən də bizə nəsihət verib deyir ki, ayıq
olaq. Düşmənimizi, dostumuzu tanıyaq. Çalışırıq ki, belə də edək. Biz Xocalını, orada şəhid olanlarımızı
unutmamalıyıq”. Aygünün sözlərinə görə, Kətan nənə gözləri açılandan sonra rəsm çəkir, şeir də yazır:
Dərdim dəryadır, bata bilmirəm,
Gecələr uzundur yata bilmirəm.
Xocalı: ey Vətən mən səni,
Xəyallarımdan da ata bilmirəm
Qadir Allah səndən mənə bir dayaq.
Xətayi Əzizov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Marneuli
AZƏRTAC
2017, 9 fevral
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Xocalı soyqırımı erməni şovinizminin əsl mahiyyətini bir daha üzə çıxardı
Mahir Abbaszadə: 25 il öncə ermənilərin Xocalıda azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi kütləvi
qırğının soyqırımı aktı olmasını beynəlxalq hüquq normaları da təsdiqləyir
Nadir Azəri
XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımının törədilməsindən 25 il ötür. Hər il
olduğu kimi, bu il də faciə qurbanlarının xatirəsini yad etmək üçün ölkəmizdə və xaricdə silsilə təbirlər
keçirilir. Elə Milli Məclisin deputatı Mahir Abbaszadə ilə müsahibəmizdə də faciənin törədilmə səbəbləri
və digər məsələlərlə bağlı suallara cavab aldıq.
- Mahir müəllim, ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı həyata keçirilən Xocalı soyqırımının baş
verməsindən 25 il ötür. Belə demək mümkündürmü ki, bu faciə ermənilərin əsl xislətlərini bir daha üzə
çıxardı?
- 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə aylarla blokada şəraitində yaşayan Xocalı şəhəri erməni
faşistləri və onların havadarları tərəfindən yerlə yeksan edilib. Dinc əhaliyə amansızlıqla divan tutulub: 613
nəfər qətlə yetirilib, 1275 nəfər girov götürülüb, 150 nəfərin isə taleyi bu günə kimi məlum deyil. Qətlə
yetirilənlərin 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i ahıl və qocalar idi. Hərbi təcavüz nəticəsində 8 ailə tamamilə
məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 132 uşaq isə valideynlərindən birini itirib. Soyqırımı zamanı 56
nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, insanlar diri-diri yandırılıb, başlarının dərisi soyulub, bədən əzaları və
başları kəsilib, gözləri çıxarılıb, hamilə qadınların qarnı süngü ilə dəlik-deşik edilib.
Onu da vurğulamağı borc bilirəm ki, Xocalı strateji mövqeyinə görə düşmənin əsas hədəflərindən
birinə çevrilmişdi. Bunun üçün də ermənilər hər cür vəhşiliyə əl atdılar. Bir sözlə, Xocalı soyqırımı erməni
şovinizminin əsl mahiyyətini bir daha üzə çıxardı. Prezident İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının iyirmi
beşinci ildönümü haqqında 24 yanvar 2017-ci il tarixli Sərəncamında da qeyd olunduğu kimi, Xocalı
faciəsini törətməklə Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün miqyasını daha da genişləndirən və Dağlıq
Qarabağın hüdudlarından kənara çıxaraq Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan
rayonlarını işğal edən Ermənistanın apardığı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 20 min soydaşımızın
həyatına son qoyulmuş, 50 mindən çox insan yaralanmış və əlil olmuş, torpaqlarımızın 20 faizi işğala məruz
qalmışdır.
- Bu faciə, eyni zamanda, soyqırımı aktı kimi bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətlər sırasında özünə
yer alır...
- 25 il öncə ermənilərin Xocalıda azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi kütləvi qırğının soyqırımı
aktı olmasını beynəlxalq hüquq normaları da təsdiqləyir. Belə ki, soyqırımı cinayətinin hüquqi məzmunu
BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 nömrəli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Soyqırımı
cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya” ilə müəyyən edilib. Xocalı
soyqırımı xarakter etibarilə beynəlxalq cinayət kateqoriyasına aiddir. Bu kateqoriyadan olan cinayətlərin
əsas tərkibləri İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaradılmış beynəlxalq hərbi tribunalların
nizamnaməsində ifadə olunub. Sonradan Yuqoslaviya və Ruanda beynəlxalq cinayət tribunallarının
nizamnamələrində, habelə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin nizamnaməsində təkmilləşdirilməklə bir
daha təsdiqini tapıb. Xocalı soyqırımı, əslində, erməni təcavüzkarlarının yalnız Azərbaycan xalqına deyil,
bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayəti, insanlığa yönəldilmiş qəddarlıq nümunəsidir. Yəni 25 il öncə Xocalı
soyqırımının törədilməsi ilə ermənilər həm də bəşəriyyətin tarixinə qara ləkə vurublar.
- Məlum olduğu kimi, dövlətimiz Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması üçün ardıcıl olaraq
tədbirlər həyata keçirir. Bu tədbirlərin əhəmiyyəti haqqında nə deyə bilərsiniz?
- Təəssüflər olsun ki, bu faciənin ağırlığı ozamankı Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən lazımınca
qiymətləndirilmədi. Həmin vaxt yüksəkvəzifəli şəxslər XX əsrin ən dəhşətli soyqırımlarından biri olan bu
cinayətin miqyasını ört-basdır etməyə çalışır, hətta xalqa doğru-dürüst məlumat verməkdən çəkinirdilər.
Bu hadisədən bir müddət sonra hakimiyyətə gələn AXC-”Müsavat” iqtidarı da susmağa üstünlük verdi.
Xocalı faciəsi özünün əsl hüquqi-siyasi qiymətini yalnız Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə
siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra aldı. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın
24-də Milli Məclis “Xocalı soyqırımı (genosidi) günü haqqında” qərar qəbul etdi, BMT-yə, dünya
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dövlətlərinə bu qətliamın gerçək mahiyyətini çatdıraraq beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı
təsirli tədbirlər görməyə çağırdı. Ümummilli liderin “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut
dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” 1997-ci il fevralın 25-də imzaladığı Sərəncamla hər il fevralın 26-sı saat
17.00-da ölkəmizdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. Ulu öndər
Heydər Əliyevin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Fərmanda
xalqımıza qarşı müxtəlif illərdə mütəmadi olaraq törədilmiş soyqırımı cinayətləri, o cümlədən Xocalı
soyqırımı ümumiləşdirilərək bəyan edilir ki, Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən bütün faciələri
torpaqlarının zəbti ilə müşayiət olunaraq ermənilərin azərbaycanlılara qarşı planlı surətdə həyata
keçirdikləri soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini təşkil edib.
Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və ədalətin bərpa olunması
istiqamətində Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən
davam etdirilir. Hər il Azərbaycanda və dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı faciəsi qurbanlarının əziz
xatirəsi anılır, mitinqlər, piketlər keçirilir, ermənilərin vəhşiliklərini əks etdirən fotoşəkillər, filmlər
nümayiş olunur. Dünya ölkələrinin nüfuzlu qəzetlərində faciəyə həsr olunmuş məqalələr çap olunur,
televiziya və radio kanallarında verilişlər hazırlanır.
- Bu istiqamətdə həyata keçirilən işlərdən danışarkən “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində
atılan addımları xüsusi olaraq vurğulamaq yerinə düşər...
- Öncə onu deyim ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət,
həmçinin “Xocalıya ədalət!” (“Justice for Khojaly!”) beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində görülən işlər
nəticəsində dünyanın 10-dan çox dövləti, eləcə də ABŞ-ın 20-dən artıq ştatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
(İƏT) Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb, bu soyqırımını pisləyən qətnamə qəbul ediblər. Təbii ki, bu
istiqamətdə Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri xüsusilə qeyd edilməlidir. Məhz Fondun prezidenti,
Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban
Əliyevanın təşəbbüsü ilə hər il bir sıra ölkələrin paytaxtında Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçirilir,
kitablar, broşürlər nəşr olunur.
Eyni zamanda, Fondun vitse-prezidenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə
Gənclər Forumunun baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci il mayın 8-dən başlanan
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası istər miqyasına, istərsə də geniş təbliğat imkanlarına görə
seçilir. 2008-ci il mayın 17-də ilk dəfə İstanbulda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ekspertlərinin
toplantısında bu təşəbbüs dəstəklənib və iclasın yekun sənədinə salınıb. Daha sonra isə İƏT-in üzvü olan
ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Kampalada (Uqanda) keçirilən konfransının 35-ci sessiyasında qəbul
olunan qətnaməsində Leyla Əliyevanın “Xocalıya ədalət” təşəbbüsü də öz əksini tapıb. Məhz bu təşəbbüsün
qəbul edilməsi nəticəsində 26 fevral - Xocalı soyqırımı gününün İƏT ölkələrində qeyd edilməsi nəzərdə
tutulub. Qətnamənin İƏT-in xarici işlər nazirləri tərəfindən dəstəklənməsi dünyanın 57 ölkəsində müvafiq
kampaniyanın həyata keçirilməsi üçün siyasi-hüquqi baza yaradıb. Soyqırımının tanıdılması və qətliama
siyasi qiymət verilməsi istiqamətində fəaliyyətin ən böyük uğurlarından biri də Xocalı həqiqətlərinin İƏTə üzv ölkələrin ali təhsil məktəblərinin dərsliklərinə salınması məsələsidir. Digər tərəfdən, “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının effektivliyinin daha da artırılması, eləcə də bu istiqamətdə atılan
addımların dünyaya çatdırılması üçün 2009-cu ilin fevralında Haaqa şəhərində kampaniyanın internet
saytının (www.justiceforkhojaly.org) təqdimatı keçirilib. Daha sonra internet saytı Bern, London, ƏrRiyad, Kiyev, Berlin, Buxarest, Vyana, Riqa, Varşava, Pekin və bir çox paytaxtlarda, eləcə də Türkiyədə
və ABŞ-ın bir sıra ştatlarında ictimaiyyətə təqdim olunub.
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının uğurlarından biri də soyqırımının İsveçdə yaradılmış
“Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı” layihəsinə daxil edilməsidir. Layihədə kampaniyanın rəsmi
saytına istinad edilərək Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalı
şəhərində xüsusi amansızlıqla öldürülən qurbanların siyahısı yerləşdirilib, faciə saytın istifadəçilərinə XX
əsrin ən dəhşətli qətliamı kimi təqdim edilib. Xocalı soyqırımının adı Əlcəzair, Srebrenitsa, Darfur,
Madaqaskar, Nigeriya, Ruanda, Vyetnam və başqa yerlərdə törədilmiş soyqırımları və qətliamlarla bir
sırada çəkilib.
Eyni zamanda, “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində sosial şəbəkələrdə də fəal iş aparılır, hər
il fevralın 26-da dünyanın aparıcı dövlətlərinin paytaxtlarının mərkəzi meydanlarında Xocalı soyqırımında
həlak olan günahsız insanların xatirələri anılır, fləş-moblar keçirilir, bu soyqırımının tanıdılması yönündə
müvafiq addımlar atılır.
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Sonda onu da qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, Azərbaycan dövləti ermənilərin işğalçılıq
siyasətinin ifşa olunması ilə bağlı atılan addımlarla işini bitmiş hesab etmir, eyni zamanda, Ermənistan
ordusunun işğalı altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi istiqamətində mühüm və ardıcıl addımlar atılır.
2016-cı ilin aprelində həyata keçirilən uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində hektarlarla torpağımız, o
cümlədən Lələtəpə yüksəkliyinin işğaldan azad olunması, eyni zamanda, bu uğurun davamı olaraq
Prezident İlham Əliyevin bu il yanvarın 24-də imzaladığı “İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun
Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncam da deyilənləri təsdiqləyir. Yəni
bütün bunlar Xocalının, Şuşanın, həmçinin böyüyüb boya-başa çatdığım Laçının tezliklə işğaldan azad
olunacağına əminlik yaradır.

Yeni Azərbaycan.-2017.-10 fevral-№ 25.-S.6.
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Ərəstun Mehdiyev: "Xocalı soyqırımına lazımı hüququ qiymətin verilməsinə dair işlərimizi
gücləndirməliyik"
"Azərbaycan müstəqillik yolunda çox çətin yol keçib. Bu yolumuz Ermənistanın təcavüzü ilə
müşahidə olunaraq daha keşməkeşli səciyyə daşıyıb". SİA-nın xəbərinə görə, bunu Azərbaycan
Respublikası Prezidenti Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdir müavini Ərəstun
Mehdiyev Milli Məclisdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı qanun layihəsinin təqdimat mərasimində çıxış edərkən
deyib. O bildirib ki, ölkəmizin Ermənistan təcavüzünün aradan qaldırılması istiqamətindən səyləri bu gün
də davam edir. Onun sözlərinə görə, ölkəmizin azadlıq və müstəqillik yolunda ən ağrılı məqamlarından biri
məhz Xocalıda törədilən kütləvi qırğın, soyqırımı aktı idi: "Biz mübarizə gedişində öz səsimizi qaldırmağa,
təcavüzün səbəb və fəsadlarını beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmağa çalışmışıq. İnformasiya müharibəsi
sahəsində mühüm işlər görülür.
Yeni müstəqillik qazanan dövlətin beynəlxalq aləmdə elədə əsaslı dayağının olmaması,
düşmənlərimizin daha məkrli davranması, geniş resurslara söykənməsi bizim işimizi çətinləşdirirdi. Bu da
Azərbaycanın apardığı işin mürəkkəbliyini, zəruriliyini qat-qat artırırdı. Xocalı soyqırımı Ermənistan siyasi
rejimin törətdiyi ən ağır cinayətlərdən biridir". Ermənistan təcavüzünün aradan qaldırılması ilə bağlı ilkin
işlərə məhz Ulu Öndərin hakimiyyəti dövründə başlandığını deyən Ə. Mehdiyev qeyd edib ki, bu işlər
sonradan davam etdirilib: "Məhz görülən işlərin nəticəsində Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verilməyə
başlanılıb. bununla bağlı fəaliyyət sonrakı dövrlərdə səngiməyib.
Cari ilin 24 yanvarında Azərbaycan Prezidentinin Xocalı soyqırımının 25 illiyi ilə bağlı sərəncamı
bu məsələyə diqqətimizi yönəldir. İndiyədək beynəlxalq aləmdə bununla bağlı tədbirlər keçirilsə də hələ də
məsələyə lazımi hüquqi qiymət verilmədiyi üçün qarşımızda mühüm işlər dayanır. Sərəncama əsasən
müvafiq tədbirlər planı hazlırlanıb, həyata keçiriləcək. Bu, bütün dövlət strukturlarının qarşısında duran
əsas vəzifədir. Xocalı soyqırımı ermənilərin 100 ildə Azərbaycana qarşı həyata keçirdikləri vəhşiliklərin ən
ağırıdır. Beynəlxalq aləmdə də soyqırım ən ağır cinayət əməli kimi qiymətləndirilir. Biz də bundan istifadə
edərək ölkəmizə qarşı törədilən cinayət işinin günahkarlarını cəzlandırmağa çalışmalıyıq. Burada çoxa
faktlar məlumdur. Onu törədənlər vaxtilə Ermənistan rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər, keçmiş prezident
Koçaryan, indiki rəhbər Sarkisyan və digərəridir. Onların çoxları öz çıxışlarında günahlarını gizlətməyə
çalşmayıblar. Sarkisyan bu işdə yaxından iştirak etdiyini etiraf edərək əməllərinə bəraət qazandırmağa
çalışıb. Bu gün qarşımızda duran məsələ siyasi informasiya mübarizəsi işini gücləndirmək, məsələyə
beynəlxalq qiymətin verilməsinə nail olmaqdır". "Bu gün aparılan işlərin nəticəsində Xocalı qətliamını
rəsmi şəkildə tanıyan ölkələrin sayı artır. Bu siyasi eləcə də informasiya sahəsində aparılan işlərin
nəticəsidir. ABŞ-da da bu sahədə geniş fəaliyyət aparılır.
Artıq ABŞ-ın 20-dən artıq ştatında Xocalı qətliam kimi qəbul olunub. Bu gün bu sahədə xeyli uğurlar
qazansaq da, təcrübə göstərir ki, gördüyümüz işlər bizim qalib çıxmağımız, torpaqlarımızın azad olunması,
ona lazımı qiymətin verilməsi üçün kifayət deyil. Biz işimizi daha da intensivləşdirməli və məsələyə lazımi
hüququ qiymətin verilməsinə dair işlərimizi davam etdirməliyik. Bu baxımdan “Beynəlxalq cinayətlərin
qarşısının alınması və onları törədən şəxslərin cəzalandırılması haqqında” qanun layihəsinin yüksək
qiymətləndirirəm. Bu sənəd hüququ baxımdan işlərin yekunlaşmasına öz töhfəsini verəcək. Biz gələcək
fəaliyyətimizi bu qanuna əsasən həyata keçirməliyik ki, bunu törədənlərin cəzalandırılmasına nail olaq, razi
bütövlüyümüzü pozanlara qarşı zəruri işlərimizi görə bilək".

Səs.-2017.-11 fevral-№ 26.-S.6.
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Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə qarşı cinayətdir
Can İv Yunet: Mən müharibələr haqqında, alman faşistlərinin qəddarlığı haqqında çox
eşitmişdim. Ancaq ermənilər 5-6 yaşlı uşaqları, mülki əhalini öldürməklə onları ötüb keçiblər
Günel Eyyubova
Soyqırım dövrümüzün terminidir, gündəlik rastlaşdığımız real hadisələrdir. İndi bu söz insanlığa
qarşı törədilmiş ən ağır cinayət mənasını versə də, 1944-cü ilə qədər sözügedən termin heç kəsə məlum
deyildi.
Məhz həmin ildə ilk dəfə yəhudi mənşəli polşalı hüquqşünas Rafael Lemkin Avropa yəhudilərinin
faşistlər tərəfindən kütləvi şəkildə məhv edilməsi siyasətini ifadə edən yeni termin işlətdi: Genosid. Bu, iki
dilin birləşməsindən yaranan hibrid (yunanca “genos” - nəsil, əcdad, soy, latınca “caedo”- öldürürəm
deməkdir) sözdür.
Bizi XX əsrin ən dəhşətli hadisəsi olan Xocalı soyqırımından 25 il ayırır. Bu soyqırımı istər
miqyasına, istərsə də dinc sakinlərə verilən işgəncələrə və dəhşətlərinə görə bəşər tarixində misli
görünməmiş qətliamdır. Xankəndi şəhərindən 14 km şimal-şərqdə yerləşən Xocalının 1992-ci ildə 7 min
əhalisi vardı. Qərbi Azərbaycandan, qonşu Xankəndidən ermənilər tərəfindən didərgin salınmış çox sayda
soydaşımız və 1989-cu ildə Fərqanədən qovulmuş məhsəti türkləri də burada məskunlaşmışdılar.
Xocalı 1991-ci ilin oktyabrından blokadada idi. Oktyabrın 30-da bu şəhərlə avtomobil əlaqəsi
kəsilmiş və yeganə nəqliyyat vasitəsi olan vertolyot qalmışdı. Çünki Qarabağdakı yeganə hava limanı da
Xocalıda idi. Oraya sonuncu vertolyot 1992-ci il yanvarın 28-də enmişdi. Şuşa şəhərinin səmasında mülki
vertolyotun vurulması və 40 nəfərin həlak olmasından sonra isə bu əlaqə də tamamilə kəsildi. Yanvarın 2dən şəhərə elektrik verilmirdi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xankəndi
şəhərində yerləşdirilmiş, keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı hərbi alayının köməyi ilə silahsız və köməksiz
Xocalı şəhərinə hücum etdilər. Lakin artıq fevralın 25-i axşam saatlarından etibarən şəhər toplardan və ağır
zirehli texnikadan atəşə tutulmağa başlamışdı. Yerli əhalinin sözlərinə görə, fevralın 26-sı səhər saat 5
radələrində şəhər tam alova bürünmüşdü. Erməni əhatəsində olan şəhərdə çarəsiz vəziyyətdə qalmış
təqribən 2500 nəfər Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etməyə məcbur olmuşdu.
Həmin sakinlərin böyük bir qismi zorakılıqdan qaçıb canlarını qurtarmaq istəyərkən, əvvəlcədən
hazırlanmış pusqularda qətlə yetirilmişdi.
Soyqırımı hadisəsindən sonra cinayətin baş verdiyi yerdə olmuş fransız jurnalisti Can İv Yunet
demişdir: “Mən müharibələr haqqında, alman faşistlərinin qəddarlığı haqqında çox eşitmişdim. Ancaq
ermənilər 5-6 yaşlı uşaqları, mülki əhalini öldürməklə onları ötüb keçiblər”. 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, əzab və işgəncə verilməsi, insan ləyaqətinə qəsd, təhqir və alçaldıcı hərəkətlər
qadağan edilir. Konvensiyanın 33-cü 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 Ermənistan silahlı qüvvələri bu
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hüquq normalarına məhəl qoymamış, Xocalıda dinc əhalinin məhvi üçün ən qəddar üsullara əl atmışlar.
Rusiyanın “Memorial” Hüquq-Müdafiə Mərkəzinin məlumatına görə, dörd gün ərzində Ağdam rayonuna
Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmişdir. Həmin meyitlərin bir çoxunun təhqirə
məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. Cəsədlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası 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. 1275 nəfər dinc sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək ağlasığmaz erməni zülmünə,
təhqir və həqarətlərinə məruz qalmışlar.
Faciə 1992-ci ildə baş versə də, Xocalı dəhşətinə hüquqi-siyasi qiymət ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin rəhbərliyi altında 1994-cü ildə verildi. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli
Məclis “Xocalı Soyqırımı Günü haqqında” qərar qəbul etmiş, BMT-yə, dünya dövlətlərinə bu qətliamın
gerçək mahiyyətini açıqlayaraq, beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə
çağırmışdır. 25 fevral 1997-ci ildə isə ulu öndər Heydər Əliyev “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə
sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” Fərman imzalamışdır.
Prezident İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində artıq dünya dövlətləri və nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyır. Ölkə başçısı bildirmişdir ki, azərbaycanlılara
qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdikləri etnik təmizləmə
siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin
parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş, son dərəcə
ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır.
Heydər Əliyev Fondunun Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, qətliama obyektiv qiymət
verilməsi istiqamətində atdığı addımları xüsusi qeyd etməliyik. İndi dünya ölkələri erməni qəsbkarlarının
insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun məlumatlandırılıb. Xocalı faciəsi haqqında kitablar,
filmlər, stendlər dünyanın hər yerində nümayiş etdirilir. Bir sıra ölkələrdə Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti, Fondun Rusiya Nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə təsis edilmiş,
fəaliyyətinə 2009-cu ilin fevralında start verilmiş “Xocalıya ədalət” beynəlxalq informasiya və təşviqat
kampaniyasının məqsədi dünya ictimaiyyətini Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlandırmaq, qətliama hüquqisiyasi qiymət verilməsinə və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail olmaqdır.

İki sahil.-2017.-14 fevral-№ 27.-S.14.
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48 gün əsirlikdə çəkilən dəhşətli işgəncə
Rəşad BAXŞƏLİYEV
...1992-ci ilin fevral ayı. Çox sərt qış gəlmişdi. Mühasirənin ağırlığı həyatımızı daha da müşkülə
salmışdı. Xocalıdakı 1 nömrəli təmir-tikinti idarəsində baş mühəndis işləyirdim. 5 uşağım var idi, 3 qız, 2
oğlan. O vaxt qızlarımın hamısı ailə qurmuşdu. Bir qızım Mingəçevirdə yaşayırdı. Digər qızımı körpə
uşağıyla birgə hərbi vertalyotla yola salmışdıq. 19 yaşlı qızım Səadət isə cəmi 6 ay idi ailə qurmuşdu,
Xocalıda yaşayırdı. Oğlanlarım isə balaca idilər. Onları vertolyotla Goranboya, qardaşımgilə
göndərmişdim. Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə isə ömrümüzə vurulan sağalmaz yaranın başlanğıc tarixi
oldu. O gecə nələr yaşadıq, nələr...
Xocalı soyqırımı baş verən zaman ömrünün 50-ci qışını yaşayan Qədim dayının həmin gecə başına
gələn müsibətlər və 48 gün əsirlikdə çəkdiyi əzab-əziyyət 25 ildir qəlbini göynədir. Həmin dəhşətli günləri
yaşamış, qətliamı gözləri ilə görmüş beş uşaq atası, 75 yaşlı Qədim Abbasov ömründən keçən hər fevral
ayında o dəhşətli anları ürək ağrısı ilə xatırlayır.
- Çoxdan idi ki, ermənilərin mühasirəsində yaşayırdıq. Elə gün olmurdu ki, ölüm-itim xəbəri
eşitməyək. Fevralın 25-i axşamtərəfi evə gəldim. Televizora baxırdım, nədənsə, xəbərləri göstərmədilər.
Hirslənib bayıra çıxdım. Gördüm bütün yüksəkliklərdə işıqlar yanır. Üz tutdum poçtun binası tərəfə.
Camaat icra başçısı Elman Məmmədovun başına toplaşmışdı. Nə edəcəyimizi bilmirdik. Elman müəllim
dedi ki, ermənilər bütün texnikalarla Xocalıya hücuma keçirlər. Evə gedib həyat yoldaşıma dedim ki, qızım
Səadətə xəbər versin. Artıq şəhər güllə yağışına tutulmuşdu. Bayıra çıxanda gördük ki, qızım ailəsi ilə
birlikdə gəlir. Onlar kəndin yuxarı hissəsində yaşadıqları üçün atılan mərmilər evlərini yandırmışdı.
Birlikdə poçt tərəfə getdik. Elman müəllimin də ailəsi orada idi. Qızım həyat yoldaşı ilə birgə onlara
qoşuldu. Biz isə ayrı dəstə ilə başqa istiqamətə getdik.
Qaçanların bir hissəsi Ağdamın Gülablı kəndinə tərəf, qalan hissə isə Əsgəran tərəfə üz tutdu. Biz
Kətik kəndinin meşəsi ilə Gülablıya tərəf getdik. Pusquda duran ermənilər arxamızca atəş açmağa
başladılar. Ölənlərimiz, yaralananlarımız oldu. Amma hərə öz hayında idi. Bir az getmişdik ki, ayağımdan
yaralandım. Nə qədər israr etdim yoldaşım məni qoyub getmədi. Bir az sonra gördüm qardaşım Əlamdarla
oğlu geri qayıdır. Məni qaldırıb götürdülər. Üz tutduq Dəhraz kəndi tərəfə. Bu kəndin dağlarını aşa
bilsəydik Gülablıya çatacaqdıq. Qardaşım oğluna dedim ki, mən gedə bilmirəm, sən qadınları üzümlük
tərəflə apar, bəlkə ordan Ağdama keçə bilərsiniz. Onlar getdilər. Biz isə qoz bağına tərəf irəlilədik. Amma
qoz bağında ermənilərin tələsinə düşdük...
Mühasirə yaradıb bizi əsir götürdülər. Əvvəlcə Dəhraz kəndinə gətirdilər. Fevralın 28-də mən də
içində olmaqla 18 nəfəri seçib dəyişmək adı ilə Xocalıya apardılar. Xocalıya girəndə körpünün yanında
yanacaqdoldurma məntəqəsi var idi. Gördük əlləri bağlı insanları üst-üstə yığıblar. Uşaq, böyük, yaralı,
salamat insanların ah-naləsi yerə-göyə sığmırdı. Belə mənzərəni yalnız filmlərdə görmüşdüm. Ermənilər
yanacaqdoldurma məntəqəsindən benzini çəkib insanlara od vurdular. Qadınların, körpələrin haray dolu
qışqırığı bu gün də qulağımdadır. İlahi, heç kimə yaşatma bu dərdi...
Bir neçə gün bizi Xocalıda saxladıqdan sonra apardılar Xankəndiyə. Şəhər avtovağzalının yanında
ermənilər guya zavod tikmişdilər. Sən demə bu, zavod deyilmiş, təcridxana imiş. Hər şeyi əvvəlcədən
planlaşdırıblarmış. 150-yə yaxın insanı yığdılar kameralara. 3 nəfərlik kameraya 10 nəfər yerləşdirdilər. 10
gün bizə nə çörək, nə də bir qurtum su verdilər. Deyirdik ki, heç olmasa icazə verin yağan qardan yeyək,
susuzluğumuz keçsin. Deyirdilər olmaz, elə bizim istədiyimiz odu ki, hamınız öləsiniz. 10 gündən sonra
ölçüb alüminium stəkanlarda 100 qram su verdilər.
Düz 48 gün bizə dəhşətli işgəncələr verdilər. Hər gün gəlib hamını saatlarla döyürdülər. Dünyada
belə işgəncə görülməmişdi. İstəmirəm o haqda danışmaq, çox ağır idi. Ağacla, dubinka ilə dayanmadan
döyürdülər. Nə qədər adam orda işgəncələrə dözə bilməyib öldü. Kimin qızıl, metal dişləri var idisə
mismarla əyib çıxarırdılar ağzından. Üzümüzdə insan sifəti qalmamışdı. Ağzımdan 16 dənə qızıl dişi
işgəncə ilə çıxardılar. Damağımı elə vəziyyətə salmışdılar ki, həkimlər indi də müalicə edib düzəldə, diş
qoya bilmirlər.
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Qardaşım Əlamdarı 20 gün sonra apardılar ki, öldürsünlər. Amma öldürməmişdilər, yolda elə biliblər
ölüb, atmışdılar Əsgəranla Ağdamın arasında bir yerə. Sonra bir qohumumuz onu həmin yerdə tapmışdı.
Vəziyyəti çox ağır idi, ona məndən də çox işgəncə vermişdilər, bədənində sağ yer qalmamışdı.
48 gündən sonra Qızıl Aypara Cəmiyyətindən gəlib bizi yoxladılar. Sonra dedilər ki, kimin yaxını
varsa xəbər göndərsin. Bizi Azərbaycan tərəfdə olan erməni əsirləri ilə dəyişmək istəyirdilər. Qardaşım
həmin vaxt Xocalının prokuroru işləyən Atakişi Atakişiyevin köməyi ilə bizdəki həbsxanalardan birində
olan erməni ilə məni dəyişə bildi. Elə gündə idim ki, bircə quru nəfəsim qalmışdı.
Məni Mingəçevir şəhərinin Mərkəzi Xəstəxanasına gətirdilər. Bir müddət müalicə olundum.
Yaxşılaşmışdım, amma bir qohumum xəstəxanaya gəlib mənə başsağlığı verəndə dünyam bir daha qaraldı.
Sən demə qızım Səadət elə həmin gecə düşmən gülləsinə tuş gəlibmiş...
Həmin gecə təkcə bizim nəsildən 13 nəfər adam şəhid oldu, neçə nəfər ağır yaralandı. Mən isə
çəkdiyim işgəncələrin ağrısını hələ də yaşayıram. 75 yaşım var, ömrümdən keçən hər fevral ayı mənə o
günləri ürək sızıltısı ilə xatırladır. Bəxtimə-taleyimə yazılan yazı beləymiş...
Azərbaycan.-2017.-14 fevral.-№33.-S.7.
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“Xocalıya piyada gedəcəyəm”
Həyat yoldaşı ilə yanaşı onlarla əzizini soyqırımında qurban verən, 6 övladını tənha böyüdən
Mehriban Əliyevanın faciəli və mübariz həyat hekayəsi
Flora SADIQLI
Hələ 10-12 yaşı olanda kimdənsə “yeddi yetimlə bir dərədə qalmaq” sözlərini eşitmişdi. Uşaq olsa
da, bu ifadə onun yaddaşında vahiməli bir mənzərə canlandırmış, körpə qəlbinə qorxunc bir olay
yaşatmışdı.
30 il sonra, 1992-ci ilin amansız qışında Xocalının qan və qəm dərəsində yetim qalmış yeddi balası
ilə birlikdə axtarışa çıxıb ömür-gün yoldaşı Şöhrət Hüseynovun cansız cəsədini arayanda, dəhşətdən fəryad
qoparanda Mehriban xanımın yadına haradansa o ifadə gəlib düşdü.
Xocalının 66 yaşlı sakini Mehriban Əliyeva söhbət etdikcə ağlayır və: “Bizim göz yaşımız qurumaz,
çünki Xocalı daim qan sızan yaramızdır”, - deyir. Bununla da sanki bəri başdan özünü veriləcək
təsəllilərdən “sığortalayaraq” bildirmək istəyir ki, məni sakitləşdirməyə çalışmayın. O, bütün söhbət boyu
beləcə, ağlaya-ağlaya danışır:
- Yeddi yetim deyəndə qızlarım Aygünü, Almazı, Gülnarəni, Ruhiyyəni və Bəyazı, oğlum Babəki,
bir də o vaxt hələ təzəcə qohum olduğumuz kürəkənim Qaraxanı nəzərdə tuturam. Xocalı soyqırımında o,
atasını da, anasını da itirdi. Təkcə kürəkənim olduğu üçün deyil, bu səbəbdən də mən həmin vaxtdan ona
ana olmağı özümə borc bildim.
Onlar Şöhrətin cəsədini bir aydan çox axtardılar. Həmin günlərdə ailənin hansı mənəvi əzablar
çəkdiyini sözlə ifadə etmək mümkün deyil. O müsibətlərin şahidi olan qocaman Xocalı sakini Surxay kişi
hər dəfə Mehribanı görəndə deyir ki, sənin o Almaz qızının “Ata... a...a...a...” fəryadı hələ də qulaqlarımda
səslənir.
- Bakıda məskunlaşandan sonra da mənə həyatın enişli-yoxuşlu, dağlı-dərəli yollarında yeddi yetimlə
birgə addımlamaq asan olmadı,- deyən Mehriban xanımı yenidən qəhər boğur.
Azərbaycan dövləti mənfur düşmənin əli ilə yurd-yuvasından didərgin düşmüş məcburi köçkünləri,
o cümlədən Xocalı sakinlərini darda qoymadı, onlara sahib çıxdı, kömək etdi, dəstək verdi. Bu köməkdən
istifadə edən, özündə yenidən “ayağa durmaq”, yaşamaq gücü tapan Mehriban Əliyeva sanki bir
mübarizəyə qoşuldu. Bütün qüvvəsini, ürəyinin odunu övladlarına bəxş edərək onları böyüdüb araya-ərsəyə
gətirdi. İndi beş qızının hər biri sənət və ailə sahibidir. Onlardan üçü həkim, biri tibb bacısı və biri
müəllimdir. Amma ana hələ ki xonça tutub qız qapısına elçiliyə getmək arzusuna çatmayıb. Çünki birinci
qrup əlil olan və Xocalı soyqırımının səhhətinə vurduğu zərbədən əziyyət çəkən oğlunu indiyəcən evləndirə
bilməyib. Lənətə gələsən, alçaq düşmən!
Hər bir Xocalı sakini kimi Mehriban xanımın da itirdiyi, özü də məşəqqətlə, faciə ilə itirdiyi əzizi,
doğması bir deyil, beş deyil. Bacılarının hərəsi bir-birinə bənzəməyən ayrı-ayrı faciələr yaşayıblar.
Nənəş müdhiş gecədə üç oğlunu - Fəxrəddini, Mikayılı, Arazı və ömür-gün yoldaşı Bahadur kişini
itirib. Araz ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı fəxri adına layiq görülüb və Mehriban bir xala
kimi bundan böyük qürur duyur. Arazın o biri qardaşları da igid olub. Belə dərdə ana ürəyi dözərdimi?
Beləcə, Nənəş də dünyasını dəyişdi.
Digər bacısı Mariyanın qızı Elnarə əsir düşüb və bu dərdin ağırlığına tab gətirə bilməyən ananın ürəyi
partlayıb.
Daha bir bacısı Məlahət isə həyat yoldaşını və qızını itirib. Yeddi yaşlı qızcığazı mənfurlar atasına
sarı qaçdığı yerdə güllələyiblər.
Mehriban xanım öz əzabları ilə yanaşı, üç bacısının da ağır dərdlərini ürəyində daşıyır. Bununla
yanaşı, gördüyü, tanıdığı və hətta tanımadığı hər bir xocalılının faciəsini özünə yaxın bilir. Əsir düşən
qohumu (bacısı Nənəşin qayını) Seyidi kişidən hələ də xəbər-ətərin olmadığı bir yana qalsın, onun yeganə
oğlu Tofiqin amansız ölümünü yana-yana xatırlayır. Deyir ki, indi Seyidinin qardaş həsrətli beş qızı atadan
bir xəbər almaq ümidi ilə gecə-gündüz yol gözləyirlər.
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Özünün həyat yoldaşı Şöhrət müəllimdən söz düşəndə isə Mehriban xanımın üzünə xəfif qızartı
çökür (Yar-yoldaşdan danışanda utanmaq yalnız Azərbaycan qadınına məxsus olan hissdir). Bu ağbirçək
çağında da onun çöhrəsindən əsl azərbaycanlı, qarabağlı gəlinlərinə xas olan bir həya, ismət sezilir.
Şöhrət müəllimlə ailə quranda 17 yaşı varmış. Həyat yoldaşının dərin savada malik olması
Mehribanın da dünyagörüşünə öz təsirini göstərib və bu, sonrakı həyatında ona çox kömək edib.
Şöhrət Həsənov uzun müddət müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Xocalı soyqırımı baş verən zaman rayon
icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini olub. Onun həm də gözəl qələmi varmış. Kəsərli, dürüst tarixi
məqalələrin müəllifi kimi tanınırmış. Keçən əsrin 60-cı illərində ermənilər Xocalıda azərbaycanlıların
qədim qəbiristanlığının yerində donuzkökəltmə ferması yaradanda Şöhrət “Daş sənduqələrin harayı” adlı
məqaləsi ilə haray qoparıb.
O zaman ermənilər öz aralarında danışırmışlar ki, Qarabağın əsl tarixini pozmaq, silmək üçün məhz
belələrini aradan götürmək lazımdır...
Mənfur qonşularımız hələ sovet dönəmində Şöhrət Həsənova Yerevanda yaxşı vəzifə verəcəklərini
deyərək ona öz adını və soyadını dəyişdirməyi təklif etmişdilər. Məqsəd Şöhrəti ələ almaq və ondan
Azərbaycanın əleyhinə istifadə etmək idi. Lakin bu, mümkün olan bir iş deyildi!
Şöhrət 47 illik qısa ömür yaşadı. SSRİ dövründə düşmən olduğunu yaltaqlığı və riyakarlığı ilə
pərdələyən, özünü dost kimi göstərən ermənilərlə əməli və sözü ilə mübarizə apardı. Sonra Qarabağın,
Xocalının narahat, təlaşlı vaxtlarında silaha sarıldı, döyüş meydanına çıxdı. Gündüzlər kabinetində işlədi,
gecələr isə özünümüdafiə batalyonunun döyüşçüləri ilə birgə ön mövqedə keşik çəkdi.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə də son nəfəsinə və son gülləsinədək vuruşdu. Avtomat
silahının darağında olan 30 güllənin hamısı artıq qurtarmışdı. Qocalara, uşaqlara bacardığı kimi kömək
etməyə çalışırdı. Amma erməni vandalları artıq onu görmüş və nişan almışdılar...
Şöhrət Həsənov Bakıda, Şəhidlər xiyabanında uyuyur. Onun böyük ailəsi isə buranı özünə and yeri
bilərək tez-tez ziyarət edir.
- O vaxtdan 25 il keçir. Mən bu gün də yol gedəndə elə bilirəm ki, Şöhrət yanımdadır, onunla qoşa
addımlayıram, - deyir Mehriban xanım.
Gözlərində yenidən yaş gilələnir və birdən də bu yaş yox olur. Sanki möcüzədir, elə bil bu göz yaşları
hərdən onun yanağı əvəzinə, geriyə, qəlbinə axır.
- Bilirsinizmi, bu dünyada ən şirin şey bir anadır, bir vətən. Biz vətən içində vətənimizi itirdik və
onunla bahəm saysız-hesabsız əzizlərimizi, ev-eşiyimizi, isti yuvamızı.
Amma ümidini, bir gün yenidən Xocalıya qayıdacaqlarına böyük inamını heç vaxt itirməyib
xocalılılar. Keçən ilin aprel zəfəri, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti, o cümlədən Cocuq
Mərcanlıya qayıdış barədə imzaladığı sərəncam bu inamı daha da artırıb.
Mehriban xanım sözünə davam edərək deyir:
- Yol gedəndə mənə həm də elə gəlir ki, Xocalı lap yaxınlıqdadır. Bax, bu tini dönsəm, Xocalıya
çatacağam... Əhd etmişəm ki, Bakıdan Xocalıya piyada gedəcəyəm. Ayağımın o torpağa dəydiyi günə
qurban demişəm...
Azərbaycan.-2017.-14 fevral.-№33.-S.7.
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Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi İordaniyada anılıb
Fevralın 13-də Azərbaycanın İordaniyadakı səfirliyində Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə
əlaqədar anım mərasimi keçirilib.
Səfirlikdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, mərasimdə İordaniya Senatında fəaliyyət göstərən Azərbaycan
ilə qardaşlıq komitəsinin sədri və üzvləri, İordaniya Xarici İşlər Nazirliyinin məsul şəxsləri, İordaniya
Diplomatik Akademiyasının rektoru və rəhbər işçiləri, müxtəlif ölkələrin Əmmanda akkreditə olunmuş
səfirləri, sabiq nazirlər və deputatlar, ayrı-ayrı səfirliklərin nümayəndələri, İordaniya-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin sədri və üzvləri, keçmiş SSRİ-də təhsil almış iordaniyalı məzunlar klubunun rəhbərləri, yerli
televiziya, mətbuat və ictimaiyyət təmsilçiləri, İordaniyada yaşayan azərbaycanlılar iştirak ediblər.
Əvvəlcə Xocalı qurbanlarının xatirəsinin birdəqiqəlik sükutla yad edilib.
Ölkəmizin İordaniyadaki səfiri Sabir Ağabəyov 25 il əvvəl işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən törədilmiş Xocalı faciəsinin insanlığa qarşı cinayət və xalqımıza qarşı soyqırımı olduğunu
vurğulayıb. Diplomat Xocalı soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla, 613 dinc
Xocalı sakininin vəhşiliklə qətlə yetirildiyini diqqətə çatdırıb.
Səfir erməni işğalı nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin zəbt edildiyini, bir milyondan
artıq vətəndaşın doğma yurd-yuvalarından didərgin düşdüyünü qeyd edib. S.Ağabəyov Ermənistanın
təcavüzkar siyasətinin beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən pisləndiyini, işğalçı qüvvələrin Azərbaycan
ərazisindən dərhal çıxarılmasının tələb olunduğunu bildirib. Buna baxmayaraq, Ermənistanın öz işğalçılıq
niyyətlərindən əl çəkmir, beynəlxalq təşkilatların bu xüsusda qəbul etdiyi qətnamələrə əməl etmir.
S.Ağabəyov İordaniya Senatının Xocalı soyqırımının tanınması və qətiyyətlə pislənməsi barədə sənəd
qəbul etdiyini, habelə BMT, İƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycanla bağlı keçirilən
səsvermələrdə İordaniya tərəfinin daim dost mövqe nümayiş etdirdiyini məmnunluqla vurğulayıb, Kral II
Abdullaha, İordaniya xalqına və hökumətinə Azərbaycan xalqı və hökuməti adından minnətdarlığını ifadə
edib.
Sonra səfirliyin müşaviri İlham Əliyev çıxış edərək Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, Xocalı soyqırımı, XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı
aparılan etnik təmizləmə siyasəti, azərbaycanlıların erməni silahlı dəstələri tərəfindən qətliamlara məruz
qalması, kəndlərin, şəhərlərin, dini, tarixi abidələrin, məktəblərin, məscidlərin, qəbiristanlıqların
dağıdılması və yandırılması, bu təcavüzün hələ də davam etməsi barədə məlumat verib. Bildirilib ki, Xocalı
soyqırımı 1905-1907-ci, 1918-ci, 1948-1950-ci illərdə ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri
silsilə qırğınların davamıdır və bu qətliamlar işğalçı Ermənistanın irqçi və soyqırımı siyasətini əks etdirir,
“Böyük Ermənistan” kimi sərsəm bir ideyanın həyata keçirilməsinə xidmət edir.
Ermənistanın bölgədə davam edən təxribatları, Azərbaycan Ordusunun uğurlu aprel əməliyyatı və
həmin döyüşlər nəticəsində düşməndən azad edilmiş ərazilərdə yenidənqurma işlərinə başlanması barədə
məlumat verən müşavir Azərbaycan xalqının öz torpaqlarının işğalı ilə heç zaman barışmayacağını,
Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verilməyəcəyini, işğal altında olan
bütün torpaqlarımızın sülh yoluna həll olunmayacağı təqdirdə güc yolu ilə tezliklə azad ediləcəyini
vurğulayıb.
Daha sonra İordaniya Senatının İordaniya-Azərbaycan qardaşlıq komitəsinin sədri, senator Mərvan əlHmud, İordaniya Baş nazirinin sabiq müavini Saleh Ərşidat, Nümayəndələr Palatasının sabiq üzvü Hazem
Qaşou, iordaniyalı diplomat, səfir Muvaffaq əl-Acluni, sabiq mədəniyyət naziri Samir Habaşne, yazıçı,
Tədqiqatlar və İnformasiya Məsləhətləşmələri üzrə “Ərəbçilk evi”nin (“Dar əl-Arubə”) baş direktoru
Sultan Haşim Xəttab, yazıçı-jurnalist, tarixçi Ömər əl-Armuti və başqaları Ermənistanın Azərbaycana qarşı
işğalçılıq siyasətini pisləyən, respublikamıza qarşı erməni təcavüzünə son qoyulmasını və işğal olunmuş
Azərbaycan torpaqlarının tam azad edilməsini tələb edən çıxışlar ediblər.
Sonda Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə çəkilmiş “Xocalı soyqırımı” sənədli filmi nümayiş olunub.
Xocalı soyqırımını əks etdirən foto stendlər, kitab və jurnal sərgisi də qonaqlar tərəfindən maraqla
qarşılanıb. Tədbir Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə açılmış ehsan süfrəsi ilə davam etdirilib.
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Türkiyənin “Diplomatik gözləm” jurnalında Xocalı soyqırımı barədə məqalə dərc olunub

Sabir Şahtaxtı,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul
Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Faiq Bağırovun Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı
məqaləsi nüfuzlu “Diplomatik gözləm” jurnalında dərc olunub.
“Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü” sərlövhəli məqalədə Xocalı soyqırımının səbəbləri və ağır
nəticələri barədə türkdilli oxuculara ətraflı məlumat verilir.
Məqalədə Xocalı soyqırımının törədilməsində təcavüzkar Ermənistanın indiki və keçmiş rəhbərliyinin
iştirakı barədə təkzibolunmaz faktlar göstərən müəllif yazır ki, bu cinayət erməni millətçiliyinin iç üzünü
dünya ictimaiyyətinə nümayiş etdirir. Qeyd olunur ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyəti tərəfindən soyqırımı olaraq qəbul edilməsi istiqamətində əhəmiyyətli
işlər görülüb. O cümlədən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Xocalı soyqırımının dünya birliyi
tərəfindən tanınması istiqamətində böyük nəticələr əldə olunub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampanıyası dünya
ictimaiyyətini ayağa qaldırıb.
Məqalədə diqqətə çatdırılır ki, Meksika, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və Herseqovina, Peru,
Honduras, Panama, İordaniya və Rumıniya, o cümlədən ABŞ-ın bir çox ştatı Xocalı soyqırımını tanıyıb.
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Avstraliya parlamentində senator Xocalı faciəsi ilə bağlı çıxış edib
Avstraliya İttifaqı Parlamentinin Senatında Qərbi Avstraliya ştatından seçilmiş Avstraliya Liberal
Partiyasının üzvü senator Kris Bak Xocalı faciəsi ilə bağlı çıxış edib.
APA-nın parlamentin saytına istinadən verdiyi məlumata görə, o, yaxın iki həftədə Azərbaycan
xalqının ölkə tarixinin ən qanlı faciəsinin 25-ci ildönümünü qeyd edəcəyini bildirərək, həmin gün qadın və
uşaqlar da daxil olmaqla, 600-dən çox şəxsin öldürüldüyünü diqqətə çatdırıb. Senator 1990-cı illərdə baş
vermiş müharibənin fəlakətli fəsadlarının hələ də davam etdiyini vurğulayıb.
K. Bak uğurlu vasitəçilik olmadan atəşkəsin pozulması halları və artan gərginliklərin hərbi
münaqişənin yenidən alovlanmasına gətirib çıxaracağını və bu halın ümumilikdə Qafqaz regionunda qeyrisabitliyə yol açacağını qeyd edib.
Sonda senator Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun hazırda Ermənistanın nəzarəti altında
olduğunu, etnik azərbaycanlıların öz ata-baba yurdlarından qovulduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, Avstraliya İttifaqı Parlamentinin Senatı hər 6 ştatdan 12 və paytaxt ərazisi və şimal
ərazisinin hər birindən 2 senator olmaqla 76 senatordan ibarətdir.
Xalq qəzeti.-2017.-16 fevral.-№35.-S.5.
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Xocalı faciəsinin baş verməsində həmin dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edənlərin də
günahı var idi
Xanlar Vəliyev: “Erməni terrorçularının istifadə etdikləri partladıcı qurğular muzeydə saxlanılır”
Xocalı faciəsinin baş verməsində müəyyən qədər pay həmin dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən
adamların da üzərinə düşür. Bu barədə respublika hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev bildirib.
Hərbi prokuror xatırladıb ki, Xocalı faciəsi nəticəsində 613 nəfər azərbaycanlı qətlə yetirilib: “Amma
о zamankı daxili işlər naziri və Azərbaycanın prezidenti Ayaz Mütəllibov məişət mübahisəsi zəminində
cəmi iki nəfərin qətlə yetirildiyini demişdi”.
О bildirib ki, Xocalı faciəvi hadisələrin pik həddi oldu: “Xocalı faciəsinin baş verməsində həmin
dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən adamların da günahı var idi. Bu faciədən sonra dünyanın müxtəlif
mətbuat orqanlarından nümayəndələrin Azərbaycana gəlməsinə baxmayaraq, yenə də Azərbaycan bu
faciəni dünyaya sübut etmək üçün böyük əziyyət çəkdi”.
Fevralın 16-da Prezident Kitabxanasında Azərbaycan Hərbi Prokurorluğu ilə AMEA Tarix
institutunun birgə ərsəyə gətirdikləri “Soyqırım muzeyi” kitab-albomun və Hərbi Prokurorluğunun sifarişi
ilə Müdafiə Nazirliyinin nəzdindəki Sənədli və Tədris Filmləri Kinostudiyasında hazırlanmış “Əsrin
Faciəsi” sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib.
Tədbirdə çıxış edən Respublika Hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev qeyd edib ki, Hərbi Prokurorluğun
Soyqırım Muzeyi XX əsrin əvvəllərindən erməni-bolşevik silahlı dəstələrinin Azərbaycan torpaqlarında
həyata keçirdikləri kütləvi qırğınlar və soyqırımları nəticəsində həlak olan on minlərlə azərbaycanlının
xatirəsinə həsr edilib: “Muzey 4 bölmədən − tarix, deportasiyalar - repressiyalar, soyqırımları və terror
bölmələrindən ibarət olmaqla, 320 kvadrat-metrlik sahəni əhatə edir”.
Təqdimat mərasimində bildirilib ki, muzeyin yaradılmasında əsas məqsəd XX əsrdə azərbaycanlılara
qarşı törədilmiş soyqırım cinayətləri barəsində tarixi həqiqətləri əyani şəkildə gələcək nəsillərə çatdırmaq
və ictimaiyyət arasında onların təbliğini genişləndirməkdir.
X. Vəliyev deyib ki, muzeyin soyqırımlar və terror bölmələrində erməni silahlı birləşmələri və
keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının 1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə Xocalı şəhərinə birgə
hücumunu, habelə Xocalı və ətraf əraziləri əks etdirən maket və fotolar, habelə digər eksponatlar
yerləşdirilib: “Erməni terrorçularının istifadə etdikləri partladıcı qurğuların, güllə başlıqlarının hadisə
yerindən götürülmüş nümunələri də muzeydə saxlanılır”.
Xanlar Vəliyev deyib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində intihar hallarının sayı azalıb. О qeyd edib
ki, intihar təkcə hərbi hissələrdə, Azərbaycanda yox, dünyanın hər yerində artıb: “Amma bizdə çox gözəl
nəticədir ki, ildən-ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində və təkcə Müdafiə Nazirliyində deyil, digər silahlı
birləşmələrdə də baş verən intihar hadisələrinin sayı hər il azalmaqda davam edir. Bunun müxtəlif səbəbləri
olur. Hərbi xidmətlə bağlı məsələlərlə də olur”.
X. Vəliyev bildirib ki, bəziləri hərbi xidmətin gərginliyinə dözə bilmirlər: “Nizamnamə ilə tələb
olunan hərəkətləri etmir, bir-birlərinə qarşı nizamnamədən kənar qanunsuz hərəkətlər törədirlər. Bəzi
hadisələr isə ailə məişət məsələləri ilə bağlı olur. Hərbidə baş verən hər bir intihar hadisəsi, ümumiyyətlə
ölümlə nəticələnən hadisələr hərbi prokurorluq tərəfindən qeydə alınır və bu hadisələr üzrə cinayət işi
başlanılır, istintaq olunur. Həmin hadisələrdə əgər hər hansı şəxsin günahı müəyyən olunursa, o, cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunur”.
Mövqe.- 2017.- 17 fevral. -№ 30.- S.4.
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Prezident Kitabxanasında “Soyqırım Muzeyi” kitab-albomu təqdim edilib
Fevralın 16-da Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu ilə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası (AMEA) A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun birgə ərsəyə gətirdiyi “Soyqırım Muzeyi”
kitab-albomunun və Hərbi Prokurorluğun sifarişi ilə Müdafiə Nazirliyinin nəzdindəki Sənədli və Tədris
Filmləri Kinostudiyasında hazırlanan “Əsrin faciəsi” sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident
Kitabxanasında keçirilən tədbirdə Milli Məclisin deputatları, Hərbi Prokurorluğun məsul işçiləri və Tarix
İnstitutunun əməkdaşları iştirak ediblər.
Prezident Kitabxanasının direktoru Mayıl Əhmədov bildirib ki, bu günlərdə həm Azərbaycanda, həm
də dünyanın bir sıra ölkələrində XX əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı müxtəlif səpkili
tədbirlər keçirilir. “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində reallaşdırılan tədbirlərin nəticəsi olaraq
dünyanın bəzi ölkələrində Xocalı soyqırımı ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilsə də, belə ağır hərbi
cinayət beynəlxalq miqyasda hələlik öz hüquqi qiymətini almayıb. Prezident İlham Əliyev 2017-ci il
yanvarın 24-də “Xocalı soyqırımının iyirmi beşinci ildönümü haqqında” Sərəncam imzalayıb. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Administrasiyası bu Sərəncamın icrası məqsədilə Tədbirlər Planını təsdiq edib.
Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ərəfəsində hazırlanmış bu kitab-albomda və sənədli filmdə son 200
ildə erməni vandallarının öz havadarlarının köməyi ilə Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdikləri
soyqırımı və deportasiyaların miqyası xronoloji ardıcıllıqla, sistemli şəkildə tarixi sənədlərin, istintaq
materialları və şahid ifadələri əsasında əks etdirilib. “Əsrin faciəsi” sənədli filminin Azərbaycan dilindəki
versiyasının mətni ingilis dilində, ingilis dilində olan versiyasının mətni isə Azərbaycan dilində sub-titrlərlə
müşayiət olunur.
M.Əhmədov vurğulayıb ki, bu kitab insanlığa qarşı törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin
unudulmaması və beynəlxalq aləmdə tanıdılması üçün görüləcək işlərin bundan sonra da ardıcıl davam
etdirilməsinə təkan verəcək.
Tarix İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov
qeyd edib ki, institutda aparılan elmi tədqiqatların mühüm istiqamətlərindən biri də xalqımıza qarşı
ermənilərin həyata keçirdikləri soyqırımları tarixinin araşdırılmasıdır. Tarix İnstitutunda son onillikdə
dünyanın müxtəlif ölkələrindən Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən soyqırımını əks etdirən külli
miqdarda arxiv sənədləri gətirilərək toplu şəklində nəşr olunub və tarixçilərimiz bu sənədlər əsasında
ölkəmizin bütün bölgələrində həyata keçirilmiş soyqırımlarına ayrı-ayrılıqda tədqiqat əsərləri həsr ediblər.
Tarix İnstitutunun direktoru bildirib ki, 1914-1918-ci illərdə böyük dövlətlərin fəal köməyi ilə terrorçuekstremist erməni təşkilatlarının Azərbaycanın və Şərqi Anadolunun türk-müsəlman əhalisinə qarşı həyata
keçirdiyi soyqırımları dünya tarixinin ən dəhşətli soyqırımlarıdır. Sovet tarix elminə mətin bolşeviklərdən
biri kimi daxil edilən Stepan Şaumyan əslində erməni millətçilərinin ən ifrat və ən iri terrorçu təşkilatı olan
“Daşnaksütyun” partiyasının üzvü olub. O, “Daşnaksütyun” partiyasının Bakı Komitəsinin üzvü idi.
Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru, Əməkdar Hüquqşünas, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Xanlar Vəliyev qeyd edib ki, Hərbi Prokurorluğun Soyqırımı Muzeyi XX əsrin əvvəllərindən bəri ermənibolşevik silahlı dəstələrinin Azərbaycan torpaqlarında həyata keçirdikləri kütləvi qırğınlar və soyqırımları
nəticəsində həlak olan on minlərlə azərbaycanlının xatirəsinə həsr edilib. Muzey dörd bölmədən – tarix,
deportasiyalar-repressiyalar, soyqırımları və terror bölmələrindən ibarət olmaqla 320 kvadratmetrlik sahəni
əhatə edir.
Hərbi prokuror bildirib ki, muzeyin yaradılmasında əsas məqsəd XX əsrdə azərbaycanlılara qarşı
törədilmiş soyqırımı cinayətləri barədə tarixi həqiqətləri əyani şəkildə gələcək nəsillərə çatdırmaq və
ictimaiyyət arasında təbliğini genişləndirməkdir.
Xanlar Vəliyev diqqətə çatdırıb ki, muzeyin soyqırımları və terror bölmələrində erməni silahlı
birləşmələri və keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı
şəhərinə birgə hücumunu, Xocalı və ətraf ərazilərin işğalını əks etdirən maket və fotolar, habelə digər
eksponatlar yer alıb. Erməni terrorçularının istifadə etdikləri partladıcı qurğuların, güllə başlıqlarının hadisə
yerindən götürülmüş nümunələri də muzeydə saxlanılır.
Tədbirdə çıxış edənlər təqdim olunan kitabın əhəmiyyətindən danışıblar. Vurğulanıb ki, “Soyqırım
Muzeyi” kitabının digər dillərdə də hazırlanmasına ehtiyac var.
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Xatırladaq ki, 2016-cı ildə Tarix İnstitutunun Hərbi Prokurorluq ilə birgə layihəsi əsasında
“Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları” kitabı hazırlanaraq nəşr olunub.
Azərbaycan.-2017.-17 fevral.-№36.-S.5.
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“26 günlük işgəncə və zülmdən öldüm... Ağdamda dirildim”
Hüseynağa QULİYEV: “Ermənilər əsirlikdə məni közdə qovurub buzla yandırdılar,
qanıma qəltan edib şikəst qoydular”
Rəşad BAXŞƏLİYEV
Onu 25 ildir ki, Xocalı soyqırımının ürəkparçalayan görüntülərindən, şəkillərindən tanıyırıq. O, 26
gün erməni əsirliyində yaşadığı dəhşətləri, çəkdiyi işgəncələri elə indi də xatırlayarkən sanki həmin ağrıacıları yenidən yaşayır. Həmin dəhşətli gecədə anası, həyat yoldaşı və azyaşlı əkiz oğlanları ilə erməni
vandallarına əsir düşən bu şəxs Xocalı özünümüdafiə taborunun post komandiri olmuş Hüseynağa
Quliyevdir. Ömrünün çiçəklənən çağında insanlığa sığmayan cinayətin şahidinə və qurbanına çevrilən
Hüseynağanın ürək dağlayan həyat hekayəti bir daha təsdiq edir ki, bugünə qədər dünya tarixində heç bir
insana və millətə qarşı edilməyən işgəncələr Azərbaycan xalqının yaşlı, qoca, uşaq, qadın və cavanlarının
başlarına gətirilib. Qoy dünya bir daha erməni vandalizminin şahidi olsun.
26 fevral, ömrümün 26-cı qışı və 26 günlük əsirlik həyatı taleyimə qara hərflərlə yazılıbmış
- 1966-cı ildə Xocalıda anadan olmuşam. Çox qəribə həyatım var. Böyüdüyüm Xocalı şəhəri 25 il
öncə fevralın 26-da, elə ömrümün 26-cı qışında yerlə yeksan edildi.
Ailənin tək oğlu idim. Ərköyün böyümüşdüm. Ailə qurmuşdum və iki yaş yarımında olan əkiz
oğlanlarım vardı. Həmin dövrdə evin bir oğlu cəbhəyə aparılmırdı. Amma ürəyim dözmədi, könüllü olaraq
özünümüdafiə taboruna yazıldım. Xocalının müdafiəsində iştirak edən Tofiq Hüseynovun rəhbərlik etdiyi
könüllülərdən ibarət taborda az bir zamanda özümü doğrultdum və post komandiri təyin olundum. Bütün
günü postda olurdum. Evə də getmirdim. Ailəm isə anamın yanındaydı. O zaman göstəriş verilmişdi ki, heç
kim ailəsini Xocalıdan çıxarmasın. Həm əhali təşvişə düşməsin, həm də heç bir döyüşçü ailəsini qoyub
gedə bilməsin.
Fevralın 25-də postda idim. Bir də gördüm zirehli texnikaların səsi gəlir. Ermənilər Xocalını
mühasirəyə almağa başladılar. İki-üç saat keçmişdi ki, dəhşətli gülləbaran başladı. Başımızı səngərdən
çıxara bilmirdik. Güllələrin əksəriyyəti yanan güllələr idi. Xocalının yuxarı hissəsində Fərqanə faciəsindən
sonra Azərbaycana qaçıb gələn Ahıska türklərinə yeni evlər tikmişdilər. 200-ə yaxın ev var idi. Bir saat
ərzində həmin evlərin hamısını darmadağın etdilər. Evlər od tutub yanırdı. İnsanlar artıq qaçmağa
başlamışdılar. Tanklara, PDM-lərə qarşı avtomat silahlarla nə edə bilərdik? Məcbur olub geri çəkildik. Evə
çatdım ki, heç kim yoxdur. Dedilər ailə üzvlərim camaata qoşulub gedib. Gəlib kəndin ayağında anamı,
ailəmi tapdım. Silahım, ehtiyat güllələrim, qumbaralarım var idi. Xəbər gəldi ki, ermənilər əhalinin
Xocalıdan çıxması üçün dəhliz yaradıblar, oradan keçib Ağdam istiqamətinə getmək olar. Ancaq mən bir
hərbçi kimi düşündüm ki, vəhşi, azğınlaşmış erməni belə “ürəyiyumşaqdırsa”, niyə əvvəlcədən xəbər
vermirdi ki, arvad-uşağı Xocalıdan çıxara bilək?! Hiss etdim ki, tələdir. Ona görə də meşə tərəfə üz tutduq.
Həmin gün sanki Xocalı lənətlənmişdi. Möhkəm qar da yağmışdı. Qarqar çayına çatanda uşaqları qucağıma
götürüb çayı keçdim. İnsanlar iki hissəyə bölündülər. Bir hissəsi erməni kəndinə doğru getdi. Nə qədər
dedim, eşitmədilər. Bilirdim ki, ermənilər yenə hiylə işlədirlər. Onlar istəyirdilər ki, Xocalı faciəsinin bir
nəfər də şahidi olmasın. Ona görə də hər kəsi öldürmək əmri verilmişdi.
Təslim olmamaq üçün hündür qayadan özümü atdım
Bir qədər getmişdik ki, atışma başladı. Uşaqları qoyub ön tərəfə qaçdım. İnsanların yarısı orada
qırıldı, bir neçə adam isə özünü dağdan atdı. Ermənilər hər tərəfdə pusqu qurmuşdular. Hansı tərəfə
gedirdiksə, qarşımıza çıxırdılar. Artıq güllələrimiz, qumbaramız bitirdi.
Bir qədər də irəli getmişdik ki, ermənilər dinc əhalini mühasirəyə aldılar. Dedilər, silahı yerə qoyun.
Mən təslim olmaq istəmirdim. Çünki bilirdim ki, ələ keçsəm, onsuz da öldürəcəklər. Həm də hərbçi kimi
təslim olsam, vətən xaini olacaqdım. Ölmək barədə düşünmürdüm, fikrim yalnız burdan sağ çıxmaq idi.
Ona görə də silahı atmadım. Qarşımızda kiçik qaya vardı. Üç erməni önümüzdə dayanmışdı. Yanımda
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dayanan Məhəmməd kişiyə dedim ki, yerindən tərpənmə, yoxsa vuracaqlar. Amma ağsaqqal məni eşitmədi.
Çıxan kimi onu güllələdilər. Cəsədi dağdan aşağı yuvarlandı.
Ermənilər elə bildilər ki, kişi təkdir. Mən də qayanın arxasından çıxıb onlardan birini vurdum,
digərləri dərhal gizləndilər. Aşağı baxmadan qayadan tullandım. Elə bilirdim ki, o qədər də dərin dərə
olmaz. Amma yerdəki qarın çoxluğu hesabına sağ qaldım. Özümü üstündən atdığım qayanın böyük
hündürlüyü varmış. Bir qədər dayandım, sonra durub meşə tərəfə irəlilədim. Bir az getmişdim ki, yanımda
nəsə partladı və huşumu itirdim. Ayılanda gördüm ki, üz-gözümdə qan yoxdur. Amma ayaqlarım getmir.
Sən demə, hər iki ayağımı qəlpə deşib keçib. Güc-bəla ilə birtəhər getmək istədim. Amma ermənilər
yuxarıdan məni görüb vurdular...
Ölənə qədər döyüb yanan ocağın üstünə atdılar
Ayılanda gördüm ki, ətrafım ermənilərdi. Məni sürüyə-sürüyə harasa saldılar və dedilər ki, hərbçi
gətirmişik. Öncə məndən soruşdular ki, hərbçisən? Dedim xeyr, hərbçi deyiləm, fəhlə işləyirdim, ona görə
bu paltarı geyinmişdim. İnanmadılar və 5-6 nəfər yenidən huşumu itirənə qədər vəhşicəsinə məni döydü.
Bir də ayıldım ki, səhərdir. Donuz fermasındayam. Ailəm, qayınatamgil də burdadır. Əynimdəki hərbi
gödəkcə yox idi. Düşündüm ki, ermənilər çıxarıb. Amma qayınatam dedi ki, gödəkcəmi onlar çıxarıb. Sən
demə, ermənilər məni ölənə qədər döyüblər və elə biliblər ki, artıq ölmüşəm və yanan ocağın üstünə atıb
gediblər. Qayınatam məni alovun içindən çıxarıb. Üst paltarımı dərhal soyundurublar. Əlim, ayaqlarım
yanmışdı.
Səhər yenidən gəlib məni apardılar. Sorğu-suala başladılar: “İcra başçınız Elman Məmmədov da
Xocalıda idi? Əlif Hacıyev də sizlə birlikdə idi?” Mən də deyirdim ki, həmin adamları tanımıram,
görməmişəm, fəhlə işləyirdim, ona görə hərbi paltar geyinmişəm. Bilirdim ki, ermənilər bu şəxsləri
axtarırlar. Çünki nə öldürdükləri, nə də girov götürdükləri şəxslərin arasında onları tapa bilmişdilər.
İşgəncədən sonra buz parçasının üzərinə qoyub bədənimi yandırırdılar
Hər gün saatlarla mənə işgəncə verirdilər. Günün saatından, axşam və ya səhərdən xəbərim olmurdu.
O qədər işgəncə üsulundan istifadə edirdilər ki, gözlərim görmürdü. Daşla, armaturla sümüklərimə elə
zərbələr vururdular ki, günlərlə özümə gələ bilmirdim. Bayırda buzdan işgəncə meydançası yaratmışdılar.
Məni qanıma qəltan etdikdən sonra aparıb həmin buzun üzərinə qoyurdular. Aldığım zərbələrin ağrısı
həmin buzun yanğısı qədər mənə acı çəkdirmirdi. Çünki buz parçasının üzərində bir qədər qaldıqdan sonra
sanki bədənimin həmin hissəsini kəsirdilər. Birtəhər çevrilirdim, digər hissəm alışıb yanmağa başlayırdı.
Kənardan baxıb gülürdülər.
Erməni qadınlar gəlib cavan və bir az salamat olan gəncləri seçirdilər. Həmin oğlanları aparıb
atalarının, qardaşlarının qəbirlərinin üstündə başlarını kəsirdilər. Həyat yoldaşımın 17 yaşlı qardaşı Orucov
Cavanı da yanımızdan götürüb apardılar. İndiyədək ondan bir xəbər yoxdur.
Bir gün məni də bir dəstənin içində qadınlara təhvil vermək istədilər. Amma qadının biri dedi ki,
bunu istəmirəm, bu, artıq ölüdür. Çünki çənəmi, burnumu, qabırğamı, ayaq barmaqlarımı sındırmışdılar.
Salamat yerim qalmamışdı.
Əsirlikdə olan gəncləri hər gün aparıb “qurban” kəsirdilər
Qayınatam dedi ki, hərbi əsirləri dəyişirlər, xəbər verək, səni də dəyişsinlər. Dedim ki, bir də mənə
belə söz demə. Burda öləcəyəm, ermənilərə sirr verməyəcəyəm. Çünki onlar hiyləgərdirlər. Qəsdən belə
söz yayırlar ki, kim hərbçi olubsa, desin və ona işgəncə verərək hərbi sirlər alsınlar, sonra da başını
kəssinlər. Bu sözlərimdən sonra kişi ağladı və bir də mənə söz demədi.
Beləcə, əsirlikdə olan gəncləri hər gün aparıb “qurban” kəsirdilər. Cavanlardan bir mən qalmışdım,
bir də Faiq. Bir gün Faiqi bayıra çıxarıb ona 32 güllə vurdular. Edik adlı erməni içəri daxil olub mənə tərstərs baxdı. Yaxınlaşıb avtomatın lüləsini ağzıma necə soxdusa, dilimi uddum, bütün dişlərim qırılıb ağzıma
töküldü. Qanım su yerinə axırdı. Dedi ki, çıxarın bayıra, bunu güllələyəcəyəm. Bayıra çıxanda gördüm ki,
Faiq hələ can verir. 5-6 əlisilahlı erməni vardı. Dedim icazə verin onun çiynini divara söykəyim, canını
tapşırsın. İcazə verdilər. Amma yanıma bir erməni gəldi. Faiqin kürəyini divara söykəyib yapışdım
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erməninin silahından. Çəkib silahı əlindən almışdım ki, arxadan başımdan armaturla vurdular və yenə
huşumu itirdim. Bir az gec gəlsəydilər, silahı alıb qıracaqdım hamısını.
Bu vəziyyətdə mənə nə qədər zərbə vursalar da, heç birini hiss etməmişəm. Axırda Edik deyib ki,
aparın kəsin başını. İki erməni məni sürüyə-sürüyə aparıb. Yolda elə biliblər ki, ölmüşəm və qarın üstünə
atıb qayıdıblar. Sonra kimsə cəsədimi götürüb girovların saxlandığı yerə gətirib.
Anam Ağdamdakı meyitxanaya gəlməsəydi, orada öləcəkdim
Əsirlikdə keçən 26-cı gün saxlandığımız yerə kimsə gəlib məni soruşdu. Cavab verməyə halım
olmadı. Bir az keçmişdi ki, həmin adamlar bir də gəldilər. Dedilər ki, Hüseynağa kimdirsə, cavab versin,
onu dəyişirlər. Əlimi havaya qaldıra bilmədim. Yanımdakılar dedilər ki, burdadır. Baxdılar ki, artıq iş işdən
keçib. Dedilər eybi yoxdur, təhvil verənə kimi sağ qalsın, bəsdir. Beləcə, gətirib məni dəyişdilər.
Ağdama keçəndə heç 20 metr gedə bilmədim, yıxıldım. Elə biliblər ki, artıq canımı tapşırmışam. Ona
görə də aparıb Ağdamda meyitxanaya qoyublar. Üzərimə mələfə salıblar. Dayımla anam meyitxanada məni
tapıblar. Dayım mələfəni qaldırıb ağlayaraq yenə üstümə çəkib. Üzümə işıq düşdüyünü hiss edirdim, amma
dillənib “sağam” deyə bilmirdim. Anam qışqırır ki, balamın qarnı tərpənir, sağdı, sağdı...
Dayım əlini burnuma tutdu və gördü ki, nəfəsim gedib-gəlir. Dərhal Bakıya apardılar. Xəstəxanada
dedilər ki, bir neçə gün ömrü qalıb. Çünki isti məni vurduqda başım, bədənim şişdi, gözlərim tutuldu.
Amma Tanrı mənə ikinci ömür verdi. Balalarımı, həyat yoldaşımı da yaşadığım acılara görə mənə bağışladı.
Ailəm də sağ-salamat dəyişdirildi.
Düz 25 il keçir o dəhşətli günlərdən. Yaşadığım işgəncələri heç bir qorxulu, dəhşətli filmlərdə belə
izləməmişəm. Amma mən erməni vandalizminin qurbanı kimi o acıları hər gün çəkərək yaşayıram. Hələ
də müalicə olunuram. Bircə onu bilirəm ki, ermənilər həyata keçirdikləri soyqırımı aktının şahidi olmasın
deyə Xocalını yerlə yeksan etdilər. Amma Azərbaycanın igid oğullarına işgəncələr versələr də, sındıra
bilmədilər. Bircə arzum var ki, tökülən qanlar yerdə qalmasın. İçimdə bir inam hissi var ki, Ali Baş
Komandan, Prezidentimiz İlham Əliyevin prinsipial siyasəti məni bu arzuma çatdıracaq.
Azərbaycan.-2017.-17 fevral.-№36.-S.7.
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Avropada yaşayan azərbaycanlılar Münxendə Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü
ilə bağlı etiraz aksiyası keçiriblər
Avropada yaşayan azərbaycanlılar fevralın 16-da Almaniyanın Münxen şəhərində Xocalı
soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyada 250-dən çox həmvətənimiz
iştirak edib.
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Münxen Təhlükəsizlik Konfransının keçirildiyi
“Bayerişer Hof” otelinin önündə baş tutan aksiyanı Avropa Azərbaycanlıları Konqresi, Bielefeld
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Bakı Nurnberq Mədəniyyət və Təhsil Cəmiyyəti, Münxendə fəaliyyət
göstərən türk diaspor təşkilatları birgə təşkil ediblər.
Aksiyada “Xocalıya ədalət!”, “Ermənistan, işğaldan və terrordan əl çək!”, “Biz torpaqlarımızı
hökmən azad edəcəyik!”, “Dilqəm Əsgərova və Şahbaz Quliyevə azadlıq!”, “Xocalı soyqırımı insanlığa
qarşı cinayətdir!”, “Biz terrora və soyqırımına yox deyirik!” kimi şüarlar səsləndirilib, plakatlar qaldırılıb.
Tədbirdə çıxış edən azərbaycanlılar beynəlxalq ictimaiyyətdən Ermənistanın təcavüzkar, işğalçı
siyasətinə qarşı qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməyi, bəşər tarixinin ən dəhşətli cinayətlərindən biri olan
Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verməyi tələb ediblər. Həmvətənlərimiz Prezident İlham Əliyevin
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində siyasətini dəstəklədiklərini,
Azərbaycan dövləti ilə həmrəyliklərini, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün əllərinə silah
götürməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Soydaşlarımız Azərbaycan Prezidentinin münaqişənin həllinə
yönəlmiş siyasətinin regionda sülhün və sabitliyin təmin olunmasına xidmət etdiyini vurğulayıblar. Qeyd
olunub ki, dövlətimizin başçısının uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycan güclü, beynəlxalq aləmdə öz
sözünü deməyə qadir bir dövlət kimi tanınmaqdadır və bu, bütün dünya azərbaycanlılarında qürur doğurur.
Mitinqdə iştirak edən soydaşlarımız bir milyondan çox həmvətənimizin məcburi köçkünə
çevrilməsinə, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində doğma torpaqlarından didərgin düşmüş azərbaycanlıların
hüquqlarının pozulması faktına dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatların laqeyd münasibətinin ciddi
narahatlıq doğurduğunu vurğulayıblar.
Aksiyada son dövrlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə xəttində atəşkəsi mütəmadi olaraq
pozmasının, Azərbaycan Ordusunun mövqelərini, habelə yaşayış məntəqələrində mülki əhalini atəşə
tutmasının, təmas xəttində təxribatlar törətməsinin dərin narahatlıq doğurduğu vurğulanıb.
Sonda mitinq iştirakçılarının bəyanatı oxunub.
Xalq qəzeti.-2017.-17 fevral.-№36.-S.5.
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Xocalı faciəsinin 25-ci ildönümü İndoneziyada qeyd edilib
Vüqar Ağayev
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Cakarta
Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə bu ölkənin parlamentinin parlamentlərarası
əməkdaşlıq komitəsi və parlamentin xarici əlaqələr üzrə birinci komissiyası birlikdə Xocalı soyqırımının
25-ci ildönümünə həsr olunmuş müzakirələr keçirib.
Tədbirdə parlamentin üzvləri, bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının, yerli kütləvi-informasiya
vasitələrinin nümayəndələri, eləcə də İndoneziyanın əsas universitetlərinin siyasi elmlər, hüquq və
beynəlxalq əlaqələr fakültələrinin tələbələri iştirak ediblər.
Azərbaycanın İndoneziyadakı səfiri Tamerlan Qarayev Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün
tarixindən və ermənilərin əsassız torpaq iddialarından bəhs edib. Bu təcavüzün arxasında əslində yalnız
ərazi iddialarının deyil, eyni zamanda, müsəlmanlara qarşı nifrət və azərbaycanlılara qarşı paxıllıq
hisslərinin dayandığını bildirib.
Tədbirdə çıxış edən İndoneziya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri xanım Meutya
Hafid qeyd edib ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü zamanı Dağlıq Qarabağ regionunda
etnik təmizləmələr və soyqırımları həyata keçirilib. İndoneziyanın yalnız Xocalı soyqırımını deyil, dünyada
baş verən bütün qırğınları və təcavüzləri hər zaman qınadığın vurğulayan Meutya Hafid deyib: “Biz
Ermənistandan tələb edirik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin tələblərini həyata keçirərək
Azərbaycana qarşı təcavüzə son qoysun. BMT Təhlükəsizlik Şurasından isə tələbimiz budur ki, Ermənistanı
qurumun qəbul etdiyi qətnamələrin icrasına vadar etsin. İcra olunmayan qətnamələr adi bir kağız parçasıdır
və faydasızdır”.
Tədbir zamanı həmin faciədən bəhs edən “Sonsuz dəhliz” sənədli filmi nümayiş etdirilib, iştirakçıların
sualları ətraflı cavablandırılıb.
Sonda iştirakçılara səfirlik tərəfindən yerli dildə tərtib olunmuş “Xocalı soyqırımı” adlı sənədlər
toplusundan ibarət kitablar paylanılıb.
Tədbir haqqında məlumatlar İndoneziya parlamentinin rəsmi internet səhifəsində, habelə bir sıra xəbər
portallarında yerləşdirilib.
AZƏRTAC
2017,18 fevral
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Aureliya Qriqoriu: Sağlam düşüncəli bütün insanlar Xocalı qətliamını tanımalıdırlar
Xocalı soyqırımının 25 illiyi ilə əlaqədar, bu günlərdə Kişineuda Moldova Hökumətinin
Etnoslararası Münasibətlər Bürosunda tədbir keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Moldova Respublikasındakı səfirliyinin və Moldova Azərbaycanlılar
Konqresinin təşkilati dəstəyi, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Moldovadakı
nümayəndəliyinin və Moldova İctimai Palatasının iştirakı ilə keçirilən tədbirdə Moldova Respublikası
hökumətinin nümayəndələri, Moldova parlamentinin deputatları, bu ölkədə akkreditə edilmiş xarici
diplomatlar, alimlər, ekspertlər, politoloqlar, jurnalistlər, habelə Moldovadakı Azərbaycan diasporunun və
tələbələrin nümayəndələri iştirak ediblər.
Moldova Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Vüqar Novruzov tədbiri açaraq ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi barədə qısa məlumat verib və vurğulayıb ki, Xocalı
qətliamı Azərbaycan xalqının qəlbində sağalmayan yara kimi qalıb. Vüqar Novruzov deyib: “Mən özüm
əslən Azərbaycanın hazırda ermənilər tərəfindən işğal edilmiş Laçın rayonundanam. Bu gün heç bir
azərbaycanlı orada öz doğma yurduna gedə bilmir. Öz torpaqlarında dəfn edilmiş doğmalarının məzarlarını
ziyarət etmək arzusunda olanlar çoxdur. Lakin doğmalarının məzarlarını ziyarət etməyə gedən Dilqəm və
Şahbaz qeyri-qanuni şəkildə həbs ediləndən sonra bu insanlar risk etmirlər. Biz ədalətin zəfər çalacağına
inanırıq, lakin bunu tələb edirik və haqqın-ədalətin bərpası uğrunda, ilk növbədə bu faciənin təqsirkarlarının
layiqli cəza alması, insanlığa qarşı törədilmiş bu cinayətlərə siyasi-hüquqi qiymət verilməsi və gələcəkdə
belə hallar təkrarlanmaması üçün mübarizəmizi davam etdirəcəyik”.
Azərbaycanın Moldovadakı səfiri Qüdsi Osmanov qeyd edib ki, xəritədə bir nöqtə kimi göstərilən
Xocalı indi amansızlığı və qeyri-insaniliyi ilə bütün dünyanı sarsıtmış kütləvi qətllərin törədildiyi faciəli
məkanlardan biridir. Qüdsi Osmanov deyib: “Ermənilər tərəfindən bu qanlı qırğının törədildiyi vaxtdan 25
il keçsə də faciənin dəhşətləri hələ də unudulmayıb. Bir sıra ölkələrin qanunverici orqanları Xocalı qırğınını
soyqırımı kimi tanıyıblar. Yaxın vaxtlarda, bu ilin yanvar ayında daha bir ölkə - Cibuti Respublikası
Azərbaycanı dəstəkləyib. Cibuti Respublikasının parlamenti, Milli Assambleya Xocalı soyqırımını pisləyib
və ona siyasi-hüquqi qiymət verib. Azərbaycanla həmrəy olan ölkələrin sayı ilbəil artır. Bu, bizi ədalət
uğrunda mübarizəni davam etdirməyə və Xocalı faciəsi haqqında həqiqəti dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa
ruhlandırır. Onlarca jurnalist və hadisənin şahidləri tərəfindən sənədləşdirilmiş bu faciə beynəlxalq
miqyasda tanınmalı və ona ədalətli siyasi-hüquqi qiymət verilməlidir. Çünki cəzasız qalan cinayətlər
təcavüzkarları yeni cinayətlərə sövq edir”.
Moldova hökumətinin Etnoslararası Münasibətlər Bürosunun baş direktoru Oleq Babenko deyib:
“Mən 25 il bundan əvvəl Xocalı şəhərində baş vermiş soyqırımı aktının Azərbaycan xalqı tərəfindən
unudulmaması faktını yüksək qiymətləndirirəm. Çox vacibdir ki, bu gün bizim bir yerə toplaşmaq və bu
faciə barədə açıq danışmaq imkanımız var”.
Moldova parlamentinin deputatı, parlamentin xarici siyasət və Avropaya inteqrasiya üzrə
komissiyasının sədr müavini Sergey Stati vurğulayıb ki, Xocalı faciəsi dünya birliyinə siyasi, millətçi
ambisiyaların və işğalçılığın nəyə başa gələ biləcəyi barədə dünya birliyinin fikirləşməsinə imkan verir.
Deputat deyib: “Həll edilməmiş ərazi münaqişələrinin olması və gördüyümüz müharibələrin dəhşətləri
bizim ölkələri birləşdirir. Bu hadisələrin nəticələri eynidir: heç bir təqsiri olmayan çoxsaylı insanlar qurban
gedib”.
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Moldova, Ukrayna, Belarus, Rumıniya və Polşadakı
nümayəndəliyinin rəhbəri Aureliya Qriqoriu vurğulayıb ki, Xocalıda Azərbaycan xalqına qarşı
soyqırımının tanınması Xocalı faciəsi üzrə beynəlxalq tribunal yaradılması və bəşəriyyətə qarşı törədilmiş
bu ağır cinayətin bilavasitə iştirakçılarının və təqsirkarlarının beynəlxalq cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməsi prosesində mühüm mərhələdir. Aureliya Qriqoriu deyib: “Sağlam düşüncəli bütün insanlar Xocalı
qətliamını tanımalı, beynəlxalq ictimaiyyət isə bu hadisələrdən ibrət dərsi almalıdır. O dəhşətli hadisələr
ətrafında informasiya blokadası axır ki, aradan qalxıb. İnanmaq çətindir ki, azərbaycanlılara münasibətdə
bu vəhşiliklər və barbarlıq lap yaxın vaxtlarda, təxminən 25 il bundan əvvəl törədilib. Moldova parlamenti
səviyyəsində Xocalı soyqırımının tanınması məsələsi qaldırılanda Moldovanın bir sıra qeyri-hökumət
təşkilatları bu ölkədə Xocalıya ədalətin bərqərar olması kampaniyası keçirilməsində bilavasitə iştirak etmək
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arzularını bildirdilər, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında
keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasına qoşuldular. Azərbaycana xas olan tolerantlığın və
multikulturalizmin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkə ərazisinin 20 faizi işğal edildiyi, 1 milyondan çox
qaçqın və məcburi köçkün olduğu şəraitdə bu prinsiplər tətbiq edilir. Müasir dövrdə ksenofobiyanın,
islamofobiyanın, faşizmin, antisemitizmin, insanlara nifrətin bütün növlərinin yeganə alternativi
multikulturalizmdir”.
Beynəlxalq münasibətlər sahəsində tanınmış israilli ekspert, İsraildə fəaliyyət göstərən “Cəmiyyət
üçün beynəlxalq layihələr” adlı beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Arye Qut öz çıxışında qeyd
edib ki, Azərbaycan faşistlərin insana nifrətindən xilas olmuş minlərlə avropalı yəhudi üçün əvvəlcə
sığınacaq, sonra isə əsl Vətən olub. Arye Qut vurğulayıb: “XX əsrin sonunda və XXI əsrin əvvəlində
minlərlə insanın kütləvi şəkildə məhv edilməsi və qətlə yetirilməsi mənəvi, əxlaqi və siyasi kolliziyaların
dönüş nöqtəsi kimi, bütün başqa problemləri əhatə edir. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanın Xocalı şəhərində
törədilmiş qanlı soyqırımı aktı şəxsən mənim üçün də ağrı-acı, şəxsi faciədir. Elə coğrafi adlar var ki, onlar
xəritədə adi nöqtə deyil, qat-qat artıq məna kəsb edir. Babiy Yar, Liditsa, Oradur, Xatın, Sonqmi kimi kənd
və şəhər adları qəddarlığın və qeyri-insani rəftarın rəmzinə çevrilib. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində bu
siyahıya daha bir ad əlavə olundu – Azərbaycanın Xocalı şəhəri. Xocalı faciəsi bütün bəşəriyyətə qarşı
cinayətdir. Artıq tarixi faktdır ki, erməni silahlı qüvvələri və muzdlu dəstələr Xocalı şəhərini və onun
ətrafını tərk etməyə macal tapmayan sakinlərdən heç birinə rəhm etməyiblər. Erməni silahlı dəstələrinin
törətdiyi vəhşilik nəticəsində 613 nəfər öldürülüb, 487 adam şikəst olub, 1275 dinc sakin – qocalar, uşaqlar,
qadınlar əsir düşərək dəhşətli əzab-əziyyətə, təhqirlərə və alçaldılmağa məruz qalıblar. Xocalı şəhərinin
mülki əhalisinin bilərəkdən kütləvi şəkildə qırılmasının yalnız bir səbəbi vardır – bu adamlar hamısı
azərbaycanlılar idi. Mən soruşuram: indiki erməni faşistləri XX əsrin 40-cı illərində mənim mənsub
olduğum xalqın 6 milyon nümayəndəsini məhv etmiş alman faşistlərindən nə ilə fərqlənir? Cavab aydındır
– heç nə ilə. Bu gün İŞİD dəstələri əsir düşənlərin başlarına gətirdiyi müsibətləri 1992-ci ildə Xocalıda
erməni terrorçuları bəzən daha pis şəkildə ediblər”.
Arye Qut çıxışının sonunda deyib: “Bu il mənim təzə bir kitabım çapdan çıxıb. Həmin əsərin
həmmüəllifi atam Əmir Qutdur. Biz Azərbaycanda yaşayarkən atam xidməti vəzifəsi ilə əlaqədar tez-tez
Qarabağda ezamiyyətdə olurdu. Atamdan eşitdiyim söhbətlərdən, erməni əsirliyində olmuş
azərbaycanlılarla şəxsən görüşəndən sonra mən Xocalı haqda kitab yazmağı qərara aldım. Bilirsinizmi,
onlar mənə çox dəhşətli, utanc gətirən hadisələr danışdılar”.
Tədbir çərçivəsində Arye Qut öz atası Əmir Qut ilə şərikli müəllif kimi yazdığı, Xocalı soyqırımı
hadisələrinə həsr edilmiş “Ağrı” adlı bədii-sənədli romanını təqdim edib. Romanın müəllifləri müxtəlif
konfessiyalara, müxtəlif millətlərə mənsub olan, fərqli mühitlərdə və fərqli şəraitdə böyümüş, taleyin
qismətindən Bakı şəhərində görüşmüş iki gəncin romantik sevgi tarixini təsvir edirlər.
Romanın elmi redaktoru, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Məhsəti Əliyeva yazır ki, romanın
qəhrəmanı Röya 1992-ci ilin fevralında Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş soyqırımı aktının canlı
şahididir. Məhsəti Əliyeva vurğulayır: “Röyanın ailəsi doğma yurdundan qaçqın düşüb, çox itkilərlə,
mənsub olduğu xalqın zorla cəlb edildiyi müharibənin dəhşətləri ilə üzləşib. Röya böyüyəndən sonra
salamat qalmış həmyerlilərinin itkin düşmüş doğmalarını və yaxınlarını axtarıb tapmalarına kömək etməyi
qərara alır. O, həmin hadisələr barədə həqiqəti dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün var gücü ilə çalışır”.
Hüquq elmləri doktoru, professor, Ukraynanın Əməkdar Təhsil İşçisi, Ukrayna Elmlər
Akademiyasının akademiki Arif Quliyev qeyd edib ki, o, uzun müddət 1992-ci fevralın 26-da baş vermiş
faciəli hadisələrin şahidlərinin və həmin faciənin qurbanlarının qohumlarının xatirələrini toplayıb.
A.Quliyev deyib: “Bu, həqiqətən böyük ağrı və dərddir, insan ağlı bunları anlamaqda və təsvir etməkdə
acizdir”.
Tədbirin sonunda oraya dəvət edilənlərə XX sonunda minlərlə insanın həyatına son qoymuş, minlərlə
insan taleyinin şikəst olması ilə nəticələnmiş dəhşətli faciədən bəhs edən kitablar və bukletlər paylanıb.
Palitra.-2017.-21 fevral.-№32.-S.8.
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Çikaqo şəhərində Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü anılıb
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Vaşinqton
Hər il olduğu kimi bu il də ABŞ-ın ən böyük şəhərlərindən və qabaqcıl mədəniyyət
mərkəzlərindən biri olan Çikaqoda Xocalı soyqırımı qurbanlarının anım mərasimi keçirilib.
Tədbirdə əsasən Azərbaycan diasporunun üzvləri, yerli sakinlər, Çikaqoda beynəlxalq hüquq
sahəsində çalışan mütəxəssislər, eləcə də tələbələr iştirak ediblər.
Anım mərasimində Çikaqo şəhərində Amerikanın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin
(Azerbaijani Center of Midwest America) sədri Mehriban Məmmədova və Azərbaycan icmasının digər fəal
üzvləri çıxış edərək Xocalı faciəsi barədə fikirlərini bölüşüblər. Natiqlər Xocalı həqiqətlərinin təhrif
olunmasına yönəlmiş səylərin qarşısını almaq üçün dünya ictimaiyyətinin qərəzsiz və müfəssəl
məlumatlarla təmin edilməsində ölkəmizin xaricdəki diaspor təşkilatlarının üzərinə düşən vəzifələrdən
danışıblar.
Tədbirdə iştirak edən Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin əməkdaşı Azad Aslanov təqdimatla çıxış
edib. Bu təqdimatda Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və onun nəticələri, bu təcavüz aktı zamanı
Xocalı soyqırımının törədilməsi və onun dünya mediasında geniş işıqlandırılması, Xocalıda törədilən
əməllərə hüquqi qiymət və cinayətkarların cəzalandırılması zərurəti, həmçinin soyqırımın dünya birliyi
tərəfindən daha geniş tanınmasının regionda sülhün bərqərar olunması üçün əhəmiyyəti kimi məsələlər
barədə iştirakçılara geniş məlumat verilib.
Tədbirin ikinci hissəsində “Sonsuz Dəhliz” (“Endless Corridor”) sənədli filminin təqdimatı keçirilib.
Filmin təqdimatı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə
start verilmiş və hər il dünyanın müxtəlif yerlərində təbliğat-təşviqat tədbirlərini keçirən “Xocalıya ədalət!”
kampaniyası çərçivəsində və Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin (TEAS) dəstəyi ilə təşkil edilib.
“Sonsuz dəhliz” filmi prodüserlər Aleksandras Brokas (Litva) və nüfuzlu “Grammy Award”
mükafatçısı Cerald Rafşun (ABŞ) tərəfindən çəkilib. Film britaniyalı aktyor, BAFTA mükafatçısı Ceremi
Ayronz tərəfindən səsləndirilib.
Film Xocalı dəhşətlərinin şahidi olan litvalı jurnalist Riçard Lapaitisin faciədən 20 il sonra yenidən
Azərbaycana gələrək qətliamdan xilas olmuş hadisə şahidləri ilə görüşlərində lentə alınmış xatirələri və
Ermənistan tərəfindən faciənin təşkilində birbaşa iştirak etmiş şəxslərlə müsahibəsi əsasında qurulub.
Qeyd edək ki, Amerikanın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzi 2015-ci ilin aprel ayında
ABŞ-ın İllinoys ştatının Azərbaycan icması üzvləri tərəfindən təsis olunub.
Respublika.-2017.-21 fevral.-№39.-S.10.
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"Xocalıda siqaretin közü ilə uşağın gözünü yandırıb, kor ediblər"
"Xocalı Soyqırımı Həftəsi" rubrikamızın bu dəfəki qonağı əslən Xocalıdan olan sabiq millət vəkili
Həvva Məmmədovadır. Müsahibimizlə 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-a keçən gecə baş verən Xocalı
faciəsinin detalları, bu soyqırım nəticəsində xalqımızın başına gətirilən amansız işgəncələr və onun
fəsadları barədə danışdıq.
H. Məmmədova Sherg.az-a açıqlamasında qeyd etdi ki, Xocalı soyqırımından 25 il zaman keçməsinə
baxmayaraq bu illər ərzində xalqımızın başına gətirilən müsibətlərin xalqımız üçün nə qədər dərin kök
atdığını bir daha görürük:
" Bu, ondan irəli gəlir ki, XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı 3 dəfə təkrar olunub. 1905, 1918
və 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə. Ermənilərin Xocalı faciəsinin törədilməsinə hazırlığı
1988-ci ildən, Dağlıq Qarabağ məsələsini ortaya atmaqla başlayıb. 1988-ci ildən 1992-ci ilə qədər ermənilər
Dağlıq Qarabağın ətraf kəndlərinin bir çoxunu yandırıb, məhv etdikdən sonra Xocalıya istiqamət almışdılar.
Bilirsiniz ki, Xocalıya qədər fevral ayının 17-si Qaradağlı faciəsi, Meşəli faciəsi, Kərkicahan faciəsi,
Kosalar faciəsi kimi hadisələr törədilib.
Xocalıya qədər 11 kənd yerlə yeksan edildi. Əhalisi qaçqın, köçkün vəziyyətinə salındı. Xocalıdan
sonra Ağdaban faciəsi baş verdi. Bilirik ki, 80-ci illərdə Qərbi Azərbaycandan gələn azərbaycanlılar da
Xocalıda məskunlaşmışdılar. 1988-ci ildə öz- ev-eşiklərindən didərgin düşmüş xankəndlilər də Xocalıda
məskunlaşmışdılar. Fərqanə vadisindən qaçqın düşüb gəlmiş nə qədər ailə xocalıda yerləşmişdi. Bax o gecə
Xocalıda xocalılarla bərabər həmin qaçqın və məcburi köçkünlər də faciənin qurbanı oldular".
H. Məmmədova diqqətə çatdırıb ki, Xocalı unudulası və yaddan çıxası faciə deyil:
"Əksinə, Xocalı ilə bağlı biz bütün dünyaya, insanlara səsimizi çatdırmalıyıq. Bəşəriyyət bilməlidir
ki, Xocalıda insanlıq tapdanıb, insanlığa qarşı faciə törədilib. Burada ahıl insanlar, körpələr, qocalar,
qadınların başına gətirilənlərlə insanlıq məhv edilib. Ermənilərin iç üzünü onların Xocalıda törətdikləri
faciə ilə biz hər dəqiqə ortaya qoymalıyıq. Xocalılara qarşı törədilən faciə bəlkə də ikinci dünya müharibəsi
ilə müqayisə etsək bu qədər vəhşiliklər olmamışdı. Çünki ikinci dünya müharibəsində qadınlara, qocalara,
uşaqlara demək olar ki, toxunulmamışdı. Amma Xocalı kimi ərazidə o qarlı, şaxtalı, boranlı havada insanlar
ermənilər tərəfindən məhv edildi. Bu gün Xocalıda həm əsirlik həyatı yaşamış insanlar var, həm şəhidlər,
həm də şahidlər var. Nə yaxşı ki bu insanlar sağ qaldılar və başlarına gələn müsibətləri dünyaya çatdırmaq
üçün bu insanların gördüklərini yazdıq, səsləndirdik, söylədik. Bu gün Ermənistanda hakimiyyətdə olan
insanlar - Serj Sarkisyan, Sehran Ohanyan və Robert Koçaryan Xocalı soyqırımını törədən 366-cı motoatıcı
alayın tərkibində olublar. 100-dən çox erməni hərbçisi demək olar ki, onların tərkibində Xocalıya hücum
ediblər. Demək olar ki, 4 il Xocalı ilə bütün əlaqələr kəsilmişdi. Yeganə yol hava nəqliyyatı idi.
