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Xocalını qan dənizində kimlər boğurdular?...
(Şuşadan görünən Xocalı)
Əyyub Şırlanlı,
şair, AYB-nin üzvü, əməkdar müəllim, Qarabağ müharibəsinin veteranı
“Vətən əxlaqımız qüvvətli olmazsa, nə müstəqilliyimizi, nə azadlığımızı, nə də Vətənimizin bütövlüyünü
qoruya bilmərik”.
Ziya Göyalp
Hörmətli oxucular, artıq Xocalının işğalından 27 il ötüb keçmişdir. Lakin el-obalarımıza qayıdacağımıza
olan inamımızı itirməmişik:
Ümidi qoymuram, puç olub gedə,
İçimdən kədəri, qəmi qovuram.
Sönmüş çıraqları yandırmaq üçün,
Gah alov oluram, gah od oluram.
Ötüb keçən bu illərdə yurdlarımıza qayıda bilmədiyimizi görəndə isə bir-birimizdən soruşuruq:
Bizim günahımız nədir görəsən,
Vətəndə Vətənə həsrət qalmışıq?!..
Bu kiçik yazıda 1988-1992-ci illərdə Dağlıq Qarabağdakı hadisələrin canlı şahidi olaraq ermənilərin
keçmiş Sovet Rusiyasına məxsus 366-cı motoatıcı alayın əsgər və zabitləri ilə birləşərək 1992-ci ilin fevral ayının
25-dən 26-na keçən gecədə Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri kütləvi insan qırğınından,
viranələri fəryad qoparan, yana-yana kül içində qovrulan, lakin öz tarixi adını, məğrurluğunu qoruyub-saxlayan,
öz doğma övladlarının yolunu gözləyən, qalxıb yenidən şöhrətlənəcək və tez bir zamanda düşməndən azad
olunacaq bir Azərbaycan şəhərinin faciəsindən söz açacağam. Bunlar nə əfsanədir, nə də nağıl, bunlar
gözlərimizin qarşısında baş vermiş hadisələrdir. Bunların üstündən sükutla keçmək olmaz!
Xocalının işğalı hər gün gözlərimin önündən kino lenti kimi gəlib-keçir. 27 il bundan əvvəlki gecənin
dəhşətli mənzərəsi Şuşanın “Cıdır düzü”ndən açıq-aydın görünürdü.
Sizdən nə gizlədim:
Otuz ildir sinəm üstdə dərd at çapır,
Ruhum bir an uzaqlaşmır Qarabağdan!
Şuşa, Laçın ayaq altda itib-batır,
Xəcalətəm şəhid şəhər Xocalıdan!
O gecə xocalıların qanlı haraylarına cavab verə bilmirdik. Çünki Şuşadan Xocalıya gedən yolları Sovet
Rusiyasına məxsus hərbiçilər və terrorçu ermənilər bağlamışdılar. Xocalıya kömək edə bilmirdik, çünki Şuşanın
özü də taleyin ümidinə buraxılmışdır. Bizim səsimizi Allahdan başqa heç kəs eşitmirdi, əslində eşitmək
istəmirdilər...
Evimiz Şuşanın “Cıdır düzü”nün on addımlığındadır. Burdan Dağlıq Qarabağın çox yerləri: Xocalı, Xan
kəndi, Ağdam aşırımı, Quşçular, Malıbəyli, Daşbulaq, Canhəsən, Cəmilli, Çanaxçı, Şuşakənd, Qırmızı kənd,
Həsənabad, Kərgicahan, “Topxana” meşəsi, Qarğar çayı, Şahbulağı və Əsgəran qalaları açıq-aydın görünür.
Ermənilər və havadarları 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycan xalqının qədim
tarixi abidələrini, kurqanlarını (gor evlərini), yaşayış və mülki binalarını əsrlərlə öz köksündə qoruyub-saxlayan
Xocalını-Dağlıq Qarabağın bir parçasını xarabalığa çevirirdilər, şəhəri və xocalıları qan dənizində boğurdular,
XX əsrə öz şərəfsiz imzalarını atırdılar...
Nə gizlədim, qənşərdən görünən mənzərə, şahidi olduğum müdhiş gecə kişi qüruruma utanclıq gətirirdi. O
gecə taleyin ümidinə buraxılmış ana və bacılarımıza, qardaşlarımıza, xəstə və qocalara, körpə uşaqlara kömək əli
uzada bilmirdik.
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Xocalı şəhəri hər tərəfdən mühasirəyə alınmışdı. Keçmiş Sovet Rusiyasına məxsus 366-cı motoatıcı alayın
və Ermənistanın təpədən dırnağa qədər silahlanmış işğalçı orduları tanklarla, BTR-lərlə, “PDM” və çoxsaylı hərb
maşınları ilə Xocalının külün göyə sovururdular. Yanan evlərin göylərə ucalan alovunun işığında hər şey açıqaydın görünürdü. İnsanı qılınc kimi kəsən şaxtada çılpaq, ayaqyalın meşələrə, dağlara, dərələrə qaçan-imdad
diləyən insanların səsləri, çığırtı və nalələri adamı dəli vəziyyətinə gətirirdi... Heyvanların bağırtısı, tükürpədici
səslər dərələrdə əks-səda verirdi. Həmin gecə həyasızlıq pasportu daşıyan, insanlıq hisslərindən çox uzaq düşmüş
və qəddarlığın son həddinə yiyələnmiş ermənilər Xocalının bütün əhalisini amansızcasına qırırdılar. Mərmilərin
bir göz qırpımında yandırıb bişirdiyi insan ətininn iyi çöllərə yayılmışdı. Bu hadisə əslində azərbaycanlılara qarşı
həyata keçirilən soyqırımı, Səlib yürüşü idi... Bu yürüş ermənilərin və havadarlarının yarımçıq qalmış (çar
Rusiyası dönəmindən üzübəri) məkirli planlarının davamı olmaqla Azərbaycan ərazilərini yenidən işğal etmək,
Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək, insanlarda erməni xofu yaratmaq məqsədi güdürdü.
Yəqin ki, heç kəs düz sözdən iınciməz. Həmin ərəfədə Azərbaycanda vəzifəni Vətəndən və xalqdan üstün
tutan bir çox səlahiyyət sahibləri – Vətənin müdafiəsinə məsul şəxslər səslərini də çıxarmırdılar. Onlar Xocalıdan
keçən yolun az bir zamanda Şuşadan, Laçından, Kəlbəcərdən və digər el-obalarımızdan keçəcəyini
fikirləşmirdilər. Hər an işğala məruz qalacaq Xocalının müdafiəsi əliyalın xocalıların ümidinə qalmışdı.Nəticə
göz qabağındadır.
Xocalı soyqırımı ilə bağlı cild-cild kitablar yazılıb, saysız-hesabsız tədbirlər keçirilib, sənədli filmlər
çəkilibdir. Nə qədər ki, Xocalı düşmənin işğalı altındadır bu mövzu gündəmdə olacaqdır.
Biz öz tarximizi vaxtında özümüz yazmalıyıq. Baş vermiş hadisələrin üstündən sükutla keçmək özü bir
faciə, millətə və xalqa, üstündə gəzdiyimiz Vətən torpağına hörmətsizlikdir. 1988-1992-ci illərin hadisələri ilə
bağlı bir çox mətbu orqanlarda və qardaş Türkiyə mətbuatında mən də az-çox yazılar yazmışam.
2019-cu il 26 fevralda Bakıda və rayonlarımızda Xocalı soyqırımının 27-ci ili ilə əlaqədar Dövlət
səviyyəsində 70 min nəfərdən çox vətəndaşlarımızın “Azadlıq meydan”ından “Ana fəryadı” abidəsinə qədər
keçirilmiş möhtəşəm yürüş Dağlıq Qarabağın, o cümlədən Xocalının unudulmadığını, Azərbaycan xalqının
monolit birliyini “sülh” və “demokratioya”dan dəm vuran aparıcı dövlətlərə, erməni faşizminə bir daha tanıtdı.
Bəri başdan qeyd edim ki, bu yazıda (AMEA-nın əməkdaşı Şöhrət Sədimbəylinin “Bizim çoxlarımızın
bilmədiyimiz həqiqətdir - Xocalı”) adlı yazısındakı faktlardan istifadə olunmuşdur.
Gəlin Sizlərlə birlikdə Xocalıda çoxlarımızın bilmədiyimiz həqiqətlərə biganə qalmayan, hadisələrin
birbaşa iştirakçısı və Xan kəndi şəhərindəki keçmiş Sovet Rusiyasına məxsus 366-cı motoatıcı alayın (02270
mömrəli hərbi hissəsinin) əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi podpolkovnik Vladimir Savelyevin erməni terror təşkilatı
ilə Rusiya qoşun birləşmələrinin Dağlıq Qaabağda birgə həyata keçirdikləri hərbi əməliyyatı, Xocalını necə işğal
etdiklərini izləyərək yazdığı faktlardan, habelə əldə etdiyi informasiyalardan bir neçəsinin şərhini və onun etirafını
biz də yada salaq.
Xocalı faciəsinin ilk məlumatlarını toplayan, hadisələrin birbaşa iştirakçısı və şahidi olan polkovnik 1992ci ilin noyabr ayının 26-da, 1994-cü ilin mart ayının 19-da, 1998-ci ilin avqust ayının 22-də və nəhayət, 2000-ci
ilin iyul və dekabr aylarında BMT-yə, Avropa Şurasına..., daha sonra Baş Kəşfiyyat İdarəsinə “Məxfi arayış”ını
təqdim edir. O, son arayışlarını “zabit Puqaçov” imzası ilə göndərib.
Polkovnik qeyd edir: “...Mən bütün bunları yazmaya bilmərəm. Hər şey gözlərimin önündə baş verib.
İnsanların, uşaq və qadınların, hamilə gəlinlərin güllələrdən keçmiş bədənlərini unuda bilmirəm.
Qoy azərbaycanlılar məni bağışlasınlar ki, bütün bu qanlı və amansız sonluğu olan hadisələrdə əlimdən heç
nə gəlmədi.
Təkcə on doqquz səhifəlik məxfi arayış həm Kremlə, həm MN-ə, həm də VKİ-nin generallarına göndərdim.
Oxuyun, - dedim”. O, sözünə davam edərək deyir ki, El Messanyan Qriqoryan Beyrutda çıxan “Zartunk”
(“Oyanma”) qəzetində “Bir erməni yardımı” yazısında qeyd edir: ...Xocalı uğrunda vuruşanları, döyüşə atılanları
unutmaq, yaddan çıxarmaq biz ermənilərə yaraşan iş deyil. Onlara – o igidlərə yardım edin. Məlumatımız var ki,
dünyanın 24 ölkəsində varlı və zəngin erməni iş adamları “Artsax yardım fondu” təsis ediblər. O fond həm də
bizim gələcək nəsillərin taleyi üçündür... Londonda erməni iş adamı satdığı villasının dəyərini, Vaşinqton erməni
bisnesmenu Araz Süleyman öz ticarət mərkəzindən gələn illik gəlirləri... Parisdə “Erməni ana dili cəmiyyəti”nin
üzvləri topladıqları ianələri... Xocalı əhalisini kütləvi qıran qəhrəmanları üçün ayırdılar...”
1992-ci il 24 mart.
Bakıda isə boş qalmış kreslolar üstündə adamlar dəstələrə bölünür, qruplarda cəmləşir, hakimiyyətə can
atırdılar. Ali Baş Komandanın buraxdığı strateji səhvləri isə nə siyasi mühitdən ayrı düşmüş, başını itirmiş millət,
nə də ayrı-ayrı siyasi liderlər dərk etmirdilər. Düşdükləri burulğandan çıxmaq üçün heç kəs bir-birinə əl uzatmırdı,
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yardım etmirdi. Xocalı isə qan içində can verirdi. Ordudakı xəyanətlə Prezident Aparatındakı xəyanətlər üst-üstə
düşdüyündən hamı çaşbaş qalmışdı.
Bütün bu çaşqınları araşdıran kəşfiyyatçı V.Savelyev Kremlə üst-üstə 18 eyni məzmunlu teleqram
göndərir. Amma heç kəs onun teleqramını oxumurdu.
1992-ci ilin fevral ayının 4-də isə Roma Papası II İohanın Dağlıq Qarabağı terror yuvasına çevirən
ermənilərin və rus qoşun birləşmələrinin generallarına məxfi məktubu daxil olur. Roma Papası erməni müdafiə
dəstələrinə “Allahdan aldığı gücü” (?) göndərirdi. Ruslara isə bu vuruşmanın “dini bir vuruşma” olduğunu
xatırladır, onlara dua edəcəyini açıqlayırdı. Roma Papası Dağlıq Qarabağ uğrunda vuruşmanı “Dini vuruşma...
Din uğrunda vuruşma” kimi qiymətləndirib, yazır: “...İmkan olarsa, Xocalıya gəlib orda həlak olan erməni
qardaşlarımın vuruş və döyüş məkanlarında baş əyəcəm...” (2003-cü ilin sentyabrın 21-də Roma Papası
Ermənistana gəlir, Qarabağın işğalı zamanı öldürülən ermənilərin məzarların yad edir).