4 il Xocalı özü döyüşdü. Bu illər ərzində sadə, vətənpərvər insanlar, şəhərin xüsusi müdafiə
batalyonu, könüllülər Xocalını müdafiəyə qalxdılar. Xocalı faciəsini dünyaya erməni faciəsi kimi çatdırmaq
üçün onlar uzun müddət hazırlaşdılar. Lakin bütün yazılmış kitabların hamısı, araşdırmalara ermənilərin iç
üzünü açdı. Məsələn, amerikalı jurnalist Tomas Goltz kimi araşdırmaçılar o dəhşətli gecədə erməni
işgəncələrini çəkmək üçün Xocalıya dəvət olunmuşdu. Dünyanın 30 ölkəsinin 38 jurnalisti Xocalını
çəkmək, ondan yazmaq üçün dəvət olunmuşdu. Onlar Xocalı faciəsini dünyaya erməni faciəsi kimi qələmə
verməli idilər. Həmin jurnalistlər 3-4 il sonra o faciəni ermənilərin törətdiyini, Xocalıda ermənilərin hələ
ölməmiş, can verən, yaralı olan insanları bir yerə yığıb, diri-diri yandırmasını etiraf etdilər.
Hətta rusiyalı professor Yuri Pompeyevin Xocalı haqqında çəkdiyi 37 saniyəlik filmdə deyir ki,
çəkdiyim film əllərimi və gözümü yandırır. Çünki o filmin içərisində 6 yaşında can verən bir qızın bir az
keçdikdən sonra ölmüş insanların içərisinə atılıb yandırlması səhnəsi var ki, bu da məndə o hissi yaradır ki,
sanki kimsə o meyitlərin içərisindən hər an məni çağırır.
43

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Amma mən baxdım ki, siqaretin közü ilə uşağın gözünü yandırıb kor ediblər. Ermənilər gərək
dünyaya kor baxsınlar. O mənfurlar əsirlikdə olan körpələrə su verən zaman onun içərisinə müxtəlif
maddələr ataraq onlara zülm veriblər. Sağ qalan insanlar o qədər ağır stresslər yaşayıblar ki, onlardan
dünyaya gələn uşaqlar da onların yaşadıqlarının fəsadları ilə doğulub. Ona görə də, Xocalı bizim faciəli
yerimizdir".
Sabiq parlament üzvü onu da əlavə edib ki, Xocalı faciəsini dünyaya çatdırmaq üçün çox işlər
görməliyik:
"25 il bundan əvvəl beynəlxalq informasiya məkanında Xocalı haqqında məlumat az idi. 1994-cü
ildən bu yana, yəni Heydər Əliyevin hakimiyyətə gələndən sonra Xocalıya siyasi qiymət verdi . Soyqırım
və deportasiya ilə bağlı qanunlar qəbul olundu. Bununla da dünyaya bir daha bəyan olundu ki, bu xalqın
başına nə dəhşətlər, amansızlıqlar gətirilib. Bu xalq əzab əziyyətli yollardan keçib. Bu xalqın daim başına
gətirilən müsibətlərlə bağlı sənədlər və arxivə həkk olunmuş məlumatlar müxtəlif millətlərin
nümayəndələri tərəfindən tapılıb və işıq üzü görüb. Bu mənada hesab edirəm ki, Xocalı ilə bağlı hələ çox
tədqiqatlar aparılmasına başlanıb. Çox sevinirəm ki, bu yaxınlarda mənə də müraciət etdilər. Xocalı ilə
bağlı yüksək səviyyədə 2 elmi iş yazılıb. Türkiyədə müdafiə olunub. Bu əsərləri yalnız Türkiyədə deyil,
türkdilli dövlətlərin özündə yazılmasına ehtiyac var.
Ötən il qardaş ölkədə Xocalı ilə bağlı konfransda iştirak edərkən metroda, bütün hava limanlarında
Xocalı ilə bağlı böyük plakatlar asılmışdı. Hər keçən insan ayaq saxlayıb o plakata baxırdı. Zənnimcə,
yalnız bu faciənin il dönəmlərində deyil, bütün zamanlarda Xocalı ilə bağlı, işğal olunmuş digər
torpaqlarımız və faciələrimizlə bağlı məlumatları dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq".
Şərq.-2017.-21 fevral-№ 32-S.7.
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“İki övladım yoldaşımla donub öldü, bir qızımın isə qorxudan ürəyi partladı...”
Qaryağdı QULİYEV: “Dörd gün meşədə ac-susuz qalıb donan yeddi uşaqdan
baldızım yalnız bir qızımı xilas edə bildi”
Rəşad BAXŞƏLİYEV
...Qadınların böyük əksəriyyətini ermənilər güllələyir. İnsanların fəryadı, qarın üzərində su
yerinə axan qan 14 yaşlı qızım Rəvanəni vahiməyə salır. Yazıq qızcığazın qorxudan ürəyi partlayır.
Yoldaşım uşağı qarla basdırır. İnsanlar pərən-pərən düşürlər. 3 uşağı yedəyində qalan çarəsiz
yoldaşım və baldızımla 3 uşağı meşədə gizlənməli olurlar.
Meşədə çarəsiz qalan insanlar şaxtada ölümlə yaşam arasında mübarizə aparırlar. Yoldaşım
Sara 11 yaşlı Nuranəmi, 7 yaşlı Şükürümü bağrına basıb qorumağa çalışır. Amma şaxta onların hər
üçünü buz heykələ döndərir. Baldızım Sədaqətin də 3 gül balası (12, 7 və 4 yaşında qızlar) soyuğa tab
gətirə bilmir. Ananın gözü qarşısında 3 balasının dəhşətli şəkildə ölməsindən ağır nə ola bilər?!
7 uşaqdan cəmi biri - 16 yaşlı qızım Şəhla sağ qalır. Balalarını itirən xalası görür ki, Şəhla sağdı
və onu götürüb meşə ilə hərəkət etməyə başlayır. Ermənilər artıq heç kimin sağ qalacağına
inanmayıb geri çəkilirlər. Sədaqətlə Şəhla meşədən enərək üzümlüklə Gülablıya gəlib çıxırlar.
Sinəmə çəkilən bu dağ hər gün mənə olmazın əzab verir. Qardaşımı qoyub gedə bilmədim,
amma 3 balamı, həyat yoldaşımı itirdim...
Fevralın soyuq qışı yerini bahara təhvil verməyə hazırlaşırdı. Axı yaza cəmi 25 gün qalırdı. Həmin
vaxt şəhərin üzərində gözəl günlərin eşqi ilə nə qədər xəyallar, arzular, diləklər dolaşırdı. Amma sən demə,
görəcək günlər qabaqda imiş. Sevgi dolu həyat dəhşətin hənirtisini də hiss etdirmirdi. Heç kəsin ağlına da
gəlmirdi ki, qarlı-şaxtalı bir gündə hiyləgər, qaniçən erməninin qəfil həmləsinə tuş gələcək. Günəş batandan
sonra zaman duracaq və bütün arzular məhv olacaq. İnsanlığın qanla boğulduğu bir torpağa çevriləcək
XOCALI...
Sağ qaldığım üçün indi də vicdan əzabı çəkirəm
25 il ötür bu faciəmizdən. Hər ilin fevralında köksümüzdəki Xocalı yarası elə göynəyir ki, sanki
dünən baş verib bu soyqırımı. O dəhşətli günün şahidi olan 72 yaşlı Qaryağdı Quliyev isə həmin gecə sağ
qaldığı üçün vicdan əzabı çəkir. Hazırda Goranboy rayonunda məcburi köçkünlər üçün inşa olunan
qəsəbədə yaşayan Qaryağdı dayı deyir ki, sinəsindəki yara qəbirdə də onu incidəcək...
- Böyük ailəm vardı, 2 oğul, 3 qız atası idim. Xoşbəxt-firavan həyat sürürdük. Sovxozda işləyirdim.
Fevralın 25-i günü axşam növbəsində idim. Gördüm ki, Xocalının ətrafındakı yüksəkliklərdən hərbi
texnikanın səsi gəlir. Elə bildim təlim keçirlər. Hər yerdə post qurulmuşdu. Evim hava limanının
yaxınlığında idi. Başladılar şəhəri güllə, mərmi yağışına tutmağa. Ahıska türkləri üçün tikilən evləri vurub
darmadağın etdilər. İnsanlar evlərindən çıxıb qaçmağa başladılar.
Faciədən bir neçə gün öncə böyük oğlum vertolyotla Bərdəyə getmişdi. Evdə 6 nəfər qalmışdıq.
Vəziyyətin gərginləşdiyini görüb evə qaçdım. Uşaqlar məni gözləyirdilər. Həyat yoldaşımın bacısı Sədaqət
və 3 uşağı da bizdə idilər. Paltarlarımızı geyinib evdən çıxdıq. Ermənilər Əsgəran istiqamətindəki yolu
bağlamışdılar. Ona görə də yaxınlıqdakı dağa tərəf hərəkət etdik. Çayı keçib meşəyə girdik. Üz tutduq Kətik
kəndi tərəfə. Burada 500 nəfərə yaxın adam vardı. Bir qədər getmişdik ki, dedilər yuxarıda ermənilər pusqu
qurub. Üz tutduq başqa istiqamətə. Bu dəfə Dəhraz kəndi istiqamətinə çıxanda ermənilər atəş açdılar.
İnsanların çoxu orada həlak oldu. Meşədə gizləndik. Uşaqlar artıq soyuqdan donurdular. Bir nəfər Ağdamın
Gülablı kəndinə gedən yolu tanıyırdı. Ona qoşulub getdik.
Yaralı qardaşımı meşədə atıb gedə bilmədim
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Qardaşım Tahir (1956-cı il təvəllüdlü) Milli Orduda xidmət edirdi. Gecə gördüm ki, yaralı vəziyyətdə
bizə tərəf gəlir. Birlikdə hərəkət etməyə başladıq. Amma Tahir çoxlu qan itirmişdi. Yalvardı ki, məni qoyub
gedin. Vicdanım yol vermədi. Qardaşımı o vəziyyətdə necə qoyub gedə bilərdim?!
Ailəmə dedim ki, siz camaata qoşulub gedin, biz arxanızca gəlirik. Beləcə qardaşımla meşədə qaldıq.
Cibimdə dəftər vardı. Fındıq ağacının çör-çöpünü qırıb birtəhər ocaq qaladım. Tahir bir az yaxşılaşdı.
Ancaq yenə də israr etdi ki, get balalarını vəhşilərdən qurtar. Razılaşmadım. Birtəhər onu çiynimə götürüb
yola düzəldim. Amma uşaqları tapa bilmədim. Başqa istiqamətdə gediblərmiş.
3 gün meşədə qaldıq. Fevralın 28-də Dəhraz kəndinə tərəf qayıtdıq. Yuxarıdan baxdım ki, yolda
maşın izi var və bu izlə xeyli gedib Gülablıya çatdıq. Kiçik qardaşım Qarsalan Ağdamda yaşayırdı. O da
Gülablıya gəlmişdi. Uşaqları soruşdum, dedi gəlməyiblər. Tahiri ona təhvil verib geri qayıtmaq istədim.
Qarşımı kəsib yalvardı. Nə qədər cəhd etdim, imkan vermədi, dedi, getsən, sən də sağ qalmayacaqsan.
Dedim, ailəmi əsir götürüblərsə, mən də onların yanında olum. Sən demə, həmin vaxt ailəm erməninin
əlində yox, Allahın dərgahında imiş...
Altı körpə buz heykələ döndü
Meşə istiqamətindən gələn yox idi. Artıq bacarıb keçən keçmişdi, qalanı isə həlak olmuşdu. Uşaq
kimi ağlayırdım. Amma Gülablıda 16 yaşlı qızım Şəhla ilə xalası Sədaqəti görəndə bir az toxtadım. Elə
bildim hamısı salamatdır. Qızım ağlaya-ağlaya 4 gün meşədə yaşadıqları müsibəti danışanda isə dağlar
başıma uçdu sanki. Şokda idim, nə etdiyimi, nə danışdığımı bilmirdim...
Sən demə, məndən ayrıldıqdan sonra ailəmin, baldızımın və 3 uşağının birgə hərəkət etdiyi dəstə
erməni pusqusuna düşür. Qadınların böyük əksəriyyətini ermənilər güllələyir. İnsanların fəryadı, qarın
üzərində su yerinə axan qan 14 yaşlı qızım Rəvanəni vahiməyə salır. Yazıq qızcığazın qorxudan ürəyi
partlayır. Yoldaşım uşağı qarla basdırır. İnsanlar pərən-pərən düşürlər. 3 uşağı yedəyində qalan çarəsiz
yoldaşım və baldızımla 3 uşağı meşədə gizlənməli olurlar. Yanlarında qonşu kənddən olan qohumlarım da
varmış. Rəşid kişi görür ki, qadınlar, uşaqlar soyuqdan donub ölürlər. Ona görə də kiçik oğluna deyir ki,
gedib ermənilərə təslim olsun və desin ki, meşədə insanlar qırılır, onları da götürün. Düşünür ki, bəlkə əsir
düşsələr, onları girovluqda olan ermənilərlə dəyişə bilərlər. Oğlu atasının dediyi kimi edir. Gedib əsir düşür.
Amma onu tutan kimi o qədər döyürlər ki, huşunu itirir və sözünü deyə bilmir. Ayılanda görür ki, fermada
əsirlərin yanındadır. Ermənilərə hadisəni danışır. Onlar da deyirlər ki, gedib gətirərik. Ancaq meşəyə gedən
olmur...
Meşədə çarəsiz qalan insanlar şaxtada ölümlə yaşam arasında mübarizə aparırlar. Yoldaşım Sara 11
yaşlı Nuranəmi, 7 yaşlı Şükürümü bağrına basıb qorumağa çalışır. Amma şaxta onların hər üçünü buz
heykələ döndərir. Baldızım Sədaqətin də 3 gül balası (12, 7 və 4 yaşında qızlar) soyuğa tab gətirə bilmir.
Ananın gözü qarşısında 3 balasının dəhşətli şəkildə ölməsindən ağır nə ola bilər?!
7 uşaqdan cəmi biri - 16 yaşlı qızım Şəhla sağ qalır. Balalarını itirən xalası görür ki, Şəhla sağdı və
onu götürüb meşə ilə hərəkət etməyə başlayır. Ermənilər artıq heç kimin sağ qalacağına inanmayıb geri
çəkilirlər. Sədaqətlə Şəhla meşədən enərək üzümlüklə Gülablıya gəlib çıxırlar.
Sinəmə çəkilən bu dağ hər gün mənə olmazın əzab verir. Qardaşımı qoyub gedə bilmədim, amma 3
balamı, həyat yoldaşımı itirdim. Qardaşım Tahir müalicə olunub sağalsa da, 3 aydan sonra, may ayında
mənim ailə faciəmə dözə bilmədi...
Sözün bitdiyi an...
Azərbaycan.-2017.-21 fevral.-№39.-S.6.
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“Həmin gecə iki qardaşımı, atamı və anamı itirdim...”
1988-ci ildə Ermənistandan vəhşicəsinə qovulan Sevda Kərimovanın ailəsini
ermənilər 4 il sonra Xocalıda da soyqırımına məruz qoydular
Məhəmməd NƏRİMANOĞLU
Qarabağın qanlı-qadalı illərində daha dəhşətli qırğınlar törədilən, yer üzündən silinən yurd kimi
yaddaşlara yazılan Xocalı o gecə qucağında, qundağında körpəsi boğulan, yurd-yuvası dağıdılan ana idi fəryadları qulaqlardan getməyən, diri-diri tonqallara qalanan balalarına əli yetməyən kimsəsiz kimi can
verirdi...
Xocalıdan olan dərdli-naləlilər arasında indiki Ermənistandan perik salınanlar da az deyil. Ahnalələrini o gecədən dağlı sinəsində, ağlar gözlərində saxlayan və qələmə alınmayan Sevda Kərimova
Ermənistanın Əzizbəyov rayonunda anadan olub. Daşnakların yürütdüyü siyasət nəticəsində 1988-ci ildə
doğulduğu yurdu tərk edərək Şuşaya pənah gətirib, sonra isə oradan Xocalıya köçüblər. Ağıllarına gəlməzdi
ki, Xocalıda belə dəhşətlərlə, müsibətlərlə üzləşə bilərlər. Xocalıdan aralı düşdükləri vaxtdan keçən 25 il
ərzində bir an olsun belə o müsibətli günləri unuda bilməyiblər.
Danışmağa çalışsa da, bir qədər susub düşünür. 1967-ci ildə anadan olan Sevdanın atası Samran kişi
1941-1945-ci illər müharibəsinin veteranı idi. Həmişə atalarına müharibə haqqında sual verib keçdiyi döyüş
yollarından eşitdiklərini sanki nağıl kimi qəbul ediblər. Amma ağıllarına gəlməyib ki, bir gün özləri də
həmin dəhşətləri yaşayacaqlar. Samran kişi müharibədən sol qolundan yaralı qayıdıb. Xocalı müsibətində
də veteran ağsaqqalı məhz həmin yaralı qolundan vurmuşdular.
Sevda Kərimova yaddaşında saxladıqlarını çözələyir: “...Xocalıdan çıxıb qaçmaq istəyəndə
Noraguhda ikinci dəfə atamı həmin qolundan və kürəyindən vurdu ermənilər. Xocalıdan “canını qurtarıb
bu günə kimi yaşayanlar”ın ürəyi dağlıdır”.
Qəlbində ata-ana və iki qardaş yarası var Sevdanın. Böyük qardaşı Feyruz Kərimov leytenant rütbəli
zabit, Soltan isə polis serjantı olub. O gecə Soltan növbədə imiş. Sinəsi qoşa qardaş, ata-ana dağıyla
göynəyən Sevda Kərimova o günlərə qayıdır: “Fevral ayının 25-nin gecəsinə kimi maşın qarajında qalırdıq,
ev üzü görmürdük. Ermənilərin yaşadığı Noraguh kəndi ilə Xocalı üz-üzəydi. Bir gün qabaq gəlinimizlə
qarajdan evə gedirdik ki, ərzaq gətirib yeməyə bir şey hazırlayaq. Bizi Noraguhdan atəşə tutdular, evə gedə
bilmədik, qaldıq qarajda. Heç kimlə əlaqə saxlaya bilmirdik. Səhər birtəhər evə gəldik. Elə bil fevralın 25i gecəsi Xocalını işığa qərq etmişdilər. Atılan fişənglərin, projektorların işığı Xocalının gecəsini gündüzə
çevirmişdi. Qulaqbatıran ağlaşma-şivən, qocalı-qarılı xocalılıların fəryadı bürümüşdü bu sahibsiz şəhəri!
Deyirdilər ki, ermənilər dolub şəhərə. Xocalı dik alışıb yanırdı, tonqal kimi. Yerli xocalılılar hər tərəfi, yolyolağanı tanıyırdılar, amma biz Ermənistandan gələnlər heç yana bələd deyildik. Ona görə də qoşulduq
onlara. Atamı elə evdə həmin yaralı qolundan və kürəyindən vurmuşdular. Bir ay bu hadisədən öncə anamı
da evdə corab toxuduğu yerdə yaralamışdılar. Noraguhdan atılan güllə divarı deşib anamın qoluna
dəymişdi. O gecə qardaşım Feyruz mənə dedi ki, sən anamı apar, mən də atamı gətirim. Onun qızını da
anası götürdü”.
Bizi ağdamlılar xilas etdi
O gecə səhərə kimi meşədə yol gəldilər. Səhər açılanda Naxçivanikdə erməni yaraqlıları qabaqlarını
kəsdilər. Feyruz silahlı idi, bacısı Sevdaya əmr edir ki, qaç! Qoçaq döyüşçü olduğu üçün sonradan “İgidliyə
görə” medalla təltif edildi. Sevda onlardan aralanıb Balakişigilin dəstəsinə qoşulmuşdu. Ayaqlarındakı
köhnə qaloş cırılıb düşdüyündən, eləcə corabdaydı. Dəstə kolların dibinə sığınmışdı. Günorta idi. Onlara
yaxın kolun dibində qardaşının yoldaşı ilə uşağı əsir aparanda qorxudan səslərini çıxara bilmədilər. Göydən
alov tökülürdü. Ermənilər onları aldadıb “Biz də xocalılıyıq, qorxmayın, bu yandan gəlin” deyib çağıranda
dəstənin artıq Şelliyə çatmasına az qalırdı. Bir az da irəlilədilər.
Sevda qabaqda meyitləri görəndə istəyib ki, qışqırsın: anasının əmisi ailəsini burada güllə-barana
tutub qırmışdılar. Bura sonuncu post idi. Onları aldadaraq aparıb orada gülləbaran etmişdilər: “Bizi də buna
görə çağırırdılar. Barat adlı bir yaşlı kişi özünü öldürürdü ki, bizi aldadırlar, qayıdıb oturun kolun dibində”.
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Sonra Ağdamdan kömək gəldiyi üçün ermənilər geri çəkilirlər. Sevdagilin dəstəsini köməyə gələnlər
mühasirədən çətinliklə çıxarırlar. Xocalılılar qarın üstü ilə sürünə-sürünə, kolların arxasına sığına-sığına
uzaqlaşırlar: “Kolun dibində oturmuşduq. Xocalının icra başçısı Elman Məmmədovun xalası Rözə də
bizimlə idi. Ayaqlarım donurdu, axı yalın idi. Onun əlində bir cüt köhnə, nimdaş ayaqqabı vardı. Dedi ki,
yoldaşım Qulunu yolda vurdular. Onun ayaqqabılarıdı. Gördü ki, ayaqlarım donur, ayaqqabıları mənə
geyindirdi. Ağdama rəhmətlik Qulu əminin ayaqqabılarında gəldim. Ağdam camaatı üstümüzə elə töküldü
ki, ömrüm boyu unuda bilmərəm. Bizi ağdamlılar xilas etdi. Bizimlə birlikdə gah xəstəxanaya gedirdilər,
gah məscidə, gah da qərargaha. Hər kəs öz itkinini, əsir-girovunu, yaralısını axtarırdı. Hamının başı qarışıq
idi öz dərdinə”.
Ermənilərə qan udduran qardaş
Qardaşı Soltan Xocalının müdafiəsində dayanan vaxtlarda ermənilərə qan uddurmuşdu. O, bir erməni
polisini vurduğu üçün saqqallılar bunu unutmamışdılar. Ona görə də onu axtarırdılar. Soltan həmin günlər
camaatın mühasirədən çıxmasına kömək edirdi. Ailəsindən aralı düşmüşdü. Bilmirdilər ki, haradadı.
Kimdən soruşurdular, elə deyirdilər ki, Soltan bizim dəstəni çıxarıb geri qayıtdı ki, o birilərinə də kömək
etsin.
25 ildir qardaşının getdiyi yolları görə bilməyən bacı deyir ki, dəhşətli günləri qabaqda imiş:
“Fevralın 25-də vurulmuş ata-anamın və qardaşım Feyruzun meyitləri martın 21-də, Novruz bayramı günü
Ağdama gətirildi. Buna dözmək olar?! Oradan isə Mingəçevirə, qohum qapısına apardıq. 3 meyiti bir evdən
çıxarmaq bilirsiz necə dərddir?! Apardılar oradakı xeyir-şər yerinə. Mingəçevirdə Əli qəbiristanlığı var,
əzizlərim orada dəfn edildi. Bayram günlərimiz o gündən qara boyandı: üç istəklimi basdırdım bir gündə!
Buna dözdüm və dəfn edildikləri üçün sevindim”.
Ailədə iki qardaş, bir bacı olublar. Qardaşı Soltanın yoldaşı hamilə olduğu üçün Naxçıvana, atasıgilə
getdiyindən faciədən uzaq idi. Buna şükür etdilər ki, nə yaxşı, özündən sonra balası dünyaya gəldi, yurdu
boş qalmadı. Babasının adını daşıyan Samran bala atasını, qardaşı Soltan isə ilk və sonbeşik oğlunu
görmədi. Artıq Samranın 25 yaşı var. Xocalını istəyir. Belə dərdi danışmaq çətindir. Sevda xanım yanayana deyir ki, düz 25 ildir bu dərdi danışıram, amma elə bil təzələnir. Başımıza açılan müsibətlər sanki
dünən gecə olub. Dərdli bacının təsəllisi də var: ata-anasının, qardaşı Feyruzun məzarı. Axı ziyarət edir,
dərdini onlarla bölüşür. Amma Soltan qardaşının itkin dərdi onu yandırdıqca yandıracaq. Əsir və
girovluqdan qurtaranlardan çox soraqlayıb. Kimsə onu orada - əsirlikdə görməyib. Şəhid olan qardaşı
Feyruzun bir qızı var - Firəngül. Anasının adını qoymuşdular. O zaman 7 yaşında olub. Girov götürüləndə
qorxudan, həyəcandan xəstəlik tapıb: başının tükü tamamilə tökülüb. Anası o zaman əsir düşəndə ona başa
salır ki, atanın leytenant olduğunu ermənilərə demə. Desən, ona görə sənə əzab verərlər...
Qədim qəbiristanlığın qərib şəhidləri...
Soltanın yoldaşı Bakı şəhəri Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsində yaşayır. Dövlət onları da
mənzillə təmin edib. Yeni yaşayış məhəlləsi salınıb. Xocalıda yaşayarkən Sevda Maliyyə-Kredit
Texnikumunda oxuyurmuş. Vəziyyət qarışanda bilməyib ki, nə harada qaldı. Dövlət imtahanını harada və
necə verə bilərdi ki? Ona görə diplomdan da məhrum olub. Özü ailə başçısıdır: bir qızı, bir oğlu var. Oğlu
da Xocalıda yaşadıqlarına görə sağalmaz dərdə düşüb, daim müalicə olunur. Qızı Aysel ailəlidir, nənəsinə
iki nəvə bəxş edib.
Bir təsəllisi var Sevdanın: “Cənab Prezident xalqımızla, yenilməz ordumuzla bizə həsrətini
çəkdiyimiz Qarabağımızı qaytaracaq. Son günlərin hadisələri bunu bir daha təsdiqləyir. Ermənilər heç də
özlərinə güvənməsinlər. Biz torpaqlarımızı azad edəcəyik. Bir nigarançılığımı da deyim. Şəhidlərimin
məzarlarının üstünün götürülməsi barədə sərəncam da verilib. Onlar dəfn ediləndə vəziyyət o qədər ağır idi
ki, üç şəhid məzarına bir başdaşı qoyulub. Yəni şəhidlərimizin şərəfinə layiq deyil. İşləmədiyim üçün maddi
imkanım yoxdur ki, onlara övladlıq borcumu verim. İstəyim budur ki, onlar o zaman dəfn edildikləri
Mingəçevirdəki Əli qəbiristanlığından çıxarılıb şəhidlər üçün salınan xiyabana köçürülsün. Bu da övlad
kimi mənə bir göz dağı olmasın”...
Azərbaycan.-2017.-21 fevral.-№39.-S.6.
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Xocalıda qətliam faktı ictimaiyyətdən necə gizlədilib?
Elxan Salahov
Ermənilərin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda törətdikləri cinayətin beynəlxalq
ictimaiyyətdən gizlədilməsi barədə indiyədək çox yazılıb. Ermənistanın 366-cı motoatıcı alayın birbaşa
dəstəyi ilə həyata keçirdiyi bu soyqırımını sovet Rusiyasının hər vəchlə gizlətməyə çalışması indi də
müzakirə mövzusudur. Hətta Azərbaycanın o vaxtkı siyasi rəhbərliyi də Xocalıda qətliamın törədilməsi
faktını gizlətməyə çalışıb və məhz bunun nəticəsində ölkə ictimaiyyəti bu qanlı hadisədən yalnız iki gün
sonra xəbər tutub. Xocalıda Azərbaycan əhalisinə qarşı soyqırımı törədildiyi barədə ilk məlumatları isə o
vaxt “Səhər” qəzetində tanınmış jurnalistlər Süleyman Qaradağlı və Şamil Sabiroğlu yazmışdılar. Aradan
25 il keçsə də, Xocalı qətliamı barədə ilk informasiyanın qəzet səhifəsinə çıxmasının tarixçəsi bu gün də
maraq doğurur. Həm də ona görə ki, həmin məlumatlar Xocalı şəhəri işğal olunduqdan və xocalılıların
qətliamından düz bir sutka sonra dərc olunmuşdu.
“İki sahil”in əməkdaşı həmin vaxt “Səhər” gündəlik informasiya qəzetinin müxbiri olmuş Süleyman
Qaradağlı və Xocalıda olan bölgə müxbiri kimi çalışmış Şamil Sabiroğlu ilə görüşərək Xocalıda baş
verənlərlə bağlı ilk məlumatların necə əldə edildiyinə aydınlıq gətirməyə çalışıb.
“Səhər” qəzetinin 27 fevral 1992-ci il tarixli sayında dərc olunmuş “Xocalı da işğal olundu” başlıqlı
ilk məqalənin müəllifi Süleyman Qaradağlı suallarımıza belə cavab verib:
- Əvvəla, o vaxt indiki kimi müasir rabitə vasitələri yox idi. Adəti üzrə mən hər iş gününün əvvəlində
cəbhə bölgələrindəki vəziyyəti öyrənmək üçün “07”-yə - rayonlararası danışıq məntəqəsinə zəng vurur,
rayon polis şöbələrinin rəisləri, müavinləri və ya növbətçiləri ilə telefon əlaqəsi saxlayaraq ötən gün ərzində
baş verən xəbərləri toplayıb qəzet səhifəsinə çıxarırdım. Fevralın 26-da da işə gəlib eyni qayda ilə rayonlara
sifariş verdim və məlum oldu ki, Xocalı ilə telefon əlaqəsi saxlamaq mümkün deyil. Telefonçu xanımın
cəhdlərinə baxmayaraq, əlaqə alınmadı. Belə olan halda mən Şuşa Rayon Polis şöbəsi ilə əlaqə saxladım.
Xocalıda baş verənləri birinci olaraq oradan eşitdim. Bir qədər sonra Ağdamdan redaksiyaya dalbadal
telefon zəngləri daxil oldu. “Xocalının səsi” qəzetinin redaktoru, mərhum Sərdar Mehdiyev gecə baş
verənlər və Ağdama gətirilən şəhid və yaralılar haqqında məlumat verdi. Onun ardınca “Qarabağ” qəzetinin
müxbirləri Eyvaz Əliyev Ağdamdan, Kərim Kərimli Şuşadan zəng edərək həmin məlumatı təsdiqlədilər.
İndi adını unutduğum adamlar da “Səhər”ə zəng edərək Xocalıda törədilən qətliam barədə həyəcanla
danışdılar.
- Bütün bunlardan sonra ayrı-ayrı mənbələrdən topladığınız xəbərlər əsasında məqalə
hazırladınızmı?
- Bəli, “Xocalı da işğal edildi” sərlövhəli məqalə yazdım. Baş redaktorun müavini Hidayət Elvüsal
materialı oxuyan kimi faktların dəqiqliyini yoxlamaq üçün informasiyanı hansı mənbələrdən aldığımı
soruşdu. Mən xəbəri aldığım mənbələri sadalayandan sonra materialı mətbəəyə göndərdi. Həmin gün axşam
saatlarında “Səhər”in bölgə müxbiri, Xocalı əlahiddə özünümüdafiə taborunun döyüşçüsü Şamil Sabiroğlu
zəng edərək baş verənlər haqqında daha müfəssəl məlumat verdi və hər iki informasiya qəzetin 27 fevral
tarixli sayında baş xəbər kimi dərc olundu. O vaxt mən Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunun
dinləyicisi idim. Səhəri gün dərsə gedəndə mənimlə bir qrupda oxuyan yoldaşlarım qəzetin 27 fevral tarixli
nömrəsində Xocalının işğal olunması barədə dərc olunmuş məqalənin həqiqəti əks etdirmədiyini bildirdilər.
Çünki ölkənin rəsmi informasiya vasitələri hadisə barədə ya susur, ya da cəmi iki nəfərin həlak olduğunu
yazırdılar. Həm də camaat belə bir hadisənin baş verdiyinə inanmaq istəmirdi. Ona görə də bu cür ikili
məlumat çaşqınlıq yaratmışdı. Hətta həmin gün institutda məni o qədər qınaq obyektinə çevirdilər ki,
sonrakı mühazirələrdə iştirak etmədən çıxıb getdim.
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- İnstitutdan işə gəldiniz?
- Bəli, işə qayıtdım, həmin gün növbətçi idim. O vaxt redaksiyalarda qayda belə idi ki, növbətçi qəzet
çapa imzalananadək bütün proseslərə məsuliyyət daşıyırdı. Biz mətbəədə qəzeti çapa hazırlayanda
“Azərbaycan” nəşriyyatının yığım sexinə telefon zəngi daxil oldu. “Səhər” qəzetinin buradakı
əməkdaşlarını telefona çağırırdılar. Yadımdadır ki, məsul katib Mehdi Alıyev, korrektor Nəsimi Həbiboğlu
və mən sətirtökən maşınların gurultusu altında xəttin o başında həm Şamil Sabiroğlu, həm də Xocalı rayon
prokuroru Atakişi Atakişiyevlə danışdıq. Onlar ermənilərin 26 fevral gecəsi Xocalıda törətdikləri
vəhşiliklər barədə çox böyük həyəcan və hiddətlə danışdılar, hadisə barədə xeyli fakt və məlumat verdilər.
Gecə “Səhər”in redaktoru Məzahir Süleymanzadə və redaktor müavini Hidayət Elvüsal da mətbəəyə
gəldilər və telefonla verilən məlumatları hazırlayıb qəzetdə dərc etdik. Həmin informasiyada Xocalıda qətlə
yetirilən, yaralanan, itkin və girov götürülənlər barədə daha dolğun məlumat verilmişdi.
“Səhər” qəzetinin bölgə müxbiri olmuş Şamil Sabiroğlu isə hələ hadisədən xeyli əvvəl Xocalıya
getdiyini və özü bu faciənin şahidi olduğunu deyir:
-1991-ci ilin oktyabrında mərhum Tofiq Hüseynovun rəhbərliyi ilə Xocalı əlahiddə özünümüdafiə
taboru yaradılanda mən də döyüşçü kimi orada xidmətə başladım. Eyni zamanda “Səhər” qəzetinin müxbiri
idim və paralel olaraq “İki sahil” qəzeti ilə də əməkdaşlıq edirdim. Dəfələrlə həm “Səhər”, həm də “İki
sahil” və “Aydınlıq” qəzetlərində yazırdım ki, Xocalıya kömək edilməsə şəhər işğal olunacaq. Ermənilər
Xocalıda qətliam törətməmişdən bir qədər əvvəl “İki sahil” qəzetində yazmışdım ki, nə qədər Azərbaycanı
başsız rəhbərlər idarə edir, bizim belə bəlalarımız çox olacaq. Bu yazı “İki sahil” qəzetinin 29 yanvar 1992ci il tarixli sayında dərc olunmuşdu. Fevralın 26-da günün ikinci yarısında könüllü döyüşçü kimi
Naxçıvanikdən və Şellidən gələn yaralıları çıxarırdıq. Həmin gün axşama qədər təxminən 30-40 meyiti
Xocalıdan çıxardıq. Axşam yadıma düşdü ki, Xocalıda qətliam törədilməsi, şəhərin işğal olunması barədə
Bakıya məlumat verməmişəm. Halbuki qəzetlərin artıq nəşrə gedən vaxtıdır. Amma necə olur-olsun, mən
Bakıya, redaksiyaya xəbər verməliydim. Ona görə də Bakıya, “Səhər” qəzetinin redaksiyasına zəng etdim.
Dedilər ki, baş redaktor Məzahir Süleymanzadə yerində yoxdur. Dedim onda məni baş redaktorun müavini
Hidayət Elvüsalla calaşdırın. Hidayət müəllim dedi ki, bizə Azərinform-dan yazı gəlib, orada Xocalının
işğal edilmədiyi və cəmi 2 nəfərin həlak olduğu yazılıb. Həmin material qəzetin əsas yazısı kimi səhifəyə
qoyulub, sabahkı, yəni fevralın 27-nə olan nömrədə çap olunacaq. Mən ağladım, dedim ki, Hidayət
müəllim, bölgə müxbiri kimi mənə inanmırsınız? Axı, mən öz gözlərimlə şahidəm ki, Xocalı işğal edildi,
dinc əhali kütləvi şəkildə qətlə yetirilib. Hətta həlak olan bir neçə məşhur şəxslərin adlarını çəkdim. Hidayət
müəllim dedi ki, ağlama, biz sənə inanırıq, Azərinform-un yaydığı məlumatı çıxarırıq, sənin söylədiyin
xəbərdən yazı hazırlayıb onun yerinə qoyacağıq.
- Hansı ki, Azərinform yaymışdı ki, cəmi 2 nəfər həlak olub?
-Bəli, heç Xocalının işğal olunması faktını da yazmamışdılar. Yazmışdılar ki, Xocalı bizdədir, işğal
olunmayıb. Amma qəzet çapa hazırlanarkən Azərinform-un həmin məlumatını səhifədən çıxarıb Süleyman
Qaradağlının hazırladığı məqaləni yerləşdirmişdilər. “Xocalı da işğal olundu” sərlövhəli həmin məqalə
“Səhər” qəzetinin 27 fevral tarixli sayında çap olundu. Bu məqalənin aşağısında isə mənim Xocalıdakı son
vəziyyətlə bağlı verdiyim ən son məlumatlar dərc edilmişdi. Fevralın 28-də Bakıda 300-dən çox qız-gəlini
“Azərbaycan” nəşriyyatının qarşısına yığdılar ki, bəs, “Səhər” qəzeti dezinformasiya yayıb, Xocalı işğal
edilməyib. Redaksiyamızın rəhbərləri həmin öyrədilmiş insanların qarşısına çıxaraq deyiblər ki, qəzetdə
yayılan məlumatlar yalan deyil, bizim bölgə müxbirimiz hadisə yerindədir və Xocalı şəhərinin işğal
edildiyi, dinc əhalinin qətlə yetirildiyi barədə məlumatlara heç bir şəkk-şübhə yoxdur. Amma bizə yenə də
inanmırdılar, hətta Xocalıda faciənin baş verməsi barədə məlumatlar dərc olunandan sonra “Səhər” qəzetini
Ali Sovetin müzakirəsinə çıxardılar. Ancaq martın 3-də “Səhər” qəzetində Xocalı qətliamı barədə şəkillər
dərc edildikdən sonra başa düşdülər ki, artıq bu faktı gizlətmək mümkün deyil. O zaman Rusiya Xocalıda
baş verənlərin gizlədilməsi, dünyaya yayılmaması üçün əlindən gələni edib.
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- Ermənilərin Xocalıda qanlı faciə törətmələri barədə başqa qəzetlərdə çalışan jurnalist həmkarlarınız
xəbər tutmamışdı?
-Məlumatlı olan jurnalistlər var idi. Hətta məndən əvvəl orada fotoçəkiliş aparanlar da olub. Məsələn,
indiki “Xalq qəzeti”nin müxbiri Elxan Rüstəmov Azərinform üçün “Xocalı buz içərisində” adlı şəkillərlə
zəngin bir yazı hazırlamışdı, amma Azərinform-da bu materialı dərc etməmişdilər. Yaxud Azərbaycan
radiosunun əməkdaşı, Türkiyənin “Milliyyət” qəzetinin Bakıdakı müxbiri və daha bir neçə həmkarlarımız
ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşiliklər barədə ilk məlumatları hazırlamışdılar. Lakin o materialları
anındaca dərc etməkdən imtina etdilər. “Səhər” qəzeti isə böyük bir riskə gedərək bu məlumatı ilk dəfə
ictimaiyyətə çatdırdı. Hətta mən yazmışdım ki, Xocalıda yüzlərlə insan qətlə yetirilib, redaksiyada ehtiyat
edərək bu rəqəmi “İlkin məlumata görə 100 nəfərdən çox” sözləri ilə əvəz etmişdilər. Çünki qorxurdular.
- Xocalıda artıq hadisə baş verib: fakt var, ermənilər dinc insanları qırıb, meyitləri öz gözlərinizlə
görmüşünüz, şəkillər çəkmisiniz. Bəs, nədən ehtiyat edirdilər ki, sizin göndərdiyiniz məlumatlarda bu cür
“düzəlişlər” edirdilər?
- Heç kəs belə bir hadisənin baş verməsinə inanmırdı. Mənim verdiyim xəbər dərc olunandan sonra
Bakıdan redaksiyadan mənə zəng vurub məsələni dəqiqləşdirmək istəyirdilər. Dəqiq xatırlamıram, ya
Süleyman Qaradağlı idi, ya da Çingiz Ələsgər - mənə zəng edib dedilər ki, Xocalının prokurorunu tap,
ondan Xocalının işğal olunması xəbərini dəqiqləşdirək. Dedim necə yəni, siz mənə inanmırsınız? Dedilər
ki, inanırıq sənə, amma Xocalının işğal olunması kiçik hadisə deyil, axı. Təsəvvür edirsiniz, Xocalı işğal
olunub, yüzlərlə insan qətlə yetirilib, “Səhər” qəzetində məqalə dərc olunub, lakin Bakıda yenə də buna
inanmaq istəmirlər. Prokuror Atakişi Atakişiyevlə danışandan sonra inandılar ki, doğrudan da Xocalı işğal
olunub.
İki sahil.-2017.-21 fevral-№ 32.-S.12.
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“Komsomolskaya pravda” Xocalı soyqırımından yazdı
“Beynəlxalq ictimaiyyət bu faciəvi hadisəyə hüquqi qiymət verməlidir”
Azər Nuriyev
Bir neçə gündən sonra əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri - Xocalı soyqırımının 25 ili tamam olur.
Sözsüz ki, bu amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri
kimi daxil olub. XX əsrin sonlarında baş vermiş bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa,
bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki
kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır. Hər il olduğu kimi, bu ildə soyqırımı ərəfəsində dünya mediası
baş verən faciəyə diqqət ayırır. Özü də ən önəmlisi odur ki, ildən-ilə daha çox ölkənin mediası faciəyə
obyektiv qiymət verir, cinayətkarların cəzalanmasını tələb edir. Bu günlərdə Rusiyanın nüfuzlu
"Komsomolskaya pravda” nəşri də faciə ilə bağlı yazını öz səhifəsində yerləşdirib. Müəllif yazır ki, "hər
bir xalqın tarixində unudulması mümkün olmayan faciələr var. "Hernika, Xatın, Lidiçe... Onlarla bir sırada
Azərbaycanın Xocalı şəhəri də var. 25 il bundan öncə bu şəhərdə dramatik hadisələr baş verdi və həmin
gün Cənubi Qafqazın ən böyük dövlətinin tarixinə qanlı hərflərlə yazıldı”.
Müəllif yazır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həlini tapmayan problemlər sırasındadır. "Bu günə
qədər həlini tapmayan münaqişə Qafqaz regionunun əsas problemlərindən biridir. Bu münaqişə bir vaxtlar
keçmiş SSRİ-nin tərkibində olan iki qardaş xalqı bir-birinə qan düşməni edib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
danışıqlar mərhələsindədir və bu danışıqlar artıq 25 ildən artıqdır ki, davam edir. Bu münaqişə postsovet
məkanında "dondurulmuş münaqişələrdən” hesab edilir. Lakin iki ölkənin cəbhə xəttindəki mövcud
vəziyyət daim ətrafa od saça biləcək vulkanın kraterinə bənzəyir”, - deyə məqalədə vurğulanır.
Müəllif yazır ki, 25 il bundan öncə, fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Ermənistanın nəzarətində olan
silahlı birləşmələr qədim Azərbaycan şəhərinə hücum etdilər: "Qiymət vermək istəməzdik, ancaq fakt
faktlığında qalır - millətçilərin əli ilə 613 nəfər qətlə yetirilib. Onların sırasında 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca
var. 487 nəfər şikəst edilib, 1275 dinc sakin əsir götürülüb. 155 nəfərin taleyi barədə hələ də hər hansı bir
xəbər yoxdur. Hücum nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideyninin itirib. Hər il
bütün dünya boyu azərbaycanlılar Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edirlər. Onların qənaətincə,
beynəlxalq ictimaiyyət bu faciəvi hadisəyə hüquqi qiymət verməlidir”. Qəzet daha sonra soyqırımı ilə bağlı
Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı baş konsulu Sultan Qasımovdan münasibət öyrənib. O bildirib ki,
"bizim dövlət faciə ilə bağlı dünya ictimaiyyətinə həqiqəti çatdırmaq üçün məqsədyönlü və ardıcıl iş aparır.
Prezident İlham Əliyev Xocalı faciəni Azərbaycan xalqına qarşı aparılan etnik təmizləmə və genosid
siyasətinin qanlı səhifəsi adlandırıb. O zaman Azərbaycan hakimiyyəti bu faciəyə obyektiv və maksimal
aşkarlıq verilməsi üçün heç bir səy göstərmədi. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən
hakimiyyətə gəlməsi ilə faciəyə siyasi-hüquqi qiymət verildi. 1994-cü ildə onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan
parlamenti 26 fevralı Xocalı soyqırımı kimi elan etdi. Hər il bizim respublikada və dünyanın müxtəlif
yerlərində ürək ağrısı ilə bu dəhşətli faciənin ildönümü qeyd edilir”, - deyə baş konsul vurğulayıb.
Konsul əlavə edib ki, faciə ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasında
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın xüsusi əməyi var. Onun təşəbbüsü ilə Fondun
vitse-prezidenti Leyla Əliyeva "Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində hər il silsilə tədbirlər keçirir.
Məqalədə daha sonra dünyanın məşhur simalarının soyqırımı ilə bağlı söylədikləri fikirlər öz əksini tapıb.
"Məsələn, İsrail prezidenti Reuven Rivlin BMT Baş Assambleyasında Xolokost qurbanlarının xatirəsinə
həsr olunmuş tədbirdəki çıxışında Xocalı soyqırımını dünya genosidləri və kütləvi qırğınları siyahısına
daxil edib. "Biz özümüzdən soruşmalıyıq - genosidlərlə mübarizədə BMT Baş Assambleyası kifayət
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edirmi? Bu mübarizə Bosniyada genosidlərin qarşısını almaqda effektiv oldumu? Xocalıda insanların
qırğınının qarşısını almaqda effektiv oldumu? Biz həddən artıq çox göz yaşı tökürük, lakin az iş görürük”,
- deyə qəzet İsrail prezidentindən sitat gətirib. Daha sonra Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi qəbul edilməsi
ilə bağlı müxtəlif ölkələrin qəbul etdikləri qərar və qətnamələrdən bəhs edilib. Qeyd edilib ki, Kanada,
Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan, Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, Çexiya, İordaniya, Honduras və
ABŞ-ın bir sıra ştatlarının qanunverici orqanları, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı faciəni genosid kimi
tanıyıblar.
Yeri gəlmişkən, Xocalı soyqırımı ərəfəsində qardaş Türkiyə mətbuatında da çoxsaylı yazılar dərc
olunur və ölkə ictimaiyyətinə faciə ilə bağlı ətraflı məlumat verilir. Məsələn, "Yeni cağ” qəzetinin köşə
yazarı Kenan Akın soyqırımı ilə bağlı yazısında ölkə ictimaiyyətini faciəni unutmamağa çağırış edib.
"Erməniləri pisləmək hamımızın həm insani, həm də milli vəzifəsidir. Əslində bu qətliamı hər fürsətdə dilə
gətirib gündəmdən çıxarmamaq vəzifəsi bizlərin üzərinə düşür” - deyə müəllif yazıb. Bundan əlavə, nüfuzlu
"Sözçü” qəzeti yazır ki, Xocalı faciəsi ilə bağlı Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı gənclər "Xocalıya ədalət”
həftəsinə başlayıblar. Proqram çərçivəsində Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində Xocalı parkları və
abidələrinin açılışı olacaq, faciənin qurbanları yad ediləcək. Artıq tədbirlərə start verilib. Nəşrdə belə
tədbirlərdən birində çıxış edən Azərbaycanın Türkiyədəki Baş konsulu Məsim Hacıyevin fikirləri yer alıb.
"O, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalı əhalisinin,
körpələrin, yaşlıların ağıla sığmayacaq qədər qəddarlıqla öldürüldüyündən və bu cinayətə kifayət qədər
hüquqi qiymətin verilmədiyindən danışıb. Baş konsul bu bəşəri cinayətin Türkiyədə tanınması üçün səy
göstərdiyini bildirib”, - deyə məqalədə vurğulanıb.
Kaspi.-2017.-21 fevral-№ 32.-S.5.
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Xocalı soyqırımı XX əsrin ən böyük faciələrindən biridir
Fevralın 21-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Akademiyasında Xocalı soyqırımının 25-ci
ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib.
FHN-dən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tədbir iştirakçıları əvvəlcə soyqırımı qurbanlarının xatirəsini
bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.
Akademiyanın rəisi general-mayor Pənah Süleymanov sovet ordusuna məxsus 366-cı motoatıcı
alayın iştirakı ilə erməni qəsbkarları tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımını XX əsrin ən böyük
faciələrindən biri adlandırıb. Qeyd edib ki, həmin müdhiş hadisə nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i
yaşlı olmaqla 613 sakin qətlə yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq
valideynlərindən birini itirib. Düşmən gülləsindən 487 nəfər yaralanıb, 1275 nəfər əsir götürülüb. Girov
götürülənlərdən 150-sinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bugünədək məlum deyil.
Fövqəladə hallar nazirinin müavini general-leytenant Etibar Mirzəyev bildirib ki, erməni
millətçilərinin tarix boyu xalqımıza qarşı həyata keçirdikləri məkrli siyasət, o cümlədən Xocalı soyqırımı
barəsində gənc nəslə, xüsusən də kursantlara, əsgərlərə ətraflı məlumat verilməli, düşmənin kimliyi
tanıdılmalıdır. Nazir müavini Xocalı faciəsinə ilk hüquqi-siyasi qiymətin ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən verildiyini vurğulayıb. E.Mirzəyev xalqımıza qarşı törədilən qətliamların dünya ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırılmasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun əvəzsiz
xidmətlərindən danışıb. O, əmin olduğunu bildirib ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə dədə-baba
yurdlarımıza qayıdacağımız gün uzaqda deyil və məhz həmin gün şəhidlərimizin ruhu rahatlıq tapacaq.
FHN İşçilərinin Həmkarlar İttifaqının sədri Mehman İsmayılov fevralın 25-dən 26-na keçən gecə
Xocalıda törədilən kütləvi qırğının erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi növbəti
soyqırımı olduğunu vurğulayıb. O, azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş soyqırımı və deportasiyaların
tarixinə nəzər salaraq bildirib ki, qan yaddaşımıza çevrilmiş bu hadisə unudulmamalı, soyqırımı
qurbanlarının xatirəsi qəlbimizdə əbədi yaşamalıdır.
Xocalı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Vahid Əliyev bu soyqırımının xalqımıza qarşı
planlı şəkildə gerçəkləşdirilmiş terror, deportasiya və etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi kimi təkcə
Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa qarşı yönəlmiş ən ağır cinayət olduğunu diqqətə çatdırıb.
Milli Məclisin deputatı, professor Elman Nəsirov xalqımızın başına gətirilmiş faciələrdən nəticə
çıxarmağın vacibliyini vurğulayıb. Xocalı faciəsinin bütün əlamətlərinə görə beynəlxalq terror aktı
olduğunu bildirən deputat bu hadisənin günahkarlarının layiqli cəzalarını alacaqlarına əminliyini ifadə edib.
Azərbaycan.-2017.-22 fevral.- № 40.-S.6.
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Xocalıya həsr olunan “Dəhliz” filminin təqdimatı keçirildi
Şəbnəm Mehdizadə
Dünən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Xocalı Soyqırımının 25-ci il dönümünə həsr olunmuş
"Dəhliz” filminin təqdimat mərasimi keçirildi. Rejissor Elmar Məlikovun hazırladığı filmin təqdimatında
millət vəkilləri, media təmsilçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirdi.
Filmin təqdimatından öncə Xocalı faciəsində qətlə yetirilən şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla
yad edildi. Daha sonra tədbiri giriş sözləri ilə açan Milli Məclisin deputatı, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun
Amaşov Xocalı soyqırımı haqqında məlumat verdi: "Erməni silahlı qüvvələri 1992-ci il fevralın 25-dən 26na keçən gecə 366-cı alayın dəstəyi ilə Xocalıda yüzlərlə heç bir günahı olmayan uşağı, qadını, qocanı, əli
yalın dinc sakinləri qətlə yetirdi. Artıq həmin dəhşətli faciədən 25 il keçir. Xocalı faciəsi ilə bağlı
ümummilli lider Heydər Əliyevin və prezident İlham Əliyevin imzaladığı çoxsaylı sənədlər qəbul olunub.
Bu barədə Azərbaycan xalqı dünya ictimaiyyətinə, ayrı-ayrı təşkilatlara çoxsaylı müraciətlər edib. Həmin
faciədə biz 613 qəhrəman oğul və qızımızı itirmişik. Xeyli sayda vətəndaş ağır yaralar alıb və itkin düşüb.
Dünyanın 20-yə yaxın ölkəsi və ABŞ-ın 20-dən çox ştatı artıq Xocalı faciəsini soyqırımı kimi qəbul edib.
Xocalı 20-ci əsrin ən ağır faciələrindən biridir”.
Ə. Amaşov bildirdi ki, bir gün bu işdə günahı olan hər bir insan öz layiqli cəzasını alacaq:
"Azərbaycan rəhbərliyi, Prezident Administrasiyası və ayrı-ayrı əlaqədar qurumlar bu barədə çoxsaylı
qərarlar qəbul edib. Hüquq-mühafizə orqanları Xocalı qətliamında əli olan insanların cəzalandırılması ilə
bağlı ciddi addımlar atıb. Milli Məclis tərəfindən "Beynəlxalq cinayətlərin qarşısının alınması və onları
törədən şəxslərin cəzalandırılması haqqında" qanun layihəsi hazırlanıb və yaxın zamanda qəbul olunacaq.
O, soyqırımın törədilməsində Xocalı qətliamında əli olanlar harada yaşamasından asılı olmayaraq,
Azərbaycana gətirilərək mühakimə olunacaqlar”.
"Kaspi Təhsil Şirkəti” və "Kaspi” qəzetinin təsisçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sona Vəliyeva
filmlə bağlı öz təəssüratlarını bildirərək qeyd etdi ki, hər kəs Xocalının təbliğ edilməsində əlindən gələni
etməlidir: "Ermənilərin xarici ölkələrdə təbliğatı çox güclüdür. Xaricdə yaşayan ermənilər hətta Xocalıda
öldürülən şəhidlərimizin fotoşəkillərini göstərərək, bütün bunları azərbaycanlıların törətdiyi vəhşilik kimi
qələmə verirlər. Lakin bu gün faciənin canlı şahidləri var. Bu gün dünya yalana çox inanır. Əgər belə
olmasaydı, bu qədər ədalətsizlik baş alıb getməzdi. Hesab edirəm ki, biz faciənin son şahidləri qalıncaya
qədər əlimizdə olan imkanlardan istifadə etməliyik. Düşünürəm ki, bu təbliğat uşaq bağçalarından
başlamalıdır. Evdə analar bu həqiqətləri dil açan uşağına deməlidir. Erməni qadını körpə beşiyində
yatmayanda nifrətlə "yat, türk gəlib səni aparar” deyir. Amma biz övladlarımızı nifrətlə tərbiyə
etməməliyik. Uşağımıza dostumuz, düşmənimiz kimdir, kimdən qorunmalıyıq, torpağımız nə qədərdir, nə
qədər torpağımız işğal olunub, bizə üz tutub gələnə ocağımızın hansı hissəsində yer verməliyik kimi
məsələləri öyrətməliyik. Bu gün Avropa bizim başımızı bəzi şeylərlə qatır. Avropa insan hüquqları
məsələsini gündəmə gətirməzdən öncə də bu millət həmişə böyüyün, kiçiyin yerini gözəl bilib, mənəviyyat
məsələsində öndə olub. Bizə səbir, gözləmə təlqin edənlər səhv fikirdədirlər. Əgər Qarabağdan çıxan
körpənin bu gün 25 yaşı varsa, on ildən sonra 35 yaşı olacaq”.
S. Vəliyeva dedi ki, hər şey millətin milli yaddaşı ilə bağlıdır: "Məgər 1905-ci ildə, 1918-ci ildə faciə
olmamışdımı? İrəvandan, Zəngəzur ellərindən köçürülən soydaşlarımız olmamışdımı? Əlbəttə, olmuşdu.
Amma bizi neçə illər ermənilərə qardaş etməyə çalışdılar. Əgər ermənilər uşağa, qocaya, qadına rəhm
etmədən hər kəsi öldürüblərsə, hansı qardaşlıqdan söhbət gedə bilər ki?”
S. Vəliyeva təqdim edilən film haqqında yüksək rəydə olduğunu bildirərək, təbliğatın vacibliyindən
də söz açdı: "Düşünürəm ki, film mütləq ingilis, fransız və digər xarici dillərə tərcümə olunmalıdır ki,
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səsimizi dünyaya çatdıra bilək. Bu gün erməni lobbisi güclüdür, dünya da erməninin tərəfindədir. Lakin
ilahinin ədaləti və səbrin sonu var. Biz haqq-ədalətin öz yerini tapmasını gözləyirik. Xocalı faciəsi
soyqırımı statusunu Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra aldı”.
S. Vəliyeva əlavə etdi ki, Xocalı faciəsi yaşanan gün ermənilərin guya dinc sakinlərə şəhərdən
çıxmaq üçün dəhliz vermələri haqqında iddiaların tam əsassız olduğunu da bildirdi: "Xocalıda dəhliz
məsələsi olmayıb, əgər olsaydı bu qədər insan qırılmazdı. Əminəm ki, bir gün o torpaqlara qayıdacağıq”.
Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sədri Umud Rəhimoğlu Xocalı şahidlərinin hər birinin bir
tarix, bir film olduğunu dedi: "Mətbuat Şurası olaraq artıq biz böyük qayıdışdan sonra nələr edəcəyimizi
müzakirəyə çıxarmalıyıq. Hesab edirəm ki, hər bir kənd, hər bir abidə ilə bağlı yazılar, filmlər çəkilməlidir”.
Millət vəkili Hikmət Babaoğlu bu filmin Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox lazımlı olduğunu dedi: "Bu
kadrlara baxmaq çox ağır olsa da, milli yaddaş üçün baxılmalıdır. Milli yaddaşı qırılmış xalq özünü
tanımamağa, düşmənlərini unutmağa məhkumdur. Bu yaddaşı itirməmək üçün bu filmlər lazımdır.
Təxminən 200 ildir torpaqlarımız parçalanır, lakin bunları unuduruq. Görünür, müdrik tarix, unutduğumuza
görə bizi cəzalandırır. Cənab prezidentin məhz bu məqsədlə Xocalı faciəsinin 25 illiyi ilə bağlı sərəncam
imzalayıb”.
"Bakı-Xəbər” qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev təəssüratlarını bölüşərək qeyd etdi ki, filmə
emosiyasız baxmaq mümkün deyil: "Baxmayaraq ki, burada o dövrü əks etdirən bəzi kadrlara biz əvvəl də
baxmışıq. 20-50 il sonra da bu kadrlara eyni emosiya ilə baxacağıq. Xocalı faciəsi yaddaşımızda dərin izlər
buraxıb. Bu baxımdan hesab edirəm ki, filmin özünəməxsus dəyəri var”.
"Xalq cəbhəsi” qəzetinin baş redaktoru Elçin Mirzəbəyli Xocalı faciəsini şahidlərin dilindən
eşitməyin sarsıdıcı olduğunu diqqətə çatdırdı: "Çox zaman belə faciələrlə bağlı məlumatlar verilərkən daha
çox statistik rəqəmlər önə çıxır, insan amili unudulur. Lakin faciəni göstərmək üçün şahidlərin ifadələri
vacib və çox təsirli metoddur. Ona görə də hər bir Xocalı şahidinə bir film həsr etmək olar. Gələcəkdə
çəkiləcək filmlərdə, yazılarda məhz insan amili ön plana çəkilməlidir”.
"Şərq” qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı istər filmdə şahidlərin çıxışı, istərsə də ad seçiminin çox
uğurlu olduğunu vurğuladı: "Qısa zamanda, az maliyyə vəsaiti ilə belə təsirli filmin ortaya qoyulmasına
görə əziyyət çəkən hər kəsə təşəkkür edirəm. Faciəni yaşayanların dilindən təqdim etmək çox təsirlidir. Bu
film həm də Azərbaycan jurnalistlərinin Xocalıya münasibətini göstərdi. Çünki hər zaman yaşanan
faciələrdə jurnalistlərimiz xalqın yanında olub və haqq səsimizin dünyaya çatdırılmasında əvəzsiz xidmət
göstəriblər”.
Qeyd edək ki, filmin rejissoru Elmar Məlikovdur. Onun ərsəyə gəlməsində Ceyhun Əsgərov, Vüsalə
Məmmədova kimi Azərbaycanın tanınmış jurnalistləri çalışıblar. Filmin hazırlanmasına texniki dəstəyi
CBS telekanalı verib.
Kaspi.-2017.-22 fevral-№ 33.-S.5.
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“Hələ də gözüm yolda, qulağım səsdədir”
Xocalı soyqırımında Elmira Allahverdiyevanın oğlu, əri, qardaşları,
atası və anası - 25-dən çox əzizi şəhid olub, itkin düşüb
Flora SADIQLI
...Məleykə nənə ömrünü yeddi-səkkiz il bundan əvvəl Bakıda Xocalı həsrəti ilə başa vurdu. Həyatının
son dəqiqələrində elə bil qarıya qəflətən güc gəlmişdi. Kövrək, yanıqlı bir səslə bayatı çəkdi:
Xoruz ban verəndə gəl,
Yaram qan verəndə gəl,
Sağlığımda gəlmədin,
Barı can verəndə gəl...
Görəsən, kimi çağırır, kimi səsləyirdi Məleykə nənə? Xocalı soyqırımında şəhid olmuş gənc oğlu
Ziyadxanı, itkin düşmüş ömür-gün yoldaşı Saleh kişini, oğlu Novruzu, nəvəsi Mahiri, daha kimləri,
kimləri?..
Bunları Məleykə nənənin Goranboy rayonu ərazisində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün salınmış
Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində yaşayan gəlini Elmira Allahverdiyeva danışır. Deyir ki, göz-göz bulaqları var
idi Xocalının. Sonralar həyətlərə su çəkilsə də, evi yaxında olanlar çay, xörək üçün suyu bulaqdan
gətirirdilər:
- Qızım Nuriyyə bulaqdan gələndə ermənilər ona atəş açmışdılar. Uşaq yaralanmasa da, bərk
qorxmuşdu. Bundan sonra tez-tez diksinir, qəflətən ağlayır, qorxulu yuxular görürdü. Həyat yoldaşımın
əmisi oğlu Eldəniz həkim məsləhət gördü ki, Nuriyyəni tezliklə başqa bir yerə aparaq. Çünki burada o,
ciddi xəstələnə bilərdi. Artıq 1992-ci ilin əvvəli idi və Xocalıda vəziyyət gündən-günə pisləşirdi.
Yanvarın 19-da Novruz ailə üzvlər
ini çətinliklə vertolyota mindirir. Beləliklə, Elmira 14 yaşlı qızı Nuriyyə və 12 yaşlı oğlu Elgizlə
Ağdama gəlir, oradan isə həyat yoldaşının Ucar rayonunda yaşayan xalasıgilə gedir.
Ailənin böyük oğlu Mahir anası ilə getməyə etiraz edərək Xocalıda atası və babası ilə qalır. Bu zaman
Novruz gecə-gündüz ön mövqedə idi. Orta məktəbin onuncu sinfində oxuyan Mahir atasından heç də geri
qalmırdı.
Elmira xanım danışdıqca doğmalarını elə bu gün itirmiş insan təsiri bağışlayır. Onun səsindəki
hüznün, kədərin qədəri yoxdur:
- Vaxtından tez böyümüşdü Mahirim. Məktəbdə onların hərbi təlim müəllimi sonralar Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı kimi şərəfli ada layiq görülmüş Tofiq Hüseynov idi. Uşaqlara necə dərs keçmişdisə, hərəsi
balaca bir qəhrəmana çevrilmişdi. Oğlum hər gün atasının avtomatını sökür, təzədən yığır, yağlayırdı.
Balam döyüşə hazırlaşırdı, onu gedər-gəlməzə aparan bir döyüşə...
Xocalıdakı soyqırımı haqqında dəhşətli xəbəri eşidən Elmira Ağdama gəlir və burada sağ tapdığı hər
Xocalı sakinindən əzizlərini soraqlayır. Onun qayınatasını, ərini və oğlunu “gördüm” deyən olmur... Onlar
üçü də Xocalıdan birlikdə çıxıblarmış.
25 ildir hələ də gözü yolda, qulağı səsdə yaşayan Elmira üçün onların bir məzarı, bir başdaşı da
böyük təsəlli olardı. “Vay o gündən ki, əziz, doğma adamının haqqında illərlə heç bir məlumat əldə edə
bilməyəsən” - deyir və xeyli susandan sonra yenidən danışır:
- Yuxuda tez-tez Xocalını, evimi, ailəmi, bağ-bağçamı görürəm. Həyat yoldaşım ixtisasca aqronom
idi. Bağımızda çoxlu ağac calaq etmişdi. Alma, armud, fındıq ağaçlarının sayına qədər yadımdadır... Keçən
ay Gəncəyə qızımgilə getmişdim. Məni görən kimi Nuriyyənin uşaqlıq xatirələri yenidən canlandı. Bu dəfə
də ondan indiyə qədər demədiyi yeni bir söz eşitdim. Demə, üç uşağımın hərəsi həyətimizdəki üç gilas
ağacının birinə yiyələnibmiş.
Elmira xanım Aşağı Ağcakənddə də oğlu Elgiz və gəlini Elnarə ilə əl-ələ verib yaxşı bağ-bağat salıb.
Hər il bol məhsul götürür. Amma istər həyətindəki ağaclardan dərdiyi, istərsə də bazardan aldığı hər
meyvədə Xocalıdakı bağının barının ətrini, dadını axtarır.
Gözləri dolduqca qadın baxışlarını yerə dikir. Əllərini bir-birinə sıxır. Sanki bununla toxtamaq,
hisslərini cilovlamaq istəyir. Sakitləşib yenidən sözünə davam edir:
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- Tez-tez atam evini də yuxuda görürəm. Görürəm ki, atamın da, qardaşlarımın da evlərinin
qapısından qıfıl asılıb. Bilirsinizmi, qız ailə qurandan, ana, hətta nənə olandan sonra da ata yurdunu əvəzsiz
bir məkan kimi sevir. Atasını, qardaşını özünə arxa, dayaq sayır. Xocalı soyqırımında mənim güvəndiyim
dağlar uçdu, kimləri, kimləri itirdim...
Xocalı soyqırımı Elmira xanımın əlindən atası Zəkaranı, anası Şuranı, qardaşları Əkbər və Talehi,
qardaşının birinin yeddi yaşlı Sevinc balasını, digər qardaşının iki yaş yarımlıq körpəsi Samiri, bacısı
Zərifəni, onun ailəsini... alıb.
Tapdıqları cəsədləri Ağcabədidə dəfn ediblər. Bu rayonda əvvəlcədən bir sıra qohumları yaşayır.
Elmira nəvələri Şəbnəm və Əminəni götürüb tez-tez Ağcabədiyə əziz, müqəddəs məzarları ziyarət etməyə
gedir. Bir gün doğmalarının ruhunun dolaşdığı Xocalı torpağına qovuşmaq üçün isə ömürdən vəfa diləyir.
Azərbaycan.-2017.-22 fevral.-№40.-S.8.
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3 övladımı, yoldaşımı, anamı, bacımı və qardaşımı 25 ildir axtarıram”
Elxan Hüseynov Xocalı soyqırımında ən böyük müsibətləri yaşayıb
Elgün MƏNSİMOV
...Evə tərəf qaçdım, ailə üzvlərimi götürüb çayın kənarındakı körpüyə, köhnə dəyirman deyilən yerə
gəldim. Camaat ora yığışmışdı, gözləyirdilər ki, bombardmanın axırı necə olacaq... Ailə üzvlərimi orada
qoyub posta getdim. Qayıdıb gələndə gördüm ki, ailə üzvlərim yoxdur.
Qarşıda xeyli adamın girov götürüldüyünü görürdük. Çığır- bağır, hay-həşir ətrafı bürümüşdü. Orada
öldürülənlər də çox idi, ətrafda xeyli cəsəd vardı. Sağ qalanların yarısını “Qaz-53” markalı maşına, yarısını
da BTR-lərin üzərinə yığırdılar. Hamısını girov götürdülər.
Ailəmizdən bir mən, bir də atam sağ qalıb. Yeddi nəfərimiz Xocalıdan çıxmayıb. Bu günə qədər
onlardan xəbər yoxdur...
“Yeddi ailə üzvümüzdən ikisi sağ qalıb. Hələ bacımla qardaşımı demirəm”. Bu sözləri ürək ağrısı ilə
deyən Elxan Hüseynovdur. O, Xocalı soyqırımından 25 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də ailə üzvlərinin
sorağındadır. Bəlkə, onlardan bir iz, bir nişanə olar deyə...
1959-cu ildə Xocalıda doğulub, orada məktəbə gedib, yurd qurub, işləyib. Ailəsi ilə birgə Xocalıya
qəlbən bağlı olub, onun müdafiəsi istiqamətində də əlindən gələni edib. Lakin...
- Xocalıda rabitə qovşağında işləyirdim. Hər zaman öz məsuliyyətimi hiss edərək iş başında
olmuşam. Hadisə baş verən gecə də işdə idik. Axşam saatlarında, hava qaralanda hiss elədik ki, artıq tanklar,
BTR-lər meşənin ətəyinə yaxınlaşırlar. Bir az keçmişdi ki, güclü atışma başladı. Ermənilər gülləni yağış
kimi yağdırırdılar. Gördüm ki, başqa çıxış yolu yoxdur, evə tərəf qaçdım, ailə üzvlərimi götürüb çayın
kənarındakı körpüyə, köhnə dəyirman deyilən yerə gəldim. Camaat ora yığışmışdı, gözləyirdilər ki,
bombardmanın axırı necə olacaq... Ailə üzvlərimi orada qoyub posta getdim, çünki Xocalı batalyonunun
üzvü idim. Qayıdıb gələndə gördüm ki, ailə üzvlərim yoxdur. Dedilər ki, meşəyə tərəf gediblər.
Xocalıdan iki yol ayrılırdı, biri Ağdama, Gülablı tərəfə, o birisi isə Əsgəranın yanı ilə Ağdam
istiqamətinə. Düşündüm ki, ailəm uşaqlıdır, yəqin ki, Əsgəran tərəfə gedərlər. Həmin istiqamətdə qaçmağa
davam etdim. Dayım oğlu Cavid də mənimlə idi. Yol boyu axtara-axtara getdik, ailə üzvlərimdən heç birini
tapmadıq. Hava işıqlaşırdı. Artrıq Əsgəran istiqamətindəki keçidə çatmışdıq, baxdıq ki, mühasirədəyik.
Ermənilər dörd bir tərəfimizi tutublar. Dərədə, kolluqların arasında gizlənmişdik. Qarşıda xeyli adamın
girov götürüldüyünü görürdük. Çığır-bağır, hay-həşir ətrafı bürümüşdü. Orada öldürülənlər də çox idi,
ətrafda xeyli cəsəd vardı. Sağ qalanların yarısını “Qaz-53” markalı maşına, yarısını da BTR-lərin üzərinə
yığırdılar. Hamısını girov götürdülər. Bu an ermənilərdən biri üst tərəfdən məni gördü, qərara gəldim ki,
mövqe tutub atəş açam. Qarın içi ilə yumalana-yumalana aşağı düşdük, qarşıda balaca bir təpə vardı. Orada
dayanıb istədim ki, avtomatı atış vəziyyətinə gətirim. Baxdım ki, güllə darağı silahın üzərində yoxdur,
dərədən yumalananda düşüb itib. Sən demə, arxamızca düşən erməni həmin güllə darağını tapıb, o tərəf-bu
tərəfinə baxdıqdan sonra qayıdıb gedib. Bunu görən bir nəfər sonradan mənə demişdi. Düz hava qaralana
kimi orada gözlədik. Üç nəfər idik. Arada çığırırdılar ki, çıxın, çıxmasanız, camaatı qıracağıq. Gözlədik
gecə düşdü, kolluqların arası ilə sürünə-sürünə birtəhər Ağdama gəldik.
Elxan Hüseynov deyir ki, növbəti günlərdə girovları Ağdama, Xalq Cəbhəsinin qərargahına
gətirirdilər. O da öz ailə üzvlərini axtarmaq üçün hər gün qərargaha gedir, amma yenə də onlardan heç bir
xəbər ala bilmir. Nə öldükləri bilinir, nə qaldıqları...
Danışığa bir az fasilə verdikdən sonra E.Hüseynov mühasirədə qaldıqları həmin gecəni yenidən
xatırlayır. “Hər an gözləyirdik ki, bizi tutacaqlar, yaxud öldürəcəklər. Kolluqda gizlənmişdik. O qədər
keyləşmişdik ki, yanımızdakı arxda suyun hansı istiqamətə axdığını bilmirdik. Su axan tərəfə getməliydik
ki, gəlib Ağdama çıxaq. Axırı dedim ki, suya bir çöp atın. Beləcə, çöp gedən istiqamətdə hərəkət etdik.
Beləliklə, bu yolla Ağdama gəlib çıxa bildik” - deyə, köksünü ötürdü. Sonra davam etdi:
- Xalamgil Ağdamın Qiyaslı kəndində olurdular. Ona görə əvvəlcə bu kəndə getdim. Hamamda
özümə baxanda qorxdum. Üzüm-gözüm qan içində idi. Daş, tikan bədənimi cırıq-cırıq etmişdi. Səhər yenə
qərargaha qayıtdım. Ailə üzvlərimdən hələ də bir nişanə yox idi. Üç övladım, yoldaşım, anam, qardaşım və
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bacım sanki yox olmuşdular. Düz dörd il sərasər bütün sərhəd zonalarını axtarmışam. Amma onları gördüm
deyən olmadı.
Atam həmin vaxt Yevlaxda olduğundan ailəmizdən bir mən, bir də atam sağ qalıb. Yeddi nəfərimiz
Xocalıdan çıxmayıb. Bu günə qədər onlardan bir xəbər yoxdur. Həmin qanlı gecədə qohumlarımdan da
itkilər olub. Dayımı güllələyiblər, bacım oğlundan da heç bir xəbər yoxdur. Bacımın qayınının 3 oğlunu
girov götürüblər. Onların da öldükləri, qaldıqları bilinmir. Yalnız girov götürüldükləri məlumdur. Bacımın
özünü isə meşədə öldürmüşdülər...
Azərbaycan.-2017.-22 fevral.-№40.-S.8.
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Xocalı soyqırımını unutma!
Hüseyn Vəliyev
YAP Qaradağ rayon İdarə Heyətinin üzvü
Bəşər tarixinə vəhşiliyinə və cəza üsullarının ağlasığmaz qəddarlığına görə ən qanlı kütləvi terror
hadisəsi kimi düşmüş Xocalı soyqırımının törədilməsindən 25 il keçir. Xalqımıza qarşı törədilən bu
vandalizm aktı tariximizdə ən qanlı, ən böyük, ən ağır yaralardan biridir Tarixdə insanın insana qarşı
vəhşilik etməsi halları dəfələrlə qeyd olunub. XX əsrin sonunda baş vermiş bu faciə təkcə Azərbaycan
xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı soyqırımı
Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır. Qəddarlığı ilə seçilən
Xocalı faciəsi özlərini qədim, mədəni xalq kimi qələmə verməyə çalışan erməni vəhşiliyinin,
vandalizminin, faşizminin bir nümunəsidir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı
dəstələri Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı hərbi alayının köməyi ilə
silahsız və köməksiz Xocalı şəhərində genosid aktı həyata keçirdilər. Yüzlərlə günahsız insan kütləvi
şəkildə məhv edildi, qocalar, qadınlar, uşaqlar, hətta südəmər körpələr ən dəhşətli üsul və vasitələrlə qətlə
yetirildilər, girov götürülərək, insanlığa sığmayan həqarət və təhqirlərlə üzləşməli oldular.
Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürüldü, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə
yarasından əlil oldu. 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideynlərindən
birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü, onların 150-sinin taleyi indi də
məlum deyil. Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Onlar diri-diri
yandırılmış, başları kəsilmiş, üzlərinin dərisi soyulmuş, körpə uşaqların gözləri çıxarılmış, süngü ilə hamilə
qadınların qarınları yarılmışdır. Ermənilər hətta erməni xisləti ilə meyitləri belə təhqir etməkdən
çəkinməmişlər. Xocalı soyqırımının xüsusi amansızlıqla törədilməsi rus, gürcü, ingilis, fransız, alman,
amerikalı və digər ölkələrin vətəndaşı olan jurnalist və publisistləri dəhşətə gətirmişdir. Ulu öndər Heydər
Əliyevin sayəsində Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması istiqamətində xeyli iş görüldü. Ümummilli
lider faciənin bütün azərbaycanlıların qan yaddaşına çevrildiyini vurğulayaraq deyirdi: "Bu, amansız və
qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu".
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqı bir neçə yüz il ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin
davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qalmışdır. Öz tarixi torpaqlarından qovulmuş,
qaçqına, məcburi köçkünə çevrilmiş və bütün bunlar kütləvi qırğınlarla müşayiət olunmuşdur.
Xocalı faciəsinin əsl mahiyyətini, cinayətkarları və onların havadarlarını dünyaya bəyan etmək üçün
"Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam
Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə başlanmışdır. Kampaniyanın məqsədi Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyada
yayılması, bu faciənin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı kimi tanınmasına nail olmaqdır.
Hazırda Pakistan, Meksika, Çexiya, Kolumbiya, Bosniya və Herseqovina, Peru, Honduras
parlamentləri Xocalı faciəsini soyqırımı və Azərbaycana qarşı cinayət aktı kimi tanıyıblar. Bundan əlavə,
ABŞ-ın 16 ştatı bu soyqırımı tanıyıb. Ali Baş komandan cənab İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş Cocuq
Mərcanlı kəndinin bərpası haqqında verdiyi Sərəncam dünyaya bir mesaj idi. Bu, gələcəkdə işğal altında
olan bütün torpaqlarımızın da azad ediləcəyi, məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtması
istiqamətində böyük yolun, böyük qayıdışın başlanğıcıdır.
Azərbaycanın ən qədim memarlıq və ilk mədəniyyət abidələri ilə zəngin olan Xocalıda baş verən
soyqırımı elə bu şəhərdə ucaldılacaq böyük bir abidənin önündə yad edəcəkləri günü Xocalılar səbirsizliklə
gözləyirlər.
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Xocalı gəzişmələri
O donmuş, zərif təni güllələrdən didilmiş o məsum tifili öz balamız bilməsək...
İntiqam Mehdizadə
Yəhudi xalqı almanlar kimi pedant, praqmatik bir xalqı soyqırımı məsələsində yerində oturda bildi.
Almanlar törətdikləri bu məşum olayı boyunlarına aldılar və dünyanın gözü qarşısında yəhudilərdən üzr
istədilər. Ən azı XX əsrin ortalarında artıq çoxdan yetkinlik yaşına çatmış kino texnikasının, fotoqrafiya
sənətinin ortaya qoyduğu faktlardan qaça bilmədilər. Üstəlik də, faşizmin tüğyan elədiyi o illərdə və ondan
sonrakı dövrlərdə Alman torpağında bir nəfər belə yəhudinin qalmaması "nemeslərin”" dilini-ağzını
qapadı…
"Qanlı illər" və "Qarabağnamə" kitablarında daşdan keçən məlumatlar bəs deyincədir
Ermənilərin üzüdönüklüyü səbəbindən 1915-ci ildən başlayaraq Türkiyədə ermənidən iki-üç dəfə artıq
türk övladı şəhid oldu. Sonradan dünyanın hansısa bucağında kino lentlərini (istər bədii, istərsə də sənədli
kino lentlər) erməni soyqırımının göstəriciləri kimi hər tərəfə yayan da erməni oldu. Yüz ildən bəri Türkiyə
ərazisində əmin-arxayın yaşayıb türkün bütün mənəvi və maddi nemətlərindən bəhrələnən, kinosunda, şoubiznesində, ticarət işlərində at oynadan da, 1918-ci ildə Osmanlı türkündən canında qalmış hikkəsini
Azərbaycan türkünün başında çatladan da erməni oldu və bütün tarixi boyu "məni qırmısan, "genosid”"
eləmisən" deyib bu gün də türkün boynundan şəlpə kimi sallanan da odur. Vallah-billah, bütün bu illər,
qərinələr ərzində türk bir bu qədər susub, başısoyuqluq edib, qorxuram sonda onlar da almanların yolunu
gedələr. Dilim-ağzım qurusun, işdir-şayəd ,belə bir fikrə düşsələr, unutmasınlar ki, alman almandır, türksə
türkdür. Nə qələt yapsa da alman avropalıdır, bir arqument tapıb onun işini yola verəcəklər. Amma dünya
bina olandan türkün daşı həmişə ağır olub, Böyük Pyotrun da vəsiyyətini nəzərə alsaq ("…Türkiyə və İran
arasında fitnə-fəsad törətmək, dava-dalaş yaratmaq lazımdır. Bu işdə sünni və şiə məzhəbləri arasında
ixtilaflar böyük, kəskin silah və basılmaz ordudur. Türkiyə və İran dövlətləri arasındakı müvazinəti fitnəfəsadla elə pozmaq lazımdır ki, onlar bir-biri ilə dil tapa bilməsinlər. Həm İran, həm də Türkiyənin Avropa
xalqları ilə təmas tapmasına imkan verməmək…" "Dirilik”" jurnalı, 1916-cı il), türkü gözü götürməyənlər
bütün dövrlərdə olduğu kimi bundan sonra da bu daşdan xilas olmağa can atacaqlar. Və əyər türk erməni
"soyqırımını" etiraf eləsə, bunun yəhudi soyqırımı ilə fərqi o saat özünü göstərəcək. Çünki erməni
ermənidir, yəhudi deyil. Və mənim narahatçılığım ondan yana deyil ki, türk xalqı "soyqırım”" faktını etiraf
eləyə bilər, məsələ burasındadır ki, boşluq eləsə, gönü suya versə, bir ləhzə avropalı soyuqqanlığı göstərsə
(təəssüf ki, bəzi hallarda türkün xislətində bu hal özünü göstərir), bunu fakt kimi ona sırıya, boynuna qoya
bilərlər! Halbuki istər Türkiyənin, istərsə də ona qardaş olan Azərbaycanın keşməkeşli tarixində bir dəfə
yox, dəfələrlə soyqırımı hadisəsi baş verib və bu barədə ən azı M.S. Ordubadinin, Mir Möhsün Nəvvabın
real faktlar əsasında qələmə aldıqları "Qanlı illər" və "Qarabağnamə" kitablarında daşdan keçən məlumatlar
bəs deyincədir.
Bəs indilərə nə sözünüz var, cənablar?!
İndi gəlin görək, başqalarını demirəm, elə təkcə "Qanlı illər"lə "Qarabağnamə"ləri dünyanın aparıcı
dillərinə çevirib yaya bilmişikmi? Sovet dönəminin öz qanunları vardı - buna mən razı. Tərcüməçilər
sarıdan da axsayırdıq - burası da bəlli. Bəs indilərə nə sözünüz var, cənablar?! Az qala Bakımızda hər beş
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nəfərdən biri ingiliscə danışıb gap eləyə bilir. Şəhərdə gur-gur yanan işıq reklamlarının dilinə fikir verəndə,
deyərsən ki, bura şərq şəhəri deyil, Monte-Karlodur. Yüz min nüsxələrlə bivec-bivec kitaba sponsorluq
edib nəşr etdirir, sonra da utanmadan yar-yoldaşın, qohum-əqrəbanın iştirakı ilə araq-çaxırlı təqdimat
mərasimləri keçirirlər, amma "Qanlı illər"ə "Qarabağnamə”"lərə yiyə duran yoxdur. Bilirsiniz nəyə görə,
çünki onların arxasında dayanacaq "papaşaları" yoxdur. "Adamın adamı" məsələsi… Qarşıdan Xocalı
soyqırımının il dönümü gəlir. Bu münasibətlə istər Azərbaycan mətbuatında, istərsə də radio-televiziyada
təbliğat kompaniyası gündən-günə qızışır, geniş vüsət alır. Amma… Çox təəssüf ki, bu təbliğat
kompaniyası yalnız ildə bir kərə yada düşür. Sonra yenə unudulur, növbəti ilə qədər necə deyərlər, qatlanıb
qoyulur arxiv rəfinin bir küncünə. İkincisi, çox təəssüf ki, Xocalı soyqırımı haqqında ildə bir kərə ərşə
bülənd olan hay-küyümüzü, vay-şivənimizi yalnız özümüz deyib, özümüz eşidirik. Üçüncüsü və ən
əhəmiyyətlisi də odur ki, biz bu faciəvi reallığı hələ də dünyaya sübut eləyə bilməmişik. Bir anlıq təsəvvür
edin ki, (təkrar eləmək məcburiyyətindəyəm), ötən əsrin əvvəllərində - maşının, texnikanın, kinonun tam
intişar tapmadığı 1915-ci ildə baş vermiş türk-erməni münaqişəsini demək olar heç bir maddi sübuta malik
olmayan ermənilər dünya ilə bir eləyiblər. Özü də bu sahədəki məqsədlərinə hər il bir pillə yaxınlaşırlar.
Amma Xocalı faciəsi ilə bağlı əlimizdə onlarla video material olduğu halda, başlıcası isə bu faciənin
minlərlə canlı şahidi, yüzlərlə şəhidimiz, yaralımız, əsirlikdə olanımız varkən, əlimizdən heç bir şey gəlmir.
Axır vaxtlar dilimizdə bir siyasi istilah peyda olub - "ikili standart". Yəni ki, bizlər qeyri-avropalı
olduğumuza görə, türklüyümüz, müsəlmançılığımız ucbatından qapı arxasında saxlanırıq, ikinci dərəcəli
millət kimi baxırlar bizə. Bununla hardasa razılaşmaq olar. Amma burası da var ki, heç bir dövlət, yaxud
heç bir Avropalı siyasi xadim bizə öz tariximizi, öz milli kinomuzu, romanımızı, poemamızı yaratmağı
qadağan edə bilməz.
Di gəl ki, eləcə baxa-baxa qaldıq
Seyidağa Mövsümzadə adlı bir dostumuz var. İstedadlı, cəfakeş kinooperatordur. Söyləyirdi ki, Xocalı
faciəsi baş verdiyi günlərdə Ağdamda cəbhə bölgəsində çəkiliş aparırdım. Meyitlər, yaralılar daşınır,
Xocalıdan ölüm-zülüm xilas olub qaçanlar Ağdama yığışırdılar. Görünməmiş bir fəlakətin ilk saatlarını
yaşayırdıq. Mənim bir gözüm Bakıdan Ağdama gələn yollarda qalmışdı. Hələ də inanırdım ki, bu faciə
Qarabağa ümumxalq axınına səbəb olacaq, bu boyda qisası yerdə qoymayacaq xalqımız. Amma di gəl ki,
eləcə baxa-baxa qaldıq. Bəli, o zaman başıboş, cəsarətsiz rəhbərlərin kəməndinə düşmüş xalqımız
Xocalının intiqamını ala bilmədi. Gücü yalnız bayatılara, ağılara, qəmli şikəstələrə çatdı. Bu gün Xocalı
adlı bir şəhərin, bir dirriyin yalnız adı qalıb. Xalqından qırılanı qırıldı, əsir düşəni əsir düşdü, qalanı da bu
günlərimizdə köçgünlük həyatını yaşamağa məhkumdur. Bizlərsə hələ də "Xocalım vay" deyib şivən
qoparırıq. Yadımdadır, 2001-ci ildə İstanbulda belə bir rəyə gəlmişdilər ki, dırnaqarası erməni soyqırımının
öyrənilməsinə həsr olunmuş konfrans keçirilsin. O zaman prezidentimiz Heydər Əliyev bu təklifi ürəkdən
bəyənib dəstəkləmiş, çox qiymətli təkliflər də irəli sürmüşdü. Heydər Əliyevlə görüşündə Türkiyənin
Azərbaycandakı o zamankı səfiri Qədri Ecvet Tezcan demişdi ki, bu işə Rusiyanın, İranın və Gürcüstanın
da tarixçələrini cəlb etmək niyyətləri var. Əlbəttə, ideya əla idi, ancaq yaxşı olardı ki, qardaş Türkiyə bu
sayaq adekvat tədbirlər barədə çoxdan düşünəydi. Bəlkə də lap elə 1915-ci ildən başlayaraq. Və bu yerdə
eyni iradı özümüzə də tutmağı lazım bilirəm. Nə qədər gec deyil Xocalı faciəsinin tarixini bütün
detallarınacan öyrənməli, onu bütün dəhşətləri ilə təsvir edən tutarlı sənədlər ortaya qoymalıyıq. Mən
"sənədlər" ona görə deyirəm ki, bunlar yalnız bir faktlı, bir ricətli, bir tonlu kağız nəsnələrindən ibarət
olmamalıdır. Burda ingilis, fransız, alman dili bilənlərimiz qollarını çırmalamalıdır. Klassiklərimizdən
tutmuş bu günlərimizdə yaşayıb yaradan söz ustalarının, Qarabağ faciəsini öz üzərində bilavasitə hiss
eləmiş Elçin, Mövlud Süleymanlı, Ramiz Rövşən, Afaq Məsud, Yusif Kərimov kimi istedadlı qələm
yiyələrinin bu vaxtacan yazdıqları dünyanın aparıcı dilləri vasitəsilə hər tərəfə yayılmalı, onlardan yeniyeni əsərlər tələb edilməlidir. Azərbaycan Yazıçılar birliyi özlüyündə isbatlı bir mərkəz olsa da, yaxşı olardı
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onun nəzdində Azərbaycan xalqının soyqırımına məruz qalması barədə yazılmış və bundan sonra yazılacaq
əsərləri koordinasiya edəcək bir qrupmu deyim, yaxud bir mərkəz yaradılsın. Və bir daha təkrar eləyirəm
ki, hələlik bu xəyali mərkəzdə toplanacaq, əldə ediləcək bədii və sənədli materiallar dövlətimizin digər
siyasi qurumları, eləcə də qeyri hökumət təşkilatlarının xətti ilə dünya dillərinə mükəmməl tərcümə edilmiş
şəkildə xarici dövlətlərə - ATƏT-dən tutmuş BMT-yəcən, NATO-dan tutmuş Avropa Parlament
Assambleyasınacan yayılmalıdır. Və bunun üçün Azərbaycan teleməkanında meydan sulayan, xalqımızın
milli ləyaqətinə yaraşmayan vulqar şou-biznesə rəvac verən, millətinin kasıb təbəqəsinin, qaçqınının,
atasız-anasız yetimlərinin boğazından kəsib abırsız manısların yolunda kapital qoyan bir-iki milli
sponsorumuzun özünü silkələməsi yetər. Gərək şəhid teleoperatorumuz Çingiz Mustafayein hönkürəhönkürə lentə aldığı o məşum mənzərələr; əsası yanına düşüb qalmış ixtiyar, nurani Allahverdi kişinin
görüntüsü təkcə onun oğlu, jurnalist həmkarımız, şair qəlbli Ələmdar Quluzadənin yox, bizim hər birimizin
vicdanını rahat buraxmaya, ürəyimizi didib parçalaya. Çingizin dərin iztirabla qucağına alıb vertolyota sarı
apararkən başını sinəsinə söykəyib ağladığı o donmuş, zərif təni güllələrdən didilmiş o məsum tifili öz
balamız bilməsək, onun qisasını qiyamətə saxlasaq, yatanda yuxularımızda belə görməsək, bizdən millət
olmayacaq...
Və bizlər elliklə elə işləməliyik ki, günlərin birində heç olmazsa Xocalı soyqırımının böyük dövlətlərin
konqresində rəsmən qəbul edilməsinə nail olaq. Bəsdir «viran qalmış Xocalım vay» deyib şivən
qoparmağımız.
Kaspi.-2017.-22 fevral-№ 33.-S.15.
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Yaponiya televiziyasında Xocalı faciəsinin 25-ci ildönümünə həsr olunan veriliş yayımlanıb

Yaponiyanın “World Investors TV” internet televiziyasında Xocalı faciəsinin 25-ci ildönümünə həsr
olunan xüsusi veriliş yayımlanıb.
Verilişin aparıcısı Angelina Hiroko Ueyamanın suallarını cavablandıran Azərbaycan-Yaponiya
Dostluq Mərkəzinin sədri, Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının üzvü Xəlil Kələntər və
Hokkaydo Universitetinin doktorant-tələbəsi Əlibəy Məmmədov Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlər, həmçinin Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində görülən işlər barədə ətraflı
məlumat veriblər.
Qeyd edilib ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə törədilmiş Xocalı qətliamı Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi zamanı öz qəddarlığı ilə seçilən ən dəhşətli, qanlı hadisədir. Faciə zamanı 106-sı qadın,
63-ü uşaq, 70-i qoca olmaqla, 613 nəfər dinc sakin xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib. Keçmiş sovet
ordusunun 366-cı motoatıcı alayının dəstəyi ilə erməni silahlı qüvvələri şəhəri tərk etməyə çalışan mülki
əhaliyə qarşı hücuma keçərək onlarla amansız davranıb. Həmin müdhiş gecədən 25 il keçməsinə
baxmayaraq, hələ də bu cinayəti törədənlərdən heç biri mühakimə edilməyib, beynəlxalq məhkəmə
qarşısında cavab verməyib.
Canlı efir zamanı ermənilər tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımından ətraflı söhbət açan iştirakçılar
bu faciəni XX əsrin ən böyük cinayətlərindən biri kimi qiymətləndirərək pisləyiblər. Vurğulanıb ki,
Azərbaycan rəhbərliyinin məqsədyönlü siyasəti və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın səyləri nəticəsində Xocalı faciəsi beynəlxalq səviyyədə soyqırımı kimi tanıdılmaqdadır. Artıq
dünyanın bir çox ölkələri, o cümlədən ABŞ-ın 21 ştatı parlament səviyyəsində Xocalı faciəsini soyqırımı
kimi tanıyıb.
Verilişdə bu soyqırımının səbəbkarlarının cəzasız qalmayacağı vurğulanıb, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkəmizin iqtisadi yüksəlişindən, Azərbaycan Ordusunun qüdrətlənməsindən danışılıb. Qeyd
edilib ki, Azərbaycan hökuməti ölkənin sabit və davamlı inkişafı naminə var gücü ilə çalışır və iqtisadi
cəhətdən güclü, siyasi cəhətdən sabit bir dövlət quruculuğuna nail olub. Bu gün Azərbaycanda dünya
liderlərinin strateji əhəmiyyətli görüşləri, beynəlxalq səviyyəli tədbirlər keçirilir.
Bildirilib ki, Azərbaycan ərazilərinin işğal altında qalması ilə heç vaxt barışmayacaq. Əgər düşmən
sülh yolu ilə işğal etdiyi ərazilərdən çıxmasa, Azərbaycan Ordusu silah gücünə buna nail olmağa hazırdır.
Verilişdə faciənin 25-ci ildönümü ilə bağlı dünyanın müxtəlif yerlərində soydaşlarımız tərəfindən
təşkil edilən aksiyalar barədə də məlumat verilib, soyqırımı əks etdirən fotolar yapon tamaşaçılara təqdim
olunub.
Azərbaycan.-2017.-23 fevral.-№41.-S.5.
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Rənglərin kədər səsi
Xocalı faciəsi rəssamlarımızın yaradıcılığında
Ziyadxan Əliyev
Əməkdar İncəsənət Xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Zamanında hər bir xalqın tuş gəldiyi hadisələrə onun sənətkarları tərəfindən tutulan “bədii
güzgü”nün gələcək nəsillər üçün bütün mənalarda əhəmiyyət kəsb etməsi danılmazdır. Hələ ötən əsrin
əvvəllərində Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında müstəsna rolu olan Bəhruz bəy Kəngərlinin (18921922) yaratdığı və erməni təcavüzkarlığını ifşa edən bədii-tarixi əhəmiyyətli “Qaçqınlar” qrafik silsiləsinin
bu gün də müasir görünməsi dediklərimizi təsdiqləyir. O vaxt İrəvan xanlığındakı dədə-baba torpaqlarından
didərgin salınmış soydaşlarımızın Naxçıvana pənah aparmalarına görkəmli fırça ustasının özü şahidlik
etmişdi. Onlara imkanı çərçivəsində maddi qayğı göstərən gənc rəssam baş verənlərin tarixi-bədii sənədə
çevrilməsi istiqamətində əvəzsiz bir iş görmüş, ağır vəziyyətdə olmuş insanların taleyinə həsr olunmuş
çoxsaylı əsərləri ilə erməni vəhşiliyinin danılmazlığını tarixi həqiqət kimi qəbulunu şərtləndirmişdir. Bəzən
tarixi hadisələrin mahiyyətini isti-isti bədii-estetik süzgəcdən keçirib yaddaqalan əsər yaratmaq çətin olsa
da, bu gün də Qarabağ probleminin çözülmədiyi bir şəraitdə Azərbaycanın təsviri sənət ustaları xalqının
tuş gəldiyi bu müharibəyə və onun yaddaqalan hadisələrinə öz münasibətlərini bildirmələri, ilk növbədə,
onların yaşadıqları dövrə yaddaqalan-ittihamedici “bədii güzgü” tutduqlarının göstəricisidir. Bu mənada
onların həm də sənətkar-vətəndaş mövqeyini əks etdirən Xocalı faciəsinə həsr olunmuş əsərlərinin tarixi
tutumuna görə əhəmiyyəti ölçüyəgəlməzdir.
Azərbaycanın rəssam və heykəltəraşlarının tariximizin heç vaxt unudulmayacaq “Xocalı səhifəsi”nə
bədii münasibətləri əslində onların Bəhruz bəy Kəngərli ənənəsini davam etdirmələrinin əyani
görüntüsüdür...
Hadisələrin bilavasitə iştirakçısı olan, torpaq uğrunda gedən ölüm-dirim mübarizəsinə şahidlik edən
sənətkarların rəngə və cizgiyə, eləcə də daşa, mərmərə və tunca köçürdüklərində başqalarında baş verənlərə
inam yaradacaq bədii-mənəvi güc daha etibarlı olur. Bu mənada Xalq rəssamı Xanlar Əhmədovun fəaliyyəti
xüsusilə yaddaqalandır. Tanınmış heykəltəraş sonralar “Əsrin faciəsi” kimi dəyərləndiriləcək, məşhur
Xatın dəhşətinə bərabər tutulacaq Xocalı qətliamına bədii münasibətini elə hadisənin ilk ildönümündə
sərgilədi. O, bir il ərzində bütün digər yaradıcı işlərini kənara qoyaraq Xocalı mövzusunda bədii cəhətdən
çox tutumlu sayıla biləcək əsərlər yaratdı. Müxtəlif materiallarda gerçəkləşən 25 heykəltəraşlıq
kompozisiyasında faciənin çox maraqlı plastik həllini görmək mümkündür.
Xocalı faciəsinə həsr olunmuş respublika müsabiqəsində iki il dalbadal (2011 və 2012) qalib adına
layiq görülmüş heykəltəraşın əsərlərində faciənin yaddaqalan obrazlı plastik ifadəsi tapılmışdır.
Zamanında rəssam Nazim Məmmədovun (1934-2004) nümayiş etdirdiyi yaradıcı mövqe də
çoxlarına nümunə olmağa layiqdir. Belə ki, özünün xəstə olmasına baxmayaraq, telejurnalist Çingiz
Mustafayevin faciəni əks etdirən kadrlarının televiziya ekranda nümayişini görən tanınmış cizgi filmləri
rəssamı Nazim Məmmədovun yuxusu ərşə çəkilmiş, onu gecə-gündüz qətliamın dəhşətlərini özündə
yaşadan əsərlər yaratmağa sövq etmişdi. Sayı əlliyə çatan bu əsərlər faciənin 10 illiyi günlərində
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində rəssamın “Xocalı harayı” adlanan fərdi sərgisində nümayiş
etdirildi. Sonra rəssam tamaşaçıların böyük marağına səbəb olan həmin işləri elə onların nümayiş olunduğu
muzeyə hədiyyə etdi..
Xocalı faciəsinə həsr olunmuş təsviri sənət əsərlərindən söz açanda tanınmış rəssam Vaqif Ucatayın
elə hadisənin baş verməsindən az sonra işlədiyi “Xocalı” plakatının adını xüsusi qeyd etmək lazımdır.
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Yaradıldığı gündən dünyanı dolaşan bu əsər bəlkə də Xocalı faciəsinin obrazını əks etdirən ən təsirli sənət
nümunəsidir. Plakatın tələblərinə uyğun çox yığcam detallardan ibarət olan əsərdə sinəsinə xəncər
sancılmış körpə və “Xocalı. 1992” sözləri yer almışdır. Qanına qəltan olunmuş körpə təsvirinin doğurduğu
nifrəti sözlə ifadə etmək bəlkə də mümkünsüzdür. Belə sənət əsəri qarşısında tamaşaçının da biganə
qalmayacağı birmənalıdır.
Rəssam “Bax! Gör! Unutma!” adlı qrafik silsiləsini Qarabağ müharibəsinin hadisələrinə şahidlik
etmiş insanların söylədikləri əsasında işləmişdir. Burada Xocalıda dinc əhaliyə qarşı törədilmiş
vəhşiliklərin təsirli bədii əksi də yer almışdır. Odur ki, reallığına şübhə olunmayan əsərlər həm də tarixibədii sənəd mahiyyəti daşıyır. Rəssam fırçasının qüdrəti ilə reallaşan bu təsvirlərdə erməni vandalizminin
nəhayətsizliyi inandırıcı və çox təsirlidir...
Qarabağ müharibəsinə öz yaradıcılığında geniş yer ayıran rəssamların sırasında Əməkdar rəssam
Adil Rüstəmovun da adı var. Onun 2010-cu ildə təşkil olunmuş “Qarabağ şikəstəsi” adlı sərgisində nümayiş
olunan otuza qədər qrafik lövhədə mövzu həllinin cizgilərin emosionallığına köklənməsi əsərlərin
təsirliliyini şərtləndirmişdir. Rənglərin kədər çalarlarına tapınan kompozisiyalar olub-keçənlərə bədii ağı
kimi qəbul olunur...
Hər il paytaxtımızda faciəni anım mərasiminin keçirildiyi meydanda ucaldılan “Ana kədəri”
abidəsində (Aslan Rüstəmov, Mahmud Rüstəmov və Teymur Rüstəmov) də heykəltəraşlar günahsız
insanların ağrılı yaşantılarını ifadə etməyə nail olublar.
Qarabağ müharibəsinə ayrı-ayrı rəssam və heykəltəraşların fərdi münasibətinin baş tutması ilə
yanaşı, respublikada bütün yaradıcı qüvvələri bu mövzuya cəlb edəcək müsabiqə-sərgilər də təşkil olunur.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının birgə təşkil etdikləri sənət
yarışmasının Xocalı faciəsinə həsr olunması da bunun göstəricisidir. 2011 və 2012-ci illərdə keçirilən
müsabiqə-sərgidə respublika təsviri sənət ustalarının bu mövzu ilə bağlı nümayiş etdirdikləri əsərlər
göstərdi ki, fırça və tişə ustalarının əsrin faciəsinə diqqəti və şəhidlərin xatirəsinə ehtiramı ölçüyəgəlməzdir.
Bu müsabiqənin əsas mükafatlarına layiq görülmüş əsərlər sırasında istedadlı fırça ustası Asif Azərellinin
“Belə də haqsızlıq olar?” (2011) tablosunda erməni daşnaklarının Azərbaycan mədəniyyətinə yönəli
vəhşilikləri özünün çox ifadəli əksini tapmışdır... Üfüqi kompozisiyada işğalçı erməni əsgərinin ayaqları
və onun ətrafına səpələnmiş maddi-mədəniyyət nümunələrimizin, Qarabağın muğam ifaçıları ilə bağlı
atributların (tar, kamança, qaval, xanəndələrin fotoları və s.) təsvirləri kifayət qədər diqqətçəkən və yağı
düşmənə qarşı nifrət hissi oyadıcıdır.
Respublikanın Əməkdar rəssamı Fərman Qulamovun (1943-2016) mükafata layiq görülmüş
“Vəhşilik” (2012) tablosunda isə Xocalıda baş verən qətliam özünün obrazlı ifadəsini tapmışdır.
Gənc rəssam Günay Mehdizadənin son vaxtlar yaratdığı “Xocalı” tablosunu məna-məzmun yükünə
görə bu mövzuda yaradılan ən təsirli əsərlərdən saymaq olar. Düşmən əməllərini ifşa edən üfüqi
kompozisiyada faciəni real və xəyali obrazlarla ifadə edən rəssam, qənaətimizcə, Azərbaycan rəssamlığında
bu mövzuya həsr olunmuş yaddaqalan tablolardan birini yaratmağa nail olub. Çoxfiqurlu əsərdə şəhidin
ucalığa qaldırılması, həlak olmuş ana-bala ruhunun ittihamedici duruşu, ahıl nənə ilə əli milli bayraqlı qız
uşağının qələbəyə ümidli fiqurları və digər çoxsaylı təsvirlər düşmənə nifrət aşılayan bədii-psixoloji
tutumuna görə diqqətçəkən və yaddaqalandır...
Yeri gəlmişkən, 2011 və 2012-ci illərdə keçirilən müsabiqə-sərgilərdə tamaşaçı rəğbəti qazanmış
əsərlər sırasında Bəyim Hacıyeva, Sirus Mirzəzadə, Nazim Məmmədov, Tural Həsənli, Nəvai Metin,
Nazim Rəhmanov, Həmzə Abdullayev, Nizami Hüseynov, İlqar Əkbərov, Vidadi Əhmədov (hamısı
rəngkarlıq), Mayis Əliyev, Rövşən Məmmədov, Etibar Aslanov, Arif Həsənov, Nigar Babayeva, Həşim
Elçiyev (hamısı qrafika), Zakir Əhmədov, Vüqar Quliyev, İslam Abdullayev, Cəlil Qaryağdı, Fuad
Cəfərov, Sahib Quliyev (hamısı heykəltəraşlıq), Adil Şıxəliyev (qobelen) və Rauf Əbdülhüseynoğlu (keçə)
kimi sənətkarların yaratdıqları əsərləri qeyd etmək olar.
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Rafael Muradovun “Qaçqınlar”, Nadır Bayrışovun “Şəhid” və “Məcburi köç”, Kərim Cəlalın
“Zamanın izi”, İsmayıl İsmayılovun “Mübariz”, Natiq Fərəcullazadənin “Şəhid önündə” və “Ruhların
gəzintisi”, Namiq Məmmədovun “Faciə”, Fikrət İbrahimovun “Gələcək naminə”, Kamal Əhmədin “Şərqin
faciəsi” və Natiq İsmayılovun “Xocalı faciəsi” rəngkarlıq tablolarında, Sabir Çopuroğlunun “Xocalı
harayı”, Arif Hüseynovun “Qarabağnamə” silsiləsində, Bayram Qasımxanlının “Faciələrimiz” və
“Təcavüz”, Şamxəlil Məmmədovun “Xocalı qaçqını”, Səbuhi Məmmədovun “Yaralı ana” və “Ayrılıq”,
Arif Həsənovun “Qalx, ana torpaq” və “Qanlı gecə” qrafik lövhələrində Emin Aslanovun “Xocalı” adlı
silsilə plakatlarında, Fəxrəddin Əliyevin “Xocalı qaçqınları”, Tarverdi Quliyevin “Qarabağ motivi”, Natiq
Əliyevin “Yaralı”, Məmməd Rəşidovun “Daşın göz yaşları” heykəltəraşlıq kompozisiyalarında rəngə,
cizgiyə və bərk materiallara hopmuş tarixi həqiqətlər çox inandırıcı qəbul olunur...
Xalq rəssamı Arif Hüseynovun yaddaqalan son işlərindən sayılan “Qarabağnamə” silsiləsində Xocalı
faciəsinə həsr olunmuş triptixdə yer alıb. Mərkəzi hissədə törədilmiş qətliam haqqında informasiya və
dünyaya yayılmaqda olan insan harayını şəhidlərin və onlara ağı deyənlərin təsviri ilə əhatələyən müəllif
ağ-qara cizgilərlə işlənmiş kompozisiyanı təsirli-ittihamedici bədii-tarixi qaynağa çevirə bilmişdir.
Yaxşı haldır ki, Qarabağ həqiqətlərinin Azərbaycan sərhədlərini aşdığı bir şəraitdə onun beynəlxalq
aləmdə tanınmasına xarici ölkələrdə yaşayan rəssamlarımız da öz töhfələrini verməkdədirlər. Bu mənada
qardaş Türkiyədə yaşayan yaradıcı soydaşlarımızın fəaliyyətini xüsusi vurğulamaq istərdik. 2008-ci ildə
İstanbulda təşkil olunan “Yaralı Qarabağ” sərgisində nümayiş olunan çoxsaylı əsərlərdə Qarabağ
müharibəsinə tutulan “bədii güzgü” kifayət qədər təsirli və ittihamedici idi. Heykəltəraş Səid Rüstəmin
“Xocalı” kompozisiyasında, Ədalət Qaranın “Qarabağın maralı”, “Xocalı faciəsi” və “Qarabağ şikəstəsi”,
Səmədağa Cəfərovun “Xəyanət”, Məhəmməd Əliyevin Şəhid”, Sabir Mehdiyevin “Qarabağ atları”,
Əbülfəz Fərəcoğlunun “Təcavüz”, Əli Verdiyevin “Xocalı soyqırımı”, Məhəmməd Əliyevin “Xocalı” və
“Əsir əsgər”, Məhər Bayramoğlunun “Ana Vətən sevgisi”, Əli Herisçinin “Savaş sfinksləri” triptixini,
Vahid Talıbın “Labirint” və Teymur Rzayevin “Qayıdış” əsərlərində erməni təcavüzünü pisləyən, hər kəsi
torpaq uğrunda müqəddəs döyüşə səsləyən bədii-mənəvi məqamlar kifayət qədər görünən idi.
Əlavə etmək lazımdır ki, Qarabağ mövzusu Rusiya Federasiyasında yaşayan Qüdrət Qurbanov,
Rəhman Şıxəliyev və Əsgər Məmmədovun, təhsil sonrası taleyini Belarus Respublikası ilə bağlayan Kamil
Kamalın, Almaniyada çalışan Əşrəf Heybətovun və başqalarının da son illər yaradıcılığında davamlı yer
tutmaqdadır...
Azərbaycan təsviri sənətinin müasir mərhələsinin inkişafına öz əsərləri ilə xidmət edən
sənətkarlarımızın müxtəlif nəsillərinin üzərinə əlavə yaradıcı və mənəvi bir yük düşüb. Bu da onların
yaşadıqları zamanın, tuş gəldikləri hadisələrin bədii salnaməsini yaratmaqla, onu bədii-tarixi sənədə çevirib
gələcək nəsillərə ötürməkdir. Yuxarıda haqqında qısa söz açdığımız əsərlərin timsalında demək olar ki, bu
istiqamətdə yaddaqalacaq işlər görülməkdədir...
Yeni Azərbaycan.-2017.-23 fevral-№ 34.-S.6.
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Ankarada “Xocalı soyqırımı, bəşəriyyətə qarşı cinayətlər və terrorizm”
mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir
Sabir Şahtaxtı
Fevralın 22-də Ankarada Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (TDƏŞ) və Hoca Ahmet
Yesevi Beynəlxalq Türk-Qazax Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Xocalı soyqırımı, bəşəriyyətə
qarşı cinayətlər və terrorizm” mövzusunda beynəlxalq konfrans işə başlayıb.
Əvvəlcə Xocalı soyqırımı şəhidlərinin əziz xatirəsi birdəqiqəlik sükutla yad olunub.
Konfransda Azərbaycanın və Türkiyənin hökumət nümayəndələri, səfirlər, deputatlar, Ankarada
fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, görkəmli alimlər, elm və mədəniyyət xadimləri
iştirak ediblər.
“Xocalı soyqırımı, bəşəriyyətə qarşı cinayətlər və terrorizm” mövzusunda beynəlxalq konfransın
təşkil edilməsinin əhəmiyyətindən danışan TDƏŞ-in baş katibi Ramil Həsənov əminliklə bildirib ki,
panellərdəki müzakirələrdə Xocalı soyqırımının törədilməsi bir daha qətiyyətlə pislənəcək, müasir dünyada
davam soyqırımı və terrorçuluğu inkişaf etdirən amillərin qarşısının alınmasına dair açıq fikirlər ifadə
olunacaq.
Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəvi səhifələrdən biri kimi daxil olmuş Xocalı soyqırımının 25ci ildönümü ərəfəsində belə bir konfransın təşkil edilməsinə görə Türk Şurasının Katibliyinə və Ahmet
Yesevi Universitetinə öz təşəkkürünü bildirən Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov deyib
ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda erməni silahlı birləşmələrinin keçmiş sovet
ordusunun Xankəndidəki 366-cı motoatıcı alayı ilə birgə törətdiyi cinayət qəddarlığına görə misli
görünməmiş hadisələrdəndir. Bu kütləvi qırğın nəticəsində 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70
qoca amansızlıqla qətlə yetirildi, 487 nəfər şikəst oldu, 1275 dinc sakin girov götürüldü, onlardan 150
nəfərin taleyi isə hələ də məlum deyil. Erməni vandalizmi nəticəsində 8 ailə bütövlüklə məhv edilib, 25
uşaq hər iki valideynindən, 130 uşaq isə valideynlərinin birindən məhrum edilib, əsir və girov götürülənlərə
amansız işgəncələr verilib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin tərkib hissəsi olan,
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin, insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə və kobudcasına
pozulması ilə nəticələnən Xocalı soyqırımı erməni ekstremistlərinin Azərbaycan xalqına qarşı uzun illər
davam edən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin daha bir amansız nümunəsidir.
Nazir diqqətə çatdırıb ki, Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı qəddarcasına həyata keçirdiyi
qətliamlar sadəcə Xocalı soyqırımı ilə məhdudlaşmayıb. Xocalı soyqırımı XIX-XX əsrlərdə ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı Naxçıvanda, Gəncədə, Qubada, Bakıda, İrəvan xanlığında mərhələ-mərhələ həyata
keçirdikləri etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsidir və bununla bağlı həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə
olduğu kimi çatdırılmalı, bu cinayətlər beynəlxalq miqyasda öz hüquqi qiymətini almalıdır.
Azərbaycan dövləti erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən Xocalı
soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanıdılması üçün
məqsədyönlü və ardıcıl iş aparır. Artıq Xocalı faciəsinin soyqırımı olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin
və beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrində öz əksini tapıb. Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan,
Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, Çexiya, Sloveniya, İordaniya, Honduras, Qvatemala, Panama, Sudan,
Cibuti parlamentləri, eləcə də ABŞ-ın 16 ştatının qanunverici orqanları Xocalı soyqırımını tanıyan və
qınayan sənədlər qəbul ediblər. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanı təcavüzkar, Xocalı faciəsini isə
soyqırımı kimi tanıyan ilk beynəlxalq təşkilatdır. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə dünyanın 40-dan
çox ölkəsində həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının əsas məqsədi bu qanlı faciə ilə bağlı
həqiqətləri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqdır.
“Təəssüflər olsun ki, ermənilər uzun illərdir tarixi saxtalaşdıraraq, uydurma “erməni soyqırımı”nı
dünyanın gündəliyinə gətirərək, ondan siyasi məqsədləri üçün istifadə edirlər. Bu istiqamətdə erməni
diasporunun fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək istərdim. Uydurma tarixlərinin beynəlxalq təşkilatlarda,
müxtəlif konfrans və toplantılarda “erməni soyqırımı” kimi gündəliyə çıxarılmasında, heç bir tarixi faktlara,
sənədlərə əsaslanmayan yalanlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında erməni diasporunun
məqsədyönlü fəaliyyəti danılmazdır. Türkiyə dövləti dəfələrlə onlara arxivlərin açılmasını, erməni və türk
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tarixçilərinin birgə araşdırmalar aparılmasına dair təkliflər irəli sürsə də, ermənilər və onların havadarları
iç üzlərinin ifşa olunmasından qorxaraq buna razı olmayıblar. Səbəb sadədir. Çünki onlar həqiqətdən
qorxurlar”, - deyə nazir vurğulayıb.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin bu günə qədər həll olunmaması bölgəmizdə sülhə,
təhlükəsizliyə, əmin-amanlığa, o cümlədən hərtərəfli regional əməkdaşlığın inkişafına ciddi təhdid
olduğunu bildirən Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış
ərazi bütövlüyü Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində pozulub. Bir milyondan çox azərbaycanlı öz
doğma yurd-yuvalarından qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Xalqımıza qarşı etnik təmizləmə
siyasəti aparılıb, beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsipləri kobud şəkildə pozulub. Beynəlxalq
təşkilatların münaqişə ilə bağlı mövqeyi məlumdur. BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanın işğalçı
qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılmasına dair dörd qətnamə qəbul edib. Lakin bu
qətnamələrin heç biri bu günədək icra edilməyib. Azərbaycan sülhün tərəfdarıdır və biz münaqişənin dinc
yolla həllinə tərəfdarıq. Bizim mövqeyimiz dəyişməzdir. Münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində öz həllini tapmalıdır.
Azərbaycanın terrorizmə qarşı mübarizədə beynəlxalq ictimaiyyətin səylərini dəstəklədiyini bildirən
nazir deyib: “Son zamanlar qardaş Türkiyədə törədilən terror hadisələri Azərbaycanı ciddi şəkildə narahat
edir və biz bu terror aktlarını qətiyyətlə qınayır və hər zaman qardaş Türkiyənin yanında olduğumuzu bəyan
edirik. Terrordan əziyyət çəkən dövlət kimi, Azərbaycan terrorçuluğun bütün formalarını qətiyyətlə
pisləyir”.
Çıxış edən Azərbaycanın təhsil naziri Mikayıl Cabbarov tədbirin əhəmiyyətindən danışıb, konfransın
təşkilatçılarına minnətdarlığını ifadə edib. Təhsil naziri qeyd edib ki, Xocalı faciəsi zamanı erməni
təcavüzkarlarının törətdikləri vəhşilik və cinayətin dəhşətləri yaddaşlardan silinmir. Çünki Xocalıda baş
vermiş soyqırımı yalnız Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə, insanlıq əleyhinə törədilmiş
qanlı cinayətdir.
Mikayıl Cabbarov bildirib ki, yaşadığı bütün acı xatirələrə, çoxsaylı insan tələfatına, ölkə
iqtisadiyyatına dəyən ziyana və insanların yaşadığı psixoloji problemlərə baxmayaraq, Azərbaycan öz
əhalisi, xüsusilə də gənclər arasında başqa xalqlara münasibətdə etnik nifrətin aşılanması siyasətini
seçməyib. “Azərbaycanın təhsil naziri kimi bildirmək istərdim ki, XX əsrdə dünyada baş vermiş insanlıq
əleyhinə cinayətlərin acı dərslərindən çıxış edərək Azərbaycan tolerantlıq, multikulturalizm, digər millətlər
və dinlər ilə birgə yaşayış kimi dəyərlərə əsaslanan milli kurikulum tətbiq etmək yolunu seçib. Təəssüf ki,
Ermənistan bu yanaşmaya tamamilə zidd siyasət tətbiq etmək qərarını verib və bu ölkənin sabiq prezidenti
Robert Koçaryanın “erməni və azərbaycanlıların etnik uyğunsuzluğu” ilə bağlı 13 il əvvəl səsləndirdiyi
bəyanat bu siyasətin bariz göstəricisidir”, - deyə nazir vurğulayıb.
Azərbaycan xalqının erməni millətçilərindən fərqli olaraq, Xocalı soyqırımından hər hansı siyasi,
maliyyə, ərazi və başqa dividendlər qazanmaq məqsədi güdmədiyini qeyd edən təhsil naziri bildirib ki,
məqsədimiz tarixi ədalətin bərpasına nail olmaq, cinayətkarları ifşa etmək və onları dünya ictimaiyyətinin
mühakiməsinə verməkdir. Ona görə də erməni şovinist millətçilərinin regionda həyata keçirdikləri etnik
separatizmin, başqa xalqlara qarşı nifrət və terror ideologiyasının dünya üçün təhlükəsi açılıb
göstərilməlidir. Bu, qəhrəman Xocalı şahidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq
borcumuzdur.
Mikayıl Cabbarov deyib: “Biz əminik ki, müasir dövrün təhdid və çağırışları ilə mübarizədə təhsil,
xüsusilə də vətəndaşlıq təhsili xüsusi rola malikdir. Yalnız həqiqi vətəndaş kimi yetişdirilmiş fərdlər
millətinin və insanlığın gələcəyi üçün düzgün qərarlar verə bilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin dəfələrlə vurğuladığı kimi “təhsil ekstremizm, radikalizm və ksenofobiyaya qarşı ən yaxşı
peyvənddir”. Türk Şurası çərçivəsində təhsil sahəsinə böyük diqqətin verilməsi xüsusilə sevindirici haldır.
Türk xalqlarının ortaq tarix dərsliklərinin tərtib olunması təşəbbüsü gənclərimizin tariximizi daha dolğun
şəkildə öyrənməsi və gələcəyə doğru tarixdən düzgün dərslərin çıxarılması baxımdan vacib hesab edirəm”.
Xocalı soyqırımı qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyən Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud
Çavuşoğlu diqqətə çatdırıb ki, Türkiyədə və Azərbaycanda ağır cinayətlər törədən ermənilər tarixin
mühakiməsindən yaxa qurtarmaq üçün saxta “erməni soyqırımı” mövzusu ilə dünya ictimaiyyətini
aldatmağa çalışırlar. Lakin onlar buna nail ola bilməyəcəklər. 1915-ci il hadisələrinin arxiv materialları
əsasında araşdırılmasının tərəfdarı olan Türkiyə bunun üçün lazımi addımlar atmağa hazırdır. Biz Xocalı
soyqırımının törədənlərin ədalət qarşısında cavab vermələrini tələb edirik.
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Nazir Mövlud Çavuşoğlu çıxışında Azərbaycan və Türkiyənin birgə reallaşdırdıqları qlobal
layihələrdən danışıb. Bu əməkdaşlığın dünyada sülhün bərqərar olmasına və inkişafa xidmət etdiyini
bildirib.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrinin müavini Ahmet Aydın qeyd edib ki, Xocalıda dinc
sakinlərin amansızcasına qətlə yetirilməsi təkcə xocalı sakinlərinə yox, bütün insanlığa qarşı bir faciədir.
Xocalı soyqırımını dünyada tanıtmaq, şəhidlərin əziz xatirəsini anmaq və bu cinayətkarların mühakimə
olunmasını tələb etmək hər birimizin borcudur.
Hoca Ahmet Yesevi Beynəlxalq Türk-Qazax Universitetinin Qəyyumlar Şurasının sədri Musa Yıldız
bildirib ki, Xocalı soyqırımı bəşər tarixinin ən qəddar qətliamlarından biridir. Təəssüf ki, beynəlxalq aləm
tərəfindən bu hadisəyə hələ də adekvat qiymət verilməyib. Diqqətə çatdırılıb ki, bütün dünya
ictimaiyyətinin Xocalı cinayətini soyqırımı aktı kimi tanıması gələcəkdə belə cinayətlərin baş verməməsinə
əsas ola bilər.
Konfrans “Xocalı soyqırımı: XX əsrin sonunda insanlıq faciəsi” və “İnsanlıq əleyhinə cinayətlər,
soyqırımı, terrorizm və onların əlaqəsi” mövzularında keçirilən panel iclaslarla davam etdirilib.
İştirakçılara Azərbaycan həqiqətlərini, o cümlədən Dağlıq Qarabağ probleminə dair kitablar, eləcə
də Hoca Ahmet Yesevi Beynəlxalq Türk-Qazax Universitetinin nadir nəşrləri paylanıb.
Konfrans salonunda Xocalı soyqırımının dəhşətlərini əks etdirən rəsm sərgisi nümayiş etdirilib.
Xalq qəzeti.-2017.-23 fevral.-№41.-S.5.
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“Xocalıda baş verən qətliamdan sonra böyük sarsıntı keçirdim” - Fotolar
Sabir Məmmədov: “İndi də həmin hadisənin kadrlarını izləyəndə dəhşətə gəlirəm”
Rufik İsmayılov
Ermənistan silahlı birləşmələri keçmiş SSRİ-nin 366-cı alayının köməyi ilə 1992-ci il fevralın 25dən 26-a keçən gecə Xocalı şəhərini işğal ediblər. İşğal zamanı şəhərin azərbaycanlı əhalisinə qarşı misli
görülməmiş soyqırımı törədilib. Xocalı Soyqırımı kimi tanınan bu qanlı faciə nəticəsində 613 nəfər, o
cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 ahıl qətlə yetirilib, 1275 nəfər girov götürülüb. 150 nəfər Xocalı
sakininin taleyindən isə bu günə qədər məlumat yoxdur. Faciə zamanı Xocalının 487 sakini əlil edilib.
Yetkinlik yaşına çatmamış 76 uşaq, 6 ailə tamamilə məhv edilib, 26 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq
valideynlərindən birini itirib. Qətlə yetirilənlərdən 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülüb. Xocalının
yüzlərlə günahsız sakininin vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində baş
verən silahlı münaqişə zamanı törədilmiş ən qanlı cinayətlərdən biri sayılır. Bu qanlı cinayətlərin törədildiyi
ərəfədə Xocalıda polis bölməsinin rəisi işləmiş Sabir Məmmədov "Kaspi”nin suallarını cavablandırır.
- Sabir müəllim, oxucularımızın sizi daha yaxından tanıması üçün, əvvəlcə özünüz barədə ətraflı
məlumat vermənizi istərdik. Nə zamandan Xocalıda polis bölməsinin rəisi işləməyə başlamısınız?
- Mən 1945-ci ildə Ağdam rayonunun Göytəpə sovetliyinin Kəngərli kəndində anadan olmuşam, ilk
təhsilimi də elə bu kənddə almışam. 1962-1966-cı illərdə Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam orta ixtisas
musiqi texnikumunda oxumuşam. Bunun ardınca isə Gəncədəki Həsən bəy Zərdabi adına pedaqoji
institutda ali təhsil almışam. Bir il hərbi xidmət çəkdikdən sonra qardaşım Sabir Məmmədovun tövsiyəsi
ilə 1982-ci ildə Özbəkistan Respublikasına köçmüşəm, Buxara vilayətində milis orqanında işə düzəlmişəm.
1990-cı ilə qədər Buxara vilayətində işlədiyim müddətdə nümunəvi xidmətimə görə dəfələrlə rəhbərlik
tərəfindən mükafatlara, təşəkkürnamələrə layiq görülmüşəm. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonundan etibarən
Ermənistandakı soydaşlarımızın deportasiyası, 1990-cı ilin Qanlı Yanvar hadisəsi, Dağlıq Qarabağda
separatçılıq hallarının baş qaldırması bir azərbaycanlı kimi məni də narahat edirdi. Məhz bu narahatlıqdan
irəli gələrək, 1990-cı ildə növbəti dəfə məzuniyyət götürüb Bakıya gəldim, o vaxt daxili işlər naziri işləyən
Məhəmməd Əsədovun qəbuluna yazıldım. Qəti qərar qəbul edərək nazirə dedim ki, Vətənimin çətin
günlərində həmvətənlərimlə bir yerdə olmaq, öz ölkəmdə, el-obamda düşmənə qarşı mübarizə aparmaq
istəyirəm. Bu istəyimdən irəli gələrək, nazirə raport da yazdım. Bu müraciətin, raportun, nazirlə görüşün
nəticəsini gözləmədən təkrar Buxara vilayətinə, öz iş yerimə qayıtdım. Çünki, məzuniyyətim artıq bitmişdi.
Ona görə də milis mayoru kimi öz işimin başına qayıtmalı idim. Onu da qeyd edim ki, kiçik qardaşım Sadir
Məmmədov Özbəkistandan qayıtdıqdan sonra əvvəlcə Şuşa şəhər daxili işlər şöbəsinin rəisi, ardınca Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayəti Daxili İşlər İdarəsinin rəis müavini vəzifəsinə təyin edilmişdi. Və mənim
məqsədim heç də qardaşımın yanına getmək, yaxud onun tabeliyində işləmək deyildi. Sadəcə öz Vətənimə
qayıtmaq, bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi, lazım gələrsə düşmənə qarşı həmvətənlərimlə birgə mübarizə
aparmaq idi. Daxili işlər naziri Məhəmməd Əsədovla görüşdən bir müddət sonra işlədiyim Buxara
vilayətinin milis orqanına mənimlə bağlı məlumat daxil oldu. Həmin məlumatda mən Azərbaycana - milis
orqanına işə dəvət olunurdum. O vaxt Buxaradakı rəhbərliyim şəxsi söhbət zamanı təklif etdi ki,
Azərbaycana getməkdən imtina edim. Əgər onun şərtini qəbul etsəydim Buxara vilayətində daha rəhbər
vəzifəyə təyinat alacaq, rütbəmi də artıracaqdılar. Bu, olduqca yaxşı təklif olsa da, mən öz Vətənimə
qayıtmağa üstünlük verdim. Azərbaycana gəldikdən sonra isə daxili işlər naziri Məhəmməd Əsədov məni
Əsgəran rayon daxili işlər şöbəsinin nəzdində yeni yaradılmış Xocalı milis bölməsinin rəisi vəzifəsinə təyin
etdi. Beləliklə də taleyim həmin andan etibarən Xocalı yaşayış məntəqəsi ilə bağlandı.
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- Azərbaycanda milis bölməsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunduğunuz vaxt Xocalı soyqırımından xeyli
öncəyə təsadüf edib. Maraqlıdır, həmin vaxt Xocalıda vəziyyət necə idi?
- Xocalı milis bölməsinə təyinatımı 1990-cı il iyun ayının 5-də almışam. O vaxt işimi demək olar ki,
sıfırdan başladım. Təsəvvür edin, əmrim əlimdə, təyinatım var, ancaq milis bölməsinin binası, şəxsi heyəti
və zəruri avadanlıqları yox idi. Ən çətini də bu idi ki, rəhbərlik etdiyim milis bölməsi Əsgəran rayon daxili
işlər şöbəsinin tabeliyində olduğundan hər bir işi ya Əsgəran, yaxud da Stepanakertin daxili işlər şöbələrinin
razılığı ilə etməli idim. O dövrdə vəziyyət çox çətin idi. Ermənilər hər vasitə ilə atacağım hər bir addıma
maneə yaradırdılar. Uzun-uzadı danışıqlardan, əsaslandırmalardan sonra çox böyük çətinliklə iki vaqon
əldə edib Xocalıya gətirməyə nail oldum. Beləliklə də həmin iki vaqon Xocalı milis bölməsinin yerləşdiyi
yer, inzibati binası oldu. Bundan başqa, hər tərəfdən erməni kəndləri ilə əhatə olunan Xocalıya cəmi 58
nəfərdən ibarət milis ştatı ayırmışdılar. Düşmənlə müqayisədə ştat sayımız çox az idi. Üstəlik bu ştatı da
yerli əhalidən toplamaq lazım idi. Qapı-qapı düşüb cəsur, çevik, hərbi xidmət çəkmiş, Vətəninin
müdafiəsinə hər zaman hazır olan insanları topladıq, asayiş keşikçilərinin ştat üzrə sayını təmin etdik. Bu
insanların qarşısında duran əsas vəzifə ictimai asayişin təmin olunması ilə bərabər, hər an düşmən
təcavüzünə məruz qala biləcək rayonun və əhalinin təhlükəsizliyini də qorumaq idi. Bütün çətinliklərə
rəğmən işimizi qurmağı bacardıq. Hətta az müddət sonra milis bölməsi üçün Xocalıda iki mərtəbəli, 52
otaqdan ibarət inzibati bina da tikdirə bildik. Bu işdə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları Tofiq Hüseynovun,
Aqil Quliyevin, Əlif Hacıyevin bizə çox böyük köməklikləri dəydi. O vaxt Əlif Hacıyev Xocalı aeroportunu
qoruyan milis dəstəsinin komandiri idi. Adlarını çəkdiyim şəxslərlə birlikdə postları gəzib döyüşçülərlə
vəziyyəti müzakirə edib, qeydlər götürür, vəziyyətə uyğun qərarlar qəbul edirdik. Hətta yadımdadır ki, o
vaxt Ermənistandan Xocalı aeroportuna hər gün 30-32 təyyarə reysi olurdu. Son dərəcə məxfi saxlanılsa
da, hiss edirdik ki, bu reyslər sadəcə insan daşımır, eyni zamanda ermənilərə silah-sursat gətirir. Məhz
mənim təşəbbüsümlə bu reyslər sonradan minimuma endirildi. Oradakı ümumi vəziyyətə dair Bakıda
yüksək vəzifə səlahiyyəti olan məmurlara müəyyən məlumatlar da ötürülürdü. Ancaq təəssüflər olsun ki,
bu məlumatlar ölkənin paytaxtında qiymətləndirilmir, bizim həyəcanımıza əhəmiyyət verilmirdi. Mən
DQMV daxili işlər idarəsinin rəis müavini, polkovnik, qardaşım Sadir vasitəsi ilə də müvafiq dairələrə
olduqca dəqiq informasiyaların çatdırılmasına nail oldum. Ancaq bütün bu cəhdlər, verilən məlumatlar
nəticəsiz qaldı.
- Siz qeyd etdiniz ki, müvafiq dairələrə olduqca dəqiq məlumatlar ötürmüsünüz, amma bunun heç
bir faydası olmayıb. O zaman cavab olaraq sizə nə isə deyilirdimi, yoxsa ümumiyyətlə reaksiya vermirdilər?
- Həmin vaxt ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət çox gərgin idi. Mərkəzdə AXC funksionerləri və Ayaz
Mütəllibov komandası vəzifə kürsüsü uğrunda mübarizə aparırdılar. Hökumətin başı öz kürsüsünü
qorumağa, AXC-nin başı isə bu kürsünü ələ keçirməyə qarışmışdı. Təsəvvür edin, o vaxt Dağlıq Qarabağda
olan rus hərbçiləri vasitəsilə əhalidən bütün silah-sursat yığılmışdı. Adi ov tüfəngi nədir ki, onu da
təhlükəsizlik tədbiri çərçivəsində yeri əhalidən almışdılar. 58 nəfərlik Xocalı milis bölməsində 7-8 Makarov
tipli tapança, elə bir o qədər də avtomat var idi. Silah-sursat, çörək, qida lazımınca yox, nəqliyyat yolu
bağlı, döyüş sursatı çatışmır. Ancaq vertolyotun ümidinə qalmışdı hamı. Vertolyot isə hər zaman havaya
qalxmırdı. Bizim həyəcan dolu məlumatlarımıza, kömək tələb etməyimizə isə mərkəzdən biganə
yanaşırdılar. Deyirdilər ki, vəziyyəti şişirdir, əbəs yerə insanlar arasında təşviş yaradırsınız. Tabeliyimdə
olan iki milis nəfərini - Vəliyev Əli və Əhmədov Natiqi xidməti maşında Əsgəran qalasının yanında
güllələyib öldürmüşdülər. Onlar səhər tezdən Ağdamdan gəlib Xocalıya daxil olmaq istəyərkən ermənilərin
silahlı hücumuna məruz qalmışdılar. Hadisə yerinin müayinəsi üçün Şuşadan gələn istintaq qrupunu da
Xankəndində ermənilər güllələyib geri qaytarmışdılar. Məcbur qalıb mən və müavinim Hafiz Adilov hadisə
yerinə getdik, müayinələr apardıq. Hətta həlak olanların meyitini də çox əzab-əziyyətlə gətirib Ağdamda
dəfn edə bildik. Belə hadisələrlə dəfələrlə üzləşmişdik. Ağdamdan Şuşaya qədər 8 post var idi. Bu postları
sağ-salamat keçmək üçün mütləq rus hərbçilərinin müşayiəti olmalı idi. Əks təqdirdə oradan sağ-salamat
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gedib-gəlmək olmurdu. Bu gərginliyin, hər an ölüm təhlükəsinin altında işimizi görür, eyni zamanda
vəziyyəti rəhbərliyə xəbər verirdik.
Xocalı soyqırımı törədilən zaman Siz harada idiniz? Yerli əhalini bu qətliamdan xilas etmək üçün
hansı tədbirlər görüldü?
- Yüzlərlə hərbi texnikanın, iri çaplı silahların müşayiəti ilə 3 mindən artıq təlim keçmiş erməni və
rus hərbçilərinin Xocalıya hücumu müqabilində oradan kiminsə sağ-salamat çıxması möcüzə idi. O gecə
yalnız özünü Ağdama çatdıra bilənlər sağ qalmağı bacardılar. AXC Ağdam rayon şöbəsinin sədri, 845 saylı
Eldar Bağırov adına Ağdam özünümüdafiə batalyonunun komandiri, ölümündən sonra Milli Qəhrəman
adına layiq görülmüş Allahverdi Bağırovun şəxsi təşəbbüsü sayəsində 1200-dən artıq Xocalı sakini də
əsirlikdən xilas edildi, sağ qaldı. Bundan başqa, Xocalı soyqırımından əvvəl belə bir faciənin yaşanacağını
hiss edib çox az sayda yerli əhalini də şəhərdən çıxara bilmişdik. Hadisədən əvvəl yerli əhalini şəhərdən
çıxarmaq üçün şəhər rəhbərliyi ilə bərabər vertolyot əldə etməyə çalışırdıq. Həmin vaxt Xocalıya iki hərbi
vertolyotun müşayiəti ilə daha böyük tutuma malik bir vertolyot da gəlmişdi. Xocalıya un və sair bu kimi
şeylər gətirilmişdi. Biz fevralın 13-də bu vertolyota 300-dən artıq qoca, qadın və uşağın mindirilməsinə
nail olduq. O zaman müavinim Xocalıya yeni qayıtdığı üçün həmin adamlar mənim müşayiətimlə əvvəlcə
Gəncəyə, oradan isə avtobuslarla Ağdama gətirildi. Sonrakı planımız bu idi ki, bu vertolyot vasitəsilə əldə
edə bildiyimiz silah-sursatı Xocalıya çatdıraq, şəhərin özünümüdafiəsini daha da gücləndirək. Lakin uçuşun
təhlükəli olduğu bəhanə edilərək sonradan bizə vertolyot verilmədi. Beləliklə də 300-dən artıq Xocalı sakini
və mən Ağdamda qalası olduq. Xocalı ilə əlaqə yalnız hava nəqliyyatı vasitəsilə mümkün olduğundan oraya
təkrar qayıtmaq cəhdlərim də boşa çıxdı. Soyqırımının baş verdiyi tarixdən sonra dövlət televiziyasında
Xocalıda cəmi iki nəfərin həlak olduğunu bildiriləndə biz bunun yalan olduğunu dərhal anladıq. Çünki,
oradakı real vəziyyəti, Xocalını gözləyən təhlükəni bilirdik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən də
Xocalıda baş verən qətliamdan sonra böyük sarsıntı keçirdim. İndi də həmin hadisənin kadrlarını izləyəndə
dəhşətə gəlirəm.
Kaspi.-2017.-23 fevral-№ 34.-S.5.
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“Girov qalanları görəndə ölənlərə şükür etdik”
Elgün MƏNSİMOV
Xocalıdakı o dəhşətli gecədən sonra hər gün Ağdama onlarla meyit gətirilirdi. Faciənin caynağından
min bir əzabla qurtaran xocalılılar o meyitləri bir-bir araşdırır, “bəlkə, qardaşımı, bacımı, atamı, anamı,
övladımı taparam” - deyə bir yerdə duruş gətirə bilmirdilər. Xocalı sakini Südabə Cavadova da bu
insanlardan idi. O, hər gün Ağdama gəlir, gətirilən meyitlərin içərisində öz həyat yoldaşını və qardaşını
axtarırdı...
Südabə xanımla elə evlərində, Goranboy rayonunda Xocalı sakinləri üçün tikilib istifadəyə verilmiş
binada həmsöhbət olduq. 1958-ci ildə Xocalı rayonunun Ballıca kəndində anadan olub. 1975-ci ildə ailə
həyatı qurub. Üç oğlan, üç qız olmaqla altı övlad anasıdır.
“Artıq 25 il keçib, bilmirik, sağ qalıb, ya ölüb”
Xocalı sakini yoldaşını 1992-ci il fevralın 26-da hadisə gecəsi itirib. Dediyinə görə, onun meyitini
gətirə bilməyiblər, elə Xocalıda qalıb:
- Böyük oğlum atasının yanında olduğundan onun şəhid olduğunu görüb. Faciədən bir ay əvvəl
qardaşımla birgə ailəmiz Əlif Hacıyevin köməyi ilə Xocalıdan çıxdı. Xocalıda dörd nəfərimiz - qardaşım
və onun böyük oğlu, həyat yoldaşım və bizim böyük oğlumuz qaldı. Getdikcə vəziyyət pisləşirdi. O ərəfədə
tez-tez Xocalıdan Ağdama gedib-gəlirdik ki, uşaqlardan bir xəbər öyrənək. Növbəti dəfə Ağdama ərzaq
almağa getmişdik. Elə oradaca eşitdik ki, Xocalıda dəhşətli qırğınlar törədilib.
Oğlum deyir ki, Xocalıda yeraltı sığınacaq düzəltmişdilər. Atışma şiddətlənəndə uşaqları ora
yığıblar. Yoldaşımla qardaşım isə çöldə gözləyiblər. Qardaşım könüllü olaraq batalyona yazılmışdı.
Yoldaşım onlarla bərabər postda dururdu.
Uşaqlar görüb ki, ermənilər artıq sığınacağa girirlər. Onlar uşaqları oradan çıxardıb aparanda oğlum
görür ki, çöldə xeyli sayda meyit var. Baxıb ki, atası da meyitlərin içərisindədir. Həmin vaxt qardaşımı
öldürməyiblər, onu əsir götürüblər. O vaxtdan bəri qardaşımdan heç bir xəbər yoxdur. Hər yerə müraciət
etdik, davamlı axtardıq, bir nəticəsi olmadı. Artıq 25 il keçib. Bilmirik, hələ də sağ qala bilər, ya yox...
Meyitləri məftillə bir-birinə bağlamışdılar
- Faciədən sonra hər gün Ağdama meyit gətirirdilər. Hamısını bir-bir gözdən keçirirdik. Araşdırırdıq
ki, görək bizimkilərin də meyiti gəlibmi. Elə olurdu ki, bir gündə 20-30 cəsəd gətirilirdi. Onlar elə günə
salınmışdılar ki, tanımaq qeyri-mümkün idi. Gələn girovlara baxırdıq, şükür edirdik ki, uşaqlarımız nə yaxşı
girovluqda qalmayıblar, ölmək bundan yaxşıdır. Meyitlər polad məftillə bir-birinə bağlanılmışdı. Biz
bunların hamısını öz gözlərimizlə görürdük, ciyərimiz yanırdı. Amma baxmaq məcburiyyətində idik.
Doğmalarımızı axtarırdıq. Düz mart ayının axırına qədər meşədən meyit gətirildi. Rəhmətlik atamla birgə
onların hamısını yoxlayırdıq, üzlərinə, bədənlərinə baxırdıq. Həmin vaxt çöllərdə qalırdıq. Başımızı
salmağa bir daxma da yox idi. Sonradan Bərdə rayonunda bir yataqxanaya sığındıq.
Bunlara rəğmən, Südabə xanımın böyük oğlu ilə qardaşı oğlu Xocalıdan çıxa biliblər. Onlar
sığınacaqdan girov götürüləndə 15-16 yaşları vardı. Uşaqlardan soruşublar ki, kimlərdənsiniz, deyiblər
filankəsin uşaqlarıyıq. Yəqin ki, həmin erməni onlardan kimisə tanıyıb. Deyib ki, sizi buraxıram, gedin
meşədə camaata qoşulun. Tanımayan erməninin əlinə düşsəydilər, güman ki, uşaqları da sağ
buraxmazdılar.
Südabə xanım övladlarını çox çətinliklə, təkbaşına böyüdüb. Amma indi hərəsi bir ev yiyəsidir.
Dövlət tərəfindən 2011-ci ilin fevralında yaşadıqları ünvanda özünə və oğlanlarının hərəsinə ayrılıqda bir
mənzil verilib. Buna görə də Cavadovlar ailəsi dövlətdən, onlara göstərilən qayğıdan razıdırlar.
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“Məzarsız əzizlərimin hansına daha çox ağı deyim, hansına daha çox yas saxlayım...”
Soyqırımında oğlunu, qardaşını və həyat yoldaşını itirən Xalidə Həsənova
onların ruhunun dolaşdığı yerlərə tez çatmaq istəyir
Flora SADIQLI
...Goranboy rayonunda qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün salınmış məhəllədə yaşayan Xocalı
sakini Xalidə Həsənova asta-asta danışır. Dağ qürurlu Azərbaycan xanımlarına, el anası olan ağbirçəklərə
məxsus təmkini var. Amma danışdıqca hiss edirsən ki, ürəyindən qara qanlar axır. Niyə də belə olmasın?
“Bilirsiniz, Xocalıda kimləri, nələri itirdik?” - deyib dərindən “ah” çəkir.
Bir döyüşdə qardaşını, ərini və oğlunu itirən qadın obrazlarına əvvəllər nağıllarda, rəvayətlərdə rast
gələrdik. Xocalı qadınları arasında da belələri çoxdur. Onlardan biri də Xalidə Həsənovadır.
31 yaşlı qardaşı Ələddin Həsənov Xocalı soyqırımının qurbanı olub.
- Heç bir bacı belə dağ-düyün görməsin - deyir Xalidə xanım. - Ələddinin toyunun tar-qaval səsi hələ
qulaqlardan getməmişdi. İlk övladının dünyaya gəlişini gözləyirdi. Mexanik işləyirdi, əlləri qızıl idi.
Yağılar Ələddinlə yanaşı daha 12 cavanın əl-qolunu bağlayaraq onları əsir götürüblər. Qardaşımdan hələ
də heç bir xəbər-ətər yoxdur. Böyük dərddir. Nə özü var, nə məzarı. Təsəllimiz bir yadigarı ola bilərdi, o
da anası böyük sarsıntı keçirdiyindən dünyaya gəlməmiş məhv oldu...
Nənələrimiz “Dərdim bir olsa, onu çəkməyə nə var idi ki?” - deyiblər. Xalidə xanımın da Xocalı
dərdləri bir deyil, beş deyil. Soyqırımı günü 20 illik ömür-gün yoldaşı Ramil Həsənovu da itirib.
- Əl-ələ verib dörd övlad böyüdürdük - deyə Xalidə xanım söhbətinə davam edir. - Üç oğlumuz, bir
qızımız vardı. Topdağıtmaz ev-eşik qurmuşduq. Dörd otaq alt mərtəbədə, dörd otaq üst mərtəbədə idi. 50
sot torpağı əkib-becərirdik. 20 sotu həyətyanı sahəmiz idi. 30 sotu isə çay qırağında yerləşirdi. Həyətimin
çəpərindən bir dəfəyə 10 kiloqram böyürtkən toplayırdım. Meşələrin əvəzsiz sərvəti olan göbələyi yığıb
qurtara bilmirdik... Xocalıda hamının yaxşı ev-eşiyi vardı. Çoxu ikimərtəbəli idi, elə kürsülü evlərin özü də
çox gözəl tikilmişdi. Ən kiçik evlər üç otaqdan ibarət idi. Düşmən gözü bunları götürə bilərdimi?
Yağı bu cənnət məkanı odlara qaladı. Kimi yurd uğrunda döyüşə-döyüşə, kimi dağlarda, meşələrdə
dona-dona şəhid oldu, kimi də əsir düşərək, girov götürülərək məhv edildi.
Xalidə Həsənovanın bir oğlu da namərd gülləsinin qurbanı olub. 20 yaşı hələ tamam deyildi.
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin ikinci kursunda təhsil alırdı. Məntiqlə dərs ilinin bu çağında
o, Bakıda olmalı idi. Amma Mehdi adlı bu gənc auditoriyada qərar tuta bilmirdi. Nə qədər ki imkan var idi,
tez-tez Xocalıya qaçıb gedirdi.
Atası üç dəfə onu vertolyota mindirib Bakıya yola salır və deyir ki, ay oğul, sən get dərslərinlə məşğul
ol, biz buradayıq. Sonuncu dəfə gələndə Mehdini inadından döndərmək olmur. “Təhsil almaq həmişə
mümkündür” - deyərək silaha sarılıb atası, dayısı ilə hər gün ön mövqedə torpağın, elin keşiyini çəkir.
Döyüşə-döyüşə də şəhid olub. Erməni faşistləri elə bir güllə yağışı yağdırırlarmış ki, oradan salamat
sıxmaq mümkün deyilmiş.
Ananı yandıran odur ki, Mehdinin bir nişanəsi qalmayıb. Heç məzarı da yoxdur. Qalan təkcə
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində divardan boylanan və hamı tərəfindən ehtiramla tamaşa
edilən şəkildir.
- Bir döyüşdə qardaşı, yoldaşı, balası ölən qadının necə faciə yaşadığını xalq ədəbiyyatından yəqin
bilməmiş olmazsınız? Elə hesab edin ki, o qadın mənəm. Bilmirəm hansına daha çox ağı deyim, hansına
daha çox yas saxlayım... Heç birinin məzarı da yoxdur ki, gedib ziyarət edim, təsəlli tapım.
Bunları deyib Xalidə xanım sanki sözü qurtarıbmış kimi baxışlarını bir nöqtəyə zilləyir. Amma
haçandan-haçana yenə danışmağa başlayır:
- Xocalı gözüm önündən getmir. Azərbaycanın çox gözəl guşələri indi yağı tapdağındadır, o
cümlədən də Xocalı. Bu elə bir məkan idi ki, gündoğan tərəfində də, günbatan tərəfində də meşə vardı.
Gündoğandakı meşə Şuşaya gedib çatırdı. Qarşı tərəfimiz isə dağ idi, biz ona Bozdağ deyərdik. Üç çay
axırdı Xocalının qoynunda. Hələ mən büllur gözlü buz bulaqları demirəm...
Xocalıdan pərən-pərən düşəndən sonra Xalidə Həsənova uşaqları ilə əvvəlcə Naftalanda
sanatoriyada məskunlaşıb. İndi artıq beş ildir Goranboyda yaşayırlar.
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Bir sirr də açdı Xalidə xanım. Demə, Xocalı soyqırımından sonra əsəblərinin son dərəcə
gərginləşdiyindən intihar etmək istəyirmiş. Qızı Nəzakət məsələdən duyuq düşüb anasına göz qoyur,
müşahidələrindən düzgün nəticə çıxardığına əmin olandan sonra ona qətiyyətlə deyir:
- Sən məni - 16 yaşlı qızı kimə tapşırıb getmək istəyirsən? Sahibsiz qalacaq iki körpə qardaşıma?!
İndi ana etiraf edir ki, qızının bu sözlərindən sonra elə bil yuxudan oyandı, qərarını dəyişdi.
Bütün olub-keçənlərdən sonra Xalidə Həsənova üç övladını böyüdüb araya-ərsəyə çatdırmağa
özündə güc tapdı. İki oğul evləndirdi, qızını gəlin köçürdü. İndi səkkiz nəvənin əziz nənəsidir.
Yaraları gecə-gündüz qövr etsə də, bütün xocalılılar kimi, Xalidə xanım da ümidini, inamını itirmir.
Yer üzündəki bütün insanların nəhayət, Xocalı həqiqətlərini dərk edəcəyinə inanır. Bir gün Xocalıya
dönəcəklərinə və o günün çox da uzaqda olmadığına inanır.
- Camaatımız qoçaqdır - deyir. - Biz yenidən tikib-quracağıq. Evim uçurulub yandırılıbsa da, yeri ki
yadımdadır...
Danışa-danışa kövrəlir. Bütün söhbət boyu köməyinə çatan iradəsi sanki birdən-birə onu hissləri ilə
tək buraxır. Xalidə xanım əlləri ilə yanağı boyu axan göz yaşlarını silir:
- Atamın, anamın, qayınatamın, qayınanamın məzarı qalıb orada. Məzarı olmayanlarımın isə ruhu
oradadır... Bu dəqiqə Xocalıya ayaqyalın gedərəm...
Arzun çin olsun, bacı, niyyətinə çatasan!..
Azərbaycan.-2017.-23 fevral.-№41.-S.5.
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“Oğlumla qızımın yolunu hələ də gözləyirəm...”
Sinəsidağlı Hüseynovlar ailəsinin yaşadıqları müsibətlər
erməni vandalizminin qanlı səhifələrindəndir
Şaxtalı-boranlı soyuq fevral gecəsi... Dörd aydır erməni mühasirəsində olan Xocalı sakinləri
səksəkədə, vahimə içində yaşayırdılar. Hər yerdən əlaqə kəsilmişdi. Hər gecə nəsə baş verəcəyini gözləyən
insanlar körpə balaları mürgüləyərkən başları üstündə qarovul çəkirdilər. Çünki yaşadıqları, gördükləri
mənzərə onlara dəhşətli faciənin yaxınlaşdığını hiss etdirirdi. Neçə ay idi ki, topladıqları ərzaq ehtiyatları
ilə dolanırdılar. Son ana kimi doğma ocaqlarını tərk etmədilər. Çünki bu millətdə Vətənə, torpağa bağlılıq
hissi çox güclüdür. Elə, məhz bu bağlılıq xocalılılara unudulması mümkün olmayan dəhşətlər yaşatdı.
Düz 25 il ötür bu faciədən. Amma bir anlıq adamda elə təəssürat yaranır ki, o günün acılarından bu
günümüzə qalan tək tarixi faktlar, statistik rəqəmlər və çəkilən görüntülərdir. Halbuki, o dəhşətli günün
acısını özü ilə bu günə qədər daşıyan yüzlərlə xocalılı var aramızda. Çoxlarımızdan fərqli olaraq onlar, həm
yaşadıqları dəhşəti, həm də Xocalı dərdini ürəklərində ömürlük yük tək daşımaq kimi bir taleyə
məhkumdurlar.
25 ildir Xocalıda itirdikləri övladlarının həsrəti ilə alışıb-yanırlar
Ömrünün ən xoş və ən ağır gününü Xocalıda keçirmiş, hazırda isə Goranboy rayonunda məcburi
köçkünlər üçün inşa edilmiş qəsəbədə yaşayan Hüseynovlar ailəsi 25 il əvvəl fevralın 25-də itirdiklərinin
həsrəti ilə alışıb-yanırlar. 5 uşaq valideyni olan 76 yaşlı Aleksandr Hüseynovla 70 yaşlı Diləzbər
Hüseynova Xocalıda yurd yeri ilə bərabər iki can qoyub gəliblər. O müdhiş gecədə itirdikləri balalarından
isə indiyə kimi xəbər-ətər yoxdur. O dəhşətli faciənin şahidi Diləzbər nənə bu gün də iki gül balasının
yolunu gözləyir.
- Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə başımıza gələn müsibəti anlatmaq mümkün deyil. Xocalının
özünümüdafiə taborunun komandiri Tofiq Hüseynovla qonşu idik. Tofiq evə gələ bilmirdi və buna görə də
yoldaşı xahiş edirdi ki, 24 yaşlı qızım Rəsmiyyə onun yanında qalsın. Biz də axşam yeməyini yeyəndən
sonra onlara gedirdik. Öncə onu deyim ki, Xocalı mühasirəyə alınanda biz uşaqları vertolyotla şəhərdən
çıxarmışdıq. Amma qayıdıb gəldilər. Dedilər ki, sizi qoyub ayrı yerdə qala bilmərik, ölsək də bir yerdə
öləcəyik...
Oğlumu belimə bağlayıb çayı keçdim, bədənimi buz kəsdi
Həmin gecə axşam saatlarında şəhər toplardan, ağır zirehli texnikadan şiddətli atəşə tutulmağa
başlandı. Böyük oğlum silahını götürüb getdi. Biz evdə qaldıq. Gecə idi, bir də gördüm oğlum tənginəfəs
içəri girdi. Dedi ki, nə oturmusunuz, ermənilər kəndə girib. Paltarlarımızı geyinib evdən çıxdıq. 17 yaşlı
oğlum Emin tez bacısının dalınca Tofiqgilə qaçdı. Artıq hamı getmişdi. Güllələr də yağış kimi yağırdı.
Qışqırdıq, çağırdıq Emindən, Rəsmiyyədən bir xəbər çıxmadı. Ağlaya-ağlaya qaçmağa başladıq. Hamamın
binasının yanında adamlar vardı. Onlara tərəf getdik. Dedilər kim istəyir meşə tərəfə, kimi də istəyir
beşmərtəbənin altına getsin. Biz beşmərtəbənin altına gedib bir az gözlədik. Bir qədər keçəndən sonra bizi
oradan çıxardılar və məcbur olub Qarqar çayı istiqamətində irəlilədik. İnsanların qışqırığı, harayı
bürümüşdü ətrafı. Çayın sahilinə çatanda gördüm yanımda bircə 14 yaşlı oğlum Elmdar var. Qalanlarını
itirmişəm. Qaranlıqda hərə bir tərəfə pərən-pərən düşüb. Oğlumu belimə bağlayıb çayı keçdim, bədənimi
buz kəsdi və bu halda qarla örtülü meşəyə girdim. Oğlumu belimdən düşürmək istədim. Dedim bəlkə uşaq
ağırlıq verdiyi üçün hərəkət edə bilmirəm. Amma ürəyim dözmədi. İki balamı evdən çıxanda, yoldaşımla
o biri uşaqları isə çayın kənarında itirmişdim. Heç olmasa balamın birini xilas etmək üçün mübarizə
aparmalıydım...
Meşədə qaynımın iki uşağını tapdım. Hava işıqlaşırdı. Onları da götürdüm. Naxçıvanik yoluna
çatanda “UAZ” markalı maşın yoldan ötdü. Bir neçə dəqiqə keçməmişdi ki, zirehli hərbi maşın gəlib yolun
üstündə dayandı. İnsanlar yolu keçib Ağdamın Şelli kəndi istiqamətinə tərəf qaçmaq istəyəndə dəhşətli
mənzərə yaşandı. Zirehli texnikadan açılan atəş insanları parça-parça edirdi.
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Başqa yol yox idi. Oradan keçməli idik. Bir az ara sakitləşəndə qaynımın uşaqlarını da götürüb
sürünə-sürünə yolu keçdik. Arxamızca güclü atəş açdılar. Şelli kəndi tərəfə qaçaqaçda uşaqları yenə itirdim.
Gəlib Şelliyə çatdıq. Günortaya qədər yoldaşımı, uşaqları axtardım, tapmadım. 45 yaşlı qadın, yedəyimdə
bir uşaq, hara gedəcəyimi bilmirdim.
...Axşamtərəfi gördüm ki, yoldaşım gəlir. Amma təkdir, o biri uşaqlar yoxdur. Dedi qorxma, uşaqlar
donurdular, kənddən bir nəfər evinə apardı. Beləcə, möcüzə sayəsində Xocalıdan sağ çıxdıq. Amma
Rəsmiyyə ilə Emini gördüm deyən olmadı. Bir müddətdən sonra əsirlikdən gələnlərdən soruşduq, xəbər
çıxmadı. Balalarım hara getdi, necə itdi, başlarına hansı müsibət gəldi, bilmədik. Bu gün də onların yolunu
gözləyirəm.
Ayaqyalın, başıaçıq olan uşaqlar şaxtadan donub ölürdülər
Qarqar çayının sahilində həyat yoldaşını itirən Aleksandr Hüseynov isə yanında qalan iki balasının
erməni vəhşilərinin əlinə keçməməsi üçün canını fəda etməyə hazır olduğunu dedi.
- Gecə idi. İnsanlar qarlı-şaxtalı havada meşə tərəfə üz tutmuşdu. Arxadan güllələr atılırdı. Vahimə
içində qaçırdıq. Bir də gördüm yoldaşım yoxdur. Yanımda iki uşaq qalıb. Nə qədər qışqırdım, hay vermədi.
Uşaqların ayaqqabıları da ayaqlarından çıxmışdı. Donurdular. Çayı keçəndən sonra isə lap müsibət oldu.
Yaş paltarla qarda hərəkət etmək zülm idi. Meşədə uşaqların əlləri-ayaqları buz bağladı. Tez-tez ayaqlarını,
əllərini ovuşdururdum. Xeyli qadın-uşaq donub öldü. Adamların çoxu yaralı idilər. Onlar da çox gedə
bilmədilər. Məni və balalarımı Allah qorudu. Əgər biz o müsibətdən sağ çıxmışıqsa, bu, möcüzə sayəsində
baş verib.
Ermənilər bir adamı sağ buraxmaq istəmirdilər. Qardaşımı əsir götürmüşdülər. Bir müddətdən sonra
erməni əsir ilə dəyişdilər. Amma gələndə elə gündə idi ki... Çox yaşamadı. Bircə onu dedi ki, əsirlikdə gün
işığı görməyib. Yalnız dəyişdirilən gün havaya çıxıb. Bədənində işgəncədən salamat yer yox idi. Ona necə
iynə vurmuşdularsa, bədənində inkişaf getmədi. Şikəst qaldı və bir neçə aydan sonra rəhmətə getdi.
Uşaqlarını isə meşədə yoldaşım tapmışdı. Anaları da faciənin qurbanı oldu. Həmin gecə iki balamızı və 30a yaxın qohum-əqrəbamızi itirdik.
Hüseynovlar ailəsinin başına gələnlər, sağ qalan ailə üzvlərinin yaşadığı iztirab əsl erməni xislətini,
erməni vəhşiliyini sübuta yetirən tarixi sənəddir...
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“Mən nəşriyyatda etirazçıların qabağına çıxdım”
Aysel Aslan
"Xocalı Həftəsi" rubrikamızın bu dəfəki qonağı tanınmış jurnalist, 90-cı illərdə çap olunan "Səhər”
qəzetinin baş redaktoru, 20 yanvar və Xocalı soyqırımının ilk dəfə dərc olunmasında xidmətləri olan
Məzahir Süleymanzadədir. O, Sherg.az-a Xocalı faciəsinin baş vermə səbəbləri, soyqırım nəticəsində dinc,
əliyalın soydaşlarımızın başına gətirilən amansız işgəncələr və bu faciəyə dair həqiqətlərin beynəlxalq
arenaya çıxarılmasından danışdı. Hadisə zamanı "Səhər” qəzeti və onun Xocalıdakı müxbirlərinin
fəaliyyətinə diqqət çəkən M. Süleymanzadə qeyd edib ki, 90-cı illərin əvvəllərində bu qəzet ölkədə ən çox
tirajla çap olunan media quruluşu idi:
"Ona görə də, oxucularımızın sayı çox olurdu və biz ölkədə baş verən bütün hadisələri diqqət
mərkəzində saxlayırdıq. Xocalı faciəsi baş verəndə - fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə də bizə
məlumatlar daxil olurdu ki, Xocalıda vəziyyət gərgindir. Şəhər əhalisi çox narahatdır, onları şəhərdən
çıxaracaqlar və şəhərə hücum gözlənilir”.
- Xocalıdakı hadisələri əvvəlcədən bilirdinizmi? Və bununla bağlı müvafiq qurumlara məlumat
vermişdinizmi?
-Əlbəttə. Amma bu məsələyə həmin dövrkü ölkə rəhbərliyi o qədər də əhəmiyyət vermirdi.
Deyirdilər ki, hər yerdə baş verən toqquşmalar, qarşıdurmalar ola bilsin ki, burada da olacaq. Bu hadisənin
belə genişmiqyaslı və bu cür faciəvi başa çatacağını heç kəs gözləmirdi. Buna baxmayaraq fevralın 26-da
soyqırım başa çatanda hadisənin miqyası da məlum deyildi. Ona görə, dövlət idarə orqanları "Xocalıda
qarşıdurma olub, cəmi iki nəfər həlak olub” kimi informasiyalar vermişdilər. Ölkənin digər idarə
orqanlarında sadəcə bu səpkili məlumatlar yayılır, xəbərlər yalnız bu cür verilirdi. Ayın 26-da biz bu
informasiyanı dəqiqləşdirdik. Həmin vaxt "Səhər” qəzetinin Xocalıda iki müxbiri- Şamil Sabiroğlu və onda
Xocalı məktəbində işləyən Səriyyə Müslümqızı var idi. Müxbirlərimizin məlumatlarından başqa hər gün
Xocalının rəsmi dairələrindən informasiyalar alırdıq. Ayın 26-da isə qəribə idi ki, telefonumuza heç kəs
cavab vermədi. Bakıda rabitə xidməti ilə məşğul olan qızlar bizi Xocalı ilə calaşdıra bilmədilər. Bundan
sonra müxbirimiz Süleyman Qaradağlı Bakıda polis idarəsinin rəisi ilə danışmalı oldu. Redaksiyamıza ilk
məlumatı elə polislər verdilər ki, Xocalıda kütləvi sürətdə qırğın törədilib. Təbii olaraq, bunu
dəqiqləşdirməli idik və həmin gün müxbirlərimiz nəhayət, bizimlə əlaqə saxladılar. Ş. Sabiroğlu məlumat
verdi ki, Xocalıda yüzlərlə adam qətlə yetirilib, mindən çox xocalılı əsir götürülüb, itkin düşüb. Bununla
da polis idarəsindən aldığımız məlumatı dəqiqləşdirə bildik. Dəqiq informasiya aldığımıza görə, rəsmi
informasiya orqanlarının məlumatına yox, məhz öz müxbirlərimizin söylədiklərinə əsaslandıq.
Beləliklə, "Xocalı işğal olundu” başlıqlı yazı hazırlayıb, müxbirlərimizdən aldığımız informasiyaları
əks olunmaqla "Səhər” qəzetinin 27 fevral 1992-ci il sayında dərc etdik. Bütün digər mətbuat orqanlarında
"Xocalıda iki nəfər həyatını itirib” yazılsa da "Səhər” qəzetində əsl həqiqət meydana çıxarıldı. Bundan
sonra dövlət televiziyası, mətbuat orqanlar qəzetdə yaydığımız xəbərlərə əks məlumatlar dərc etdilər. Bu
isə normal olaraq, insanlarda böyük çaşqınlıq yaratdı. Fevralın 27-də xəbəri dərc etdiyimizə görə, "Səhər”
qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi Azərbaycan Nəşriyyatının qarşısında 200-300 nəfərlik böyük kütlə
toplaşdı. Baş redaktor kimi məni tələb etdilər, mən də etirazçıların qarşısına çıxdım. Təbii ki, böyük
ittihamlar irəli sürdülər, dezinformasiyalar yayıb, xalqı ayağa qaldırmağa cəhd etdiyimizi söylədilər.
Deyirdilər ki, Xocalıda 2-3 nəfər ölüb, qəzetdə yüzlərlə adamın öldüyünü yazırsınız, bu böyük təxribatdır,
əslində belə hadisə olmayıb. Mən isə başa saldım ki, mən jurnalistəm, təbii ki, öz vətənimi sevirəm, ilk
növbədə peşəmə çox böyük sədaqətim var. Əgər həqiqətən yazdığımız informasiya səhvdirsə, sizin bu
toplaşdığınız yerdə dar ağacı qurub özümü asacam.
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Çünki xalqa bu böyüklükdə yalan söyləmək olmaz. Jurnalistin haqqı yoxdur ki, yanlış informasiya
yaysın. Amma bu məlumatı dəqiqləşdirmək imkanımız da məhdud idi. O zaman indiki kimi mobil telefon,
internet yox idi. Kommunikasiya vasitələri məhdud idi. Bölgələrdəki müxbirlərimizlə çox çətinliklə əlaqə
saxlayırdıq. Həmin gün bizim verdiyimiz o informasiyada səhvən göstərilmişdi ki, Xocalı Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov da həyatını itirənlər arasındadır. Lakin bir müddət sonra Elman
Məmmədov özü mənə zəng vurdu və dedi ki, sağam, amma sağ ayağımdan yaralanmışam. Bundan sonra
Xocalı Rayon Prokuroru Atakişi Atakişiyev zəng vurdu. Qəzetdə dərc olunan informasiyanı artıqlaması ilə
təsdiq etdi. Beləliklə, ölkə ərazisinə ilkin məlumat bu cür yayıldı.
Xarici Kütləvi İnformasiya Vasitələri də Xocalıda baş verən hadisələrə bağlı məlumat əldə etdilər.
Sonrakı günlərdə artıq soyqırımının şəkillərini əldə etdik. Bir neçə gün keçdikdə artıq mərhum Çingiz
Mustafayevin çəkdiyi videolar yayıldı. Cəmiyyət də, mətbuat da bu videolardan Xocalı soyqırımı haqqında
məlumatları öyrənə bildi. Bununla, tale 2 il əvvəl 20 yanvar faciəsi haqqında əsl həqiqətləri ilk olaraq ölkə
ərazisində, beynəlxalq ictimaiyyətdə yayan "Səhər” qəzetinin əməkdaşlarının öhdəsinə Xocalı hadisəsi
haqqında da ilk məlumatı yaymaq məsuliyyəti qoydu.
- Faciə haqqında dövlət televiziyasının, mətbuat orqanlarının qeyri-dəqiq məlumat yaymasının
səbəbi nə idi?
Həmin vaxt dövlət televiziyası, AzərTac və digər media qurumları tapşırıq yerinə yetirirdilər. Biz onlarla
əlaqə saxladıq ki, məhz həqiqət bundan ibarətdir. Onlar məsələni ən yaxşı halda sükutla qarşılayırdılar,
reaksiya bildirmirdilər. Hətta bəzən bizə təzyiq də göstərirdilər ki, rəsmi agentliklər, qəzetlər, dövlət
televiziyası hansı məlumatı verirsə, siz də həmin məlumatı dərc edin. Dövlətin məsləhət bildiyi informasiya
bundan ibarətdir. Sözsüz ki, onların dediklərini etmədik. Çünki, qəzetçilikdə belə qayda var. Həmin bölgədə
bizim müxbirimiz varsa, onun verdiyi məlumatlara inanmalıyıq. Müxbirə nə düşmüşdü ki, yalan
informasiya versin. Ş. Sabiroğlu Ağdamda idi, Xocalıların meyitlərini Ağdama daşıyanlardan biri idi.
Həmin hadisələri öz gözləri ilə görmüşdü. Təbii ki, biz onun dediklərinə istinad etməliydik. Xocalı Rayon
Prokuroru A. Atakişiyev kimi hadisələrin içərisində olmuş insanlar danışırdı. Onlardan daha etibarlı mənbə
olardımı? Canlı şahidləri, inandığımız insanları qoyub, dövlət agentliklərinə istinad edə bilməzdik. Ona
görə, jurnalistika prinsiplərini əsas götürüb, öz müxbirlərimizin məlumatlarına inam göstərdik.
- Hazırda Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına dair görülən işlər
qənaətbəxşdirmi?
Biz özümüz deyib, özümüz eşidirik. Azərbaycan ərazisində, sərhədlərimiz çərçivəsində Xocalı ilə
bağlı çoxlu kitablar çap olunub, sənədli filmlər çəkilib, tədbirlər həyata keçirilib. Amma biz bunları onsuz
da bilirik. Həmin hadisələrin canlı şahidləriyik. Xarici ölkələrdə bunu tamamilə başqa səpkidə təbliğ etmək
lazımdır. Son zamanlar "Xocalıya Ədalət!” kampaniyası çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə hərəkat keçirilir. Bu kampaniya təqdirəlayiqdir. Biz Xocalı
faciəsini gündəlik həyatımıza gətirməliyik. Xocalı təbliğatı ilə hər gün məşğul olmalıyıq. Yoxsa ildə 1 dəfə
Xocalını yada salıb, ildönümü ərəfəsində çəkilişləri nümayiş etdirib, söhbətlər aparmaqla Xocalı barədə
həqiqəti dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq çətindir. Doğrudur, dünya ölkələrinin bəzilərində, ABŞ-ın 20
ştatında Xocalı faciəsi soyqırımı kimi tanınıb. Yenə kifayət etmir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, qətliam
törədilib, bunu həyata keçirənlərin isə heç biri cəzalandırılmayıb. Bu məsələyə sözün həqiqi mənasında
hüquqi qiymət verilməlidir. Fərqi yoxdur, həmin şəxslər Rusiyadadır, Ermənistanda, ya başqa yerdədirlər.
Onlar cinayətkardır, qadınları, uşaqları, körpələri qətlə yetiriblər. Hüquqi münasibət göstərilsə, təbii ki,
beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələyə daha inamla yanaşar, qarşılarına qoyulmuş faktlara diqqətli nəzər
yetirər. Onlar baxırlar ki, biz danışırıq, şəkillər filmlər göstərməklə məhdudlaşırıq. Xocalıda tanınmaz hala
salınmış meyitlərin şəkillərini ermənilər də dünyaya göstərir. Bu şəkilləri öz əhalisi kimi təqdim edir,
faciəni azərbaycanlıların törətdiklərini iddia edirlər. Təbii ki, bu ucuz təbliğatdır. Amma nə qədər bəsit
görünsə də, ermənilər buna bir çox xalqları inandırmağı bacarıb. Xüsusi planla, məqsədyönlü şəkildə Xocalı
təbliğatı aparılmalıdır. İlk növbədə müəyyən nəticəyə nail olmalıyıq. Xarici təbliğat nəticəsində sadə xalqın
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faciədən təsirlənməsi təbiidir. Amma təbliğat apardığımız ölkələrin başçıları, səlahiyyətli nümayəndələri,
mövzuya ciddi yanaşmalı, ədalətin tərəfini saxlamaqda daha diqqətli olmalıdırlar. Təəssüf ki, indi bu
məsələdə ermənilər daha fəaldırlar. Onların daha çox saytları, televiziyaları, mətbuat orqanları bu işlərlə
məşğuldurlar. İndiki məqamda Ermənistan rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər həmin dövrdə faciəni
törədənlər olduğuna görə Xocalı hadisəsini öz siyasətlərinin əsas elementlərindən birinə çeviriblər. O vaxt
S. Sarkisyan və komandası çox böyük hərbi vəzifələr tutublar, bu qırğının da bilavasitə təşkilatçısıdırlar.
- Xocalı soyqırımında iştirak edən Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayı haqqında Azərbaycanda ilk
yazını da siz yazmısınız. Necə qarşılandı bu məqaləniz?
"Bəli, mən yazmışam. Bu hadisələrdən dərhal sonra həmin məqalə dərc olunub. 500 min tirajla
"Xocalı-den pasledni” adlı xüsusi buraxılışlarla, rus dilində çap olunub. Yazını rus dilində nəşr
etdirməyimdə məqsədim daha geniş əhatəyə çatdırılmasına nail olmaq idi. Artıq bundan sonra məqalə 20yə yaxın dünya dilinə tərcümə olunub. Mən onu öz vətəndaşlıq mövqeyim kimi qələmə aldım. Adi jurnalist
yazısı idi, amma görürsünüz, dünyanın 20-yə yaxın ölkəsində təkrar nəşr olundu.
Ona görə belə yazılarla davamlı çıxış etmək yararlıdır. İndi internet əsridir. Bir düyməni basmaqla
bütün dünya monitorun qarşısına çıxır. Bu şəraitdən xeyrimizə istifadə etməliyik. Biz yaşlı jurnalistlərik,
təcrübəmiz var, deyəcək sözümüz var, bu hadisələrin canlı şahidləriyik. Amma müasir gənclər bizdən ona
görə üstündür ki, onlar xarici dillər bilirlər, texnologiyanı mənimsəyiblər. Onların əksəriyyəti xaricdə təhsil
alıb, Azərbaycana qayıdıblar. Həmin gəncləri Xocalı təbliğatına daha çox cəlb etmək lazımdır. Gənclər
gözləməsinlər ki, kimsə yaxşı qonorar verəcək, onlar da yazı, kitab yazıb, film çəkəcəklər. Bu hər kəsin
vətəndaşlıq borcudur. Mümkün olan bütün vasitələrdən istifadə edib, Xocalı həqiqətlərini dünyaya
çatdırmalıyıq. Bu 1-3-5 ilin məsələsi deyil, uzun illər davam edəcək bir mübarizədir.
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Xocalı faciəsinin soyqırımı olmasını beynəlxalq hüquq normaları da təsdiqləyir
Xocalıda azərbaycanlılara qarşı düşmən erməni silahlı dəstələrinin həyata keçirdiyi kütləvi qırğının
soyqırımı olmasını beynəlxalq hüquq normaları da təsdiqləyir. Bu faciə tarix boyu yaddaşlardan
silinməyəcək və bu qətliamı törədənlər layiqli cəzalarını alacaqlar.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycanın ən yaxın tarixinin qanlı səhifəsi olan Xocalı
soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar fevralın 23-də Konstitusiya Məhkəməsində keçirilən anım
mərasimində səslənib.
Əvvəlcə soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Mərasimi açan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev ötən 25 il ərzində xalqımızın
bu faciəni hər il böyük kədər hissi ilə andığını qeyd edib və Xocalıda baş verən dəhşətlərin bütün dünyaya
çatdırılması istiqamətində görülən işlərdən danışıb.
Bildirilib ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə tarixdə Azərbaycan xalqına qarşı ən dəhşətli
və qanlı faciə - Xocalı soyqırımı törədilib. Həmin gecə Xocalı şəhəri erməni faşistləri və onların havadarları
tərəfindən yerlə-yeksan edilib. Dinc əhaliyə amansız divan tutulub, 613 nəfər qətlə yetirilib, 1275 nəfər
girov götürülüb. Qətlə yetirilənlərin 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i ahıl və qocalar olub.
Sədr Fərhad Abdullayev Xocalı soyqırımının erməni şovinistlərinin azərbaycanlılara qarşı XIX-XX
əsrlərdə həyata keçirdikləri etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olduğunu vurğulayıb. O, Xocalı
soyqırımına ilk dəfə siyasi-hüquqi qiymətin ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından
sonra verildiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın
24-də Milli Məclis “Xocalı Soyqırımı Günü haqqında” qərar qəbul edib. Ümummilli Lider bu soyqırımı
haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü
və davamlı addımlar atıb. BMT-yə, dünya dövlətlərinə bu qətliamın gerçək mahiyyətini çatdıraraq,
beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırıb.
F.Abdullayev Xocalı soyqırımının və ümumilikdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması istiqamətində Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə sistemli iş aparıldığını vurğulayıb. Bildirib ki, 2012-ci ildə faciənin iyirminci ildönümü ilə
əlaqədar Bakıda on minlərlə insanın iştirakı ilə keçirilən ümumxalq yürüşü və dünyanın müxtəlif
ölkələrində çoxsaylı tədbirlərin təşkili bu soyqırımının tanıdılması istiqamətində işlərin dövlət səviyyəsində
uğurla həyata keçirilməsindən xəbər verir. Prezident İlham Əliyev faciə qurbanlarının xatirəsinin
əbədiləşdirilməsini, onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini həmişə diqqət mərkəzində
saxlayır.
Konstitusiya Məhkəməsinin sədri diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanın yürütdüyü məqsədyönlü siyasət
nəticəsində artıq dünya birliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıda törətdikləri soyqırımı barəsində
məlumatlıdır. Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması istiqamətində Heydər Əliyev Fondu mühüm
layihələr həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın
bu sahədəki misilsiz xidmətləri xüsusi vurğulanmalıdır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıda törətdiyi
qırğınla bağlı bir sıra ölkələrdə silsilə tədbirlər keçirilib, anım mərasimləri təşkil olunub. Məhz bu uğurlu
fəaliyyət nəticəsində hazırda dünyanın bir sıra ölkələri, ABŞ-ın 20-dən çox ştatı, həmçinin bəzi beynəlxalq
təşkilatlar Xocalı qətliamının soyqırımı kimi tanınması barədə qərarlar qəbul edib. Bu səylərin nəticəsində
artıq dünya ictimaiyyəti Xocalı faciəsi, torpaqlarımızın zəbt edilməsi ilə bağlı daha çox məlumatlıdır.
F.Abdullayev Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanınmasında Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti, İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla
Əliyevanın xidmətlərini xüsusi vurğulayıb. Diqqətə çatdırılıb ki, məhz Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
2008-ci il mayın 8-dən başlanmış “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası Xocalı soyqırımı haqqında
həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayıb. Bu kampaniya çərçivəsində hər il yüzdən çox
ölkədə genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində çəkilən və bir
çox beynəlxalq mükafata layiq görülmüş “Sonsuz dəhliz” (Endless Corridor) sənədli filminin müxtəlif
ölkələrdə nümayiş etdirilməsi Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin tanınması baxımından böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Anım tədbirində həmçinin Konstitusiya Məhkəməsi Aparatının əməkdaşlarının məruzələri
dinlənilib.
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Məruzələrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fonunda ermənilərin əsas hədəflərdən biri olaraq Xocalını
seçməsinin heç də təsadüfi olmadığı vurğulanıb. Qeyd olunub ki, bu soyqırımı təkcə Azərbaycan xalqına
deyil, bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır cinayətdir. Xocalı soyqırımının törədilməsinə görə bilavasitə
Ermənistanın hazırkı rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır.
Anım tədbirinə yekun vuran F.Abdullayev deyib ki, hər bir azərbaycanlı Xocalı soyqırımı, eləcə də
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırılması üçün səylərini artırmalıdır. Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının qan yaddaşıdır. Xocalı
soyqırımının tanınması istiqamətində əldə olunan nəticələr deməyə əsas verir ki, bu faciəni törədənlər gectez ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verəcəklər. Buna görə də dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
ətrafında sıx birləşməli, onun apardığı siyasətə dəstək olmalı, ölkəmizin haqq səsini dünyaya yaymaq
istiqamətində çalışmalıyıq.
Konstitusiya Məhkəməsinin sədri bildirib ki, aprel döyüşləri zamanı torpaqlarımızın bir qisminin
işğaldan azad edilməsi, Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı
Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı Sərəncam, azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma
torpaqlarına qayıtmaları istiqamətində görülən işlər xalqımızın böyük qayıdış gününün uzaqda olmadığına
inamını daha da gücləndirir.
Anım mərasimində Xocalı soyqırımı ilə bağlı AZƏRTAC-ın hazırladığı sənədli film nümayiş
olunub.
Xalq qəzeti.-2017.-24 fevral.- № 42.-S.4.
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"Xocalıda 613 nəfər yox, ən azı 800 nəfər qətlə yetirilib"
Ayyət Əhməd
"Xocalı Həftəsi" rubrikamızın bu dəfəki qonağı tanınmış jurnalist, 90-cı illərdə çap olunan "Səhər”
qəzetinin əməkdaşı, Xocalı soyqırımı ilə bağlı ilk xəbərlərin müəllifi Şamil Sabiroğludur.
O, Sherg.az-a Xocalı faciəsinin baş vermə səbəbləri, soyqırım nəticəsində dinc, əliyalın
soydaşlarımızın başına gətirilən amansız işgəncələr, bu faciəyə dair həqiqətlərin beynəlxalq arenaya
çıxarılması və soyqırımın baş verməsində Rusiyanın rolundan danışdı. 1989-cu ilin sentyabr ayında könüllü
olaraq Laçın rayonuna getdiyini söyləyən Ş. Sabiroğlu qeyd edib ki, həmin vaxtlar bu rayonda Qayğı
qəsəbəsi inşa olunurdu. Onun inşası və müdafiəsinə köməklik göstərib:
"Hətta orada dəstənin kapitanı olmuşam. O zaman ermənilər Ermənistanın Göruş rayonun Dığ kəndi
ərazisindən Xankəndinə tunel yol çəkmək istəyirdilər . Onun qarşısını almaq məqsədilə Qayğı qəsəbəsi inşa
olundu. Bu, 43 mənzilli bir qəsəbə idi. Mən də orada iştirak etdim. Sonra 1990-cı ilin yanvar faciəsində
Bakıda oldum. Ondan sonra eşitdim ki, Xocalıya şəhər statusu verilir və mən ora getdim. 1990-cı ilin
yazından Xocalıya bağlandım. Və həmin dövrdə Xocalıda çox çətin bir durum var idi. Camaat 20 yanvar
faciəsindən sonra ruhdan düşmüşdü. Əhval -ruhiyyə yox idi. 1990-cı ilin 28 may bayramını Xocalıda qeyd
etdim. Özü də təntənəli şəkildə. Xocalıda Rusiyanın daxili qoşunlarının nümayəndələri vardı. Komendant
saatı vardı. Bu vəziyyətdə o tədbiri ərsəyə gətirmək çox çətin idi. Sağ olsun indiki millət vəkili Elman
Məmmədov və digər dostlar. Köməklik göstərdilər və orada gözəl bir bayram tədbiri keçirdim. Həmin vaxt
Azərbaycan müstəqil deyildi və orada 28 may bayramını qeyd etmək qeyri-mümkün idi. Mən onun üçün
Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi Polyaniçko Viktor Petroviçlə görüşdüm.
Tədbirin baş tutması üçün ondan icazə aldım. Biz Xocalı şəhərində camaatın gözü qabağında 100 rus
əsgərinin stadionun mühafizə etməsinə şərait yaratdıq. Bunu niyə söyləyirəm? Xocalıda durum çətin olsa
da, mən Xocalıya bağlanmışdım. 1991-ci ilin sentyabr ayından Məzahir Süleymanzadənin baş redaktoru
olduğu "Səhər" qəzetinin müxbiri kimi çalışırdım. Mənə böyük bir etimad göstərilmişdi. Xocalıda aparılan
abadlıq işlərində iştirak edirdim və tez-tez qəzetə xəbərlər verirdim. Son zamanlar görürdüm ki, ermənilər
öz aralarında danışırlar ki, biz Sumqayıt hadisələrinin ildönümünü Xocalıda qeyd edəcəyik. Mən də Bakıya
göndərdiyim materiallarda bunları xüsusi qeyd edirdim. Həm "Aydınlıq" , həm "İki sahil", həm də "Səhər"
qəzetində bu məlumatları yazırdım. Diqqətə çatdırırdım ki, ermənilər belə sözlər danışırlar və buna qarşı
təbir görmək lazımdır.
- Tədbir görülürdümü?
Xeyr. Nəhayət ki, 1991-ci ilin noyabr ayından Xocalıya gediş - gəliş yolu bağlandı. Ermənilər beton
dirəklərlə Pənah xanın vaxtında tikilər Əsgəran qalasını hördülər. Maşın yolları tamam bağlandı. Yeganə
ümid hava nəqliyyatına qalmışdı. Bir dəfə 1992-ci ilin yanvar ayının 28-də Ağdamda tədbir oldu. Bununla
vəziyyət çox gərginləşdi və vəziyyət çətinləşdi.
- Yolları açmaq üçün neynəmək lazım idi?
- Baxın, Ağdamda olan Xocalının 18 nümayəndəsini Bakıya gətirdim. Dedim ki, Xocalını verəcəklər.
Söhbət 1992-ci il fevral ayının 9-da olub. Fevralın 11-də isə biz onları müxtəlif adamlarla görüşdürdük.
Hətta Türkiyənin Azərbaycana təyin olunmuş ilk səfiri Altan Karamanoğlu ilə də görüşdürdük. Ondan xahiş
etdik ki, bizim sözlərimizi Ayaz Mütəllibova çatdırın. Bilsin ki, vəziyyət gərgindir. Xocalı işğal oluna bilər.
Onda Xocalının işğalına hələ 15 gün qalırdı. Biz bu mesajımızı verdik. Milli Məclisin deputatı rəhmətlik
İsmayıl Şıxlı, Tofiq Bağırov və AXC sədri Əbülfəz Elçibəylə də görüşdük. Əsas məqsədimiz o idi ki,
Xocalıda vəziyyətin ağır olduğunu camaata çatdıra çatdıra bilək. O vaxtki Prezident Aparatından xəbər
gəldi ki, Ayaz Mütəllibovun rəhbərliyi altında Təhlükəsizlik Şurasının iclası olacaq. Və sizdən də bir
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nümayəndə orada iştirak edəcək. Əfsuslar olsun ki, belə olmadı. Onların iclası fevralın 12-də gecə saat
23:00-dan sonra baş tutdu.
Bizim heç birimiz içəri buraxılmadıq. Soruşdum ki, niyə bizi buraxmırlar? Bildirdilər ki, A.
Mütəllibov deyir ki, onlar iclasda qəbul olunan qərarları Ermənistana sızdıra bilərlər. Biz də razılaşdıq və
gecə saat 4-ə işləmiş iclas başa çatdı. A. Mütəllibov qapıdan çıxandan sonra iclas iştirakçılarından soruşdum
ki, nə fikirləşirlər? Mənə bildirildi ki, A. Mütəllibov deyib ki, onlar Ağdama qayıtsınlar. Maşın verəcəyik
və Xocalı yolu açılacaq. Bəli ayın 13-də Allahyar müəllim və digər 17 nəfər Ağdama qayıtdılar . Mən
Bakıda qalmışdım. Uşaqlardan yardım götürdüm ki, Xocalıya Ağdam Əsgəran yolu açılsa, ora gedəcəm.
Amma fevralın 20, 21 və 22-i yollar açılmadı . Hər dəfə bir bəhanə gətirdilər. Ayın 23-də Uzundərədə
Rusiyaya məxsus böyük bir hərbi baza vardı. Qəsdən o bazanı dağıtdılar ki, camaatın başı ona qarışsın. Çox
böyük biabırçılıq idi. Bununla da Xocalı işğal olundu.
-İşğal günü Xocalıda idinizmi?
-Xeyr, mən o zaman Xocalının içərisində deyildim. Ora girə bilməmişdim. Əsgəran kəndi
yaxınlığındakı Şelli -"Qaraqaya" deyilən bir yerdə idik. Milli qəhrəman Şirin Mirzəyevin rəhbərlik etdiyi
taborda idim. Allahverdi Bağırovun rəhbərlik etdiyi taborda idim. Hərbi hissələri gəzirdim. Hər an da
çalışırdıq ki, Xocalıya gedən yolu açaq. Nəysə, Xocalı işğal olundu. Və biz camaatı xilas etməyə başladıq.
Fevralın 25-dən 26-a gecən gecə səhər qədər oradan yaralıları xilas etmişik. Ayın 26-da Xocalıdan Ağdama
30-40 meyit gətirildi. Bəlkə də rəqəm çox idi. Yadımda qalmayıb. Gördüm ki, masştab böyükdür. Saat 6-a
qədər yaralı və meyitləri çıxardıq.
Düşündüm ki, Bakı ilə əlaqə saxlayım və deyim ki, vəziyyət belədir. Bakıya "Səhər" qəzetinin
redaksiyasına zəng vurdum. Qəzetin redaksiyası Azərbaycan Nəşriyyatında birinci mərtəbədə yerləşirdi.
Telefonu baş redaktorun müavini Hidayət Elvüsal götürdü. Ağlaya-ağlaya ona dedim ki, məni qəzetin
Məzahir müəllimlə calaşdırın. Cavab verdi ki, Məzahir müəllimin Türkiyədən qonaqları var, mən sizi
eşidirəm. Söylədim ki, Hidayət müəllim Xocalı işğal olunub. Dedi, ay Şamil nə danışırsan, bəs, bizdə rəsmi
xəbərlər var ki, cəmi iki nəfər ölüb, Xocalı bizdədir. Dedim, Hidayət müəllim mənə inanmırsınızmı? Ondan
sonra qəzetin əməkdaşı Mehti Aliyevlə və Çingiz Ələsgərlə danışdım. Onları inandırdım ki, Xocalı işğal
olunub. Və nəhayət bildirdilər ki, Şamil bizdə AzərTacın rəsmi məlumatı var. Qəzet artıq çapa gedir. biz o
yazını çıxarıb, sənin yazını qoyuruq. Beləliklə yazını çapa veriblər.
Ondan sonra AZTV- və AzərTac yazıb ki, Xocalıda cəmi iki nəfər ölüb. Bizim qəzet isə yazır ki,
ilkin məlumata görə 100-ə yaxın insan həlak olub. Paytaxtda aləm bir- birinə dəyir. Ayın 28-də 300 dən
çox qız-gəlini Azərbaycan Nəşriyyatının qabağına yığıb deyirlər ki, bu qəzet ermənilərə işləyir. Onlar
Xocalı ilə bağlı yanlış məlumat verirlər. Buna görə də, üzr istəməlidirlər. Mənim də Bakıda gedən
proseslərdən xəbərim yox idi. Onda Məzahir müəllim camaatın qabağına çıxır və deyir ki, ay camaat bizim
müxbirimiz hadisə yerindədir. İnanmıram ki, Şamil yanlış məlumat versin. Əgər məlumat yalan çıxarsa,
mən onun əvəzinə üzr istəyəcəm. Əvvəlcə biz bu xəbəri dəqiqləşdirməliyik. Sonra mənə zəng gəldi ki, ay
Şamil şəkil çəkmisənmı? Dedim bəli var, çəkmişəm. Dedilər göndər. Bir gündən sonra onları göndərdim.
Həmin fotolar əsasında Hidayət müəllim, "Azərbaycan qan içində boğulur" başlıqlı məqalə yazdı. Ondan
hamı bildi ki, Xocalı işğal olunub. Eyni zamanda Seyidağa Mövsümlünün və rəhmətlik Çingiz
Mustafayevin fədakarlığı nəticəsində hamı Xocalının işğal olunduğunu bildi. O vaxt da demişəm və bu gün
də deyirəm ki, Xocalıda 613 nəfər yox, ən azı 800 nəfər qətlə yetirilib. 155 nəfər itkindir. Onlardan indiyə
qədər xəbər yoxdur. Eyni zamanda orada adı siyahıya düşməyən nə qədər qonaqlar olub. Ora qonaq kimi
gəliblər və qırılıblar. Bizdə onlar haqqında məlumat yoxdur.
- O vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinin bundan məlumatı yox idimi?
- Həmişə deyirəm, inanmıram ki, Ayaz Mütəllibov kreslosunu tərk etmək istəsin. Bununla yanaşı
mənə maraqlıdır ki, onun mətbuat katibi vardı. Səhv eləmirəmsə, Gürşad Zərbəliyev və Rasim Ağayev
orada təmsil olunurdular. İnanmıram ki, onlar "Səhər" qəzetini oxumamış olsunlar. Necə olur ki, onlar
bizım yazıları oxumayıblar? Təsəvvür edin ki, yanvarın 28-də Ağdamdan Şuşaya içərisində 43 nəfər heyət
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olan vertolyot ermənilər tərəfindən vuruldu. Bütün heyət həlak oldu. Onda "İki Sahil" qəzetində yazı
yazmışdım. Bu qəzet məndə qalır. Yazmışdım ki, "O vaxta qədər belə bəlalar baş verəcək ki, bizi başsız
başçılar idarə edir". Onda A. Mütəllibov prezident idi. Doğrudanmı Ayaz müəllimə çatdırmırdılar ki,
qəzetlərdə sizin əlehinizə yazılar gedir? Bunu ən azından çatdırmaq lazım idi. Görün nə olub? Bu qədər
yazıdan sonra qəzetimizi Ali Sovetin müzakirəsinə verirlər ki, guya "Səhər" qəzeti dezinformasiya yayır.
Dəhşət burasındadır ki, bunlar arxayın oldular ki, Moskva buna imkan verməz. Amma Moskva da imkan
verdi. Bizim o zaman yaxşı cəhətimiz o oldu ki, Xocalını insanlara çatdıra bildik. Mətbuatda onu
işıqlandırdı".
-Xocalı soyqırımının törədilməsində Rusiyanın rolu barədə nə deyə bilərsiniz?
- Mən vətənimi, torpağımı və millətimi sevən insanam. Azərbaycanda tolerantlığın tərəfdarıyam.
İstəyirəm ki, xalqımızla yanaşı, xalqımızın adət ənənəsini bəyənən, sevən digər ölkə vətəndaşları da burada
rahat yaşasınlar. Amma mən bunu deməliyəm ki, o zaman həqiqətən də Xocalı soyqırımı birbaşa Rusiyanın
əli ilə törədildi. Bu məsələ birbaşa Boris Yeltsinin otağında müzakirə olunub. Yadımdadır. Rusiyanın
müdafiə naziri vardı. Marşal Lukovnikov belə bir ifadə işlətmişdi və bu ifadə mətbuata da sızdı . Dedi ki,
Şuşadan Xankəndinə tez-tez atəş yağdırılır, bunun qarşısı alınmasa, böyük tədbirlər görəcəyik". 366 -cı
motoatıcı alay orada boş-boşuna saxlanılmırdı ki. Bəli, bunun başında birbaşa Rusiya dayandırdı. Biri var
rus xalqı, biri də var rus və fars şovinistləri. Azərbaycanın bu günə qədər başına gətirilən faciələrdə rus və
fars şovinistlərinin əli var. Bunu etiraf etmək lazımdır. Nədən qorxuram ki. Mən müstəqil Azərbaycanın
vətəndaşıyam və bizim dövlətimizə dəstək göstərən ölkələrə rəğbət bəsləyirik. Mənim düşmənim
Ermənistan və onu müdafiə edənlərdir. Yalnız Xocalının deyil, bütövlükdə Azərbaycan ərizələrinin
işğalında Rusiyanın müstəsna rolu olub".