Polkovnik V.Savelyev daha sonra yazır: “...Xocalının işğalında ölüm və kütləvi qırğın hadisələrində
azərbaycanlı zabitləri də günahlandırıb ittiham edirəm... Bu necə Vətəndir? Bu necə ordudur? ...Bütün bunları
anlaya bilmirəm. Bu oyunlara rus zabitlərini qoşmaqla onları alçaldırlar, şərəfinə lənət damğası vururlar...
Mən on addımlığımda güllə yarasından can verən səkkiz-doqquz yaşlı qızcığaza heç cür kömək əlimi uzada
bilmirəm. Allahın mənə lənət edəcəyi gündən qorxuram...”
Lənətlənmiş günlər isə bir-birini əzəv edir. Həmin ərəfədə Fransadan gəlmiş “Operator-II” özəl studiyasının
erməni əməkdaşları isə (jül Barelyan, Şerin Sitaryan) Xocalı ətrafında qalaqlanmış azərbaycanlıların meyitlərinin
yandırılmasını lentə köçürürdülər. Rusiyanın 2-ci batalyonunda vuruşan zabit İvan Karabelnikovun verdiyi
məlumata görə bu yer “...Xocalının şimal-şərq hissəsində kiçik təpəcikləri olan bir yer idi...”
Xocalı faciəsini işıqlandırmaq (ermənilər buna qəhrəmanlıq deyirlər) üçün Xankəndinə dünyanın 32
ölkəsindən 47 nəfər erməni jurnalisti gəlmişdir. Onların bir qismi polkovnik Y.Zarviqarovun ayırdığı zirehli
maşınların gözlüklərindən qərargah mərkəzlərindəki hadisələri izləyir, qeydlər götürür, bəziləri də operativ
çəkilişlər aparırdı. Dağılmış, viranə qalmış yerləri dünyaya göstərir və acı bir təəssüflə qeyd edirdilər:
“...Azərbaycanlılar günahsız erməniləri qırırlar...”
Əslində isə onlar azərbaycanlılara qarşı şər və böhtan yağdırmaqdan əl çəkmirdilər...
Həmin ərəfədə bizim təbliğat maşınımız isə Prezident Aparatından kənara çıxmırdı. Bakıda adicə
diplomatik korpusların nümayəndələrinə həqiqəti deməkdə çətinlik çəkirdik. Susmağımız isə erməni təbliğatı
üçün qol-qanad verirdi... Ermənilər Xocalı ilə bağlı Azərbaycanı “qan tökməkdə günahlandıran” bir materialı,
əllərinə keçən hər hansı bir faktı və yaxud sənədi təkrar-təkrar çap edirdilər. Tutalım ki... “Azərbaycanlılar
Xocalını yandırıb getdilər...” foto reportajını 49 dəfə dünya mətbuatında çap etdiriblər. Hansı ki, Xocalını yandırıb
gedənlər ermənilər idi.
Xocalının işğal edilməsi planının strateji tərəflərini ermənilərlə yanaşı, ruslar da ... “çox düşünüblər”.
(Ardı gələn sayımızda)
Ədalət. - 2019.- 18 aprel. - № 69. - S. 4.
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Xocalı soyqırımı ən dəhşətli kütləvi terrordur
Eldəniz Abdiyev,
YAP Xətai rayon “Məişət Maye Qaz” QSC üzrə ilk partiya təşkilatının sədri.
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 etmişlər.
Əvvəlcə şəhər dörd tərəfdən erməni qoşunları tərəfindən əhatə olunmuş, sonra isə Xocalıya artilleriya və ağır
hərbi texnikadan güclü və amansız atəş açılmış, az bir vaxt ərzində şəhərdə yanğın baş vermiş, şəhər tamamilə
alova bürünmüşdür. Şəhərin müdafiəçiləri və yerli əhali buranı tərk etməyə məcbur olmuşlar. Fevralın 26-sı səhər
saat 5-ə kimi şəhər erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilmişdir. Bir gecənin içərisində qədim Xocalı yerlə-yeksan
edilmişdir.
Şəhəri tərk etməyə məcbur olan əhali dağlara, meşələrə qaçmışdır. Hər tərəfdə silahlı ermənilər dinc əhalini
güllələyir, onlara amansız divan tutmuşdular. Beləliklə, soyuq, qarlı fevral gecəsində nə qədər qız-gəlin əsir
düşdü, girov götürüldü. Nə qədər insan erməni silahından yayınıb meşələrə, dağlara qaçsalar da onların çoxu
soyuqdan, şaxtadan məhv oldular...
Bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımı öz vəhşiliyinə və qəddarlığına görə ən dəhşətli
kütləvi terror hadisələrindən biri kimi tarixə düşmüşdür. Əslində, Xocalı faciəsi bir günün, bir gecənin hadisəsi
deyildi. Ermənilər bu faciəyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlandıqdan sonra hazırlıq görmüşdülər. Hələ 1988-ci
ildə hadisələr başlananda vəziyyəti gərginləşdirməyə, ictimai rəyi öz tərəflərinə çəkən erməni siyasətçiləri və
onların himayədarları vilayətin iqtisadi geriliyi pərdəsi altında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün
uzun illərdən bəri hazırladıqları plan üzrə Xankəndidə və Yerevanda tətillər keçirilirdi. Lakin baş verən sonrakı
hadisələr DQMV-nin iqtisadi geriliyi barədə erməni siyasətçiləri və onların mərkəzdəki himayədarlarının irəli
sürdükləri bu saxta tezisin yalnız bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası
olduğunu göstərdi. Məhz elə həmin vaxtdan da Xocalı qətliamının əsası qoyulurdu.
Xocalı şəhəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində strateji əhəmiyyətli ərazi kimi ermənilərin
işğalçılıq planlarına mane olurdu. Çünki Xocalı Xankəndidən 12 km şimal-şərqdə, Ağdam-Şuşa və ƏsgəranXankəndi yollarının arasında yerləşirdi. Şəhərin əhəmiyyətini artıran səbəblərdən biri də Dağlıq Qarabağın yeganə
hava limanının məhz burada yerləşməsi idi. Buna görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsas məqsədi Xocalıdan
keçən Əsgəran-Xankəndi yoluna nəzarət etmək və Xocalıda yerləşən aeroportu ələ keçirmək idi.
Bununla yanaşı, xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilən Xocalı soyqırımının törədilməsi zamanı ermənilər
Azərbaycanın bu qədim yaşayış məskəninin yer üzündən silinməsini qarşıya məqsəd kimi qoymuşdular. Burada
qədim tarixi abidələr müasir dövrə qədər qalmaqda idi.
Xocalı əhalisini vəhşicəsinə qırarkən, soyqırımın ən iyrənc mərhələsi olan izi itirmək kimi mənfur
hərəkətlərə də əl atmış və Azərbaycan xalqı, eləcə də bəşəriyyət üçün nadir abidələr nümunəsi olan Xocalı
abidələrini də dağıtmışlar.
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. Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək istəyir,
bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduqlarını nümayiş etdirir. XX əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı bu
aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidi. Bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa,
bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Azərbaycan xalqının XX əsrdə üzləşdiyi dəhşətli Xocalı
faciəsi yalnız Xatın, Lidisa, Oradur, Sonqmi soyqırımı kimi insanlıq tarixinə düşmüş qanlı olaylarla müqayisə
oluna bilər. Xocalı faciəsi özünün əsl siyasi-hüquqi qiymətini yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışından sonra 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. Bununla da bədxax
erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımının dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması, faciənin soyqırımı kimi tanınması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyətə start
verilmişdir. “Bu soyqırımı, eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir” - deyən ulu öndərimizin
təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis “Xocalı Soyqırımı Günü haqqında” qərar qəbul etdi. BMTdən, dünya dövlətlərindən bu qətliamın gerçək mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyətdən erməni
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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 anılır.
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.
Ermənistanın bu cinayətkar siyasətinin davamlılığını sübut edən faktlardan biri də budur ki, təkcə XX əsrdə
azərbaycanlılar 4 dəfə - 1905-1906-cı, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü və nəhayət, 1988-1993-cü illərdə erməni
millətçiləri tərəfindən törədilən soyqırımı və etnik təmizləmələrə məruz qalmışdır.
Azərbaycan xalqı və onun dövləti Xocalı faciəsini heç vaxt unutmur və unutmayacaqdır. 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 - AXCMüsavat iqtidarı dövründə də insanlıq əleyhinə yönələn cinayətə lazimi siyasi və hüquqi qiymətin verilməsi üçün
heç bir tədbir görülmədi. Son illər Azərbaycanın haqlı mövqeyini bütün dünyaya əsaslı dəlillərlə 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 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 soydaşlarımızın öz yurddaşları olan Xocalı şəhidlərinin müqəddəs ruhuna hörmət və
ehtiramlarının bariz nümunəsidir. Bu mənada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
azərbaycanlıların soyqırımının dünyada tanıdılmasına yönəlmiş tədbirlər həyata keçirməsi hər bir soydaşımız
üçün nümunə olmalıdır. Hazırda bu soyqırımını törədənlərin ifşa olunması və beynəlxalq ictimaiyyətin geniş
məlumatlandırılması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir.
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, yayılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi
istiqamətində daim fəaliyyət göstərilmişdir. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondu, xüsusilə onun prezidenti,
UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər olduqca təqdirəlayiqdir.
Belə ki, Fond bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların dünyaya çatdırılması
istiqamətində çox sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə dünyanın müxtəlif
ölkələrində Xocalı soyqırımı 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, eləcə də rəsm sərgiləri təşkil olunur. Qardaş
Türkiyədə, ABŞ-da, Almaniyada, Avstriyada, Belçikada, Gürcüstanda, Hollandiyada keçirilən mitinqlər, bir sıra
ölkələrdə anım tədbirləri, konfranslar, sərgilər, müsabiqələr ictimaiyyət arasında böyük əks-səda doğurub. 2008ci il mayın 8-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa şəhərinin işğal edilməsinin ildönümündə İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası təsis edilmiş və 2009-cu ilin fevralından bu
kampaniyaya start verilmişdir.
“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 bu kampaniya bir çox ölkələrdə
davamlı olaraq həyata keçirilir. “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası Xocalı soyqırımının beynəlxalq
səviyyədə tanıdılması, faciə zamanı zərərçəkmiş şəxslərə təzminat verilməsinə nail olunması, cinayətkarların
məsuliyyətə cəlb olunması, soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində işlər aparır. Qeyd
edək ki, “Xocalıya ədalət!” Beynəlxalq Kampaniyası İctimai Birliyi dövlət qurumları və ictimai təşkilatlar
tərəfindən aparılan təbliğat-təşviqat işlərinin səmərəliliyinin artırılması və bu fəaliyyətin əlaqələndirilməsinin
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gücləndirilməsi məqsədilə dövlət qurumları və gənclər təşkilatlarında Xocalı soyqırımına həsr olunan təqdimatlar
təşkil edir.
Yeri gəlmişkən, soyqırıma qiymət verilməsi siyasi aksiya olmaqla yanaşı, həm də hüquqi məsələdir. Bəli,
Xocalı faciəsi bizim hər birimizin qan yaddaşına yazılmalıdır! Həm də təkcə Xocalı faciəsi yox. Ermənilər
xalqımıza qarşı bəd əməllərini tarix boyu təkrarlamışlar. Onların ötən əsrin 1918-1920, 1937-1940, 1948-1953cü illərində Bakıda, Şamaxıda, Zəngəzurda törətdikləri kütləvi qırğınlar buna misaldır. Biz tariximizin bu qara
səhifələrini heç vaxt yaddan çıxarmamalıyıq. Düşmənin gələcək fitnə-fəsadlarının qarşısını almağa həmişə hazır
olmalıyıq. Biz Xocalını, digər itkilərimizi başımız üzərinə qaldırıb elliklə düşmənin üstünə getməliyik. Bu bizim
zəfər yürüşümüz olmalıdır! Beynəlxalq hüquqa görə soyqırımı sülh və insanlıq əleyhinə yönələn əməldir və ən
ağır cinayət hesab edilir. Göstərilən faktlar işğalçı Ermənistanın təcavüzkar siyasətini ifşa edir. Ona görə də
Azərbaycan dövləti Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin beynəlxalq məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün
bütün hüquqi əsaslara malikdir.
Respublika.-2019.-31 mart.-№68.-S.7.
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Dünyanın tanımağa borclu olduğu soyqırımı
Dünyanın tanımağa borclu olduğu soyqırımıXocalı yürüşü Azərbaycan həqiqətlərinin tanıdılması
istiqamətində mühüm addım oldu
Azər Nuriyev
XX əsr bəşər tarixinə ən qanlı müharibə və münaqişələrin, milyonlarla insanların kütləvi şəkildə məhv
edildiyi əsr kimi düşüb. Ötən əsrdə milyonlarla insan etnik və dini mənsubiyyətlərinə görə, soyqırımına məruz
qalıb. Bəşəriyyət Xolokost, Ruanda, Bosniya, Xocalı və s. soyqırımları yaşadı. 27 il bundan öncə Xocalıda
yüzlərlə dinc sakin yalnız azərbaycanlı olduqları üçün olmazın vəhşiliklərlə qətlə yetirildi. Bu müddət ərzində
faciə ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində gərgin əmək, zəruri addımlar atılsa
da, etiraf etmək lazımdır ki, ən effektiv hal, məhz Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirilən ümumxalq yürüşü oldu.