Şərq.-2017.-24 fevral-№ 35.-S.5.
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“Xocalıları yaşadan Xocalıya qayıtmaq ümididir”
Şahmar Usubov: “Dövlətimizdən, xalqımızdan, ölkə rəhbərliyindən aldığımız güc bizdə inam
yaradır ki, doğma torpaqlarımıza mütləq qayıdacağıq”
Rufik İsmayılov
1991-94-cü illərdə Dağlıq Qarabağ bölgəsi uğrunda gedən müharibə nəticəsində Ermənistan
Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini, o cümlədən Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 inzibati rayonu işğal edib, 1
milyondan artıq insan qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Bu müharibə zamanı Ermənistan
silahlı birləşmələri 366-cı rus motoatıcı alayının köməkliyi ilə XX əsrin ən qanlı faciəsini Xocalı şəhərində
törədiblər. Xocalı soyqırımı mövzusunda "Kaspi”nin bu dəfəki müsahibi Xocalıda dünyaya gəlib böyüyən,
elə bu yaşayış məntəqəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışan, hazırda isə Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı olan Şahmar Usubovdur.
- Şahmar müəllim, bu il Xocalı soyqırımının töədilməsindən 25 il ötür. Hər il xalqımız o məşum
gecəni xatırlayır, qanlı faciə zamanı şəhid olanların ruhunu ehtiramla yad edir. Soyqırımı ərəfəsində
Xocalıda və ətraf ərazilərdə cərəyan edən hadisələri Siz necə xatırlayırsınız?
- Ötən əsrlər boyunca ermənilərin daim Azərbaycan ərazilərinə torpaq iddiaları olub. Azərbaycanın
yerində olmayan rəhbərlərinin bacarıqsızlığı, çar Rusiyasına, sonradan isə SSRİ-nin mərkəzi sayılan
Moskvaya təpki göstərmək bacarığında olmamaları səbəbindən tarixi torpaqlarımızı hissə-hissə düşmənə
bəxş ediblər. Zaman-zaman istəklərinə nail olmuş ermənilər XX əsrin sonlarında SSRİ-nin süqutunun baş
verdiyi bir vaxtda və Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunmasında rəhbərliyin zəif olduğu anda yenidən ərazi
iddiaları ilə çıxış etməyə başladılar. Bunun ardınca isə Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsi prosesi
başlandı. Bədnam qonşularımız öz havadarlarına arxalanaraq, azərbaycanlıların gözünü qırmaqdan ötrü
silsilə soyqırımlar törətməkdən də çəkinmirdilər. Xocalıdan öncə belə soyqırımılar Meşəlidə,
Kərkicahanda, Qaradağlıda baş verdi. O zamankı siyasi rəhbərliyin təcrübəsizliyi, cəsarətsizliyi, xalqın
taleyini düşünə bilməməsi ucbatından ermənilərin törətdiyi soyqırımıları Xocalıda öz kulminasiya
nöqtəsinə çatdı. Çox təəssüflər olsun ki, həmin vaxtlar bütün ətraf yaşayış məntəqələrindən təcrid olunan,
yalnız hava nəqliyyatı yolunun ümidinə qalan Xocalıya, bu şəhərin özünümüdafiəsinə mərkəzdən yardım
edən olmadı. Məhz bu laqeydlik üzündən Ermənistan silahlı qüvvələri 366-cı rus motoatıcı alayının yardımı
ilə Xocalıya hərtərəfli hücuma keçdilər, dinc, əliyalın mülki əhaliyə divan tutdular. Xocalı sakinləri həmin
vaxt olduqca dəhşətli anlar yaşadı. Biz xocalılar hər zaman torpağına, xalqına, elinə-obasına bağlı insanlar
olmuşuq. O dövrdə də xocalılar vətənini, torpağını qoyub kiminsə diktəsi ilə öz dədə-baba yurdundan
çıxmağı özlərinə ar sayıblar. O zaman görəndə ki bizə mərkəzdən, ölkə rəhbərliyindən heç bir kömək
yoxdur, biz xocalılar torpağımızı qoyub qaçmaqdansa, torpaq uğrunda ölməyi üstün tutduq. Təpədən
dırnağa qədər silahlanmış, yüzlərlə hərbi texnikanın, tankın, topun qarşısında Xocalı sona qədər düşmənə
layiqli müqavimət göstərməyi bacardı. Xocalının müdafiəsi zamanı həlak olan igid oğul-qızlarımız, milli
qəhrəmanlarımız var. Erməni gülləsinə tuş gələn körpələr, qadınlar, qocalar da var. Bu gün də biz fəxrlə
deyirik ki, Xocalı olaraq döyüşmüşük, torpaq uğrunda qan tökmüşük. 366-cı alay ilə erməni silahlı
birləşmələrinin müqayisəolunmaz dərəcədə hərbi üstünlüyü səbəbindən işğala, soyqırımına, qanlı faciəyə
məruz qalmışıq. Ancaq indi dövlətimizdən, ölkə rəhbərliyindən aldığımız güc bizə inam verir ki, doğma
torpaqlarımıza mütləq qayıdacağıq. Bu gün Cocuq Mərcanlıya olan qayıdış yaxın gələcəkdə Xocalıya
doğru da istiqamətlənəcək. Bax həmin vaxt biz sosial layihələrimizi, quruculuq və abadlıq işlərimizi
Xocalıda da davam etdirəcəyik.
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- Sizcə, Xocalı soyqırımının törədilməsində, xüsusən də mülki əhaliyə divan tutulmasında
Ermənistanın başlıca məqsədi nə idi?
- Bu sualı cavablandırmaq üçün bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Faciənin
təşkilatçılarından və bilavasitə iştirakçılarından biri, hazırda Ermənistanın prezidenti olan Serj Sarkisyan
özü əməllərindən indi fəxrlə danışır. O, xarici mediaya müsahibəsində bildirir ki, azərbaycanlılar bizim
dinc əhaliyə əl qaldıracağımızı gözləmirdilər, amma bizim Xocalıda mülki əhaliyə qarşı etdiklərimizi
gördülər və nəyə qadir olduğumuzu bildilər. Bu etirafları Ermənistan adlı oyuncaq dövlətin prezidenti bu
gün heç kimdən çəkinmədən dilə gətirir, lovğalanır. Budur erməni xisləti, erməni siyasəti, ermənilərin
dövlətçilik qurmaq iddiaları və ən nəhayət, Xocalıdakı qətliamın törədilməsində başlıca məqsəd. Bu
soyqırımının törədilməsində Ermənistanın indiki siyasi rəhbərliyi, eləcə də sabiq prezident Robert
Köçəryan, sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyan və başqaları şəxsən iştirak ediblər. Çox təəssüflər olsun
ki, beynəlxalq aləm, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə məsul olan həmsədr
dövlətlər, böyük güclər bu həqiqətləri bilsələr də, buna seyrçi qalırlar. Ümumiyyətlə, ermənilər həmişə
törədəcəkləri cinayətlərdən əvvəl öz məkrli planlarını hazırlayırlar. Onlar Xocalı soyqırımını
törətməmişdən qabaq Sumqayıt şousunu hazırladılar. Sumqayıtdakı şounu SSRİ-nin Dövlət Təhlükəsizliyi
Komitəsi ilə birgə həyata keçirdilər. Sumqayıtda guya yüzlərlə erməninin "öldürülməsini” dünya
miqyasında yayaraq, özlərinə gələcəkdə bəraət qazandırmaq və onun "qisasını almaq” adı altında silsilə
faciələr həyata keçirdilər. Onlar girdiyi oyunlarla özlərini yazıq, əzilmiş, sahibsiz bir xristian ümməti kimi
təqdim edirdilər. Xristian ölkələrin tərəfini saxlayan beynəlxalq təşkilatlar da əsl gerçəklikdən xəbərsiz
halda Azərbaycana müəyyən təzyiqlər etdilər. Bu baş verənlərin bir səbəbi də Azərbaycanı kölə kimi öz
müstəqilliyindən vaz keçirməyə məcbur etmək idi. Digər tərəfdən isə ermənilər həmin məsələləri öz
niyyətləri üçün istifadə etmək məqsədi güdürdülər. Mənfur qonşularımız Qərbi Azərbaycandakı
soydaşlarımızı öz dədə-baba yurdlarından qovub çıxartdıqdan sonra Azərbaycanın daxilində yaşayan
ermənilərin Dağlıq Qarabağa yerləşdirilməsini istəyirdilər. Ona görə də Dağlıq Qarabağ ərazisində
azərbaycanlılara qarşı soyqırımlar törədir və Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilərin qorunmasını tələb
edirdilər. Buna görə də Sumqayıt hadisələrinin törədilməsini Xocalı soyqırımının həyata keçirilməsi
planının ilk başlanğıcı saymaq olar. Beləliklə, dünyaya özlərini məzlum, əzilmiş xalq kimi göstərən
ermənilər Xocalıdakı vəhşiliklərlə öz mənfur xislətlərini aşkar etdilər. Üstəlik, həyasızcasına Xocalıda
öldürülən insanları azərbaycanlıların erməniləri öldürməsi yalanı ilə ilkin olaraq dünya mətbuatına
yayırdılar. Çünki plana əsasən, düşmənlər xarici mətbuatda işləyən yüzlərlə ermənini və ermənipərəst
jurnalistləri Dağlıq Qarabağa cəlb etmişdilər. Soyqırımının səhərisi törətdikləri faciəni çəkərək, guya
azərbaycanlıların ermənilərə qarşı etdiyi hərəkət kimi, Sumqayıt hadisələrinin davamı kimi yayırdılar.
Ancaq fakt faktlığında qalırdı. Sonradan bu məsələnin üstündə Azərbaycan Respublikası işlədi, xarici
media, beynəlxalq təşkilatlar Xocalı müsibətinə şahid kimi cəlb olundu. Lakin əfsus ki, o dövrdə həqiqət
ortaya çıxsa da, soyqırımını dünya dövlətlərinə çatdırmaq bir qədər vaxt tələb edirdi. Azərbaycan bir neçə
ildən sonra buna nail ola bildi.
- Hazırda Xocalı sakinlərinin aqibəti nə yerdədir, onlar Azərbaycanın hansı ərazilərində
məskunlaşıblar, vəziyyətləri necədir?
- Xocalı əhalisi soyqırıma məruz qaldı. Xocalılar öz doğma yurdlarından didərgin düşəndən sonra
respublikanın əlliyədək rayonuna səpələndilər. Sonra isə əhali müəyyən yerlərdə toplaşdı. Əhalinin bir
hissəsi Bakı şəhərində, qalan hissəsi də Qarabağa yaxın ərazilərdə müvəqqəti məskunlaşıb. Xocalı dərdi
ağır dərddir. Əsirlikdən azad olunan yüzlərlə insan sonradan dünyasını dəyişdi. Faciəni görmüş, faciəni
yaşamış, itki vermiş anaların gözləri illərlə ağlamaqdan tutulub. 150 nəfər itkin düşmüş insanın
intizarından, onların öldü-qaldısından məlumat ala bilməyən yaxınlarının gözləri ağlamaqdan tutulub. Bu
gün də xocalılar 25 il bundan öncə Xocalıda törədilmiş soyqırımının acısını, kədərini yaşayırlar. Faciə o
zaman insanlar üçün yüngülləşir ki, başqaları ilə bölüşürsən. Yaxınlarınla, qohumlarınla, dövlətinlə,
dövlətçiliyinlə, millətlə dərdini bölüşürsən. Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı, Xocalı
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soyqırımına qiymət verməsi, Prezidentimiz İlham Əliyevin bu siyasəti uğurla davam etdirməsi, Xocalı
soyqırımının 2010-cu ildən başlayaraq dünya səviyyəsində qeyd olunması və dünyada tanıdılması
istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın gördüyü işlər insanlarımıza bir
növ təsəllidir, onların yaşamaq ümidinı daha da artırır. Biz xocalılar inanırıq ki, tökülən qanlarımızın
qisasını mütləq alacağıq, doğma yurd-yuvamıza qayıdacağıq, şəhərimizi, qəbiristanlıqlarımızı yenidən
bərpa edəcəyik. İtkin düşmüş, şəhid olmuş insanların qəhrəmanlıq abidəsini Xocalıda ucaldacağıq.
Xocalıları yaşadan Xocalıya qayıtmaq ümididir. Xocalıya qayıtdıqdan, orada müəyyən abadlıq işləri
apardıqdan sonra şəhidlərimizin ruhu şad olacaq. Biz xocalılar bu ümidlə yaşayırıq və inanırıq ki, ölkə
başçısının rəhbərliyi ilə tezliklə torpağımıza qayıdacağıq.
- Bir qədər əvvəl Siz Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılmasına toxundunuz. Elə sonuncu sualım da
bununla əlaqədardır. Bu soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanıdılması və lazımi hüquqi-siyasi qiymət alması
üçün görülən işləri necə dəyərləndirirsiniz?
- Xocalı soyqırımı tək xocalıların dərdi deyil. Bu, ümumxalq dərdidir. Bu dərdin dünya
ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması yönündə dövlətimiz çox böyük işlər həyata keçirib.
2011-ci ildən başlanan "Xocalıya ədalət” kampaniyasına demək olar ki, hər kəs qoşulub. Əvvəllər
respublika daxilində gedən təbliğat kampaniyası indi dünyanın bir çox ölkələrində davam etdirilir.
Beynəlxalq təşkilatlarda soyqırımı günü və şəhidlərimizin ruhu anılır. Eyni zamanda, 68 müsəlman
dövlətinin parlamentində və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında soyqırımı günü yada salınır. Xocalı
soyqırımının 25 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 24 yanvar 2017ci il tarixli Sərəncam imzalanıb. Bu Sərəncama əsasən, Prezident Administrasiyasının rəhbəri cənab Ramiz
Mehdiyev də Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümünün qeyd edilməsi ilə bağlı hazırlanmış tədbirlər planını
təsdiq edib. Tədbirlər planında bütün orqanlara Xocalı soyqırımının keçirilməsi üçün məsuliyyətləri əks
olunub. Bütün nazirliklərə, xaricdəki diaspora və digər qurumlara tapşırıqlar verilib. Tədbirlər planına
əsasən, bütün şəhər və rayonlarımızda olduğu kimi, Xocalı rayonunda da silsilə tədbirlər keçirilir. Şəhid
ailələri ziyarət edilir, erməni əsirliyində olmuş, yaxınları itkin düşmüş insanlarla söhbətlər aparılır.
Soyqırımına məruz qalmış hər bir sakinə mənəvi dəstək oluruq. Xaricdəki səfirliklərimiz, diaspor
təşkilatlarımız, türk qardaşlarımızla birgə soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində mühüm təbliğat
işləri aparırlar. İlbəil Xocalı soyqırımı, təcavüzkar Ermənistanın vəhşilikləri dünyada daha çox tanıdılır.
Artıq 11 dövlət və ABŞ-ın 21 ştatı Xocalı soyqırımını tanıyır və ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri qınayır.
Xocalı rayon İcra Hakimiyyəti də soyqırıma məruz qalmış rayon kimi öz üzərinə düşən məsuliyyəti çox
yaxşı dərk edir. Aidiyyatı təşkilatlarla əlaqə saxlanılır. Xarici dövlətlərin ölkəmizdəki səfirliklərinin
nümayəndələrinin xocalıların məskunlaşdığı qəsəbələrə səfəri zamanı rayonumuzun tarixi, Xocalı
soyqırımının acı nəticələri haqqında məlumatlar verilir. Ümumu götürsək, dövlətimiz Xocalı soyqırımının
tanıdılması məqsədilə siyasi xəttini çoxdan formalaşdırıb və uğurla inkişaf etdirir. Məqsədimiz Xocalı
soyqırımına bütün dünya ictimaiyyətinin rəyini almaq və bu soyqırımı törədən vəhşilərin
cəzalandırılmasına nail olmaqdır.
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Xocalı faciəsinin soyqırımı olmasını beynəlxalq hüquq normaları da təsdiqləyir
Xocalıda azərbaycanlılara qarşı düşmən erməni silahlı dəstələrinin həyata keçirdiyi kütləvi qırğının
soyqırımı olmasını beynəlxalq hüquq normaları da təsdiqləyir. Bu faciə tarix boyu yaddaşlardan
silinməyəcək və bu qətliamı törədənlər layiqli cəzalarını alacaqlar.
Bu fikirlər Azərbaycanın ən yaxın tarixinin qanlı səhifəsi olan Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü
ilə əlaqədar fevralın 23-də Konstitusiya Məhkəməsində keçirilən anım mərasimində səslənib.
Əvvəlcə soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Mərasimi açan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev ötən 25 il ərzində xalqımızın
bu faciəni hər il böyük kədər hissi ilə andığını qeyd edib və Xocalıda baş verən dəhşətlərin bütün dünyaya
çatdırılması istiqamətində görülən işlərdən danışıb.
Bildirilib ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə tarixdə Azərbaycan xalqına qarşı ən dəhşətli
və qanlı faciə - Xocalı soyqırımı törədilib. Həmin gecə Xocalı şəhəri erməni faşistləri və onların havadarları
tərəfindən yerlə-yeksan edilib. Dinc əhaliyə amansız divan tutulub, 613 nəfər qətlə yetirilib, 1275 nəfər
girov götürülüb. Qətlə yetirilənlərin 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i ahıl və qocalar olub.
Sədr Fərhad Abdullayev Xocalı soyqırımının erməni şovinistlərinin azərbaycanlılara qarşı XIX-XX
əsrlərdə həyata keçirdikləri etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olduğunu vurğulayıb. O, Xocalı
soyqırımına ilk dəfə siyasi-hüquqi qiymətin ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından
sonra verildiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın
24-də Milli Məclis “Xocalı Soyqırımı Günü haqqında” qərar qəbul edib. Ümummilli Lider bu soyqırımı
haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü
və davamlı addımlar atıb. BMT-yə, dünya dövlətlərinə bu qətliamın gerçək mahiyyətini çatdıraraq,
beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırıb.
F.Abdullayev Xocalı soyqırımının və ümumilikdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması istiqamətində Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə sistemli iş aparıldığını vurğulayıb. Bildirib ki, 2012-ci ildə faciənin iyirminci ildönümü ilə
əlaqədar Bakıda on minlərlə insanın iştirakı ilə keçirilən ümumxalq yürüşü və dünyanın müxtəlif
ölkələrində çoxsaylı tədbirlərin təşkili bu soyqırımının tanıdılması istiqamətində işlərin dövlət səviyyəsində
uğurla həyata keçirilməsindən xəbər verir. Prezident İlham Əliyev faciə qurbanlarının xatirəsinin
əbədiləşdirilməsini, onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini həmişə diqqət mərkəzində
saxlayır.
Konstitusiya Məhkəməsinin sədri diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanın yürütdüyü məqsədyönlü siyasət
nəticəsində artıq dünya birliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıda törətdikləri soyqırımı barəsində
məlumatlıdır. Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması istiqamətində Heydər Əliyev Fondu mühüm
layihələr həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın
bu sahədəki misilsiz xidmətləri xüsusi vurğulanmalıdır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıda törətdiyi
qırğınla bağlı bir sıra ölkələrdə silsilə tədbirlər keçirilib, anım mərasimləri təşkil olunub. Məhz bu uğurlu
fəaliyyət nəticəsində hazırda dünyanın bir sıra ölkələri, ABŞ-ın 20-dən çox ştatı, həmçinin bəzi beynəlxalq
təşkilatlar Xocalı qətliamının soyqırımı kimi tanınması barədə qərarlar qəbul edib. Bu səylərin nəticəsində
artıq dünya ictimaiyyəti Xocalı faciəsi, torpaqlarımızın zəbt edilməsi ilə bağlı daha çox məlumatlıdır.
F.Abdullayev Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanınmasında Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti, İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla
Əliyevanın xidmətlərini xüsusi vurğulayıb. Diqqətə çatdırılıb ki, məhz Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
2008-ci il mayın 8-dən başlanmış “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası Xocalı soyqırımı haqqında
həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayıb. Bu kampaniya çərçivəsində hər il yüzdən çox
ölkədə genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində çəkilən və bir
çox beynəlxalq mükafata layiq görülmüş “Sonsuz dəhliz” (Endless Corridor) sənədli filminin müxtəlif
ölkələrdə nümayiş etdirilməsi Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin tanınması baxımından böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Anım tədbirində həmçinin Konstitusiya Məhkəməsi Aparatının əməkdaşlarının məruzələri
dinlənilib.
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Məruzələrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fonunda ermənilərin əsas hədəflərdən biri olaraq Xocalını
seçməsinin heç də təsadüfi olmadığı vurğulanıb. Qeyd olunub ki, bu soyqırımı təkcə Azərbaycan xalqına
deyil, bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır cinayətdir. Xocalı soyqırımının törədilməsinə görə bilavasitə
Ermənistanın hazırkı rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır.
Anım tədbirinə yekun vuran F.Abdullayev deyib ki, hər bir azərbaycanlı Xocalı soyqırımı, eləcə də
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırılması üçün səylərini artırmalıdır. Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının qan yaddaşıdır. Xocalı
soyqırımının tanınması istiqamətində əldə olunan nəticələr deməyə əsas verir ki, bu faciəni törədənlər gectez ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verəcəklər. Buna görə də dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
ətrafında sıx birləşməli, onun apardığı siyasətə dəstək olmalı, ölkəmizin haqq səsini dünyaya yaymaq
istiqamətində çalışmalıyıq.
Konstitusiya Məhkəməsinin sədri bildirib ki, aprel döyüşləri zamanı torpaqlarımızın bir qisminin
işğaldan azad edilməsi, Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı
Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı Sərəncam, azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma
torpaqlarına qayıtmaları istiqamətində görülən işlər xalqımızın böyük qayıdış gününün uzaqda olmadığına
inamını daha da gücləndirir.
Anım mərasimində Xocalı soyqırımı ilə bağlı AZƏRTAC-ın hazırladığı sənədli film nümayiş
olunub.
Xalq qəzeti.-2017.-24 fevral.-№42.-S.4.
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“Xocalı faciəsi-25 illik ağrı”
Əliqismət BƏDƏLOV
Yasamal rayonundakı Heydər Əliyev Mərkəzində rayon qeydiyyat şöbəsinin təşkilatçılığı ilə
keçirilən Xocalı faciəsinə həsr olunmuş tədbir iştirakçıların foyedə təşkil olunmuş sərgiyə baxışı ilə
başlandı. Rayon məktəblilərinin əl işlərindən ibarət sərgidə Xocalıda baş verən soyqırımı öz əksini
tapmışdı.
Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikən sonra Yasamal Rayon Qeydiyyat
Şöbəsinin rəisi İlahə Ələsgərova soyqırımı barədə məlumat verərək, qeyd etmişdir ki, 1992-ci il fevralın
25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının
iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal edərək dinc, əliyaln əhalini amansızcasına qətlə yetirmiş və tarixdə misli
görünməmiş soyqırımı törətmişdir. Xocalı işğal olunduqdan sonra şəhər yerlə-yeksan edilmiş, tariximədəni abidələr dağıdılmış, qaçıb canını qurtara bilməyən sakinlər öldürülmüş, girov götürülmüşdür. Girov
götürülmüş sakinlərə qarşı amansız zorakılıq tətbiq edilmişdir: “Tarixdə analoqu olmayan bu
soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilmiş,
8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirmişdir.
Düşmən gülləsindən 76-sı uşaq olmaqla, 487 nəfər yaralanmış. 1275 nəfər isə əsir götürülmüşdür. Girov
götürülənlərdən 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bugünədək məlum deyil”.
İ.Ələsgərova bildirmişdir ki, həmin dövrdə, hətta sonralar da respublikaya rəhbərlik edənlər bu
faciəyə hüquqi-siyasi qiymət verilməsində heç bir təşəbbbüs göstərməmişlər: “Erməni təcavüzkarlarının
törətdikləri bu vəhşilik yaddaşlardan heç zaman silinməyəcək. Çünki bu, təkcə Azərbaycan xalqına qarşı
soyqırımı deyildi, bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törədilmiş qanlı cinayət idi. Buna baxmayaraq, o zamankı
Azərbaycan hakimiyyəti bu dəhşətli hadisəyə siyasi qiymət verilməsi, qanlı qırğın barədə obyektiv
məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün heç bir əsaslı iş görmədi. Yalnız ümummilli lider
Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra həmin qanlı faciəyə hüquqi-siyasi
qiymət verildi. 1994-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan parlamenti 26 fevralı
Xocalı Soyqırımı Günü kimi elan etdi”.
Natiq qeyd etmişdir ki, möhtərəm Prezidentimizin həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasət nəticəsində
bu gün dünyanın bir sıra ölkələri, o cümlədən ABŞ-ın 21 ştatı Xocalını qətliam kimi tanıyan sənəd qəbul
edib.
Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti başçısıın müavini Təravət Muradova Xocalı qurbanlarının anım
mərasimləri ilə əlaqədar rayonda silsilə tədbirlər keçirildiyini bildirmişdir. 308 saylı tam orta məktəbdən
başlanan bu tədbirlər digər idarə və müəssiələrdə, təhsil, səhiyyə ocaqlarında davam etdiriləcəkdir.
T.Muradova qeyd etmişdir ki, yetişən gənc nəsil erməni quldurlarının bu vəhşiliyi ilə yaxından tanış
olmalı, Vətənin müdafiəsində həmişə ayıq-sayıq dayanmalıdırlar: “Ermənistan dövləti də yaxşı bilir ki, indi
Azərbaycan o dövrkü halda deyil. Hazırda bizim mətin, qüdrətli ordumuz var. Bu ordu öz gücünü ötən il
aprelin əvvəlində ermənilərə necə göstərdisə, hələ də özlərinə gələ bilmirlər. Həmin döyüşlərdə şücaət
göstərənlərin əksəriyyəti gənc nəslin nümayəndələri idi. Biz qürur hissi keçiririk ki, bu gün Vətənin
müdafiəsi uğrunda canlarını qurban verməyə hazır olan gənclərimiz var. Bu gənclər Xocalı şəhidlərinin
qanını yerdə qoymayacaqlar. Dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi düşünülmüş siyasi kurs insanlarda
gələcəyə böyük inam yaradıb. Bu qan yerdə qalmayacaq”.
Həmin dəhşətli hadisələrin canlı şahidləri olmuş, valideynlərini, yaxınlarını itirmiş Xocalı
sakinləri Zəminə Abdullayeva və Sabir Qurbanov erməni vəhşiliyindən, həmin gecə qarşılaşdıqları
müsibətlərdən söhbət açmışlar.
Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimi Hüseyn Səfərov, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı Damət
Nəbiyev, YAP Yasamal rayon qadınlar təşkilatının sədri Tamella Şahbazova, rayon gənclər və idman
idarəsinin rəisi İlham Səfərov və digərləri ermənilərin Xocalıda törətdikləri qətliamdan danışmışlar.
Sonra Xocalı faciəsinə həsr olunmuş film və M.Müşfiq adına 18 saylı tam orta məktəbin şagirdlərinin
ifasında kompozisiya nümayiş etdirilmişdir.
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Elman Məmmədov: "Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı törədilən ən qanlı cinayətlərdən biridir"
Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədovun müsahibəsi
- Elman müəllim, ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilən Xocalı soyqırımından 25 il ötür.
Ötən illər ərzində Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində görülən işlər barədə nə deyə
bilərsiniz?
- Xocalı soyqırımı bəşəriyyət tarixində insanlığa qarşı törədilən ən qanlı cinayətlərdən biridir. Ötən
illər ərzində soyqırımının dünyada tanınması istiqamətində ardıcıl olaraq tədbirlər görülüb. 1993-cü ildə
Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdığı ilk günlərdən Xocalı soyqırımını gündəmə gətirildi. İlk
dəfə Ulu öndərimizin rəhbərliyi ilə Milli Məclisdə 1994-cü ilin fevralın 24-də Xocalı faciəsinə siyasi qiymət
verildi. Bundan 3 il sonra Ulu öndər Heydər Əliyevin tapşırığı ilə istintaq materialları əsasında Ali
Məhkəmənin hərbi tribunalında iki aydan artıq məhkəmə prosesi getdi. Bu da Xocalı soyqırımına verilən
hüquqi qiymət idi. Təbii ki, bütün bunlar Azərbaycan daxilində baş verdi.
Bu mərhələdən sonra isə əsas hədəfimiz Xocalı soyqırımının dünyada tanınması oldu. Qeyd etdiyim
kimi bu istiqamətdə indiyə qədər xeyli işlər görülüb. Biz çalışmalıyıq ki, Xocalı soyqırımı dünya dövlətləri,
beynəlxalq qurumlar tərəfindən özünün hüquqi və siyasi qiymətini alsın. Hazırda "Beynəlxalq cinayətlərin
qarşısının alınması və bu cinayətləri törədənlərin cəzalandırılması haqqında" qanun layihəsi gündəmdədir.
Məqsəd odur ki, təkcə Xocalı soyqırımı deyil, beynəlxalq miqyasda törədilən bu tipli cinayətlərin qarşısının
alınsın və cinayətləri törədənlər cəzalandırılsınlar. Belə cinayətkarların içərisində bu gün böyük bir dəstə
Ermənistana rəhbərlik edən şəxslərdir. Serj Sarkisyan başda olmaqla Dağlıq Qarabağın separatçı rejiminə
rəhbərlik edənlər Xocalı soyqırımını törətmiş insanlardır. Biz bu cinayətkarların cəzalandırılması
istiqamətində işimizi aparmalıyıq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xocalıda baş verənlər qətliamın dünya miqyasında soyqırımı
kimi tanıdılması istiqamətində mühüm işlər görür. Eləcə də, Heydər Əliyev Fondu və Fondun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın bu yöndə fəaliyyəti təqdirəlayiqdir. Xüsusilə Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə reallaşdırılan "Xocalıya ədalət" kampaniyası böyük effekt verir.
Bu kampaniya çərçivəsində hər il dünyanın bir çox dövlətlərində tədbirlər keçirilir, insanlığa qarşı olan bu
qətliam beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılır. Bu, əvəzolunmaz fəaliyyətdir. Təbii ki, həyata
keçirilən bu sistemli tədbirlər nəticəsində bir sıra ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar Xocalı soyqırımını
tanıyıblar.
Amma bu məsələ hansısa qurumun işi deyil. Bu, ümumxalq məsələsidir və hər bir azərbaycanlı
Xocalı qətliamının dünyada tanıdılması işində iştirak etməlidir. Bununla da, hər birimiz bu soyqırımın
tanıdılması, ermənilərin iç üzünün açılması üçün çalışmalıyıq.
- Prezident İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının iyirmi beşinci ildönümü haqqında Sərəncamı bu
hadisənin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir?
- Əlbəttə ki, dövlət başçısının sərəncamının bu baxımdan əhəmiyyəti böyükdür. Sərəncamda da qeyd
olunduğu kimi, Xocalı faciəsini törətməklə Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün miqyasını daha da
genişləndirən və Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənara çıxaraq Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl,
Füzuli, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını işğal edən Ermənistanın apardığı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində
20 min soydaşımızın həyatına son qoyulub, 50 mindən çox insan yaralanıb və əlil olub, torpaqlarımızın 20
faizi işğala məruz qalıb.
Dövlət başçısının sərəncamı əsasında geniş tədbirlər planı hazırlandı. Hazırda tədbirlər planı icra
olunmaqdadır. Tədbirlər planında təkcə ölkə daxilində deyil, dünya miqyasında aparılacaq işlər əks olunub.
Artıq plana əsasən həm ölkəmizdə həm də müxtəlif ölkələrdə Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə
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əlaqədar tədbirlər keçirilir. Məqsədimiz XX əsrin sonunda erməni cinayətkarları tərəfindən
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımın yayılması, tanıdılması və bu həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə
çatdırmaqdan ibarətdir.
- Xocalının hərbi-strateji baxımdan mövqeyi necə idi?
- Xocalı qədim yaşayış məskənidir. Xocalı başdan-başa türk tarixini özündə əks etdirən müxtəlif
abidələrdən ibarət idi. Digər tərəfdən bu ərazi coğrafi, hərbi cəhətdən də çox strateji mövqedə idi. Bakıdan
Şuşaya, Laçından Ermənistana gedən magistral avtomobil yolu, Bakı-Xankəndi dəmiryolu Xocalıdan
keçirdi. Dağlıq Qarabağda yeganə hava limanı da Xocalıda idi. Digər tərəfdən, Xocalı elə bir yerdə
yerləşirdi ki, Xocalı ilə Ağdam arasında Əsgəran və onun ətrafında olan 7-8 erməni kəndini Xankəndi və
onun ətrafındakı erməni kəndlərindən ayıra bilirdi. İstənilən vaxt biz yolu bağlayanda onları ayıra bilərdik.
Yəni Xocalının çox mühüm hərbi-strateji mövqeyi var idi. Ona görə də, ermənilər etiraf etdilər ki,
"qarşımıza məqsəd qoyduq ki, Xocalını ələ keçirməliyik. Çünki bununla, Azərbaycanın qarşısında tab
gətirə bilərik". Xocalı bizdə olduğu müddətdə erməni qüvvələrini iki yerə parçalamışdıq: Əsgəran və
Xankəndində olan qüvvələr. Əgər Azərbaycan tərəfi ermənilərdən əvvəl əməliyyat keçirərək Əsgərandan
yolu açılıb, Ağdamdakı və Xocalıdakı hərbi qüvvələrimizi birləşdirə bilsəydi faktiki olaraq Xankəndi bizə
təslim olurdu. Çünki yuxarı tərəfdən də Şuşadakı qüvvələrimiz vəziyyətə nəzarət edirdi. Bununla da
Qarabağ məsələsi bizim xeyrimizə həll olunardı. Amma ermənilər Azərbaycan hakimiyyətindən tez
hərəkətə keçdi və Xocalını işğal etdi.
- Elman müəllim, beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə Minsk qrupunun həmsədrlərinin Ermənistanın
işğalçılıq siyasətinə olan münasibəti haqda fikirlərinizi bilmək istərdik. Sizcə, bu münasibət işğal faktına
adekvatdırmı?
- ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətləri fəaliyyətlərində ermənipərəst mövqe nümayiş
etdirirlər. Əgər belə olmasaydı, onlar işğalçı dövləti çoxdan sülhə məcbur edə bilərdilər. Çünki hər üç dövlət
dünyada güclü, böyük dövlətlərdir və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsində həll olunması onlar tərəfindən qısa müddətdə reallaşdırıla bilər. Çünki işğalçı Ermənistan bu
dövlətlərin mövqeyinə qarşı çıxa bilməz.
Bu yaxınlarda Fransa prezidenti Ollandın erməni diasporu ilə görüşündə səsləndirdiyi fikirlər də
onların ermənipərəst olduğunu bir daha sübut edir. Ermənilər Fransanı özlərinə ikinci vətən hesab edirlər.
Fransua Ollandın fikirləri Ermənistanın maraqlarına xidmət edir. Bir neçə il öncə Sarkozi Fransa prezidenti
olarkən demişdi ki, Ermənistan bizim kiçik bacımızdır. Mən də o zaman belə bir fikir söyləmişdim ki,
Ermənistan Fransanın əxlaqsız bacısıdır. İndi Fransua Olland ondan bir az da qabağa gedir. Deyirlər ki,
erməni mətbuatı Ollandın fikirlərini təhrif edib. Amma o, hər nə deyibsə, ermənilərin mənafeyinə xidmət
edir. Beynəlxalq hüquq var, eləcə də. Azərbaycanın BMT-yə qəbul olunarkən ərazisi, əhalisi qeyd olunub.
Bütün beynəlxalq qanunlar da əsas verir ki, Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll olunmalıdır. Əgər millətlərin öz müqəddəratını müəyyən etməkdən gedirsə, ermənilər
Azərbaycan ərazisində dövlət yaradıblar. Əgər Qarabağ erməniləri istəyirsə, gedib Ermənistanda
yaşasınlar. Millətlərin öz müqəddəratından danışsaq, onda Fransanın özü bir neçə yerə bölünməlidir. Yəni
məsələ bu cür yanaşma kökündən səhvdir.
- Bu günlərdə Dağlıq Qarabağın separatçı rejimi tərəfindən "referendum" keçirildi. Sizcə, bu
qanunsuz addım münaqişənin həllinə nə dərəcədə zərbə vurur?
- Təbii ki, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejim oyuncaq qurumdur. Və bu qurumun keçirdiyi
"referendumun" heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur. Çünki bu hadisə həm Azərbaycanın qanunlarına, həm də
beynəlxalq qanunlara ziddir. Dünyanın heç bir dövləti, təşkilatı separatçıların keçirdiyi "referendum"
oyununu tanımadı.
Amma məsələ tək bunda deyil. Beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər, xüsusilə ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri yalnız bəyanat verməli deyil. Çünki belə hərəkətlər münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə çox
ciddi zərbə vurur. Bununla erməni tərəfi açıq aydın sülh istəmədiklərini göstərir. Ona görə də, beynəlxalq
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birlik işğalçılara qarşı beynəlxalq hüquq çərçivəsində sərt addımlar atmalıdır. Təəssüf ki, biz bu münasibəti
bir çox dövlətlərdən, xüsusilə Qərb dövlətlərindən görmürük. İnsan hüquqlarından, demokratiyadan,
qanunun aliliyindən danışan dövlətlər və təşkilatlar işğal və soyqırımı faktına layiq olduğu qiyməti
verməlidirlər. Əgər bu olmasa, Azərbaycan beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq öz torpaqlarını işğaldan azad
edəcək.

Olaylar.-2017.-24 fevral-№ 277.-S.11.
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Sönən ocaqlar
Məhəmməd NƏRİMANOĞLU
Vətənimizin hər guşəsinin əsrarəngiz gözəllikləri daim vəsf edilib. Şairlərin şeirlərində, yazıçıların
nəsrlərində, bəstəkarların mahnılarında, müğənnilərin muğam və segahlarında, rəssamların bənzərsiz
tablolarında müqəddəs bir obraz yaradılıb, adına ana Vətən deyilib. Bu ağsaçlı, dünya yola salmış ananın
övladları zaman-zaman onu yadellilərdən, təcavüzkar və qəsbkarlardan qoruyublar. Ona görə ki, cənnəti
xatırladan belə diyara yadların könlü yox, gözü düşüb.
Belə gözəgəlimli, tarixi minilliklərə qədər gedən yurdlardan biri də təəssüf ki, taleyi əvvəldən
gətirməyən Xocalıdır. O Xocalı ki, 25 il öncə erməni vandallarının və daşnakların növbəti təcavüzünün
qurbanlarından biri kimi yandırıldı, əhalisi perik salındı. Xocalının dillər əzbəri olması, onun yalnız
qədimliyi və ya qaçqın-köçkünlərin sığınacaq yerinə çevrilməsi, yaxud maddi-mədəniyyət nümunələri ilə
zənginliyi deyil, həm də XX əsrin ən dəhşətli faciəsini yaşaması, sakinlərinin bir gecədə ermənilər
tərəfindən işgəncələrə məruz qalması, amansızcasına qətlə yetirilmələridir.
...Bir vaxtlar xocalılıların səsi Qırxqız dağının ətəklərindən gələrdi, əkib-becərər, qayğısız, dərdsərsiz ömür sürərdilər. Zaman necə dəyişdisə, hər şey alt-üst oldu. İllərdir ki, xocalılıların dərdindən,
kədərindən söz açılır, terrorun qurbanlarına çevrilmələrindən danışılır. Onların bəxtəvər günlərindən
(əslində, heç xoşbəxtlikləri də olmayıb, sanki talelərinə qaçqınlıq-köçkünlük əzəldən yazılıb) danışmaq
istərkən yenə də o qanlı-qadalı günlər düşür yada. Dağlıq Qarabağda erməni terrorunun ilk qurbanlarından
biri olan Miryusif Orucov Meşəlidən idi. 1991-ci il dekabrın 23-də 500 nəfərdən artıq sovet-erməni quldur
birləşməsi 300 nəfərlik əhalisi olan Meşəlini mühasirəyə aldı. Onlara köməyə gələn kosalılıların da ciddi
müqavimət göstərməsinə baxmayaraq, qaniçənlər kəndi yerlə-yeksan etdilər.
Oğlumu, yoldaşımı, qardaşımı itirdim...
Meşəlinin qorunmasında göstərdikləri şücaətə görə ağdamlı Hidayət Rüstəmov Azərbaycan
Respublikasının Milli Qəhrəmanı fəxri adına, Əli Mehralıyev və Rafiq Orucov isə “İgidliyə görə” medalına
layiq görüldülər. Kosaların Mehman Quliyev, Kamil və Şükür Məmmədovlar, Süleyman Ələsgərov, Elman
Abdullayev, Sənani Məhərrəmov, Bakir və Əhliman Quliyevlər, Möhübbət Əliyev kimi igidlərin də adları
çəkilməlidir.
O ağır illərdə Xocalıda, ümumiyyətlə, Qarabağda torpaqların müdafiəsində dayananlardan, lakin
ermənilərin qəsbkar təcavüzü nəticəsində ailə-uşağını itirənlərdən biri, keçmiş döyüşçü, əsəbləri tarıma
çəkilən Abbasqulu Rüstəmov bu gün də düşməndən qisas almağa hazır olduğunu bildirir. O, çox ağır bir
həyat keçirib. Düşmənin çirkin siyasəti dinc həyatını, əmin-amanlığını, yaşayışını əlindən alıb: “Torpağımı,
ailə-uşağımı məhv edən düşməni unuda bilərəmmi?! Onlarla üzbəüz döyüşmüşəm. Ağır zərbə aldığım üçün
illərdir ki, xəstəyəm. Oğlum Natiqlə həyat yoldaşım Dilarəni itirəndən sonra sanki “başıma hava gəlib”,
yuxum ərşə çəkilib”...
Abbasqulu kişinin itirdikləri yalnız bunlar deyil. Qardaşı ilə qayını da düşmən tərəfindən
amansızcasına qətlə yetiriliblər. Özü demişkən, saymaqla qurtarmayan itkilərə məruz qalıb. Sovet
ordusunun zabiti olan, Sankt-Peterburqda və Murmanskda hərbi məktəbdə oxuyan Abbasqulu Xocalının,
ümumiyyətlə, digər rayonların müdafiəsində, həmçinin Ağdərənin boşaldılmasında iştirak edib. Döyüş
dostlarının çoxu şəhid olub.
Dərdli-naləli xocalılılar ötən 25 ildə daim yad ediliblər. Bu dəfə də yolumuz xocalılıların daha sıx
məskunlaşdığı, Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsindəki “Gənclik şəhərciyi”nədir. Paytaxtın müxtəlif
yerlərindəki ictimai binalarda, yataqxana və bağçalarda yerləşən xocalılılar bu qəsəbədə də məskunlaşıblar.
Dörd ildir qəsəbəyə köçürülüblər. Hər cür kommunal şəraitə malik yaşayış binalarından ibarət qəsəbədə
bütün infrastruktur yaradılıb.
Bir ailədən 6 şəhid
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2011-ci ildən “Gənclik şəhəri”ndə məskunlaşan Validə Nəsibova o dəhşətli gecədə yalnız qohuməqrəbasını yox, nəsil-nəcabəti ilə birlikdə ata yurdu Xocalını da itirdiyini deyir. Aradan illər keçsə də, o
gecənin ağrıları azalmayıb. Bunu vaxtsız ağartdığı saçlarından, cavan olsa da, üzünün qırışlarından, belinin
bükülməsindən hiss etmək çətin deyil, üstəlik, ürək ağrısı, əsəb, qan təzyiqi kimi əbədi xəstəliklər də tapıb.
Bütövlükdə ata ocağı söndürülən Validə Astan qızı Nəsibova o gecə Tofiq, Eldar və Telman adlı üç
qardaşını, onların da hərəsinin bir balasını itirib. Sadəcə, itirməyib, Xocalının oduna qalanıb, yanıb kül
olublar, ya da gülləbarana tuş gəliblər, bilinmir. Verdiyi itkilər yalnız bununla bitmir. Bacısının yoldaşı
Vaqif Məmmədov da Xocalısı ilə eyni gecədə düşmən gülləsindən yayına bilməyib. Atası Astan Bəhram
oğlu Zeynalov belə itkilərə dözə bilməzdi. Ona görə də Xocalısından iki addım bu yana atan kimi yurd
nisgilli gözlərini əbədi olaraq yumdu: “O dəhşətli gecədən danışa bilmirəm. Elə bil ki, gözlərimə duman
çökür, amma yaddaşımda qalanlar qan rəngindədir. O gecə Xocalıdan çıxıb Ağdama tərəf qaçmaq istəyəndə
ermənilər bizi gülləbaran etdilər. Balaca oğlum Fazil yaralandı, Tofiq Hüseynovun qızını da yanımızda
vurdular”...
Validə Nəsibova yalnız ailə faciəsindən deyil, tar-mar edilmiş, külü göylərə sovrulmuş ata
yurdundan, ana laylasından əli üzülmüşlərin dərdini dilə gətirə bilməsə də, qəmli çöhrəsinə çökmüş qüssəkədərdən hər şey oxunurdu. Deyir ki, Zərifə, Tahir, Məhəmməd və Çiçək də bizimlə “qaçırdılar”: ...qaça
bilmədilər: amansız yağı kəsdi yolumuzu, bizi da qırıb-çatdılar. Oradan salamat çıxmaq isə möcüzəydi.
Kətikdağ o gecə donub qalmışdı, ermənilərin xocalılılara tutduqları amansızlığın şahidinə çevrilmişdi”.
...Xocalının Daşbulaq kəndində dünyaya gəlmiş Gözəl Hüseynovanın dərdi də digər həmdərdliləri
kimi, öncə gözləri qarşısında itirdikləri doğmaları və yandırılan ata ocağıdır. Altı nəfərlik ailədən salamat
qalan qardaşı Vidadi ilə itirdiklərinin həsrətini çəkməkdə, yollarını hələ də gözləməkdədirlər. O zülmət
gecədən salamat qurtarıb, 2011-ci ilədək Bayıl qəsəbəsindəki gəmiqayırma zavodunun fəhlə
yataqxanasında məskunlaşıblar. Qardaş-bacıdan savayı həmin ailədən salamat çıxan olmayıb: Əziz, Tacir,
atası Hüseyn, subay bacıları Maral, Süsən, Ema Xocalı ilə birlikdə erməni vandalizminin qurbanlarına
çevriliblər. Anası dünyasını erkən dəyişdiyindən, böyük bacısı Xoşbəxt ailə qurmayıb: ömür-gününü
qardaş-bacılarına həsr edib. Bütün bunlar Gözəl Hüseynovanın Xocalıdan sonra yaddaşında saxladığı ağrıacılı xatirələrinin bir qismidir ki, nə yazılası, nə də oxunasıdır.
Qoşa oğul dağı çəkən ana
Xocalıda, ümumiyyətlə, külli-Qarabağda itirilən hər nə varsa müqəddəsdir, əvəzsizdir. Amma
onların ən ağrılısı qoşa oğulları vətənə, torpağa qurban versə də, yurdundan, isti ocağından perik düşən
anaların səssiz naləsidir. Almaz Səlimova əmisinin həyat yoldaşının, qayınanasının çəkdiyi bayatı-ağıları
da dilə gətirə bilmir, qəhər onu boğurdu.
O, cəhənnəm əzabı yaşadı. Balalarının birini “balalı balam”, o birisini “balasız balam”, “toy xınası
yaxılmayanım” - deyə haray çəkirdi. Onu heç nə ilə ovundura bilmirdilər. Dözə bilmədi bu itkilərə, onu da
itirdilər. Deyirdi ki, kaş oğlanlarımdan biri qalıb nəsil-kökü yaşadaydı: “Mən isə tamamilə özgə cür
fikirləşirəm: kaş mənim də bir övlad-uşağım olaydı. O da döyüşüb şəhid gedəydi, atası kimi. Belə olsaydı,
mən də səbir tapar, torpaq uğrunda bala verən analardan sayılardım”...
Almaz Səlimovanın dərdləri dağ boyda olsa da, təsəllisi var. Deyir ki, Qarabağımızı qaytarmağa
qadirik. Dövlət başçısının dəfələrlə bildirdiyi kimi, düşmən o torpaqlardan çıxarılacaqdır.
Bütün bu nisgillərlə yanaşı, yurd itkisi ilə yaşayanların qəlbinin dərinliklərində söndürülmüş
ocaqların odu, alovu, intizar dolu baxışlarının dərinliklərində közərən ümidləri də var. Digər məcburi
köçkünlər kimi, onlar da dövlətin göstərdiyi qayğını yüksək dəyərləndirirlər. Yaxşı bilirlər ki, Azərbaycanla
təcavüzkar Ermənistanın keçdiyi inkişaf yolu müqayisəolunmaz dərəcədə fərqlidir. Azərbaycan iqtisadi
inkişafda, Ermənistan isə bütün sahələrdə həmin sürətlə tənəzzülə uğramaqdadır. Buna görə də
Azərbaycanın Ermənistan üzərində qələbəsi şəksizdir!
Bu da dərdli-naləli xocalılıların dilinin əzbərinə çevrilmiş yurd ağrıları. Yaddaşımızı daim kötəkləyir,
ayıq-sayıq olmağa səsləyir. Bu səslər hələ ki ah-nalədir, fəryaddır, qisas haraylı, sinə dağlayan ağılıbayatılı...
Azərbaycan.-2017.-24 fevral.-№42.-S.7.
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Qaladərəsindən Gülablıya gedən yolun hər addım başında xocalılıların meyiti var idi...
Zakir Bəndəliyev Xocalıya qayıdacağı günün uzaqda olmadığına inanır
Əli SƏLİMOV
...O zaman cəmi 44 yaşı vardı. Həyat yoldaşı Bəsti ilə birlikdə bir qız, iki oğul övladı böyüdürdü.
Evin böyük uşağı Gülnarənin 14, Anarın 13, Ədalətin 12 yaşı vardı. Xocalıda fəaliyyət göstərən tikiş
fabrikində çalışdığı mexanik işindən və həyətyanı təsərrüfatından alın təri ilə qazandığı ruzisi ilə ailəsini
halallıqla dolandırırdı. Atası Şıxverdi kişinin: “Oğul, evə haram gətirmə, halalı da aparar. Unutma ki, bizim
ocağa haram düşmür “ kəlamı daim qulağında sırğa idi. Ona görə də həmişə evdən çıxanda ilk duası bu
olardı: “Böyük Allahım, ruzimi halalından bəxş et və ailəm, doğmalarım üçün sağlam can sağlığı ver”.
Babaları hələ XX əsrin əvvəllərində qədim yurd yerimiz olan Dərələyəzdən məcburiyyət qarşısında
Qaladərəsinə pənah gətirmişdilər. Dağlıq Qarabağın bu gözəl guşəsində məskunlaşan insanlar zəhmətləri
ilə quru yerə çubuq sancıb ev-eşik qurmuşdular. Lakin hardan biləydilər ki, on illər keçdikdən sonra onların
yaşadıqları aqibət xələflərinə də nəsib olacaq. Necə deyərlər, sən saydığını say, gör fələk nə sayır...
Artıq zülmət aşiqi olan şər öz oyununu oynamaqda idi. Dünyanın əksər ölkəsinə səpələnmiş erməni
daşnakları yenə də qana susayır, bir zaman soydaşlarına ərməğan olunmuş torpaqları tam mənimsəmək,
Yerevan və Dağlıq Qarabağdakı əlaltıları vasitəsi ilə bu yerlərin əbədi sakinləri olan azəri türklərini silah
gücünə dərbədər etmək niyyəti güdürdülər. Vəziyyət pik həddinə çatmışdı. Xüsusən də hər tərəfdən
ermənilərin kompakt yaşadıqları kəndlərlə əhatə olunan Xocalı şəhəri və onun ətraf kəndləri üçün dözülməz
vəziyyət hökm sürməkdə idi. Halqa tam daralmışdı.
Xocalı rayonunun Qaladərəsi kəndinin sakini, həmin hadisələrin canlı şahidi olan Zakir Bəndəliyev
deyir:
- Son bir neçə ay ərzində gecəmiz-gündüzümüz yox idi. Davamlı olaraq erməni birləşmələri müxtəlif
çaplı silahlardan kəndimizi atəşə tuturdular. Bu atışmalar xətərsiz ötüşmürdü. Ölən və yaralılar var idi. Ona
görə də yaşlı insanların və uşaqların müəyyən qismi, o cümlədən mənim övladlarım da vertolyotla kənddən
çıxarılmışdı. Lakin sakinlərin böyük əksəriyyəti hələ də kənddə qalaraq böyük Yaradana ümid bağlayaraq
yaşamlarını sürürdülər. Bizi arxayın salan o idi ki, həmin dövrlər demək olar, hər gecə kəndi raket atəşinə
tuturdular. Bu hal vərdiş halı aldığı üçün bir növ, insanlar qorxu hissinə güc gəlmişdilər.
1992-ci il fevral ayının 25-də gecə saat 12-ni keçmişdi. Postda idim. Kəndimizin yuxarısında olan
və ermənilərin yaşadığı Mehdi kəndi istiqamətinə zirehli texnikanın gəlməsini müşahidə etdik. Sonra çayın
əks tərəfində olan Noraguh kəndindən bir-biri ilə fişəng vasitəsilə əlaqə saxladılar. Bunun ardınca kənd
müxtəlif növ silahlardan atəşə tutuldu. Camaatda qorxu hissi artmağa başladı. Evə gəlib həyat yoldaşıma
və bacıma narahat olmamalarını, bir azdan murdar ermənilərin sakitləşəcəklərini dedim. Lakin bu
gülləbaran əvvəlkilərdən seçilirdi. Kənd yolu evimizin önündən keçirdi. Kəndin içərisində hündürdən səslər
gəlməyə başladı. Çıxıb vəziyyəti öyrənmək istədim. Lakin evdəkilər qoymadılar ki, çıxan kimi güllə dəyə
bilər. Evimiz ermənilərin yaşadığı Noraguh kəndi ilə üzbəüz idi. Buna baxmayaraq çıxdım. Məlum oldu
ki, artıq ermənilər kəndin baş tərəfindəki evləri yandırmağa başlayıblar. Həmin ərazidə isə mesxeti
türklərinə fin evlərindən ibarət qəsəbə salınmışdı. Artıq gözləmək olmazdı. Həyətdə zəncirdə olan iti açıb
buraxaraq evdən çıxdıq.
Zakir kişi xatirələrini çözələyərək deyir ki, Qaladərəsinin çıxışında uç kəndin - Qaladərəsi, Qaçqın
(Dərələyəz) və yerli xocalılıların kompakt yaşadıqları ərazinin yol qovşağında taxta-şalban sexi var idi.
Camaat sexin zirzəmisində gizlənir ki, mərmi düşəndə xəsarət almasınlar. Arxada qalan evlər alova
büründüyündən başqa çıxış yolu qalmamışdı. Hərəkət etmək lazım idi. Bələdçiliyi olanlar müəyyən
kəşfiyyat apardıqdan sonra meşə yolu ilə hərəkət başlanır. Qarlı-şaxtalı havada insanlar ayaqlarını soyunub
çaydan keçib, uzun müddət süründülər. Ermənilərin atəş yağışı dayanmaq bilmirdi.
İnsanlar güllədən yayınmaq üçün Kətik dağının döşünə çıxdılar. Oradan Şuşaya və Ermənistan
ərazisinə gedən qaz kəməri keçirdi. Borunun yanında ağır texnikanın hərəkəti üçün yol var idi. Meşə ilə
müqayisədə daha rahat olan bu yolla bir xeyli hərəkət etdilər. Sonradan bu yol da çaya düşür. Bu halda
yenidən köç meşə yolu ilə hərəkətini davam etdi.
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Artıq səhər saat 05.10 radələrini göstərirdi. Bu zaman Kətik dağının başında it hürür. Bunun ardınca
Zakirin getdiyi insan axınına qarşı Əsgərandan gülləbaran başlanır. Hər kəs başını itirdiyindən hara getməli
olduğunu bilmirdi. Hərəkət dayanmışdı. Səhərin açılmasına az qalırdı. Belə davam edəcəyi halda, daha çox
qırğın baş verə bilərdi. Zakir Xocalı sakini Bəxtiyara deyir ki, dayanmağın mənası yoxdur. Getmək
lazımdır. Lakin o dayanır. Zakirgil yoluna davam edir. Yollarının üzərində hər addımbaşı onlardan bir
müddət əvvəl getmiş xeyli qadın, kişi və uşaq meyitləri ilə rastlaşırlar. Həmin istiqamətə atılan atəş yağışı
dayanmaq bilmirdi. Yerlə sürünməyə başlayırlar. Zakir bir də baxır ki, həyat yoldaşı sürünə bilmədiyi üçün
ayaqüstə gedir. Ondan sürünməsini istəsə də, xanımı bunun mümkün olmadığını deyir. Beləliklə, min bir
zillətlə düzəngahda taxıl sahəsinə çatırlar. Ağdamın Şelli kəndinin qənşərinə gəlib çıxırlar. Dağın Şelli
tərəfində oturub dincəlirlər. Bu zaman yada düşür ki, uzun illər topladıqları pulları tələsdiklərindən evdə
qalıb. Lakin Zakir xanımına təskinlik verir: “Təki canımız sağ olsun, pulu işləyib qazanmaq olar, canı yox”.
Aşağı düşüb Şelli sakinlərinin köməyi ilə təcili yardım maşınında Ağdama yollanırlar. Zakir kişi
deyir ki, “Çay evi”ndə bəlkə 4-5 litr çay içdim. Yolda susayanda qarı ağzına qoyub suyunu sovursa da
udmayıb. Qorxub ki, birdən öskürər və erməni yerlərini öyrənər.
Hava işıqlananda camaatın yarısının olmadığı aşkarlanır. Zakir kişi 3 qayını və qayınanasını
adamların arasında tapa bilmir. Qayınlarından biri David Haqverdiyev Xocalı özünümüdafiə batalyonunda
döyüşüb. Zakir vəziyyəti öyrənmək üçün qabağa gedərkən David müəyyən məsafədə bacısını belində
gətirib. Sonra atışma düşərkən bacısını qoyaraq geriyə düşmənlə döyüşə atılıb və geri qayıtmayıb. Zakir
geri qayıdıb çətinliklə də olsa, yoldaşını taparaq Ağdama çatdırıb. Digər qayınları Şahin, Cavanşirlə xanımı
və qayınanası isə Kətik dağının başına dırmaşıblar ki, oradan Gülablıya aşsınlar. Anaları yolda keçinib.
Onun üstünü paltarla örtdükdən sonra irəliləyiblər. Şahin vəziyyəti öyrənmək üçün qabağa getsə də, geri
qayıtmayıb. Cavanşir və həyat yoldaşını isə don vurur. Səhər gülablılılar onları tapıb kömək göstərirlər.
Ümumilikdə isə Zakir deyir ki, ən yaxın ətrafı sayanda 20 nəfərdən çox doğmasını itirib.
Digər xocalılılar kimi, Zakirin də köçkünlük həyatı başlayır. 1992-ci ildən 2000-ci ilə qədər
Sumqayıt Boruyayma Zavodunun yataqxanasında yaşayıb və orada işləyib. Zavodun rəhbərliyi və
kollektivi onlara qayğı ilə yanaşıblar. Xanımını və özünü işlə təmin ediblər. Burada əməkhaqqı ilə yanaşı,
müəssisə hesabına da onlara maddi kömək olub.
Lakin nə qədər qayğı ilə əhatə olunsa da, şəhər mühiti Zakiri sıxıb. Beləliklə, 2000-ci ildə gözəl
təbiəti, safqəlbli insanları ilə seçilən İsmayıllı rayonunun Ruşan kəndinə gələrək burada məskunlaşıb. Deyir
ki, yeni yurd yerində - İsmayıllıda da onları yaxşı qarşılayıblar. Burada özləri heyvandarlıq təsərrüfatı
yaradıblar. Oğlanları da bu işdə ona kömək edib. Ardından köçkünlükdən əvvəl məşğul olduğu arıçılığı da
inkişaf etdirib.
Artıq hər 3 övladı ailə, oğul-uşaq sahibidir. 6 nəvəsi var. Qızı Sumqayıtda ailə həyatı qursa da, iki
oğlu İsmayıllıdan evlənib. Bir sözlə, yerli camaatla qaynayıb-qarışıblar.
Həyatda hər şey yerini tapsa da, sosial məişət problemləri həll olunsa da, Zakir kişi həmin müdhiş
gecədə yaşadıqlarını heç zaman unutmur. Nazilən haqqın üzülməyəcəyinə, Ali Baş Komandan başda
olmaqla mərd oğullarımzın səyləri ilə üçrəngli bayrağımızın yenidən Xocalıda, Qaladərəsində
ucaldılacağına inanır.
Azərbaycan.-2017.-24 fevral.-№42.-S.7.
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Xocalı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırılır
A. Miriyev
Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümün tamam olur. Bu məqsədlə dünyanın müxtəlif ölkələrində
tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlər Xocalı soyqırımı və Ermənistan işğalı ilə bağlı həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
İordaniyanın “7stars TV” telekanalında Xocalı soyqırımı ilə bağlı reportaj yayımlanıb
Həmin tədbirlər çərçivəsində İordaniyanın “7stars TV” telekanalında “Azərbaycan Respublikasının
İordaniyadakı səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümünü qeyd edir” adlı 58 dəqiqəlik veriliş nümayiş
olunub. Səfirlikdən ildiriblər ki, verilişdə Ermənistanın hərbi birləşmələri tərəfindən Azərbaycanın Xocalı
şəhərində törədilmiş qırğında 613 nəfərin həlak olduğu, 150 nəfərin itkin düşdüyü qeyd edilib. Səfir Sabir
Ağabəyov, İordaniya Senatının İordaniya-Azərbaycan Qardaşlıq Komitəsinin sədri, senator Mərvan əlHmud, İordaniya Baş nazirinin sabiq müavini Saleh Ərşidat, Nümayəndələr Palatasının sabiq üzvü Hazem
Qaşou, iordaniyalı diplomat, səfir Muvaffaq əl-Acluni, sabiq mədəniyyət naziri Samir Habaşne, yazıçı,
Tədqiqatlar və İnformasiya Məsləhətləşmələri üzrə “Ərəbçilik evi”nin /“Dar əl-Arubə”/ baş direktoru
Sultan Haşim Xəttab, yazıçı-jurnalist, tarixçi Ömər əl-Armuti və başqaları Ermənistanın Azərbaycana qarşı
işğalçılıq siyasətini pisləyən, respublikamıza qarşı erməni təcavüzünə son qoyulmasını, Xocalıda törədilən
qırğının dünya ictimaiyyəti tərəfindən soyqırımı və müharibə cinayəti kimi tanınmasını və Azərbaycanın
işğal olunmuş torpaqlarının tam azad edilməsini tələb edən fikirlər səsləndiriblər. Səfir S.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 diqqətə çatdırıb. O, Xocalıda dinc əhaliyə qarşı törədilmiş vəhşilikdən bəhs edərək onların
amansızcasına qətlinin bütün bəşəriyyətə qarşı cinayət olduğunu xüsusi vurğulayıb. Səfir işğal edilmiş
Azərbaycan torpaqlarının qeyd-şərtsiz azad edilməsinə dair beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bir neçə
qətnamənin qəbul olunduğunu diqqətə çatdırıb. S.Ağabəyov İordaniya Senatının Xocalı soyqırımının
tanınması və qətiyyətlə pislənməsi barədə sənəd qəbul etdiyini, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT),
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycanla bağlı keçirilən
səsvermələrdə İordaniya tərəfinin daim sabit dost mövqe nümayiş etdirdiyini məmnunluqla vurğulayıb,
Kral II Abdullaha, İordaniya xalqına və hökumətinə Azərbaycan xalqı və hökuməti adından minnətdarlığını
bildirib. Səfirliyin müşaviri İlham Əliyev Xocalı soyqırımı ilə bağlı tarixi faktları və həqiqətləri izləyicilərin
diqqətinə çatdırıb. O, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı soyqırımı, XX əsrin
əvvəllərindən başlayaraq ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı aparılan etnik təmizləmə siyasəti,
azərbaycanlıların erməni silahlı dəstələri tərəfindən qətliamlara məruz qalması, kəndlərin və şəhərlərin, dini
və tarixi abidələrin, məktəblərin, məscidlərin və qəbiristanlıqların dağıdılması və yandırılması, bu
təcavüzün hələ də davam etməsi barədə məlumat verib. Bildirib ki, Xocalı soyqırımı 1905-1907-ci, 1918ci, 1948-1950-ci illərdə ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri silsilə qırğınların davamıdır və
bu qətliamlar işğalçı Ermənistanın irqçi və soyqırımı siyasətini əks etdirir, “Böyük Ermənistan” kimi
sərsəm bir ideyanın həyata keçirilməsinə xidmət edir. Ermənistanın bölgədə davam edən təxribatları,
Azərbaycan Ordusunun uğurlu aprel döyüşləri və həmin döyüşlər nəticəsində düşməndən azad edilmiş
ərazilərdə yenidənqurma işlərinə başlanması barədə məlumat verən müşavir Azərbaycan xalqının öz
torpaqlarının işğalı ilə heç zaman barışmayacağını, Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin
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yaradılmasına imkan verilməyəcəyini, işğal altında olan bütün torpaqlarımızın sülh yoluna razılıq
verilməyəcəyi təqdirdə güc yolu ilə tezliklə azad ediləcəyini bildirib.
İordaniyalı senator: “Xocalı faciəsi bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətdir”
Daha sonra çıxış edən İordaniya Senatının İordaniya-Azərbaycan Qardaşlıq Komitəsinin sədri
senator Mərvan əl-Hmud, İordaniya Baş nazirinin sabiq müavini Saleh Ərşidat, Nümayəndələr Palatasının
sabiq üzvü Hazem Qaşou, iordaniyalı diplomat, səfir Muvaffaq əl-Acluni, sabiq mədəniyyət naziri Samir
Habaşne Xocalı soyqırımının dünya tarixində ən kədərli və hüznlü tarix kimi qeyd edildiyini bildirib və
Xocalı faciəsini bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət kimi qiymətləndiriblər. Qeyd ediblər ki, İslam
Konfransı Təşkilatı Parlament İttifaqı Şurasının 9-cu iclası zamanı qəbul edilmiş Qətnamənin 3-cü
bəndində İKT Pİ-yə üzv parlamentlərin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının
Xocalı şəhərində azərbaycanlı dinc əhaliyə qarşı törətdiyi kütləvi qırğın “insanlığa qarşı törədilmiş cinayət”
kimi tanıdığı qeyd olunub. Xocalı soyqırımını Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ərzində
törədilmiş cinayətlərin ən dəhşətlisi olduğunu bildirərək, münaqişə nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizinin
Ermənistan tərəfindən işğal edildiyini qeyd edərək 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 diqqətə çatdırıblar. Daha sonra verilişdə
İordaniyanın nüfuzlu yazıçı-publisisti və jurnalisti Ömər Əl-Armuti ölkəmizin müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra qazandığı uğurlar barədə məlumat verib. O, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tarixindən, Xocalı faciəsindən və məhv edilmiş bu şəhərin əhalisinin qəddarlıqla qətlə
yetirilməsindən danışıb, faktlar və statistik göstəriciləri öz kitabında əks etdirdiyini deyib. İordaniyanın
nüfuzlu yazıçı-publisisti və jurnalisti, teleaparıcı Sultan Həttab Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarını
hərbi yolla azad etməyə tam qadir olduğunu vurğulayıb. Verilişin sonunda səfir S.Ağabəyov və
İordaniyanın bir sıra rəsmi şəxsləri telekanala müsahibə verərək, Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzünü pisləyib, Xocalı soyqırımını bütün bəşəriyyətə qarşı cinayət aktı kimi qiymətləndiriblər.
İndoneziyanın parlamenti hökumətdən münaqişə həll olunana qədər Ermənistanda diplomatik
nümayəndəlik açmamağı tələb edir
İndoneziya parlamentinin xarici əlaqələr üzrə birinci komissiyası isə Xocalı soyqırımının 25-ci
ildönümü ilə əlaqədar xüsusi bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının
üzləşdiyi ən ağrılı yaradır. Bu yalnız Azərbaycan xalqının yarası deyil, eyni zamanda, bütün dünyanın acısı
və bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətdir. Sənəddə qeyd edilir ki, birinci komissiya İndoneziya-Azərbaycan
ikitərəfli əlaqələrinə qardaşlıq çərçivəsində baxır: “Biz inanırıq ki, gerçək qardaşlığın inşası bir-birinin
ağrılarını öyrənməkdən, mənəvi dayaq olmaqdan və lazim gələrsə tətbiqi dəstək verməkdən keçir”.
Bəyanatda Nümayəndələr Palatasının sabiq spikeri Marzuki Əlidən sitat gətirilərək bir daha vurğulanır ki,
İndoneziyanın qanunverici orqanı hökumətdən Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı münaqişə həll
olunana qədər Ermənistanda diplomatik nümayəndəlik açmamağı tələb edir. İndoneziya xarici siyasətinin
Xocalı soyqırımı məsələsinə münasibətinin davamı olaraq palatanın birinci komissiyası əsas məqamları bir
daha vurğulayır: “Birincisi, komissiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət edir, insanlıq və ədalətə
yaraşmayan təcavüzün bütün formalarını qınayır. Azərbaycana qarşı təcavüz baş verərkən artıq bu ölkə
müstəqil idi. Bütün dövlətlər Azərbaycanın suverenliyinə və müstəqilliyinə hörmət etməlidir. İkincisi,
komissiya Azərbaycanın müsəlman olduqlarına görə xüsusi zəmində qətlə yetirilmiş yüzlərlə vətəndaşına
öz rəğbətini ifadə edir. Ermənistanın işğalının nəticəsi olaraq bir milyondan artıq azərbaycanlı öz tarixi
torpaqlarından qovulub və məcburi köçkünə çevrilib. Üçüncüsü, İndoneziya Ermənistanı BMT
Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini yerinə yetirməyə çağırır. Bu qətnamələr Azərbaycanın işğal
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edilmiş ərazilərindən Ermənistan qoşunlarının dərhal çıxarılmasını tələb edir. Beynəlxalq ictimaiyyətin
üzvü olaraq İndoneziya Ermənistan ilə Azərbaycan arasında davam edən münaqişənin ən yaxşı həllinə ümid
edir. Dördüncüsü, komissiya İndoneziya hökumətinə çağırış edərək bildirir ki, Ermənistan və Azərbaycan
ilə ikitərəfli münasibətlərdə İndoneziyanın xarici siyasət kursuna uyğun olaraq Xocalı soyqırımını
unutmamalı, heç vaxt bu mövqedən dönməməli və hər iki tərəfə münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək üçün
təkan verməlidir.
ABŞ Azərbaycanlılar Şəbəkəsi məlumatlandırma kampaniyası keçirir
ABŞ-da Amerika ictimaiyyətini isə Xocalı qətliamı barədə məlumatlandırmaq üzrə illik kampaniya
keçirilir. ABŞ Azərbaycanlılar Şəbəkəsi tərəfindən hazırlanmış, ABŞ konqresmenlərinə, ştatların
parlamentlərinin və administrasiyalarının qanunvericilərinə, ABŞ Dövlət Departamentinə və Amerika
KİV-lərinə ünvanlanmış müraciətdə qeyd edilir ki, 1992-ci ilin fevral ayında Xocalıda keçmiş SSRİ silahlı
qüvvələrinin 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş hərbi
cinayət müasir tarixdə sənədlərlə təsdiq edilmiş ən dəhşətli hadisələrdən biridir. Müraciətdə Xocalının
işğalı zamanı həlak olmuş insanlar haqqında statistik informasiya və erməni silahlı bölmələri tərəfindən
törədilmiş vəhşiliklər barədə spesifik məlumatlar verilir. ABŞ Azərbaycanlılar Şəbəkəsi Xocalı qırğınının
dünya ölkələrinin qanunverici orqanları və hökumətləri tərəfindən tanınmasının vacibliyini vurğulayaraq
qeyd edir ki, Xocalı qırğını bu günə qədər ABŞ-ın 30-dan çox ştatının parlamentləri və qubernator
proklamasiyaları səviyyəsində tanınıb.
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Xocalı qırğıni insanlıq əleyhinə törədilmiş soyqırımıdır
“Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin yüzilliklər boyu türk və
Azərbaycan xalqlarına qarşı apardığı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi
idi”
Prezident İlham Əliyev
Ramil Vəlibəyov,
YAP Nizami rayon təşkilatı Gənclər Birliyi sədrinin I müavini, doktorant
Azərbaycanın XX əsr tarixinin ən faciəli səhifələrindən biri olan Xocalı soyqırımının 25 ili tamam
olur. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş sovet ordusunun
Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının ağır texnikasının və şəxsi heyətinin köməyi ilə
Xocalı şəhərinə hücum edərək azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədiblər. Şəhər darmadağın edilib və
talanıb, dinc əhaliyə amansızlıqla divan tutulub, 613 nəfər qətlə yetirilib, meyitlər təhqir olunub, o
cümlədən 106 qadının, 63 uşağın, 70 qocanın həyatına son qoyulub, 487 nəfər yaralanıb, 1275 dinc sakin
əsir götürülüb, 150 nəfərin taleyindən isə hələ də xəbər yoxdur.
Dünya hələ də susur...
Erməni vandallarının Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri isə dünyanın nüfuzlu “Krua l’Eveneman”,
“Newsweek” jurnalları, “The Sunday Times”, “The Times”, “İzvestiya”, “Financial Times”, “Le Mond”,
“The Washington Post”, “Reuters” agentliyi, “Channel 4 News” televiziyası və digər media vasitələri
işıqlandırıblar. İstər 1992-ci ilin fevralında, istərsə də hadisədən sonrakı günlərdə Xocalıya dünyanın
müxtəlif ölkələrindən onlarla əcnəbi jurnalist gəlib. Onlar qanlı hadisələri gözləri ilə görüb dəhşətə
gəlirdilər. Həmin günlərdə dünyanın məşhur qəzet və jurnallarında xarici jurnalistlərin Xocalı soyqırımı
haqqında məlumatları dərc olunurdu. Bu müdhiş günlərdə xarici KİV-lərdə yer alan informasiyalar bəşər
tarixinin ən qanlı səhifələrindən olan Xocalı soyqırımı dəhşətlərini tam dolğunluğu ilə əks etdirməsə də,
hər halda, dünya ictimaiyyətində faciənin miqyası haqqında müəyyən təsəvvür yaratmaq baxımından
əhəmiyyətli idi. Amma təəssüflər olsun ki, soyqırımın baş verdiyi və ondan sonrakı günlərdə xarici
mətbuatda yüzlərlə bu kimi məlumatlar yayımlansa da, dünya dövlətləri bu dəhşətli hadisə haqqında
məlumatlı olsalar da, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda baş verənləri adları çəkilən
mətbuat orqanlarının məxsus olduqları dövlətlər indiyədək soyqırımı kimi tanımayıblar.
Xocalı insanlıq əleyhinə törədilmiş soyqırımıdır
Qeyd edək ki, miqyasına və dəhşətlərinə görə Xocalı qırğını təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil,
insanlıq əleyhinə törədilmiş soyqırımıdır. Xatın, Liditsa, Oradur, Ruanda soyqırımıları kimi, Xocalı
soyqırımı da insanlıq tarixinə yazılan qanlı faciədir. Bu faciənin soyqırımı olduğunu BMT-nin Soyqırımı
Cinayətlərinin Qarşısının Alınması və Cəzalandırılması haqqında Konvensiyasının, Ümumdünya İnsan
Haqları Bəyannaməsinin, Vətəndaş və Siyasi Hüquqlar barədə Beynəlxalq Sazişin, Fövqəladə
Vəziyyətlərdə və Hərbi Münaqişələr Zamanı Qadınların və Uşaqların Müdafiəsi Bəyannaməsinin,
Yuqoslaviya Beynəlxalq Cinayət Tribunalı Nizamnaməsinin, Ruanda Beynəlxalq Cinayət Tribunalı
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Nizamnaməsinin, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 1998-ci il 26 mart tarixli Fərmanının müddəaları təsdiq edir.
Xocalının yer üzündən silinməsi ermənilər üçün strateji xarakter daşıyırdı
Əlbəttə, bu gün həmin hadisələri geniş rakursda təhlil etdikdə bəlli olur ki, ermənilər Xocalı
soyqırımını törətməkdə siyasi və strateji məqsəd güdürdülər. Bu məqsəd isə hər şeydən əvvəl ondan ibarət
idi ki, Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən olan Xocalı Dağlıq Qarabağda strateji əhəmiyyətli
mövqeyə malik idi, həm də düşmənin məkrli niyyətlərinin reallaşmasına ən böyük maneə rolunu oynayırdı.
Dağlıq Qarabağı işğal etməyi qarşılarına əsas məqsəd kimi qoyan Ermənistan silahlı birləşmələri nəyin
bahasına olursa-olsun bu maneəni aradan qaldırmağa çalışırdılar.
Birincisi, ermənilərin məqsədi, ümumiyyətlə, Azərbaycanın ən qədim yaşayış məntəqələrindən olan
Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək idi. Bu da səbəbsiz deyildi. Axı, Xocalı Azərbaycan tarixinin
əsrlərin dərinliyindən müasir dövrə qədər zəngin mədəniyyət ənənələrinin əks olunduğu qədim yaşayış
məskəni kimi bu qədimliyə güzgü tuturdu. Serj Sarkisyan özü etiraf edərək deyib ki, “Xocalıya qədər
azərbaycanlılar düşünürdülər ki, biz onlarla sadəcə zarafat edirik. Azərbaycanlılar bu fikirdə idilər ki,
ermənilər dinc sakinlərə əl qaldırmağı bacaran insanlar deyil. Bu fikirləri sındırmaq lazım idi. Belə də
alındı”.
İkincisi, Xocalının strateji mövqedə - separatizm yuvası olan Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə,
Qarabağ dağının silsiləsində və Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşməsi,
Qarabağdakı yeganə aeroportun da burada olması idi. Xocalının bu cür strateji mövqeyə malik olması
erməni şovinistlərini narahat edirdi. Erməni silahlı dəstələrinin qarşısına qoyulmuş əsas vəzifələrdən ən
mühümü Xocalıdan keçən Əsgəran-Xankəndi yolunun boşaldılması və aeroportun ələ keçirilməsi idi.
Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyan da etiraf edib ki, Xocalı Qarabağı Ermənistanla birləşdirən
yeganə hava məkanı idi: “Bilirsiz belə şeylər barədə yüksək səslə danışmazlar. Deyərlər ki, mümkündür.
Mən də belə davranıram. Çünki Azərbaycanın keçmiş rəhbəri deyib ki, bunlar ermənilər yox,
azərbaycanlıların özləri olub. Amma yenə mən deyirəm ki, həqiqət başqa cürdür. Hər halda, Xocalı bütün
Qarabağı boğaza yığmışdı. Çünki bizi Ermənistanla birləşdirən aeroport orada idi”.
Xocalı soyqırımı və AXC-Müsavat cütlüyünün siyasi maraqları
Azərbaycanın tarixində ən təəssüf doğru məqam isə ondan ibarətdir ki, erməni daşnakları xocalılıları,
bütövlükdə isə azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qətlə yetirdiyi bir vaxtda Bakıda bu hadisələrə reaksiya
vermək, törədilən qırğınların dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq əvəzinə siyasi hakimiyyət uğrunda
savaş gedirdi. Xocalı soyqırımının üzərində siyasi məqsədlərini reallaşdıran AXC-Müsavat cütlüyü
hakimiyyəti istefaya çağırır, cəbhədə vuruşan hərbçiləri Bakıya yönəldirdi. Hətta, ən acı fakt ondan ibarət
idi ki, adları çəkilən ünsürlər Xocalı faciəsinin azərbaycanlılar tərəfindən törədildiyini də iddia edirdilər.
Əlbəttə ki, bu, birbaşa olaraq, Ermənistanın mövqeyini müdafiə etmək və onların işğal planlarına yarınmaq
idi. Məhz AXC-Müsavat cütlüyü bu soyqırımı faktından istifadə edərək hakimiyyətə gəlmək üçün özünə
zəmin yaratdı və Bakıda döyüş səhnələri qurmaqla, Şuşanın, Laçının və digər rayonlarımızın Ermənistan
tərəfindən işğalına da şərait yaratdı.
İlk dəfə ulu öndər Heydər Əliyev Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət verib
Bu cür vəziyyət Azərbaycan dövləti və xalqı üçün fəlakət idi. Ona görə də xalq ikinci Xocalı faciəsi
yaşamamaq üçün Ümummilli Lideri hakimiyyətə gətirdi. Məhz Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə
tanıdılması və erməni faşizminin ifşası ilə bağlı ilk təşəbbüs ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi
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ilə hakimiyyətə qayıdışından sonrakı dövrə təsadüf etdi. Ümummilli Lider ilk gündən Ermənistanın
Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı və terror siyasətinin mahiyyətini, habelə ərazilərimizin
işğalından sonra Dağlıq Qarabağın terrorizm mənbəyinə - “boz zona”ya çevrilməsi, orada narkotik
maddələrin yetişdirilməsi, mədəni abidələrin məhv edilməsi faktlarının və digər dəlil-sübutların dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasını xarici siyasətdə mühüm vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirdi. Bu məqsədlə
atılan mühüm addımlardan biri erməni təcavüzü nəticəsində üzləşdiyimiz milli faciələrimizə siyasi-hüquqi
qiymətin verilməsi oldu. Belə ki, Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi “Xocalı Soyqırımı Günü haqqında” qərar qəbul etdi, BMT-yə, dünya
dövlətlərinə bu qətliamın mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı təsirli
tədbirlər görməyə çağırdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə
sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” 1997-ci il 25 fevral tarixli Sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-da
saat 17.00-da Azərbaycan Respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram
əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan edilir.
Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının tanıdılmasını prioritet istiqamət kimi
müəyyənləşdirib
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyev
isə Azərbaycan həqiqətlərinin, Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını səfirliklərimiz və
diaspor təşkilatlarımız qarşısında vacib məsələ kimi müəyyənləşdirib. “Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin
yüzilliklər boyu türk və Azərbaycan xalqlarına qarşı apardığı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı
səhifəsi idi” deyən dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması
üçün bütün resursları və vasitələri işə salıb. Hətta, 2007-ci ildə Milli Məclis Xocalı soyqırımının 15 illiyi
ilə əlaqədar geniş qərar qəbul edib, Prezident İlham Əliyev isə Xocalı soyqırımının 20-ci və 25-ci
ildönümləri haqqında Sərəncamlar verib. Məhz, birbaşa Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə dünya
ictimaiyyətinin diqqətini Xocalı soyqırımına yönəltmək üçün dövlət başçısının, ölkənin siyasi elitasının
iştirakı ilə 2012-ci ildə ümumxalq yürüşü keçirilib. Elə bu il də belə bir yürüşün keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi səyi nəticəsində Azərbaycan həqiqətləri dünyanın hər
yerində nümayiş etdirilir
Bu gün Azərbaycan dövləti və hökuməti, digər qeyri-hökumət təşkilatları, diaspor qurumları ilə
yanaşı Heydər Əliyev Fondu da Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə daha geniş
coğrafiyada çatdırılması, onun soyqırımı aktı kimi tanıdılması istiqamətində mühüm addımlar atır.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi səyi
nəticəsində Azərbaycan həqiqətləri dünyanın hər yerində nümayiş etdirilir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən
işlərə xüsusi önəm verən Heydər Əliyev Fondu 2005-ci ildən başlayaraq, müxtəlif dillərdə “Qarabağ
həqiqətləri” toplusunu nəşr edir. Beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlanmış toplu ilkin olaraq Azərbaycan, rus
və ingilis dillərində nəşr edilib. Həmçinin “Qarabağ həqiqətləri” oxuculara alman və macar dillərində
təqdim olunub. Təbliğat materialları indiyədək bir çox xarici ölkələrdə yayılıb, müxtəlif tədbir və aksiyalar
zamanı Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında səmərəli ideoloji vasitəyə çevrilib.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə dünyanın 100-dən artıq nöqtəsində Xocalı soyqırımının
qurbanlarının xatirəsini anma mərasimləri keçirilir. Bu aksiyaların iştirakçılarına Fond tərəfindən
hazırlanmış, Qarabağın və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixindən bəhs edən
materiallar, bukletlər, fotoalbomlar və kitablar paylanılır. Aksiyalar çərçivəsində ermənilərin
vəhşiliklərindən bəhs edən sənədli filmlər nümayiş etdirilir, uşaq rəsmləri sərgiləri təşkil olunur. Yəni
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anlaşılan odur ki, Heydər Əliyev Fondu bu gün Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında
fasiləsiz və effektiv işləyən təşkilatdır.
Leyla Əliyevanın “Xocalıya ədalət” kampaniyası bütün xocalılıların səsini dünya
ictimaiyyətinə çatdırır
İnformasiya müharibəsinin geniş yayıldığı müasir dövrdə Xocalı soyqırımı haqqında bütün faktların
dünya dövlətlərinə çatdırılması istiqamətində atılan ən mühüm addımlardan biri də Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə təsis edilmiş, fəaliyyətinə 2009-cu ilin fevralında
start verilmiş və hazırda 50-dən artıq ölkədə minlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla davam etdirilən
“Xocalıya ədalət” beynəlxalq informasiya və təşviqat kampaniyasıdır. Kampaniyanın əsas məqsədi
beynəlxalq ictimaiyyətin Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlandırılmasını, faciəyə beynəlxalq aləmdə
mənəvi-siyasi qiymət verilməsini və beynəlxalq səviyyədə anılmasını təmin etməkdir.
Hazırda dünyanın bir çox nöqtəsində həyata keçirilən bu kampaniya çərçivəsində görülən işlərin
nəticəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan 50-dən artıq ölkənin parlament nümayəndə heyəti
Xocalı faciəsini beynəlxalq səviyyədə soyqırımı kimi tanıyıb. Həmçinin Meksika, Pakistan və digər
ölkələrin parlamentləri də Xocalı soyqırımını tanıyan sənədlər qəbul ediblər.
Xocalı soyqırımının təbliği yeni mərhələyə qədəm qoyub
Göründüyü kimi, Xocalı soyqırımının beynəlxalq miqyasda tanınması istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlər yeni mərhələyə qədəm qoyub. Bu mərhələdə Xocalı soyqırımı, ümumilikdə, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların, faktların, fotoşəkillərin dəqiqliyinə xüsusi
diqqət yetirilməlidir ki, düşmənlərimiz bundan əleyhimizə istifadə edə bilməsinlər. Erməni yalanlarının
qarşısının alınması üçün ən səmərəli yol Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırılması və ayrı-ayrı ölkələrin parlamentlərində tanınmasına nail olmaqdır. Bu işdə isə hər bir
azərbaycanlı fəal olmalı və əsl vətəndaşlıq mövqeyini ortaya qoymalıdır.

İki sahil.-2017.-24 fevral-№ 35.-S.16.
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“Allah məni 6 aylıq körpəmə bağışladı...”
Soyqırımında yaxınlarını itirən Nazilə Məmişova erməni vəhşiliyindən
möcüzə nəticəsində xilas olub
Rəşad BAXŞƏLİYEV
Azərbaycan xalqının ürəyinə süngü kimi sancılan XOCALI yarası düz 25 ildir ki, qəlbimizi göynədir
və hələ neçə-neçə illər ötsə də, qaysaqlanmayacaq... Elə bir xocalılı tapmaq mümkün deyil ki, o dəhşətli
qətliamda əzizini, yaxınını itirməmiş olsun.
Bu soyqırımının insanlığa sığmayan bir faciə olduğunu hər kəs bilsə də, heç kəs o dəhşətli gecədə
baş verənləri, həmin gün övladını, valideynlərini, qardaş-bacılarını, yaxınlarını itirən insanlar qədər anlaya
və anlada bilməz. Çünki onların gözlərindəki kədər, işgəncədən nitqlərində yaranmış qüsurlar, çəkdikləri
ağrı-acılar, əsl erməni xislətinin, erməni vandalizminin əyani sübutudur.
O insanlardan biri də Xocalı yerlə yeksan edilənə qədər 1 saylı orta məktəbdə müəllimə işləmiş
Nazilə Məmişovadır. Bu soyqırımı zamanı 30 yaşında olan Nazilə müəllimə o müdhiş gecədən möcüzə
sayəsində bətnindəki 6 aylıq körpəsi ilə bərabər qurtula bilib. Ancaq yaşadığı stress, düşmən əlinə keçmək
qorxusu 25 ildir canından çıxmayıb... Hələ, üstəlik, sinəsində qardaş dağı da var...
Bətnimdə 6 aylıq körpə ilə qarlı meşədə hərəkət etmək mənə çox çətin idi
- Xocalıda ziyalı ailəsində doğulmuş gənc bir xanım idim. Xoşbəxt həyat sürürdük. 1990-cı ildən
sonra xoş günlər sanki bizdən üz döndərdi. Bir il sonra isə acınacaqlı günlər başladı. 1992-ci ildə artıq 2
yaşında qızımız vardı. 1 saylı orta məktəbdə müəllimə işləyirdim. Xocalı mühasirədə idi. Hər gün atəş
səsləri eşidilirdi. Təhlükə olduğu üçün uşaqlar məktəbə gələ bilmirdilər. Yaşadığımız ev şəhərin yuxarı
hissəsində, ermənilərə yaxın ərazidə idi. Bura təhlükəli olduğu üçün Qarqar çayına yaxın ərazidə yaşayan
atamın bacısıgildə qalmağa məcbur olmuşduq. Qardaşım Şahinlə, həyat yoldaşım Zakir özünümüdafiə
taborunda idilər. Şahin yenicə ailə qurmuşdu. Onun yoldaşı da öz atasıgildə qalırdı.
...Gecə saat 11:00 radələrində Xocalını atəşə tutmağa başladılar. Dedilər ki, ermənilər sovet
ordusunun bölmələri ilə birləşib şəhərə hücuma keçiblər, hər tərəfdən tanklarla bizi mühasirəyə alırlar.
Haray, qışqırtı səsləri hər yeri bürümüşdü. Bayırda yoldaşım Zakirin səsini eşitdim. Çölə çıxdım ki,
vəziyyəti öyrənim. Zakir məndən qardaşımı soruşdu. Dedim Şahin hələ gəlməyib. Onu bir az gözlədik,
sonra vəziyyət gərginləşdiyi üçün evdən çıxmalı olduq. Qarqar çayını keçib meşəyə daxil olduq. Soyuqşaxtalı hava vardı. Həmin gün möhkəm qar yağmışdı. Elə insanların çoxunun məhv olmasına səbəbkar qar
oldu. Soyuq çaydan keçən adamların əlləri-ayaqları qarda buz bağladı. Camaat dəstələrlə, necə gəldi, korkoranə hərəkət edirdi. Bətnimdə 6 aylıq körpə ilə qarda hərəkət etmək mənə çox çətin idi. Qızımı anam
götürmüşü. Birdən atışma başladı. Arxa tərəfimizdən ermənilərin açdığı atəş sanki meşəyə yağış kimi
yağırdı. Kimisi yaralanır, kimisi yerindəcə həlak olurdu. İnsanların kütləvi surətdə məhv edilməsi həmin
yerdə baş verdi. Atışma başlayanda yoldaşım qızımı anamdan almışdı. Həmin zaman dəhşətli səhnə vardı.
İnsanın gözü elə “böyüyür” ki, heç ən yaxın adamını da vahimədən tanıya bilmirsən...
Arxadan gələn insanlar dedilər ki, artıq dayanmaq olmaz, getmək lazımdır. Biz dağa qalxdıqca
Xocalı aşağıda qalırdı və şəhərin necə yandığı aydın görünürdü. Bütün gecəni psixoloji sarsıntı içindəydim.
Ömür boyu yadımdan çıxmayacaq o anı xatırlayanda şok keçirirəm
Atəş səsləri yüksəldikcə camaat pərən-pərən düşürdü. Yadımdan çıxmayan və ömür boyu
çıxmayacaq bir anı xatırlayanda şoka düşürəm. Qızım balaca idi. Evdən çıxanda ağlamasın deyə əmziyini
də götürmüşdüm. Meşədə ermənilər səsimizi eşitməsin deyə, sakit-sakit hərəkət edirdik. Birdən uşağın
əmziyi ağzından düşdü. Elə bil başıma qaynar su tökdülər. Fikirləşdim ki, uşaq ağlayacaq və erməninin
əlinə keçəcəyik. Aşağı əyilib əlimi qara toxundura-toxundura axtarmağa başladım. Qaranlıqda heç nə
görmək olmurdu. Uşaq ağlamağa başladı. Nə edirdimsə, sakit durmurdu. Bir anlıq gözümün önünə qara
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xəyallar gəldi - mən heç, ölməyə hazır idim, amma ətrafımdakı camaatın ələ keçməməsi üçün balama
qıymaq...
Güc-bala ilə əmziyi tapdım və uşaq sakitləşdi. Yola davam etdik. Kətik kəndinin meşəsi ilə Ağdama
üz tutduq. Şelli kəndinə yaxınlaşırdıq. Yolu keçib kəndə daxil olmalı idik. Naxçıvanik tərəfdən bir
avtomobilin Əsgəran tərəfə hərəkət etdiyini gördük. Gözlədik ki, maşın keçsin sonra yolu keçək. Amma
camaat qaçmağa başladı. Bunu görən ermənilər insanları güllələməyə başladılar. Sanki əsərlərdə
oxuduqlarımız gözümüzün önündə canlanırdı. Qan su yerinə axır, yaralıların, qadınların, uşaqların harayı
ürək partladırdı. Silahsız insanlar yalnız azərbaycanlı olduqları üçün qətlə yetirilirdilər.
Meşədə şaxtadan donan atam Ağdamda gözlərini əbədi yumdu
Bir qədər gözlədikdən sonra yolu keçdik. Elə bil hər şey bir anın içində baş verdi. Sağ qalmağımı
möcüzə adlandırmaq olar. Anamla birgə o dəhşətin içindən qurtulduq. Allah məni sanki bətnimdəki
körpəyə bağışladı. Yoldaşım da qızımla sağ-salamat Ağdama keçmişdi. Amma bizdən bir qədər əvvəl
keçdiyi üçün axtarışa başlamışdı. Birdən uzaqdan onu gördüm, şok vəziyyətində idi. Sən demə, xeyli
axtardıqdan sonra bizim öldüyümüzü zənn edib. Bizi görəndə yerə yıxılıb hönkür-hönkür ağlamağa
başladı...
Sağ qalmağımızın bir səbəbi də o oldu ki, bizim dəstənin önündə gedən bələdçilərimiz o yolları yaxşı
tanıyırdı. Başqa insanlar meşədə azmış, günlərlə ac qalmışdılar. Aclıqdan, soyuqdan çox insan meşədə
həlak olmuşdu. Atam Talış Məmişov da həmin insanlar sırasında olub. İki gün meşədə qaldıqdan sonra
fevralın 27-də Ağdama gətirdilər. Amma cəmi bir gün yaşadı...
Qardaşımla həyat yoldaşı cəmi bircə il evlilik həyatı yaşadılar
Cəmi bircə il evlilik həyatı yaşayan cavan qardaşım son nəfəsinədək Xocalıda döyüşdü. Özü itkin
düşdü, həyat yoldaşı güllə yarasından həlak oldu.
Şahini son dəfə görənlər dedilər ki, səhər saat 05:00-a qədər silahı yerə qoymayıb. Güllə ehtiyatı
qurtardıqdan sonra məcbur olub geri çəkilib. Naxçıvanik istiqamətinə çatanda insanlara kömək edib. Amma
bununla belə, ermənilər xeyli insanı girov götürüblər. Qardaşım Şahin də onların içərisində olub. Ermənilər
qardaşımın başına nə oyun açıblar Allah bilir... Əsirlikdə olanların bir qismi dəyişdirildi. Amma Şahin yox
idi. Bəziləri dedi ki, girovluqda olarkən ermənilər 13 nəfər boy-buxunlu, sağlam gənci seçib harasa
aparıblar. Onlardan heç bir xəbər çıxmayıb. Elə bilirəm ki, Şahin də onların içərisində olub. Gözümüz hələ
də yoldadır. Ölümü ilə barışa bilmirəm. Öz atasıgildə qalan həyat yoldaşı isə meşədə güllə yarası almışdı.
Çoxlu qan itirdiyi üçün faciənin qurbanı oldu. Gətirib Ağdamda dəfn etdik. Taleləri belə yazılıbmış...
Ümumiyyətlə, ata yurdumdan təkcə anam sağ qaldı o gecə. Ancaq bu dərdə ürəyi dözmədi, 6 ay
sonra o da dünyasını dəyişdi.
Xocalıda yerli camaatın çoxu bir-birinə qohum idi. Həlak olanların əksəriyyəti tanışım, əzizim idi.
Çünki aralarında hər gün qarşılaşdığım, dərs dediyim uşaqlar da vardı...
Azərbaycan.-2017.-25 fevral.-№43.-S.8.
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“Ərimi, oğlumu, iki qardaşımı itirdim...”
Fitat Məmmədovanın ailəsinin taleyi faciə ilə yanaşı qəhrəmanlığı əks etdirir
Elgün MƏNSİMOV
...Həyat yoldaşı, bir övladı, iki qardaşı və bir qardaşı oğlu Xocalıda faciəli şəkildə şəhid olub. Anası
isə əsirlikdə ağır əzablara dözüb. İçində qaysaq bağlayan bu dəhşətli yara Xocalı sakini Fitat Məmmədovanı
hər an sızladır. Faciənin baş verdiyi gecədən illər ötdükcə həmin sızıntı daha da sərtləşir. Tək bir təsəllisi
və istəyi var. Torpaqlarımız tez bir zamanda geri qaytarılsın. Çünki doğmalarının qanı o torpağa tökülüb,
həyatının sonuna bircə gün də qalsa, öz torpağına qayıtmaq, orada ölmək istəyir. Heç bir şey, heç bir yer
Xocalını əvəz edə bilməz, deyir. Oraya qayıtsaq, şəhidlərimizin ruhu şad olar, heç olmasa yetimlərimiz öz
torpağımızın üstündə yaşayarlar deyə, özünü ovundurur...
“Qardaşımın alnından vurdular”
Fitat Məmmədova 1960-cı ildə Xocalı şəhərində anadan olub. Orada böyüyüb. Ailədə 8 övlad - 6
qardaş, 2 bacı olublar. Ailə faciədən sonra uzun müddət Naftalanda məskunlaşıb, hazırda isə Goranboy
rayonunda Xocalı qaçqınları üçün tikilib istifadəyə verilmiş binada yaşayırlar. Fitat xanım Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Goranboy rayon şöbəsində çalışır.