Yürüşün əks-sədası
Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə on minlərlə insan Xocalı abidəsinə yürüş etdi. Məhz Azərbaycan
hakimiyyətinin effektiv fəaliyyətinin nəticəsidir ki, dünya mediasında faciə ilə bağlı obyektiv və dolğun
materialların sayının artdığının şahidi olduq. Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümündə baş tutan Xocalı yürüşü
dünya mediasında geniş əks-səda doğurdu. Ən əsası, bu yürüşün gedişində bədnam qonşularımızı şoka salan bir
hadisə də yaşandı. İndiyə qədər Xocalı soyqırımı ilə bağlı adi bir xəbəri qısqanclıqla qarşılayan Rusiya KİV-ləri,
konkret olaraq bu ölkənin "Rossiya-24” dövlət kanalında prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə baş tutan
ümumxalq yürüşündən geniş reportaj yayımlandı, telekanalın dövlət başçısından götürdüyü müsahibə efirə
verildi. Bu hadisə erməni cəmiyyətində şok effekti yaratdı. Məsələn, erməni jurnalist Ayk Xalatyan görün özünün
"facebook” səhifəsində nə yazır: "Rossiya-24” kanalında Xocalı hadisələri ilə bağlı qəribə bir material verilir. İlk
dəfədir ki, belə halla rastlaşıram. Bu yaşıma qədər belə bir hala rast gəlməmişəm. Erməni bloqsferası da sözün əsl
mənasında stress içində idi”. Erməni bloger əlavə edir ki, "Rossiya -24 dövlət kanalıdır və ardınca sual edir: "Necə
olur ki, dövlət kanalında belə bir təbliğat yönümlü süjet efirə gedir? Axı niyə indiyə qədər Rusiya telekanallarında
bu tip reportajlar getmirdi? Nə baş verdiyini anlamağa çalışırıq”. "Lraqir” erməni saytında dərc olunan materialda
da Rusiya telekanalının efirə verdiyi süjetin həyəcan yaratdığı hiss olunur: "Xocalı hadisələrinin ildönümü ilə
bağlı dövlət telekanalı süjet yayımlayıb, bundan əlavə, Dövlət Dumasının və dövlət orqanlarının nümayəndələri
bir-birinin ardınca Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinə fasiləsiz açıqlamalar veriblər. Bu faktları bir
kənara qoyaq. Ruslara qayıdaq. Ötən gün bizlər ikiüzlülüyün ən yüksək formasının şahidi olduq. Qarabağ məsələsi
Rusiya siyasətinin nəticəsidir”.
Rusiya mətbuatının etirafı, ermənilərin hikkəsi
Beləliklə, görünən odur ki, Xocalı hadisələri ilə bağlı həqiqət, getdikcə, daha gur səslənir.
Sözsüz ki, Xocalı yürüşü və bu kimi effektiv təbliğat vasitələri təqdirəlayiqdir və sistemli xarakter almalıdır.
Lakin xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilən erməni vəhşiliyinin daha çox dünya ictimaiyyətinə çatdırılması prioritet
məsələyə çevrilməlidir.
İllər uzunu Qərb dünyasının Azərbaycan həqiqətlərinə, xüsusən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, işğal
altında olan Azərbaycan torpaqları, Xocalı soyqırımına laqeyd, ikili münasibətinin şahidi olmuşuq. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun da qeyd etdiyi kimi, bəzi
Avropa dövlətləri Ermənistanın heç bir sübutu olmayan qondarma soyqırımı iddialarını tanıyır: "Lakin 27 il əvvəl
bütün dünyanın gözləri qarşısında törədilən Xocalı qətliamını hansı səbəbdən görmür? Amma biz burada da işləri
dayandırmamalıyıq. Bu dövlətlərin ictimaiyyəti, parlamenti, vətəndaş təşkilatları və xalqı ilə çalışmalıyıq. Biz
konfranslar təşkil edərək onlara faktları çatdırmalıyıq. Biz ermənilərin soyqırımı iddialarının yalan olduğunu və
27 il əvvəl Xocalıda baş verənlərin həqiqət olduğunu anlatmalıyıq. Bunu hamımız birlikdə etməliyik. Azərbaycan
diasporunun güclü olduğu yerdə azərbaycanlılar, türk diasporu güclü olan yerdə türklər bu məsələni gündəmdə
saxlamalıdırlar”.
Beləliklə, illər uzunu erməni lobbisi və onun təsiri altında olan Qərb mediası nəyin bahasına olursa-olsun,
faciə ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmaması istiqamətində hər cür addımlar atmağa çalışıb.
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Artıq Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı gərgin və yorulmaz fəaliyyət nəticəsində dünya ictimaiyyəti faciə ilə
bağlı dolğun və həqiqəti əks etdirən məlumatlar əldə edir. Məsələn, əvvəlki illərlə müqayisədə, qardaş Türkiyə
mediasında Xocalı soyqırımının baş vermə səbəbləri və onun miqyası barədə ətraflı xəbər, məqalə və reportajların
sayı artıb. Bu mövzuda yüzlərlə tədbirlər, reportajlara rast gəlmək mümkündür. Ən önəmlisi isə odur ki, Türkiyə
mediasında böyük söz sahibi olan, geniş auditoriyaya malik köşə yazarlarının da Xocalı soyqırımı ilə bağlı silsilə
yazılarının sayı artıb. Nüfuzlu köşə yazarları əvvəlki illərdə bu məsələyə toxunmamağa üstünlük verirdilər. Lakin
tək bu il, daha dəqiq desək, Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümündə qardaş ölkənin əksər nüfuzlu köşə yazarları
faciə ilə bağlı öz mövqelərini ortaya qoydular. Onların yazılarında yüzlərlə insanın vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi,
dünya birliyinin bu faciəyə biganə münasibəti pislənilir. Hətta köşə yazarlarından biri məsələnin BMT
səviyyəsində tanınmasının zəruriliyini bildirib.