Onunla elə evində həmsöhbət olduq. Xocalı soyqırımının dəhşəti sanki Fitat xanımın üzündə əks
olunub. O gecəki faciə barədə hər kəlməsini titrəyişlə, acı göz yaşları ilə aram-aram nəql etdi:
- Həmin gecə Ağdamda xəstəxanadaydım. Yurdumuz Qara qaya deyilən yerdə idi. Faciə zamanı
anam bir gecə girov qalıb. O qayıdıb gələndə dedi ki, uşaqların hamısını öldürüblər. Çıxanda ikisinin
meyitini asfaltın üstündə görüb. Qardaşımın birini meşədə öldürüblər. Təpənin arxasında gizlənibmişlər.
Qardaşım anama deyib ki, mən çıxıb onların başını qatacam, siz keçin. Çıxan kimi alnından atıblar. Anam
həmin vaxt oturub yanında qalmışdı. Bu vaxt o biri qardaşım gəlib çıxıb. Anama deyib ki, dur gedək, indi
gəlib bizi də vuracaqlar, sonra hansı yolla olur-olsun gəlib qardaşımın meyitini götürəcəm. Anam deyib ki,
yox, oğlumu qoyub heç bir yerə gedə bilmərəm. Onun üstündəki silahı götürüb gizlədib ki, ermənilər gəlib
onun hərbçi olduğunu görməsinlər. Xocalıdan çıxanda anamgilə əl qumbarası vermişdilər ki, əsir düşsəniz
özünüz partladın. Yazıq anam onu qoynuna qoyubmuş, qardaşım nə qədər eləyib, anam gəlməyib, qolundan
tutub çəkəndə anam dağdan yumalanıb. Həmin əl qumbarası anamın sinə sümüyünü qırıb. Uzun müddət
bunun əziyyətini çəkdi. İndi anamın 87 yaşı var, amma hər gün onun əzabını çəkir. Elə orada da bunları
mühasirəyə alıb əsir götürürlər...
“Ərimin ürəyini diri-diri çıxartdılar”
Anam deyir ki, bizdən də qabaq nə qədər adam gətirmişdilər saxlanıldığımız yerə. Anamgili oraya
gətirəndə görüblər ki, yoldaşım Rasim də buradadır. Yoldaşımgil başqa qrupla hərəkət edirmişlər. O
qrupdan yalnız Valeh adında oğlan sağ çıxa bildi. O deyir ki, yoldaşımı orada ağır işgəncə ilə öldürüblər.
Diri-diri, bağırda-bağırda ürəyini çıxarıblar. Vasif adlı qardaşımı da orda öldürüblər. Valeh azad olunandan
bir sutka sonra anam gəldi. Dedik, ana nə gördün, uşaqlardan nə xəbər. Anam danışa bilmədi. Bir həftə
anam paltarı qanlı gəzdi, əynindən çıxara bilmədik. Dedi ki, balamın qanı üstümə tökülüb, qucağımda
keçinib, mən onu çıxarda bilmərəm. Sonra dedi ki, oğlumun meyiti bilirəm haradadır, özüm gedəcəm onu
gətirməyə. O, bunun üçün dəfələrlə Naftalandan Ağdama gedib-gəlir. Axırı bir gün Ağdamda görüb ki, bir
qrup adam gedir meyit gətirməyə, deyiblər ki, Tamaşa xala, sən getmə, biz bilirik Vasifin nəşi haradadı,
özümüz gətirəcəyik. Bir neçə gündən sonra zülmlə onun cəsədini tapıb gətirmişdilər. Meyitə baxırdın, elə
bil ki, ölməyib, yatıb. Anam onun meyitini həmərsin kolunun altına qoyubmuş, dağın döşündə, şaxta, ayaz
tutan yer imiş. Qardaşım onu Allaha əmanət etmişdi ki, burada qalsın, gəlib aparacam. Belə bir el sözü var:
Əmanət edəndə meyit olduğu kimi qalır. Qardaşımın meyiti torpağa tapşırılandan sonra anam onun paltarını
əynindən çıxardı.
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“Qəbirləri də girov qaldı”
Fitat xanımın o biri qardaşının meyitini martın 2-si gətiriblər, ayın 3-də isə dəfn ediblər. Amma həyat
yoldaşı Rasimin meyiti martın 19-u gətirilib. Bir gün sonra Ağdam rayonunda torpağa tapşırılıb:
- Onları dəfn elədik, amma qəbirləri də girov qaldı. Hər gün Naftalandan Ağdama avtobusla gedib
onların qəbrini ziyarət edirdim. Ağdamda yoldaşımın qardaşıgil yaşayırdı. Ona görə onu orada dəfn
elədilər. Onlar Xocalıda pərən-pərən düşdükləri kimi, qəbirləri də pərən-pərən düşdü. Ağdamı da işğal
etdilər. Qəbirləri bir yerdə olsaydı, heç olmasa ildönümlərində gedib ürəyimizi boşaldardıq... Həmin il elə
bil hava da çönmüşdü, yer-göy qan ağlayırdı. Halbuki, əvvəlki illərdə biz həmin fəsildə bostan əkərdik.
Qardaşım Vasif əsirlikdə olanda anama deyib ki, ana, bizi buraxmayacaqlar, gözünün qarşısında bizi
öldürsələr də dillənmə, ağlama, səs salma, ətimizi kəsib versələr də ye. Yoxsa bizim gözümüzün qabağında
sənə işgəncə verəcəklər ki, bu da bizim ürəyimizi partladacaq. Vasif balalarını anama əmanət edib getdi.
Anam indi də onun sözlərini xatırlayır, çox əziyyət çəkir. Vasifin balaları gələndə bilmir neyləsin, axı Vasif
onları anama tapşırıb...
Əsirlikdə ermənilər yoldaşımdan soruşublar ki, alazan atanlar kimlər olub. Qardaşımla yoldaşım
deyib ki, qadınları buraxın getsinlər, biz deyərik. Belə də ediblər, bir qrupu buraxırlar. Anam da həmin
qrupla gəlmişdi. Yoldaşımgil deyiblər ki, alazan atan bizik. Ona görə də onları çox işgəncə ilə öldürüblər.
Meyitləri gələndə yoldaşımın corabının altı ayaqqabı altı kimiydi. Piyada, ayağıyalın nə qədər getmişdisə,
ayağının altı daşlaşmışdı. Özüm adyalın altından onun əllərini çıxardım, əlinin içindən güllə ilə atmışdılar,
üstdən parçalayıb çıxmışdı. Əllərinin üstündə cığır açan qan qurumuşdu. Şalvarının ayaqları bükülü idi,
açdım, nə qədər palçıq, toz-torpaq töküldü.
“2 yaşlı oğlum zəhərli bombadan şəhid oldu”
Fitat xanım dedi ki, onlar o dəhşətli gecədən əvvəl, dörd il boyunca qorxu, vəlvələ içində yaşayıblar.
“Ermənilər dörd bir tərəfdən Xocalını mühasirəyə almışdılar. Gecələr güllələri nə təhər yağdırırdılarsa, hərə
bir tərəfə qaçırdı. Dörd il bax belə yaşamışıq. Bir gecə bizi raketlə necə bombardman etdilərsə, neçə gün
kənddən barıt iyi gəldi. Zəhərlənənlər, ölənlər var idi. Həmin vaxt mənim iki yaşlı oğlum da zəhərlənib
öldü. Yoldaşım şəhid olandan sonra min bir zillətlə bir qızım dünyaya gəldi. Dedilər ki, adını nə
qoyacaqsan, dedim onun adı özündə gəlib həyata. Qızın adını Nişanə qoydum” - deyə, dərindən köks
ötürdü. Bir az ara verdikdən sonra sözünə davam etdi:
- Qardaşım oğlunun 17 yaşı vardı. O, öz pulu ilə əsgər forması alıb geyinmişdi. Ona dedik ki, ay
bala, sən məktəblisən, geyinmə onu. Nə qədər elədik, xeyri olmadı. Atası Xocalıda yox idi, Rusiyada
işləyirdi. Oğlu atasının əvəzinə torpağı qorumaq istəyirdi. Axırı mümkün olmadı, dedik ki, döyüş, amma
formanı geyinmə. Yenə xeyri olmadı. Bax, əynindəki o formaya görə ermənilər onu əsgər bilib
güllələmişdilər. Meyitinə baxanda bədənində düz 17 güllə yarası gördük.
Anam deyir ki, əsir düşəndə içəridə Nənəş adlı dayısı qızı da vardı, onun da bütün ailəsini qırmışdılar.
Evində dörd başıpapaqlıdan biri sağ qayıtmadı.
“Hər dəfə fevral ayı gələndə qanımız quruyur. Qəbirləri belə yoxdur ki, gedib ziyarət edək” - deyə,
Fitat xanım dərindən nəfəs aldı. Halı pisləşdiyindən söhbətimizi dayandırmalı olduq...
Azərbaycan.-2017.-25 fevral.-№43.-S.8.
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Erməni quldurlarının vəhşi siması
Əvəz MAHMUD LƏLƏDAĞ,
Sumqayıt Dövlət Universitetinin müəllimi
Sinəsi dağlı, yolu bağlı, Vətən həsrətli Murad Nuruyevlə (ruhu şad olsun) həmsöhbət oldum 25 il
əvvəl. O, dərindən bir ah çəkdi, kövrəldi, özünü toxtadıb söhbətə başladı:
– “Bizim əslimiz Dərələyəzdəndi. 1948-53-cü illərdə öz dədə-baba yurdumuzdan, tarixi
torpaqlarımızdan zorla qovulanlardanıq. Babalarım Xocalıya pənah gətiriblər, orda məskunlaşıblar.
Məlum hadisələrə qədər rabitə qovşağında işləyirdim. Mənimlə işləyən Marusa Qazaryanla “isti
münasibət”im vardı. Onun qardaşı Qazar Qazaryan Xankəndidə yerləşən SSRİ-yə məxsus 366-cı
motoatıcı alayda hərbi qulluqçu idi. Alayda ermənilər çoxluq təşkil edirdi.
366-cı motoatıcı alayda komandir vəzifəsini icra edən ermənilər də az deyildi. Ermənilər həmişə
hiylə, fənd işlədərək əhatəsində olanları ələ ala bilirlər. Ona görə də alayın komanda heyəti, başda Yuri
Zaqviqarov olmaqla, insanlıq simasını itirmiş ermənilərlə həmrəy idilər.
Mən bu sahədə işlədiyim üçün çox işlərdən xəbər tuta bilirdim. Hər gün İrəvandan 4-5 reys uçuş
edən təyyarələr Xocalı aeroportuna enirdilər. Xarici ölkələrdən-Suriyadan, Beyrutdan, Livandan muzdla
tutulmuş əsgərləri gətirib Xankəndidə yerləşdirirdilər.
Orasını da deyim ki, Xocalı soyqırımına qədər Qarabağın Kərkicahan, Meşəli, Quşçular, Kropatkin,
Ağdaban kəndlərində böyük cinayətlər törətmişdi ermənilər. Əhalinin var-yoxunu talan edir, şərəf və
ləyaqətini alçaldırdılar. Saqqallılar peyda olmuşdu. Ən vəhşi, yırtıcı heyvanlar, qudurmuş itlər onlardan
insaflıydılar!”
1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-a keçən gecə erməni silahlı birləşmələri keçmiş SSR-yə məxsus
olan və o dövrdə Dağlıq Qarabağın Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı alayın bilavasitə iştirakı ilə 7 min
nəfərə qədər azərbaycanlının yaşadığı Xocalı şəhərinə 5 istiqamətdən hücum etdilər. Hücum zamanı
şəhərdə 3 minə yaxın adam qalmışdı. Xocalı şəhəri 4 aydan artıq idi ki, erməni silahlı birləşmələri
tərəfindən mühasirə vəziyyətində saxlanılır, əhali tibbi xidmət və ərzaq sarıdan ciddi əziyyət çəkirdi.
Şəhərdə çox sayda xəstələr, yaralılar, qocalar, qadınlar və uşaqlar vardı.
Azğınlaşmış erməni quldurları özlərinin muzdlu və xarici havadarlarının köməyi ilə həmin gecə
Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər. 366-cı alaya məxsus çoxsaylı ağır texnikanın köməyi ilə şəhər
tamamilə dağıdıldı və yandırıldı. Əliyalın dinc mülki əhali dəhşətli qırğına məruz qaldı-uşaqlar, qadınlar,
qocalar, xəstələr ağlasığmaz vəhşiliklə məhv edildi. Ermənilər XX əsrin sonlarında bəşəriyyət tarixində
üzqaralığı olan növbəti tarixi cinayəti –Xocalı soyqırımını törətdilər. Bu vəhşi aksiyada məqsəd şəhərin
bütün əhalisini məhv etmək idi. Ancaq taleyin hökmü ilə bir neçə Xocalı sakini tarixə şahidlik etmək üçün
sağ qaldı.
Onu da deyim ki, sonradan 366-cı motoatıcı alay Rusiyaya qaytarıldı, lakin alayın azərbaycanlıların
qanını axıdan zabitlərindən biri də törətdikləri cinayətə görə cəzalandırılmadılar. Livandan, Suriyadan,
Beyrutdan gələn muzdlu əsgərlərdən biri Livan ermənisi Daud Xeyriyan 2000-ci ildə işıq üzü görən “Xaç
naminə” kitabında yazmışdır: “Biz şaxtalı qış günündə erməni işğalında olan ərazidəki Daşbulaq
yaxınlığından 1 kilometr bataqlığı keçmək üçün meyitlərdən körpü salmalı olduq. Mənim meyitlərin
üstündən keçib getmədiyimi görən polkovnik Seyran Ohanyan bildirdi ki, qorxmaq lazım deyil, bu
müharibənin qanunudur. Mən qana bulaşmış meyitlərin üstündən keçib getdim”.
Daud Xeyriyan daha sonra yazır: “Martın 2-də “Qaflan” erməni qrupu 200-dən artıq azərbaycanlının
meyidini yığıb Xocalıdan təxminən 1 kilometr aralı olan qəbirstanlıqda yandırırdı. Axırıncı maşında mən
alnından və qolundan yaralanmış 10 yaşlı bir qız uşağı gördüm. Sifəti göyərmiş bu uşaq aclığa, soyuğa,
yaralarına baxmayaraq hələ də sağ idi. O, sakitcə nəfəs alırdı. Ölümlə çarpışan bu uşağın baxışlarını unuda
bilmirəm və heç vaxt unutmayacağam. Bir qədər sonra Tiqran adlı əsgər qızın saçlarından tutub
alovlanmaqda olan meyit tonqalına atdı. Mənə elə gəlirdi ki, yanan meyitlərin arasında kim isə qışqırır,
kömək diləyirdi… Bu vəhşiliyi gördükdən sonra mən daha yeriyə bilmədim”. Bu, erməni vəhşiliyinə
erməninin etirafıdır!
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Mayor Leonid Kravets adlı rus ziyalının Xocalı barədə dediklərindən: “26 fevralda mən yaralıları
daşıyırdım. 200-ə qədər öldürülmüş və səpələnmiş adamları gördüm. Sonra uçduq, ölüləri götürmək istədik.
1 kapitan da var idi, adı yadımdan çıxıb. O, ölülər arasında özünün 4 yaşlı oğlunu tapdı. Onun kəllə beyni
dağılmışdı. Kapitan ağlını itirdi. Götürə bilmədiyimiz başqa uşağın başı kəsilmişdi. Biz hər yerdə
vəhşicəsinə təhqir olunmuş qadın, uşaq, qoca meyitləri gördük…”.
Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi Xocalı soyqırımı nəticəsində 613 nəfər qətlə
yetirildi,1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü. Onların 150-sinin taleyi bu gün də məlum deyil. Faciə
nəticəsində mindən artıq dinc sakin müxtəlif dərəcəli güllə yarası alaraq şikəst oldu. Qətlə yetirilənlərin
106-sı qadın, 83-ü azyaşlı uşaq, 70-i ahıl və qoca idi. Şikəst olanların 76-sı yetkinlik yaşına çatmamış
oğlanlar və qızlar idi.
Bu hərbi-siyasi cinayət nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130
uşaq isə valideynlərdən birini itirmişdir.
Şəhid olanlardan 56 nəfəri xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla diri-diri yandırılmış, başlarının dərisi
soyulmuş, başları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları süngü ilə deşik-deşik edilmişdir.
Təsəvvür etmək belə çətindir ki, tarixdə analoqu olmayan bu cür qəddarlıq və vəhşilik insan tərəfindən
törədilmiş, XX əsrin sonunda, dünyanın gözü qarşısında baş vermişdir.
Nə yaxşı ki, o qanlı faciəni görkəmli sənədli film yaradıcısı Çingiz Mustafayev az da olsa lentə ala
bilmişdir. Yoxsa, biz Xocalı soyqırmı barədə dünyaya, beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycan həqiqətlərini
çatdırmaqda çətinlik çəkərdik. Yaxşı ki, kamera qulaqları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış uşaqları, baş dərisi
soyulmuş kişiləri, qarınları yırtılmış qadınları, bütün cəsədlərdə əzab-əziyyətli işgəncələri lentə ala
bilmişdi.
“İzvestiya” qəzetinin müxbiri V. Belıx Xocalı hadisələri zamanı gözləri oyulmuş, qulaqları kəsilmiş,
qafa sümükləri çıxarılmış, başları kəsilmiş meyitləri öz gözləri ilə gördüyünü yazmışdır: “Ermənilər
öldürdükləri adamların gözlərini çıxarmış, qulaqlarını kəsmiş, baş dərilərini soymuşdular. Bəzi meyitlərin
boyunlarını da vurmuşdular. Bir neçə meyiti toplayaraq bronetransportyorun dalınca sürükləyirdilər”.
Fransız jurnalist Jan-İv Yunet isə demişdir: “Biz Xocalı faciəsinin şahidləriyik. Qətlə yetirilmiş
yüzlərlə dinc əhalinin- qadınların, uşaqların, qocaların və Xocalını müdafiəyə qalxanların cəsədlərinin
səpələndiyi yerləri görmüşük. Mən müharibə və alman faşistlərinin vəhşilikləri barədə çox eşitmişəm,
bütün bunlar ermənilərin törətdiyi vəhşiliklərlə müqayisədə heç nədir. Onlar 5-6 yaşlı uşaqları da güllələyir
və tonqalda yandırırdılar”.
Parisdə çıxan “Valer aktyuel” jurnalının 14 mart 1992-ci il tarixli nömrəsində yazılmışdı: “Bu muxtar
regionda erməni hərbi birləşmələrinin və onlara Yaxın Şərq ölkələrindən köməyə gəlmiş erməni
hərbçilərinin müasir hərbi texnikası, o cümlədən “ASALA” vertolyotları, Suriya və Livanda hərbi
düşərgələri, silah anbarları var idi. Ermənilər Qarabağın yüzdən artıq müsəlman kəndində dinc azərbaycanlı
əhalini amansızlıqla qırırdılar”.
Moskva “Memorial” Hüquq Müdafiə Mərkəzinin Xocalı şəhərinin işğalı zamanı insan hüquqlarının
kütləvi pozulması faktları barədə məlumatlarında göstərilir: “Qaçanlar ermənilərin pusqusuna düşmüş və
gülləbaran edilmişdilər... Dörd gün ərzində Ağdama 200 meyit gətirilmiş, onlarca meyitdə təhqirə
məruzqalma əlamətləri olmuşdur. Dörd meyitin başının dərisinin soyulduğu və birinin başının kəsildiyi
qeydə alınmışdır. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən, 13 uşaq) dövlət məhkəmə tibbi
ekspertizasından keçirilmişdir. Ekspertlərin rəyi ilə müəyyən edimişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə
yaraları, 20 nəfərə qəlpə yaraları səbəb olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurulmaqla öldürülmüşdür. Ağdamda
sanitar qatarının jurnalında qeydiyyatdan keçirilənlərin 598 nəfərində xəsarət və donma faktları müşahidə
olunmuşdur. Orada diri adamın baş dərisinin soyulması qeydiyyata alınmışdır.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində minlərlə insan həyatdan məhrum edilmiş, şikəst
olmuş, 953 yaşayış məntəqəsi dağıdılıb talan edilmiş, mülki əhalinin ümumi sahəsi 9 milyon
kvadratkilometr olan mülkləri dağıdılaraq, yandırılmışdır. Dağıdılmış və əmlakı yandırılmış yaşayış
evlərinin ümumi dəyəri on milyardlarla dollar həcmindədir”.
O zaman “Moskovski komsomolets” belə bir xəbər yaymışdı: “Xocalıda ancaq ölülər qalmışdır”.
Həmin qəzetin müxbiri V. İvleva isə yazmışdı: “Hücum başlayanda mən hərbi dəstənin ikinci eşelonunda
irəliləyirdim. Xocalıya yaxınlaşanda buluda oxşar nəyinsə bizə tərəf gəldiyini gördüm. Bu, yarıçılpaq,
çılğın adamlardan ibarət izdiham idi. Ən arxada qarın üstü ilə güclə yeriyən ayaqyalın bir qadın üç uşağını
arxasınca birtəhər sürükləyirdi. Ən kiçik uşaq ikigünlük idi. Bu adamlar canlarını qurtarmaq üçün dağlara
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və meşələrə çəkilmək istəyirdilər. Amma yolda erməni silahlıları onları amansızlıqla güllələyirdilər.
Erməni quldurlarından yaxa qurtaranlar isə soyuqdan və şaxtadan qırılırdılar”.
Qarabağın ən qədim məskənlərindən biri olan Xocalıda törədilən erməni cinayətkarlığı dünya
tarixində vəhşilik baxımından çox az hallarda rast gəlinən ən dəhşətli soyqırımı idi. Xocalı faciəsi XX əsrdə
xüsusi qəddarlıqla törədilmiş Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi fəlakətləri ilə bir sırada durur.
Biz filimlərdə görmüşük ki, meşədə kolun dibinə qoyulmuş çağanın keşiyini ilan çəkir, onun başının
üstündə dayanır. Canavar ailəsi oğlan uşağını götürür, əmizdirir, saxlayır. Ancaq ermənilər vəhşilərdən də
vəhşidirlər. Əhməd bəy Ağayev yazırdı: “Yer üzərində Allahın yaratdığı nə qədər vəhşi və yırtıcı varsa,
onlar başqa heyvanları parçalayırlar, amma öz həmcinslərinə toxunmurlar. Nə acıdır ki, vəhşi heyvanların
etmədiklərini ermənilər etdilər. Tarixdə buna bənzər heç bir hadisəyə rast gəlməmişik”.
Xalq qəzeti.-2017.-25 fevral.-№43.-S.5.
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Xocalı qətliamı – bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət
Leyla SÜLEYMANOVA,
Sumqayıt şəhər qeydiyyat şöbəsinin rəisi vəzifəsini icra edən
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə törədilmiş erməni vandalizminin bariz nümunəsi olan
Xocalı soyqırımı bəşər tarixində tayı-bərabəri olmayan faciələrdəndir. Azərbaycanın tarixinə qanlı
hərflərlə yazılmış həmin gecədə erməni silahlı dəstələri hələ SSRİ dövründən Xankəndi şəhərində
yerləşən, şəxsi heyətinin əksəriyyəti ermənilərdən ibarət olan 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikasının
və hərbçilərinin köməyi ilə qədim Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər. Bəşəriyyət tarixində ən qanlı
faciələrlə bir sırada duran soyqırımından 25 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də o dəhşətin ağrı-acısı ilə
yaşayırıq.
Həmin kütləvi qırğın nəticəsində 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca amansızlıqla
qətlə yetirildi, 487 nəfər şikəst oldu, 1275 dinc sakin girov götürüldü, onlardan 150 nəfərin taleyi isə hələ
də məlum deyil. Bu soyqırımı aktı nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini
itirdi. Hər il respublikamızda, eləcə də dünyanın müxtəlif yerlərində ədaləti uca tutanlar Xocalı faciəsi
qurbanlarının xatirəsini yad edirlər.
Xocalı faciəsi 200 ilə qədər bir müddətdə erməni millətçilərinin və onların havadarlarının
Azərbaycan xalqına qarşı apardığı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamıdır. Erməni
təcavüzkarlarının törətdiyi bu vəhşilik yaddaşlardan heç zaman silinməyəcək. Belə ki, bu, təkcə
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı deyildi, bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törədilmiş qanlı cinayət idi. Bu
qətliamın qabaqcadan düşünülmüş qaydada, azərbaycanlıların tamamilə və ya qismən məhv edilməsi
niyyəti ilə törədilməsi beynəlxalq hüquqa əsasən Xocalı faciəsinin məhz soyqırımı olduğunu təsdiq edir.
1988-ci ildən başlayan əsassız Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycan ərazilərində tüğyan edən
erməni vandalizmi və bu irticanın qurbanı olan günahsız Azərbaycan əhalisinin acı iztirabları, təəssüf ki,
keçmiş SSRİ rəhbərliyi və beynəlxalq birlik tərəfindən sükutla qarşılanmışdı. Bu laqeydlikdən daha da
azğınlaşan erməni separatçıları azərbaycanlılara qarşı vəhşiliklərini davam etdirmiş, günahsız insanları
qətlə yetirmiş, bir-birinin ardınca soyqırımı aktlarını və misli görünməmiş tarixi cinayətləri həyata
keçirmişlər. Xocalı soyqırımı bu faciələrin ən dəhşətlisi idi.
Getdikcə quduzlaşan Ermənistan silahlı qüvvələri himayədarlarının köməyi ilə Azərbaycan
ərazisinin 20 faizini, o cümlədən Dağlıq Qarabağdan kənarda yerləşən daha 7 rayonu – Kəlbəcəri, Laçını,
Ağdamı, Füzulini, Cəbrayılı, Qubadlını və Zəngilanı işğal etdilər. Bir milyondan artıq azərbaycanlı öz
dədə-baba ocaqlarından vəhşicəsinə qovuldu, on minlərlə adam qətlə yetirildi, şikəst edildi, girov
götürüldü. Yüzlərlə yaşayış məskəni, minlərlə mədəniyyət, təhsil və səhiyyə müəssisəsi, tarix-mədəniyyət
abidələri, məscidlər, müqəddəs sitayiş yerləri, qəbiristanlıqlar dağıdıldı.
Ermənistanın müharibə zamanı davranış normalarını müəyyənləşdirən beynəlxalq hüquq
normalarına məhəl qoymaması ilə bağlı faktlar yalnız bunlarla məhdudlaşmır. Beynəlxalq humanitar
hüququn tələblərinə əsasən müharibə yalnız silahlı münaqişədə olan tərəflərin silahlı qüvvələri arasında
aparılmalıdır. Mülki əhali döyüşlərdə iştirak etməməli və onlarla hörmətlə davranılmalıdır. “Müharibə
zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə dair” IV Cenevrə Konvensiyasının 3-cü maddəsinə əsasən, mülki
əhalinin həyatına və təhlükəsizliyinə qəsd, o cümlədən onların hər cür öldürülməsi, şikəst edilməsi, onlarla
qəddar davranış, əzab və işgəncə verilməsi, insan ləyaqətinə qəsd, təhqir və alçaldıcı hərəkətlər qadağan
edilir. Konvensiyanın 33-cü maddəsində qeyd olunur ki, heç bir mülki şəxs törətmədiyi hüquq pozuntusuna
görə cəzalandırıla bilməz.
Mülki əhaliyə qarşı kollektiv cəza tədbirlərinin görülməsi, mülki əhalini qorxuya salmaq, onlara qarşı
terror hərəkətləri, repressiyaya məruz qoyulması birmənalı qadağan edilir. Həmin konvensiyanın 34-cü
maddəsinə görə mülki əhalinin girov götürülməsi də qadağandır. Lakin təkcə Xocalıda mindən artıq insanı
girov götürən ermənilər bu prinsipə aşkar sayğısızlıq nümayiş etdirmişlər. Ermənistan silahlı qüvvələri bu
hüquq normalarına məhəl qoymamış, Xocalıda dinc əhalinin məhvi üçün qəddar üsula əl atmışlar.
“Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında” 1948-ci il 9 dekabr tarixli
Konvensiyada nəzərdə tutulmuş soyqırımı cinayətinin tərkibi vardır.
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Xocalının zəbt olunması zamanı dinc azərbaycanlı sakinlərə qarşı ağlasığmaz vəhşilik törədənlər və
Cenevrə Konvensiyasının, “İnsan hüquqları haqqında ümumi bəyannamənin” 2, 3, 5, 9 və 17-ci
maddələrinin, “Hərbi münaqişələr və fövqəladə hallar zamanı qadın və uşaqların müdafiəsi haqqında”
Konvensiyanın, “Soyqırım cinayətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyanın
tələblərini kobud surətdə pozanlar indiyədək cəzalandırılmamışdılar. Cəzasızlıq mühiti isə yeni cinayətlər
üçün əsas yaratmaqdadır.
BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 saylı qətnaməsində qeyd olunur ki, soyqırımı,
insan qruplarının yaşamaq hüququnu tanımamaqla insan mənliyini təhqir edir, bəşəriyyəti insanlar
tərəfindən yaradılan maddi və mənəvi dayaqlardan məhrum edir. Belə bədnam əməllər BMT-nin məqsəd
və vəzifələrinə tam ziddir. BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 saylı qətnaməsi ilə qəbul
edilmiş və 1961-ci ildə qüvvəyə minən “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması
haqqında” Konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunmuşdur. Konvensiyaya qoşulan
dövlətlər sülh və yaxud müharibə dövründə törədilməsindən asılı olmayaraq, genosidin beynəlxalq hüquq
normalarını pozan cinayət olduğunu təsdiq edərək, onun qarşısının alınması və səbəbkarlarının
cəzalandırılması üçün tədbirlər görməyi öhdələrinə götürmüşlər. Xocalı şəhərində törədilmiş müdhiş
cinayətin xarakteri və miqyası göstərir ki, həmin konvensiyada təsbit olunmuş soyqırımı cinayətini təşkil
edən bütün əməllər tətbiq olunmuşdur. Qabaqcadan planlaşdırılmış kütləvi və amansız qırğın aktı həmin
ərazidə yaşayan insanları məhz azərbaycanlı olduqlarına görə tamamilə məhv etmək niyyəti ilə
törədilmişdir.
Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə tanıdılması və erməni faşizminin ifşası ilə bağlı
ilk təşəbbüs ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli xahişi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonrakı
mərhələyə təsadüf edir. Ulu öndər ilk gündən Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi
soyqırımının və terror siyasətinin mahiyyətini, habelə ərazilərimizin işğalından sonra Dağlıq Qarabağın
terrorizm mənbəyinə çevrilməsi, tarixi-mədəni abidələrin məhv edilməsi və digər vandal aktlarının dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasını prioritet vəzifə kimi qarşıya qoymuşdu. Bu məqsədlə həyata keçirilən mühüm
əhəmiyyətli tədbirlərdən biri də Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində üzləşdiyimiz milli faciələrimizə,
soyqırımı aktlarına siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi oldu. Ulu öndərin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın
24-də Milli Məclis “Xocalı Soyqırımı Günü” haqqında qərar qəbul etmişdir. Eyni zamanda, ümummilli
lider Heydər Əliyevin "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında”
25 fevral 1997-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da Azərbaycan Respublikasının
ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan edilir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin xarici
siyasət kursunda Ermənistanın işğalçılıq siyasətini ifşa etmək, soydaşlarımıza qarşı törədilmiş terror aktları,
qətliamlar və soyqırımı barədə dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmaq prioritet vəzifə olmuşdur.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 soyqırımı müxtəlif təşkilatlarda gündəmə gətirilmiş, bununla bağlı
bir çox internet saytları yaradılmışdır.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev Xocalı soyqırımının dəhşətləri barədə danışarkən
demişdir: “Heç bir hərbi zərurət olmadan yüzlərlə dinc sakin tarixdə analoqu olmayan işgəncələrlə
öldürüldü, meyitləri təhqir olundu. Uşaqlar, qadınlar, qocalar, bütöv ailələr məhv edildi. XX əsrin sonunda
təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün insanlığa qarşı ən ağır cinayətlərdən biri baş verdi. Xocalı
faciəsi öz ağırlığına, vəhşiliyinə və amansızlığına görə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətlər sırasında
xüsusi yer tutur.”
Bu kütləvi və amansız qırğın aktı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı
çevrilmiş terror siyasətinin təzahürüdür. Erməni millətçiləri Xocalıda bu soyqırımı əməlini törədərkən
doğma torpağını qəsbkarlara vermək istəməyən Azərbaycan xalqını qorxutmaq, onun mübarizə əzmini
qırmaq və məhv etmək niyyəti güdmüşlər.
Bu dəhşətli faciə ilə bağlı əsl həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev
Fondu, xüsusilə, fondun prezidenti, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın böyük xidmətləri
mütləq qeyd edilməlidir. Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!”
kampaniyası çərçivəsində də hər il beynəlxalq miqyasda silsilə tədbirlər reallaşdırılır. Həyata keçirilən
ardıcıl və kompleks tədbirlərin məntiqi nəticəsi olaraq yalan və saxtakarlıq üzərində qurulmuş erməni
təbliğat maşınının iç üzü ifşa olunub. Artıq Xocalı faciəsinin soyqırımı olması faktı dünyanın bir çox
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ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların qərarlarında, qətnamələrində öz əksini tapır. Meksika, Kolumbiya,
Peru, Pakistan, Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, Çexiya, İordaniya, Honduras, Qvatemala, Panama,
Sudan parlamentləri, eləcə də, ABŞ-ın 21 ştatının qanunverici orqanları və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
Xocalı soyqırımını tanıyan və pisləyən sənədlər qəbul ediblər. Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və
bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır beynəlxalq cinayət sayılır.
Bu gün xocalılılar respublikamızın müxtəlif bölgələrində məskunlaşıblar. Onlar daim dövlətin diqqət
və qayğısını hiss edirlər. Xocalı soyqırımından ötən müddət ərzində doğma yurdlarından didərgin düşən
soydaşlarımızın istər məskunlaşmaları, istərsə də sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, işlə təmin
edilməsi və digər istiqamətlərdə həyata keçirilən tədbirlər də bunu təsdiqləyir. Xocalılıların ilk olaraq yeni
salınmış qəsəbələrə köçürülməsi də dediklərimizə bariz nümunə sayıla bilər.
Dağlıq Qarabağ və ona bitişik ərazilərimizin erməni işğalından azad edilməsi istiqamətində aparılan
mübarizədə xocalılılar da, ata-baba yurdlarından didərgin salınmış digər soydaşlarımız kimi, öz sözlərini
qətiyyətlə deməyə hazırdırlar. Ötən ilin aprel döyüşlərində Azərbaycan Ordusunun qazandığı tarixi
qələbədən sonra xalqımız qəti əmindir ki, haqq-ədalət mütləq öz yerini tutacaq, hərbi qüdrətini gündəngünə artıran Azərbaycan düşmən tapdağı altında olan torpaqlarını azad edəcək, şəhidlərimizin qanı yerdə
qalmayacaq, günahkarlar isə layiqli cəzalarını alacaqlar.
Xalq qəzeti.-2017.-25 fevral.-№43.-S.7.
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Xocalı soyqırımı beynəlxalq cinayət, insanlığa qəsddir
Sübut ƏSƏDOV,
hüquqşünas, politoloq
Ermənilər vəhşicəsinə həyata keçirdikləri Xocalı soyqırımı ilə Azərbaycanın bu qədim yaşayış
məskənini Yer üzündən silmək məqsədi güdmüşlər. Bu, təsadüfi deyildi. Çünki Xocalı şəhəri
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində strateji əhəmiyyətli ərazi kimi də erməniləri narahat
edirdi. Xocalı Xankəndidən 10 kilometr 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. Buna görə də Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsas məqsədi
Xocalıdan keçən Əsgəran-Xankəndi yoluna nəzarət etmək və Xocalıda yerləşən aeroportu ələ keçirmək
idi.
Qeyd edim ki, hələ faciədən 4 ay əvvəl, yəni 1991-ci il oktyabrın sonundan şəhərə gedən bütün
avtomobil yolları bağlanmış və Xocalının mühasirəsi başlanmışdı. Bununla yanaşı, yanvarın 2-dən
Xocalıya verilən elektrik enerjisi də kəsilmişdi. Beləliklə, artıq Xocalının Azərbaycanın digər bölgələri ilə
bütün əlaqələri kəsilmiş, yalnız yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot qalmışdı. Ancaq bir neçə ay sonra
Xocalı ilə vertolyot əlaqəsi də kəsildi. Yəni, 1992-ci ilin yanvarın 28-də Ağdamdan Şuşaya uçan Mİ-8
vertolyot şəhərə çatmamış, Xəlfəli kəndinin üzərində Xankəndi tərəfindən raketlə partladıldı, içərisində
olan 3 nəfər heyət üzvü və 41 sərnişin həlak oldu. Bundan sonra isə Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca
yuxarı Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdilər. 1991-ci ilin
sonunda Qarabağın dağlıq hissəsindəki 30-dan çox yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Tuğ, İmarət-Qərvənd,
Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli, Umudlu, Kərkicahan digər strateji əhəmiyyətə malik kəndlərimiz ermənilər
tərəfindən yandırıldı, dağıdıldı və talan edildi.
Ermənistan silahlı qüvvələri 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xankəndidə yerləşən
keçmiş SSRİ-nin 4-cü ordusunun 23-cü diviziyasına daxil olan 366-cı motoatıcı alayın 10 tankı, 16 zirehli
transpartyoru, 9 piyadaların döyüş maşını, 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və xeyli canlı qüvvəsi ilə Xocalını
mühasirəyə aldı. Ermənilər ən müasir silahlarla şəhərə hücum edərək Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər.
Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdılmış, yandırılmış və insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə
yetirilmişdir. Onların içərisində başları kəsilən, gözləri çıxarılan, dərisi soyulan, diri-diri yandırılan və digər
şəklə salınanlar çoxluq təşkil edirdi. İstintaq materiallarından məlum olur ki, hücuma rəhbərlik edən və
hazırda Ermənistanın müdafiə naziri olan Seyran Ohanyanın, eləcə də 366-cı alayın 3-cü batalyonunun
komandiri Yevqeni Nabokixinin komandasında əlavə olaraq 50-dən çox erməni zabiti və giziri iştirak
etmişdir.
Bu soyqırımı nəticəsində, rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürülmüşdü ki, onlardan 63 nəfəri uşaq,
106 nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qocalar idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdi. 487 nəfər şikəst olmuşdu ki,
onlardan da 76-sı uşaqdır. Bundan əlavə, 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür.
Burada onu da qeyd etmək istərdim ki, bəşəriyyət tarixin müxtəlif mərhələlərində baş vermiş
müharibələrin, qırğınların, fəlakətlərin, məhrumiyyətlərin və faciələrin şahidi çox olub. İnsanları sarsıdan
ən müxtəlif vəhşiliklər də sivilizasiyamızın reallıqları sırasında olub. XX əsrin ortalarında faşizmin yəhudi
xalqına qarşı törətdiyi cinayətlərin miqyası tarixdə baş vermiş bütün cinayətləri kölgədə qoymuşdur.
Nasistlərin amansızcasına həyata keçirdikləri Xolokost bunların ən dəhşətlisi idi. Amma bu gün
çəkinmədən demək olar ki, Xocalıda ermənilərin törətdiyi vəhşiliklər amansızlığı və qəddarlığı ilə
Holokostu da ötdü. Faşizmin törətdiyi Holokostla ermənilərin törətdiyi Xocalı qətliamının iki əsas oxşar
cəhətindən biri onların bir millətin amansızlıqla Yer üzündən silinməsinə yönəlməsidir. Holokost cinayəti
əsasən yəhudilərə və qaraçılara qarşı törədilmişdi. Xocalı cinayəti isə birbaşa azərbaycanlılara yönəlmişdir.
Onlar hər ikisi fəlakətlər gətirən müharibənin fonunda törədilmişdi. Ancaq hər iki cinayəti birləşdirən ikinci
bir məqam onların məqsədyönlü şəkildə törədilməsi idi. Bu cinayətlərin heç biri qəzəblənmiş insanların
qisasının kortəbii nümayişi olmamışdır. Onların hər ikisi qabaqcadan hazırlanmış və təşkil olunmuşdu. Bu
iki bəşəri cinayəti birləşdirən digər bir məqam isə yüzlərlə günahsız insanın-qocanın, qadının və uşağın
yalnız milli mənsubiyyətinə görə amansızlıqla qətlə yetirilməsidir.
121

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyəti yalnız ümummilli
lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra açıqlanmış, 1994-cü ilin
fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir.
Bundan əlavə azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törədilmiş soyqırımı ilə əlaqədar ümummilli lider
Heydər Əliyevin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı fərmanla 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü
elan edilmişdir.
2002-ci il fevralın 25-də ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə
əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində bu amansız soyqırımına əsl qiyməti vermişdir: “Xocalı faciəsi
200 ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist- millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq
həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir”.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən kompleks tədbirlər və
təbliğat kampaniyaları Avropa ölkələrini Xocalı soyqırımına yeni prizmadan yanaşmağa, onlara erməni
faşist ideologiyasının mahiyyətini açan vəhşiliklərlə daha yaxından tanış olmağa imkan vermişdir ki, bu da
münasibətləri kökündən dəyişmişdir. Bu işdə Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri də xüsusi minnətdarlıqla
qeyd olunmalıdır. Məhz Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun
rəhbəri, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra
ölkələrin paytaxtlarında Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirilən tədbirlər, erməni vəhşiliklərini əks etdirən fotosərgilər müxtəlif xalqların nümayəndələrini, dövlət rəsmilərini, diplomatları, mətbuat nümayəndələrini baş
vermiş hadisələr barədə geniş məlumatlandırmışdır.
Bütün bunlar dünyanın ədalətsizliklərindən yorulmuş, haqqın qələbəsinə inamını itirmiş xalqımızın
ümidlərini dirçəldir və Xocalıda, Qaradağlıda, Kərkicahanda, Malıbəylidə onun qanını tökmüş qəddar
erməni faşistlərinin ən yaxın zamanlarda öz ədalətli cəzalarını alacaqlarına onda qəti inam yaradır.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzü nəticəsində Xocalıda baş vermiş faciə insanlıq
tarixində törədilmiş ən dəhşətli faciələrdən biri olmuşdur. Bu işdə məsuliyyət daşıyanlar beynəlxalq ədalət
qarşısında hələ də cəzasız qalmışlar. Hazırda beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Xocalıda baş vermiş
cinayətlərin tanınması prosesinin genişlənməsi ədalətin bir gün bərqərar olacağına böyük ümidlər yaradır.
Yeri gəlmişkən, Xocalı qətliamı erməni quldurlarının iki yüz ildən artıq xalqımıza qarşı tətbiq
etdikləri deportasiya və soyqırımı siyasətinin davamı və ən faciəli səhifəsidir. Ötən əsrdə 2 milyona yaxın
günahsız azərbaycanlı və türk qətlə yetirilmişdir. Qədim Azərbaycan torpaqlarında erməni dövlətinin
qurulması üçün əraziləri boşaltmaq məqsədilə 1920-ci ilədək yarım milyona qədər azərbaycanlı bugünkü
Ermənistan ərazisindəki doğma yurdlarından qovulmuşdur. Etnik təmizləmə sonrakı dövrlərdə də davam
etdirilmişdir. 1948-1953-cü illərdə yüz minlərlə azərbaycanlı Ermənistandan deportasiya edilmişdir. 19881993-cü illərdə isə 1 milyon azərbaycanlı Ermənistandan və Dağlıq Qarabağdan qovulub didərgin
salınmışdır.
Onu da qeyd etmək vacibdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi qələmə verilən savaş, əslində,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, açıq-aşkar ekspansiya siyasətidir. Ermənilər Xocalı
faciəsinin törədildiyi günədək dinc azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə terror aktları törətmiş, insanları kütləvi
şəkildə qətlə yetirmək üçün müxtəlif iyrənc metodlardan istifadə etmişdilər. Bu fikrin təsdiqi kimi bəzi
faktlara nəzər salaq. Belə ki, 16 sentyabr 1989-cu ildə çoxlu insan tələfatı ilə nəticələnən Tbilisi-Bakı, 18
fevral 1990-cı ildə Yevlax-Laçın yolunun 105-ci kilometrliyində Şuşa-Bakı, 11 iyul 1990-cı ildə TərtərKəlbəcər, 10 avqust 1990-cı ildə Tbilisi-Ağdam marşrutları ilə hərəkət edən, 30 noyabr 1990-cı ildə
Xankəndi aeroportu yaxınlığında sərnişin avtobuslarının partladılması, 9 yanvar 1991-ci ildə “Molodyoj
Azerbaydjana” qəzetinin müxbiri Salatın Əsgərova və 3 hərbi qulluqçunun olduğu avtomobilə qarşı terror
aktı nəticəsində 4 nəfərin qətlə yetirilməsi, 30 may 1991-ci ildə Rusiya Federasiyası Dağıstan
Respublikasının Xasavyurd stansiyası yaxınlığında, 31 iyul 1991-ci ildə Dağıstan Respublikasının
Temirtau stansiyası yaxınlığında Moskva-Bakı sərnişin qatarlarının partladılması, 8 yanvar 1992-ci ildə
Türkmənistandan Krasnovodsk-Bakı marşurutu ilə hərəkət edən dəniz bərəsində törədilən terror aktı, 28
yanvar 1992-ci ildə Ağdam-Şuşa marşrutu ilə uçan Mİ-8 mülki vertolyotunun Şuşa şəhəri yaxınlığında
vurulması və digər terror aktları Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasətinin yeni və daha
amansız dalğasının açıq təzahürü idi.
Yazının sonunda onu da xatırladım ki, hazırda ölkə başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlətimiz
dinamik inkişaf edir və onun hərbi qüdrəti gündən-günə artır. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunun lider
dövlətinə çevrilmişdir. Bu mənada, Ermənistan heç bir sahədə özünü Azərbaycanla müqayisə edə bilməz.
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Eyni zamanda, işğalçı dövlətə göstərilən beynəlxalq təzyiq də güclənməkdədir. Nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlar, dünya dövlətləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır.
Bütün bunlar sülh danışıqlarında Azərbaycanın mövqelərini daha da möhkəmləndirir və haqq
səsimizin dünyaya çatdırılmasında bizə yeni imkanlar açır. Ona görə də hər bir azərbaycanlı əmindir ki,
gec-tez dövlətimizin ərazi bütövlüyü təmin ediləcək, Xocalı soyqırımının və digər cinayətlərin bütün
iştirakçıları layiqli cəzalarını alacaqlar.
Xalq qəzeti.-2017.-25 fevral.-№43.-S.5.
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Xocalı soyqırımı - Türkafobiyanın bariz təzahürü
Ərəstü Həbibbəyli,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici əlaqələr şöbəsinin müdir müavini
Tarixdə XX əsr bir sıra ümumbəşəri xarakter daşıyan cinayət, təhdid və çağırışların ortaya çıxması
ilə əlamətdar olmuşdur. Belə ki, məhz bu yüz ildə dünya faşizm, rasizm, ksenofobiya, aparteid, genosid,
beynəlxalq terrorizm və ən nəhayət fərqli dəyərlərin qəbuledilməzliyi üzərində qurulan müxtəlif
fobiyalarla, o cümlədən günümüzdə olduqca aktual olan İslamafobiya və Türkafobiya ilə daha yaxından
qarşılaşmalı oldu. Keçən əsr iki dünya müharibəsi, milyonlarla insan ölümü və müharibənin yekunu olaraq
atom bombasının tətbiqi ilə tarixə yazıldı. XX əsr milli, dini, irqi ayrı-seçkiliklərin təzahürünün ən kəskin
formada əks olunduğu tarixi dövrlərdən biridir. Bəşəriyyət əleyhinə cinayətlər milyonlarla insanın həlak
olması, milli, dini, etnik müstəvidə fobiyaların hakim olduğu bir dünya nizamının yaranmasına gətirib
çıxarmışdır. Çox təəssüflə qeyd etməliyik ki, bəşəriyyəti sınaq qarşısında qoyan bütün bu hadisələr dünyada
örnək qəbul edilən Qərb dünyasının, Avropanın adı ilə bağlıdır.
Məlumdur ki, beynəlxalq müstəvidə ilk dəfə yalnız ikinci dünya müharibəsindən sonra sülh və
bəşəriyyət əleyhinə cinayətlərdə təqsirli bilinənlərin cəzalandırılması ilə bağlı konkret addımlar atılmağa
başlanmışdır. Bununla da dünya ictimaiyyəti faşizmin, rasizmin bəlalarında qurtulmağa, qlobal
problemlərin sülh yolu ilə həllinə ümidlənmişdi. Lakin keçən əsrin sonlarında, yeni minillikdə baş verən
proseslər onu göstərdi ki, tarixdən lazımi dərs çıxarılmamışdır. Müxtəlif ölkələrdə hələ də dini, milli, etnik
ayrı-seçkilik dövlət siyasəti səviyyəsindədir. Son dövrlərin ən böyük reallığı, ən mühüm çağırışlardan biri
isə Qərbdə artan İslamafobiya və Türkafobiyadır.
Qərbin Yaxın və Orta Şərqin siyasi arxitekturasını yenidən qurmaq cəhdləri nəticəsində günümüzdə
qlobal səviyyədə ən böyük çağırışlardan biri miqrantlarla bağlıdır. Lakin təəssüf ki, Qərbdə istər siyasi,
istərsə akademik dairələrdə və vətəndaş cəmiyyətində miqrantlara münasibətdə də ikili standartlar tətbiq
olunur, müsəlman miqrant axınına Qərbin gələcəyinə və dəyərlər sisteminə təhdid kimi baxılır. Son 15-20
ildə Qərb mətbuatında müsəlman ölkələrdən gələnlərin az qala potensial günahkar olaraq göstərilməsi
təsadüfi deyildir. Hazırda müşahidə olunan anti-miqrant siyasət bir daha sübut edir ki, Qərbdə demokratiya
yalnız özünün maraqlarına xidmət etdikdə yaxşı qəbul olunur. Avropa dövlətlərinin bir sıra rəsmiləri "Stop
İslam'' deyirlər. Bəziləri isə bildirirlər ki, biz miqrantları qəbul etməyə hazırıq, ancaq müsəlmanları yox.
Bu isə bütün dünyada ədalətli yanaşmaya olan inamı azaldır, müxtəlif radikal qüvvələrin sui-istifadəsinə
yol açır.
Hazırda Qərbin gündəlik həyatında əsas trendlərdən olan İslamafobiya və Türkafobiyanın ən dəhşətli
təzahürü keçən əsrin sonlarında Azərbaycana münasibətdə özünü göstərmişdir. 1992-ci ilin fevral ayının
25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Xocalı
şəhərində törədilmiş soyqırımı dünyada Türkafobiyanın, türk düşmənçiliyinin ən bariz nümunəsidir.
Xocalıda Azərbaycan türkləri ilə yanaşı bu şəhərdə yaşayan məshəti türklərinin də məhv edilməsinintək bir
səbəbi olmuşdur - türk olmaları.
Xocalı soyqırımı türk düşmənçiliyinin nəticəsi olmaqla bərabər həm də erməni terrorizminin növbəti
qurbanıdır. "Erməni terroru'' bir anlayış olaraq müasir tədqiqatlarda ilk dəfə ABŞ-da Dövlət
Departamentinin Diplomatik Təhlükəsizlik Bürosunun əməkdaşı Andrew Corsun tərəfindən
işlədilmişdir.[i] Ümumbəşəri cinayət olan terrorun dünyada hər hansı bir xalqın adı ilə çəkildiyi yeganə hal
"erməni terroru”dur. Çünki bir neçə əsrdir ermənilər tərəfindən sistemli şəkildə müxtəlif ölkələrdə siyasi
məqsədlərinə nail olmaq üçün terror aktları həyata keçirilir. Osmanlı imperiyasında, Çar Rusiyasında,
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Sovetlər İttifaqında, Gürcüstanda, Azərbaycanda ermənilər terror törətmiş, Yaxın Şərqə bütün beynəlxalq
terror təşkilatları ilə sıx əlaqədə olmuşlar.
Soyqırımına məruz qalan Xocalı sakinləri də erməni terrorunun qurbanıdırlar. Bu vəhşiliyin,
insanlığa ləkə gətirən qəddarlığın törədilməsində ASALA erməni terror təşkilatının, Livandan və Yaxın
Şərqin digər ölkələrindən radikal erməni terroristlərindən təşkil olunmuş "Arabo” terror dəstəsinin üzvləri
xüsusi ilə fəallıq göstərmişlər. Ermənistanda hazırda hakimiyyətdə olan hərbi xunta nümayəndələri də
həmin gecə şəxsən Xocalıda olmuşlar. Başda Serj Sarkisyan olmaqla bu hərbi xunta Xocalıda qətliam
törətmələrini etiraf edir, hətta törətdikləri vəhşiliklə fəxr edirlər. Xocalı soyqırımı müasir mərhələdə türk
düşmənçiliyinin ifrat təzahürü olmaqla bərabər, bəşər tarixində ən dəhşətli vandalizm aktlarından biridir.
Bu yerdə qeyd etməliyik ki, böyük dövlətlərin dəstəklədiyi və ermənilərdən maşa kimi istifadə
olunan Türkafob hadisələr yenilik deyil, tarixən təkrarlanmış, artıb-azalmışdır. XX əsrin əvvəllərində də
müxtəlif xarici qüvvələrin müdafiə və himayə etdiyi ermənilər regionda qırğınlar törətmişlər. 1905-1907ci illərdə və 1918-ci ildə silahlı erməni dəstələri Azərbaycanın müxtəlif regionlarında - Bakıda, Qubada,
Naxçıvanda, Şamaxıda, Zəngəzurda, Gürcüstanda - Borçalı və Axalkalaki bölgələrində, Şərqi Anadoluda
yerli türk-müsəlman əhaliyə qarşı olmazın vəhşiliklər törətmişlər. Təəssüf ki, dünyada ədalətsizliklərin
cəzasız qalması, üzləşdiyimiz ikili standartlar belə faciələrin təkrarlanmasına yol açmışdır.
Keçən dövr ərzində Azərbaycan bu soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması üçün davamlı iş
aparır. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi altında "Xocalıya Ədalət''
kompaniyası dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycanın haqq səsinin eşidilməsinə çalışır. Artıq 12
ölkənin parlamentində müxtəlif səviyyələrdə Xocalı soyqırımının tanıdılması ilə bağlı qətnamə və
bəyanatlar qəbul olunmuşdur. 2011-ci ildə Meksika, 2012-ci ildə Pakistan, Kolumbiya, 2013-cü ildə Çex
Respublikası, Bosniya və Herseqovina, Peru, Panama, İordaniya, 2014-cü ildə Sudan və Honduras, 2015ci ildə Qvatemala,2017-ci ildə Cibuti parlamentlərində müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.[ii] İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatında Xocalı soyqırımı rəsmi olaraq tanınmışdır.

525-ci qəzet.-2017.-25 fevral-№ 36.-S.7.
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Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması dünya birliyinə müraciət ünvanlayıb
“Böyük dövlətlər qəti praktik addımlar atmalı və Ermənistanı beynəlxalq birliyin iradəsinə tabe
etdirməlidirlər”
Fuad Hüseynzadə
Son iki əsrdə erməni millətçiləri tarixi Azərbaycan torpaqları hesabına uydurma “Böyük Ermənistan”
ideyasını həyata keçirmək məqsədilə 1905-1906-cı, 1918-1920-ci, 1948-1853-cü, 1988-1993-cü illərdə
xalqımıza qarşı soyqırımı, terror, deportasiya və etnik təmizləmə kimi cinayətlər törədiblər. XX əsrin
sonunda monoetnik dövlət yaratmağa nail olan Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ bölgəsi və onun inzibati-ərazisinə aidiyyəti olmayan Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl,
Qubadlı və Zəngilan bölgələri işğal edilib. Bütün bu ərazilər ermənilər tərəfindən etnik təmizləməyə məruz
qalıb.
Bu fikirlər “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai
Birliyinin Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı müraciətində öz əksini tapıb.
Müraciətdə bildirilir ki, Dağlıq Qarabağın erməni icmasının öz müqəddəratını təyin etmək cəhdi kimi
qələmə verdiyi Ermənistanın bu hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 1
milyondan çox əhali məcburi köçkün düşüb: “Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğalı altındadır. Bütün dövrlərdə olduğu kimi, ermənilərin həyata keçirdiyi bu işğalçılıq
siyasəti kütləvi qırğınlarla müşayiət olunub. Belə ki, 1988-1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü
nəticəsində 20 min azərbaycanlı həlak olub, 100 min nəfərdən çoxu yaralanıb, 50 min nəfər isə müxtəlif
dərəcəli xəsarət alaraq əlil olub.
“Xocalı şəhərinin əhalisinə qarşı misli görünməmiş soyqırımı törədilib”
XX əsrin sonunda bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən, qəddarlığı və amansızlığı ilə seçilən
Xocalı soyqırımı isə bu təcavüzkar siyasətin ən qanlı və yaddaşlardan silinməyən səhifəsi olub.
İyirmi beş il bundan əvvəl - 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş sovet
ordusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayı ilə birgə Xocalı şəhərinin əhalisinə qarşı misli
görünməmiş soyqırımı törədib. Azərbaycan tarixinə Xocalı soyqırımı kimi yazılmış bu qanlı faciə yüzlərlə
azərbaycanlının məhv edilməsi, əsir alınması, yaralanması və şəhərin yerlə-yeksan edilməsi ilə başa çatıb”.
Sənəddə qeyd olunur ki, Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq
aləmdə yayılması, qətliama obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımları Heydər Əliyev Fondu
çox uğurla davam etdirir: “Məhz Fondun gərgin səyi nəticəsində indi dünya ölkələri erməni qəsbkarlarının
insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun məlumatlandırılır. 2008-ci il mayın 8-də Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa şəhərinin işğal edilməsinin ildönümündə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası
təsis edilib. “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq informasiya və təşviqat kampaniyasının əsas məqsədi dünya
ictimaiyyətini Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar məlumatlandırmaq, qətliama beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi
qiymət verilməsinə və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail olmaqdır. Hazırda faciənin
mənəvi və siyasi-hüquqi səviyyədə tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya bir çox ölkələrdə uğurla həyata
keçirilir.
“Ermənistanın yürütdüyü etnik təmizləmə siyasəti uzun illərdir dünya ictimaiyyətinin gözü
qarşısında baş verir”
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Son illərdə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Azərbaycanın diaspor qurumları
bu sahədə hakimiyyət strukturları ilə birgə səmərəli fəaliyyət göstərirlər. Bu mütəşəkkil fəaliyyətin nəticəsi
olaraq Xocalı soyqırımının tanıdılması və qətliama siyasi qiymət verilməsi istiqamətində görülən işlər artıq
daha ciddi nəticələr verməkdədir.
Artıq bir sıra dövlətlər 1992-ci ilin 25-26 fevralında soydaşlarımıza qarşı törədilmiş etnik təmizləmə
cinayətinin əsl mahiyyətini anlayır, qətliama siyasi qiymət verilməsinin zəruri olduğunu başa düşürlər.
ABŞ-ın 20-dən çox ştatının və 15-ə qədər ölkənin qanunverici orqanları bu qətliamın soyqırımı aktı kimi
tanınması barədə qətnamə qəbul edib. Eləcə də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı bu faktı
soyqırımı və insanlığa qarşı cinayət hadisəsi kimi tanıyıb, üzv dövlətləri həmin faciəyə müvafiq siyasihüquqi qiymət verməyə çağırıb. Hazırda Xocalı faciəsinin dünya dövlətləri tərəfindən soyqırımı kimi
tanınması, qətliama ayrı-ayrı ölkələrin qanunverici orqanlarının obyektiv qiymət verməsi tarixi zərurət
olaraq qalmaqdadır”.
Bəyanatda vurğulanır ki, Ermənistanın yürütdüyü etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti uzun illərdir
dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir: “Halbuki soyqırımı ən ağır cinayət olmaqla yanaşı,
beynəlxalq hüquqa görə sülh və təhlükəsizliyə qarşı yönələn cinayətlər qrupuna aid edilir. Soyqırımı
cinayətinin hüquqi əsası BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul
edilmiş “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” konvensiya ilə müəyyən
olunub”.
“Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin ifşa olunması üçün təsirli tədbirlər görülsün”
Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümündə Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
üzvlərinin sayı 80 mindən çox olan azərbaycanlı icması beynəlxalq birliyi ölkəmizə qarşı bu gün də davam
edən təcavüz hərəkətlərinə obyektiv siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi üçün respublikamızın haqlı
mövqeyini dəstəkləməyə çağırır. “Biz dünya ictimaiyyətini və beynəlxalq təşkilatları Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Xocalı şəhərində məqsədyönlü şəkildə
yüzlərlə uşaq, qadın və yaşlı insanın da daxil olduğu dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş bu qəddarlığı
insanlıq əleyhinə cinayət və soyqırımı aktı kimi tanımağa çağırırıq. Biz humanizm ideyalarının daşıyıcısı
olan bütün beynəlxalq təşkilatlardan tələb edirik ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin ifşa olunması üçün
təsirli tədbirlər görülsün. Bununla yanaşı, Ermənistanın təcavüzünün qurbanı olan bir milyondan çox
insanın haqq səsi eşidilsin və pozulmuş hüquqlarımızın bərpa olunması üçün ermənilərin cinayətkar
əməlləri beynəlxalq səviyyədə qınaq obyektinə çevrilsin”, - deyə müraciətdə qeyd edilir.
Müraciətdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişlənməsi ilə əlaqədar BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələr xatırladılır. Vurğulanır ki, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının sənədlərində işğalçı qüvvələrin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərindən dərhal
çıxması qeyd olunsa da, Minsk qrupunun göstərdiyi səylər indiyə kimi Ermənistanın açıq-aşkar hərbi
işğalçılıq mövqeyi tutması ucbatından təsirli nəticələr verməyib: “ATƏT-in regionda sülhpərvərlik
fəaliyyətinin uğursuzluqlarının başlıca səbəbi məhz Azərbaycan Respublikasına qarşı Ermənistan
Respublikasının birbaşa təcavüzü faktının etiraf olunmaması ilə bağlıdır. Bundan əlavə, Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzündən birbaşa danışmadan, işğal etdiyi ərazilərdən çıxmasını tələb etmədən və qəbul
olunan sənədlərdə bu barədə heç nə demədən münaqişənin ədalətli həlli yolunda müsbət irəliləyişə nail
olmaq çətindir. Ona görə də böyük dövlətlər qəti praktik addımlar atmalı və Ermənistanı beynəlxalq birliyin
iradəsinə tabe etdirməlidirlər”.

Palitra.-2017.-25 fevral-№ 36.-S.11.
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Xocalı soyqırımının qurbanları dünyanın bir çox ölkələrində yad edilir
Ukrayna
Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə ABŞ və Litva kinematoqrafçılarının birgə
istehsalı olan “Sonsuz dəhliz” sənədli filmi Kiyev kinoteatrında nümayiş etdirilib.
Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyindən bildirilib ki, tədbirə qatılanlar əvvəlcə kinoteatrın foyesində
təşkil olunmuş Xocalı soyqırımı abidə maketinin qarşısına tər çiçəklər qoymaqla, faciə qurbanlarının
xatirəsinə dərin hörmət və ehtiramlarını bildiriblər.
Ukraynanın dövlət və hökumət rəsmilərinin, diplomatik korpus nümayəndələrinin, parlament
təmsilçilərinin, diaspor fəallarının və media qurumlarının iştirak etdiyi tədbirdə ölkəmizin Ukraynadakı
səfiri Azər Xudiyev çıxış edərək 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Xocalı şəhərində uşaqlara, qadınlara və yaşlı insanlara qarşı həyata keçirdikləri işgəncə və
qəddarlıqlardan söz açıb. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilən genişmiqyaslı
tədbirlərin erməni vandalizminin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında müstəsna rol oynadığını qeyd edib.
Litvalı kinoşünas Aleksandras Brokasın rejissorluğu və Xocalı soyqırımının şahidi olan tanınmış jurnalist
Riçard Lapaitisinin xatirələri əsasında çəkilmiş “Sonsuz dəhliz” filmi haqqında məlumat verən diplomat,
ekran əsərində Xocalıya dair indiyədək bilinməyən faktların, vaxtilə çəkilmiş video və fotoların tarixi
gerçəklikləri özündə əks etdirdiyini vurğulayıb.
Sonra tədbir iştirakçıları “Sonsuz dəhliz” filminə baxmaqla, ermənilərin Qarabağda və Xocalıda
törətdikləri vəhşiliklərlə tanış olublar.
Tədbirdə, həmçinin gənc rəssam və şairə Darya Yevduxovanın Xocalı soyqırımına həsr etdiyi şeir
və rəsm əsərinin əsasında hazırlanmış videoçarx nümayiş etdirilib.
Darya Yevduxova çıxış edərək Xocalı faciəsi ilə tanış olduqdan sonra, bu ağır qətliam haqqında bir
şeir yazdığını və ona uyğun olaraq bir portret yaratdığını diqqətə çatdırıb. Yaradıcılığına əsasən bir
videoçarx hazırlamaqla Xocalıda uşaqlara və qadınlara edilən vəhşiliklərə etirazını bildirib. Videoçarxla
aşağıdakı linkdən tanış olmaq olar: https://youtu.be/P9smD5kOAuA
Tədbirdə Xocalı şəhərindən olan Sadiq Bilalov o müdhiş gecənin şahidi kimi 1992-ci ildə
ermənilərin, qohumlarına, doğmalarına və yerli əhaliyə qarşı törətdikləri işgəncə və qəddarlıqlardan söz
açıb.
Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev Xocalı şəhərində baş verən
qəddarlıq aktında birbaşa əli olan Serj Sarkisyan və indiki Ermənistan hakimiyyətinin beynəlxalq məhkəmə
qarşısında ən ağır cəzaya məhkum olunmasının vacibliyini vurğulayıb.
Tədbirdə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən dərc olunmuş Qarabağ həqiqətlərini özündə əks etdirən
kitablar və “Daşnaklar Fərqanədən Qarabağadək” sənədli filminin diskləri mərasim iştirakçılarına təqdim
edilib.
Ukraynanın aparıcı televiziya və kütləvi informasiya vasitələri Xocalı soyqırımı ilə bağlı xüsusi
reportajlar yayımlayıblar.
Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə Kiyev şəhərinin mərkəzi küçə və
meydanlarında, aeroport yolunda fevral ayının 25-dən sonunadək Xocalıya ədalət biq-bortları yerləşdirilib.
Niderland
Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən Avropa Azərbaycan Dostları Mərkəzi (AADM) tərəfindən
Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar silsilə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Tədbirlər
planı AADM-ın 2016-cı ilin dekabr ayında keçirilmiş illik toplantısında təsdiq edilib. Mərkəzin əsas
məqsədi 2017-ci ilin Niderlandda “Xocalı ili” kimi qəbul edilməsinə nail olmaq idi.
AADM-ın irəli sürdüyü bu təklif Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi ilə müzakirə edilib və
Niderland parlamentinə, ölkədə fəaliyyət göstərən insan haqları təşkilatlarına, Niderlandın “De
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Volkskrant”, “De Telegraaf”, “Elsevier”, “AD Den Haag”, “Het Nederlandse Dagblad” kimi nüfuzlu
mətbuat orqanlarına bu barədə rəsmi məlumatlar göndərilib.
Anım tədbirləri DUFOA təşkilatı ilə birgə hazırlanaraq, “Yolumuz Qarabağa” adlı layihə
çərçivəsində keçiriləcək. Bu layihə çərçivəsində Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbirlərin
il ərzində Niderlanddakı kollec və məktəblərdə, eləcə də müxtəlif gənclər təşkilatlarının konfranslarında
keçirilməsi planlaşdırılıb. Nəzərdə tutulan tədbirlər mədəniyyət, incəsənət və musiqi formatında
keçiriləcək. Bu məqsədlə AADM tərəfindən bir neçə layihənin – “Xarı bülbül” və “Hərbsiz dünya” adlı
ədəbi-bədii gecələrin, “Əlvan çiçəklər” adlı silsilə kukla teatrlarının, eləcə də “Multikulturalizm və
müxtəliflik” adı altında gənclər arasında debatların keçirilməsi nəzərdə tutulub.
AADM rəhbərliyi həmin layihələrin icrası ilə bağlı Avropa ölkələrindəki cari ictimai-psixoloji
vəziyyətdən məqsədyönlü şəkildə istifadə etməyə çalışır. Belə ki, hazırda Avropa əhalisi istənilən
müharibə, münaqişə, etnik və dini diskriminasiya hallarına qarşı ciddi etiraz bildirir. Avropa cəmiyyəti başa
düşür ki, buradakı təhlükəsizliyi təmin etmək üçün dünyanın müxtəlif yerlərində baş vermiş haqsızlıqlara
göz yummaq olmaz.
“Yolumuz Qarabağa” layihəsinin icrası zamanı məhz bu kimi amillərdən istifadə olunacaq.
Ümumilikdə, həmin layihələr çərçivəsində əsas məqsəd Dağlıq Qarabağla bağlı həqiqətlərin Avropa
ictimaiyyətinə çatdırılması, xüsusilə də holland xalqının ictimai-mədəni tarixində gələcək nəsillər üçün
arxivləşdirilməsidir.
Rumıniya
Rumıniyanın “Amosnews” xəbər agentliyinin saytında AZƏRTAC-ın bu ölkədəki xüsusi müxbiri
İqbal Hacıyevin rumın dilində “Xocalı soyqırımı – XX əsrin faciəsi” sərlövhəli məqaləsi yerləşdirilib.
Məqalədə Xocalı soyqırımının Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil
olduğu göstərilib, Ermənistanın ölkəmizə və xalqımıza qarşı yürüdülən işğalçılıq və etnik təmizləmə
siyasəti, onun ağır nəticələri barədə bəhs edilib, soyqırımının insanlığa sığmayan hərəkət olduğu
vurğulanıb. Bildirilib ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda erməni silahlı qüvvələri dinc
azərbaycanlılara qarşı misli görünməmiş soyqırımı törədiblər. Erməni silahlı qüvvələrinin keçmiş SSRİ
ordusunun 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalıda törətdikləri qanlı qırğın nəticəsində 106-sı qadın,
63-ü uşaq olmaqla 613 dinc sakin qətlə yetirilib, 487 nəfər yaralanıb, 1275 nəfər əsir götürülüb, 197 nəfər
itkin düşüb.
Müəllif Xocalı soyqırımının əsl mahiyyətinin üzə çıxarılmasında və dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin rolunu xüsusi qeyd edib, 1994-cü ilin fevralında
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət verdiyini bildirib.
Məqalədə vurğulanıb ki, Xocalı soyqırımını törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq beynəlxalq
məhkəmə qarşısında cavab verməlidir.
Yaponiya
Yaponiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Mərkəzi sosial şəbəkələrdə Xocalı
soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar yapon dilində məlumatlar yayıb.
Mərkəzin sədri, Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının üzvü Xəlil Kələntər
AZƏRTAC-ın Yaponiyadakı xüsusi müxbirinə bildirib ki, faciədən 25 il keçməsinə baxmayaraq, yapon
dilində mənbələrin azlığı səbəbindən yapon ictimaiyyəti erməni silahlıları tərəfindən törədilən bu qanlı
cinayət barədə kifayət qədər məlumatlı deyil. Bunu aradan qaldırmaq üçün Yaponiyada yaşayan
Azərbaycan diasporunun üzvləri belə informasiya mənbələrində faciə barədə obyektiv məlumatların
yerləşdirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış ediblər. Faciə haqqında məlumatlar Prezident Administrasiyasının
ictimai-siyasi məsələlər şöbəsi və AZƏRTAC-ın birgə layihəsi olan “Xocalı–XX əsrin soyqırımı”
kitabından götürülüb. Təşkilatın fəallarının yapon dilində hazırladığı məlumatlar ilk dəfə olaraq Wikipedia
onlayn ensiklopediyasında, Yaponiyada yaxşı tanınan “Azerbaijan”, “Azerbaijan Japan Friendship Center”,
“Japan&Azerbaijan”, eyni zamanda, Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin sosial şəbəkələrdəki
səhifələrində geniş yayılıb.
Məlumatlarda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlər, 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni təcavüzkarlarının Azərbaycanın Xocalı şəhərində dinc əhaliyə
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qarşı törətdikləri soyqırımı, həmçinin Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində görülən işlər əksini tapıb.
Qeyd edilir ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə törədilmiş Xocalı qətliamı Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi zamanı öz qəddarlığı ilə seçilən ən dəhşətli, qanlı hadisədir. Faciə zamanı 106-sı qadın,
63-ü uşaq, 70-i qoca olmaqla, 613 nəfər dinc sakin xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib. Keçmiş sovet
ordusunun 366-cı motoatıcı alayının dəstəyi ilə erməni silahlı qüvvələri şəhəri tərk etməyə çalışan mülki
əhaliyə qarşı hücuma keçərək onlarla amansız davranıb. Həmin müdhiş gecədən 25 il keçməsinə
baxmayaraq, bu cinayəti törədənlərdən heç biri hələ də beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməyib.
Məlumatlarda vurğulanır ki, Azərbaycan rəhbərliyinin məqsədyönlü siyasəti və Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın səyləri nəticəsində Xocalı faciəsi beynəlxalq səviyyədə
soyqırımı kimi tanınmaqdadır. Artıq dünyanın bir çox ölkələri, o cümlədən ABŞ-ın 20-dən çox ştatı
parlament səviyyəsində Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyıb.
Bildirilir ki, Azərbaycan ərazilərinin işğal altında qalması ilə heç vaxt barışmayacaq. Əgər düşmən
işğal etdiyi ərazilərdən sülh yolu ilə çıxmasa, Azərbaycan Ordusu buna silah gücünə nail olmağa hazırdır.
Məlumatlarda faciənin 25-ci ildönümü ilə bağlı dünyanın müxtəlif yerlərində soydaşlarımız
tərəfindən təşkil edilən aksiyalar barədə də söz açılır, soyqırımı əks etdirən fotolar təqdim olunur.
Xalq qəzeti.-2017.-26 fevral.-№44.-S.4.
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Xocalı faciəsi tədrisdə
İlqar ABDULLAYEV,
Bakı şəhəri MLK-nın tarix müəllimi, “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qalibi, əməkdar müəllim
“Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı
və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırım, eyni zamanda, bütün
bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir”.
Heydər ƏLİYEV
Bəli, bu gün o dəhşətli faciədən bizi əsrin dörddə biri qədər zaman fasiləsi ayırsa da qəlbimizdə sanki
əbədi bir XOCALI adlı yara yaranmışdır. Hər ilin fevralında bu yara daha çox sızıldayır. Biz həm
qəzəblənir, həm qüssələnir, həm də kədərlənirik. Təbii ki, biz tarix müəllimləri ilk növbədə dərslərimizdə
şagirdlərə bu barədə geniş məlumat verməli, onlarda düşmənə qarşı daha çox nifrət hissi aşılamalıyıq.
Məsələn, V siniflərdə “Xocalı soyqırımı” mövzusunda ermənilərin Xocalıda hədsiz dərəcədə vəhşiliklər
törətdiklərini bildirirəm.
Burada baş verən vəhşiliklərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Azərbaycan televiziyasının
operatoru Çingiz Mustafayevin çox böyük rolu olmasını xüsusilə qeyd edirəm. Belə ki, o, fevralın 28-də
xüsusi helikopterlə Xocalıya uçarkən burada çox böyük bir ərazidə meyitlərin səpələndiyini müşahidə edir.
Helikopter aşağı endikdə isə onunla gələnlər çoxlu körpələrin, qadın və uşaqların amansızlıqla qətlə
yetirildiyinin şahidi olurlar. Mənzərə o qədər dəhşətli olur ki, çəkiliş qrupunu müşayiət edən iki polis
işçisinin gördüklərindən ürəkləri gedir. Buradaca qeyd edirəm ki, Xocalı aeroportunu qoruyan dəstənin
komandiri Əlif Hacıyev əsl qəhrəmanlıq göstərərək sayca özlərindən bir neçə dəfə artıq olan, təpədəndırnağadək silahlanmış düşmənlərin hücumunu üç dəfə mərdliklə dəf edir. Nəhayət, düşmənlərə qalib gələ
bilməyəcəyinə əmin olduqdan sonra düşmənlərin əlinə keçməməsi üçün idarəetmə korpusunu partlatmağı
əmr edir. Digər komandir Tofiq Hüseynov da erməni faşistlərinə qarşı axıra qədər fədakarlıqla vuruşmuş,
son anda isə axırıncı gülləni özünə vurmuşdur.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1997-ci il 25 fevral tarixli sərəncamı ilə hər il fevralın 26-da
soyqırım qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. Ulu öndərimiz Xocalı soyqırımının onuncu
ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində qeyd etmişdir: “Bu amansız və qəddar soyqırım
aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu”.
Deməliyəm ki, Xocalı faciəsi ilə əlaqədar mövzu XI sinifdə də tədris olunur. Həmin sinifdə “Qarabağ
müharibəsinin başlanması. Xocalı soyqırımı” mövzusunu tədris edərkən şagirdlərə bildirirəm ki,
Azərbaycan xalqı 200 il ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırım
siyasətinə məruz qalmışdır. Azərbaycan xalqı tarixi torpaqlarından qovulmuş, qaçqına, məcburi köçkünə
çevrilmiş və bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət olunmuşdur. Azərbaycanlıların
öz tarixi-etnik torpaqlarından qovulması sovet dövründə də davam etmişdir. 1948-1953-cü illərdə
Ermənistandan 150 min azərbaycanlı deportasiya olunmuş və ölkənin Kür-Araz düzənliyində
yerləşdirilmişdir. 1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min azərbaycanlı bu ərazidən
qovulmuş, bununla da Ermənistan monoetnik dövlətə çevrilmişdir. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında
başlayan hadisələr erməni ideoloqlarının “dənizdən dənizə Ermənistan” adlı sərsəm bir ideyasını
reallaşdırmaq cəhdi kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərlə günahsız insanın ölümü, yüz minlərlə
azərbaycanlının öz tarixi torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələnmişdir.
Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan dövləti Dağlıq Qarabağı özünə
birləşdirmək istəyir, bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduğunu nümayiş etdirdi. XX əsrin faciəsi
olan Xocalı soyqırımı bu aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. XX əsrin sonunda baş vermiş
bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən
biridir. Xocalı soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada
dayanır.
Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədi nə idi? Sinfə ünvanlanmış bu ritorik suala
cavab olaraq bildirirəm: bu, bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji
əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən ümumiyyətlə Xocalını yer üzündən birdəfəlik
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silmək idi. Çünki Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, o, Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərindən müasir
dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Bu xüsusi mədəniyyət tarixə XocalıGədəbəy mədəniyyəti kimi düşmüşdür. Xocalının kromlexləri, dolmenləri, 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 məhv edilməsi və dünyanın ən qədim məzarlıqlarından sayılan Xocalı qəbiristanlığının texnika
vasitəsi ilə darmadağın edilməsi erməni vandalizminin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı dünya
mədəniyyətinə qarşı zorakılıq aktıdır.
Daha sonra şagirdlərə bildirirəm ki, 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min
əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid aktı həyata keçirdi. Ermənistan hərbi birləşmələrinin şəhərə hücumu
zamanı burada yalnız 3 minə yaxın insan qalmışdı. Çünki mühasirədə qaldığı 4 aydan artıq zaman ərzində
blokadada olduğu üçün əhalinin xeyli hissəsi şəhərdən çıxmaq məcburiyyətində qalmışdı. Xocalı soyqırımı
zamanı 613 nəfər ödürüldü, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu. 106 nəfər
qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130
nəfər valideynlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü, onların 150nin taleyi indi də məlum deyil.
Həm də bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıq və ağlasığmaz, tükürpədici
vəhşiliklərlə həyata keçirilmişdir. Hücumda həmçinin mayor Oqanyan Seyran Muşeqoviçin (Seyran
Ohanyan bir müddət Dağlıq Qarabağda ermənilərin qeyri-qanuni rejiminin “müdafiə naziri” olduqdan
sonra Ermənistanın müdafiə naziri olmuş, hazırda isə S.Sərkisyan rejiminə qarşı müxalifətdədir)
komandanlığı altında 366-cı alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandası altında 3-cü batalyonu,
1 saylı batalyonun qərargah rəisi Çitçyan Valeriy İsayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit
və praporşiki iştirak etmişdir (“Xocalının işğalına dair istintaq materiallarından”). Yeri gəlmişkən
ermənilərin sərsəm “dənizdən-dənizə” planının müəlliflərindən hesab edilən Zori Balayan özünün
“Ruhumuzun canlanması” əsərində göstərir ki, “biz dostumuz Xaçaturla bir evə girdik. Əsgərlərimiz 13
yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Biz onun dərisini üzdük. Təcrübə keçirdik ki, uşaq neçə
dəqiqə yaşayacaq? Uşaq 7 dəqiqədən sonra keçindi”.
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.
Elə buradaca şagirdlərə bildirirəm ki, Xocalı soyqırımının epizodları insanı ermənilərin qəddarlıqları
ilə yanaşı, azərbaycanlıların - xüsusilə Həcər qeyrətli, Şirin sədaqətli qadınların ləyaqəti, şücaəti ilə dəhşətə
gətirir. Belə ki, Xocalı sakini Əntiqə erməni hərbçilərinin tələb etdiyi “bu yerlər böyük Ermənistanın bir
hissəsidir” sözlərini dilinə gətirmədiyinə görə ermənilər tərəfindən diri-diri yandırılmışdır. Digər Xocalı
sakini Səriyyə Talıbova danışırdı ki, “4 məhsəti türkü və 3 azərbaycanlının erməni qəbirinin üzərində başını
kəsdilər. Sonra daha 2 azərbaycanlının gözlərini çıxartdılar”.
Şagirdlərə daha sonra bildirirəm ki, ermənilər sağ qalmış insanlar üzərində tamamilə təhqiredici
hərəkətlər həyata keçirmişdilər. Onlarıın başının dərisini soymuş, başlarını və bədəninin digər orqanlarını
kəsmiş, uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarnını yarmışdılar. Hücum zamanı Xocalıda
istifadəsi qadağan olunmuş 5,45 mm kalibrli patronlardan və kimyəvi silahlardan istifadə edilmişdir. Bütün
bunlar Ermənistanın Cenevrə konvensiyasının protokollarını pozaraq, müharibə qaydalarına zidd olaraq
dinc sakinlərə qarşı həyata keçirdiyi əməliyyatın soyqırım olduğunu təsdiqləyir.
Burada sual olunur: bəs ermənilərin belə qəddar, amansız hərəkətlərinə səbəb nə idi? Sonralar erməni
tərəfi etiraf etmişdir ki, erməni silahlı dəstələrinin ilk əsas vəzifəsi Xocalı platsdarmının məhv edilməsi, bu
məntəqədən keçən Əskəran-Xankəndi yolunun boşaldılması, azərbaycanlıların nəzarətində olan aeroportun
ələ keçirilməsi idi. “Xocalı platsdarmının məhv edilməsi” sözlərinə diqqət yetirin. İndi söylənilən bu ifadə
ermənilər tərəfindən törədilmiş qanlı qırğının, kütləvi surətdə uşaqların, qadınların, qocaların məhv
edilməsinin səbəbini aydın göstərir. Xocalı soyqırımının xüsusi amansızlıqla törədilməsi hətta rus, gürcü,
ingilis, fransız, alman, amerikalı və digər ölkələrin vətəndaşı olan jurnalist və publisistləri dəhşətə
gətirmişdir. Elə buradaca şagirdlərə bildirirəm ki, Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında,
erməni faşistlərinin ifşa olunmasında Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və vitseprezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən tədbirlərin də böyük rolu və əhəmiyyəti olmuşdur.
2008-ci il mayın 8-də, Şuşa şəhərinin işğalının ildönümündə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər
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Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
“Xocalıya ədalət” kampaniyası təsis edilmiş, fəaliyyətinə isə 2009-cu ilin fevralından start verilmişdir.
Hazırda 60-dan çox ölkədə yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla davam etdirilən “Xocalıya ədalət”
beynəlxalq informasiya və təşviqat kampaniyası da bu işə öz töhfəsini verməkdədir. Bu kampaniyanın
məqsədi beynəlxalq ictimaiyyəti Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar məlumatlandırmaq, qətliama beynəlxalq
aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail
olmaqdır. Hazırda faciənin mənəvi və siyasi-hüquqi səviyyədə tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya bir çox
ölkələrdə uğurla həyata keçirilir.
Bu günədək Avropa, Asiya, Afrika, Şimali və Cənubi Amerikanın 70-dən çox ölkəsində bu faciə ilə
əlaqədar tədbirlər keçirilib. “Xocalıya ədalət” kampaniyası sayəsində Xocalı soyqırımını dünyada 9 ölkə
və ABŞ-ın 21 ştatı tam və ya parlament səviyyəsində qətliam kimi tanıyıb. Xocalı qaçqınlarının BMT,
Avropa İttifaqı və Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına müraciətində deyilir: Artıq 10 ildən
artıqdır ki, biz, qaçqın vəziyyətinə düşmüş xocalılar, ürək ağrısı və eyni zamanda böyük ümidlə bütün
dünyanın sülhsevər xalqlarına, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirik. Sizdən xahiş edirik, erməni hərbi
təcavüzü nəticəsində bizim başımıza gələn bəlaya laqeyd qalmayasınız. Biz inanırıq ki, dünyanın BMT, Aİ
və ATƏT kimi kifayət qədər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, sülhsevər ölkələri Ermənistan kimi dövlətin
belə təcavüzkarlığına və özbaşınalığına qarşı tədbir görəcəklər. Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr
“Soyqırım cinayətinin xəbərdarlıq edilməsi və cəzalandırılması” konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan
Respublikasına qarşı BMT-nin Beynəlxalq məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara
malikdir. Dünya bilməlidir ki, bu cinayət təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün sivilizasiyalı
dünyaya, bəşəriyyətə qarşı yönəldilmişdir. Bu gün Ermənistanda mühüm dövlət postları tutanlar, Seyran
Ohanyan, Serj Sarkisyan, eləcə də Robert Köçəryan və digərləri baş vermiş soyqırımın günahkarları kimi
beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidir.
Bəli, bütün yuxarıda deyilənləri əsas tutaraq biz belə hesab edirik ki, bu vəhşilik, cinayət cəzasız
qalmamalıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham edilməlidir.
Beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətlərinin parlamentləri Ermənistan Respublikasının Azərbaycan
torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətə - Xocalı soyqırımına, əsl soyqırım hadisəsi kimi beynəlxalq siyasihüquqi qiymət verməlidirlər.
Azərbaycan müəllimi.-2017.-25 fevral.-№7.-S.12.
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Xocalı soyqırımı - bu tarixi hər dəfə vərəqlədikcə...
"Bütovlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı
və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırım, eyni zamanda
bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
Ülkər Həmidova,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin Baş-mütəxəssis
kitabxanaçısı
Bəşəriyyət öz mövcudluğu ərzində saysız - hesabsız qanlı müharibələrin, basqınların və dəhşətli
faciələrin şahidi olub. Bunlardan bəziləri kütləvi şəkildə dinc, silahsız əhalinin o cümlədən qocaların,
uşaqların və qadınların məhv edilməsilə nəticələnib. Xalqımız da dəfələrlə erməni daşnaklarının etnik
təmizləmə və soyqırım siyasətinə məruz qalıb.
XX əsrdə ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə təcavüz olunmuş və soyqırım
törədilmişdir. Ermənilərin 1992-cı il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda törətdikləri amansız
soyqırım bunların ən dəhşətlisi oldu.
O soyuq fevral gecəsi Ermənistan silahlı qüvvələri Sovet İttifaqı ordusunun 366-cı alayının köməyi
və iştirakı ilə, Azərbaycanın gözəl diyarı olan Xocalı sakinlərinə qarşı dəhşətli soyqırım törətdilər. Xocalı
soyqırımını törətməklə erməni millətçiləri xalqımızı qorxutmaq, vahimə yaratmaq, onun mübarizə əzmini
qırmaq, torpaqlarımızın işğalı faktı ilə barışdırmaq kimi çirkin niyyətlər güdürdülər. Azərbaycan xalqına
qarşı misli görünməmiş kütləvi və amansız qırğın aktı ermənilərin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, ərazi
bütövlüyünü hədəf götürmüş, insanlığa qarşı yönəlmiş irimiqyaslı cinayət idi. Dinc, silahsız xocalılara bir
gecənin içində böyük zərbələr vurulmuşdur. Soyqırım nəticəsində yüzlərlə xocalılı qadın, kişi, yaşlı, gənc,
uşaq, körpə həlak oldu, yüzlərlə insan əsir düşdü, yaralandı və xəsarət aldı.
Bu faciə Ermənistan - Azərbaycan müharibəsi dövründə Azərbaycan xalqına qarşı vurulmuş ən ağır
zərbələrdən biridir. Xocalılar bu faciəni mərdliklə, qəhrəmanlıqla dəf etməyə çalışdılar lakin qəflətən edilən
hücum nəticəsində silahlı bölmələrə qarşı silahsız insanların vuruşması mümkün olmadı. Öz evini, ailəsini,
şəhərini qəhrəmancasına müdafiə edənlər həlak oldular. Vəhşi ermənilər tərəfindən açılan atəşlərin
nəticəsində Xocalı ərazisi qana boyandı. Erməni vəhşiləri Xocalı şəhərini yerlə-yeksan edərək, qədim tarixi
abidələri, ictimai binaları, xəstəxana və poliklinikaları, məktəbləri, fərdi mülkləri, dövlət idarələrini
yandırıb dağıtdılar.
Erməni birləşmələrinin vəhşiliyi nəticəsində Xocalıda 613 nəfər öldürülmüş, 1275 nəfər dinc sakin
əsir götürülmüşdür. Onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyildir. Faciə nəticəsində 1000 nəfərdən
artıq Xocalı sakini müxtəlif dərəcəli güllə yarası alaraq şikəst olub. Onların 76 nəfəri yetkinlik yaşına
çatmayanlardır. Qətlə yetirilənlərin 106 nəfəri qadın,83 nəfəri azyaşlı uşaq, 70 nəfəri isə ahıl çağını yaşayan
qocalar idi. Şəhidlərin 56 nəfəri diri-diri yandırılmış, başlarının kəsilmiş və dərisi soyulmuş, bədən əzaları
kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların bədəni süngü ilə dəlik-deşik edilmişdir. Erməni
vandalizminin iç üzünü açan bu təcavüz nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki
valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi.
Xocalı erməni quldurlarının və Rusiyanın 366-cı atıcı alayının hücumu ilə beləcə viran qoyuldu.
Halbuki Xocalı Qarabağda ən strateji əhəmiyyət daşıyan yer, yeganə təyyarə meydanına malik olan yaşayış
məskəni, bütün bölgənin dayaq nöqtəsi idi. Xocalının mərd oğulları aeroportu son nəfəslərinə qədər
mərdliklə qoruyaraq, şəhid oldular.
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Xocalı faciəsindən sonra bu qanlı olayın miqyasını xalqdan gizlətməyə çalışanlar 26 fevralda baş
verən erməni vəhşiliyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması yönümündə heç bir iş görmədi. Xocalı
soyqırımı Azərbaycan parlamentinin 25 mart 1992-ci il tarixli iclasında müzakirə edilsə də, o vaxt hadisəyə
münasibət birmənalı olmadığından və hakimiyyətə can atanların məqsədi başqa istiqamətə yönəldiyindən,
bu qanlı hadisənin günahkarları bütövlükdə üzə çıxarılmamışdır. Yalnız Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılması istiqamətində soyqırımla bağlı geniş müzakirələr aparıldı.1994-cü il 1 mart tarixində
ulu öndərimizin təşəbbüsü ilə Milli Məclis Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verdi, belə ki, Milli Məclisin
qərarı ilə 26 fevral ölkə ərazisində "Milli Matəm Günü” elan olunmasını qərara aldı. 1997- cildə isə Xocalı
soyqırımının qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən fərman imzalandı.
Nə qədər ağır hüzn və kədər içində olsaq da, düşünürük ki, xalqımız üçün həmin ağır o məqamda
onun qorxmaz və fədakar oğlu unudulmaz və dahi rəhbərimiz Heydər Əliyev hakimiyyətdə olsaydı, Xocalı
faciəsində baş verməyəcəkdi. Ulu öndərimiz hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra faciəyə hüquqi-siyasi qiymət
verilməsində öz səylərini əsirgəmədi, bir çox həqiqətlər öz yerini tapdı, günahkarların kimliyi xalqa məlum
oldu. Ulu öndərimizin layiqli davamçısı İlham Əliyev Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinin əziz
tutulması, onların ailələrinin və övladlarının təskinliyi üçün çox iş görür. Məhz buna görə də günahsız
ruhlar hər ilin bu günü sevinə, şad ola bilərlər.
Bəli, bu gün Xocalı faciəsindən 25 il keçir. Xocalı faciəsi sadəcə olaraq tarixə çevrilməmişdir, bu
tarixi hər dəfə vərəqlədikcə sanki yaralarımızın qaysağı qopur, qəlbimiz göynəyir. Amma bir təsəllimiz var
ki, Azərbaycan xalqı o zaman da sınmadı, əyilmədi, verdiyi şəhidləri üçün heyifislənmədi, məğrur dayandı,
reallığın üzünə dik baxdı. Xocalı faciəsi xalqımızın qan yaddaşına yazılmış səhifədir, onu heç bir qüvvə
pozmağa qadir deyildir. Bu torpağın çörəyini yeyib, suyunu içən hər bir Vətən övladı işğal altında olan
torpaqlarımızın qaytarılması haqqında daim düşünməlidir. Xalqımız əmindir ki, dövlətimizin yürütdüyü
uğurlu siyasət sayəsində bu tarixi ədalətsizliyə gec-tez son qoyulacaqdır.
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Xocalı soyqırımı– qan yaddaşımızın müdhiş səhifəsi
Cəmaləddin RÜSTƏMOV,
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Sumqayıt Şəhər 4 saylı Notariat Kontorunun notariusu
Erməni qaniçənlərinin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində dinc əhaliyə
qarşı törətdikləri amansız qətliamdan 25 il ötür. Bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımı
öz vəhşiliyinə və qəddarlığına görə ən dəhşətli kütləvi terror hadisələrindən biri kimi tarixə düşmüşdür.
O müdhiş fevral gecəsi Ermənistan silahlı birləşmələri Sovet ordusundan qalmış 366-cı motoatıcı alayın
köməyi ilə Xocalı şəhərinə basqın edərək dinc əhaliyə amansız divan tutmuşdur.
Əslində, Xocalı faciəsi bir günün, bir gecənin hadisəsi deyildi. Ermənilər bu faciəyə Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi başlandıqdan sonra hazırlıq görmüşdülər. Elə həmin vaxtdan da Xocalı qətliamının əsası
qoyulurdu. 1991-ci ilin oktyabrında isə şəhərin blokadası tam başa çatdırılmışdı. Artıq Xocalıya gedən
bütün avtomobil yolları bağlandığından şəhərə gediş-gəliş yalnız helikopterlər vasitəsilə həyata keçirilirdi.
Belə vəziyyət şəhərə özünümüdafiə üçün silah, ərzaq və digər zəruri məhsulların çatdırılmasında ciddi
problemlər yaradırdı. Təcrid vəziyyətinə düşmüş Xocalıya sonuncu helikopter isə 1992-ci il yanvar ayının
28-də endi. Şuşa səmasında çoxsaylı insan tələfatına səbəb olmuş helikopterin vurulması ilə şəhərlə hava
əlaqəsi də kəsildi. Yanvarın 2-dən etibarən şəhərin elektrik enerjisi təchizatının dayandırılması, sanki
yaxınlaşmaqda olan vahimədən, dəhşətli kabusdan xəbər verirdi. Belə bir şəraitdə xocalılılar ancaq öz
qəhrəmanlıqları və şəhər müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində yaşayır və müdafiə olunurdular.
Fevralın ikinci yarısından başlayaraq erməni silahlı dəstələri tərəfindən mühasirəyə alınmış Xocalı
hər gün toplardan, ağır texnikadan atəşlərə, erməni dəstələrinin həmlələrinə məruz qalırdı. Artıq 1992-ci il
fevralın 18-də Xocalı istiqamətində olan yaşayış məntəqələri azərbaycanlılardan təmizlənmiş, yüksək
mövqelər ermənilər tərəfindən tutulmuşdu. Şəhərdə vəziyyət getdikcə ağırlaşırdı. Bütün bunlara
baxmayaraq, ölkə rəhbərliyi Xocalının xilası üçün heç bir addım atmırdı. Yaranmış vəziyyətdən
faydalanmağa çalışan ermənilər isə Xocalını daha tez ələ keçirməyə səy göstərirdilər. Nəhayət, 1992-ci il
fevralın 25-də gecə saatlarında Xankəndidə olan 366-cı alayın iştirakı ilə üç istiqamətdən Xocalıya hücum
başlandı. Həmin vaxt yüngül atıcı silahlarla döyüşən özünümüdafiə qüvvələri istisna olmaqla şəhər, demək
olar ki, müdafiəsiz qalmışdı. Şübhəsiz, bu qüvvələr ən müasir hərbi texnika ilə təchiz edilmiş, əvvəlcədən
xüsusi hazırlıq keçmiş silahlı birləşmələrə müqavimət göstərməyə qadir deyildilər. Qısa müddətdə şəhəri
alov bürüdü, vahiməyə düşən sakinlər evlərini tərk edib gecənin qaranlığında meşəyə tərəf üz tutdular.
Qarşıda isə onları nələrin gözləməsindən tam xəbərsiz idilər. Qarqar çayı boyunca Ağdam şəhərinə üz tutan
dinc əhali Naxçivanik kəndi yaxınlığında erməni yaraqlıları ilə qarşılaşdı. Gecənin zülmət qaranlığında
uşaqlar, qadınlar, qocalar, əlillər şiddətli atəşə məruz qalaraq xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildilər.
Soyqırımı törədənlər Xocalı sakinlərini misli görünməmiş qəddarlıqla öldürmüş, diri-diri yandırmış,
başlarının dərisini soymuş, gözlərini çıxarmışdılar. Bütövlükdə isə erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan
xalqına qarşı törətdikləri növbəti genosid nəticəsində 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70
qoca amansızcasına qətlə yetirilmişdir. 487 nəfər şikəst olmuş, 1275 dinc sakin əsir götürülmüş, 150 nəfər
isə itkin düşmüşdür. Bu soyqırımı aktı nəticəsində bəzi ailələr bütünlüklə məhv edilmiş, mülki əhali
görünməmiş qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, əsir götürülənlərə amansız işgəncə verilmişdir.
Tarixi abidələri ilə fərqlənən, Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən
qədim mədəniyyətə, strateji önəmə malik Xocalı şəhəri, sözün əsl mənasında, xarabalığa çevrilmişdir.
Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, ermənilərin insanlığa sığmayan dəhşətli cinayət əməlləri nəticəsində
Xocalı şəhərində 105 sosial-məişət obyekti, 3200 fərdi yaşayış binası, 14 məktəb, 21 klub, 29 kitabxana,
üç mədəniyyət evi və bir tarix-diyarşünaslıq muzeyi dağıdılmışdır. Bununla yanaşı, şəhərdə XIV-XV əsrə
aid türbələr, gümbəzlər, məzarlar yerlə-yeksan olunmuş, qəbiristanlıq vandallara xas üsullarla dağıdılmış,
ümumiyyətlə, bu torpağın ən qədim sakinləri olan azərbaycanlılara aid bütün izlər silinmişdir. Xocalı
şəhərində yerləşən dövlət və ictimai obyektlərin sayı və dəyəri ayrı-ayrılıqda müəyyən edilmişdir. İstintaq
komissiyası tərəfindən respublikanın 35 nazirlik və idarəsinin Xocalı şəhərində inşa etdikləri, balanslarında
olan tikililər, qurğular, dəzgahlar, xammal və sair qiymətlilər barədə sənədlər toplanılmış, mütəxəssislərdən
ibarət komissiya təşkil edilmişdir. Komissiyanın gəldiyi nəticəyə görə, Xocalı şəhərinin işğalı nəticəsində
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dövlət idarə, müəssisə və təşkilatlarının, ictimai təşkilatların əmlakına 4 milyard 199 milyon 668 min 338
rubl məbləğində ziyan dəymişdir.
Bu qanlı əməllərin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə görə insanların tamamilə və ya
qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi faciənin məhz soyqırımı olduğunu sübut edir. 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. Erməni şovinistlərinin faciəni törətməkdə məqsədi xalqımızı qorxutmaq, vahimə içində
saxlamaq, onun mübarizə əzmini qırmaq, işğal faktı ilə barışmasına nail olmaq idi. Təsadüfi deyil
ki, törətdiyi bəşəri cinayətə görə cəzasız qalan Ermənistanın hazırkı prezidenti, həmin vaxt qondarma
DQR-in müdafiə naziri olmuş Serj Sarkisyan Xocalı hadisələri barədə danışarkən orada törədilmiş vəhşiliyə
sanki haqq qazandırırmış kimi həyasızcasına demişdir: "Xocalıya qədər azərbaycanlılar düşünürdülər ki,
ermənilər mülki əhaliyə əl qaldırmağı bacarmazlar. Biz bu stereotipləri sındırmağı bacardıq". Sivil dünyada
dövlət rəhbəri adını daşıyan şəxsin bu cür sərsəm açıqlama verməsi onun hansı təfəkkürə malik olması
haqqında aydın təsəvvür yaradır. Bu, bir daha sübut edir ki, Ermənistan terror üzərində qurulmuş dövlətdir,
onun başında duran insanlar isə hərbi cinayətkarlardır. Beynəlxalq hüquq normalarına əsasən isə hərbi
cinayətkarlar məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər.
Xocalı qətliamı erməni faşistlərinin insan təfəkkürünə sığmayan vəhşiliklərinin qanlı izidir. Çox
təəssüf ki, xalqımızın Xocalı kədəri, hüznü yaşadığı həmin vaxtda faciənin ağırlığı o zamankı Azərbaycan
hakimiyyəti tərəfindən lazımi şəkildə qiymətləndirilmədi. O vaxtkı dövlət rəhbərliyini təmsil edən vəzifəli
şəxslər qorxaqlıq və qətiyyətsizlik nümayiş etdirərək bu müdhiş cinayət barədə ilk günlərdə xalqa məlumat
verməkdən belə çəkindilər. Sonralar - AXC-Müsavat iqtidarı dövründə də insanlıq əleyhinə yönələn
cinayətə lazımi siyasi və hüquqi qiymətin verilməsi üçün heç bir tədbir görülmədi.
Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi özünün əsl
siyasi-hüquqi qiymətini aldı, soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılması üçün təsirli tədbirlər görüldü. Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqının qan yaddaşı
olduğunu dəfələrlə bəyan edən ulu öndər hadisələrə beynəlxalq aləmdə əsl siyasi qiymətin verilməsinin
zərurliyini vurğulamış, bu məsələnin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün xüsusi səy göstərmişdir. Bu
faciəni xalqımızın böyük dərdi, kədəri, qəmi adlandırmış ümummilli liderimiz, eyni zamanda, xalqımızın
əsrlər boyu keçdiyi mübarizəni, milli azadlıq yolunu şanlı, uğurlu yol kimi dəyərləndirmişdir. Bununla da,
erməni şovinist millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlər, o cümlədən Xocalı
soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, faciənin soyqırımı kimi tanınması üçün məqsədyönlü və
ardıcıl fəaliyyətə start verilmişdir”. 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”—deyən ulu öndərimizin təşəbbüsü ilə 1994cü il fevralın 24-də Milli Məclis “Xocalı Soyqırımı Günü haqqında” qərar qəbul etdi. BMT-dən, dünya
dövlətlərindən bu qətliamın gerçək mahiyyətini açıqlayaraq erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər
görülməsi tələb olundu. Qəbul edilmiş qərara əsasən, 1992-ci il fevralın 26-da erməni təcavüzkarları
tərəfindən törədilmiş, Azərbaycan xalqının milli faciələrindən və bəşər tarixinin qanlı səhifələrindən biri
olan Xocalı hadisələri hər il fevralın 26-da Xocalı Soyqırımı Günü kimi qeyd olunur.
Ümummilli liderimizin “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi
haqqında” 1997-ci il fevralın 25-də imzaladığı sərəncamla hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da ölkəmizdə
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın
ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən qəhrəmanların, Xocalıda qətlə yetirilmiş yüzlərlə
həmvətənimizin xatirəsini daim əziz tutur, onları ehtiramla yad edir.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 26 fevral 2002-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Xocalı
soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Bəyanatı"nda isə bir
daha qeyd edilir ki, Azərbaycan dövləti mövcud imkanların hamısından yararlanaraq ərazi bütövlüyünün
bərpasını təmin edəcək, Xocalı faciəsinin əsl beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət almasına, onun
ideoloqlarının, təşkilatçılarının və icraçılarının layiqincə cəzalandırılmasına nail olacaqdır.
Son illər Azərbaycanın haqlı mövqeyini bütün dünyaya daha gur səslə nümayiş etdirən dövlətimizin
başçısı İlham Əliyev işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi istiqamətində səmərəli fəaliyyəti ilə
yanaşı, həm də dünya ictimaiyyətinin diqqətini erməni vandalizminə cəlb etməyə nail olur. “Xocalı faciəsi
erməni millətçilərinin yüzilliklər boyu türk və Azərbaycan xalqlarına qarşı apardığı soyqırımı və etnik
təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi idi” –deyən Prezidentimizin gərgin əməyinin nəticəsidir ki, hazırda
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dünyanın əksər dövlətləri Xocalı qətliamını əsl soyqırımı kimi tanıyır və qəbul edir. Ötən illərdə dövlət
başçısının göstərişi ilə Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bir sıra mühüm tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Bakıda, respublikamızın bir sıra bölgələrində, həmçinin xaricdəki diasporlarımızın maddi və
mənəvi dəstəyi ilə dünyanın əksər ölkələrinin paytaxtlarında Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə abidələr
ucaldılmışdır. Bu isə ürəkləri daim Vətən eşqilə döyünən soydaşlarımzın öz yurddaşları olan Xocalı
şəhidlərinin müqəddəs ruhuna hörmət və ehtiramlarının bariz nümunəsidir.
Yeri gəlmişkən, soyqırıma qiymət verilməsi siyasi aksiya olmaqla yanaşı, həm də hüquqi məsələdir.
Bu mövzu hüquqşünaslar tərəfindən araşdırılmalı, hər bir hüquqşünas ermənilərin azərbaycanlılara qarşı
törətdiyi soyqırımın beynəlxalq hüquqi qiymət almasına istiqamətlənmiş tədbirlərdə əlindən gələni
əsirgəməməlidir. Çünki hüquqi baxımdan Xocalıda baş vermiş qətliam təsadüf və ya ehtiyatsızlıq üzündən
deyil, məhz bilərəkdən və düşünülmüş şəkildə həyata keçirilmişdir. Müasir dünyamızda qəbul edilmiş
mənasına görə soyqırımı bir millətin dil, din, məzhəb və milli fərqləri ilə əlaqədar olaraq məqsədli şəkildə
məhv edilməsi prosesidir. Bu prosesin hər hansı ölkənin hökuməti tərəfindən həyata keçirilməsi əsas şərt
olaraq qəbul edilir. Soyqırımının beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş tərifi də onu deməyə əsas verir ki,
Xocalı hadisələri Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş soyqırımı aktıdır. Dünyada qəbul olunmuş
beynəlxalq konvensiyalar və qanunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları pisləyir, yolverilməz olduğunu
bildirir.
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama
obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işləri qeyd etmək lazımdır.
Məhz fondun gərgin fəaliyyəti nəticəsində əvvəlki illərdən fərqli olaraq indi dünya ölkələri erməni
qəsbkarlarının törətdiyi insanlığa sığmayan Xocalı soyqırımı haqqında daha dolğun məlumatlandırılır. Bir
sıra dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar, eyni zamanda, nüfuzlu qurumlar bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş bu
cinayətin əsl mahiyyətini anlayaraq qətliamı kəskin şəkildə pisləyirlər.
Xocalı gerçəkliklərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində Azərbaycan Respublikasının
birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri də
olduqca böyükdür. Fondun dəstəyi və təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda və ölkənin hüdudlarından kənarda
keçirilən çoxsaylı tədbirlər beynəlxalq ictimaiyyətdə XX əsrin ən böyük faciəsi haqqında dolğun
təsəvvürlər formalaşdırır. Eyni zamanda, Heydər Əliyev Fondunun Moskva nümayəndəliyinin rəhbəri
Leyla xanım Əliyevanın İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində elan
etdiyi "Xocalıya ədalət!" kampaniyası da bəşər tarixində ən dəhşətli cinayətlərdən olan Xocalı soyqırımı
ilə bağlı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədi daşıyır.
Xalq qəzeti.-2017.-26 fevral.-№44.-S.6.
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Səriyyə Müslümqızı: 25 ildir ki, Xocalı dərdini ürəyimdə daşıyıram
Məsaim ABDULLAYEV
Jurnalist Səriyyə Müslümqızı erməni vəhşətindən möcüzə sayəsində qurtulan Xocalı
sakinlərindən biridir. Onu bu dəhşətli faciənin baş verdiyi ilk günlərdən tanıyıram. Xocalıdan sonra
Bakıya köçən Səriyyə ilə “Azərbaycan” nəşriyyatında tez-tez rastlaşırdıq. Yadımdadır ki, 22 yaşlı Səriyyə
o günlərdə çox həyəcanlı idi. Mənə elə gəlirdi ki, onun gözlərində, səsində sanki Xocalının bütün
dəhşətləri əks olunmuşdu.
Səmimi və mehriban davranışı ilə hamının rəğbətini qazanan Səriyyə xanıma həmkarlarımın çoxu
kimi, mən də ürək-dirək verməyə çalışırdım. Bir müddətdən sonra Səriyyə Müslümqızının Xocalı
dəhşətləri, qaçqın və məcburi köçkünlərin qayğıları ilə bağlı bir-birindən kəsərli yazıları ilə yaxından tanış
olduqca, onun həm də çox istedadlı, vətənpərvər bir qələm sahibi olduğunu özüm üçün yəqinləşdirdim.
Bu günlərdə Səriyyə Müslümqızı redaksiyamıza gəlmişdi. Onun Xocalı soyqırımı zamanı erməni
quldurlarının törətdikləri dəhşətlər barədə söhbətlərini 25 il əvvəl olduğu kimi, yenə də ürək ağrısı ilə
dinləyir, ara-sıra suallar verirdim:
– Səriyyə xanım, sizin üçün ağır olsa da, istərdim ki, xəyalən Xocalı faciəsi ərəfəsindəki o narahat
günlərə qayıdasınız...
– Mən Xocalıda hadisələrin içində idim. Axı, 1991-ci ildən “Xocalının səsi” qəzetinin redaksiyasında
ədəbi işçi kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdım.
Şəhərdə vəziyyət günbəgün gərginləşirdi. 1992-ci ilin əvvəllərindən erməni quldur dəstələri
Xocalını artıq mühasirəyə almışdılar. Yeddi mindən çox əhalisi olan şəhər düşmənin ağır top və
mərmilərindən aramsız atəşə tutulurdu. Demək olar ki, hər gün ölən və yaralananlar olurdu.
Azərbaycan dövlət radiosu o günlərdə Xocalı sakinlərinin harayını bütün ölkəyə yayımlamağa
çalışırdı. Xocalı imdad diləyirdi. Amma Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti o dövrdə kar və kor idi, Xocalı
sakinlərinin harayını heç cür eşitmək istəmirdi...
Dəhşətli soyqırımından bir gün qabaq mən Ağdamda idim. O məhşum gecənin səhəri doğmalarımı
Abdal-Gülablı meşəsində qarşıladım. Ölən və ağır yaralananlar arasında mənim də çoxlu yaxın qohumum,
yaxınlarım var idi. Olduqca dəhşətli anlar idi. Ermənilər sözlə təsvir edilməsi mümkün olmayan vəhşiliklər
törətmişdilər.
– Bu gün Xocalı sakini olmaq nə deməkdir?
– Xocalı sakini olmaq bu dəhşətli qətliamda həyatlarını itirən insanların ruhu qarşısında ağır yükdür,
böyük məsuliyyət hissidir. Sağ qaldığın, həlak olanlardan biri olmadığın üçün əzab, vicdan yükü deməkdir.
Mənim gəncliyim “oğurlandı”. Bircə uşaqlığımı gözdolusu yaşamışam. Bu gün biz hamımız xocalılı
olmalıyıq. Düşünürəm ki, yağı düşməndən yalnız qisas alandan sonra rahat yaşamağa mənəvi haqqımız ola
bilər!
– Yeri gəlmişkən, siz Xocalı soyqırımı, doğma şəhərin qəhrəman müdafiəçiləri haqqında birbirinin ardınca 12 kitab, bir neçə sənədli film üçün ssenari və pyes yazıbsınız...
– Mən 25 ildir ki, Xocalı dərdini ürəyimdə daşıyıram. Tez-tez özümdən soruşuram: Əgər erməni
faşistləri mənim uşaqlığımın şəhərinin izini-tozunu xəritələrdən siliblərsə, dinc, əliyalın insanları
qəddarcasına süngüdən keçiriblərsə, mən bu ağlasığmaz dəhşətlər barədə necə susa bilərəm? Bəli, Xocalı
dəhşətləri barədə hər zaman yazacağam və bütün dünyanı erməni faşistlərinin bədnam əməlləri ilə tanış
edəcəyəm.
– Xocalıdan yazdığınız ilk əsər “Onlar heç vaxt böyüməyəcək” adlanırdı. Səhv etmirəmsə, siz o
kitabı Xocalıda həlak olmuş uşaqlara həsr edibsiniz...
– Mən o kitabı 20 il əvvəl istedadlı jurnalist Məmməd Nazimoğlunun redaktorluğu ilə jurnalist Əsli
Xəlilqızı ilə birlikdə yazmışdım.
Bu əsər keçmiş MDB məkanında, bütün dünyada geniş yayılıb. Bu yaxınlarda kitaba əlavələr edərək,
yeni dizaynda nəşr etdirdim. Bu ayın 20-də kitabın Mətbuat Şurasında təqdimatı oldu.
– Sizcə, bu gün sivil dünyanın diqqətini Xocalı faciəsinə necə cəlb etmək olar?
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– Bu sualın cavabı məni çox düşündürür. Necə etmək lazımdır ki, dünya bizi daha diqqətlə dinləsin,
ermənilərin başımıza gətirdikləri ağır zorakılıqlardan tam xəbərdar olsun. Fikriləşirəm ki, dünya
ictimaiyyətini Xocalı qətliamından agah etmək üçün ortaya mümkün qədər çox fakt, audio, video material
qoymaq lazımdır.
Avropalılar üçün baş verən hadisənin şərhindən daha çox real faktlar maraqlıdır. Düzünü desəm,
onlar şərhlərə, izahlara təbliğat kimi baxırlar. Məhz bu məqsədlə 2014-cü ildə mən daha çox real faktlara
əsaslanan “Dünya susmasın gərək!” kitabını yazdım. Əsər Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr olunaraq
yayıldı. Azərbaycanın Almaniyadakı Koordinasiya Mərkəzində kitabın alman dilində təqdimatı keçirildi.
Tədbirdə Belçika və İsveçrədən olan çox sayda yerli sakin, media nümayəndəsi iştirak etdi.
Biz həmin il Berlinin məşhur “Brandenburq qapıları” qarşısında Xocalıda erməni vəhşiliyinə qarşı
kəskin etiraz aksiyası keçirdik.
– Son illər bir neçə sənədli filmin araya-ərsəyə gəlməsinə də nail olubsunuz, deyilmi?
– 2016-cı ildə “Xocalı soyqırımı xarici jurnalistlərin gözü ilə” filmimin nümayişi oldu. Filmin
ssenari müəllifi, jurnalist İmran Bədirxanlıdır. Ssenari mənim kitablarımın motivləri əsasında yazılıb.
Başqa sənədli filmlərim də var. Xocalı faciəsinə həsr olunmuş pyesim Xırdalan mədəniyyət evində
tamaşaya qoyulub.
– Siz “Erməni Təcavüzünün Tanıdılması” İctimai Birliyinin sədri kimi də Xocalı qətliamının
dəhşətlərinin ölkəmizdə və bütün dünyada tanıdılması üçün gərgin çalışırsınız. Bu barədə oxuculara
məlumat verməyinizi xahiş edirəm.
– 2013-cü ildə həmin layihə çərçivəsində Almaniyanın Berlin, Hamburq, Köln şəhərlərində
olmuşam. Burada Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin köməyi ilə Xocalı soyqırımı ilə bağlı təşkil
olunan tədbirlərdə çıxışlar etmişəm. Həmin il Macarıstanda da Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin
köməyi ilə təşkil olunan tədbirdə ombudsman Elmira Süleymanova ilə birlikdə iştirak etmişəm.
Hesab edirəm ki, xarici ölkələrdə oxuyan gənclərin arasında geniş maarifləndirmə işi aparmaq
lazımdır ki, onlar Qarabağ həqiqətlərini daha geniş miqyasda yaya bilsinlər. Bizim təbliğatımızın
çatışmayan bir cəhəti odur ki, biz bir sıra mühüm hadisələri yalnız təqvim vaxtı yada salırıq, halbuki
ermənilər ilboyu əleyhimizə həyasızcasına saxta təbliğat aparırlar.
– Kitablarınızın birində yazıbsınız ki, Xocalıdakı eviniz tez-tez yuxunuza girir...
– Xocalı yuxularımdan çıxır ki... Orada gözəl, çox səliqəli məhəlləmiz vardı. Evimizin yanından arx
axırdı. Uşaqlıq çağlarımda həmin arxın yanındakı sal daşın üstündə oturub xəyallara dalırdıq.
Bir şeylə təskinlik tapıram ki, hər iki övladım – qızım Leyla, oğlum Cahad Xocalı sevdalısıdır. Cahad
hələ uşaq vaxtlarından deyir ki, darıxma, ana, mən Xocalını azad edən qəhrəman əsgərlərdən biri olacağam.
Bu məqamda o vaxt Xocalıda vuruşan 21 könüllü döyüşçü yadıma düşdü. Bilirsiniz, necə qəhrəman oğullar
idilər. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Aqil Quliyevin başçılığı ilə döyüşürdülər. Demək olar ki, hamısı
Xocalıda böyük şücaətlər göstərərək şəhid olub.
– Səriyyə xanım, bilirəm ki, yenə də səfərə hazırlaşırsınız...
– Bu il fevralın 23-də Almaniyaya yola düşürəm. Ayın 24-də Azərbaycanın Berlindəki səfirliyində
Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları və yerli media nümayəndələrinin iştirakı ilə Xocalıya həsr olunan
böyük bir tədbir keçiriləcək. Fevralın 25-də isə bu ölkənin digər bir şəhəri – Belefertdə analoji tədbir
keçiriləcək. Hər dəfə belə tədbirlərə böyük məmnuniyyətlə qatılıram. Axı, hər bir sağ qalan Xocalı sakini
həlak olmuş dostunun, doğmasının qisasını almaq üçün son nəfəsinədək əlindən gələni etməyə borcludur.
Xalq qəzeti.-2017.-26 fevral.-№44.-S.9.
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“Meyitlərin arasında sağ qalanları təkrar güllələyirdilər”
Elgün MƏNSİMOV
“Hələ 1988-ci ildən etibarən Xocalıya hücumlar başlamışdı. Ermənilər tez-tez gizli yığıncaqlar
keçirməklə müzakirələr aparırdılar. Elə rəy yaradırdılar ki, guya bu işdən Azərbaycan tərəfi faydalanacaq.
Azərbaycanlıları iclaslara buraxmırdılar”. Bu fikirlər 1992-ci ildə Xocalı rabitə qovşağının rəisi vəzifəsində
çalışan Cavid Əliyevə məxsusdur. O, fevral ayının 26-da Xocalıda törədilən müsibətlərə şahidlik edib.
C.Əliyev bizimlə söhbətində bildirdi ki, Xəlil Rza Ulutürk 1988-ci ilin avqust ayında Xocalıya
gəlmişdi. O, camaatın qarşısında çıxış edərək dedi ki, hökumət tərəfindən sizə heç bir dəstək yoxdur.
Özünüz düşmən qarşısına çıxın, qoymayın elinizi dağıtsınlar. Orada camaata şəkillər göstərdi ki, siz
çıxandan sonra evlərinizi bu şəkildə dağıdıb yandıracaqlar. Azərbaycanlıları köçürmək üçün bu şərəfsizliyə
əl atacaqlar.
“Kömək gələcək deyərək bizi yubadırdılar”
Deyildiyi kimi də oldu. Elə 1988-ci ilin sentyabrın 18-də bazar günü ermənilər Xocalıya hücuma
keçdilər. Həmin vaxt əhali öz ov tüfəngləri ilə onların qarşısına çıxdı. Hər iki tərəfdən xeyli sayda yaralanan
və itki oldu. Cavid Əliyev həmin anları belə xatırlayır:
- Mərkəzi Komitədən yığışıb Xocalıya gəldilər. Camaatı yığıb Gülablıya, sanatoriyalara apardılar ki,
üç gündən sonra ermənilər yenə hücum edəcək. Əhali gördü ki, Xocalını qorumaq əvəzinə, başlarının altına
yastıq qoyurlar. Ona görə Xocalıya, öz ev-eşiklərinə qayıtdılar. Bizim qara günlərimiz də elə həmin vaxtdan
başladı. 1988-ci ildən 1992-ci ilə qədər Xocalı özünümüdafiə batalyonu yaradıldı. Postlar quruldu, əhali
növbə ilə gecələr postlarda keşik çəkməyə başladı. Xocalı hər tərəfdən erməni ilə əhatə olunmuşdu. Çıxış
yolumuz yox idi. Şuşaya, yaxud Ağdama getmək üçün ermənilərin yaşadıqları yerlərdən keçməli idik. Bu
zaman onlar da maşınların şüşələrini qırırdılar. Camaat özünümüdafiə üçün mal-heyvanını satıb ov tüfəngi
alırdı. Bu hadisədən sonra sovet ordusunun kursantları gəlib Xocalını mühasirəyə aldılar. Onlar bütün evləri
axtararaq silahları yığdılar. Camaat təkrar çalışırdı ki, ov tüfəngi əldə etsin. 1992-ci ilə kimi bax, bu cür
səksəkədə, alazan raketlərinin sədaları altında yaşamışıq. Elə olurdu ki, üç tərəfdən Xocalını atəşə
tuturdular. Xocalıya ən yaxın kənd olan Noraguhdan minamyotlarla atırdılar. Hər gecə avtomat və
pulemyotlarla atışma olurdu.
Xocalı faciəsindən 3 ay əvvəl Əsgəranla Ağdam arasındakı yüksək gərginlikli əsas elektrik xəttini
topla partlatdılar. Xocalıda elektrik enerjisi kəsildi. İdarədə gecə-gündüz generator işlədirdik. Xocalıda
səhiyyə, rabitə idarələri özünümüdafiə batalyonu ilə icra hakimiyyəti strukturu, polislər işləyirdi. 1992-ci
il fevral ayının 25-də axşam saat 7-də məlumat daxil oldu ki, guya Mərkəzi Komitə ilə danışıqlar aparılıb,
yollar açıqdır, bizə yardımlar gəlir. Amma bu da düz çıxmadı. Silahlarımız da tükənmişdi. Bir
“qranatamyot”umuz vardı. Fevralın 25-i axşam saat 6-7 radələrində gördük ki, ermənilər Xocalının ətrafını,
tanklar, BMP-lərlə mühasirəyə aldılar. İcra başçısı Elman Məmmədov, Əlif Hacıyev gəlib rabitə vasitəsilə
vəziyyət barədə Bakıya məlumat ötürdülər. Dəfələrlə kömək lazım olduğunu bildirirdik. Əvəzində kömək
gələcəyi xəbəri ilə bizi yubadırdılar. Həmin vaxt qardaşım Ağdam tərəfdə idi. Onunla əlaqə saxladım. Dedi
ki, özünüz başınızın çarəsinə baxın, burada hakimiyyət yoxdur, başlı-başınalıqdır. Kimin əlində silah var,
hökumət odur.
Beləliklə, həmin axşam saat 9-10 radələrində ermənilər eyni vaxtda Xocalını gülləbaran etməyə
başladılar. Sanki gecənin düşməsini gözləyirmişlər. Həmin gun hava da tutqun idi. Onlar pulemyot, tank
və BMP-lərlə gülləni yaşayış yerinə yağış kimi yağdırdılar. Son anadək işləyən rabitə qovşağının rəisi o
dəhşətli anları belə xatırlayır:
- İşçiləri idarədə qoyub meşəyə tərəf qaçdım ki, görüm vəziyyət necədir. Hər tərəfdən atırdılar, yollar
tam tutulmuşdu. Yeganə çıxış yolu çayın içindən keçməklə körpünün altı idi. Poçta qayıdanda ətrafa saysız
“snaryad” düşdüyünü gördüm. İşçilər getmişdi, generator isə işləyirdi. “Ratsiya”ların ikisini də götürüb
Ağdamı da, Şuşanı da çağırdım, cavab vermədilər.
Generatoru söndürüb çıxdım. İşçim Elxan Hüseynov yanımda idi. Onu göndərdim ki, get anamgili,
uşaqları, hamını yığ gətir Xocalıdan çıxardaq. Rabitəni yiyəsiz qoyub getmək mümkün deyildi. Əgər həmin
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vaxt rabitə sonadək işləməsəydi, bəlkə də bizi həbs edəcəkdilər ki, məlumat verməmisiniz. Elxan
ailələrimizi gətirdi, arxadan çoxlu insan gəlib bizə qarışdı. Bu vaxt bir-birimizi itirdik. Yoldaşım, uşaqlarım,
anamgil, bacımgil hərəsi bir tərəfə düşdü. Ağız deyəni qulaq eşitmirdi, hay-haray bir-birinə qarışmışdı.
Atam, bacım, anam - hamısı orada idi. Üç övladım vardı, xoşbəxtlikdən biri xəstə olduğundan onları
əvvəlcədən Ağdama aparmışdıq... Nə qədər çağırdım, hay verən olmadı. Yenidən evə qayıtdım, gördüm
heç kim yoxdur.
Yolda iki nəfərlə rastlaşdım. Sonra çayı keçdik. Bir müddət keçəndə çox insanın ayaqları buna görə
kəsildi. Yenə heç kimi tapmadıq. Arxamızca atırdılar, əl çəkmirdilər. Çıxdıq yalın üstünə, orada Elman
Məmmədov, Əlif Hacıyev və polis işçilərini gördük. Burada mindən yuxarı adam vardı. Hansı tərəfə
irəlilədiksə, gedib kolluğa dirəndik. Axırı belə qərara gəlik ki, gedək Şuşa istiqamətində çəkilən qaz kəməri
boyunca irəliləyək. Yoxuşa çıxanda kimin ayağı sürüşdüsə yumalanıb dərənin dibinə düşürdü. Bu
vəziyyətlə hərəkət edirdik. Səhər saat 7-nin yarısında Əsgəran-Naxçıvanik-Ağdam yolunda meşənin
döşünə çatdıq. Artıq Əsgəranın içi ilə gedən adamları görürdük, onlar da bizi görürdülər. burada ermənilərin
pusquda durduğunu ağlımıza da gətirmirdik. Naxçıvaniklə Əsgəran arasında bir ferma vardı, ermənilər
burada pulemyot, avtomatı hazır tutub bizi gözləyirdilər. Beləliklə, həm fermadan, həm də Naxçıvanikin
dikindən bizə atəş açdılar. Orada çox adamı qırdılar. Hay-həşirlə çökəkliyə endik. Təxminən, 300 nəfər
idik. BTR üstümüzə gəldi, camaatı yenidən atəşə tutdular. Mən orada təpədən yumalandım. Gördüm,
ürəyim bulanır, gicəllənib qaldım kolun altında. Ayılanda baxdım ki, güllələr yağış kimi səpələnir, qalxa
bilmədim. Bir azdan ara sakitləşdi. Nazim adında oğlanla bir yerdə idim. Gördük ki, meyitlərin arasında
gəzib, diri qalanları axtarırlar, bir tərpəniş hiss edən kimi təkrar güllələyirlər. Bir müddət keçəndən sonra
çıxıb yuxarıda başqa bir kolluqda gizləndik. Sakitlik yarananda Şelliyə tərəf gəldik. Bax, bu şəkildə
canımızı qurtara bildik.
“Təkcə bizim qonşuluqda 41 nəfər şəhid olub”
Cavid Əliyev digər şahidlərin vasitəsilə sonradan bilib ki, ailə üzvləri başqa bir yolla Dəhrəzə tərəf
gediblər. Hamısını da orada girov götürüblər. Atası isə Əsgəranın tuşunda onu axtarırmış:
- Vəli adında bir erməni meyitləri yığanda bizimkilərə deyib ki, atam Daşbulaqda iki ermənini vurub,
digər erməni də onu öldürüb. Səhəri gün atamgili axtarmaq üçün geri qayıtdım. Digər Xocalı sakinləri də
öz yaxınlarının meyitini axtarırdılar. Gedib Qaraqayadan o tərəfdə dayanmışdıq. Bir də gördük ki, vertolyot
gəldi. Çingiz Mustafayev həmin anı çəkib. Camaat əliyalın yola yüyürdü. Oradan xeyli sayda meyit və
yaralı götürdük. Bu vaxt yenidən bir erməni BMP-si peyda oldu, camaata atəş açmağa başladı. Vertolyot
havaya qalxdı. İnsanlar meydanda qaldı. Fevralın 27-si idi. Həmin gün yenə də xeyli insan itkisi oldu. 23
gün müddətində hər gün orada oldum. Düz 23 gündən sonra atamın meyitini tapdıq. Anamla bacımı isə bir
qrup girovla birgə buraxmışdılar...
Cavid Əliyev 1963-cü ildə Xocalıda anadan olub. Ömrünün əsas hissəsini orada keçirib. Dediyinə
görə, hazırda xocalılılar 50-yə qədər rayonda yerləşdirilib. Bir-birlərinin xeyir-şərinə də vaxtında yarıya
bilmirlər. Xocalı sakinlərinin ən böyük arzusu budur ki, torpaqlar tezliklə, özü də döyüş yolu ilə işğaldan
azad edilsin:
- Onlar bu əməllərinin cəzasını çəkməlidirlər, yoxsa ölənlərimizin ruhu rahat olmayacaq. Atam və
qayınım şəhid olu. Əmim oğlunun səkkiz nəfərlik ailəsi - yoldaşı, 3 uşağı, qardaşı, bacısı tamamilə məhv
edilib. Hesablayıram, təkcə bizim qonşuluqda 41 nəfər adam şəhid olub. İndi internetdə baxıram ki,
Xocalıda bizim kəndi kürüyüb dərəyə töküblər, oranı aeroport ediblər. Biz isə sanatoriyalarda,
yataqxanalarda, onun-bunun evində yerləşmişik. Hər dəfə bunları danışanda yaramızın qaysağı təzələnir.
Biz istəyirik ki, torpaqlarımızı azad edək və öz yurdumuzda yaşayaq...
Azərbaycan.-2017.-26 fevral.-№44.-S.6.
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Xocalı faciəsi əsl siyasi-hüquqi qiymətini Heydər Əliyevin sayəsində aldı
Rəşad CƏFƏRLİ
613 nəfər dinc sakinin qəddarcasına qətliamı, 1275 nəfərin girov götürülərək ən ağlasığmaz və
təhqiramiz üsullarla işgəncələrə məruz qalması, 150 nəfərin itkin düşməsi ilə nəticələnən Xocalı faciəsi
ermənilərin xəstə təfəkküründən doğan niyyətlərinə çatmaq üçün Azərbaycan xalqına qarşı həyata
keçirdikləri siyasətin ən qanlı səhifələrindən biridir. Tarix boyu azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə tərkibində
soyqırımı əməlləri olan cinayətlər törədən ermənilər XX əsrin sonlarında sivilizasiyalı bəşəriyyət üçün
növbəti tarixi cinayəti - Xocalı soyqırımını törətdilər.
Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı aktı Dağlıq Qarabağın işğalı zamanı Ermənistanın və erməni
millətçilərinin həyata keçirdikləri etnik təmizləmə siyasətinin növbəti mərhələsi idi. 1992-ci il fevralın 25dən 26-na keçən gecə onlar Xankəndi şəhərindəki keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının iştirakı ilə Xocalı
şəhərinə hücum edərək, bu yaşayış məntəqəsinin əhalisinə amansız divan tutdular. Hadisələrin gedişatını
bir qədər aydın izləsək görərik ki, Xocalının işğalı xüsusi plan əsasında həyata keçirilib. Belə ki, 1991-ci
ilin oktyabr ayından bu şəhər ermənilər tərəfindən blokadada saxlanılırdı. Həmin ayın 30-dan Azərbaycanın
digər bölgələri ilə avtomobil əlaqəsi kəsilən Xocalıdan çıxmağın yeganə yolu hava xətti ilə mümkün olurdu.
Şuşa şəhərinin səmasında mülki vertolyotun vurulmasından sonra bu əlaqə də kəsilmişdir. Beləliklə, 1992ci il yanvarın 28-də sonuncu vertolyotu qəbul edən Xocalı tam mühasirə şəraitində yaşamışdır.
Ermənilər tərəfindən Xocalıya hücum edilməsinin bir səbəbi də şəhərin strateji mövqeyi idi. 7
mindən artıq əhalisi olan bu yaşayış məntəqəsi Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Qarabağ dağının
silsiləsində və Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşməklə böyük əhəmiyyət kəsb
edirdi. Əgər Qarabağdakı yeganə aeroportun da burada yerləşdiyini nəzərə alsaq, Xocalını ələ keçirmək
üçün ermənilərin o dövrdə necə canfəşanlıq etdiklərini aydın təsəvvür etmək olar.
Bəşəriyyətə və insanlığa qarşı ən böyük cinayətlərdən olan Xocalı faciəsindən 25 il ötür. Həmin
dəhşətli anlarla bizi ayıran zaman kəsiyinin getdikcə uzanmasına baxmayaraq, bu qanlı faciə haqqında
düşündükcə istər-istəməz başımızda saysız-hesabsız suallar dolaşır. Azərbaycan xalqına qarşı uzun illər
terror aktları həyata keçirən, azərbaycanlılara qarşı müxtəlif tarixi dövrlərdə genosid siyasəti yürüdən
ermənilər bu siyasətin tərkib hissəsi kimi Xocalı soyqırımına imza atdılar. Amma faciənin baiskarlarının
siyahısı təkcə ermənilərlə məhdudlaşmır. Günahkarlar siyahısında sapı özümüzdən olan baltaların adları da
yer alır ki, bunu xalq heç vaxt onlara bağışlamayacaq.
Xocalı faciəsi üzərində hakimiyyətə yiyələnən AXC-Müsavat iqtidarı dövründə soyqırımı barədə
danışılsa da, son nəticədə faciənin günahkarlarının adlarının üstündən sükutla keçdilər. Soyqırımına dövlət
səviyyəsində hüquqi-siyasi qiymət verilmədi. Çünki hakimiyyətdə olan “bəylərin” də bu soyqırımında rolu
ermənilərin, 366-cı motoatıcı alayın və ya A.Mütəllibovun rolundan heç də az deyildi. 2002-ci ildə faciənin
onuncu ildönümü ilə əlaqədar ulu öndər Heydər Əliyev xalqa müraciətində deyirdi: “Bütün bu qanlı
hadisələrin qarşısının alınmamasında, o cümlədən Xocalı faciəsinin baş verməsində, şəhərin təpədən
dırnağa qədər silahlanmış amansız düşmənlə üz-üzə müdafiəsiz qalmasında erməni qəsbkarları ilə bərabər,
Azərbaycanın o, zamankı rəhbərliyi, habelə hakimiyyət uğrunda hər cür yolverilməz vasitələrlə mübarizə
aparan müxalif qüvvələri də məsuliyyət daşıyırlar”.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda baş verənlər Azərbaycan xalqının yaddaşına
əbədi həkk olundu. Lakin xalq Xocalı kədəri, hüznü yaşadığı vaxtda faciənin ağırlığı ozamankı Azərbaycan
hakimiyyəti tərəfindən lazımi şəkildə qiymətləndirilmədi. Çünki bu, 1992-ci ildə iqtidarda olanlarla
hakimiyyətə can atanların arasında baş verən hərc-mərcliyin, respublikadakı anarxiyanın, hakimiyyətin
iflicinin, habelə Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında baş verən oyunların məntiqi nəticəsi idi. Ovaxtkı dövlət
başçısı Ayaz Mütəllibov və rəhbərliyi təmsil edən digər vəzifəli şəxslər qorxaqlıq və qətiyyətsizlik nümayiş
etdirərək, XX əsrdə bəşəriyyəti dəhşətə salan bu müdhiş cinayət barədə ilk günlərdə xalqa məlumat
verməkdən belə çəkindilər. Sonralar - AXC-Müsavat iqtidarı dövründə də insanlıq əleyhinə yönələn
cinayətə lazimi siyasi və hüquqi qiymət verilməsi üçün heç bir tədbir görülmədi.
Yaşanan bu mənzərə belə bir həqiqəti də aydın göstərdi ki, ölkədaxili hakimiyyət mübarizələri dövlət
üçün nə qədər təhlükəli və fəlakətli xarakter daşıyır. O zaman həm Azərbaycanın rəsmi rəhbərliyi, həm də
ölkədə vəziyyətə təsir etmək imkanı olan siyasi qüvvələr xalqın taleyinə biganəlik nümayiş etdirdilər.
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Dövlət rəhbərliyi bu dəhşətli cinayət haqqında dünya ictimaiyyətinə tam və operativ məlumat vermək üçün
heç bir addım atmadı, müxalifət isə qanlı faciədən xalqın narazılıq dalğası üzərində hakimiyyətə gəlmək
üçün istifadə etdi.
Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi özünün əsl
siyasi-hüquqi qiymətini aldı. İlk növbədə, Xocalı faciəsi ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata
keçirdikləri soyqırımı aktı kimi təsbit olundu və dünyaya tanıdılması istiqamətində xeyli iş görüldü. Ulu
öndərin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də “Xocalı soyqırımı (genosidi) günü haqqında”
xüsusi qərar qəbul etdi. Bu sənəddə hadisənin başvermə səbəbləri təfsilatı ilə açıqlandı, günahkarlar
göstərildi. Eyni zamanda, Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni
qəsbkarlarının beynəlxalq müstəvidə ifşası mühüm vəzifələr kimi önə çəkildi.
Bununla da Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılması üçün təsirli tədbirlər görüldü. Erməni şovinist millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, faciənin soyqırımı kimi
tanınması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyətə start verildi.
Təəssüf ki, bir çox dövlətlərin ikili standartlardan çıxış etməsinin, bəzilərinin məsələyə ehtiyatla
yanaşmasının, nəticəsidir ki, dünya ictimaiyyəti Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu dilə gətirmək
istəmir. Dünynanın bir çox telekanalları 1992-ci ildə Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu təsdiq
edən kadrları nümayiş etdirməkdən hələ də çəkinməkdədirlər. Təsəvvür etmək belə çətindir ki, tarixdə
analoqu olmayan belə qəddarlıq və vəhşilik XX əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş verib. Ancaq
dünya bilib agah olmalıdır ki, təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bu tarixi
cinayətin müəllifi ermənilərdir.
Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cumlədən
Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması
üçün məqsədyönlü və ardıcıl iş aparır. Məqsəd tarixi ədalətin bərpasına nail olmaq, məlum olan
cinayətkarları beynəlxalq səviyyədə də ifşa etmək və onları dünya ictimaiyyətinin mühakiməsinə
verməkdir. Ona görə bu gün hər bir azərbaycanlının, qanında, canında vətən sevgisi olan hər bir kəsin
qarşısında duran ən əsas vəzifələrdən biri dövlətin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi işlərə dəstək verərək
Xocalı soyqırımı barədə əsl həqiqətləri dünyaya çatdırmaq, faciəyə beynəlxalq müstəvidə siyasi-hüquqi
qiymətin verilməsinə nail olmaqdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xocalı soyqırımının dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün davamlı və ardıcıl fəaliyyətin vacibliyi barədə deyib: “Azərbaycanlılara
qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi etnik təmizləmə
siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin
parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son
dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır”.
2012-ci il fevral ayının 26-da - Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümündə Azərbaycan Prezidenti, Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin öndərliyi ilə Azadlıq meydanından “Xocalı soyqırımı” adibəsinə edilən
ümumxalq yürüşü göstərdi ki, qisas anımız, torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi gün uzaqda deyil. Bu
ümumxalq yürüşü Azərbaycan xalqının sıx birliyini, işğal altındakı torpaqların azad olunması və ölkənin
ərazi bütövlüyünün bərpası üçün əlindən gələni etmək əzmini nümayiş etdirdi. On minlərlə insanın iştirak
etdiyi bu yürüş ermənilərə və onların havadarlarına bir mesaj idi. Prezident İlham Əliyev bununla bir daha
bəyan etdi ki, soyqırımı qurbanlarının qanı yerdə qalmayacaq, erməni vəhşiliyi daim bütün dünyaya
çatdırılacaq, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti ifşa ediləcək. Bir daha bütün dünyaya çatdırıldı ki, xalqımız
istənilən yolla Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq Qarabağı və ətraf rayonları azad etməyə, münaqişənin
Azərbaycan dövlətinin maraqları çərçivəsində həllinə məcbur olacaqdır.
Azərbaycan Prezidentinin torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün hər addımda qətiyyət
nümayiş etdirməsi, erməni vəhşiliklərinin, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətindəki
həssaslığı bizi qürurlandırır, cəmiyyətimizdəki vətənpərvərlik əhvali-ruhiyyəsini artırır. Prezident İlham
Əliyevin hücum diplomatiyasının nəticəsi olaraq Xocalı soyqırımını tanıyan dövlətlərin sayı artır.
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama
obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımlarda Heydər Əliyev Fondunun müstəsna rolu var.
Fond yaradıldığı ilk gündən bütün imkanlarından istifadə edərək Xocalı soyqırımının dünyada təbliğ
olunması yönündə ardıcıl, məqsədyönlü və səmərəli tədbirlər həyata keçirməkdədir. Fondun gərgin əməyi
nəticəsində dünya ölkələri erməni qəsbkarlarının insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun
məlumatlandırılır.
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Bu gün hər bir azərbaycanlının qarşısında mühüm vəzifələrdən biri Xocalı soyqırımı və bütövlükdə
ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər haqqında həqiqətləri olduğu kimi dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Bu, Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq
borcumuzdur. Digər tərəfdən, faciənin beynəlxalq miqyasda əsl hüquqi-siyasi qiymət alması, onun
təşkilatçılarının cəzalandırılması insanlığa qarşı yönəlmiş belə qəddar aktların təkrarlanmaması üçün
mühüm şərtdir.
Azərbaycan.-2017.-26 fevral.-№44.-S.1.
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“7 ayın bəyi olmuş oğlumun məzarı da yoxdur ki...”
Məhəmməd NƏRİMANOĞLU
Ömrünün ixtiyar çağında ikiqat yurd nisgili ilə günlərini sayan, hələ də övlad sorağı ilə gəzib dolaşan,
itkin, əsir, girov, şəhid olduğu bilinməyən oğul yolu gözləyən Kübra İsmayılova yerlə yeksan edilən, külü
göylərə sovrulan Xocalıdan sonra bir yerdə qərar tuta bilmir. Bərdədə məskunlaşsa da, Abşeron rayonunun
Masazır qəsəbəsindəki qızı Səbinəni tək qoymur. Xocalısı ilə birlikdə itirdiyi oğlu Vidadisindən bir soraq
ümidi ilə gəlir bura.
1934-cü ildə Laçın rayonunun Fərəc kəndində anadan olub. Ömrünün səksəninci ilini yola salanda
da bir ağrı keçib ürəyindən: “Heç olmasa, növbəti ili Qarabağa, Xocalıya, Şuşaya, Laçına dönüm”.
83 yaşını Xocalıdan uzaqlarda yola salan ağsaçlı nənənin 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən
gecə ermənilərin əsir götürdüyü, girov apardığı xocalılıların arasında bəy libaslı oğlu Vidadi də olub. O
ildən, həmin zülmət gecədən, qanla açılan səhərdən bu günə kimi “bala” - deyib haray çəkir.
1960-cı ildə Laçından Xocalıya gəlin köçüb, Lətif İsmayılovla ailə qurub. “Bir çətən külfət” sahibi
olublar: 3 oğul (Tacir, Vidadi, Mikayıl) və üç qız (Fatimə, Səbinə, Gülnar) böyüdüblər. Yazda-yayda Laçın
dağlarında xanım-xatınlıq edən, yaylayan Kübra nənə payız-qış aylarında Qarabağa enərdi. Sən demə,
düşmən marığa yatıb, xocalılıların qəniminə çevrilməyə fürsət axtarırmış. Şuşa ilə Xankəndi arasında
səddə, sipərə çevrilən qədim Xocalı müasirliyi ilə də erməni daşnaklarının yuxusunu ərşə çəkmişdi.
Xocalılıların əlindən yanıqlı idilər...
25 ildir itkin oğul yolu gözləyən ananın dərdi böyükdü
Kübra nənə əlini alnına qoyub sanki o illərə boylandı: “Hə, iki adı vardı oğlumun: sənəddə adı Vidadi
idi, amma atası onu İsmayıl kimi səsləyərdi. Bunun da səbəbi 1941-1945-ci illər müharibəsi olmuşdu.
Lətifin atası İsmayıl (qayınatam) müharibəyə gedib qayıtmamışdı. Ona görə də Vidadiyə atası kimi baxırdı,
əzizləyəndə də “dədəm” deyirdi. 1966-cı ildə anadan olmuşdu”.
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 25 ildir ki, övladından soraq yoxdur. Ona görə də
gördüyü hər kəsdən soruşur ki, əsirlərdən, girovlardan təzə nə xəbər var? Zorla eşidiləcək bir səslə ana
dərdini dilə gətirdi, amma, danışmağa çətinlik çəkirdi, dilə gələn dərdi oldu: “Kaş, elə mən də əsir düşüb
onunla qalaydım, onda bilərdim, görərdim ki, balam harada qaldı”.
Qanlı paltarın sahibi kim idi?
O gecə ermənilər Xocalıya girəndə Vidadi ilə qardaşı Tacir də postda olublar. Camaat hara qaçdığını
bilməyib.
Nəvəsi Ayna Novruzova gözləri yol çəkən anaya fikrini tamamlamaqda kömək etdi. Dedi ki, 82 yaşlı
babam Allahverdini evdən çıxara bilmirdilər. Ömrünü-gününü Xocalıda keçirən dünyagörmüş ağsaqqal
ermənilərdən heç zaman qorxmadıqlarını danışanda adama nağıl kimi gəlirdi: “1905-1918-ci illərdə
ermənilərin bizim kəndlərə dəhrə-yaba, beşatılan tüfənglə hücum etmələrinə baxmayaraq, qanlarına qəltan
olunmalarından və qorxaraq geri qaçmalarından danışardı. Ağlına da gəlməzdi ki, özü də onların əli ilə
amansızcasına qətlə yetiriləcək və meyiti çöllərdə, sahibsiz, kimsəsiz qalacaq. Babamın əlimizdə qalan
yadigarı yeganə şəkilidir ki, o da torpağına sarılıb əbədi ona qurban getdiyinin təsdiqidir. Yerli və xarici
jurnalistlər həmin şəkli dünyaya göstərdilər”.
Kübra nənə isə xəyalından çıxara bilmədiyi o müdhiş gecəni sanki yenidən yaşatdı: “Haraylarımız,
ah-nalələrimiz, sızıltılarımız tankın, topun, avtomatın, pulemyotun... 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, səni də vuracaqlar, ya da əsir tutacaqlar. Oğlanlarımın
ikisi də posta getmişdilər, xəbərimiz yox idi onlardan. Bizim hara üz tutduğumuzu bilmirdilər, bir-birimizi
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itirmişdik. Üzümlüklərlə birtəhər, Ağdamın Şelli kəndinə necə gəldiyimizi Allah bilir, dillə deyiləsi, sözlə
yazılası deyil”.
Ermənilər 80 nəfəri birdən girov götürdülər. Kübra nənənin oğlanları da onların arasında olub. Kiçik
oğlu Mikayıl da əsir düşmüşdü. Əllərini bağlayıb yük maşınının üstünə atmışdılar. Yolda əlləri bağlı özünü
maşından tullayıb. 5 gecə meşədə qalıb çıxa bilməyib. Xocalının o müdhiş gecəsindən canını götürüb
qaçanlar Şelliyə yaxınlaşanda Ağdam camaatı onları görüb haraylarına yetiblər: kimini evə, kimini
xəstəxanaya qaçırıblar, ağır yaralıları isə Bakıya göndəriblər: “Yaralansam da, balalarımdan ayrı dura
bilmirdim. Oğlanlarım Tacirlə Vidadidən xəbər yox idi. Tacir polis idi, 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. Vidadi isə Milli Orduda idi. Ermənilər onu tanıyırdılar
və hədələyirdilər”.
Ana xəyalında Xocalının o məşəqqətli günlərini yaşatmağa çalışdı: “Ağdamda məni gah
xəstəxanaya, gah da dəmiryol stansiyasına aparırdılar ki, bəlkə uşaqlardan bir xəbər tuta bilim.
Axtarmadığım yer qalmadı. Xocalıda Canan adlı bir baytar həkimi var idi. Əsirlikdən qurtarıb gələndən
sonra danışdılar ki, oğlum Vidadi də onların arasında olub. Ona hansı zülmün verildiyini məndən
gizlədirdilər. Deyirdilər ki, ermənilər onu girovluqda öldürüb. Cananı, yoldaşı Gülayəni, Almaranı, Rəhimi
və qızlarını da Əsgərana tutub aparmışdılar”.
Ayna Novruzova fikri dağılan anaya kömək etməyə çalışdı, onun yaddaşını təzələdi: “Əsirlikdən
qayıdan Almara adlı qadın danışıb ki, bir erməni generalının qəbri üstündə Vidadinin başını kəsmək üçün
içəridən çıxarıblar. Sonra güllə səsi eşidilib. Amma güllələnənlərin paltarları içəri qaytarılanda, heç
birininki olmayıb. Ana da fikirləşir ki, bəlkə ona düzünü demirlər? Vidadinin Ülviyyə adlı bir qız yadigarı
qalıb. Streslə dünyaya gəldiyindən, xəstə doğulub. Yeganə şəhid balasını həkimlər hələ də müalicə edirlər”.
“Bəlkə heç əzəldən yox imiş oğlum?”
Kübra nənə deyir ki, Vidadidən aldıqları soraq doğru çıxmadı: “Canan kişi Şükürün oğlu Oqtayla,
Əhlimanı dəfn edib orada. Mənə dedi ki, kaş, Vidadini də görəydim. Ermənilərin bizimkilərə verdiyi
işgəncələrə dözmədi, Canan kişi də girovluqdan azad edilən kimi dünyasını dəyişdi”.
Hələ də itkin oğul yolu gözləyən Kübra İsmayılovanın Xocalıda aldığı yaralar yalnız göynəyəgöynəyə söylədikləri deyildi. 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 ağrıacısını ömürlük qazandığı xəstəliyində daşıyır. Kübra nənənin bacısı Ulduza İbadullayeva da şəhid anasıdır.
Oğlu Əli İbadullayev şəhid olub. Qardaşı Hüseyn Nurməmmədovu həyat yoldaşı Pakizə ilə birlikdə 1991ci il dekabrın 23-də Meşəlidə ermənilər qətlə yetiriblər. Bacısı oğlu Əli Mehralıyev ermənilərlə atışıb və
tökülən qanların qisasını alıb. Ölümündən sonra “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif edilib. Dayısı oğlu
Novruz Novruzovun beş nəfərlik ailəsi (həyat yoldaşı Adilə, polis oğlu Allahverdi, qızları Rübabə ilə
Rahilə) məhv edilib: “Yeganə salamat qalan oğlu Baratı da girov götürüblər. Əl-qolunu bağlayıb “Kamaz”
maşınının üstündə Kosalara kimi aparıblar. Orada uşaq girovluqdan qurtarmaq üçün özünü çaylağa atıb”.
Qırılmayan ümid də bir təsəllidir
Bunu da ömrünün ixtiyar çağlarında itkin oğul yolu gözləyən ana dedi. Təsəllisi odur ki, həm
oğlundan bir soraq alacağına, həm də doğma Qarabağına, dağlardakı laçınlar yurduna, söndürülsə də, kül
altında odu daim közərdiyini təsəvvüründə canlandırdığı ata ocağına köç karvanının qayıdacağına inanır və
öləziməyən ümidlə yaşayır. Kübra nənənin təsəllisi odur ki, ordumuz düşmənə layiqli cavab verməyə
hazırdır. Qarabağa, onun zirvəsi və ata yurdu Laçına yollar açılacaq. O yollarla Vidadisinin də yadigarı
dönəcək geri.
Bu da ananın yurd nisgilli, oğul haraylı bir arzusu. Axı, cəmi yeddi ayın bəyi olmuş Vidadinin məzarı
da yoxdur ki, nənə nəvəsi ilə ziyarətinə getsin...
Bütün bunlar xalqımızın Xocalı ağrılı yaddaşından qopan haraydır, gələcək nəsilləri ayıq olmağa,
dostu düşməndən seçməyi bacarmağa səsləyir.
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“Biz beş bacı atasız və qardaşsız qaldıq”
Hər Xocalı ailəsinin faciəsinin bir tarix olduğunu vurğulayan, soyqırımında
həyat yoldaşını itirən Sevda Səlimova üç körpəsini tək böyütdü
Flora SADIQLI
O gecə Seyidi kişini heç nə qorxutmurdu - nə atəş, nə qan, nə ölüm. Qorxduğu bircə o idi ki, qızlarını,
doğmalarının, el-obasının qız-gəlinini yağılar girov götürə bilərlər.
Xeyli əvvəl, Xocalıda vəziyyət lap kəskinləşməyə başlayanda qızı Sevda da uşaqları ilə birlikdə ata
evinə yığışmışdı. Çünki Sevdagilin evi ermənilərin yaşadıqları əraziyə yaxın idi və həyətlərinin darvazası
birbaşa şose yoluna açılırdı. Bəlkə buna görə ev tez-tez atəşə məruz qalırdı. Seyidi kişi isə Qaladərəsi
adlanan ərazidə yaşayırdı. Bura nisbətən təhlükəsiz yer sayılırdı.
Fevralın 25-də axşam evlərdə işıqlar söndü, qaz kəsildi. Bayırda zülmət qaranlıq vardı. Soyuq insanı
elə bil, qılınc kimi kəsir, ilan kimi çalırdı. Seyidi kişinin qonşusunun evində təhlükəli məqamlarda
daldalanmaq üçün bir sığınacaq düzəltmişdilər. Adına da “tunel” deyirdilər. Həmin axşam da qonşular xeyli
müddət həmin tuneldə daldalandılar. Hamı bir-birinin üzünə baxıb sükuta dalmışdı. Aranın sakitləşəcəyinə
ümidlərini itirmirdilər.
Sevda Səlimova danışarkən o gecə və sonrakı günlərdə baş verənlərin ardıcıllığını itirməməyə çalışır:
- Araz bizi oradan çıxarmağa gəlmişdi. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Araz Səlimov dost-doğmaca
əmim oğludur. Bu şərəfli ada şəhidliyindən sonra layiq görülüb. O bizə açıq dedi ki, artıq ermənilər kəndə
doluşub. Neçəsini elə mən özüm öldürmüşəm. Amma qarşısıalınmaz bir axın var kəndə. Atamın ayaqları
ağrıyırdı, az qala, tutulmuşdu. Ona görə də qardaşım Tofiq xeyli məsafə boyu onu öz kürəyində apardı.
Yolda atam ona bərk acıqlandı ki, sən qızlara kömək et. O, heç Xocalıdan çıxmaq istəmirdi. Həmişə deyirdi
ki, niyə öz torpağımdan, evimdən hara isə getməliyəm?! Ölsəm də, ölüm də...
Həmin gecə Tofiq Qarqar çayından bacısı Sevdanın balasının birini kürəyində, digərini qucağında
keçirir. Üçüncü övladını isə çaydan Sevdanın özü çətinliklə adlada bilir. Onda Səadət 8, Zaur 5 yaşında idi,
Ziyanın isə iki yaşı hələ tamam deyildi. Ziyanın üzündəki, qulağının üstündəki çapıq o müdhiş gecədə
uşağa dəyən güllənin bədnam izidir.
Böyük bir dəstə çətinliklə yıxıla-qalxa irəliləyirdi. Əsasən qadınlar və uşaqlar idi. Gəlib Qaraqaya
deyilən yerə çatdılar. Dəstəni görən ermənilər tülkü xislətlərini işə salaraq Azərbaycan dilində “mehriban”
səslə: “Gəlin, gəlin, sizə kömək edəcəyik” - deyirdilər.
Lakin Sevdanın anası Sona xanım erməni dilini bildiyindən onların öz aralarında danışdıqlarını başa
düşür və ətrafdakı insanlara deyir ki, irəliyə getmək lazım deyil.
Erməninin bu məkrinə aldanıb irəliləyənlər öldürülür. Dəstənin qalan üzvləri qarşılarına çıxmış sulu
xəndəyin içinə dolur.
- Uşaqlara baxdıqca ürəyim parçalanırdı - deyə Sevda xatırlayır - Onlar ac-susuz idilər. Elə
yorulmuşdular ki, buradaca dərhal yuxuya getdilər. Təsəvvür edin, qış fəsli, ətraf qar, fevralın amansız
şaxtası insanın iliyinə işləyir. Sığınacaq isə sulu bir xəndək...
Hələ bu nədir ki?! O müdhiş gecənin amansız yollarında doğmalarımızın neçəsi şəhid oldu, itkin
düşdü.
O gecə Sevdanın ağsaqqal atası girov götürüldü. Kişidən indiyədək heç bir xəbər-ətər yoxdur.
O gecə Sevdanın on ildir birgə xoşbəxt həyat sürdüyü ömür-gün yoldaşı, üç məsum körpəsinin atası
Taleh Abbasov düşmən gülləsinə tuş gəldi.
O gecə Sevdanın yeganə qardaşı Tofiq şəhid oldu. Beləcə, beş sevimli bacısını - Svetlananı, Sevdanı,
Süsəni, Sevili və Vəfanı gözüyaşlı qoydu.
Sevdanın əmisi Bahadur və onun üç oğlu - Araz, Fəxrəddin və Mikayıl da həmin gecənin qurbanı
oldular.
- O gecənin müsibətlərini danışmaqla qurtaran deyil - deyir Sevda xanım - Hər ailənin faciəsi bir
tarixdir. Bibim oğlu Vaqif Məmmədov düşmənlə qeyri-bərabər döyüşdə canından keçdi. Səkkiz erməni
meyitini yan-yana düzmüşdü. Nəhayət, əks tərəfdən atəşə tutularaq özü də məhv edilmişdi... Qayınım
Vəliyyəddin Abbasovun incə musiqi duyumu vardı. Toylarda nağara çalıb camaatın zövqünü oxşayardı.
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Ermənilər onu girov götürəndən sonra birinci növbədə əllərini sındırmış və oda basmışdılar. Demişdilər ki,
sənin bu barmaqlarından qopan Qarabağın səsidir, biz o səsi kəsəcəyik. Qayınım onlara cavab qaytarmışdı
ki, Qarabağ da, onun torpağı da, səsi-avazı da bizimdir. Bundan sonra qayınımı qətlə yetirmişdilər.
Vəliyəddinin arvadı Nəzakət bu faciədən xəbər tutmuşdu. Yazıq gəlinin ürəyi partladı.
Bu cür ağır itkilərin ağrı-acısına sinə gərmək üç azyaşlı uşaqla tənha qalan, ata, qardaş, ər itkisi
yaşayan 30 yaşlı gənc bir qadın üçün asan olmadı. Üstəlik, kiçik bacılarının qayğısını çəkmək də onun
üzərinə düşdü.
- Uşaqları dövlətin köməyi ilə böyütdüm - deyir - Artıq üçü də ailə qurub. Fatmayı kəndi yaxınlığında
evtikmə kombinatının pansionatının binasında məskunlaşmışıq. Özüm və övladlarımın ailələri - hamımız
burada yaşayırıq. Dövlətin bizi də tezliklə şəraiti bundan yaxşı olan evə köçürəcəyini gözləyirik.
Sevdanın qəlbinin ən dərin diləyi isə böyük ailəsini götürüb Xocalıya üz tutmaq, orada yaşamaqdır.
,
Azərbaycan.-2017.-26 fevral.-№44.-S.5.
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Bəşəriyyət əleyhinə törədilən ağır cinayət
Rəşad CƏFƏRLİ
Tarixinin müxtəlif dönəmlərində ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz qalan Azərbaycan xalqı
növbəti belə faciə ilə 1992-ci ilin qarlı qışında Xocalıda üzləşdi. Sovetlər imperiyasının süqutu ilə yaranan
mürəkkəb tarixi və ictimai-siyasi şəraitdə dövlət müstəqilliyini yenicə qazanan Azərbaycanın üzləşdiyi
ərazi itkisi ilə yanaşı, əsrin ən dəhşətli faciələrindən birini yaşaması ölkənin yeni tarixinə qara hərflərlə
yazıldı.
Köməksiz qalan dinc azərbaycanlı əhali
Həmin dövrdə ermənilərin Dağlıq Qarabağda da separatçı fəaliyyəti genişlənirdi. Ölkə
rəhbərliyindən heç bir kömək görməyən azərbaycanlılar isə yaşadıqları ərazilərin müdafiəsi məqsədilə
özləri fəaliyyətə başladılar. Ermənilərin qəsbkarlıq niyyəti bir çox yaşayış məntəqələri kimi, Xocalını da
özünümüdafiəsini gücləndirməyə vadar etdi. 1988-ci il fevralın 12-də Xocalı rəhbərliyi Əsgəranda keçirilən
yığıncağa dəvət olundu. Yığıncaqda Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibi
V.Konovalovun, şöbə müdiri M.Əsədovun iştirakına baxmayaraq, ermənilər Ermənistana birləşmək
istədiklərini açıq şəkildə bəyan etdilər. Xocalının sabiq icra başçısı Elman Məmmədov deyir ki, həmin
yığıncaqdan çıxıb Xocalıya gəldikdən sonra ağsaqqallar və ziyalılarla təcili görüş keçirərək vəziyyəti
müzakirə etdik. Elə həmin gündən Xocalının və ətraf kəndlərin müdafiəsi üçün müdafiə komitəsi yaradıldı.
Xocalının müdafiəsi məqsədilə postlar quruldu. Bu postlara çıxan dəstələrin isə silahları yalnız ov
tüfənglərindən ibarət idi. Ermənilərin Xocalı və bütövlükdə Dağlıq Qarabağ üçün yaratdığı təhlükə ilə bağlı
Bakıya, Moskvaya saysız-hesabsız teleqramlar vurulsa da, nəticə görünmürdü.
Belə bir vaxtda Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti getdikcə ağırlaşırdı. Ermənistanda
repressiyaya məruz qalan və tarixi ata-baba yurdlarından qovulan soydaşlarımız Azərbaycana pənah
gətirərək ölkənin müxtəlif yerlərində, o cümlədən Xocalıda məskunlaşırdılar. Onlara Xocalı rəhbərliyi
tərəfindən torpaq sahəsinin ayrılmasını isə nə Əsgəran, nə də Xankəndi qəbul edir və bu qərarı özbaşınalıq
kimi qiymətləndirirdilər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilk günlərindən etibarən Xocalı bu problemin ağırlığını öz üzərində
hiss edirdi. Ermənistandan qovulmuş soydaşlarımızın və Fərqanədən olan Ahıska türklərinin böyük bir
dəstəsi məhz Xocalıya pənah gətirmişdi. 1500 Ermənistan qaçqını və 495 Ahıska türkü Xocalıda
məskunlaşmış, onlara torpaq sahəsi ayrılmış, evlər tikilmişdi. O dövrdə, ümumiyyətlə, Xocalıda tikintiquruculuq işləri geniş vüsət alırdı. Belə ki, 1988-ci ilin oktyabrında Azərbaycan hökuməti tərəfindən
Xocalının sosial-iqtisadi inkişafına dair xüsusi qərar qəbul edilmişdi. Bu qərarla əlaqədar ölkənin müxtəlif
rayonları Xocalıya və bütövlükdə Qarabağa kömək göstərirdi. Azərbaycanın rayonlarından Xocalıya tikinti
materialı daşınır, işçi qüvvəsi gəlirdi. Xocalı sürətlə tikilir, genişlənir və gözəl bir şəhərə çevrilirdi.
Ancaq təəssüf ki, Kremlin xeyir-duası ilə Ermənistandan olduğu kimi, Dağlıq Qarabağdan da
azərbaycanlıların sıxışdırılıb çıxarılması prosesinə start verilmişdi. Təkcə Xankəndidən 18 min
azərbaycanlı qovuldu. Xankəndini tərk etməyə məcbur qalan azərbaycanlıların bir qismi yenə də pənah yeri
kimi Xocalıya üz tutdu. Azərbaycanın ovaxtkı rəhbərliyi isə hadisələrə fəal müdaxilə etmək əvəzinə
Kremldən gələn əmrlər əsasında hərəkət edir, xalqın taleyinə biganə yanaşırdı.
Şəhərə ilk böyük hücum
Belə bir vaxtda Dağlıq Qarabağda yaşanan qarşıdurmanın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri yollarda
“daş müharibəsi”nin getməsi idi. Bu, əsas etibarı ilə Xankəndi-Xocalı-Əsgəran arasında özünü göstərirdi.
Həmin istiqamətdə keçən yoldan azərbaycanlılara məxsus avtomobilləri ermənilər daşa tutur, onları əzir,
sahiblərinə müxtəlif xəsarətlər yetirirdilər. Ermənilər Xocalının mümkün qədər tez neytrallaşdırılmasına
çalışır və kiçik bir həmlə ilə Xocalını məhv edəcəklərinə inanırdılar. Elə bu məqsədlə də 1988-ci il
sentyabrın 18-də Xankəndidə keçirilən nümayiş meydanından 12 minə qədər erməni 10 kilometrlik
məsafəni piyada qət edərək Xocalıya tərəf üz tutdu. Ermənilərdən irəlidə isə “KrAZ” və “KaMAZ” markalı
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4 yük avtomobili gəlirdi. O da məlum oldu ki, ermənilərin arasında xüsusi təlim keçmiş döyüşçülər var.
Bundan başqa, ermənilər benzin doldurulmuş butulkalarla, ucu itilənmiş dəmirlərlə silahlanmışdılar. Lakin
bunlar Xocalı sakinlərini qorxutmadı. Əksinə, Xocalıya iki kilometr qalmış ermənilərə qarşı az bir qüvvə
ilə həmləyə keçən xocalılılar onları geri oturtdular. Sonradan isə məlum oldu ki, həmin vaxt ermənilər
arasında yaşanan qarmaqarışıqlıq nəticəsində onlardan 27-si ölmüş, 100-dən çoxu yaralanmışdı. Hadisənin
səhərisi günü Zori Balayan “YAK-140” təyyarəsi ilə 12 nəfər həkimlə birlikdə Ermənistandan Xankəndiyə
gəldi. Yalnız sentyabrın 21-də Bakıdan Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi Xocalıya nümayəndə heyəti
göndərdi. Lakin bu nümayəndələr daha çox bu hadisəyə görə xocalılılara öz iradlarını bildirirdilər.
Hadisədən az sonra mərkəzdən gələn istintaq qrupu isə baş verənlərə görə bir neçə Xocalı sakininin həbsinə
dair qərar çıxardı. Bundan sonra yollarda və digər məntəqələrdə keşik çəkən sovet ordu qüvvələri erməniləri
müdafiə etməyə başladılar.
Strateji əhəmiyyətli yaşayış məntəqəsi
Bu dövrdə artıq “daş müharibəsi” intensivləşir və odlu silahlardan daha çox istifadə olunurdu.
Yerevandan Xocalı aeroportuna edilən gündəlik reyslərin sayı 30-a çatırdı. Həmin təyyarələrlə ermənilər
Xankəndiyə hərbi sursat daşıyırdılar. Ancaq sonradan Xocalı polisinin fədakar əməyi sayəsində
Ermənistandan gələn reyslərin sayı 4-ə qədər azaldı. Hətta Moskvanın bu məsələyə qəti etirazını
bildirməsinə baxmayaraq, Xocalı polisi sərnişin reyslərindən başqa heç bir yük təyyarəsinin Xocalı
aeroportuna enməsinə yol vermədi.
Beləliklə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fonunda ermənilərin əsas hədəflərindən biri olaraq Xocalını
seçməsi heç də təsadüfi deyildi. Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda əsas məqsədi bir tərəfdən
Qarabağın dağlıq hissəsində azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq
idisə, digər tərəfdən, ümumiyyətlə Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək idi. Öz miqyasına və dəhşətlərinə
görə dünya tarixində analoqu olmayan Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni şovinistləri və ideoloqları
daha uzağa hesablanmış məqsəd güdürdülər. Onların əsas niyyəti Dağlıq Qarabağı və digər Azərbaycan
torpaqlarını ələ keçirmək, xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini qırmaq idi.
Bununla da ermənilər sovet ordusunun 366-cı alayının köməyilə tarixdə ən qanlı səhifələrdən birinin
yazılmasına nail oldular. Beləliklə, ötən əsrdə Xocalı daha bir faciə yaşamış oldu. Həmin faciədən əvvəl də
Xocalı öz tarixində bir neçə dəfə erməni təcavüzünə məruz qalmış, soyqırımlarına uğramışdı. XX əsrin
əvvəllərində - 1905, 1906, 1917 və 1918-ci illərdə də Xocalı dörd dəfə erməni təcavüzünə məruz qalmış,
yandırılmış, talan edilmiş, dağıdılmış, lakin ayağa qalxaraq düşməndən qisasını almış, yenidən bərpa
olunmuş və yaşamışdı. Amma, sən demə, tarix Xocalını daha bir qanlı faciə ilə sınağa çəkməyə
hazırlaşırmış.
Ermənilərin niyyətini yaxşı bilən Xocalı sakinləri müəyyən müdafiə tədbirləri görürdülər. Düşmən
isə yaxşı anlayırdı ki, Xocalının ələ keçirilməsi Qarabağ münaqişəsinin sonrakı taleyində həlledici rol
oynayan əsas məsələdir. Ermənilərin diqqətini Xocalıya cəlb edən önəmli səbəblərdən biri də onun
geostrateji mövqeyi idi. 7000 əhalisi olan Xocalı Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, dağ silsiləsində,
Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşir. Qarabağdakı yeganə hava limanı da məhz
Xocalıda idi. Ermənilərin əsas istəklərindən biri məhz buradakı hava limanı vasitəsilə Ermənistanla daha
rahat əlaqə yaratmaq idi. Dağlıq Qarabağda hələ A.Volskinin hakimiyyəti dövründən Xocalı aeroportuna
gündə 20-30 təyyarə enib-qalxırdı. Onların əsas yükü silah və xarici ölkələrdən köməyə gələn könüllü və
muzdlular idi. Dünyanın hər yerindən Dağlıq Qarabağ ermənilərinə kömək etmək üçün erməni könüllüləri
daşınırdı. 1990-cı ilin noyabrında Əlif Hacıyev Xocalı təyyarə limanında Xətt Daxili İşlər Bölməsinin rəisi
və Xocalı aeroportunun komendantı təyin olundu. Bu, ermənilərin silah daşımasının qarşısını müəyyən
qədər aldı. Lakin yollarda qətl və təxribat hadisələri davam edirdi.
1991-ci ilin sonlarında SSRİ-nin dağılması ilə keçmiş sovet məkanında yeni geosiyasi şərait yarandı.
Ermənistan, faktiki olaraq, Azərbaycana qarşı açıq və ədalətsiz müharibəyə başladı. Ermənistanın hərbi
birləşmələri Azərbaycanın sərhədlərini pozub Qarabağa daxil oldu və Dağlıq Qarabağın erməni
separatçıları-terrorçuları ilə birləşərək Azərbaycan torpaqlarının işğalına başladı. Moskvadan və xaricdəki
erməni diasporundan verilən dəstək, ovaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinin yarıtmaz siyasəti sayəsində ciddi
müqavimətlə üzləşməyən ermənilər 1991-ci ilin oktyabrında Tuğ və Salakətin kəndlərini işğal etdilər.
Bunun ardınca Xocavənd də işğalçıların nəzarəti altına keçdi.
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Xocalı blokadaya alındı
O dövrdə Xocalı yenə də ermənilərin işğal siyasətinin daha sürətlə genişlənməsinə mane olurdu. Belə
ki, ermənilər azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə hücum edəndə Xankəndiyə və ermənilərin məskunlaşdıqları
digər yerlərə Xocalıdan müqavimət göstərilir və düşmənin öz niyyətini həyata keçirməsinə maneələr
yaradılırdı. Lakin Xocalıya və Qarabağın düşmən hücumuna məruz qalan digər bölgələrinə ovaxtkı
Azərbaycan iqtidarı tərəfindən lazımi yardımlar edilməməsi və hakimiyyət uğrunda gedən savaşlar
ermənilərin öz niyyətini daha asan reallaşdırmalarına imkan verirdi. Məhz bunun nəticəsində 1992-ci il
yanvarın 10-da ermənilər Axullu kəndini zəbt edə bildilər. Elə həmin ilin fevralında Malıbəyli və Quşçular
kəndləri hücuma məruz qaldılar. Xankəndidə yerləşən 366-cı alayın bilavasitə iştirakı ilə bu kəndlər də
ermənilər tərəfindən işğal olundu. Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin işğalından bir neçə gün sonra Dağlıq
Qarabağın ən iri yaşayış məskənlərindən olan Qaradağlı yenə də 366-cı motoatıcı alayın əsgər və zabit
heyəti, eləcə də müxtəlif xarici ölkələrdən gətirilmiş muzdlu döyüşçülər hesabına ermənilərin əlinə keçdi.
Artıq 1992-ci il fevralın 18-də Xocalı istiqamətində olan yaşayış məntəqələri azərbaycanlılardan
təmizlənmiş, ermənilər tərəfindən yüksək mövqelər tutulmuşdu. İndi ermənilər üçün əsas hədəf Xocalı idi.
Xocalıda isə vəziyyət getdikcə ağırlaşırdı. Şəhər 1991-ci ilin oktyabrından blokadaya alınmışdı. Oktyabrın
30-dan etibarən şəhərə gələn bütün avtomobil yolları bağlanmış, yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot
qalmışdı. Belə vəziyyət şəhərə özünümüdafiə üçün silah, ərzaq və digər zəruri məhsulların çatdırılmasında
ciddi problemlər yaradırdı. Ermənilərin hücumları isə ara vermirdi. 1991-ci il sentyabr ayının 24-də
Ağdamdan Xocalıya fəhlə gətirən avtobus Əsgəranda daşqalaq edildi, sürücü və sərnişinlər ağır
yaralandılar. Bundan iki gün sonra isə Xocalı polis şöbəsinin iki əməkdaşı maşında atəşə tutulub qətlə
yetirildi. Ətraf erməni kəndlərindən hər gecə Xocalı “Alazan” və “Kristall” raket qurğularından atəşə
tutuldu. Noyabr ayından isə Xocalının Ağdama və Şuşaya çıxış yolları tamamilə bağlandı.
Erməni işğalına qarşı sipər
Həmin dövrdə Dağlıq Qarabağda erməni separatçıları daha da fəallaşdılar, 1991-ci ilin sentyabrında
“Dağlıq Qarabağ respublikası” adlanan oyuncaq dövlət yaradıldığını bildirdilər. Noyabr ayının 26-da isə
Azərbaycan Ali Soveti Dağlıq Qarabağın muxtar vilayət statusunun ləğv olunduğunu bəyan etdi.
Proseslərin gedişi gərginliyi daha da ağırlaşdırırdı. Təcrid vəziyyətinə düşmüş Xocalıya sonuncu
vertolyot 1992-ci il yanvar ayının 28-də endi. Şuşa səmasında mülki vertolyotun vurulması və içərisindəki
40 nəfər azərbaycanlının həlak olmasıyla şəhərlə hava əlaqəsi də kəsildi. Yanvarın 2-dən Xocalıya elektrik
enerjisi də verilmirdi. Xocalılılar ancaq öz hünərləri və şəhər müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində yaşayır
və müdafiə olunurdular. Şəhərin müdafiəsi əsasən avtomat və ov tüfəngləri ilə silahlanmış yerli
özünümüdafiə dəstəsindən, yerli milis qüvvələrindən və Milli Ordunun döyüşçülərindən təşkil olunmuşdu.
Fevralın ikinci yarısından başlayaraq erməni silahlı dəstələri tərəfindən mühasirəyə alınmış Xocalı
hər gün toplardan, ağır texnikadan atəşə tutulur, erməni dəstələrinin həmlələrinə məruz qalırdı. Şəhəri əhatə
edən Daşbulaq, Mehdikənd, Ballıca, Həsənabad, Pirəməki, Noraguh və Mirzəcan kəndlərinə avtomat və
pulemyotlarla silahlanmış yüzlərlə erməni yaraqlısı, “Alazan” raket qurğuları, PDM, ZTR və tanklar
cəmlənmişdi. Qüvvələrin əsas hissəsi isə Xankəndidə və Əsgəranda hücum əmrinə hazır dayanmışdı.
Həmin dövrdə şəhərdə hələ 3 min nəfər yerli əhali olsa da, Xocalıya vertolyot da göndərilmirdi. Ermənilər
istər canlı qüvvə, istərsə də hərbi texnika və silah sarıdan xocalılılardan müqayisəedilməz dərəcədə üstün
idilər. Buna baxmayaraq, ölkə rəhbərliyi şəhərin xilası istiqamətində heç bir tədbir görmürdü.
Halbuki düşmənin Xocalını yeni əsas hədəf kimi seçməsi və buraya hücuma hazırlaşması barədə
ovaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinə lazımi məlumatlar verilmişdi. Baş verənlərdən mərkəzi hakimiyyət tam
xəbərdar idi. Təəssüf ki, heç bir tədbir görülmədi. Həmin vaxtlar hakimiyyətə gəlmək istəyən AXC də bir
tərəfdən hakimiyyəti iflic vəziyyətinə salmışdı. İqtidardakı qüvvə isə hakimiyyətini qoruyub saxlamaq
istəyirdi. Bakıda hakimiyyət davası getdiyindən təkcə Xocalı yox, bütün Qarabağ taleyin ümidinə
buraxılmışdı. Belə vəziyyət erməniləri daha da şirnikləndirir, Xocalını ələ keçirmək planlarının tez həyata
keçrilməsi üçün onlara stimul verirdi.
Tarixə qanla yazılan gün
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Yaranan vəziyyətdən maksimum faydalanmağa çalışan ermənilər Xocalını daha tez ələ keçirməyə
səy göstərirdilər. 1992-ci il fevralın 25-də saat 22 radələrində Ermənistandan Azərbaycan Respublikası
ərazisinə keçirilmiş silahlı qüvvələr, habelə Dağlıq Qarabağda təşkil olunmuş qanunsuz silahlı dəstələr
keçmiş SSRİ Müdafiə Nazirliyinin 366-cı motoatıcı alayının komandir heyəti və hərbi texnikası ilə birgə
Xocalı şəhərinə hücuma keçdilər. Hücumda 366-cı alayın komandiri Zarviqorov Yuri Yureviç 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, alayda xidmət edən 50-dən çox erməni və digər millətlərdən olan zabit və gizirlər iştirak
edirdilər. Hücum zamanı 90-dan çox tank, piyadaların döyüş maşını, top və digər müasir hərbi texnikadan
istifadə olundu.
Hücumdan əvvəl şəhər şiddətli top atəşinə tutuldu. Güclü artilleriya atəşi şəhərdə olan müdafiə
postlarını sıradan çıxardı. Bundan sonra gecə saat 1-dən başlayaraq 4-ə qədər piyadaların şəhərə daxil
olması davam etdi. Şəhərdə axırıncı müqavimət nöqtəsi səhər saat 7-də susduruldu. Bu zaman yenə də 366cı alayın texnikasından istifadə olundu.
Beləliklə, ermənilər çoxsaylı tanklar, PDM və zirehli transportyorların müşayiəti ilə Xocalını ələ
keçirdilər. Onlar şəhərə daxil olduqdan sonra dinc əhalini xüsusi amansızlıqla qətlə yetirməyə başladılar.
Azğınlaşmış düşmən mülki əhaliyə, o cümlədən qadınlara, uşaqlara, qocalara, bir sözlə, qarşılarına çıxan
hər bir kəsə müxtəlif çaplı odlu silahlardan atəş açır, hərbi texnikanın altına salıb əzir, mühasirədən çıxıb
qaçmağa müvəffəq olanları isə yollarda, keçidlərdə, meşələrdə təqib edərək vəhşicəsinə öldürürdülər. Əsir
və girov götürdükləri azərbaycanlılara aman vermir, işgəncə ilə qətlə yetirirdilər.
613 nəfər, o cümlədən 106 qadın və 63 uşaq qəddarlıqla qətlə yetirildi
Qətlə yetirilən insanların başlarının dərisi soyulur, müxtəlif əzaları kəsilir, gözləri çıxarılırdı.
Qadınların qarınları yarılır, adamlar diri-diri torpağa basdırılır və ya yandırılır, meyitlər eybəcər hala
salınırdı. Xocalıda mülki əhalinin düşünülmüş şəkildə qətlə yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan
biri də budur ki, həmin gün qaçıb xilas olmaq istəyənlərin çoxu ərazinin çıxış yollarında əvvəlcədən xüsusi
hazırlanmış pusqularda güllələnmişdir.
Faciənin törədilməsinə rəvac verənlər sırasında Ermənistanın sabiq prezidentləri Levon TerPetrosyan, Robert Koçaryan və işğalçı ölkənin indiki dövlət başçısı Serj Sarkisyan da vardı. Hələ 1992-ci
ildə Levon Ter-Petrosyan erməni ordusuna müraciətində deyirdi: “Siz, ermənilər düşməni öldürərkən
ürəyiyumşaqlıq göstərməməlisiniz. Dağlıq Qarabağda azərbaycanlı deyilənləri qırıb qurtarana və orada öz
sivilizasiyamızı bərqərar edənə qədər sizin düşmənə yazığınız gəlməməlidir”. Dağlıq Qarabağ
separatçılarına rəhbərlik edən Robert Koçaryan da eyni mövqenin sahibi idi. Ermənistanın indiki prezidenti
Serj Sarkisyan isə 1992-ci ildə Xocalı soyqırımını törədən qüvvələrin komandanlarından olub, həmin
qüvvələri təşkilatlandıraraq yüzlərlə insanın ölüm əmrini verib və beləliklə, soyqırımında şəxsən iştirak
edib. Bu mənada Sarkisyanın Tomas de Vaalın “Qara bağ” kitabında yer alan aşağıdakı fikirləri də çox şey
deyir: “Xocalıya qədər azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, bizimlə zarafat etmək olar, onlar elə fikirləşirdilər
ki, ermənilər dinc əhaliyə əl qaldırmazlar. Biz o stereotipi sındırdıq”.
Faciə baş verən gün əsasən qadınlar, uşaqlar və qocalardan ibarət dəstə Qaraqaya tərəfə üz tutaraq
Əsgəranın qarşısında, meşədə gizlənmişdi. Xocalı sakinləri gecə şaxtalı havada səhərə qədər dayanıb
gözlədikdən sonra dan yeri ağaran zaman meşədən çıxıb Ağdama tərəf hərəkət etmək istəyəndə pusquda
dayanan ermənilərin güllələrinə tuş gəldilər. Təlaş və vahimə içərisində qaçan adamların bir qismi böyük
çətinliklə Dəhraz kəndinə gəlib çıxsa da, orada yenə silahlı ermənilər tərəfindən kütləvi şəkildə qətlə
yetirildilər, əsir götürüldülər. Kətik meşəsinə qaçanlardan da xeyli insan öldürüldü. Silahsız insanlara qarşı
kütləvi qətllər törədən, soyqırımı həyata keçirən ermənilər ən vəhşi üsullardan, işgəncə metodlarından
istifadə edir, öldürülmüş insanların cəsədlərinin başına min bir oyun açırdılar.
25 il bundan öncə - 1992-ci il fevral ayının 26-da Ermənistan silahlı birləşmələri imperiyapərəst
qüvvələrin bilavasitə iştirakı və havadarlığı ilə Azərbaycan xalqına qarşı növbəti qanlı təcavüzə əl ataraq
tarixdə misli görünməmiş Xocalı soyqırımını törətdilər. Xocalı şəhərinin minlərlə əliyalın mülki əhalisi
müasir hərbi texnika ilə silahlanmış düşmənin qəfil və amansız hücumuna məruz qaldı. Ermənilər 613
nəfəri, o cümlədən 106 qadın və 63 uşağı xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirdilər. 1275 nəfər əsir aparıldı, 150
nəfər itkin düşdü. Qocalar, qadınlar, uşaqlar, hətta südəmər körpələr ən dəhşətli üsul və vasitələrlə qətlə
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yetirildilər, girov götürülərək insanlığa sığmayan həqarət və təhqirlərlə üzləşməli oldular. Yeddi minlik
əhalisi olan bütöv bir şəhər yerlə yeksan edildi.
Xocalı soyqırımı erməni faşizminin iç üzünü bir daha açıb göstərməklə, təkcə Azərbaycan xalqına
deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tarixi cinayətdir və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq sivilizasiyalı
dünya tərəfindən mühakimə olunmalıdır. Bu qan yerdə qalmayacaq, Xocalı soyqırımında müqəssir olan hər
kəs öz cinayətkar əməlinə və milli xəyanətinə görə mütləq cavab verəcəklər.
Azərbaycan.-2017.-26 fevral.-№44.-S.10.
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25 ildir haqqını gözləyən XOCALI...
Nailə MƏMMƏDOVA,
“Azerbaijan Realities” analitik qrupunun üzvü
Soyqırımı bəşər tarixinin ən ciddi və kompleks problemlərindəndir. Soyqırımı bir etnik toplumun
dil, din, mədəniyyət və s. məlum səbəblərə görə şüurlu şəkildə məhvinə yönəlmiş aktdır. Bir qrupun
varlığının tamamilə silinməsi məqsədilə hər cür şiddət və vəhşəti ehtiva edən termindir.
Tarix boyu əzəli Azərbaycan torpaqlarına yiyələnməyə çalışan, öz mənfur və saxta niyyətlərini
həyata keçirmək ümidilə yaşayan ermənilər zaman-zaman bu istəklərini reallaşdırmaq üçün fürsət
qazanmışdılar. XX əsrin sonlarında da SSRİ-nin çökməsi, yeni münaqişə ocaqlarının yaranması “Böyük
Ermənistan” xülyası ilə çırpınan ermənilərin aktivləşməsinə şərait yaratdı. “Türksüz Ermənistan” şüarı
altında mübarizəyə qalxan erməni millətçiləri azərbaycanlıları öz dədə-baba yurdlarından zorla qovur,
etnik təmizlənməyə məruz qoyurdular.
Əsrin vəhşəti...
Xocalı soyqırımı əsrlərdir azərbaycanlılara qarşı təcavüzkar siyasət yürüdən erməni şovinistlərinin
ən iyrənc və xain əməllərindən biridir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni-daşnak silahlı
qüvvələri və keçmiş sovet 366-cı motoatıcı alayı Xocalıya divan tutdu, əsrin ən dəhşətli soyqırımlarından
biri törədildi. Hələ 1991-ci ilin payızından erməni silahlı dəstələri tərəfindən Xocalı əsasən blokadaya
alınmışdı, Dağlıq Qarabağdan daxili qoşunlar çıxarılandan sonra isə tam blokadada idi. Lakin müstəqil
dövlət quruculuğu yoluna yenicə qədəm qoymuş Azərbaycanın hakimiyyətpərəst dairələri Xocalıdan daha
“vacib” dəyərləndirdikləri şəxsi mənfəətləri ilə məşğul idilər. Dövlət rəsmilərinin aciz və susqun mövqeləri
də Xocalı faciəsi üçün zəmin yaratmışdı.
Xocalının ələ keçirilməsi üçün həyata keçirilmiş hərbi əməliyyat zamanı şəhərin dinc əhalisinə qarşı
kütləvi zorakılıq törədilmişdi. Azad dəhliz barədə isə Xocalı sakinləri, demək olar ki,
məlumatlandırılmamışdı. Hadisə şahidlərinin çıxışlarından, Xocalı soyqırımına dair dünya mətbuatında
çıxarışlardan, fotoşəkillərdən, erməni iştirakçıların etiraflarından göründüyü kimi, Xocalı faciəsi erməni
millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı apardığı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin ən qanlı
formasıdır ...
Xocalı soyqırımına siyasi qiymət...
Xocalı soyqırımına siyasi qiymətin verilməsi məhz ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Hələ
prezident səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Ali Sovetin sədri Heydər Əliyev erməni təcavüzünün
qarşısının alınması məqsədilə təcili tədbirlər görülməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının dərhal
çağırılması xahişi ilə Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə 26 iyul 1993-cü il tarixli yazılı müraciət
etmişdir.1994-cü il 24 fevralda Milli Məclisin qərarı ilə hər il fevralın 26-sı “Xocalı Soyqırımı Günü” kimi
yad olunması və bu barədə beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilməsi ilə Xocalı soyqırımına ilk dəfə siyasi
qiymət verilmiş oldu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə əsrin bu böyük faciəsi dövlət
tərəfindən öz layiqli qiymətini aldı. 1995-ci il 24 fevralda Milli Məclisin dünya parlamentlərinə və
beynəlxalq təşkilatlara Xocalı soyqırımı ilə bağlı müraciəti oldu.
Soyqırımı qurbanlarını daim yad edən, şəhidlərin xatirəsini əziz tutan ümummilli lider Heydər Əliyev
1997-ci il fevralın 25-də "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında"
fərman imzaladı.
2003-cü il 15 fevralda Xocalı qaçqınlarının Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Avropa Şurasına,
Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına müraciəti oldu. Müraciətin əsas məqsədi dünyanın
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Şurası və Avropa Təhlükəsizlik
və Əməkdaşlıq Təşkilatına 1992-ci ilin fevralında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində ermənilər
tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq və
bu qanlı cinayətə hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə nail olmaqdan ibarət idi.
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Ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən də hər il soyqırımı ümumrespublika səviyyəsində xatırlanır,
soyqırımı qurbanları yad edilir. Soyqırımının 20 illiyi isə 2012-ci ildə ümumxalq yürüşü ilə qeyd
olunmuşdur. Paytaxtın Azadlıq meydanından başlayan, 60 mindən çox insanın iştirak etdiyi ümumxalq
yürüşü Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək və erməni faşistləri tərəfindən insanlığa
qarşı törədilmiş vəhşi cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədi daşıyırdı.
Dövlət başçısı bu il də soyqırımının 25 illiyinin qeyd olunması haqqında sərəncam imzalamışdır.
"Xocalıya ədalət – Qarabağa azadlıq!" beynəlxalq məlumat və təşviqat kampaniyası
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması və qətliamın obyektiv
qiymətləndirilməsi istiqamətində atılan addımlarda Heydər Əliyev Fondunun müstəsna rolu danılmazdır.
Məhz fondun gərgin əməyi və məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində dünya ölkələri erməni qəsbkarlarının
insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun məlumatlandırılır. Bir sıra dövlətlər, beynəlxalq
təşkilatlar, nüfuzlu qurumlar bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu cinayətin əsl mahiyyətini anlayaraq, qətliamı
kəskin şəkildə pisləyirlər. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ölkəmizdən kənarda Xocalı soyqırımı ilə bağlı
100-ə qədər materialın sərgisi təşkil olunub, Azərbaycan mədəni irsinin düşmən tərəfindən tapdalanması,
mədəni-tarixi abidələrin dağıdılması ilə bağlı müxtəlif dillərdə nəşr olunan kitab və bukletlər yayımlanıb.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Konfransı Təşkilatının (2011-ci ildən İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı) Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən etibarən fəaliyyətə başlamış "Xocalıya ədalət!" kampaniyası Xocalı
gerçəkliklərinin bəyan olunması istiqamətində yorulmaz fəaliyyət nümayiş etdirir. Ötən dövrlər ərzində
uğurlu təbliğatı ilə aksiyaya dünyanın əksər ölkələrindən yüzlərlə könüllü qoşulub. Təbliğat-təşviqat
kampaniyası yalnız Xocalı soyqırımını dünyaya tanıtmaqla kifayətlənmir, eyni zamanda, Ermənistanın
destruktiv və təcavüzkar siyasətinin ifşası ilə bağlı aktiv iş aparır.
2011-ci ildə İslam Konfransı Təşkilatı Parlamentlər İttifaqı (İKT Pİ) Leyla xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq kampaniyasına dəstək olaraq bəyannamə qəbul
etdi. İKT Parlamentlər İttifaqı Şurasının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) paytaxtı Əbu-Dabidə
keçirilən 13-cü sessiyasında şuraya üzv dövlətlərin qəbul etdikləri Əbu-Dabi Bəyannaməsində Xocalı
faciəsini insanlığa qarşı törədilmiş kütləvi cinayət kimi tanımağa çağırdı. Qətnamənin 3-cü bəndində qeyd
edilib ki, İKT Pİ-yə üzv parlamentlər erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının
Xocalı şəhərində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş kütləvi qırğını insanlıq əleyhinə cinayət kimi
tanıyır. Sənədə üzv dövlətlər qeyd olunan cinayətə milli səviyyədə lazımi qiymətin verilməsinə çağırıldılar.
Kampaniya çərçivəsində görülən məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində 2013-cü ilin fevralında
Qahirədə keçirilən İƏT-in ali orqanı olan dövlət başçılarının Zirvə görüşündə də Xocalı faciəsi insanlığa
qarşı cinayət və soyqırımı aktı kimi tanındı.
"Xocalıya ədalət!" beynəlxalq məlumat və təşviqat kampaniyası hazırda dünyanın bir çox ölkəsində
yüzlərlə könüllü tərəfindən uğurla həyata keçirilir. Bu il də kampaniya təbliğata start verib və artıq dünyanın
bir sıra dövlətlərində anım tədbirlərini reallaşdırmışdır.
Xocalı soyqırımını tanıyan dövlətlər
Xocalı faciəsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı uzun illərdir apardığı məqsədyönlü soyqırımı
siyasətinin tərkib hissəsi idi. Təsadüfi deyildir ki, XX əsrin ən qanlı və dəhşətli cinayətlərindən biri olan
Xocalı soyqırımının dünya dövlətləri tərəfindən tanınması və soyqırımı kimi qəbul olunması, ona siyasi
qiymət verilməsi istiqamətində həyata keçirilən siyasət artıq öz müsbət nəticələrini göstərməkdədir.
Dünyanın bir çox dövlətləri tərəfindən bu soyqırımı aktı pislənmişdir. Amerikada yaşayan azərbaycanlılar
2013-cü il yanvarın 25-dən etibarən Xocalı soyqırımının tanınması, qurbanlarının anılması və ABŞ
Prezidentinin bununla bağlı bəyanat verməsi məqsədilə Ağ evin rəsmi veb-səhifəsində “Biz xalqıq”
bölməsində petisiya yerləşdirib. Az vaxtda petisiyaya dünyanın müxtəlif ölkələrindən 100 mindən çox
insan imza atmışdı. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 22 aprel 2010-cu il tarixli qərarında Xocalının
azərbaycanlılardan ibarət mülki əhalisinin qırılmasını “müharibə cinayətləri və ya insanlığa qarşı cinayətlər
kimi qiymətləndirilə bilən xüsusilə ağır əməllər” kimi müəyyən etmişdir. Xocalıda törədilmiş cinayətləri
soyqırımı kimi tanıyan yeganə təşkilat İslam Əməkdaşlıq Təşkilatıdır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 20
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noyabr 2012-ci ildə Cibutidə keçirilmiş Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 39-cu sessiyasında soyqırımının
tanınması ilə bağlı qətnamə qəbul edilmişdir.
Xocalını tanıyan dövlətlər: Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və Herseqovina, Peru,
Panama, Sudan, Honduras, İordaniya, Cibuti, Şotlandiya.
Xocalını tanıyan ABŞ ştatları: Massaçusets, Texas, Nyu-Cersi, Corciya, Men, Nyu-Meksiko,
Arkanzas, Missisipi, Oklahoma, Tennessi, Pensilvaniya, Vest Virginia, Konnektikut, Florida, İndiana,
Arizona, Yuta, Nebraska, Havay, Montana, Aydaho, Arizona
Xocalı soyqırımı erməni faşistlərinin dili ilə...