Təqdirəlayiq hallardan biri, tək qardaş ölkə deyil, postsovet məkanının digər ölkələrində də Xocalı
soyqırımı ilə bağlı silsilə yazı və məqalələrin sayının artmasıdır. Düzdür, arabir olsa da, hər halda Rusiya
mediasında yüzlərlə insanın vəhşicəsinə qətlə yetirilməsini əks etdirən materiallara yer ayrılır. Qonşu ölkənin
"Nezavisimaya qazeta”, "Lenta ru”, "Qazeta.ru” kimi çoxmilyonluq auditoriyaya malik nəşrlərində dərc edilən
məqalələr isə sözün əsl mənasında ermənilər üçün şok effekti doğurmuş oldu. Və bu tip yazılar o dərəcədə effektiv
oldu ki, ermənilər Xocalı soyqırımının baş verməsində tək onların deyil, o vaxtkı Rusiya rəhbərliyinin də
məsuliyyət daşıdıqlarını bəyan etməyə məcbur oldular. Qarabağ problemi, Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında sözsüz ki, xarici ölkələrdəki diasporumuzun da üzərinə böyük yük düşür.
Məhz onlar yaşadıqları ölkələrin mediasına yol tapmalı, soyqırımı həqiqətlərinin geniş oxucuya çatdırılmasına
çalışmalıdırlar.
Qərb mediasına çıxış istiqamətində zəruri addımlar atılmalıdır
Millət vəkili Sahib Alıyevin qənaətincə, illər uzunu ermənilərin təsiri altında olan mediada bu səpgidə
materialların dərcinə az yer verilirdi. Deputat da hesab edir ki, Xocalı yürüşünə dünyanın bir çox mətbu
orqanlarında yer verilməsi faciəyə onların diqqətinin artdığını göstərir. Onun sözlərinə görə, məhz Xocalı
yürüşündən sonra erməni mediası dərhal Sumqayıt hadisələrinin qabartmağa başladı: "Bütün Ermənistan boyu
aksiyalar keçirildi, Sumqayıt hadisələri ilə bağlı çoxsaylı tədbirlər düzənlədilər”. Hətta erməni həyasızlığı o həddə
çatdı ki, Sumqayıt və Xocalı hadisələrini eyniləşdirməyə başlayıblar. Millət vəkilinin qənaətincə, Xocalı yürüşü
və bu kimi tədbirlərin arealının genişləndirilməsi zəruridir. Politoloq hesab edir ki, növbəti illərdə dünya
azərbaycanlıları arasında təbliğat işləri daha da gücləndirilməlidir. Ən əsası Qərb mediasına çıxış istiqamətində
zəruri addımlar atılmalıdır. Məhz bu yola Azərbaycan həqiqətləri, Xocalı soyqırımı barədə dünya ictimaiyyəti
məlumatlı olacaq.
Onunla həmfikir olan başqa bir millət vəkili, politoloq Elman Nəsirov də hesab edir ki, dünya dövlətlərində
yaşayan azərbaycanlılar media səhifələrinə yol tapmalı və faciə ilə bağlı həqiqətlərin yerləşdirilməsinə nail
olmalıdırlar. Onun sözlərinə görə, 27 il keçməsinə baxmayaraq, Xocalı soyqırımı beynəlxalq platformada hələ də
yetərincə tanınmayıb. Millət vəkili bildirdi ki, Xocalı soyqırımı müasir dünyada amansızlığın, cəzasızlığın bir
nümunəsidir və ermənilər bu cür qəddarcasına törətdikləri vəhşiliklərə görə hələ də cəzasız qalıblar. E.Nəsirov
vurğuladı ki, bu gün Azərbaycan hakimiyyəti Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması ilə bağlı xeyli işlər görüb,
soyqırımın tanınması üçün müxtəlif layihələr reallaşdırıb: "Bu faciənin tanınması üçün 1993-cü ildə ümummilli
lider Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra dərhal BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etdi, Xocalı
soyqırımının mahiyyətini açıqladı və bütün dünya birliyini təcavüzkarlara qarşı tədbirlər görməyə çağırdı. 1994cü ilin fevral ayında Azərbaycan Parlamenti bu faciəyə hüquqi-siyasi qiymətini verdi. 1998-ci ildə ümummilli
lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımı ilə bağlı fərman imzaladı. Sonrakı dövrlərdə də prezident İlham Əliyev və
birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bu istiqamətdə xeyli işlər görüblər. Xüsusilə də Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən etibarən başlanan "Xocalıya
ədalət” kampaniyası bütün dünyada böyük əks-səda doğurub, Bu kampaniya nəticəsində dünyanın 10 ölkəsinin
parlamenti Xocalı faciəsinə soyqırımı kimi qiymət verib, ABŞ-ın 22 ştatı Xocalı hadisəsini soyqırımı kimi
tanıyıb”.
Millət vəkili bildirdi ki, Xocalı soyqırımının təşkilatçıları gec-tez cəzalandırılacaq və beynəlxalq hərbi
tribunal qarşısında cavab verəcəklər”. E.Nəsirov onu da əlavə etdi ki, Azərbaycan dövlətinin əsas hədəfi Xocalı
soyqırımının beynəlxalq siyasi hüquqi qiymətləndirilməsinə, tanınmasına nail olmaqdır. Onun fikrincə, çox şey
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesində müsbət bir tendensiya, müsbət bir nəticə əldə edilməsindən
asılıdır: "Fikir veribsinizsə, bu hərbi cinayəti törədənlər, bu cinayətə imza atmış rəhbər şəxslər Ermənistanda
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yavaş-yavaş həbs olunmaqdadırlar. Koçaryan artıq həbs olunub, Sarkisyan cinayət işi ilə bağlı dindirilir və istisna
deyil ki, yaxın zamanlarda o da həbs olunacaq”. Deputat sonda bu məsələdə sosial mediadan istifadənin
vacibliyinə də toxundu və əlavə etdi ki, Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün xüsusən
gənclər sosial medianın gücündən geniş istifadə etməlidirlər.
Beləliklə, gəlinən qənaət budur ki, Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq miqyasında tanınmasında aktiv
fəaliyyət göstərmək gərəkdir. Müasir media hesab edilən sosial şəbəkələrdə aktiv təbliğat aparılmalıdır.
Kaspi. - 2019.- 14 mart. - № 49. - S. 6.
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Xocalı fəryadı
Emil Hüseynov,
Cəmşid Naxçıvansk adına Hərbi Liseyin 1-ci kurs kursantı
- Ana, acmışam, yemək yemirik?
- Çox acmısansa sənin yeməyini verim, sən ye.
- Sən də mənimlə ye! Yemirsənsə, mən də istəmirəm hələ, - belə deyib Sona dərsliklərini gətirib masanın
bir tərəfinə qoyub dərs oxumağa başladı.
- Mən atanı gözləyirəm, harda olsa indi gələr. - Məhbubə belə deyib, pəncərədən bayıra boylandı. Hava
qaralmışdı. Hər yanda ağappaq qardan başqa gözünə bir qaraltı dəymədi. Qışın axırı olsa da, hava çox şaxtalı idi.