“Erməni soyqırımı”nı bayraq edərək, dünyaya yalan informasiyalar yayan, tarixi və insanlığı
ləkələməyə çalışan ermənilər 25 il əvvəl törətdikləri faciəni “Xocalı döyüşü” adlandırır və vəhşi
niyyətlərini gizlətməyə çalışırlar. Təəssüf ki, birtərəfli mövqe nümayiş etdirən beynəlxalq birlik də
Azərbaycanın haqq səsinə lazımi reaksiya göstərmir. Lakin tarix heç nəyi unutmur: 18 may 2001-ci ildə
Ermənistanın o vaxtkı müdafiə naziri (indiki prezident) Serj Sarkisyanın Ermənistan parlamentindəki nitqi
işğalçı siyasətin bariz isbatıdır: "İşğal elədiyimiz torpaqlar var. Bunda utanılacaq heç nə yoxdur.
Təhlükəsizliyimiz üçün bu torpaqları işğal etdik. Biz bunu 1992-ci ili də və öncəsində də deyirdik, indi də
deyirik. Bəlkə üslubum diplomatik deyil, amma həqiqət budur”.
İngilis tədqiqatçı Tomas de Vall “Qara Bağ” adlı kitabını yazarkən apardığı araşdırmalar
çərçivəsində o vaxt Ermənistanın müdafiə naziri olan Sarkisyandan da müsahibə götürüb. Sarkisyan özü
Xocalıda dinc insanların kütləvi şəkildə, qadın, uşaq, qoca demədən qırılmasına rəhbərlik etdiyini
təsdiqləyir. O deyir: “... Xocalıya qədər azərbaycanlılar bizimlə sadəcə zarafat etdiklərini düşünürdülər.
Azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, ermənilər dinc əhaliyə əl qaldıra bilməyən insanlardır. Bütün bu
düşüncələri dəyişmək lazım idi. Belə də oldu”.
Xocalı faciəsinin şahidi olmuş erməni jurnalist Dayd Xeriyan "Xaç naminə" kitabında yazır: "... Bu
şaxtalı qış şəhərində Daşbulaq yaxınlığındakı bataqlıqdan bizdən ölülərdən 1 kilometrlik körpü qurmaq
tələb olundu. Körpüdən mən keçmək istəmədim. Onda polkovnik Ohanyan mənə işarə verdi ki, qorxmayıb
meyitlərin üstündən keçim. Bu, müharibənin qanunlarından biridir. Mən ilk addımımı 9-11 yaşlı qız
meyitinin qanlı sinəsi üstünə qoyub addımlamağa başladım. Mənim ayaqqabılarım və şalvarım bu
"körpü"nü keçənə kimi tamamilə qana batdı. Beləliklə, mən 1200 meyidi belə addımladım". "... martın 2də Qaflan erməni qrupu 2000-ə yaxın türkün meyitlərini yığıb Xocalıdan 1 kilometr uzaqda ayrı-ayrı
topalarla yandırmağa başladı. Axırıncı yük maşınında boyun nahiyəsindən yaralanmış 10 yaşında qız uşağı
gördüm. Diqqətlə nəzər yetirəndə gördüm ki, hələ də yavaş-yavaş nəfəs alır. Şaxta, aclıq və aldığı yaraya
baxmayaraq, uşaq hələ də yaşayırdı. Mən heç vaxt ölümdən qorxan bu uşağın gözlərini unuda bilmirəm.
Sonra bir əsgər, deyəsən, onu “Tiqranyan” deyə çağırırdılar, onun qulağından tutub sürüyərək mazutlu
gölməçədə mazuta bulaşdırdı, sonra isə yandırdı. Bu vaxt ətrafda kömək üçün qışqıran birinin səsini
eşitdim. Mən artıq qabağa gedə bilmirdim. Lənətlənmiş türklərdən Şuşanın azad edilməsinə qatılmaq
istəmirdim. Buna görə mən geriyə qayıtdım. Onlar isə Xaç naminə öz yollarına davam etdilər..."
Erməni terrorizminin ideoloqlarından biri Zori Balayan "Ruhumuzun dirilməsi" kitabında yazır: "...
Ancaq ermənilər, qəlbləri dərdlə paslanmış və kədərini oda ata bilən ermənilər bu sətirlərdən qürurlana
bilərlər. Mən özüm də vətəndaşlıq və müqəddəs kişilik borcuma görə bu işlə məşğul oldum ki,
monqollardan qisasımı alım. Mən və Xaçatur onların saxlandığı zirzəmiyə daxil olanda artıq əsgərlərimiz
bir uşağı pəncərənin çərçivəsinə tikmişdilər. Onun çox səs-küy etməməsi üçün ölmüş atasının dərisini
qoparıb ağzına soxmuşdular. Sonra mən 13 yaşlı bir türkün baş, sinə və qarnından dərisini qopardım.
Təxminən 7 dəqiqədən sonra uşaq qan itkisindən öldü. Mən birinci dərəcəli həkim kimi humanistəm, ona
görə də uşağın başına gətirdiyim zülmlərdən xoşbəxtlik hiss eləmirdim. Lakin daxilən sevinirdim... Xaçatur
uşağın cəsədini tikə-tikə doğradı və itlərə yem kimi atdı. Həmin axşam biz daha 3 türk törəməsinin başına
həmin oyunu açdıq. Mən patriot, vətəndaş, erməni borcunu yerinə yetirirdim. Xaçaturun və digərlərinin
gözlərində mən güclü qisas mübarizəsi görürdüm. Sonra mayor Suren (uşaqlıq dostum) mənə dedi: "Biz
vəhşi deyilik, lakin soyuqqanlı olmalıyıq. Türk cəlladların əlində qətlə yetirilən ermənilərin ruhları
sakitləşib, şad olmalıdı". Ertəsi gün biz kilsəyə getdik. Orada 1905-ci ildə ölən ermənilərin ruhlarına dua
oxuduq və dünən gördüyümüz, törətdiyimiz vəhşiliklərə görə Allahdan bizi bağışlamasını istədik. Digər
tərəfdən, biz Xocalını 30 minlik pislikdən azad etməyə müvəffəq olduq. Surenin evində olarkən arvadı bizə
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"Cermuk" süzdü və Suren dedi: "Ermənilər doğma torpaqlarını azad edib, böyük Ermənistan yaratmağa
borcludurlar. Göylər bizdən tələb edir ki, biz əcdadlarımız qarşısında öz vicdanımızı təmizləyək".
Xocalı soyqırımından sonra Avropaya insan orqanlarının satılması prosesi sürətləndi. Aparılan
araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, bu donor orqanları Xocalı soyqırımında əsir və itkin düşən
azərbaycanlılara məxsus olub. "...Erməni həkimləri Qərbi Avropaya donor orqanları və qan daşınması
əməliyyatında iştirakdan yazırlar. Daşınan məhsul Köln və Ştutqartdakı tibb müəssisələrinə gətirilirmiş.
Təsadüfi yoxlama zamanı donor orqanlarından bəzilərinin sənədlərinin yerində olmaması polis tərəfindən
araşdırma aparılmasına səbəb oldu. Yarımillik araşdırmalardan sonra polis Marvel Qalstyan adlı erməni
həkimin izinə düşür. Bu həkim Tuluzdakı hərbi hospitalda işləyirmiş. Eyni zamanda, bu işdə əli olan
Fransaya qanunsuz miqrasiya olunmuş Sarkis Mnatskanov (o da həkimdir), Prokor Berqer kimi ermənilər
müəyyənləşdirilir. Məlum olub ki, əksər hallarda donor orqanlar Ermənistandan Almaniyaya birbaşa
daşınırmış. Əsas daşınan orqanlar böyrək, qız böyrəkləri, onurğa beyni, ciyər və donor qanı olmuşdu. Tam
məsuliyyətlə demək olar ki, daşınan bu orqanlar erməni əsirliyində olan türklərdən götürülüb..." (Almaniya,
Duysburqda nəşr olunan "Blick" qəzeti, 1997-ci il).
Bu haqda amerikalı tədqiqatçı-jurnalist Tomas Qolts "Ötən əsrin qanlı mənzərəsi" (2001) kitabında
da yazıb. Kitabda 1993-cü ilin sonunda ermənilərə əsir düşən 2000-ci ildə Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən
azad edilmiş Kəlbəcərdən olan mayor Səlim Həsənovun müsahibəsi dərc olunub: "Mənimlə əsirlikdə
olanların (əsasən də gənclərin) bir çoxunun onurğa beyinləri götürülərək öldürülmüşlər. Bəziləri isə bir
neçə gün keçəndən sonra kameraya qaytarılanda bir gözlə və ya hər iki gözü çıxarılmış formada gətirildilər.
Mənimlə eyni kamerada olan 5 qoca və 18 nəfər qalmışdı ki, onların da yaşı 35-i keçmişdi" ... (səh. 26).
Həmçinin o dövrdə dərc olunan bir çox xarici mətbuat orqanlarında da Xocalı faciəsi, erməni
vəhşiliyindən bəhs edən yazılar dərc olunub. Fransalı jurnalist Jan-İv Yunet yazırdı: "Biz Xocalı faciəsinin
şahidi olduq, həlak olmuş yüzlərlə dinc sakinin, eləcə də Xocalını müdafiə edənlərin cəsədlərini gördük...
Bu, dəhşətli mənzərə idi. Mən müharibələr, alman faşistləri haqqında çox eşitmişdim. Lakin 5-6 yaşlı
uşaqları, dinc əhalini qətlə yetirən ermənilər faşistləri də geridə qoymuşdular..." Londonda dərc olunan
"Tayms" qəzetinin müxbiri yazırdı: "Gördüyümüz adamların çoxu eybəcər hala salınmış, balaca qızcığazın
isə yalnız başı qalmışdı..." Şahidlərin sayını kifayət qədər çoxaltmaq olar. Lakin ən ağrılı vəziyyət bu cür
vəhşiliyin hələ də layiqli cavabını almamasıdır...
Dünya birliyi hələ də susur...
Xocalı soyqırımı humanizmə, sülhə, təhlükəsizliyə, insanların ən ali və vacib hüquqlarına yönəlmiş
terrordur. Bir şəhərin əhalisinin şüurlu, düşünülmüş şəkildə məhvi məqsədini güdən bir aktdır. Bu faciə bir
daha onu göstərdi ki, ermənilər yalnız bizim torpaqlarımızı zəbt edib, ona yiyələnməklə deyil, həm də bizim
bir millət kimi varlığımızın axirina çıxmaq hərisliyi ilə yaşayırlar. Erməni millətçiləri öz körpələrinə belə
türk nifrəti ilə göz açdırıb, türk düşmənçiliyi aşılayırlar. Türkün əzabla məhvi, tarix səhnəsindən silinməsi
bir vəzifə kimi hər bir erməninin qarşısına qoyulur. Belə bir şovinist, qəddar, cəllad, kinli bir ruhla böyümüş
millətdən hansı humanizmi gözləmək olar? Bu gün Ermənistan hökumətində yüksək postlarda oturan
şəxslər əlləri Xocalıda yüzlərlə uşağın, qadının, qocanın – günahsız insanların qanına bulaşmış şəxslərdir.
Soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla – 613 nəfər Xocalı sakini qətlə
yetirildi, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi.
Dövlətin və əhalinin əmlakına 1 aprel 1992-ci il tarixinə olan qiymətlərlə 5 milyard rubl dəyərində ziyan
vurulmuşdur.
Bu soyqırımı aktı başda Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyannaməsi olmaqla, bir çox beynəlxalq
hüquqi-normativ aktların (İnsan hüquq və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası,
Cenevrə Konvensiyası və s.) kobud şəkildə pozulması deməkdir. Soyqırımına siyasi qiymətin verilməməsi,
Ermənistanın destruktiv siyasətinin ifşa olunmaması, faciə təşkilatçılarının cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməməsi dünya birliyinin ədalət və humanizmə yönələn fəaliyyətini şübhə altına salır. Sülhü bərpa
etməyə çalışan dünya birliyi bu faciənin təşkilatçıları və iştirakçılarına qarşı qəti mövqe nümayiş etdirməli,
bəşəriyyətə qarşı ən böyük cinayətlərdən biri olan Xocalı soyqırımı iştirakçıları, havadarları beynəlxalq
məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Çünki soyqırımına hüquqi-siyasi qiymətin verilməməsi yeni soyqırımıların
baş verə biləcəyi qənaətini, həmçinin, onun törəmə zəminini yaradır.
Xalq qəzeti.-2017.-26 fevral.-№44.-S.7.
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Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasətinə və Xocalı soyqırımının
25 illiyinə həsr olunmuş kitabların təqdimat mərasimi
Fevralın 25-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi,
tarix elmləri doktoru, professor Əli Həsənovun Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş
“Xocalı soyqırımı: Səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması” və “Azərbaycanlılara qarşı
etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri” kitablarının təqdimatı keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlət və hökumət rəsmilərinin, Milli Məclisin deputatlarının, tanınmış
elm və mədəniyyət xadimlərinin, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlərinin, KİV təmsilçilərinin iştirak
etdikləri tədbiri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurası təşkil edib.
Əvvəlcə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olan Vətən övladlarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurası Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov bildirib ki, bu gün Azərbaycan
xalqının dəhşətli faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi yad edilir. İyirmi beş
il bundan əvvəl ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı aktı bütün insanlığa və bəşəriyyətə qarşı
yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Bu soyqırımı tarixdə yaddaşlardan heç vaxt silinməyən Xatın,
Ruanda, Srebrenitsa və Holokost kimi dəhşətli faciələrdən heç də geri qalmır. O qeyd edib ki, xalqımıza
qarşı etnik təmizləmə, soyqırımı haqqında məqalələr, kitablar yazsaq da, ən müxtəlif aksiyalar təşkil etsək
də yenə də azdır.
Vurğulanıb ki, bu gün təqdimatına toplaşdığımız “Xocalı soyqırımı: Səbəbləri, nəticələri və
beynəlxalq aləmdə tanınması” və “Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin
mərhələləri” adlı kitablar Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayacaq. Hər
iki nəşrdə son iki əsrdə azərbaycanlılara qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata
keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinin ayrı-ayrı mərhələləri təhlil olunub.
“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin
Əlaqələndirmə Şurasının sədri, Qarabağ Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, siyasi elmlər doktoru Elçin
Əhmədov kitablar haqqında geniş məlumat verərək bildirib ki, yeni nəşrlərdə xarici mənbələrdən və tarixi
faktlardan istifadə olunmaqla, erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı məqsədyönlü şəkildə
həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinin səbəb və nəticələri dolğun və
sistemli şəkildə təhlil edilir, millətçi-şovinist siyasətin mahiyyəti yerli və xarici oxuculara çatdırılır. Qeyd
edilib ki, kitabların xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsini şərtləndirən başlıca amillərdən biri də onların 8 dildə –
Azərbaycan, türk, rus, ingilis, fransız, alman, ərəb və Çin dillərində nəşr olunmasıdır. Bu, təkcə tariximizin
qanlı səhifələrinin öyrənilməsi və yaddaşlarda həkk olunması deyil, eləcə də Ermənistanın dövlət terrorizmi
siyasətinin dünya ictimaiyyətinə daha geniş miqyasda çatdırılması və ifşa olunması baxımından çox
önəmlidir.
“Xocalı soyqırımı: Səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması” adlı monoqrafiyada XX
əsrin sonunda Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları və təcavüzkarlığı, o cümlədən 1988-1993-cü
illərdə azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti elmi mənbələrə əsasən araşdırılır.
Xüsusilə XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı aktı bəşəriyyətə qarşı ən ağır
cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilib. Kitabda 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən Xocalı şəhərinin işğalı zamanı dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilən vəhşiliklər xarici
mənbələrə əsasən geniş təhlil edilir. Xocalı soyqırımı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı məqsədyönlü
şəkildə həyata keçirdikləri ən ağır cinayət kimi araşdırılır. Həmçinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
bölgəsində yerləşən Xocalı şəhərinin strateji əhəmiyyətini şərtləndirən səbəblər öyrənilir.
Elçin Əhmədov deyib ki, “Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin
mərhələləri” adlı kitabda isə erməni millətçilərinin təcavüzkar siyasəti nəticəsində XX əsrdə
azərbaycanlıların 4 dəfə – 1905-1906-cı, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü və 1988-1993-cü illərdə soyqırımı
və etnik təmizləmələrə məruz qalması mənbələrə əsasən təhlil edilir. Monoqrafiyada erməni millətçilərinin
ərazi iddiaları, azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri terror, etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətindən
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bəhs olunur. Nəşrdə 1918-1920-ci illərdə ermənilər tərəfindən törədilmiş soyqırımlarının Bakı, Quba,
Şamaxı ilə yanaşı, Şuşada, İrəvan quberniyası ərazisində, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Şərurda, Ordubadda,
Qarsda və başqa bölgələrdə davam etdirilməsi nəticəsində on minlərlə azərbaycanlının qətlə yetirilməsı
elmi mənbələrə əsasən tədqiq edilir.
Kitabda xarici dillərdə Azərbaycan tarixinin ayrı-ayrı dövrlərinə dair sənədlər və xəritələr,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qəbul etdiyi qətnamələr, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş
əraziləri haqqında məlumatlar və fotolar da yer alıb. Monoqrafiyaları xarici dillərə AZƏRTAC-ın
əməkdaşları tərcümə ediblər.
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Qafqazşünaslıq İnstitutunun
direktoru Musa Qasımlı deyib ki, bu gün xalqımız üçün çox ağır bir gündür, ermənilərin Xocalıda
törətdikləri soyqırımının 25 illiyini qeyd edirik. Azərbaycanın hər yerində, xarici ölkələrdə bu soyqırımının
ildönümü qeyd olunur. Bu tədbirlər, toplantılar faciələrimizdən ibrət dərsi almaq və gələcəyə hədəflərimizi
müəyyənləşdirmək baxımından çox böyük əhəmiyyət daşıyır.
Təqdimatı keçirilən kitabları Azərbaycan siyasətşünaslıq elmində ciddi hadisə hesab edən alim deyib
ki, bu nəşrlər ayrı-ayrı qriflər altında çap olunsa da, əslində mahiyyəti, ideyası, fəlsəfi baxışına görə bir-biri
ilə bağlı olan əsərlərdir. Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi, yerləşdirilməsi və xalqımıza
qarşı törətdikləri soyqırımları bu kitablarda çox sistemli şəkildə öz əksini tapıb. “Xocalı soyqırımı:
Səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması” və “Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və
soyqırımı siyasətinin mərhələləri” kitabları tədqiqatçılar üçün dəyərli mənbələrdir. Müəllif bu əsərləri ilə
tədqiqatçılara araşdırma aparmaları üçün yeni istiqamətlər verib. Hər iki kitab tarixçilər, xarici siyasət
məsələləri ilə məşğul olan mütəxəssislər, həmçinin geniş oxucu auditoriyası üçün qiymətli mənbədir.
Bu nəşrlərin üstünlüklərindən biri də onların səkkiz dildə hazırlanmasıdır. Bu da kitabların dünyada
təxminən 3 milyard insan tərəfindən oxunmasına imkan verəcək. Azərbaycanda indiyədək heç zaman bu
qədər dildə tarixi, siyasi ədəbiyyat çap olunmayıb. Eyni zamanda, kitablarda mühüm tarixi sənədlərin əksini
tapması vacib məsələdir.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral ermənilərin zaman-zaman Azərbaycan xalqına,
eləcə də türklərə qarşı törətdikləri vəhşiliklərdən söz açıb. XX əsrin əvvəllərində, ortalarında və axırlarında
ermənilər həm Anadolu, həm də Azərbaycan torpaqlarında qanlı cinayətlər törədiblər. Bunlar sadəcə
Azərbaycana qarşı məkrli plan deyildi, eyni zamanda, bütün türkləri hədəf alan, hamımızı məhv etməyi,
“Böyük Ermənistan” dövləti qurmağı planlaşdıran mənfur siyasətin bir hissəsi idi. Xarici güclər bizləri hər
zaman zəiflətmək üçün əllərindən gələni ediblər, lakin heç vaxt istəklərinə nail olmayıblar və ola da
bilməyəcəklər.
Diplomat deyib ki, ermənilər XX əsrin sonlarında azərbaycanlılara qarşı növbəti etnik təmizləmə və
soyqırımı siyasəti həyata keçiriblər. Nəticədə Azərbaycanda bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün
problemi yaranıb.
Səfir vurğulayıb ki, bu kitablar Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibətlər haqqında
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynayacaq.
Tədbirdə çıxış edən Milli Məclisin deputatları Çingiz Qənizadə, Elman Nəsirov, Hikmət
Məmmədov, “525-ci qəzet”in baş redaktoru Rəşad Məcid və Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları
Forumunun prezidenti Rauf Zeyni kitabların tarixi əhəmiyyətindən, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılmasına verəcəyi töhfədən danışıblar.
Bildirilib ki, bu kitablar mövzu və ideya baxımından bir-birini tamamlayır. Kitablarda bu vaxtadək
akademik dövriyyədə olmayan mənbələrdən istifadə edilib. Bu kitablar lokal milli yaddaş funksiyasını
yerinə yetirir. Ona görə ki, sadəcə bir mövzuya həsr olunub.
Kitabın məziyyətlərindən söz açan natiqlər deyiblər ki, əsərlərdə erməni və rus müəlliflərinə
istinadən tarixi faktlar şərh olunur. Əsərlər Azərbaycan tarixinin elmi əsaslarla dərk edilməsi baxımından
da olduqca əhəmiyyətlidir, milli yaddaşımız üçün yaxşı bələdçidir, eyni zamanda, dünya erməniliyini,
erməniçilik ideologiyasını və erməni işğalını anlamaq üçün yaxşı bir mənbədir. Bu kitablar hazır ssenaridir
və onların əsasında maraqlı film çəkmək olar. Vurğulanıb ki, Azərbaycan xalqının uzun illər ərzində məruz
qaldığı erməni təcavüzü barədə bilgilərə daha çox ehtiyacın duyulduğu hazırkı vaxtda tədqiqat sahəsində
yeni bir istiqamətin, yəni, hadisələrin sistemli şəkildə öyrənilməsinin təməlini qoyan bu əsərlərin nəşri
xüsusi önəmə malikdir.
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Tədbirdə çıxış edən Əli Həsənov bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
“Xocalı soyqırımının iyirmi beşinci ildönümü haqqında” Sərəncamında, Prezident Administrasiyasının
rəhbəri Ramiz Mehdiyevin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Xocalı soyqırımının iyirmi beşinci ildönümünün
keçirilməsinə dair tədbirlər planı”nda Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılması ilə bağlı qarşıda duran hədəflər və digər vacib məsələlər əksini tapıb. Bildiyiniz kimi,
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın, Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın yorulmaz səyləri sayəsində Xocalı həqiqətlərinin beynəlxalq aləmdə geniş
yayılması, eləcə də qətliama siyasi-hüquqi qiymət verilməsi ilə bağlı səmərəli işlər görülür. Bu sistemli işin
nəticəsidir ki, dünyanın 10-dan artıq ölkəsinin parlamenti, ABŞ-ın 20-dən çox ştatının qanunverici orqanı,
həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı qətliamını soyqırımı kimi tanıyıb. Bu kitabların nəşri də məhz
bu istiqamətdə reallaşdırılan tədbirlərin mühüm tərkib hissəsidir.
Tədbirin iştirakçıları adından xanım Mehriban Əliyevanı Birinci vitse-prezident təyin olunması
münasibətilə təbrik edən Prezidentin köməkçisi deyib ki, bu təyinat xalqımıza, dövlətimizə, millətimizə
qarşıdakı illərdə töhfələr verəcək. Bu təyinat nəticəsində dövlət idarəçiliyində dinamizm müşahidə
ediləcək. Xaraktercə dinamik insan olan Mehriban Əliyevanın bu xarakterinin dövlət idarəçiliyinə sirayət
edəcəyinin şahidi olacağıq.
Xatırladaq ki, hər iki kitabın buraxılışına məsul Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin
(AZƏRTAC) baş direktoru Aslan Aslanov və elmi redaktoru siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədovdur.
Xalq qəzeti.-2017.-26 fevral.-№44.-S.3.
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Qan yaddaşımızdan silinməyəcək Xocalı soyqırımı...
Fazil QARAOĞLU,
professor
Xankəndi ilə Əsgəran arasında yerləşən Xocalı Dağlıq Qarabağda Şuşadan sonra
azərbaycanlıların yaşadığı ikinci böyük yaşayış mərkəzi idi. 1990-cı ildə şəhər statusu almışdı. Dağlıq
Qarabağdakı yeganə Hava limanı Xocalıda yerləşirdi.
Erməni silahlı qüvvələri Xocalı şəhərinə gecə saat 22:00 radələrində quldurcasına hücum edib,
əvvəlcə şəhəri şiddətli artilleriya atəşinə tutub, sonra isə çoxsaylı tanklar və zirehli maşınlar vasitəsilə
şəhərə daxil olub, evlərində yatan dinc əhalini vəhşicəsinə məhv etməyə başlayıblar.
Vəhşiləşən ermənilər azərbaycanlıları xüsusi amansızlıqla işgəncə verərək öldürürdülər. Onlar
mühasirədən çıxıb qaçan azərbaycanlıları da yollarda, keçidlərdə, meşələrdə pusqu quraraq tutur,
vəhşicəsinə məhv edirdilər.
Bu gün Xocalı adlı bir şəhər yoxdur, çünki 26 fevral 1992-ci ildə burada yaşayanlar soyqırıma məruz
qalıb, bu şəhər erməni daşnakları tərəfindən yandırılıb, yer üzündən silinib. Bu məsələyə beynəlxalq hüquq
baxımından yanaşanda Xocalıda törədilən soyqırım rəsmən ortaya çıxır.
Bilindiyi kimi, Azərbaycan Milli Məclisi Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilənləri 1994-cü ildə
soyqırım olaraq qəbul edib və qərar çıxarıb. Heç şübhəsiz, türk dövlətlərinin parlamentləri də belə bir qərarı
qəbul etməlidirlər. Bu onların borcudur. Doğrudur, Ankara Keçiören bələdiyyəsi belə bir qərar çıxarıb və
bir abidə tikdirib. Bu, Türk dünyasındakı bütün bələdiyyələrə bir nümunə olmalıdır. Türkiyə, Azərbaycan
və dünyanın bir çox bölgəsində yaşayan türklər cəm halında "Lahey Ədalət Divanında" cinayət işinin
qaldırılmasına səy göstərməlidirlər.
Heç şübhəsiz, ilk növbədə Türkiyə və Azərbaycan dövlətləri Xocalı soyqırımını təbliğ edən birgə
təşkilatlar yaratmalı, yalnız Anadolu və Azərbaycan türkcəsində deyil, ingiliscə, fransızca və bütün Qərb
dillərində, eləcə də rus, fars və ərəb dillərində yayımlar ortaya qoymalıdırlar. Bu da bir həqiqətdir ki,
dövrümüzdə informasiya əsas rolu oynamaqdadır. Ona görə də bu imkandan istifadə edilməlidir.
Azərbaycan Milli Məclisi fevralın 26-nı Xocalı soyqırımı günü elan edib, hər il fevralın 26-da Xocalı
soyqırımını anma tədbirləri keçirir. Bu tədbirləri bütün Türk dünyası keçirməli, ermənilərin kimliyini bütün
dünyaya yaymalıdır.
Bütün dünyanın gözü qarşısında törədilən bu qətliama BMT, AB kimi beynəlxalq təşkilatlar lazım
olan qiyməti verməyib. Doğrudur, BMT Təhlükəsizlik Şurası yeddi ay ərzində dörd dəfə(!) - 822, 853, 874
və 884 saylı qətnamələr çıxarıb. Amma dünyanın ən mötəbər təşkilatının çıxardığı bu qətnamələr hələ də
həyata keçməyib. Azərbaycan torpaqları hələ də ermənilər tərəfindən işğal altında qalmaqda davam edir.
Dünyanın ən gözəl bölgələrindən biri olan Qarabağ bölgəsi qaniçən erməni daşnaklarının tapdağı altında
qalmaqda davam edir, dünyanın ən gözəl nöqtələrindən biri olan gözəlim Şuşa bu haydutların tapdağı
altında inləməyə davam edir, güclü dövlətlər başda olmaqla bütün dünya ictimaiyyəti dis bu gözəl bölgənin
ermənilər tərəfindən yandırılıb-yaxılmasına biganə qalır. Avropa Şurası 25 yanvar 2005-ci il tarixli 1416
saylı qətnaməsində Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını hələ də işğal altında saxladığını qeyd edib. Bu
hadisələrə seyrçi qalan BMT və Qərb dövlətləri ermənilərin törətdiyi qətliamlara və işğal hərəkətlərinə
ciddi reaksiya göstərmir. İngilis hökuməti Xocalı qətliamını hərtərəfli incələyib, ermənilərin törətdiyi
qətliamı insanlığa qarşı törədilən bir cinayət olaraq qəbul edib, fəqət bu cinayəti törədənlərin
cəzalandırılması istiqamətində heç bir addım atmayıb. ABŞ Konqresinin Beynəlxalq Əlaqələr
Komissiyasının üzvü dr.Barton konqresi Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb və təmsilçilər quruluşunun
iclasındakı çıxışında ABŞ Konqresi Xocalı soyqırımını tanımaqla beynəlxalq cəmiyyətin uzun illərdən bəri
bu mövzu ilə əlaqəli səssizliyini pozacaq" - deyib. Göründüyü kimi, yuxarıda qeyd etdiklərimiz bəzi rəsmi
şəxslər tərəfindən sözdə ifadə edilir, amma BMT-nin çıxardığı qərarlar hələ də nəticəsiz qalır.
Bu da bir həqiqətdir ki, beynəlxalq cəmiyyətlərin, xüsusilə ABŞ-ın Xocalı faciəsi ilə bağlı
məlumatlanmasında Xocalı qırğını başlamadan bir neçə saat əvvəl bir vertolyotla o bölgənin xaricinə çıxa
bilən və gördüklərini ilk olaraq dünya ictimaiyyətinə çatdıran amerikalı yazıçı-jurnalist Thomas Qoltsın
qeydləri önəmli yer tutur. Thomas Qolts yazdığı "Azərbaycan gündəliyi" adlı kitabında Xocalı şəhərində
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gördüklərini, orada olan Azərbaycan ordusunun komandiri ilə danışdıqlarını, bütün xatirələrini təfsilatı ilə
oxuculara çatdırır. Onun qeydlərinə görə, oradakı komandir 45 nəfərlik bir hərbi hissəyə rəhbərlik edirmiş,
gündə iki dəfə gələn bir vertolyotla ancaq özlərinə çatacaq qədər mərmi gətirirmiş. Əsgərlərin qidaları yox
deyiləcək qədər az, aclıq çox ciddi səviyyələrə çatmış vəziyyətdə olub. 18-20 nəfər daşıya biləcək gücdə
olan vertolyot hər gəldiyində 35-40 adamı qorxulu bölgədən çıxarırmış. Çünki qətliam "gəlirəm" deyir,
soyqırım "gəlirəm" deyirmiş.
Əfsuslar olsun ki, bu ağır faciə dünya ictimaiyyətində lazımi dərəcədə əks-səda yaratmayıb,
demokratiyadan dəm vuran dövlətlər bu faciəyə öz etiraz səslərini ucaltmayıb. Eybəcər şəklə salınan
meyitlər ətrafda tökülüb qalırdı. İnanmaq olmurdu ki, insan belə vəhşiliyə və alçaqlığa qadir ola bilər. Başı,
burnu, qulağı kəsilən, gözü çıxarılan meyitlər çox idi, bir çox meyitin başının dərisi soyulmuşdu. İnsanlıq
tarixində heç bir millət, hətta faşistlər belə bu cür cinayətlər törətməyib. Belə qeyri-insani yırtıcılığı ancaq
bütün qanı, şüuru ilə türkə nifrət bəsləyən ermənilər edə bilərdi. Buna görə də həmin faciənin bütün dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması və onun əsl soyqırım kimi beynəlxalq təşkilatlarda qəbul olunması naminə
soyqırım haqqında yeni-yeni əsərlər yazmaq Azərbaycan elm adamlarının üzərinə düşən bir vəzifədir.
Doğrudur, bu mövzuda bəzi işlər görülüb, amma yenə də ermənilərin bəşər qanunlarına zidd olaraq nə
qədər böyük vəhşiliklər və qeyri-insani cinayətlər törətdiklərini və törətməyə davam etdiklərini dönə-dönə
yazıb dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq lazımdır.
Törədilən cinayətin cəzasız qalması yeni cinayətlərin törədilməsinə rəvac verir. Bu gün Ermənistan
tərəfindən qonşu ölkələrin torpaqlarına göz dikilməsi işğalçı Ermənistan Respublikası barəsində beynəlxalq
aləmdə yaradılan cəzasızlıq mühitinin nəticəsidir. Heç şübhəsiz, nə tarixi həqiqətlərə, nə də bugünkü siyasi
reallıqlara uyğun gələn, mövcud beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına pozan, bəşəri əxlaq
meyarlarına zidd olan, azğın xəyallarını yerinə yetirməyə çalışan ermənilərə qarşı beynəlxalq hüquq
normaları tətbiq olunmalıdır. Yəni Ermənistan təcavüzkar dövlət elan edilməli, erməni silahlı qüvvələri
Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxarılmalı, Xocalı soyqırımının iştirakçıları R.Köçəryan və
S.Sarkisyan Yuqoslaviyanın keçmiş Dövlət rəhbəri S.Miloşeviç kimi mühakimə olunmalı,
cəzalandırılmalıdır.
Azərbaycan türkünün taleyinə yazılan amansızlığın bəlkə də ən birincisi onun ermənilərlə
qonşuluqda yaşaması, öz ərazisində, öz torpağında bu namərdlərə yer verməsidir. Ey Əkrəm Əylisli! Gör
bütün dünyada tanınmış qələm sahibi A.S.Puşkin sənin təriflədiyin ermənilər haqqında nələr deyib: "Ey
erməni, sən vəhşisən, qatilsən, cinayətkarsan, qorxaq və satqınsan, şəhər və kəndləri viran qoyan
bayquşsan, bütün bunlara baxmayaraq, səni qınamıram, çünki sən ermənisən..."
Məhz belə bir mənfur təbiətə malik olan ermənilər həmişə xalqımıza, türk millətinə qarşı müxtəlif
soyqırımlar, terror aktları, repressiyalar həyata keçiriblər.
1992-ci il fevral ayının 26-da ermənilər tərəfindən törədilən Xocalı faciəsi Ermənistanın türk
millətinə qarşı yeritdiyi soyqırım siyasətinin tərkib hissəsidir. Bu faciə zamanı şəhid olan, əsir və girov
düşən, qətlə yetirilən insanların rəqəmlə ifadə olunan siyahısına baxanda adamın varlığından gizilti keçir.
Lentə köçürülən dəhşətli məqamları seyr etmək mümkün deyil. Çünki tükürpədici mənzərələr adamın
varlığına vahimə gətirir. İnsan adlanan bəşər övladı bu dərəcədə qəddarlığı necə bacarır? Bu səbəbdən də
bəşər tarixində heç bir xeyirxah əməlin sahibi olmayan ermənilər haqqında pis fikirlər mövcuddur.
26 fevral 1992-ci il... 25 ildir ki bu tarix XX əsrin son onilliyinin köksündə günahsız bir gün olaraq
qapqara qaralır. İnsanlıq faciələrinə biganə qalmayanların nəzərində həmin o gün də təcavüz qurbanıdır.
İnsanlığını itirib vəhşiləşənlərin, körpə, cavan, qoca qanına susamışların qara əməllərini həmişə yada
salacaq o gün. İnsan adını xar edən, rüsvayçılıq sütununa sarılmalı bu havadarlı cəlladlar, təəssüflər olsun
ki, hələ də cəzasız qalırlar. Bu boyda dünyada onların yaxasından tutub cəllad damğası yapışdıran, layiq
olduqları adı onlara qoyan, hələ ki, tapılmır. Axı şər şirnikləndirildikdə əl-qol açar, zaman-zaman yenidən
baş qaldırar...
Həmişə gözü onun-bunun torpağında olan, tez-tez ərazi iddiaları qaldıran və bunun naminə hər cür
cinayətə qanlı imza atanların ünvanı və himayəçiləri çoxdan bəllidir. Onların izləri düşdüyü yerlərdən
silinməyib. Xocalı xarabalıqları onların avtoqrafıdır.
İyirmi beş il bundan əvvəl 26 fevral günü dünya səviyyəli adamlardan səs çıxmadı. Onlar heç nə
olmayıbmış kimi susmağa ustünlük verdilər. Dünya biganəlik xəstəliyinə, bəşər unutqanlıq mərəzinə
tutulmasın gərək. Yandırılan, yerlə yeksan edilən Xocalının ahı iyirmi beş ildir göyləri dolaşır. Başı kəsilən
qocaların, güllələnən, təcavüzə uğrayan qadınların, qanına qəltan edilən körpələrin haqqı hələ də yerdə
qalır. Dilsiz-ağızsız körpələrə toplardan, tanklardan atəş açanlar hələ də qorxusuz-ürküsüz yer üstündə
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gəzib-dolaşırlar. Xocalıda göylərə dirənən ah-nalə yer üzündən heç vaxt silinməyəcək, ən azı bəşər tarixinin
səhifələrinə çöküb qalacaq. Bu şəhərdə güllə yağışına tuş gələn körpələr boy atıb böyümək, yaşamaq
istəmirdilərmi? Ey Əkrəm Əylisli! Sən bu işə necə baxırsan? Onlar nə üçün doğulmuşdular? İnsanlıq
simasını büsbütün itirən cəllad erməni güllələrini zərif bədənlərində soyutmaq üçünmü? O körpələri,
uşaqları unutmaqmı olar? Külə dönmüş Xocalını yaddan çıxarmaq mümkündürmü? Yağı gülləsinə tuş
gələn heç bir insanımızı unutmağa haqqımız yoxdur! Onların xatirəsi bizi, nəyin bahasına olursa olsun,
torpaqlarımızın hər qarışını geri almağa səsləyir. Biz onların göylərimizdə dolaşan harayını eşitməli, incik
ruhlarını sevindirməliyik.
Hesab edirəm, Xocalı faciəsi Azərbaycan türkünün başına gətirilən o qədər dəhşətli bir faciədir ki,
onun haqqında həmişə danışılmalı və bu mövzu dünya ictimaiyyətinin gündəmində tutulmalıdır. Məsum
insanların vəhşicəsinə qətl edildikləri cinayətlərin isbatını ortaya qoyan rəsmi sənədlər, lentə çəkilən
görüntülər belə var ikən Xocalı faciəsinin unudulmasına imkan verilməməlidir. Təəssüflər olsun ki, iyirmi
beş il keçməsinə baxmayaraq, bu faciənin dəhşətləri beynəlxalq aləmdə, dünya ictimaiyyətinin rəyində
özünün həqiqi və layiqli qiymətini ala bilməyib. Belə biganəlik həm də onunla təhlükəlidir ki, bəşəriyyətə
qarşı çevrilən bu kimi fəlakətlərin bundan sonra da baş verməsinə zəmin yaradır. Yəni faciəni törədən
canilərin cəzasız qalmaları, insan sevgisindən uzaq olan və mənfəət ardınca qaçan millətləri yeni-yeni
cinayətlər törətməyə sövq edir.
Heç şübhəsiz, Türk millətinə qarşı yönəldilən bu məqsədyönlü soyqırım siyasəti insanlıq və
bəşəriyyət tarixində qara bir ləkə kimi qalacaq. XX əsrin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımının
bütün dünyada törədilən ən böyük cinayətlərdən biri olduğu və erməni qəsbkarların vəhşilikləri beynəlxalq
aləmə bildirilməli, dünya ictimaiyyətinin diqqəti bu məsələyə cəlb edilməli, Xocalı vəhşətinin dünya
dövlətləri və beynəlxalq quruluşlar tərəfindən soyqırım olaraq tanınması üçün lazım olan addımlar
atılmalıdır.
BMT-nin soyqırım haqqında 96(1) saylı qərarına görə, soyqırım insan qruplarına yaşama haqqı
tanımamaqdır. Beləliklə, hansı səbəblə, zamanda və yerdə olursa olsun, ciddi sayda insan ölümü soyqırım
cinayəti sayılır. Yəni ermənilərin Xocalıda dinc əhaliyə qarşı törətdiyi qırğın tam mənası ilə soyqırımdır və
BMT soyqırım haqqında 96(1) saylı qərarına əsaslanaraq Xocalı soyqırımını qərara bağlamalıdır!
Rəsmi məlumatlara görə, o gecə 613 nəfər şəhid olub, 487 nəfər ağır yaralanıb, 1275 nəfər əsir düşüb,
erməni zülmünə, təhqirlərinə məruz qalıb. Ermənilər azəri türklərinin gözlərini oyaraq, burunlarını,
qulaqlarını kəsərək, başlarının dərisini soyaraq qeyri-insani hərəkətlərlə, vəhşicəsinə öldürüb, bir çoxunun
cəsədlərini yandırıblar. Yer kürəsinin ən gözəl nöqtələrindən birində, öz ata-baba yurdunda yaşamaqdan
başqa bir günahı olmayan bu insanlar işgəncə verilərək şəhid edilib.
Xocalı soyqırımının adı necə olursa olsun, kim tərəfindən kimə qarşı hansı şərtlərdə olursa olsun,
nəticəsi vahiməli hadisələrin yaşandığı bir vəhşətdir. Hal belə ikən, insanlığa yaraşmayan bu qırğının ancaq
və ancaq Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən yad edilərək qınanması həqiqətən də çox üzücüdür. Digər
tərəfdən, bu soyqırımın ardından iyirmi beş il keçməsinə baxmayaraq, hələ də dünya ictimaiyyətinin bitərəf
qalması, təəssüflər olsun ki, daha üzücü və düşündürücüdür.
Heç şübhəsiz, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki Xocalı şəhərində baş verən vəhşətin
soyqırım olduğunun beynəlxalq cəmiyyətdə qəbul edilməsi üçün qanuni bir prosses başladılmalıdır.
Azərbaycan dövləti Lahey Ədalət Divanına müraciət edərək, 1948-ci il dekabr ayının 9-da BMT tərəfindən
qəbul edilən "genosid müqaviləsi" çərçivəsində cinayət işi açdırmalıdır. Bu müraciətdə lazım olan dəlillər
çərçivəsində Ermənistan rəhbərləri R.Köçəryan və S.Sarkisyan Xocalı soyqırımını həyata keçirən
cinayətkarlar olaraq göstərilməli və onların cəzalandırılmaları tələb olunmalıdır!!!
26 fevral 1992-ci il... Xocalı soyqırımı kimi tarixləşdi bu müdhiş gün. 1941-1945-ci illər
müharibəsində Belorusiyanın Xatın kəndində də belə bir faciə baş vermişdi. Dünya hələ də bu kənd
qəbiristanlığına gəlib illərin faciəsini gözlərinə köçürür. Bəs Xocalı faciəsi?! 65 il əvvəl baş verən
hadisələrlə maraqlananlar ermənilərin bu çox yaxın keçmişdə Xocalıda törətdiyi vəhşilikləri görmədilərmi?
Soyqırım deyirlər. Bəs onda ermənilərin Xocalıda törətdiyi qırğınlar soyqırım deyilmi? Yaxşı, əgər
Xocalıda törədilənlər soyqırım deyilsə, bəs onda biz bu vəhşətə nə ad verməliyik? Bu da bir həqiqətdir ki,
qan yaddaşımızdan silinməyəcək Xocalı soyqırımı...
Bakı xəbər.-2017.-25/27 fevral.-№36.-S.11.
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Xocalıda Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş əməllər insan hüquqlarına dair sənədlərin
kobudcasına pozulmasıdır
Azərbaycan Respublikasının Mərakeş Krallığındakı səfirliyi və Mərakeş-Azərbaycan Dostluq
Qrupunun təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü münasibətilə “Faciəvi Xocalı hadisələri və
ərazi bütövlüyü” adlı tədbir keçirilib.
Azərbaycanın Mərakeşdəki səfirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tədbirdə bu ölkənin İnsan
Hüquqları üzrə Milli Şurasının müşaviri Buşeyb Zulkeyfl, Mərakeş-Azərbaycan Dostluq Qrupunun üzvləri,
insan haqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, yerli ictimai-siyasi xadimlər, jurnalistlər,
ali təhsil müəssisələrinin təmsilçiləri, dövlət və hökumət rəsmiləri, ziyalılar, tarixçilər və tələbələr iştirak
ediblər.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verildiyini
xatırladan səfir Tarik Əliyev bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş cinayətin mahiyyəti, Xocalıda törədilən
soyqırımın dünyanın bir sıra parlamentləri tərəfindən tanındığını diqqətə çatdırıb. Diplomat Xocalı faciəsi
haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə reallaşdırılan “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası
çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərdən də danışıb.
Xocalı cinayətinin elmi-hüquqi müzakirəsi zamanı Mərakeş Krallığının İnsan Hüquqları üzrə Milli
Şurasının müşaviri Buşeyb Zulkeyfl XX əsrdə bəşəriyyətə qarşı törədilən cinayətlər və onları həyata
keçirən şəxslərin mühakiməsi məqsədilə yaradılmış beynəlxalq cinayət məhkəmələri barədə məlumat verib.
B.Zulkeyfl başda BMT Təhlükəsizlik Şurası olmaqla, beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin bəşəriyyətə qarşı
törədilən cinayətlər qarşısında acizlik göstərdiyini qeyd edib. İnsan hüquqları müdafiəçisi bildirib ki,
müharibələr zamanı tətbiq edilən humanitar hüquq kontekstində Xocalıda Azərbaycan xalqına qarşı
törədilən əməllər beynəlxalq humanitar hüquqa və insan hüquqlarına dair fundamental sənədlərin
kobudcasına pozulmasıdır.
Mərakeşdə Hüquq və Azadlıqların Müdafiəsi üzrə İctimai Birliyin baş katibi Məhəmməd Zhari
Xocalıda baş verənləri tarixin ən böyük terror aktlarından biri kimi qiymətləndirib. M.Zhari Xocalıda baş
verən qətliamların gələcəkdə təkrarlanmaması üçün dünya ictimaiyyəti tərəfindən həmrəylik nümayiş
etdirilməsinin vacibliyini, cinayətkarların təqibi və mühakimə olunması üçün beynəlxalq hüquq
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb.
Sonra çıxış edən Mərakeş-Azərbaycan Dostluq Qrupunun baş katibi Məhəmməd Faqiri 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni-daşnak silahlı qüvvələrinin və keçmiş sovetlərin 366-cı motoatıcı
alayının Xocalıda dinc əhaliyə divan tutduğunu bildirib, XX əsrdə törədilmiş ən dəhşətli və amansız
cinayəti azərbaycanlılara qarşı soyqırımı kimi qiymətləndirib.
Digər natiqlər BMT kimi mötəbər təşkilatın qərarlarına məhəl qoymayan Ermənistanın Azərbaycana
qarşı törətdiyi təcavüzü pisləyərək cinayətkarların cəzasız qalmasının qəbuledilməzliyini vurğulayıblar.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başladığı dövrdə ölkəmizdə, Sumqayıt
Dövlət Universitetində təhsil almış mərakeşli Məhəmməd Reşo 1988-ci ildə azərbaycanlıların
Ermənistandan deportasiyası, münaqişənin tarixi barədə danışıb, sülhsevər və qonaqpərvər xalqımızın haqq
işinin yerdə qalmayacağına və işğal olunmuş torpaqların azad olunacağına əminliyini bildirib.
Tədbirin moderatoru olan hüquq elmləri doktoru, V Məhəmməd universitetinin professoru Hanan
Larbi fevralın 20-də Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərində yaradılmış qondarma
rejimin konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı qeyri-qanuni referendum keçirməsinə toxunaraq
regionda gərginliyin artmasına xidmət edən bu təxribatçı addımın beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinin açıq şəkildə pozulması olduğunu bəyan edib.
Sonda iştirakçılar Xocalı soyqırımına həsr olunmuş foto və kitab sərgisi ilə tanış olublar.
AZƏRTAC
2017, 27 fevral
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Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyi qarşısında ermənilərin təşkil etdiyi aksiyaya qarşı əks-etiraz
nümayişi keçirilib
Fevralın 26-da bir qrup erməni Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyi qarşısında toplaşaraq 1988-ci ildə
Sumqayıtda baş vermiş hadisələr barədə erməni lobbisinin və Ermənistan hökumətinin yağdırdığı yalanları
dəstəkləməyə çalışıb.
Amerika Erməniləri Milli Komitəsi tərəfindən təşkil olunmuş səs-küy şousunda ermənilər müxtəlif
şüarlar, o cümlədən “Artsax Ermənistandır!”, “Tarixi öyrənin!”, “Biz Sumqayıtı unutmayacağıq!”,
“Qurgen üçün ədalət!” və s. şüarlar səsləndirməyə başlayıblar. Onlar, həmçinin Azərbaycan Ordusunu
ölkəmizin işğal olunmuş Qarabağ bölgəsində yerləşən təcavüzkar erməni silahlı qüvvələrini
bombalamamağa çağırıblar. Ermənilər aksiyanın gedişində “Qədim Ermənistan”, “Erməni xalqının
qondarma soyqırımı” və s. kimi daha miskin şüarlar səsləndirməyə çalışıblar. Təsadüfi deyil ki, ermənilər
öz şoularını qəsdən məhz fevral ayının 26-da - Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü günündə keçiriblər.
Bununla Amerika Erməniləri Milli Komitəsi və erməni icmasının üzvləri Ermənistanın və erməni
daşnaklarının aqressiv və qeyri-humanist mövqelərini bir daha təsdiq ediblər.
Vaşinqtondakı Azərbaycan icmasının üzvləri isə küçənin o biri tərəfində - ölkəmizin səfirliyi
ərazisində toplaşaraq son bir neçə ildə olduğu kimi, yenə də öz şüarları ilə ermənilərin sonu bilinməyən
yalan məlumatlarının qarşısını alıblar. Azərbaycan tərəfi “Sumqayıt hadisələri qurbanlarının 26-sı erməni,
6-sı azərbaycanlıdır. Məhkum olunmuş Eduard Qriqoryan haradadır?”, “Sarkisyan oyuncaqdır!”,
“Ermənistan oyuncaqdır!”, “Ermənistan nökər dövlətdir!”, “Sarkisyan terrorçudur!”, “Ohanyan
terrorçudur!”, “Qarabağdan əl çək!”, “Biz Quqarkı, Masisi, Yerevanı unutmamışıq, biz Xocalını,
Malıbəylini, Quşçuları, Qaradağlını unutmamışıq!”, “Sarkisyan cinayətkardır”!, “Yoxsul Ermənistan üçün
Amerika vergi ödəyicilərindən pul dilənməyə son qoyun!”, “Ermənistana ar olsun!” və s. şüarlar
səsləndirib.
Etiraz aksiyasının iştirakçıları Ermənistan hökumətini Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb.
Həmçinin erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycandan dərhal çıxarılmasını, girovların azad olunmasını və
azərbaycanlı məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıtması üçün şəraitin yaradılmasını tələb ediblər.
Əks-etiraz aksiyasının sonunda Azərbaycan Ordusuna dəstək məqsədilə “Əsgər marşı” səsləndirilib.
Ermənilər Azərbaycan icmasının üzvlərinin səsləndirdikləri dövlət himnimizin sədaları altında dağılışıblar.
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Vaşinqton
AZƏRTAC
2017, 27 fevral
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Özünü qumbara ilə partladıb ki, ələ keçməsin
Məhəmməd NƏRİMANOĞLU
O gecənin zülmətindən çıxan xocalılıların dərdi oradan çıxa bilməyənlərinkindən qat-qat ağırdır.
Belə dərdli insanlardan biri də İradə Aydın qızı Cəfərova idi.
Ailənin müsibətli günlərindən danışan İ.Cəfərova deyirdi ki, meşədə gecənin bir aləmində
yaxınlıqdakı kolun dibindən ağlaşma səsi gəldi: “Birtəhər ora süründüm. Şərqiyyə adlı bir qadının ürəyi
dayanmışdı. Anamla bir sinifdə oxumuşdu, tanıyırdım, 46 yaşında idi. Uşaqları ağlaşırdı. Nə basdırmaq
mümkün idi, nə də irəli aparmaq. Kolun dibində üstünə çır-çırpı yığdıq ki, ermənilərin əlinə keçməsin.
Anam o yazığın balalarına təsəlli verirdi: “Ağlaşmayın. Hələ bilmirik ki, bizim başımıza nələr gələcək”. O
gecə də orada qaldıq. Pusquya düşməmək üçün səhərin ala-toranında tərpənmək istədik. Zeynal kişi dedi
ki, Gülablıda sanatoriyada olmuşam, yolunu tanıyıram. Xeyli getdik. Burada iki yol var imiş: biri ermənilər
yaşayan Dəhraza gedirmiş, o birisi isə Gülablıya. Zülmət qaranlıq olduğundan yolu tapa bilmirdik. Aşağıda
yol axtaranda, demə yuxarıdan erməni silahlı quldurları bizi görürmüş. 13-14 nəfər döyüşçü bizi meşədən
çıxarmaq üçün toxtaqlıq verib dedilər ki, Dəhraz kiçik erməni kəndidir, döyüşə-döyüşə keçəcəyik. Biz arxı
keçmək istəyəndə atəşə tutulduq. Üzüqoylu uzandıq arxa. Kim ki ayaq üstə idi vuruldu: ölən öldü, qalanlar
isə yaralandı. Yaşlılarımız dedilər ki, təslim olmaqdan savayı yolumuz yoxdur”.
Diktofondan gələn səs: “60 yaşlarında olan Zəhra adlı bir qadının necə vurulduğunu hiss etməmişdik.
Arxda uzanmışdı. Nə qədər silkələdiksə, səsi çıxmadı. Birtəhər başını çevirib baxdım ki, ağzından qan gəlir.
Neft-Kimya İnstitutunun Mehti adlı (təəssüf ki, atasının adını xatırlaya bilmirəm) bir tələbəsi də bizimlə
idi. Atasını ermənilər qətlə yetirmişdi. Bir gün öncə, fevralın 24-də “yeddi”sini vermişdi. Dəstənin
mühasirəyə düşdüyünü görən həmin Mehti avtomatla yolumuzu kəsən erməni quldurlarının 3-nü vurdu.
Bundan sonra erməni yaraqlılarının qalanı bizi əsir aldılar” - deyə İradə Cəfərova bildirir.
O deyir ki, girov götürülənləri aparıb Dəhrazda bir mal tövləsinə doldurdular. Elə dəhşətli işgəncələr
verirdilər ki, danışılası deyil: “Sumqayıt hadisələrinin qisasını alacaqları ilə bizi hədələyirdilər. Hansı ki, o
da öz bəd əməlləri idi. Qarabağı əlimizdən almaq üçün minbir oyundan çıxırdılar. Həmin balaca kənddə
Sumqayıtda ölənlərin xatirəsinə abidə də qoymuşdular. Bizi yığdılar həmin abidənin önünə. Birimizə də
aman vermədilər: vəhşi kimi qocalı-cavanlı, uşaqlı-böyüklü hamını döyməyə, işgəncələr verməyə
başladılar. Bizi yenə də mal fermasına yığdılar. Bura onlar üçün guya “xeyir-şər yeri” idi. Bacımın əkiz
uşaqlarını, mənim qızlarımı əlimizdən almaq istəyirdilər. Deyirdilər ki, Sumqayıtda sizinkilər bizim
körpələri qətlə yetiriblər. Biz də bunları elə əzab verə-verə gözlərinizin qarşısında süngüyə keçirəcəyik.
Hərbi geyimdə kim var idisə, ən çox zülmü onlara verirdilər. Yoldaşım Yusifəli də hərbi geyimdə idi. Həm
də hündürboy olduğundan gözə tez dəydi. Yaslı olduğu üçün Yusifəli saqqal saxlamışdı. Bunu içəri girən
erməni qulduru gördü və üstünə qışqırdı: “Sən də o boyeviklərdənsən?!
Yusifəlinin əynində tankçı geyimi olsa da, adicə sürücü idi. Erməni saqqallısı qışqırdı: “Əynindəkini
bizimkiləri öldürüb əlindən almısan! Bu geyim Ermənistandan gəlir!” Çox pis söyüb, ona işgəncə verməyə
başladılar”.
Bir gün sonra Xankəndiyə məlumat verildi ki, 150-ə qədər adam tutmuşuq. Aradan bir az keçmiş
girovlar qapının arasından baxıblar ki, qara rəngli “təcili yardım”a oxşar bir maşın gəldi. Maşından 10 nəfər
əli silahlı erməninin düşdüyünü görüblər. Amma onlar gələnə kimi buradakı qız-gəlinin üst-başındakı sırğa,
üzük... sənəd, nə olubsa hamısını tökdürüblər ortaya qoyulan vedrənin içərisinə. İradə xanım dedi ki,
Yusifəli hamıdan arxada dayanmışdı. Onu birinci çağırdılar. Yaxasından tutub dartanda irəli yeriyib dedim
ki, yoldaşıyam, məni də aparın, biz bir yerdə öləcəyik! Erməni qulduru ilə deyişirdim. Məni avtomatın
qundağı ilə vurub yerə sərdi həmin quldur. Atam dözməyib o yandan irəli gəlib məni yerdən qaldırdı:
“Balalarına yazığın gəlsin, döz görək” - dedi.
Rus dili müəllimi ixtisasını bitirib yenicə Xocalıya gəlmiş Rüfəti də yoldaşımla bayıra çıxardılar.
Sonra bir kişini beş oğlu ilə birlikdə apardılar. Saydıq, on üç nəfəri seçib içəridən çıxardılar. Onların
taleyindən hələ də xəbər yoxdur. Sonradan dedilər ki, yandırıblar. Bir onu deyə bilərəm ki, 10-12 nəfər
vəhşi erməni silahlı qulduru onları həmin binanın arxasına apardı. Az keçməmiş güllə səsindən içəridə
qulaqlarımız tutuldu. Ermənilər bizi ağlamağa da qoymurdular”.
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Əsirliyin min bir müsibətini yaşamış İradə xanımın dedikləri sanki girovların qələmə alınmayan
yaddaş ağrılarıdır: “Bizə nəzarət edən ermənilərdən biri Bakıda doğulanlardan idi. Sabahısı gün dedi ki,
qadınları, uşaqları, yaralıları buraxacaqlar. Qardaşım Mehmanın halı pisləşmişdi. Anam: “Mehman burada
ölməsin, nəzir verəcəm” - dedi. Xəstə qardaşımı qurtarmaq üçün uşağı kürəyimdən açıb bağladım onun
belinə ki, bəlkə bu yolla onu içəridən çıxaraq. Qaytardılar ki, olmaz, o, döyüşçü olub, buraxa bilmərik.
Mədə-bağırsağı işləmirdi. Sancıdan qıvrılıb-açılırdı. Atam dedi ki, görmürsüz ayaqüstə dura bilmir?
Xəstədir, insafınız olsun. Yaralılarımız çox idi. Atam yalvardı ki, bunları bir yana çıxarmaq üçün Məmməd
həkimi bizə verin. Allah bunların dil-ağzını sanki bağladı. Məmməd həkimi də buraxdılar ki, yolda-izdə
qalanlara yardım etsin. Hamının ayaqlarını şaxta, don vurmuşdu. Gülablıya kimi gətirsələr də, başqa
ermənilər yolda bizi yenə atəşə tutdular, iki nəfərimizi də orada itirdik.
Şərqiyyə adlı bir qadının kiçik oğlunu Yusifəligillə birlikdə əsir götürdükləri üçün o biri qardaşı tək
gəlirdi. Yolda bilirsiz necə ağladı? Dedi ki, axı, mən hara gedirəm? Özünü öldürmək istəyirdi, qoymadıq.
Sonra qəfildən ürəyi dayanmışdı. Rüfətin anası hələ yolda bizi mühasirədən çıxaran erməniyə dedi ki, bircə
balam vardı, onu da əlimdən aldınız. Erməni cavabında bildirdi ki, “elə bilirsiz girovların hamısını məhv
edirlər? Yox, onları öldürməyəcəklər. Sizi qorxutmaq üçün elə deyirdilər. Bizim əsirlərimizlə
dəyişəcəklər”. Rüfətin anası da dözmədi bala dağına: ağır, sağalmaz xəstəliyə tutulub dünyasını dəyişdi.
Nəsil kəsildimi?! Anamın müalicəsi mümkün olmadı, onu da itirdik. Yoldaşımdan isə hələ də xəbər yoxdur.
Xocalı faciəsi ilə bağlı televiziyada göstərilən ağrılı kadr var - amansızcasına qətlə yetirilən ağsaqqalı
göstərirlər ha, o, Xocalıda tanınmış məşhur Səfiyar bəyin oğlu, mənim babam Malik Ağayar oğludur”.
Babasının nəsil şəcərəsindən və son müsibətindən nəvəsi yana-yana danışırdı: “Anamın anası ağır
adam olduğundan, o gecə meşədə gedə bilmirmiş. Babam dayıma deyib ki, buradan kəsə yol bilirəm. Sən
ananı götür bu istiqamətdə get, mən özüm gələcəm. Sən demə, o, dizindən yaralı imiş. Gedə bilməyib,
qanaxmadan orada donub qalmışdı. Bibilərim 13 gün meşədən çıxa bilmədilər. Yoldaşı yaralı imiş. O qədər
qan itirmişdi ki... Ermənilər onların yanından girov aparanda bibimgil qaratikan kolunun dibində
gizləniblərmiş. Görüblər ki, babamın son nəfəsidir. Bibimgilə deyib ki, mənə bənd olmayın, ələ keçərsiz.
Özündə qumbara var imiş. Uşaqlar aralandıqdan sonra özünü partlatmışdı ki, ələ keçməsin. Bibim oğlunun
birinin topuqdan aşağı ayağı yoxdur. Yolda don vurmuşdu. O zaman 16 yaşı var idi. Eh... o qədər dərdimiz
var ki, yazmaqla, danışmaqla bitməz.
Evdən heç nə götürmədiyimiz üçün yoldaşımın bibisigildən bir şəklini gətirib böyütmüşdüm. Qızım
uşaq idi, atasını xatırlamır. Orta məktəbdə oxuyanda paltar alırdım. Geyinib gedib dayanırdı atasının
şəklinin qarşısında, deyirdi ki, ata, bax gör yaraşırmı?! O, atasının öldüyünə hələ də inanmır.
... Anam həyəcan və qorxudan şəkər xəstəliyi tapdı, əlac edə bilmədik. Ömrünün son günlərini
yaşayırdı. Gözləri qalmışdı üzümdə. Soruşdum ki, nə istəyirsən? Baxışları ilə doyunca məni süzdü.
Gözlərindən axan bir damla yaş yanaqlarında iz açdı. Zorla eşidiləcək səslə dedi: “Xocalıya bir yol açıla,
gedəm dədəmin bulağından bircə ovuc içəm, bəlkə sinəmin atəşi soyuya”.
Burada anası kimi, İradə xanımın da səsi tutuldu, sanki nəfəsi kəsildi. Həmsöhbətim bu ağrıları
köksündə yaşatdığı üçün fikrini üzgün baxışları ilə anlatmağa çalışdı. Söz tapa bilmədi. Orada gördüklərini
və yaşadıqlarını sözə çevirmək asan deyil axı. Təsəlli olacaq nə deyəsən?! Bu da taleyimizə yazılanların
biri - Xocalı soyqırımının yazılmamış, oxunmamış səhifələri, nə açılasıdır, nə də oxunası.
...Sonda İradə xanım onu yaşadan ümid dolu arzularını da nikbin notlarla dilə gətirdi: “Dövlət başçısı,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, cənab Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyi, apardığı
mübarizə ilə Qarabağımızı işğaldan azad edəcəyimizə o qədər inanırıq ki. Lələtəpədən, Cocuq Mərcanlıdan
Qarabağa nə yol qaldı ki! İnşallah, Xocalımıza da yollar açılar, o yerlərdə baharda dağlar əvvəlki al-əlvan
libasını geyinər, çəmən-çiçək gül açar...”
Azərbaycan.-2017.-28 fevral.-№45.-S.8.
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Yer üzündən silinən şəhər
Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu həmin dövrdə xarici ölkələrin
aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də təsdiqləmişlər
Elnur HACALIYEV
Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti və hərbi təcavüzü
dünyanın yeni münaqişələr tarixinə beynəlxalq hüquqi normaların ən çox və kobudcasına pozulduğu
faktlardan biri kimi daxil olub. Azərbaycan xalqı son 200 il ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı
olaraq soyqırımı siyasətindən əziyyət çəkmiş, böyük faciələri taleyində yaşamışdır.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri, Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ ərazisindəki erməni silahlı dəstələri, keçmiş SSRİ-nin Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı
alayının şəxsi heyətinin və texnikasının bilavasitə iştirakı ilə Xankəndi ilə Əsgəran arasında yerləşən Xocalı
şəhərini zəbt edərək Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasətini həyata keçirmişdir.
Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu həmin dövrdə bir sıra ölkələrin aparıcı kütləvi
informasiya vasitələrinin nümayəndələri də təsdiqləmişlər. Bu baxımdan faciə baş verən gün Xankəndidə
ezamiyyətdə olmuş Fransanın “Libardion” qəzetinin əməkdaşı Jul Gen Vaynerin qeydləri xüsusi maraq
doğurur. Xocalı soyqırımını qorxulu yuxuya bənzədən Vayner jurnalistika ilə məşğul olduğu 25 il ərzində
müharibələrin getdiyi çoxlu müxtəlif ölkələrdə olduğunu, lakin Xocalı şəhərindəki kimi dəhşətli və
tükürpədici mənzərələrlə rastlaşmadığını yazmışdır. Jurnalist “Libardion” qəzetində çap etdirdiyi “Erməni
terroriziminin canlı şahidi oldum” sərlövhəli yazıda Xocalıda baş verənlərin əvvəlcədən cızılan ssenari
olduğunu açıq bəyan etmişdir. Onun fikrincə, bunda məqsəd bütövlükdə bəşəriyyətin gözünü qorxutmaq
olmuşdur. Erməni terrorizmi dünyanı məhz bu yolla “ram etməyə” çalışmışdır. Fransalı müxbir Xocalı
qətliamında iştirak edən erməni terror dəstələrinin necə amansızlıq etdiklərinin canlı şahidi olduğunu
yazmışdır. Mənfur sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının ermənilərlə birgə Xocalı üzərinə hücumundan
bir gün əvvəl Xankəndidə bu alayın qərargahında olan Vayner orada rus polkovniki Zaviqarovun
əməliyyata ciddi hazırlaşdığının şahidi olduğunu göstərmişdir. “Hələ Xocalı işğal edilməmişdən bir gün
əvvəl 49 azərbaycanlı əsir alınaraq kütləvi şəkildə güllələndi. Batalyon və hərbi hissələrin komandirləri
dinc əhalinin məhvinə qərar vermişdilər. Hücumdan bir neçə saat əvvəl 366-cı alayın qərargahında 58
azərbaycanlı qətlə yetirildi. Onların çoxu qadın və uşaqlar idi. Cəsədlərin gömüldüyü quyuların yanından
keçmək mümkün deyildi. Çünki oradan dəhşətli dərəcədə meyit iyi gəlir, itlərin, çaqqalların səsləri
eşidilirdi” - deyə müşahidələrini obyektiv şəkildə qeydə almış fransalı jurnalist Xocalıya hücum ərəfəsində
Ermənistanın hakimiyyət orqanları rəhbərlərinin 366-cı motoatıcı alayın qərargahında olduğunu da
vurğulamışdır.
Xocalı faciəsi ilə bağlı həmin dövrün aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin yaydıqları dəhşət
doğuran digər məlumatlara da nəzər yetirək:
“The Washington Post” qəzeti (ABŞ), 28 fevral 1992-ci il: “Qaçqınlar bildirirlər ki, yüzlərlə insan
erməni hücumu zamanı həlak olub. Bu gün 7 meyit tapılıb, onların ikisi uşaq və üçü qadın idi, biri yaxın
məsafədən sinəsindən güllələnmişdi. Digər 120 qaçqın Ağdam xəstəxanasında ağır yaralarla müalicə
olunur”.
“The İndependent” (London), 29 fevral 1992-ci il: “Helen Uomak - “Reuters”in Ağdamdakı müxbiri
Elif Kaban bildirir ki, mülki əhalinin kütləvi qırğınından sonra azərbaycanlılar Xocalı şəhərinə ermənilərin
hücumu zamanı həlak olmuş insanları dəfn edirdilər. “Dünya burada baş verənlərə göz yumur. Biz ölürük,
siz isə sadəcə izləyirsiniz, - deyə adamlardan biri bir qrup jurnalistə qışqırıb”.
“The Sunday Times” qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il: “Tomas Qolts: “Sağ qalan azərbaycanlılar
danışırlar ki, erməni əsgərləri 450-dən çox azərbaycanlını güllələyib, süngüdən keçiriblər. Onların
əksəriyyəti qadın və uşaqlar olub. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə insan itkin düşüb və ya həlak olub. Dünən
axşam Ağdamın meyitxanasında 579 ölü qeydə alındı. 29 meyit qəbristanlıqda basdırılmışdı. Dəfn
mərasimi gözlənilən yeddi meyitin ikisinin uşaq, üçünün isə qadın olduğunu gördüm. Onlardan biri yaxın
məsafədən sinəsindən güllə yarası almışdı. Ağdam xəstəxanasında dəhşətli mənzərə yaranmışdı. Həkimlər
qırğından qaçan 140 xəstənin əksəriyyətinin güllə yarası aldığını bildirirdilər...”
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“The Washington Times” qəzeti (ABŞ), 2 mart 1992-ci il: “Erməni hücumu zamanı yüzlərlə
azərbaycanlı öldürüldü və ya itkin düşdü. Təxminən 1000 Xocalı sakini çərşənbə axşamı erməni ordusu
tərəfindən qətlə yetirildi. Azərbaycan televiziyası Xocalı ərazisindən gətirilən meyitlərlə dolu yük
maşınlarını göstərdi”.
“The Times” qəzeti (London), 2 mart 1992-ci il: “Anatoli Liven: “Biz qarla örtülmüş Dağlıq Qarabağ
təpəliklərinə endikcə cəsədlərin hər tərəfə yayıldığını gördük. Açıq-aydın görünürdü ki, insanlar xilas
olmaq üçün qaçarkən güllələnmişlər...”
“Channel 4 News” televiziyası (Böyük Britaniya), 2 mart 1992-ci il: “2 fransız jurnalisti mülki
geyimdə olan 32 qadın, kişi və uşaq meyiti görüb. Onların əksəriyyəti bir metrdən də yaxın məsafədən
başlarından güllələnib”.
“The Times” qəzeti (London), 3 mart 1992-ci il: “Anatoli Liven: “Dağlıq Qarabağın təpəliklərinə
səpələnmiş qadın və uşaqlardan ibarət 60-dan çox meyit erməni qoşunlarının dinc azərbaycanlı əhalisinin
qətlə yetirdiyi barədə bəyanatları təsdiqləyir. Yüzlərlə insan itkin düşüb. Təpəliklər və kiçik vadi boyu
qurumuş otların üzərinə səpələnmiş Azərbaycan qaçqınlarının cəsədləri ötən çərşənbə erməni hərbçilərinin
törətdikləri qırğından xəbər verir...”
“Nie” qəzeti (Bolqarıstan), Violetta Parvanova: “Xocalı insanlığın faciəsidir”.
“BBC Morning News”, 3 mart 1992-ci il, saat 07.37 yayımında vəziyyəti belə əks etdirmişdir:
“Hadisə yerində olan müxbirimiz 100-dən çox azərbaycanlı kişi, qadın və uşaq cəsədlərini gördüyünü və
bunların başlarına yaxın məsafədən atəş açılaraq öldürüldüyünü xəbər verir”.
“İzvestiya” (Moskva), 4 mart 1992-ci il: “Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir
qadının sifətinin yarısı kəsilmişdir. Kişilərin skalpları götürülmüşdür”.
“Financial Times” qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: “General Polyakov bildirmişdir ki, 366-cı
alayın 103 nəfər erməni hərbçisi Dağlıq Qarabağda qalmışdır”.
“The Times” qəzeti (London), 4 mart 1992-ci il: “Çoxları eybəcər hala salınmışdır, körpə qızın ancaq
başı qalmışdı”.
“The Age, Melbourne” qəzeti (Avstraliya), 6 mart 1992-ci il: “Helen Vomak: “Qurbanların dəqiq
sayı bəlli deyil, lakin şübhə edilmir ki, ötən həftə Dağlıq Qarabağın qarlı dağlarında Azərbaycanın Xocalı
şəhərinin mülki əhalisi erməni ordusu tərəfindən qətlə yetirilib. Ağdam şəhərində sığınacaq tapmış Xocalı
qaçqınları ermənilərin fevralın 25-də onların evlərinə necə hücum etdiklərini və meşələrə qaçaraq
gizlənənləri izləyib öldürdüklərini ətraflı danışırlar. Ağdama çərşənbə axşamı çatanda təzə qazılmış 75
qəbir və eybəcər hala salınmış dörd cəsədi məsciddə gördük...”
“The Sunday Times” qəzeti (London), 8 mart 1992-ci il: “Tomas Qolts: “İnsanlar uğursuz talelərini
əvvəlcədən görürdülər. Azərbaycanlı müdafiəçilər bir-bir həlak olurdular. Sağ qalanlar bildirirdilər ki,
erməni qüvvələri bundan sonra amansız qırğına başladılar, tərpənən hər şeyə atəş açırdılar. Bəziləri
qəzəblərini xaricilərə bildirirdilər: “Hanı mənim qızım, hanı mənim oğlum?”, - deyə analar ah-nalə
edirdilər. Zorlanmışdır. Doğranmışdır. İtkin düşmüşdür”.
“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”.
R.Patrik, İngiltərənin “Fant men nyus” teleşirkətinin jurnalisti (hadisə yerində olmuşdur):
“Xocalıdakı vəhşiliklərə dünya ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz”. Livanlı
kinooperator təsdiq etmişdir ki, onun ölkəsinin varlı daşnak icması Qarabağa silah və adam göndərir.
Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına görə, dörd gün ərzində Ağdama
Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, onlarca meyitin təhqirə məruz qalması faktı
aşkar edilmişdir. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) məhkəmə-tibbi
ekspertizasından keçirilmişdir. Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə
yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları səbəb olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurularaq öldürülmüşdür.
Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın baş dərisinin soyulması faktını da qeydə almışdır.
“Newsweek” jurnalı (ABŞ), 16 mart 1992-ci il: “Ötən həftə Azərbaycan yenidən məzarlığa
çevrilmişdir: kəsilmiş cəsədlər məscidin arxasına düzülmüşdü. Bunlar erməni hərbi birləşmələri tərəfindən
25-26 fevralda ələ keçirilmiş Dağlıq Qarabağın kiçik Xocalı yaşayış məntəqəsinin sadə azərbaycanlı
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kişiləri, qadınları və uşaqları idi. Bir coxları qaçmağa çalışarkən yaxından atılan güllə ilə öldürülmüş,
bəzilərinin üzləri qəddarcasına əzilmiş, digərlərinin isə skalpı çıxarılmışdır. Şəhidlərin ailələri göz yaşı
axıdırlar”.
“Reuters” agentliyinin fotoqrafı Frederix Lenqeyn: “Birinci maşında mən 35 meyit saydım, ikincidə
isə meyitlərin sayı bundan çox idi. Bəzilərinin başları kəsilmiş, çoxları isə yanmışdı...”
“Boston Sunday Globe” qəzeti (ABŞ), 21yanvar 1993-cü il: Globe əməkdaşı Con Auerbax: “Palçıqlı
qaçqın düşərgəsindəki qorxmuş uşaqlar, nalə çəkən analarla dolu yük maşınları, qorxudan sifəti ağarmış
insan dənizi, minlərlə azərbaycanlı sual yaradır: nə üçün onlar burada sığınacaq axtarırlar. Gördüklərimiz
- onların yolu üstündəki hər bir kəndin sistematik olaraq dağıdılmasının nəticəsidir. Bu, bizim gördüyümüz
ən nifrət doğuran hadisədir...”
Xocalı faciəsinin şahidi olan və sonra Livanın paytaxtı Beyrutda məskunlaşan erməni jurnalist Daud
Kheyriyan, “For the Sake of Cross” (Xaçın xatirinə) adlı kitabında (səhifə: 62-63) yazır: “...Ölülərin
yandırılması ilə məşğul olan bir dəstə erməni martın 2-də Xocalının 1 kilometr qərbində yerləşən bir əraziyə
100 azərbaycanlının meyitini gətirib yığdı. Axırıncı yük maşınında gətirilən ölülərin içərisində 10 yaşlı bir
qız uşağı gördüm. Başından və əlindən yaralanmışdı. Sifəti göyərmişdi. Soyuğa, aclığa və yaralanmasına
baxmayaraq, hələ də yaşayırdı. Çox çətin nəfəs ala bilirdi. Gözlərini ölüm qorxusu sarmışdı. Həmin vaxt
Tiqranyan adlı bir əsgər qızı tutub cəsədlərin üzərinə atdı. Sonra bütün cəsədləri yandırdılar. Mənə elə gəldi
ki, yanan cəsədlərin içərisində bir nəfər bağırır. Heç nə edə bilmədim”.
“Böyük Ermənistan” ideyasının əsas ideoloqlarından biri olan Zori Balayanın Xocalı soyqırımında
birbaşa iştirakını təsdiqləyən faktlar mövcuddur. Zori Balayan 1996-cı ildə dərc olunmuş “Ruhumuzun
canlanması” adlı kitabında (260-262-ci səh.) Xocalıda baş verən 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 faktlar, canlı şahid ifadələri, foto və videomateriallardan istifadə edən Azərbaycan bütün dünyada
Xocalı soyqırımı ilə bağlı geniş təbliğat aparmaq imkanlarını genişləndirir. Beynəlxalq hüquq normaları da
Xocalı faciəsinin soyqırımı olduğunu bir daha təsdiqləyir.
“Vətəndaşlarımız, soydaşlarımız unutmamalıdır ki, erməni millətçilərinin antiazərbaycan təbliğatı
getdikcə genişlənir, mənfur formalarda davam etdirilir. Ermənilər ərazi iddialarını əsaslandırmaq üçün
yeni-yeni əsassız tezislər uydurur, məkrli siyasət aparırlar. Buna görə də biz belə ideoloji təxribatlara qarşı
ayıq olmalı, onları vaxtında ifşa etməliyik” - deyən cənab İlham Əliyev Ermənistanın təcavüzü nəticəsində
xalqımızın üzləşdiyi faciələri real faktlarla dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını mühüm vəzifə kimi
müəyyənləşdirib.
Azərbaycan.-2017.-28 fevral.-№45.-S.8.
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Xocalı soyqırımı heç vaxt unudulmayacaq
Bakıda keçirilən ümumxalq yürüşü bunu bir daha sübut etdi
Azərbaycanın XX əsr tarixinin ən faciəli səhifələrindən biri olan Xocalı soyqırımının 25 ili tamam
oldu. Fevralın 26-da bununla bağlı Bakıda 40 mindən çox insanın iştirak etdiyi ümumxalq yürüşü
keçirilib.
Paytaxtın Azadlıq meydanına toplaşan insanlar əllərində “Dünya Xocalı soyqırımını tanımalıdır!”,
“Xocalıya ədalət!”, “Xocalını unutmayın!”, “Xocalı soyqırımı-25 il!”, “Rədd olsun erməni faşizmi!”
şüarları yazılmış plakatlar tutmuşdular. Yürüş iştirakçıları səhər tezdən paytaxtın baş meydanından Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə Bakının Xətai rayonunun ərazisində ucaldılmış abidəyə doğru hərəkətə
başladılar.
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək və erməni faşistləri tərəfindən
insanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədi
daşıyan bu izdihamlı yürüş bir daha sübut etdi ki, xalqımız tarixinə qanla yazılmış bu faciəni heç vaxt
unutmayacaqdır.
Yürüş iştirakçısı, “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması”
İctimai Birliyinin Əlaqələndirmə Şurasının sədri, Qarabağ Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, siyasi elmlər
doktoru Elçin Əhmədov deyir: “Xocalı soyqırımından 25 il ötsə də, onun ağrı-acıları qəlbimizdə yaşayır.
Mən bu yürüşə gələn insanların kədərli çöhrələrinə baxanda bir daha yəqin etdim ki, ermənilərin Xocalının
dinc sakinlərinə qanlı divan tutmalarının dəhşətləri yaddaşlardan silinməyib və heç zaman silinməyəcək.
Bir gecədə məhv edilmiş Xocalı şəhərinin adı indi Xatın, Ruanda, Srebrenitsa və Holokost ilə qoşa çəkilir.
Bugünkü yürüşün məqsədi də Xocalı soyqırımı həqiqətlərini bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır.
Bu yürüş həm də Azərbaycan xalqının sıx birliyini, şəhidlərinin xatirəsinə ehtiramını, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün bərpası üçün əlindən gələni etmək əzmini nümayiş etdirir. Onu da xatırladım ki, Xocalıdan
əvvəl Azərbaycanın Ermənistanla həmsərhəd Qazax rayonunun Bağanis Ayrım kəndinin, Dağlıq
Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan İmarət Qərvənd, Tuğ, Səlakətin, Axullu, Xocavənd, Cəmilli, Nəbilər,
Meşəli, Həsənabad, Kərkicahan, Qaybalı, Malıbəyli, Yuxarı və Aşağı Quşçular, Qaradağlı kəndlərinin,
eləcə də Xocalı faciəsindən təqribən ay yarım sonra Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndinin işğalı zamanı
həmin yaşayış məntəqələrinin əhalisinin bir hissəsi ermənilər tərəfindən qabaqcadan hazırlanmış plan
əsasında xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib, bu yaşayış məntəqələri yandırılaraq yer üzündən silinib”.
Son iki əsrdə erməni millətçiləri tarixi Azərbaycan torpaqları hesabına mifik “böyük Ermənistan”
ideyasını gerçəkləşdirmək məqsədilə dəfələrlə xalqımıza qarşı terror, kütləvi qırğın, deportasiya və etnik
təmizləmə kimi bəşəri cinayətlər törədiblər. Xocalı faciəsi isə 200 ilə yaxın bir müddətdə erməni
millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı apardıqları etnik təmizləmə və soyqırımı
siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsi olub. Bu dəhşətli soyqırımı dünyanın gözü qarşısında baş verib,
qəddarlığı və amansızlığı ilə fərqlənib. Bu ağır cinayətə görə siyasi-hüquqi məsuliyyət isə birbaşa
Ermənistanın o zamankı və indiki rəhbərliyinin, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin üzərinə düşür.
Ümumxalq yürüşünün iştirakçısı, Xocalı Rayon Polis Şöbəsinin keçmiş rəis müavini, istefada olan
polis polkovniki Hafiz Ədilov deyir: “Ermənilər əslində Xocalıya qədər Dağlıq Qarabağda
azərbaycanlıların kütləvi şəkildə məhv edilməsinə başlamışdılar. Fevralın 12-də erməni silahlı dəstələri
tərəfindən Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndlərində baş verən qarət və qırğınlar da bunu təsdiqləyir.
Təkcə Malıbəyli kəndində 50 nəfər öldürüldü, onlarla insan yaralandı və girov götürüldü. Xocavənd
rayonunun Qaradağlı kəndində isə 80 nəfərdən çox azərbaycanlı ermənilər tərəfindən qətlə yetirildi. Bütün
bunlar Xocalıya aparan yolun başlanğıcı idi. Qaradağlı faciəsini ikinci Xocalı soyqırımı da adlandırmaq
olar.
Ermənilər Xocalıya gecə hücum etdilər. Əhali evlərini tərk edərək Ağdama doğru üz tutdu. Erməni
faşistlər hər tərəfi oda qaladığından gizlənmək mümkünsüz idi. Mülki əhali Naxçıvanik kəndi yaxınlığında,
açıqlıq ərazidə ermənilər tərəfindən gülləbarana tuş gəldi. Qaranlıq müdhiş gecədə çöllərə, meşələrə üz
tutan Xocalı sakinləri müsibətlərlə qarşılaşdılar. Azğınlaşmış erməni cinayətkarları azərbaycanlıları xüsusi
amansızlıqla, işgəncə verərək öldürürdülər. Ermənilər mühasirədən çıxıb qaçmağa müvəffəq olmuş
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xocalılıları yollarda, keçidlərdə, meşələrdə pusqu quraraq tutur, görünməmiş vəhşiliklə qətlə yetirir, girov
götürürdülər.
Bu gün bu izdihamı görəndə bir daha yəqin etdim ki, qisas yerdə qalmayacaq və ermənilər layiqli
cəzalarını alacaqlar”.
Xocalı soyqırımı erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycana hərbi təcavüzünün ən qanlı səhifəsidir.
Aylarla mühasirədə saxlanılan bu şəhər erməni faşistləri və onların havadarları tərəfindən bir gecənin içində
yerlə-yeksan edildi. Bu qanlı aksiya zamanı dinc əhaliyə amansızlıqla divan tutuldu, 613 nəfər qətlə
yetirildi, meyitlər təhqir olundu, 1275 nəfər girov götürüldü, 197 nəfərin isə taleyi hələ də məlum deyildir.
Qətlə yetirilənlərin 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri ahıl və qoca idi. Hərbi təcavüz nəticəsində 8
ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. Soyqırımı
zamanı 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürüldü, insanlar diri-diri yandırıldı, başlarının dərisi soyuldu, bədən
əzaları kəsildi, gözləri çıxarıldı, hamilə qadınların qarnı süngü ilə yarıldı.
Bu statistika yürüş iştirakçılarının başları üzərində tutduqları, binaların fasadlarından, eyvanlardan
asılmış transparantlarda, marşrut boyunca monitorlarda nümayiş olunub.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıya hücumunu şəhərin coğrafi mövqeyi şərtləndirirdi. Xocalı
Dağlıq Qarabağda Şuşadan sonra azərbaycanlıların ikinci böyük yaşayış məntəqəsi idi. Xocalıya 1990-cı
ildə şəhər statusu verilmişdi. 1991-ci ilin statistikasına görə, şəhərdə 7 min nəfər əhali yaşayırdı. Xocalı
Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Qarabağ dağ silsiləsində və Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi
yollarının üstündə yerləşir. Dağlıq Qarabağda yeganə hava limanı da Xocalıdadır.
Xocalı azərbaycanlıların tarixən məskunlaşdığı ərazidir və qədim tarixi abidələr indiyə qədər
qalmaqdadır. Şəhərin yaxınlığında bizim e.ə. XIV-VII əsrlərə aid edilən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin
abidələri yerləşir. Burada son tunc və ilkin dəmir dövrlərinə aid dəfn abidələri – daş qutular, kurqanlar və
nekropollar tapılıb. Həmçinin burada memarlıq abidələri – dairəvi qəbir (1356-1357-ci illər) və mavzoley
(XIV əsr) vardır. Arxeoloji qazıntılar zamanı müxtəlif növ daşdan, bürüncdən, sümükdən hazırlanmış bəzək
və gildən düzəldilmiş ev əşyaları və s. tapılıb.
Şəhərdə toxuculuq fabriki, 2 orta və 2 natamam orta məktəb var idi.
Ötən əsrin son illərində baş vermiş hadisələrlə əlaqədar olaraq Fərqanədən (Özbəkistan) qaçqın
düşmüş 54 məshəti türkü ailəsi, həmçinin Ermənistandan və Xankəndidən qovulmuş azərbaycanlıların
bəziləri şəhərdə məskunlaşmışdılar.
Sonralar erməni tərəfi etiraf edib ki, onların əsas vəzifəsi Xocalı platsdarmının məhv edilməsi, bu
məntəqədən keçən Əsgəran-Xankəndi yolunun boşaldılması, azərbaycanlıların nəzarətində olan hava
limanının ələ keçirilməsi idi.
Ümumxalq yürüşünün daha bir iştirakçısı - Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru, professor
Elman Nəsirov deyir: “Bütün bunlar sübut edir ki, Xocalıda törədilən vəhşiliklər əvvəlcədən planlaşdırılmış
soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi olub. Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni faşistlər
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı
siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir. Miqyasına və dəhşətlərinə görə dünya tarixində bənzəri az olan
Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni cəlladlar uzağa hesablanmış məqsəd güdürdülər. Məqsəd Dağlıq
Qarabağı və digər Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək, xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizə əzmini qırmaq idi. Lakin mənfur düşmən niyyətinə çata bilmədi. Bu faciənin soyqırımı olduğunu
BMT-nin Soyqırımı Cinayətlərinin Qarşısının Alınması və Cəzalandırılması haqqında Konvensiyasının,
Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin, Vətəndaş və Siyasi Hüquqlar barədə Beynəlxalq Sazişin,
Fövqəladə Vəziyyətlərdə və Hərbi Münaqişələr Zamanı Qadınların və Uşaqların Müdafiəsi
Bəyannaməsinin, Yuqoslaviya Beynəlxalq Cinayət Tribunalı Nizamnaməsinin, Ruanda Beynəlxalq
Cinayət Tribunalı Nizamnaməsinin, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 1998-ci il 26 mart tarixli fərmanının
müddəaları təsdiq edir”.
Azərbaycan dövləti və hökuməti, Heydər Əliyev Fondu və digər qeyri-hökumət təşkilatları, diaspor
qurumları Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə daha geniş coğrafiyada çatdırılması,
onun soyqırımı aktı kimi tanıdılması istiqamətində mühüm addımlar atırlar. Bu istiqamətdə fəaliyyətin
oriyentirlərini də ulu öndərimiz Heydər Əliyev yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra
müəyyənləşdirib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə Milli Məclisin Xocalı
soyqırımının müzakirəsinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçirilib, hər il fevralın 26-sının “Xocalılıların
soyqırımı günü” kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyev 1997-ci il
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fevralın 25-də hər il fevralın 26-sı saat 17-də Azərbaycanın bütün ərazisində “Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında”, 1998-ci il martın
26-da “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fərmanlar imzalayıb, 2007-ci ildə Milli Məclis Xocalı
soyqırımının 15 illiyi, 2012-ci ildə 20 illiyi, 2017-ci ildə 25 illiyi ilə əlaqədar geniş qərarlar qəbul edib,
Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının iyirminci və iyirmi beşinci ildönümləri haqqında 2012-ci il
yanvarın 17-də və 2017-ci il yanvarın 24-də sərəncamlar verib.
Xocalı faciəsinin beynəlxalq səviyyədə soyqırımı kimi tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tərəfindən 2008-ci ildə irəli sürülmüş “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
kampaniyasının mühüm rolu olub. Bu kampaniya çərçivəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
İttifaqı ermənilərin Xocalıda törətdikləri mənfur əməlləri “insanlığa qarşı kütləvi cinayət” kimi tanıyıb və
üzv dövlətləri bu faciəyə lazımi siyasi-hüquqi qiymət verməyə çağırıb. Dünyanın 10-dan çox ölkəsinin
parlamenti, ABŞ-ın 20-dən artıq ştatının qanunverici orqanı Xocalı qırğınını soyqırımı aktı kimi tanıyıb.
“Human Rights Watch” təşkilatı bu qanlı faciəni hərbi əməliyyatlar zonasında dinc sakinlərə münasibət
haqqında konvensiyanın pozulmasından ibarət cinayət kimi qiymətləndirib.
Xocalı faciəsinin günahsız qurbanlarının əziz xatirəsinin ümumxalq yürüşü ilə yad edilməsi onu
göstərir ki, ermənilərin həyata keçirdikləri bu dəhşətli qətliam xalqımızın yaddaşından heç vaxt
silinməyəcək, bu cinayəti törədənlər gec-tez ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verərək layiqli cəzalarını
alacaq, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq.
Bu fikri deməyə əsas verən kifayət qədər ciddi amillər var. Azərbaycanın torpaqları işğal olunub, bir
milyondan çox soydaşımız qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib. Nüfuzlu beynəlxalq qurumlar
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Həm bu amil, həm də Azərbaycanın regionun qüdrətli dövlətinə
çevrilməsi deməyə əsas verir ki, ölkəmiz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olacaq.
Belə güclü yəqinliyi şərtləndirən ən böyük amillər - xalqımızın vətənpərvərliyi, döyüşkən ruhu,
torpağa məhəbbəti, həmçinin dövlətimizin başçısının uğurlu siyasəti və qətiyyətli mövqeyidir. Xocalı
soyqırımının 25 illiyi ilə əlaqədar keçirilən ümumxalq yürüşündə soydaşlarımızın nümayiş etdirdikləri
həmrəylik də məhz bu amillərdən qaynaqlanır. Bu izdiham bir daha təsdiqləyir ki, işğal altında qalan
torpaqlarımızı mütləq azad edəcəyik! Bu gün Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində məskunlaşan xocalılılar
da bu inamla yaşayır və doğma şəhərlərinə qayıdacaqları günün uzaqda olmadığına inanırlar.
Xalq qəzeti.-2017.-28 fevral.-№45.-S.5.
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Fransalı vəkil: Xocalıda insanlar məhz azərbaycanlı olduqlarına görə qətlə yetiriliblər
Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda insanlar məhz azərbaycanlı olduqlarına görə qətlə
yetiriliblər. İnsanları milli mənsubiyyətinə görə qətlə yetirmək həm də etnik təmizləmədir.
Bu sözləri fransalı vəkil Olivye Pardo AZƏRTAC-a müsahibəsində deyib. O. Pardo bildirib ki, o, iki
il əvvəl bir fransız jurnalı tərəfindən Azərbaycana qarşı başladılan qarayaxma kampaniyasından sonra
ölkəmizin vəkili olub.
Azərbaycanın Fransadakı səfiri Elçin Əmirbəyovdan Xocalı faciəsi ilə bağlı xeyli məlumat aldığını
qeyd edən O. Pardo deyib: “Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətləri öyrənəndə bu qətliamın, xüsusilə Fransada
və Avropada tanınmamasına görə çox təəccübləndim. Bu kütləvi qırğını inkar etməkdən pis nə ola bilər ki?
Bu, mənə Fransada baş vermiş kütləvi qırğınları xatırlatdı. İkinci Dünya müharibəsi zamanı nasistlər
Oradur-sur-Qlan adlı kəndi yer üzündən silmişdilər”.
Xocalı faciəsinin Fransada tanıdılması istiqamətindəki fəaliyyətindən bəhs edən vəkil deyib ki, o,
yerli jurnalistlərlə daim əlaqə saxlayır və buna görə də Fransada media mənsublarını bu qətliam barədə
məlumatlandırmaq üçün kampaniya başladıb. “Öz-özümə düşünürdüm ki, bu, çətin olacaq. Belə olan halda
fikirləşdim ki, bu kampaniyanı Azərbaycanın vəkili adı ilə deyil, öz adımla müasir kommunikasiya
vasitələrindən - sosial şəbəkələrdən istifadə etməklə həyata keçirim. Beləliklə, mən müzakirələr üçün
petisiya başlatdım. Bu petisiyanı yaratmaqda məqsədim qətliamın elə olduğu kimi tanınmasına nail
olmaqdır”.
Fransalı vəkil Xocalı faciəsinin soyqırımı aktı olduğuna əmindir: “Haqqında danışdığımız hadisə
məhz soyqırımı aktıdır.
Başlatdığı kampaniyadan danışan Olivye Pardo vurğulayıb ki, petisiyanı dərc etdiyinə görə erməni
mənşəli vəkillər ondan bu işdən əl çəkməsini tələb ediblər. Lakin o, bununla razılaşmayıb. “Bu, mənim
üçün böyük önəmi olan mübarizədir. Bu petisiyanın yayılmasına qarşı çıxanlar var. Mənim məqsədim faciə
qurbanlarına ehtiram göstərilməsidir. Mənim vəzifəm bu qətliamı yaddaşlarda həkk etdirməkdən ibarətdir”.
Fransız vəkil vurğulayıb ki, Xocalıda törədilənlərdən xəbərdar olmayan Fransa ictimaiyyəti bu
hadisə barədə məlumatlanmalıdır. Mənim məqsədim mümkün qədər çox imza toplamaqdır.
Şərq.-2017.-1 mart-№ 38.-S.8.
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Dənizlidə Xocalı acısıyla iki gün
Ədalət Tahirzadə
Bakı Avrasiya Universitetinin professoru
Dəvət və gediş
Bakı Avrasiya Universitetində kafedradaşım, Azərbaycanda əksər aydınların yaxşı tanıdığı görkəmli
jurnalist və filoloq alim Seyfəddin Altaylı fevralın ortasında mənə bildirdi ki, qardaş Türkiyənin Dənizli
şəhərindən "Xocalı Çalışma Qrupu" bizim ikimizi ayın 26-27-də həmin şəhərdə Xocalı soyqırımının 25
illiyinə həsr edilmiş önəmli tədbirlərə qatılmağa dəvət edib. Əlavə etdi ki, ayın 27-də Xocalı soyqırımı ilə
bağlı məruzə də etməliyik. Söhbət Xocalıdan getdiyinə görə, əlbəttə, tərəddüdsüz razılaşdım.
Şənbə günü - ayın 25-də Bakıdan İstanbula, oradan da Dənizliyə uçduq. İstanbulda 5 saata yaxın
vaxtımız vardı. Fürsətdən yararlanıb, orada magistraturada oxuyan gənc araşdırıcı dostumuz Dilqəm
Əhmədlə görüşdük.
İstanbuldan gələn təyyarələr Dənizlinin Çardak qəsəbəsindəki hava limanına enir, oradan da
Dənizliyə 52 kilometrlik yol ya avtobusla, ya da taksi və özəl arabalarla gedilir. Biz də özəl müsafir kimi
rahat bir taksidə axşam üstü Dənizliyə yetişdik.
Otelimizə girməzdən öncə gördüyümüz ilk şey qarşı tərəfdəki nəhəng xoruz heykəli oldu. Düz
Dənizli Böyükşəhər Bələdiyyəsinin binası qarşısında ucaldılmış bu heykəl bütünlüklə şüşədən hazırlanıb.
Sən demə, xoruz dənizlilərin simvolu imiş və onu hətta şəhərin gerbində də əks etdiriblər. Bizə bildirdilər
ki, hələ ən qədim zamanlardan Dənizli xoruzunun dünyada ən uzun (26 saniyə) banlayan xoruz olması
tarixi əsərlərə düşüb.
Bizi çox mehribanlıqla qarşılayan "Xocalı Çalışma Qrupu"nun başqanı Sədat Sərdaroğlu və qrupun
yaxın köməkçilərindən biri, təqaüdçü müəllim İslam Günəş Türkiyə Eyitim Vakfı (TEV) Anadolu liseyi
şagirdlərinin əməyi sayəsində Xocalı faciəsinin 25 illiyi ilə bağlı xeyli iş görüblər. Qrup "25-ci ilində Xocalı
Soyqırımı" adlı 16 səhifəlik rəngli ayrıca buraxılış nəşr etdirib, Xocalıda törədilmiş erməni-rus vəhşiliyini
əyani şəkildə göstərən sərginin hazırlanmasına da xeyli zəhmət çəkib. Bundan başqa, o, Dənizlidəki məşhur
Pamuqqala Universitetinin Qurultay və Kültür Mərkəzinin böyük salonunda geniş proqramlı anım tədbiri
hazırlayıb və bizim çıxışımız da orada ayrıca paneldə olacaq.
Xocalı soyqırımı abidəsi önündə
"Xocalı Çalışma Qrupu"nun üzvləri ilə birgə bugünkü rəsmi anım tədbirinə getmək üçün səhər
Dənizli Böyükşəhər Bələdiyyəsinin qarşısında, xoruz heykəlinin qarşısına getdik. TEV Anadolu liseyinin
şagirdləri də gəldilər. Seyfəddin Altaylı və mən Sədat bəy və İslam bəylə bir arabada Xocalı soyqırımı
abidəsinə yola düşdük.
Xatırlatmağı gərəkli sayıram ki, bu abidənin qoyulmasının təşəbbüsçüsü və bütün zəhmətini çəkən
də Sədat Sərdaroğlu və onun yaratdığı "Xocalı Çalışma Qrupu" olub. Sədat bəy bizə bildirdi ki, bu məqsədlə
başda Böyükşəhər Bələdiyyəsi olmaqla hansı qapını döyüblərsə əliboş qayıtmayıblar və hamı onların
təşəbbüsünü bəyənməklə qalmayaraq maddi və mənəvi dəstək də göstərib. Onlar Dənizli ilinin
(vilayətinin), demək olar ki, bütün ali vəzifə sahiblərinin abidənin açılışında iştirakına nail olublar. Bir neçə
il öncəki anım mərasiminə Azərbaycandan millət vəkili Qənirə Paşayeva da gəlibmiş.
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Biz abidənin yanına çatanda hələ rəsmilərdən kimsə gəlməmişdi, o üzdən də ərazi ilə ilk tanışlığa
imkanımız oldu. Öyrəndik ki, abidə ümumi sahəsi 14 hektar olan Azərbaycan Qarabağ Parkında ucaldılıb.
Bu park isə Böyükşəhər Bələdiyyəsi Məclisinin qərarı ilə salınıb.
Bir azdan, iki-üç dəqiqə aralıqla rəsmi şəxslər abidə qarşısına təşrif buyurdular.
Mərasimə Türkiyənin kökcə Dənizlidən olan iqtisadiyyat naziri Nihat Zeybəkci, Dənizli valisi
Əhməd Altıbarmaq, Dənizli Böyükşəhər Bələdiyyəsinin başqanı Osman Zolan, il (vilayət) jandarma
komutanı Çingiz Yıldız, il əmniyyət (polis) müdiri Mövlud Dəmir, Pamuqqala bələdiyyə başqanı Hüseyn
Gürlesin, Mərkəzəfəndi bələdiyyə başqanı Mühəmməd Subaşıoğlu, Bakı Avrasiya Universitetindən
professor Ədalət Tahirzadə, dosent Seyfəddin Altaylı, Türkiyənin müxtəlif siyasi partiyalarının təmsilçiləri,
tələbə və şagirdlər qatılmışdılar. Adları çəkilən rəsmi şəxslərin hər biri tədbir başlamazdan öncə bizimlə
görüşüb Azərbaycana ən xoş arzularını yetirdilər, daim Azərbaycanın yanında olduqlarını bildirdilər.
Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümünün anma mərasimi təxminən saat 11-də Azərbaycanın və
Türkiyənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlandı. Öncə Böyükşəhər Bələdiyyə başqanı O. Zolan
abidə önünə çələng qoydu və giriş nitqi söylədi. Sonra vali Ə.Altıbarmaq və iqtisadiyyat naziri N. Zeybəkci
Xocalı soyqırımı ilə bağlı öz fikirlərini söylədilər. Özəlliklə Zeybəkcinin çıxışı əhatəli oldu. O, Xocalı
soyqırımını Türkiyədəki 15 iyul hadisələri ilə bağladı, düşmənlərimizin də, taleyimizin də eyni olduğunu
bildirdi.
Tədbir bitdikdən sonra "Xocalı Çalışma Qrupu"nun rəhbərləri və şəhər bələdiyyəsinin məsul işçiləri
ilə Azərbaycan Qarabağ Parkını gəzdik. Park magistral yol boyunca zolaq şəklində uzanır və aşağı tərəfi
yeni tikilmiş böyük bir camedə bitir. Xocalı soyqırımı abidəsinin arxasında çoxmərtəbəli nəhəng bir lisey
binası inşa edilir və yəqin ki, onun tikintisi yaxın zamanda başa çatacaq. Həmin ərazidə başqa mühüm
obyektlər də tikilməkdədir. Bunlar hazır olduqdan sonra Qarabağ Parkının ərazisi, sözsüz ki, şəhərin ən
görkəmli yerlərindən birinə çevriləcək.
Şagirdlərə qədim türk rəqsləri öyrədilir
Park ərazisi ilə ümumi tanışlıqdan sonra Dənizli Böyükşəhər Bələdiyyəsində kültür və sosial işlər
dairə başqanı Xudaverdi Otaklının dəvəti ilə xalq rəqsləri topluluğunda olduq.
Burada müxtəlif yaş qruplarındakı məktəb şagirdlərinin rəqs məşğələlərinə baxdıq. Azərbaycan
oxucusuna bildirim ki, Dənizli Bələdiyyəsi 800-ə yaxın şagirdi pulsuz rəqs dərnəklərinə, kurslarına cəlb
edib və onlara məşq üçün yer ayırıb. Bələdiyyə rəqqas şagirdlərin geyimlərini də təmin edir. Bələdiyyənin
seçdiyi peşəkar-professional rəqqaslar həmin şagirdlərə qədim efe və zeybək türk rəqslərini öyrədirlər. Çox
mürəkkəb quruluşu rəqsləri şagirdlər gözlərimiz önündə əla oynadılar. Şəxsən mən onların oyunundan
böyük zövq aldım və Dənizli Bələdiyyəsinin bu çox önəmli işindən razı qaldım, çünki qədim rəqslər milli
mənəviyyatın, el ruhunun mühüm bir parçasıdır.
Yeri gəlmişkən, Xudaverdi bəy şikayətləndi ki, biz hər il Dənizlidə Qafqaz rəqsləri festivalı təşkil
edirik, ancaq hər dəfə çağırmağımıza baxmayaraq yalnız Azərbaycandan rəqs qrupları gəlmir. Başımı aşağı
salmaqdan başqa nəyə gücüm çatırdı ki?!
Pamuqqalada və sərgi salonunda
Günortadan sonra "Xocalı Çalışma Qrupu"nun başqanı Sədat Sərdaroğlu və İslam Günəşin təşəbbüsü
ilə Pamuqqalaya getdik. Həm dünyanın 8 nadir təbiət möcüzəsindən biri olan Pamuqqalanı, həm də onun
lap yanındakı qədim Hierapolis şəhərinin qalıqlarını ziyarət etdik. Mənim oraya 2013-cü ildəki səfərimdə
gur turist axını vardı. Ancaq Rusiya ilə təyyarə münaqişəsindən və terror hadisələrindən sonra Türkiyəyə
turist axınının kəskin azalması burada da özünü açıq-aydın göstərirdi.
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Pamuqqaladan dönüncə Dənizli Böyükşəhər Bələdiyyəsi A.R. Turan Bahadır sərgi salonu və
qalereyasına baş çəkdik. Geniş zalda müxtəlif fotoqrafların çəkdiyi sənət əsərləri sərgilənirdi. Burada
olduqca maraqlı fotolar vardı. Sərgi salonunun müdiri, eyni zamanda bir neçə fotonun müəllifi Zəki Akakça
ilə tanış olduq. Güclü sənətkardır! "Dənizlinin rəngləri" adlı fotoalbomunu bizə bağışladı.
Axşama doğru ziyarət etdiyimiz yerlərdən biri də Dənizli Böyükşəhər Bələdiyyəsi El Becəriləri Kurs
Mərkəzi və Kültür Evi oldu. Bina bələdiyyənin olsa da bu Kültür Evinin içini İslam Günəşin əl işləri və
onun yaratdığı kitabxana bəzəyir. Xatırladıram ki, kökcə Azərbaycan türklərindən olan İslam bəyin babası
vaxtilə İğdırdan Dənizliyə gəlib. İslam bəy uzun illər müəllim işləyib və indi təqaüddədir, ancaq şəhər
bələdiyyəsi ilə yaxın əlaqə saxlayır. Onun yaratdığı bu gözəl elm, incəsənət və istirahət ocağında
Azərbaycanla bağlı çox şey var.
bələdiyyə, yoxsa elmlər akademiyasi?!
Ayın 27-də gördüyümüz ilk iş Dənizli Böyükşəhər Bələdiyyəsinin dairə başqanı Xudaverdi Otaklını
ziyarət etmək oldu. Onun kabinetində Azərbaycanın İstanbuldakı konsulunun müavini, əslən Qəbələ
rayonunun Vəndam kəndindən olan Yadulla Paşayevi görüncə sevindik. İxtisasca şərqşünas olan və
indiyədək başqa ölkələrdə də diplomatik işdə çalışmış Yadulla bəy də İstanbuldan təyyarə ilə Pamuqqala
Universitetində keçiriləcək tədbirə qatılmaq üçün gəlmişdi. Azərbaycanı rəsmi dövlət nümayəndəsinin
təmsil etməsi burada hər kəsi, hamıdan çox isə "Xocalı Çalışma Qrupu"nu məmnun etmişdi.
Xudaverdi bəy bizi Dənizlinin tarixi və bələdiyyənin xalq sənətlərinin inkişafına dəstəyi ilə tanış
etdi. Ancaq bu məsələyə keçməzdən öncə xatırladım ki, şəhərdəki gəzintilərimiz zamanı çox yerdə
Bələdiyyə başqanı Osman Zolanın portretləri yanında "Söz vermişdik, yapdıq" və "Söz vermişdik, yapırıq"
yazılmış iri lövhələri görmüşdük. Həmin lövhələrdən aydın olurdu ki, Dənizli Bələdiyyəsi Osman bəyin
başqanlığı dövründə şəhər həyatında böyük önəmi olan 121 mühüm layihəni gerçəkləşdirməyi (yollar,
körpülər, bağlar və b.) öz üzərinə götürüb və onların xeyli hissəsi artıq xalqın istifadəsinə verilib. Başqa
sözlə, Bələdiyyə xalqın rifahını yaxşılaşdıracaq çox ciddi abadlıq işləri ilə məşğuldur. Ancaq nə gizlədim,
Seyfəddin bəylə məni bir elm adamı olaraq daha çox Bələdiyyənin kitab nəşri sahəsindəki fəaliyyəti
maraqlandırdı.
Azərbaycan oxucusuna inandırıcı gəlməyə də bilər, ancaq Dənizli Böyükşəhər Bələdiyyəsinin 20062016-cı illər arasında, yəni son 10 ildə yazdıraraq nəşr etdirdiyi 111 kitabın siyahısı ilə tanış olduqda heyrətə
gəldik! Bələdiyyənin sifariş verərək yazdırdığı, yaxud müxtəlif alimlərin yazaraq təqdim etdikləri hazır
əsərlərin hamısı Dənizliyə aiddir! Onların əksəriyyəti ümumən Dənizli ilinin (vilayətinin) tarix,
mədəniyyət, təbiət və çağdaş sosial həyatına, Dənizlinin Türkiyəyə verdiyi görkəmli insanlara... həsr edilsə
də bu torpaqda yetişmiş onlarca şair və yazıçının müxtəlif janrlı əsərləri də az deyil. Pamuqqala
Universitetində çalışanların və başqa alimlərin əməyinin məhsulu olan və yüksək elmi səviyyədə yazılmış
bu kitablarla nəinki tanış olduq, hətta onların bir çoxunu bizə hədiyyə də etdilər. Həmin əsərlər arasında
Dənizli tarixinə dair əski sənədlər topluları, Dənizlidəki ilk qəzetlər və ilk teatr əsərləri, Dənizlinin nüfus
(əhali) tarixi, turizm məkanları, yeməkləri, hətta quşları (179 növ quş təsvir edilib), kəpənəkləri (100 adda
kəpənək təsvir olunub)... haqqında ən müasir poliqrafik səviyyədə xeyli ciddi əsəri nəşr edilib
(Bələdiyyənin öz mətbəəsində!). İstər-istəməz adamın gözləri önündə sanki bir Elmlər Akademiyasının,
yaxud bütöv bir Elmi-tədqiqat İnstitutunun gördüyü elmi iş canlanır. İnanmaq istəmirsən ki, Bələdiyyə
birbaşa vəzifələri ilə yanaşı, bu cür ən yüksək səviyyəli elmi maarifləndirmə işi də aparır! Ancaq
Azərbaycan icra hakimiyyətlərinin alimlərə və elmə münasibətini xatırlayınca Dənizliyə həsəd aparmamaq
olmur...
Pamuqqala universitetində xocali sərgisi
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Dənizlidəki Pamuqqala Universitetinin 15 fakültəsi, 5 institutu, 4 yüksək okulu (ali məktəbi), 12
məslək yüksək okulu (peşə ali məktəbi) var və burada 80 minədək tələbə oxuyur. Onun möhtəşəm Qurultay
və Kültür Mərkəzinin birinci qatında "Xocalı Çalışma Qrupu"nun hazırladığı Xocalı soyqırımı ilə bağlı çox
təsirli bir sərgi təşkil edilmişdi. Burada Qrup üzvləri olan lisey şagirdlərinin Sədat Sərdaroğlunun rəhbərliyi
altında hazırladığı yandırılmış evlərin, məhv edilmiş insanların maketləri, çoxlu fotolar faciənin dəhşətləri
haqqında əyani təsəvvür yaradır. Hər iki-üç addımdan bir iki şagird sərgiyə gələnlərə soyqırımın fərqli
məqamlarını anladır. Mənim diqqətimi cəlb edən Rusiyanın "Literaturnaya qazeta" qəzetinin müxbiri Zori
Balayanın və Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyanın fotoları arasında Balayanın bu cümləsi oldu:
"Əsgərlərimiz 13 yaşında bir türk çocuğunu pəncərəyə mismarlamışdı. Dərisini soyub saata baxdım. Türk
çocuğu 7 dəqiqə sonra öldü".
Sərgiyə böyük maraq vardı. Universitet tələbələri və orta məktəb, lisey şagirdləri kütləvi şəkildə
gəlirdilər. Salonun başında tələbələrdən ibarət musiqi heyəti "Sarı gəlin" və başqa Azərbaycan havaları
çalırdı.
Ancaq sərginin ən təsirli eksponatlarından biri Türkiyənin məşhur romançılarından biri Həsən
Kallimcinin qızı Fəriştə xanımın yağlı boya ilə çəkdiyi çox böyük Xocalı faciəsi tablosu idi. Həmin rəsm
əsərini konsulun müavini Yadulla Paşayev də bəyəndi.
Yeri gəlmişkən, elə sərgidəcə Pamuqqalanın Azərbaycandan olan tələbələri bizə yaxınlaşıb tanış
olurdular. Onlar ən müxtəlif fakültələrdə oxuyurdular.
Böyük zalda anım tədbiri
Saat 3-də Universitetin təxminən 5 yüz nəfər tutan böyük zalında "Xocalı Çalışma Qrupu"nun
təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 25 illiyini anma mərasimi keçirildi. Mərasimə Bələdiyyə başqanı
Osman Zolan, Azərbaycan konsulunun müavini Yadulla Paşayev, Pamuqqala kaymakamı Xeyrəddin
Balcıoğlu, il (vilayət) milli təhsil müdirinin müavini Hüseyn Başgün, ilçə (rayon) milli təhsil müdiri Rəşad
Ərdoğan, çoxlu tanınmış ziyalı, Universitetin müəllim və tələbələri qatılmışdı. Vali gəlməyə söz versə də
vacib işi çıxdığından, imkan edə bilməmişdi. Protokola uyğun olaraq Azərbaycan nümayəndələri Bələdiyyə
başqanının yanında əyləşmişdilər.
Böyük zal ağzınadək dolmuşdu.
Mərasim şəhidlərin ruhuna sayğı duruşu və Türkiyənin İstiqlal marşının oxunması ilə başlandı.
"Xocalı Çalışma Qrupu"nun başqanı Sədat Sərdaroğlu və TEV Anadolu liseyinin müdiri Fevzi Yetik
təqdim və təşəkkür çıxışları etdilər. Sonra söz Dənizli Böyükşəhər Bələdiyyə Başqanı O. Zolana verildi və
o, Xocalı faciəsi haqqında düşüncələrini paylaşdı.
"Xocalı Çalışma Qrupu"nun keçən ildən bu ilədək gördüyü işlər haqqında hesabat şəkilli bir slayd
göstərildi.
Musiqi müəllimi Əminə Çivi Azərbaycan mahnılarını oxudu. Onun mahnıları arasında iki şagird
səhnəyə çıxdı. Azərbaycan bayrağına bürünmüş qız Şəkidə yaşayan görkəmli ədib Vaqif Aslanın, Türkiyə
bayrağına bürünmüş ikinci qız isə romançı Həsən Kallimçinin bir-birinə yazdıqları türk dünyası ilə bağlı
həsrət və düşüncələrini ifadə edən iki şeiri oxudular.
V. Aslan dostu H. Kallimciyə 5 bəndlik şeir yazıb göndərib:
Mən bu dərdi udamadım, ay Hasan!
Göz yaşımı tutamadım, ay Hasan!
Qafqazlarda budaq-budaq budandım,
Budayanı budamadım, ay Hasan!..
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H. Kallimci isə ona 9 beytlik belə cavab verir:
Alev topu dertler, bizi çok gerdi;
Ağlattı, inletti, yerlere serdi.
Kişi, kardeşiyle paylaşır derdi;
Görüşelim, konuşalım, ay Vaqıf!
Derdimizi paylaşalım, ay Vaqıf!..
Bundan sonra Xocalı qətliamı paneli başlandı. Pamuqqala Universitetinin müəllimi, paneli idarə
edəcək dos. Süleyman Solmaz məruzə etmək üçün məni və Seyfəddin bəyi səhnəyə dəvət etdi.
Mənim mövzum Xocalı soyqırımında Rusiya faktoru idi. Məruzəmdə 1805-ci ildən üzübəri rusların
Qafqazda və Azərbaycanda ermənilərdən necə yararlanması tarixinə toxundum və Türkiyə ilə
Azərbaycanın qardaşlığı məsələsindən də söz açaraq Azərbaycan türklərinin Türkiyədə "azəri"
adlandırılmasına etirazımı bildirdim.
Dosent Seyfəddin Altaylının da çıxışı böyük maraqla qarşılandı. O, Xocalı soyqırımı zamanı baş
vermiş bir çox dəhşətli hadisəni təsvir edərkən zal sanki donaraq diqqətlə qulaq asırdı.
Məruzələr bitdikdən sonra Süleyman bəy də daxil, üçümüzə də plaket (təşəkkür bəlgəsi) verildi.
Ən sonda Dənizlinin mühüm vəzifəliləri ilə yanaşı, çoxlu tələbə və şagird də bizimlə birgə şəkil
çəkdirdi.
Bununla da Dənizlidəki 2 gün çəkən Xocalı soyqırımı anımı başa çatdı.
525-ci qəzet.-2017.-2 mart-№ 39.-S.4.
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Texasdan olan konqresmen Xocalı soyqırımına dair bəyanat verib
ABŞ-ın Texas ştatından olan konqresmen Cin Qrin Xocalı faciəsinin 25-ci ildönümü ilə bağlı
bəyanat verib.
Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyindən APA-ya verilən məlumata görə, konqresmen Qrin bəyanatında
25 il öncə, 25-26 fevral tarixlərində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Xocalını işğal etdiyini və bu hücum
zamanı yüzlərlə günahsız insanın öldürüldüyünü, yaralandığını və əsir götürüldüyünü qeyd edib.
Bəyanatda Xocalı faciəsi ilə bağlı beynəlxalq insan hüquqları təşkilatının hesabatına toxunularaq bu
dəhşətli hadisənin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi dövründə ən böyük qətliam kimi xarakterizə
olunması və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə məhəl qoymadan
bilərəkdən bu vəhşilikləri törətməsi ilə bağlı məqamlara istinad olunub.
Bununla yanaşı, konqresmen Xocalının hazırda işğal altında olduğunu və BMT Təhlükəsizlik
Şurasının Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarının işğalını pislədiyini bəyan edib.
Konqresmen Qrin bəyanatında Xocalı faciəsini hərbi cinayət adlandıraraq illər ötdükcə daha çox
təşkilat və dövlətlərin Xocalıda Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törədilmiş vəhşilikləri tanıdığını bildirib.
Sonda ABŞ konqresmeni Azərbaycanın ABŞ-ın güclü strateji tərəfdaşı və dostu olduğunu
vurğulayaraq həmkarlarını bu faciəni qeyd etdiyi bir zamanda ölkəmizlə birgə olmağa və işğal edilmiş
torpaqlarımızda sülhün bərqərar olunması istiqamətində çalışmağa çağırıb.
Xalq qəzeti.-2017.-12 mart.-№55.-S.4.
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Ciddə şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb
Ölkəmizin Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı səfirliyinin təşkilatçılığı və İslam Əməkdaşlığı
Təşkilatı (İƏT) Baş katibliyinin dəstəyi ilə İƏT-in mənzil-qərargahında Xocalı soyqırımının 25-ci
ildönümünün anım mərasimi keçirilib.
Tədbirdə İƏT Baş katibi Yusif bin Əhməd Əl-Useymin, Baş katibin siyasi, iqtisadi, elm və
texnologiya və Fələstin məsələləri üzrə dörd müavini, Katibliyin müxtəlif idarələrinin baş direktor və
direktorları, Beynəlxalq İslam İnformasiya Agentliyinin Baş direktoru, İslam İnkişaf Bankının rəsmi
nümayəndəsi, bir sıra ölkələrin Ciddədəki baş konsulları, Türkiyə, İran, Əfqanıstan və Pakistanın İƏT
yanında daimi nümayəndələri, habelə diaspor üzvləri iştirak ediblər.
Əvvəlcə Azərbaycan səfirliyinin İƏT yanındakı ofisi tərəfindən Qarabağın tarixi, ermənilərin bu
torpaqlara köçürülməsi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün nəticələri və münaqişənin həlli
istiqamətində beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə BMT TŞ-nin qətnamələri barədə təqdimat nümayiş olunub.
Sonra Azərbaycanın krallıqdakı səfiri və İƏT yanında daimi nümayəndəsi Rasim Rzayev çıxış
edərək İƏT Baş katibinə tədbirə ev sahibliyi etdiyi üçün təşəkkürünü bildirib, Xocalı soyqırımı barədə
tədbir iştirakçılarını ətraflı məlumatlandırıb.
Vurğulanıb ki, 2008-ci ildən başlayaraq, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyasının uğurla həyata keçirilməsi
nəticəsində artıq bir sıra dövlətlər Xocalıda törədilən qırğını soyqırımı kimi tanıyıblar. İslam ölkələri dövlət
başçılarının 2013-cü ildə Qahirədə keçirilmiş 12-ci sammitində Xocalıda törədilən vandalizm soyqırımı
aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirilib.
Daha sonra İƏT Baş katibi çıxış edərək Xocalıda həlak olanların xatirəsini dərin hüznlə anıb,
Azərbaycan xalqına İƏT və İslam dünyası adından başsağlığı verib. Təşkilatın istər sammit, istərsə də XİN
Şurası tərəfindən qəbul edilən qərarlarında Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün qəti şəkildə
pislənildiyini vurğulayan Yusif Əl-Useymin münaqişənin həllində təşkilatın mövqeyinin dəyişməz
olduğunu bildirib. Xocalı soyqırımını insanlığa qarşı ağır cinayət adlandıran Baş katib gec-tez
günahkarların beynəlxalq səviyyədə cəzalandırılacağına ümidvar olduğunu deyib.
Sonra Türkiyə Respublikasının İƏT yanında daimi nümayəndəsi səfir Saleh Mutlu Şən çıxış edərək,
ölkəsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımı barədə mövqeyini bir daha diqqətə çatdırıb.
Anım mərasimində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən çəkilən “Khojaly Genocide” adlı sənədli film
nümayiş etdirilib.
İştirakçılara, həmçinin “Xocalı uşaqların gözü ilə” rəsm sərgisi və “Xocalıya ədalət!” kampaniyası
çərçivəsində keçirilən tədbirlərin fotoşəkillərindən ibarət sərgi təqdim olunub.
Sonda Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ehsan süfrəsi açılıb.
Yeni Azərbaycan.-2017.-15 mart-№ 47.-S.8.
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Estoniyalı deputat: Xocalı faciəsini törədənlər məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilməlidirlər
“Mənim fikrimcə, Estoniya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər çox yaxşı səviyyədədir və bu
münasibətlər müsbət məcrada inkişaf edir”.
Estoniya-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədr müavini Eynar Vallbaum bu fikri
AZƏRTAC-ın müxbiri ilə söhbətində söyləyib. Deputat vurğulayıb ki, bu gün uğurlu əməkdaşlıq üçün
geniş imkanlar var.
E. Vallbaum qeyd edib ki, bu ilin fevral ayında Bakıda səfərdə olarkən azərbaycanlı deputatlarla
görüşüb, həmin görüşdə ikitərəfli əməkdaşlığı ən yüksək səviyyəyə çatdırmaq, bütün mühüm məsələlərə
dair mütəmadi fikir mübadiləsi aparmaq barədə razılıq əldə edilib. O deyib: “Biz Milli Məclisin
Parlamentlərarası Dostluq Qrupunu yaxın vaxtlarda Estoniyaya səfərə dəvət etdik”.
Estoniya parlamentinin Dostluq Qrupunun üzvləri Bakıda səfərdə olarkən Xocalı faciəsinin
qurbanlarına abidəni ziyarət ediblər. E. Vallbaum bu faciə ilə əlaqədar öz mövqeyini belə ifadə edib: “Biz
cinayətkarları və 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Xocalının işğalı zamanı onların Azərbaycanın
dinc sakinlərinə qarşı törətdiyi qeyri-insani hərəkətləri qətiyyətlə pisləyirik. İnsanlığa qarşı cinayət olan bu
faciəni törədənlər məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilməlidirlər”.
E. Vallbaum Bakı barədə təəssüratlarını bölüşərək deyib: “Köhnə və təzə Bakının bir-birini necə
tamamlamasını görmək çox xoş idi. Sizin şəhəriniz insana müsbət enerji, işıq, xoş ovqat bəxş edir. Əlbəttə,
insanlarınız heyrətamiz dərəcədə mehribandır. Mən tanışlarıma Azərbaycana səfər etmələrini məsləhət
görürəm. Bu ölkədə səyahət etmək və onun minillik mədəniyyətindən zövq almaq mümkündür”.
İki sahil.-2017.-6 aprel-№ 58.-S.7.
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Mark Hauptman: Xocalı faciəsinin təkrarlanmaması üçün silahlı
zorakılıq hallarının qarşısı alınmalıdır
Almaniya Bundestaqının Xristian Demokratlar İttifaqı fraksiyasının üzvü Mark Hauptman
Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin (TEAS) Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
prosesində beynəlxalq təşkilatların rolu və iştirakı barədə sualına cavab olaraq bildirib ki, suveren
dövlətlərin ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı beynəlxalq münasibətlərin təməl prinsipləridir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının bir-biri ilə əlaqəli olan dörd qətnaməsində
aydın şəkildə qeyd edilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin beynəlxalq hüquqa zidd olaraq işğal etdiyi
Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılması və məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıtması
prioritetdir.
TEAS-dan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, M.Hauptman vurğulayıb ki, məcburi köçkünlərin
öz doğma evlərinə qayıtması Almaniya hökumətinin diqqət mərkəzində olan məsələdir.
“ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində təkrar danışıqların keçirilməsinə baxmayaraq, münaqişənin
həll prosesi uzanır. Avropa İttifaqının flaqmanı olan Almaniya hökumətinin danışıqlarda fəal iştirakı təklif
olunur. Rəsmi Berlin münaqişənin qısa zamanda sülh yolu ilə həll olunması üçün konkret addımlar
atmaq fikrindədirmi?” sualına cavab olaraq M.Hauptman bildirib ki, Almaniya çoxtərəfli formatda,
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində münaqişənin həllini dəstəkləyir və bunu gələcəkdə də edəcək. “Bu il
Avstriyanın ATƏT-də sədrliyi zamanı münaqişə iştirakçıları arasında davamlı etimadın qurulması prioritet
olacaq” bəyanatını eşitməkdən məmnun olduq. Sülhə yalnız danışıqlar masasında nail olmaq mümkündür.
Almaniyalı deputat ötən ilin aprel ayında Ermənistan hərbi qüvvələrinin təmas xətti boyunca
Azərbaycan mövqelərinə qarşı həmlə etməsi məsələsinə də toxunub. Bildirib ki, beynəlxalq münasibətlər
sisteminin təməli olan güc tətbiqinin ümumi şəkildə qadağan edilməsi prinsipi və BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinə davamlı şəkildə riayət edilməsi münaqişənin sürətli siyasi həlli üçün əsasdır. Bunu
rəhbər tutan Almaniya hər hansı bir təcavüzü kəskin şəkildə pisləyir. O vurğulayıb ki, Xocalı faciəsinin
təkrarlanmaması üçün silahlı zorakılıq hallarının qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır.
Xalq qəzeti.-2017.-13 aprel.-№76.-S.6.
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Xocalıda məhv edilən tariximiz, mədəniyyətimiz...
Bu ulu yurdda minilliklərin şahidləri, əsrlərin yadigarları da vandalizmin qurbanlarına çevrildi
Məhəmməd Nərimanoğlu
25 ildir ki, Xocalı sözü nəinki bu ulu yurdun həsrətini çəkənlərin, hətta “dünyanın o başına kimi
səpələnən” soydaşlarımızın dilinin əzbərinə, ağı-bayatısına çevrilib. Xocalı şəhəri Yuxarı Qarabağın dağlıq
hissəsində, Kiçik Qafqazın Kirs və Qırxqız dağlarının qoynunda yerləşir. Qədim türk sözü olan “xoca”dan
yaranıb və türkdilli xalqların dilində hörmətli, möhtəşəm, müqəddəs sayılan şəxslərə deyilib. Ona görə orta
əsr mənbələrində Xocalı “müqəddəs yurd” da adlandırılıb.
Bu kimi tarixi faktları özündə 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 çevrilib.
Azərbaycanın mədəni irsini hədəf seçən ermənilər işğal etdiyi torpaqlardakı maddi-mədəniyyət
abidələrimizi saxtalaşdıraraq erməniləşdirməyə çalışmışlar. Belə ki, işğal altında qalan maddi-mədəniyyət
abidələrimiz tamamilə və qəddarlıqla məhv edilmişlər. Dağlıq Qarabağ ərazisində və ətraf rayonlarda
Azərbaycanın milli mədəniyyət ocaqlarına erməni təcavüzkarları tərəfindən vurulan ziyanı dəqiq
hesablamaq mümkün deyil, çünki zaman dəyişib (keçmiş sovetlər dövründəki dəyərlər artıq öz
əhəmiyyətini itirdiyi üçün), qiymətlər yenidən formalaşıb. Eyni zamanda talan və məhv edilmiş sərvətlər
nəinki Azərbaycanın, həm də dünya sivilizasiyasının misilsiz mədəniyyət nümunələri hesab olunub.
Əhaliyə vurulmuş mənəvi-psixoloji zərbə ilə bərabər, ilkin və sonadək müəyyənləşdirilməmiş məlumatlara
əsasən, Azərbaycan iqtisadiyyatına 60 milyard ABŞ dollarından çox ziyan dəyib.
Xocalı tarixinin ululuğu, mədəniyyətinin zənginliyi ilə də seçilirdi. Orada qədim tarixə malik
abidələr də işğal zamanı darmadağın edildi. Bu isə o deməkdir ki, vandalizm siyasəti yürüdən ermənilər
tariximizi və mədəniyyətimizi yer üzündən silməyi qarşılarına əsas məqsəd qoyublar. Yandırılıb külü
göylərə sovrulan şəhərin yaxınlığında bizim e.ə. XIV-VII əsrlərə aid Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti abidələri
var idi.
Məhvə məhkum edilən sərvət təkcə bu sadaladığımız maddi-mədəniyyət nümunələri deyildi. Əhalisi
əsasən üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıq və əkinçiliklə məşğul olan bu şəhərdə toxuculuq fabriki, 2 orta və
2 səkkizillik məktəb fəaliyyət göstərib.
Xocalı ərazisində vaxtilə mövcud olmuş, lakin iyirmi beş il ərzində talan edilərək yer üzündən
silinmiş maddi-mədəniyyət, tarixi, dini abidələrimizə bir daha nəzər salmaq istərdik: Xocalı şəhəri və
Əsgəran dağındakı Tunc dövrü daş qutu nekropolu, Xankəndidən cənubdakı İlk Tunc və Orta Tunc dövrü
nekropolu, elə həmin dövrlərin Xocalı kurqanları, ilk orta əsrlərə aid küp qəbirləri nekropolu, Dəmir
dövrünün yadigarlarından olan abidələr, həmçinin Xaçınçay nekropolu - İlk Tunc və Orta Tunc dövrün
yadigarı (Seyidşən kəndindən şimal-şərqdə), Armudlu kəndindən 2 km. İlis kəndinə tərəfdəki küp qəbirlər,
Armudlu kəndindən 15 km aralı, İlis çayının sahilindəki nekropol, Şuşa kəndi, eləcə də Çanaqçı, Saruşen,
Xansıx, Xaçmaz, Badara, Daşbaşı, Xanabad, Əsgəran, Anabert yaşayış məntəqələri ərazisindəki qədim
qəbiristanlıqlar, 905-1202-ci illəri əhatə edən alban məbədləri, orta əsrlərə məxsus Qırxlar qalası, məbəd
kompleksi, Əsgəran və Aslan qalası kimi tarixin yaşıdları tamamilə yer üzündən silinərək saxtalaşdırılıb,
dünyaya erməni abidələri kimi təqdim olunub.
Xocalı ərazilərindəki maddi-mədəniyyət abidələrinin yerlə-yeksan edilməsini təsdiqləyən faktlar bir
daha göstərir ki, düşmən çox məkrli, qorxunc və iyrənc siyasətlə tariximizi saxtalaşdırmaq yolu seçmişdir.
İşğal altında qalan rayonların ərazilərindəki maddi-mədəniyyət abidələrinə göstərdikləri qeyri-insani
münasibət bir daha bunu təsdiqləyir.
Azərbaycan.-2017.-23 aprel-№ 85.-S.6.
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Xocalıdan başlanan xilaskarlıq...
Hafiz Təmirov,
polis mayoru
Onların xilasına heç kim tələsmirdi. Əlləri yerdən-göydən üzülənlərin gücü duadan başqa heç nəyə
çatmırdı. Dualar da o gün göylərə gec çatacaqdı, çünki düşmənin atdığı mərmilər göylərin qapısını
xocalıların üzünə elə qıfıllamışdı ki, bir də kim bilir nə vaxt açılacaqdı...
Təbiət də sanki xocalıların qəsdinə durmuşdu. Şaxtanın qılınc ağzı çox insanın qanına susamışdı.
Qardan don geyinən meşələrin çılpaq ağacları vahiməli insan fəryadından diksinib az qala kökündən çıxıb
qaçmaq istəyirdi. Düz 25 il bundan öncə Xocalıda uşaq, böyük, qoca, cavan, bir sözlə, canlı-cansız nə
vardısa güllə yarası aldı, şəhid oldu...
O da həmin gün doğmalarını, əzizlərini itirdi. 25 ildir ki, hələ də yarası qaysaq tutmayıb. Uşaq
yaddaşına Xocalı güllə kimi ilişib qalıb. Daha doğrusu, yaddaşı yaralanıb, xatırlamaq adlı "xoşbəxtliyi"
yoxdur artıq. Axı nəyi xatırlasın ki?
Adı bircə günün içində hamının dilində dolaşdı. Qəhrəmanlığı (bunu yazmağa haqqımız var)
qəzetlərdə, saytlarda manşetə çıxarıldı, başlıq oldu. Bu dəfə saytlarımız vicdanlı başlıqlar seçdilər. Onun
bu xilaskarlığı, bir insan həyatını ölümün pəncəsindən qurtarmağı hər birimizin gözündə gələcəyimizə olan
bir ümid çırağı yandırdı...
Dedilər ki, hazırda iş başındadır. Görüşdük. İdmançı cüssəsi, sadə və təmkini ilə diqqətimi çəkdi.
Uşaqlıq illərindən polisi sevməsindən, elə bu məqsədlə də polis peşəsini seçməsindən danışdı. Danışdıqca
gözünü bir nöqtəyə zilləyirdi. Mənə elə gəlirdi ki, bir neçə gün bundan öncə baş vermiş hadisəni 25 il əvvəl
yaşadığı hadisələri yenidən yaşayırmış kimi danışır. Bir də ki, doğmasını, əzizini itirən necə danışa bilər
axı?...
Sabunçu Rayon Polis İdarəsi 12-ci Polis Bölməsinin təhqiqatçısı, polis baş leytenantı Ələsgər
Hüseynov müstəqilliyimizi itirmək təhlükəsi ilə üzbəüz qaldığımız illərdə torpaqlarımız uğrunda vuruşubşəhid olan, sabitliyi, asayişi qorumaqla ölkəmizin dayaqlarını laxlamağa qoymayan Azərbaycan Polisinin
layiqli davamçılarından biridir.
Onunla söhbət zamanı düşünürəm ki, xilaskarlıq həm də insanın fitrətində olmalıdır. Yəni ürəyin
bütün qorxulara üstün gəlməlidir ki, sən bir insanın, bir canlının qurtuluşuna gedəndə özünü hər şeyə hazır
hiss edəsən, hətta ölümə belə...
Söhbət əsnasında diqqətimi bir şəkil çəkdi. Ulu öndər orta yaşlı bir kişiyə orden təqdim edirdi. Şəklə
diqqətlə baxdığımı görüb sükutu pozur: "O mənim atamdır. Ulu öndər babama verdiyi "Azərbaycan
bayrağı" ordenini atama təqdim edir."
- Bəs, baban hanı, orden niyə onun özünə təqdim edilmir?
"O, Xocalıda qaldı", - deyib kövrəlir və sözə başlayır. "Qırğın zamanı babam xocalılıları meşə yolları
ilə Ağdama gətirib. Onlarla insan onun sayəsində ölümdən qurtulub. Bu gün Hüseynov Mürşüd deyəndə
xocalılıların gözü dolur. O həm də Xocalıdan sonuncu çıxan vertolyotla əzizlərini Ağdama gətirib və geri
dönüb. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əlif Hacıyev onun Xocalını tərk etməsində nə qədər israr etsə də o,
"Xocalıda doğulmuşam, Xocalıda da öləcəyəm", - deyib. Elə ikisi də sözlərinin üstündə durub son
nəfəslərinə qədər Xocalını müdafiə ediblər, onu köməksiz qoymayıblar.
O danışır, mən isə babasının və onun qəhrəmanlığı arasında ortaq məxrəc, oxşarlıq axtarıram. Ən
əsası, biri ahıl yaşında, o biri isə otuzu haqlamamış qəhrəmanlığa imza atıb...
Polis baş leytenantı Ələsgər Hüseynova intihar etmək istəyən vətəndaşı xilas etməyi barədə verdiyim
növbəti suala cavab gecikmir. "Bu məsələ ilə bağlı bu gün hamı məlumatlıdır. Düşünürəm ki, həmin gün
mən yox, bir başqa həmkarım da bu barədə məlumatlı olsaydı, yenə də onun həyatını xilas etməyə
tələsəcəkdi. Çünki biz böyüklərimizdən belə görmüşük, belə götürmüşük"...
Ayrılanda əlini çiynimə qoyub dedi: "Həyatını xilas etdiyimiz Şaiqin qardaşı da torpaqlarımız
uğrunda şəhid olub. Elə mən də, onun ailəsi də əzizini, doğmasını itirməyin nə olduğunu yaxşı bilirik. Onun
belə ölümü isə çoxlarını qəmə boğacaqdı"...
Yeri gəlmişkən, bir soydaşımızın da həyatının xilas edilməsində sayıqlıq, fədakarlıq göstərən hər
kəsə təşəkkürümüzü bildirirk.
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Bakı xəbər.-2017.-29 aprel. – 1 may.-№75.-S.13.
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Konfrans Xocalı soyqırımını yenidən Türkiyə gündəminə gətirib
AZƏRTAC-ın Türkiyə nümayəndəliyi və İstanbuldakı Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin (İSTAD)
birgə təşkilatçılığı ilə qondarma “erməni soyqırımı”na dair konfrans keçirilib.
İSTAD-ın qərargahında təşkilatın katibi Tuna Güvənçin aparıcılığı ilə keçirilən konfransda
tədqiqatçı-yazıçı Mətin Yıldırım və AZƏRTAC-ın Türkiyədəki xüsusi müxbiri, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə
doktoru Sabir Şahtaxtının məruzələri dinlənilib.
Məruzəçilər “erməni məsələsi”nin siyasi gündəmə gətirilməsinin məqsədi, qondarma “erməni
soyqırımı” iddialarının əsassızlığı, erməni terror təşkilatlarının törətdikləri ağır cinayətlər, onların
yaranması və inkişafına təkan verən amillər və s. barədə ətraflı məlumat veriblər.
Sonra səkkiz yaşında olarkən erməni cəlladları tərəfindən atasının gözü qarşısında yandırılan Xocalı
sakini Xəzəngül Əmirova yaşadığı müsibətin dəhşətlərindən danışıb.
İSTAD-ın sədri Səfər Qaraqoyunlu qondarma “erməni soyqırımı” iddialarının 102-ci ildönümü
ərəfəsində bu konfransın təşkilinin məqsədindən danışıb. Diqqətə çatdırıb ki, ermənilərin əsassız iddialarını
dəstəkləyənlər Xocalı soyqırımının dəhşətləri qarşısında susurlar.
TürkBirDev Vəqfinin sədr müavini Hüseyn Ali Yücel çıxışında ermənilərin törətdikləri cinayətlərin,
əsassız iddialarının qarşısının alınması və gələcəkdə belə faciələrin yaşanmaması üçün türk dünyasının
birlik və həmrəyliyinin vacibliyindən bəhs edib.
Çıxışlarda qeyd olunub ki, qondarma “erməni soyqırımı” məsələsində əsl gerçək Xocalı soyqırımına
dair faktlar və sübutlardır. Heç kim unutmamalıdır ki, düşmən hər zaman yeni-yeni soyqırımları törətməyə
fürsət axtarır. Bunun qarşısını almaq üçün tarixin müxtəlif dövrlərində ermənilərin xalqlarımıza qarşı
törətdikləri cinayətləri dərindən öyrənmək, əhalini, xüsusən gəncləri, eləcə də dünya ictimaiyyətini bu
barədə geniş məlumatlandırmaqdır.
Sonra erməni vəhşiliyinin acı nəticələrini əks etdirən film nümayiş olunub. Filmdə XIX əsrin
sonlarından başlayaraq ermənilərin törətdikləri cinayətlərdən, o cümlədən Azərbaycan torpaqlarının 20
faizinin işğal olunması, bir milyondan çox azərbaycanlının ata-baba yurdundan qaçqın düşməsi, Xocalı
soyqırımı və digər cinayətlərdən ətraflı söhbət açılıb.
Türkiyənin Anadolu Agentliyinin konfransdan yaydığı informasiya əsasında qardaş ölkə KİV-i
Xocalı soyqırımını yenidən gündəmə gətiriblər.
Azərbaycan.-2017.-30 aprel.-№91.-S.5.
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Rusiyalı alimin Xocalı soyqırımı ilə bağlı hazırladığı petisiyaya qısa vaxtda 15 mindən çox imza
toplanıb
Rusiyalı tarixçi alim Oleq Kuznetsovun Xocalı soyqırımının tanıdılması üçün hazırladığı petisiyaya
qısa vaxtda 15 mindən çox imza toplanıb. Rusiya Dövlət Dumasının üzvlərinə ünvanlanmış petisiyaya
reaksiyanın verilməsi üçün ümumilikdə 25 min imzanın toplanması zəruridir.
Milli Məclisin regional məsələlər komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə bildirib ki, Rusiyanın tanınmış
tarixçisi və siyasi təhlilçisi Oleq Kuznetsovun Xocalı faciəsinin soyqırımı cinayəti kimi tanınması ilə bağlı
tərtib etdiyi petisiyada 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda dinc sakinlərə qarşı amansız
cinayətin törədildiyi, bunun hazırda Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunan şəxslər tərəfindən
gerçəkləşdirildiyi vurğulanır. İnsanlığa qarşı törədilən Xocalı faciəsini bir sıra dünya dövlətləri soyqırımı
aktı kimi tanıyıb. Petisiyada eyni addımın Rusiyanın Dövlət Duması tərəfindən atılmasının vacibliyi
əsaslandırılır.
Azərbaycan gənclərini Xocalı faciəsinə hüquqi qiymətin verilməsi istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlərə dəstək göstərməyə, bununla əlaqədar müvafiq təbliğat işləri aparmağa və petisiyaya imza atmağa
çağıran Oleq Kuznetsov az vaxtda petisiyaya minlərlə internet istifadəçisinin qoşulduğunu qeyd edib. O
deyib ki, Rusiya Dövlət Dumasının üzvlərinə ünvanlanmış petisiyaya reaksiya vermək üçün change.org
saytına daxil olmaqla imza sayını daha da artırmaq mümkündür: “Xocalı soyqırımının tanıdılması
istiqamətində geniş təbliğat işləri aparılır. İnzibati resurslardan istifadə edərək gənc nəslin diqqətini bu
məsələyə cəlb etməliyik. Petisiyada faciəni törədənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, faciənin
insanlığa qarşı cinayət və soyqırımı aktı kimi qiymətləndirilməsi çağırışı edilir. Bu sənəd qətliamın
soyqırımı kimi qəbul edilməsində, onu törədən cinayətkarların hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsində
mühüm əhəmiyyətə malikdir”.
Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin siyasi araşdırmalar və analitik təhlil
sektorunun müdiri Fuad Axundov və digər çıxış edənlər Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyaya
çatdırılması istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətindən danışıblar. Bildirilib ki, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, bir sıra ölkələr, ABŞ-ın bəzi ştatları Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınması üçün
sənədlər qəbul ediblər. Xocalı soyqırımının müxtəlif ölkələrdə tanıdılması istiqamətində keçirilən
petisiyalar da atılan addımlardandır. Belə ki, dünya liderlərinə, KİV-lərə, bütün vicdanlı insanlara
ünvanlanan bu petisiyalarda faciəni törədənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, qətliamın insanlığa
qarşı cinayət və soyqırımı aktı kimi qiymətləndirilməsi çağırışı edilir.
Səs.-2017.-4 may-№ 78.-S.10
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“Dünyada daha çox sayda insana Xocalı haqda məlumatı çatdırmaq lazımdır”
Fuad Hüseynzadə
Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan Laçın rayonunun Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən
işğal edilməsindən 25 il ötür. Bununla bağlı mayın 17-də laçınlı məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı
Ağcabədi rayonu ərazisindəki Taxtakörpü qəsəbəsində ümumrayon anma mərasimi keçirilib.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, Qarabağ müharibəsi veteranları və şəhid ailələri, ağsaqqallar,
gənclər qəsəbədə ucaldılmış xatirə Abidə-Kompleksinin önünə gül-çiçək dəstələri düzərək, şəhidlərin
ruhuna ehtiramlarını bildiriblər. Respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş Vətən
övladlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Mərasim iştirakçıları Laçının təbiətini, tarixi
abidələrini, işğaldan əvvəlki və sonrakı görüntülərini, laçınlı məcburi köçkünlərə dövlət qayğısını əks
etdirən fotostendlərlə tanış olublar.
Laçınlı məcburi köçkünlər Prezident İlham Əliyevin münaqişənin həlli ilə bağlı aparılan
danışıqlardakı mövqeyini dəstəklədiklərini, eyni zamanda işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi
üçün Ali Baş Komandanın əmri ilə erməni faşistlərinə qarşı silaha sarılmağa hər an hazır olduqlarını
bildiriblər.
Xatırladaq ki, Laçın Azərbaycanın cənub-qərbində, dağlıq ərazidə yerləşir. Şimaldan Kəlbəcər,
şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavənd, cənubdan Qubadlı rayonu ilə, qərbdən isə Ermənistanla həmsərhəddir.
Rayon mərkəzinin Bakı şəhəri ilə şose yolla ara məsafəsi 450 km, Xankəndi dəmir yolu stansiyası ilə ara
məsafəsi isə 60 km-dir. 1992-ci il mayın 18-də erməni hərbi birləşmələri 1835 kvadratkilometr ərazisi olan
Laçın rayonunu - bir şəhər, bir qəsəbə və 125 kəndi işğal edib, bu yerlərin 60 min nəfərə yaxın sakinini
doğma torpağından didərgin salıblar. Müharibə zamanı 267 nəfər laçınlı şəhid olub, 66 nəfər girov
götürülüb, 120 nəfər sağlamlığını itirib, yüzlərlə uşaq yetim qalıb. İşğal nəticəsində rayondakı 217
mədəniyyət, 101 təhsil, 142 səhiyyə, 462 ticarət, 96 məişət, 30 rabitə, 2 avtonəqliyyat müəssisəsi və
müxtəlif təyinatlı istehsal müəssisələri, 13 min 745 ev talan və məhv edilib, 250-dən çox tarixi abidə erməni
vandalizminə məruz qalıb. İctimai və şəxsi təsərrüfatlardakı 25 min baş iribuynuzlu və 200 min başdan çox
davar, minlərlə arı ailəsi, əhalinin bütün varidatı işğal zonasında qalaraq qarət edilib. Ümumilikdə, işğal
nəticəsində Laçın rayonuna 7,1 milyard ABŞ dollarından çox ziyan dəyib. İşğal olunmuş rayonun yerli
əhalisi 01 yanvar 2014-cü il tarixə 73.3 min nəfər olmaqla respublikanın 57 şəhər və rayonunda müvəqqəti
məskunlaşıb.
Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində demoqrafik strukturu süni şəkildə dəyişdirmək
siyasətini həyata keçirir. Bu məqsədlə əvvəllər, ümumiyyətlə, ermənilər yaşamayan Laçın rayonuna
ermənilərin qanunsuz məskunlaşdırılmasını həyata keçirir. ATƏT-in Faktaraşdırıcı Missiyası hesabatında
Laçın rayonu ərazisində 8-11 min erməninin yerləşdirildiyini müəyyən edib. Azərbaycanın məlumatlarına
görə isə bu rəqəm 13 mindən artıqdır.
“Kifayət sayda imza toplanarsa, Xocalı soyqırımına dair məsələnin Dumada müzakirəsinə
nail ola bilərik”
Qeyd edək ki, azərbaycanlılara qarşı ermənilər tərəfindən aparılan işğalçılıq siyasəti Rusiya
tarixçilərinin də diqqət mərkəzindədir. Ötən gün rusiyalı tarixçi Oleq Kuznetsovun təşəbbüsü ilə Rusiya
Dövlət Duması və Rusiya Federal Məclisinin Federasiya Şurasına ünvanlanan Xocalı soyqırımı petisiyası
ilə bağlı keçirilən tədbir buna nümunədir. Tədbirdə çıxış edən rusiyalı tarixçi bildirib ki, Rusiyada erməni
icması azərbaycanlılara nisbətən az təşkilatlanıb: "Onlar bir iş görəndə, 40 nəfəri cəlb edirlər. Lakin bu
kadrları daha uğurlu idarə edirlər və dəqiq fəaliyyət planına malikdirlər. Petisiyada 19 min imza toplanıb.
12 mini Azərbaycandan gəlib. 10 milyonluq ölkə üçün bu aşağı rəqəmdir".
Onun rəyinə görə, sənəd Rusiya Dövlət Duması tərəfindən baxılması üçün ən azı 100 mindən çox
imza toplamalıdır: “100 min imza Azərbaycan əhalisinin 1%-ni təşkil edir. Əgər kifayət sayda imza
toplanarsa, o zaman Xocalı soyqırımına dair məsələnin Rusiya Dövlət Dumasında müzakirəsinə nail ola
bilərik, bu da mühüm hadisədir. Dünyada daha çox sayda insanın bu faciə barədə məlumatı olması üçün bu
zəruridir”.
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“Vəzifəmiz Rusiya Dövlət Dumasında qərarın qəbul edilməsi deyil. Məqsədimiz soyqırımı olub və
ya olmamasına dair parlament dinləmələrinə təşəbbüs etməkdir. Artıq o zaman hüquqi sübutlar
hazırlanmalıdır”, - deyə o əlavə edib.
O. Kuznetsov bildirib ki, petisiyalar daha çox xarici ölkələrdən gəlir. O, imzaların az toplanmasının
səbəblərinə də toxunub: “İnsanlar arasında inamsızlıq var. Onlar Dövlət Dumasının bu məsələyə münasibət
bildirəcəyini güman etmirlər. İnsanlar hesab edirlər ki, Qarabağı Rusiya işğal edib və heç zaman öz səhvini
etiraf etməz. O zaman biz bu petisiyanı niyə yaradırıq? Bəzən insanlar petisiyaya imza atmaqla bəyənməyi
dəyişik salırlar. Bu petisiyaya imza atmaq üçün poçt ünvanından qeydiyyata almaq lazımdır.
Tarixçi bildirib ki, imzaların böyük hissəsi Lənkərandan gəlib. O, universitetlərdə tələbələrlə görüş
keçirmək üçün Gəncə və Mingəçevirə gedəcəyini də bildirib.
Xatırladaq ki, O. Kuznetsov 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda azərbaycanlılara
qarşı törədilmiş soyqırımının tanınması üçün 2017-ci il mart ayının əvvəlindən petisiyaya başlayıb. Petisiya
RF Dövlət Dumasına və Federasiya Şurasına ünvanlanıb. Petisiyada faciəni törədənlərin cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməsi, faciənin insanlığa qarşı cinayət və soyqırımı aktı kimi qiymətləndirilməsi
çağırış olunur. Bu petisiya həm də Rusiyanın Dövlət Dumasında faciənin soyqırımı kimi qəbul edilməsində,
onu törədən erməni cinayətkarların hüquqi məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində əhəmiyyətə malikdir.
Serbiya Srebrenitsada, dünya birliyi isə Xocalıda soyqırımını etiraf etməlidir
Nəzərə çatdıraq ki, beynəlxalq təşkilatlar Xocalı soyqırımını “Azərbaycan Srebrenitsası”
adlandırıblar. Bu arada Avropa Şurasının ekspertləri Serbiyanı 1995-ci ildə Srebrenitsada müsəlmanların
kütləvi qətlə yetirilməsini soyqırımı kimi rəsmən tanımağa çağırıblar. Avropa Şurasının İrqçiliyə və
Dözümsüzlük Əleyhinə Komissiyası məlumat verib ki, Serbiya parlamenti və prezidenti baş verənlərə görə
üzr istəsə də, indiyədək beynəlxalq məhkəmələrin çıxardığı qərara müvafiq olaraq həmin hadisələri
soyqırımı kimi qəbul etməyib.
1995-ci ilin iyul ayında - Bosniyada müharibənin başa çatmasına bir neçə ay qalmış - BosniyaSerbiya birləşmələri 8000-dək müsəlmanı oğurlayıb və öldürüblər. Bu qətliam İkinci Dünya
müharibəsindən sonra Avropada ən dəhşətli hərbi cinayət hesab olunur.
Avropa Şurasının müvafiq komissiyası öz bəyanatında soyqırımında və “irqçilik zəminində digər
hərbi cinayətlərdə” təqsirkarların tutulmasında və məsuliyyətə cəlb olunmasında irəliləyişin zəif olmasına
görə təəssüfünü bildirib. Sənəddə vurğulanır ki, soyqırımı faktının tanınması və zorakılığın bütün hallarının
şəffaf araşdırılması “müxtəlif etnik qruplardan olan insanların bundan sonra zorakılıq zəminində yeni
cinayətlər dalğası qorxusu altında yaşamamaları üçün mütləq lazımdır”.
Serbiya Bosniyada müharibə qurtarandan sonra beynəlxalq ədliyyə orqanlarının fikirlərinə
baxmayaraq, Srebrenitsada soyqırımı faktını rəsmən tanımaqdan imtina edir. Xatırladaq ki, Bosniyanın
şaxtaçılar şəhərindəki soyqırımından 4 il əvvəl Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanın Xocalı
şəhərində dinc əhaliyə qarşı analoji qırğın törədib.
Palitra.-2017.-18 may.-№ 87.-S.11.
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Əli Həsənovun Xocalı soyqırımı haqqında elmi məqaləsi Rusiyanın nüfuzlu
“Science and world” jurnalında dərc edilib
Rusiyada çap olunan nüfuzlu “Science and world” jurnalında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun “Xocalı soyqırımı: Səbəbləri,
nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması” adlı elmi məqaləsi ingilis dilində dərc edilib.
Məqalədə son iki əsrdə azərbaycanlılara qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə
həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasəti geniş təhlil edilir.
Müəllif zəngin xarici mənbələrə və tarixi faktlara əsaslanan məqaləsində göstərir ki, son iki əsrdə
xalqımıza qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik təmizləmə,
soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasəti Azərbaycan tarixinin faciələrlə, o cümlədən qanlı hadisələrlə dolu çox
ağrılı mərhələlərini təşkil edir. Bu millətçi-şovinist siyasətin əsas məqsədi azərbaycanlıları öz tarixi
torpaqlarından qovmaqla əzəli Azərbaycan ərazilərində ermənilərin uydurduqları “Böyük Ermənistan”
dövləti yaratmaq olub.
Məqalədə hər dəfə Qarabağa dair ərazi iddialarının kənardan, məhz Ermənistanın təbliği, təhriki və
təzyiqi ilə ortaya atılması diqqətə çatdırılır və göstərilir ki, XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında
ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının köməyi ilə “Böyük Ermənistan” ideyasını
həyata keçirmək üçün yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürüblər. Nəticədə 1988-1993-cü illərdə monoetnik dövlət yaratmağa nail
olan Ermənistan Respublikası Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzkarlıq siyasəti yeridib, dinc sakinlər
qətlə yetirilib, yaşayış məntəqələri dağıdılıb, talan edilib və yandırılıb.
Müəllif məqalədə XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısından başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana
qarşı ərazi iddiaları və işğalçılıq siyasətini, o cümlədən 1988-1993-cü illərdə azərbaycanlılara qarşı etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasətini elmi mənbələrə əsasən araşdırır, xüsusilə XX əsrin sonunda ermənilərin
Xocalıda törətdikləri soyqırımı aktını bütün insanlığa qarşı ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirir.
Məqalədə 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən şəhərin işğalı zamanı həyata
keçirilən cinayətlər, xüsusilə dinc əhaliyə qarşı törədilmiş vandalizm aktları xarici mənbələrə əsasən geniş
təhlil edilir, Xocalı soyqırımı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı məqsədyönlü şəkildə həyata keçirdiyi ən
ağır cinayət kimi araşdırılır. Həmçinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində bu strateji əhəmiyyətli
ərazinin tarixinə nəzər salınır, Xocalı şəhərinin əhəmiyyətini artıran səbəblər göstərilir ki, bu da Dağlıq
Qarabağda strateji əhəmiyyətli və əhalisi soyqırımına məruz qalmış ərazi haqqında daha ətraflı məlumat
almaq istəyən xarici oxucuda geniş təsəvvür yaradır.
Məqalədə Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması, ona siyasi-hüquqi qiymət verilməsi
istiqamətində Azərbaycan dövlətinin gördüyü işlər, eləcə də Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə soyqırımı
aktı kimi daha geniş tanınması məsələləri tədqiq edilir, bir sıra dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
qəbul edilmiş sənədlər araşdırılır. Xüsusilə, bu qırğını soyqırımı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyan
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) toplantılarında qəbul edilən sənədlər də ayrıca təhlil edilir.
Qeyd edilir ki, hazırda Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması və beynəlxalq aləmdə daha geniş
yayılması, eləcə də qətliama obyektiv siyasi-hüquqi qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımlar Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən uğurla davam etdirilir. Fondun bu istiqamətdə fəaliyyəti nəticəsində dünya ölkələri
erməni işğalçılarının Xocalıda insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha geniş məlumatlandırılır.
Müəllif vurğulayır ki, beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və insanlıq əleyhinə yönələn əməldir
və ən ağır cinayət hesab edilir. Bu barədə BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı
qətnaməsi qəbul edilib və “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında”
konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunub. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü
zamanı həmin Konvensiyada təsbit olunmuş soyqırımı cinayətini təşkil edən bütün əməllər azərbaycanlılara
qarşı tətbiq edilib. Müəllif diqqətə çatdırır ki, Xocalı soyqırımı dünya tarixində heç vaxt unudulmayan
Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi, Ruanda, Srebrenitsa və Holokost kimi dəhşətli soyqırımlarından heç
də geri qalmır və adıçəkilən hadisələr dinc əhalinin soyqırımı olaraq bütün dünyada geniş əks-səda doğurub.
Professor Əli Həsənovun məqaləsinin nüfuzlu “Science and world” jurnalında dərc edilməsi təkcə
müasir tariximizin ən qanlı səhifələrindən biri olan Xocalı soyqırımının öyrənilməsi və yaddaşlarda həkk
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olunması üçün deyil, eləcə də Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin dünyaya çatdırılması və ifşa olunması
baxımından əhəmiyyətlidir.
Xalq qəzeti.-2017.-26 oktyabr.-№235.-S.2.
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İsveçrəlilərə Xocalı soyqırımı barədə məlumat verilib
Azərbaycan diasporası müxtəlif xalqların həyatında faciəli məqamların olduğunu, amma öz
miqyasına və amansızlığına görə Xocalı soyqırımının onlardan tamamilə fərqləndiyini diqqətə
çatdırıb
İlham Əliyevin apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasət, dünya dövlətləri və beynəlxaql təşkilatlarla
yüksək səviyyədə qurulan münasibətlər, dünyada sülhün təmin olunmasına, ətraf mühitin və dünya inciləri
olan maddi-mədəniyyət abidələrinin qorunmasına ölkəmizin verdiyi tövhələr, Azərbaycanın təkcə neftlə
zəngin ölkə deyil, həm də insanpərvərlik nümunəsi olan əhali resursu ilə zəngin olması kimi məqamlardan
İsveçdə də xəbərdardır. Azərbaycan-İsveçrə əlaqələri ilk növbədə dostluq və qarşılıqlı etimada əsaslanır,
yüksək inkişaf dinamikası və nümunəviliyi ilə seçilən ciddi tərəfdaşlıq münasibətləri kimi səciyyələndirilir.
İsveçrə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında
dayanıqlı həllinin təmin olunması üçün struktur danışıqlar prosesinin tərəfdarıdır. İsveçrənin
Azərbaycandakı səfiri Filipp Stalder deyib ki, “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin təmin
olunması üçün mandat ATƏT-in Minsk qrupuna verilib. İsveçrə bu formatın iştirakçısı olmasa da, biz
Minsk qrupu həmsədrlərinin işini tam dəstəkləyirik və struktur danışıqlar prosesinin tərəfdarıyıq. İsveçrə
dinc sakinlərə qarşı zorakılıq aktlarını və onların atəşə tutulmasını qətiyyətlə pisləyir. İsveçrənin
Azərbaycandakı səfiri Filip Stalder bildirib ki, münaqişə tərəfləri danışıqlar masasına əyləşməli və daha
səmərəli sülh danışıqları aparmalıdır: “Hər bir münaqişə qonşu ölkələrə, ümumilikdə bütün regiona mənfi
təsir edir və bu baxımdan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də öz mənfi təsirini göstərməkdədir”.
Xocalı soyqırımı bardə də bu ölkə məlumatlıdır. Bu il Azərbaycanın İsveçrədəki səfirliyinin dəstəyi
və “Azərbaycanın dostları” diaspor təşkilatının təşkilatçılığı ilə İsveçrənin Bazel şəhərindəki “Union”
tədbir zalında “Xocalıya ədalət” devizi altında anım tədbiri keçirilib. Tədbir zamanı iştirakçılara ilkin olaraq
Azərbaycan barədə geniş məlumat verilib, müxtəlif video roliklər göstərilib, daha sonra isə “Xocalıya
ədalət” kampaniyası çərçivəsində hazırlanıb, Xocalı soyqırımından bəhs edən film iştirakçılara təqdim
edilib. Bundan əlavə, İtaliyada yaşayan azərbaycanlı xoreoqraf Mais Nuriyevin rəhbərliyi altında fəaliyyət
göstərən qrupun ifasında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə xüsusi hazırlanmış tamaşa göstərilib.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən “Xocalıya ədalət”
("Justice for Khojaly") beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində Azərbaycanın İsveçrədəki
səfirliyinin təşkilatçılığı və Avropa-Azərbaycan Cəmiyyətinin dəstəyi ilə ölkənin paytaxtı Bernin məşhur
Bellevue otelində Xocalı soyqırımından bəhs edən kitabların və filmin təqdimatı keçirilib. Azərbaycan
diasporası dünyada müxtəlif xalqların həyatında faciəli məqamların olduğunu, amma öz miqyasına və
amansızlığına görə Xocalı soyqırımının onlardan tamamilə fərqləndiyini diqqətə çatdırıb.
Azərbaycanın tarixi torpağı Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşən, kiçik və azsaylı əhalisi olan Xocalı
şəhərində vəhşiləşmiş ermənilərin keçmiş sovet ordusunun Xankəndində dislokasiya olunmuş 366-cı
alayının köməyi ilə fevralın 25-dən 26-na keçən gecə törətdikləri soyqırımından danışan səfir bu hadisənin
XX əsrin görünməmiş faciəsi olduğu bildirilib. Tədbirdə iştirak edənlərə şəhərin əvvəlcə bir neçə istiqmətdə
top və minamyot atəşinə tutulduğunu, 150 azərbaycanlı hərbçini qətlə yetirdikdən sonra azğınlaşmış
ermənilərin dinc əhaliyə divan tutduqlarını qeyd edib. Doğma ata-baba yurdlarında azərbaycanlılara qarşı
etnik təmizləmə siyasəti aparan ermənilərin həmin faciəli gecədə hətta günahsız qadınlara, uşaqlara və yaşlı
insanlara belə aman vermədiklərini, 8 ailəni isə təmamilə məhv etdiklərini bildirilib.
Xocalı soyqırımına dünya ictimaiyyətinin və beynəlxalq təşkilatların siyasi qiymət verməmələrindən
təəssüf hissi keçirdiyini diqqətə çatdırılıb. Məhz Heydər Əliyev Fondunun vits-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə keçirilən “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində təşkil olunana konfranslar, təqdimatlar
və digər tədbirlər sayəsində artıq əksər ölkələrin XX əsrin ən ağrılı və qanlı faciəsi barədə ətraflı məlumat
əldə etdiklərini, bir sıra ölkələrin parlamentlərinin faciəni rəsmən soyqırımı kimi tanındığını vurğulanıb.
Tədbirin İsveçrə auditoriyasını tam məlumatlandırmağa istiqamətləndirildiyi bildirilib.
Avropa-Azərbaycan Cəmiyyətinin təmsilçisi Yan Pert ölkəmizə səfərləri zamanı Xocalı faciəsi
haqqında ətraflı məlumat əldə etdiyini və dünya ictimaiyyətini soyqırımı barədə daha dolğun
məlumatlandırmaq üçün kitab nəşr etdirmək qərarına gəldiyini deyib. O Xocalı faciəsini yaşamış insanlarla
söhbət və soyqırımla bağlı dərc olunan materiallar əsasında “Müharibə cinayətinin Xocalı şahidi.
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Ermənistan müttəhim kürsüsündə” kitabın ərsəyə gəldiyini vurğulayıb. Kitabın ingilis dilində nəşr
olunduğunu, dünya ictimaiyyətinin marağını nəzərə alaraq onun digər dillərə də tərcümə ediləcəyini
bildirib.
İsveçrəli tarixçi-jurnalist Andre Vidmer müəllifi olduğu “Unudulmuş münaqişə” kitabı üzərində
işləyərkən Ermənistana və Azərbaycana səfərlər etdiyini, bu zaman münaqişənin doğurduğu ağır nəticələrin
şahidi olduğunu, onun tarixi köklərini araşdırdığını, əsl həqiqəti aşikar etdiyini deyib. O araşdırmaları
nəticəsində Ermənistanın işğalçı dövlət olması və ermənilərin Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etməsi
qənaətinə gəldiyini bildirib.
İsveçrə Konfederasiyaının dövlət strukturaları rəsmlərinin, ölkədə akkreditə olunan diplomatik
korpus nümayəndələrinin, qardaş Türkiyə və Azərbaycan diasporası təmsilçilərinin iştirak etdiyi tədbirdə
litvalı prodüser Aleksandras Brokasın “Sonsuz dəhliz” filmi nümayiş etdirilib, qonaqlara Xocalı
faciəsindən bəhs edən kitablar təqdim olunub.
Tədbirdə, həmçinin “Xocalı faciəsi uşaqların gözü ilə “ rəsm əsərlərindən ibarət sərgi də nümayiş
etdirilib.
Azərbaycanla İsveçrə arasında təhsil sahəsində də əlaqələr inkişaf edir. Bu gün bu ölkədə bir neçə
Azərbaycan məktəbi fəaliyyət göstərir. Cenevrə şəhərində yerləşən Akademik Mərkəzin “Oiseau Bleu“
(Göy Quş) adlı ibtidai məktəbinin nəzdində Azərbaycan dili kursları fəaliyyət göstərir. Yeni tədris ili
münasibətilə ölkəmizin Cenevrədəki BMT Bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında Daimi
Nümayəndəliyinin əməkdaşları Cenevrə Akademik Mərkəzində olublar. Daimi nümayəndəliyin əməkdaşı
Cavid Sadıxov yeni dərs ilində Cenevrə Akademik Mərkəzinə və onun müəllimlərinə uğurlar arzu edərək,
burada Azərbaycan dilinin də tədris olunması təşəbbüsünün irəli sürülməsi və həyata keçirilməsi üçün
Mərkəzin kollektivinə daimi nümayəndəlik adından təşəkkürünü bildirib. Azərbaycanlı şagirdlər və
valideynlərlə yanaşı, Cenevrə Akademik Mərkəzinin baş direktoru Yelena Həsənova və mərkəzin uşaq
proqramları üzrə direktoru Yelena Stepanenko də iştirak ediblər. Y. Həsənova “Göy Quş” ibtidai
məktəbinin tədris proqramı haqqında ətraflı məlumat verib, Azərbaycan dilinin tədrisinə 2016-cı ildə
başlanıldığı diqqətə çatdırıb. Mərkəzin direktoru Azərbaycan dilinin tədrisinin şagirdlər tərəfindən böyük
maraqla qarşılandığını və dilin tədrisi ilə yanaşı, uşaqlara Azərbaycan mədəniyyəti və adət-ənənələri
haqqında da məlumatın verildiyini qeyd edib. Hazırda məktəbdə Azərbaycan dili müəllimləri olan
həmyerlilərimiz Elnarə Allahverdiyeva və Fidan Mehdiyeva tərəfindən 4-6 və 7-14 yaşlarında olan uşaqlara
həftədə iki dəfə olmaqla dərslər keçirilir. Şagird və valideynlərin istəyini nəzərə alaraq, mərkəz rəhbərliyi
yeni tədris ilində ibtidai məktəb nəzdində Azərbaycan milli rəqslər kursunu da açmaq qərarına gəlib.
Azərbaycan diplomatları Cenevrə Akademik Mərkəzinin kitabxanasına ölkəmizin zəngin ədəbiyyatı,
incəsənəti və musiqi mədəniyyəti haqqında kitab və nəşrlər təqdim ediblər.
Belə məktəblərdən biri də Sürix şəhərində fəaliyyət göstərir. Bir neçə il bundan əvvəl isə İsveçrənin
paytaxtı Bern şəhərində, Maarif Idarəsinin təşəbbusu ilə bu şəhərin qimnaziyasının 2 qrupunun şagirdləri
üçün Azərbaycan haqqında məlumat xarakterli dərslər keçirilib.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bu ölkədə
başlamış "Azərbaycanın dostları" Cəmiyyətinin təşkil etdiyi tədbirdə Azərbaycan xalqının tarixi,
mədəniyyəti və bugünkü reallıqları, ölkəmizin hər sahədə inkişaf tempi isveçrəli qonaqlara təqdim olunub.
Üç nöqtə. - 2017.- 31 oktyabr. - № 192. - S. 5.
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Xocalı qadınları işğal olunmuş torpaqlarımıza qanunsuz səfər edən aparıcı Antoni Bourdayna
məktub ünvanlayıblar
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarına qanunsuz səfər edən CNN-in aparıcısı Antoni Bourdayna
Xocalı soyqırımı zamanı bu şəhərin sağ qalmış qadınları və “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ
bölgəsinin azərbaycanlı icması” İctimai Birliyi tərəfindən məktub ünvanlanıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, məktubda deyilir: “Sizə XX əsrin ən dəhşətli müharibə cinayətlərindən
olan Azərbaycanın Xocalı şəhərinin məhvi nəticəsində sağ qalmış analar, bacılar və qızlar adından yazırıq.
Müharibə cinayətləri, etnik təmizləmə, fərq qoyulmadan mülki vətəndaşlara qarşı zorakılıq
Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına davam edən təcavüzünün tərkib hissəsidir.
1991-1994-cü illərdə müharibənin fəal dövrü zamanı Azərbaycanın Xocalı şəhərinə Ermənistan
silahlı qüvvələrinin hücumu xüsusilə amansız və faciəli idi. Münaqişədən əvvəl biz - qırğının qurbanları və
digər 7 min sakin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Xocalı şəhərində dinc şəraitdə yaşamışıq. 1991ci ilin oktyabrından etibarən şəhər tamamilə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alındı.
1992-ci il fevralın 25-də erkən saatlardan Xocalının kütləvi artilleriya atəşinə tutulmasından sonra müxtəlif
istiqamətlərdən hücum başlandı. Nəticədə Ermənistan silahlı qüvvələri hazırda da bölgədə yerləşdirilmiş
keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalını ələ keçirdilər. İşğalçılar Xocalını xüsusi
amansızlıqla dağıdıb və mülki əhalini tamamilə məhv etdilər. Ermənistan silahlı qüvvələri xüsusi
qəddarlıqla - diri-diri yandıraraq, baş dərisini soyaraq, boynu vuraraq, hamilə qadınların isə qarın boşluğunu
süngü ilə yararaq vəhşiliklər törətdilər. Hətta uşaqlar belə istisna deyildi. Bütövlükdə, hücum və şəhərin ələ
keçirilməsi nəticəsində 106-sı qadın, 63-ü uşaq və 70-i yaşlı insan olmaqla 613 nəfər dinc sakin qətlə
yetirildi. Digər 1000 sakin yaralandı, 1275 nəfər girov götürüldü, 150 insanın taleyi isə bu günədək
naməlum qalıb. Azərbaycanın Xocalı şəhərində vətəndaşların qəsdən öldürülməsi onların irqi ayrı-seçkilik
əsasında kütləvi şəkildə qırğınına yönəldilmiş soyqırımıdır”.
Məktubda qeyd edilir ki, Ermənistanın o vaxtkı müdafiə naziri və hazırda prezidenti olan Serj
Sarkisyan britaniyalı jurnalist Tomas de Val ilə müsahibəsində Xocalıda törətdikləri soyqırımını etiraf
edərək deyib: “Xocalıdan əvvəl azərbaycanlılar düşünürdülər ki, … ermənilər dinc əhaliyə heç vaxt əl
qaldıra bilməzlər. Biz bu stereotipi qıra bildik”. (Tomas de Val, Qarabağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh
və savaş yollarında ( Nyu-York və London, Nyu-York Universiteti mətbu orqanı, 2003) səh.172)
“Həqiqətən, Xocalı Azərbaycan torpaqlarının növbəti işğalı və etnik cəhətdən təmizlənməsi üçün
ilkin mərhələ idi. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədləri pozulmuş, torpaqlarının 20 faizi hazırda da işğal altındadır. Beynəlxalq humanitar hüququ
pozmaqla Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində və Ermənistanda yaşayan bir milyon mülki
azərbaycanlıya qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirmişdir. Nəticədə dünya miqyasında adambaşına
düşən məcburi köçkün sayına görə Azərbaycan ön sıralardadır”, - deyə məktubda bildirilir.
Antoni Bourdaynın peşəkarlığına və beynəlxalq mətbəx haqqında hazırladığı proqramlara hörmətlə
yanaşdıqlarını bildirən Xocalı qadınları sülh şəraitində belə bir mətbəx mübadilələrinin xalqları bir araya
gətirdiyini qeyd ediblər. Lakin davamlı müharibə və amansızlıq şəraitində belə bir mədəni proqram
müharibə cinayətlərinin qurbanı olan, yaxınlarını və öz doğma yurdlarını itirən bizim kimi insanlar
tərəfindən etnik təmizləmə və güc yolu ilə torpaq əldə etmə siyasətinin dəstəklənməsi kimi başa düşülür.
“Xahiş edirik başa düşəsiniz ki, biz hətta işğal olunmuş ərazilərdə valideynlərimizin və digər yaxınlarımızın
məzarlarını belə ziyarət etməkdən məhrum olunmuşuq. Ötən 25 il ərzində biz doğma torpaqlarımıza
qayıtmaq, evlərimizi yenidən qurmaq, viran qoyulmuş və əhalisi didərgin salınmış Şuşa şəhərində sizin
ermənilər tərəfindən qonaq edildiyiniz Azərbaycanın milli yeməyi olan şiləplovu uşaqlarımız üçün yenidən
bişirmək həsrəti ilə yaşayırıq.
Əlbəttə ki, sizin hərbi helikopterlə Azərbaycanın işğal olunmuş Xocalı şəhərinə və ona yaxın
ərazilərə səfəriniz, orada mətbəx şousu ilə bağlı apardığınız hazırlıqlar bizi ciddi olaraq məyus etdi,
yaralarımıza duz səpdi. Biz çox inanmaq istərdik ki, sizi məsələyə dair reallıqlar barədə yanlış
məlumatlandırıblar və sizin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfəriniz bilərəkdən həyata
keçirilməyib. Bundan başqa, sizin faşist düşərgəsi yaxınlığında yeməkdən və ya hərbçilər tərəfindən kütləvi
qətliam törədilmiş Srebrenitsa şəhərində nahardan zövq aldığınızı təsəvvür etmək çox çətindir.
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Azərbaycan torpaqlarının, eyni zamanda, bizim doğma yurdumuz Xocalının Ermənistan tərəfindən
qanunsuz, zorakı və uzun müddət ərzində işğalı Ermənistanın öz xalqına, ölkə iqtisadiyyatına və gələcəyinə
ziyan vurdu. Ona görə ki, bizim əsrlərlə sülh şəraitində yaşadığımız və birlikdə sülhsevər region qurmağı
arzu etdiyimiz erməni qonşularımız başa düşməlidirlər ki, başqasının faciəsi üzərində xoşbəxtlik qurmaq
olmaz.
İşğalın dəstəklənməsi, bununla işğal faktının və müharibənin uzadılması bu faciədən
faydalananlardan başqa kimsəyə kömək etmir. Əvəzində biz iki xalqa sülh əldə etmək üçün yardım etməli
və beynəlxalq sülhyaratma cəhdlərini təşviq etməliyik.
Biz vəziyyətin həssaslığını və yaşadığımız əzabları nəzərə almağa çağırırıq. Həmçinin biz
Azərbaycanın işğal olunmuş və etnik təmizləməyə məruz qalmış ərazilərindən hazırlanmış hissəni şounuza
daxil etmək qərarınızı yenidən nəzərdən keçirməyə çağırırıq. Anlayış və əməkdaşlıq göstərəcəyinizə
inanırıq”, - deyə məktubda vurğulanır.
Azərbaycan.-2017.-4 noyabr.-№243.-S.6.
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Holokost və Xocalı soyqırımları Los Ancelesdə anıldı
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Anceles şəhərində Holokost və Xocalı soyqırımları anılıb. Bu
barədə APA-ya Azərbaycanın Los Ancelesdəki Baş Konsulluğundan məlumat verilib.
Məlumata görə Azərbaycanın Los Ancelesdəki Baş Konsulluğu və ABŞ-ın ən nüfuzlu tibb
ocaqlarından olan Cedars-Sinai Tibb Mərkəzinin yəhudi mənşəli əməkdaşlarının yaratdığı "Bir Ürək Xilas
Et" Fondunun birgə təşkilatçılığı və sözügedən Fondun üzvlərinin iştirakı ilə Nasist Almaniyasında
yəhudilərə qarşı soyqırımının (Holokost) başlanğıcı hesab edilən, 1938-ci ilin "Kristal Gecə"sinin
ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib.
Tədbirdə "Bir Ürək Xilas Et" Fondunun rəhbəri, tanınmış kardioloq İzhar Xaruzi və Fondun üzvü
Ester Blauqrund çıxış edərək, Baş Konsulluğa belə bir önəmli tədbirə evsahibliyi etdiyi üçün təşəkkürlərini
bildiriblər. Onlar "Kristal Gecə" haqda danışaraq, məhz 1938-ci ilin 9-10 noyabr tarixlərində bütün Nasist
Almaniyasında yəhudilərə qarşı geniş miqyaslı poqromlara start verildiyini və bu qanlı gecənin 1945-ci
ilədək 6 milyonadək yəhudinin məhvi ilə nəticələnəcək Holokosta yol açdığını qeyd ediblər.
Azərbaycanın Los Ancelesdəki baş konsulu Nəsimi Ağayev çıxışında 20-ci əsrdə iki dəfə soyqırıma
məruz qalmış Azərbaycan xalqının yəhudiləri yaxşı anladığını və Holokost faciəsi ilə bağlı yəhudi xalqının
ağrılarını duya bildiyini qeyd edib. 1918-ci ilin Mart Soyqırımı haqqında məlumat verən baş konsul bu
soyqırım zamanı erməni daşnaklarının bolşeviklərlə əlbir olaraq on minlərlə mülki Azərbaycan vətəndaşını
amansızlıqla qətl etdiklərini, bu soyqırım faktlarının 1919-cu ilin "New York Times" qəzeti də daxil
olmaqla, müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqləndiyini, eləcə də Qubada həyata keçirilən soyqırım zamanı
erməni daşnaklar tərəfindən azərbaycanlılar ilə yanaşı yəhudilərin də qətliama məruz qaldıqlarını diqqətə
çatdırıb.
Azərbaycan xalqına qarşı törədilən vəhşiliklərin bununla bitmədiyini qeyd edən baş konsul N.
Ağayev, Ermənistanın ölkəmizə qarşı apardığı işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasəti barədə danışaraq,
tədbir iştirakçılarını 1992-ci ilin Xocalı Soyqırımı haqqında da məlumatlandırıb. Baş konsul bildirib ki, bu
faciə tarixini və Azərbaycan xalqı ilə yəhudi xalqı arasındakı çoxəsrlik qardaşlıq münasibətlərini nəzərə
alaraq, hər iki xalq dünyada belə faciələrin bir daha təkrarlanmaması üçün birlikdə səylər göstərməlidir.
Holokost barədə danışan N. Ağayev həmçinin qeyd edib ki, II Dünya Müharibəsi dövründə
Azərbaycan Avropadan qaçan on minlərlə yəhudiyə qucaq açaraq, onları bu soyqırımından xilas edib.
Daha sonra İsrail kinematoqraflarının çəkdiyi, Holokosta həsr olunmuş sənədli film nümayiş
etdirilib.
Kaspi. - 2017.- 15 noyabr. - № 192. - S. 7.
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Xocalı soyqırımından bəhs edən kitab İsraildə ingilis dilində çap olunub
ABŞ-da Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq siyasətindən danışılıb
Fuad Hüseynzadə
Qarabağ həqiqətlərinin təbliği, soyqırımlarının tanıdılması baxımından əcnəbi dillərdə materialların
çap olunmasına böyük ehtiyac var. İsrailin Təl-Əviv şəhərindəki “Medial” nəşriyyatında “Ağrı” bədiisənədli romanının ingilis dilində çapdan çıxması bu istiqamətdə görülən əhəmiyyətli işdir. Əsərdə 1992-ci
ildə Azərbaycanın Xocalı şəhərində Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən törədilmiş soyqırımı aktının
dəhşətli nəticələrindən bəhs olunur.
Qeyd edək ki, bir il əvvəl “Ağrı” romanı İsraildə rus dilində nəşr olunub. Kitabın ilk nüsxəsi V Bakı
Humanitar Forumu zamanı “Cəmiyyət üçün beynəlxalq layihələr” qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri,
beynəlxalq münasibətlər sahəsində tanınmış ekspert Arye Qut tərəfindən Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevə təqdim edilib.
Romanın müəllifləri Əmir və Arye Qut müxtəlif konfessiyalara, müxtəlif millətlərə mənsub, fərqli
mühit və şəraitdə böyümüş, taleyin qismətindən Bakı şəhərində görüşən iki gəncin romantik sevgi
tarixçəsini təsvir edirlər. Bu görüş səmimi və təmiz sevgiyə çevrilir. “Lakin Romanın qəhrəmanı - İsraildə
yaşayan Poldan fərqli olaraq digər qəhrəman – Röya, gənc olsa da, həyatda çox sarsıntılara sinə gərib. O,
hələ uşaq ikən erməni faşist və banditləri tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərinin dinc sakinlərinə qarşı
törədilmiş amansız qırğının dəhşətlərini yaşayıb. Bu qanlı faciədən iyirmi ildən çox keçməsinə baxmayaraq,
həmin hadisələr möcüzə sayəsində salamat qalmış Xocalı sakinlərindən hər birinin qəlbində sağalmaz izlər
qoyub”, - deyə romanın müəlliflərindən biri olan Arye Qut qeyd edir.
“Mən qəddar nifrət alovunu və insanlığa olan erməni nifrətini heç zaman unutmayacağam”
Romanın elmi redaktoru, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Məhsəti Əliyeva “Ön söz”də yazır ki,
əsərin qəhrəmanı Röya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı 1992-ci ilin fevralında Azərbaycanın
Xocalı şəhərində törədilmiş soyqırımı aktının canlı şahididir.
“Röyanın ailəsi öz doğma torpağında qaçqına çevriləndən sonra, Azərbaycanın zorla cəlb edildiyi
müharibənin bütün itki və dəhşətlərini yaşayıb. Röya böyüyəndən sonra həmin hadisələr zamanı itkin
düşmüş doğma və yaxınlarını axtaran həmyerlilərinə kömək etməyi qərara alır. O bütün gücü ilə dünya
ictimaiyyətinə həmin hadisələr haqqında həqiqəti çatdırmaq üçün çalışır”, - deyə Məhsəti Əliyeva kitabın
müqəddiməsində yazır.
“Ağrı” romanının əsas qəhrəmanlarından biri Röya deyir: “Sakit səma fonunda erməni silahlı
dəstələri tərəfindən soyuqqanlılıqla və amansızcasına məhv edilmiş uşaqların, qadınların və qocaların
simalarını heç vaxt unuda bilmərəm. Mən qəddar nifrət alovunu və insanlığa olan erməni nifrətini heç
zaman unutmayacağam. Məni həyat sevincindən həmişəlik məhrum etmiş qanlı qırğından sonra Xocalıdakı
o dəhşətli gecənin sükutunu heç vaxt unuda bilmərəm. Ruhumu öldürmüş bu hadisələri, Xocalı ilə bağlı
həyatımın bu dəhşətli və dözülməz anlarını heç vaxt unutmaram”.
“Bu faciədə günahkar kimdir? Azərbaycanın Xocalı şəhərinin dinc sakinlərinə qarşı qanlı qırğın
törətmiş terrorçular nə üçün cəzasız qalıb? Heç bir təqsiri olmayan dinc sakinlər nə üçün soyqırımına məruz
qalıb? Bütün bu suallara birnəfəsə oxunan romanda cavab tapmaq olar”, - deyə kitabın elmi redaktoru
Məhsəti Əliyeva qeyd edir.
Əmir və Arye Qut “Ağrı” bədii-sənədli romanında həqiqət axtarışına çıxaraq Azərbaycanın Xocalı
şəhərində törədilmiş dəhşətli kütləvi qırğından müfəssəl söhbət açıb və onu təsvir ediblər. Müəlliflər bu
qanlı qırğının canlı şahidləri olmuş Xocalı sakinlərinin ifadələri əsasında müasir Ermənistanın terrorçu
liderlərinin maskasını yırtırlar.
İsrailli müəlliflər Azərbaycan xalqının kədərini və faciəsini böyük ürək ağrısı ilə təsvir edirlər. Onlar
ölüm və vahimə toxumu səpən, Azərbaycan tarixinin maddi və mədəni irsini məhv etmiş, lakin Vətən
oğullarını böyük missiyaya – öz əzəli torpaqlarını qorumağa ruhlandıran saf və işıqlı duyğuları məhv edə
bilməmiş erməni terrorçuların mənfur niyyətlərindən dünyanı xəbərdar edirlər.
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“Ağrı” romanını ingilis dilinə Kifayət Əhmədqızı tərcümə edib. Əsər Böyük Britaniyada redaktə
edilib, Azərbaycan Respublikasının Moldovadakı səfirliyi və Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin
dəstəyi ilə çap olunub.
ABŞ-da Holokost və Xocalı soyqırımlarının qurbanları anılıb
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğu və ABŞ-ın ən nüfuzlu tibb
ocaqlarından olan Cedars-Sinai Tibb Mərkəzinin yəhudi mənşəli əməkdaşlarının yaratdığı “Bir Ürək Xilas
Et” Fondunun birgə təşkilatçılığı və sözügedən Fondun üzvlərinin iştirakı ilə nasist Almaniyasında
yəhudilərə qarşı soyqırımının (Holokost) başlanğıcı hesab edilən, 1938-ci ilin “Kristal gecə”sinin
ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib.
Tədbirdə “Bir Ürək Xilas Et” Fondunun rəhbəri, tanınmış kardioloq İzhar Xaruzi və Fondun üzvü
Ester Blauqrund çıxış edərək baş konsulluğa belə bir önəmli tədbirə ev sahibliyi etdiyi üçün təşəkkürlərini
bildiriblər. Onlar “Kristal gecə” haqda danışaraq məhz 1938-ci ilin 9-10 noyabr tarixlərində bütün nasist
Almaniyasında yəhudilərə qarşı genişmiqyaslı qırğınlara start verildiyini və bu qanlı gecənin 1945-ci ilə
qədər 6 milyonadək yəhudinin məhvi ilə nəticələnəcək Holokosta yol açdığını qeyd ediblər.
Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulu Nəsimi Ağayev çıxış edərək XX əsrdə iki dəfə
soyqırımına məruz qalmış Azərbaycan xalqının yəhudiləri yaxşı anladığını və Holokost faciəsi ilə bağlı
yəhudi xalqının ağrılarını duya bildiyini qeyd edib. 1918-ci ilin mart soyqırımı haqda məlumat verən baş
konsul bu soyqırımı zamanı erməni daşnaklarının bolşeviklərlə əlbir olaraq on minlərlə mülki Azərbaycan
vətəndaşını amansızlıqla qətl etdiklərini, bu soyqırımı faktlarının 1919-cu ildə “Nyu-York Tayms” qəzeti
də daxil olmaqla müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqləndiyini, eləcə də Qubada həyata keçirilən soyqırımı
zamanı erməni daşnaklar tərəfindən azərbaycanlılar ilə yanaşı, yəhudilərin də qətliama məruz qaldıqlarını
diqqətə çatdırıb. Azərbaycan xalqına qarşı törədilən vəhşiliklərin bununla bitmədiyini qeyd edən baş konsul
N.Ağayev Ermənistanın ölkəmizə qarşı apardığı işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasəti barədə danışaraq
tədbir iştirakçılarını 1992-ci ilin Xocalı soyqırımı haqda da məlumatlandırıb. Baş konsul bildirib ki, bu
faciə tarixini və Azərbaycan xalqı ilə yəhudi xalqı arasındakı çoxəsrlik qardaşlıq münasibətlərini nəzərə
alaraq, hər iki xalq dünyada belə faciələrin bir daha təkrarlanmaması üçün birlikdə səy göstərməlidir.
Holokost barədə danışan N.Ağayev, həmçinin qeyd edib ki, II Dünya müharibəsi dövründə
Azərbaycan Avropadan qaçan on minlərlə yəhudiyə qucaq açaraq onları bu soyqırımından xilas edib.
Daha sonra İsrail kinematoqraflarının çəkdiyi, Holokosta həsr olunmuş sənədli film nümayiş
etdirilib.
Palitra. - 2017.- 15 noyabr. - № 208. - S. 11.
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Xocalı soyqırımı haqqında sənədli film ABŞ-da film festivalında nümayiş etdirilib
ABŞ-ın Yuta ştatının festival şəhəri kimi tanınan Sedar şəhərində keçirilən nüfuzlu 11-ci “Red Rock”
film festivalı çərçivəsində Xocalı soyqırımından bəhs edən “Zülmətdən qaçarkən” sənədli filmi nümayiş
etdirilib. Film ABŞ-da Xocalı soyqırımı mövzusunda çəkilmiş ilk sənədli ekran əsəridir.
Los-Anceles istehsalı olan və burada fəaliyyət göstərən yəhudi kinematoqraflar tərəfindən çəkilmiş
bu sənədli film Xocalı soyqırımının canlı şahidlərinin müsahibələri və onların tükürpədici ifadələri
vasitəsilə 1992-ci ilin fevralında Azərbaycanın Xocalı şəhərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin
azərbaycanlı dinc əhaliyə qarşı törətdiyi vəhşilikləri diqqətə çatdırır. Filmdə həmçinin ABŞ-ın ştat
qanunvericilərinin və tanınmış din xadimlərinin bu soyqırımı pisləyən açıqlamalarına, tədqiqatçı alim və
jurnalist rəylərinə, eləcə də erməni hüquq müdafiəçisi Vahan Martirosyanın Xocalı faciəsinə görə
Ermənistan rəhbərliyini sərt şəkildə tənqid edən fikirlərinə yer verilir.
Filmdə o cümlədən 2008-ci ildən bəri Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
rəhbərlik etdiyi “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının əldə etdiyi nailiyyətlərdən, Xocalı
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində kampaniyanın oynadığı mühüm roldan bəhs
olunur.
Filmin ABŞ-da ilk nümayişi 2017-ci il fevralın 21-də Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş
konsulluğunun təşkilatçılığı ilə həmin şəhərdə yerləşən və dünyanın ən böyük və nüfuzlu yəhudi
təşkilatlarından olan, 400 min yəhudi ailəsini özündə birləşdirən Simon Vizental (Simon Wisenthal)
Mərkəzinin Tolerantlıq Muzeyində baş tutmuşdur.
Qeyd olunmalıdır ki, 2007-ci ildən bəri hər il keçirilən “Red Rock” film festivalda qısa və tammetrajlı
filmlər, qısa və tam sənədli filmlər və digər kateqoriyalar üzrə müxtəlif janrlarda ekran əsərləri nümayiş
etdirilir. Ən yaxşı filmlər “Oskar”, “BAFTA” və “Sundance” kimi ən nüfuzlu film müsabiqələrinin
qaliblərindən ibarət münsiflər heyəti tərəfindən seçilir.
Festival 2009-cu ildə ABŞ-da film sənayesi sahəsində ən tanınmış jurnallardan olan “MovieMaker”
jurnalı tərəfindən tərtib edilən ən yaxşı film festivalları sırasında yer alıb. Festivala hər il dünyanın 50-yə
yaxın ölkəsindən 700-dən çox film təqdim olunur. Onlardan yalnız seçilmiş filmlər festival çərçivəsində
nümayiş etdirilir.
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XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Türkiyə XİN: “Ermənistan Xocalı qətliamına görə cavab verməlidir”
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyanın iki ölkə arasında
2009-cu ildə İsveçrənin Sürih şəhərində imzalanmış protokollarla bağlı açıqlamasına cavab verib. APA-nın
xəbərinə görə, Türkiyə XİN-in bəyanatında bildirilir ki, E. Nalbandyanın açıqlamaları əsassızdır və
beynəlxalq ictimaiyyəti yanıltmağa yönəlib: “Protokollar İsveçrənin yaratdığı şərait çərçivəsində aparılan
danışıqlarda hazırlanaraq Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı əlaqələrin normallaşdırılması məqsədi
daşıyırdı. Lakin ilk olaraq Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi 12 yanvar 2010-cu il tarixində protokolların
ruhuna və mətninə zidd ön şərtlər və məhdudlaşdırıcı hökmlər qəbul edib. Davamında Ermənistan
prezidenti Serj Sarkisyan 22 aprel 2010-cu il tarixində protokolların ratifikasiyasının təxirə salındığını
açıqlayıb. Son olaraq, Sarkisyan 19 sentyabr 2017-ci il tarixində BMT Baş Məclisində çıxışında
protokolların gecikməsinin məsuliyyətini əsassız şəkildə Türkiyənin boynuna qoyaraq, tərəqqi olmadığı
üçün protokolları qüvvədən düşmüş sayacaqlarını və 2018-ci ilin baharına bu protokollar olmadan
girəcəklərini açıqlayıb”.
Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistanın bu neqativ mövqeyinə baxmayaraq, Türkiyə protokolların əsas
müddəalarına sadiqliyini qoruyur: “Protokollar hələ də TBMM Xarici işlər komissiyasının gündəmindədir
və ratifikasiya olunmaq üçün Cənubi Qafqazda uyğun siyasi atmosferin və sülh ortamının yaranması
zəruridir. Ölkəmizin protokol prosesində əsas məqsədi Türkiyə ilə Ermənistan arasında normallaşma
prosesinin Cənubi Qafqazda əhatəli sülh və sabitliyi təmin edəcək şəkildə həyata keçirilməsi, bu çərçivədə
Yuxarı Qarabağ probleminin həlli prosesində BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına uyğun olaraq
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təməlində irəliləyiş əldə olunması idi. İstənilə halda, Ermənistan Azərbaycan
ərazilərinin işğalına son qoymalıdır”.
Bəyanatda E. Nalbandyanın uydurma “erməni soyqırımı” barədə iddialarının da həqiqətdən uzaq
olduğu qeyd edilir: “Ermənistandan gözləntimiz mübahisəli tarixi mövzuları kənara qoyub, yaxın tarixin
ən önəmli insanlıq cinayətlərindən biri olan Xocalı qətliamının hesabını verməsidir”.
Xatırladaq ki, E. Nalbandyan Yunanıstana səfəri zamanı bu ölkə Xarici İşlər Nazirliyində çıxışında
Türkiyə ilə imzalanmış protokolların həyata keçməməsində Ankaranı ittiham edib. O bildirib ki,
Ermənistan 2018-ci ilin yazına qədər bu protokolları ləğv edəcək.
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