Şaxtadan pəncərədən buzlar sallanmışdı. Deyirdilər ki, Xocalıda hələ indiyə qədər belə qış keçməyib.
Axşam düşmüşdü. Amma heç kəs yeməyə əl uzatmır, atanı gözləyirdilər. Məhbubə pəncərəyə baxır, gözü
yol çəkirdi. Sona süfrəyə baxa-baxa soruşdu:
- Atam gec gələcək?
- Gətirim, yeməyini ye, atan da harda olsa, indi gələr!
- Niyə gec gəlir ki, ata? - qızın yeddi yaşı olsa da, o hər şey başa düşür, cəbhədən gələn xəbərlər onu
qorxudurdu.
- Yəqin növbətçi salıblar! - Sona nigaran qalmasın deyə, ana dedi. Əslində özü də qorxurdu. Gecə dəhşətli
yuxular görüb, səhərəcən oyaq qalmışdı.
Məhbubənin fikri Çingizdə qalmışdı. O, qara fikirlərdən qurtarmaq üçün Sonanın dərsləri ilə məşğul
olmağa başladı. Ancaq nə etdisə, narahatlıq onu tərk etmədi.
Məhbubə yaxşı bilirdi ki, Çingiz növbətçi qalsaydı, mütləq evə xəbər verərdi. Gecə yuxusunu qarışdırmışdı.
Yuxuda düşmən əsgərləri Çingizi mühasirəyə almışdılar. O isə tək idi.Tərslikdən gülləsi də qurtarmışdı.
Düşmənlər bunu görüb mühasirəni daraltdılar. Ilk mərmi uzağa düşsə də, onun çiynini yaraladı. Güllə səsləri onu
yuxudan ayıltdı.
İndi Məhbubə yuxusunu xatırlayanda "Allah xeyir eləsin", deyib yemək gətirmək üçün mətbəxə keçmək
istəyirdi, Çingiz gəldi. Onun rəngi qaçmışdı. Həyəcanla dedi:
- Yığışın, gedirik!
- Hara? Səhərdən yemək yeməyib səni gözləyirik. -Nə olub, ay Çingiz? - Ana nigaranlıqla soruşdu.
- Ermənilərdi. Xocalıya hücuma keçiblər.
- Aman, bu qar-qiyamatla hara gedəcəyik? - deyib Məhbubə dizlərinə çırpdı və ermənini lənətləyə-lənətləyə
tez qaçıb boğçaya bir-iki paltar, çörək qoyub onu düyünlədi. Onlar yola çıxdılar.
Qar elə yağırdı, göz-gözü görmürdü. Çingiz arvad-uşağı yola salıb, onlarla görüşəndə dedi:
- Salamat gedin! Al bu bıçağı da özündə saxla, lazımın olar.
- Çingiz nə olar, bizimlə gəl, mən çox qorxuram!
- Yox, Məhbubə, Xocalı camaatının mənə ehtiyacı var, siz gedin.
Bu sözləri deyib, Sonanı öpdü, həyat yoldaşı ilə görüşüb ayrıldı. Sonra geri qayıtdı. Arxadan gələn
düşmənləri məhv etmək üçün özünə istehkam seçdi.
Məhbubə və Sona qarın üstü ilə çətinliklə yeriyirdilər. Bir az getmişdilər, onları vəhşi görkəmli, saqqallı
ermənilər mühasirəyə aldılar.
Məhbubə və Sona yoluna davam etdilər. Hava çox soyuq idi. Qar adamın üzünü bıçaq kimi kəsirdi. Qəfildən
qarşılarına bir dəstə adam çıxdı. Məhbubə onların danışıq tərzindən erməni olduğunu anladı.
Onların içində biri tanış gəldi. Bu onların qonşusu Artur idi. Məhbubə cəld bir şəkildə ağacın arxasında
gizləndi. Düşmən ona çox yaxın idi. Bu zaman Sona öskürməyə başladı.Məhbubə onun ağzını tutsa da ,artıq gec
idi. Düşmənlər onu görmüşdü. Artur ona yaxınlaşıb:
-Baxın burda kim var? - dedi.
-Bu kimdir Artur?
-Qonşumuzdu.
-Əlində boğçası var.Bax gör nə var içində.
- Paltardı, başqa heç nə yoxdu. - Məhbubə titrəyə-titrəyə dedi.
- Müsəlman ola qızılı olmaya? Soruş ondan qızılları hardadı?
Artur ona çevrilərək:
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-Yaxşı, de görək qızılları harada gizlətmisən?
-Qızılım yoxdu, buraxın məni!
Artur dartıb boxcanı Məhbubənin əlindən aldı. Məhbubə qışqırdı:
-Yox, ona dəyməyin...
Erməni qızın qolundan dartıb o biri yoldaşına tərəf itələdi.
- Bu türk qızını özünüzlə aparın.
Ananın qışqırtısına baxmayıb Sonanı apardılar. O, balasının arxasınca qaçmaq istəyəndə Artur onu elə
vurdu ki, yerə yıxıldı. Özü isə boğçanı eşib ordan qızıl axtardı. Əlindəki ratsiyadan səs gələndə kənara çəkilib
nəsə danışdı. Bu fürsət idi. Məhbubə bıçağı cibindən çıxarıb Artura yaxınlaşdı.Cəld bir hərəkətlə bıçağı onun
ənsəsinə batırdı. Erməni qışqırıb yerə yıxılan kimi ana var qüvvə ilə qaçdı. Uzaqdan yolun kənarında bir qaraltı
görüb ona yaxınlaşdı. Ürəyində dua elədi ki, o Sona olmasın. Amma yaxınlaşanda balasını tanıdı. Məhbubənin
fəryadı hər yanı bürüdü. Bu, bir ana fəryadı deyildi, Xocalının fəryadı idi...
Ədalət. - 2019.- 14 mart. - № 49. - S. 4.
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Xocalı üzərinə hücum 1989-cu ildə rusiyalı zabit Vladimir Vardanov tərəfindən
planlaşdırılıb
Faiq İsmayılov
Erməni silahlıları Valeri Balayanın rəhbərliyi ilə Qarabağın silahsız azərbaycanlı əhalisi yaşayan Tuğ,
Sarışen, Salakətin, Meşəli, Malıbəyli kəndlərini daim atəş altında saxlayırdılar. Qarabağda üstünlüyü ələ alan
Ermənistan Hökuməti orada pərakəndə fəaliyyət göstərən erməni silahlı dəstələrini birləşdirib vahid komandanlıq
yaradaratdı. Hökumət bu vəzifəyə Gürcüstan vətəndaşı əslən erməni olan “Dağ tülküsü” ləqəbli general Arkadi
İvanoviç Ter- Tadovesyanı komandan təyin etdi. Bununla da ermənilər Qarabağda vahid mərkəzdən idarə olunan
nizami bir ordunun yaradılmasını gerçəkləşdirdilər. Təyinatının ilk günu Arkadi Ter- Tadevosyan Kərkicahan və
Qaradağlı kəndlərinə sarsıdıcı zərbələr endirdi.
Ermənistan Hökuməti silahlı münaqişəni genişləndirmək üçün Qarabağ cəbhəsini silah- sursatla müntəzəm
olaraq təmin etməli idi. Bu məqsədlə Hökumət təcili tədbirlər həyata keçirməyi planlaşdırırdı. Ermənistandan
silah-sursat daşınmasını həyata keçirmək üçün Qarabağla Ermənistan arasında yeganə quru yol olan XankəndiŞuşa-Laçın-Gorus yolu təhlükəli olduğundan Ermənistan Xankəndi-İrəvan hava yolundan istifadə etmək
məcburiyyətində idi. Bu məcburiyyət Ermənistanı xüsusi strateji əhəmiyyət daşıyan Xocalı şəhərini işğal etməyə
vadar edirdi.
Bu hadisədən çox-çox sonralar, Xocalı şəhərinin işğalında iştirak etmiş rus zabiti Vladimir Vardanovun
İrəvan şəhərində çap olunan “Şuşi” jurnalına 08.02.2006-cı ildə verdiyi müsahibədə bidirir ki, “Ermənistan Dağlıq
Qarabağın hava dəhlizinə nəzarəti ələ keçirmək üçün Xocalı üzərinə hücumu hələ 1989-cu ildən planlaşdırıb”.
Belə ki, 1989-cu ilin dekabrında Ermənistan ordusunun zabitləri, eləcədə «Erkrapah-ım» (Torpaq mühafizəçiləri)
adlı terror təşkilatının muzdlu üzvləri olan Baqdasar Gevorkyan, Vano Siraderyan və Samvel Şarinyan rus zabiti
Vladimir Voronovla danışıqlar apararaq, onu Sovet ordusunun xüsusi təyinatlı briqadalarında xidmət keçmiş
könüllülərdən ibarət xüsusi təyinatlı qrup təşkil etməyə və bu qrupla Xocalıya hücum etməyə razı salıblar.
Vladimir Vardanov SSRİ quru qoşunlarının 12-ci briqadasının tərkibində Əfqanıstanda döyüşmüşdür. O, Ərəb
ölkələrində hərbi təcrübə keçmiş və Afrika ölkələrinin xilasedici taborlarında iştirak etmiş bir zabit idi. Eyni
zamanda Vladimir Voronovun köməyindən Ermənistan hökuməti 1988-ci ildə Ermənistandan azərbaycanlıların
qovulmasında da istifadə etmişdi.
Vladimir Varonov 1990-cı ilin birinci rübündə artıq 150 nəfərlik Xüsusi Təyənatlılardan ibarət hissəni
təşkil edərək, döyüşə hazır vəziyyətə gətirib. Bu xüsusi təyinatlı hissənin qərargah rəisi tanınmış sovet
kəşfiyyatçısı İvan Qukasov, onun yardımçıları isə Alik Petrosyan və Feliks Qeoxlyan təyin edilmişdilər.
Bu hissə 1992-ci ilin fevral ayının sonlarına kimi Ermənistanın Noembryan rayonunun Krasnoselsk kəndi
ərazisindəki hərbi düşərgədə xidmət keçib. 1991-ci ilin kəşfiyyat məlumatından məlum olub ki, 150 nəfərlik bu
qüvvə Xocalı şəhərini işğal etmək iqtidqrında deyil. Bu qrup Xocalıdakı azərbaycanlı özünümüdafiə dəstəsinin
döyüş əzmini qıra bilməyəcəklər. Oraya daha böyük hərbi qüvvələr cəlb etmək lazımdır.
Vladimir Varonovun dediyinə görə Ermənistanın hərbi komandanlığı son anda qərarını dəyişərək onları
Ağdam istiqamətində azərbaycanlılarla təmas xəttində yerləşdiriblər. Bu nöqtədə onların vəzifəsi Xocalı üzərinə
ermənilərin hücumu zamanı Ağdam istiqamətindən Xocalıya köməyə gəlməsi ehtimal olunan azərbaycan
əsgərlərinin yolunu bağlamaq olub.
Lakin gecənin qaranlığında ermənilərin hücumu zamanı Xocalıdan Ağdam istiqamətinə qaçan müllki
Xocalı sakinlərini pusquda qarşılayan V.Voronovun silahlıları xocalıları burada kütləvi şəkildə güllələməyə
başladılar. V.Varonovun etiraf edir ki qrupun erməni əsgərləri azərbaycanlı əhalinin güllələnməsində xüsusi
qəddarlıq nümayiş etdirirdilər. Öldürməkdən gözləri doymayan erməni əsgərlər köməksiz insanların əsir
götürülməsinə hər vəhclə mane olmağa çalışırdılar. Onlar bu dinc insanları öldürməkdən sanki həzz alırdılar.
Xocalı üzərinə hücum xüsusi hazırlıq və böyük qüvvə ilə həyata keçirilmişdi. Xocalı üzərinə hücum
əməliyyatı general Arkadi Ter-Tadevosyan, yazıçı Zori Balayan, Daşnakstyun terror təşkilatının Qarabağ
nümayəndiliyinin rəhbəri Robert Koçaryan (keçmiş prezident), Ermənistan Hərbi Nazirliyinin əməkdaşı Serj
Sarkisyan (sabiq prezident) tərəfindən hazırlanmışdı. Lakin hücumu uğurla başa çatdırmaq üçün əməliyyatçılar
nə hücum planına nə də Xocalının xəritəsinə malik deyildilər. Xəritənin olmaması əməliyyatı ləngidirdi. Odur ki,
Robert Koçaryan uzun axtarışdan sonra Xankəndi şəhərinin baş memarı Valodya Stepanyanı tapıb hərbi qərargaha
gətirdi. Qərargah rəisi ona tez bir zamanda Xocalı şəhərinin baş planını hazırlamağı tapşırdı və alayın proporşiki
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Samvel adlı şəxsi V.Stepanyana köməkçi təyin etdilər. Beləliklə Xocalı şəhəri üzərinə hücum planının xəritəsi
praporşik Samvel və Xankəndi şəhərinin baş memarı Valodya Stepanyan tərəfindən hazırlandı.
Bundan sonrakı əsas məsələ hücuma keçən qrupların silahlandırılması və böyük sayda ağır texnikanın bu
hücuma cəlb edilməsi məsələsi idi ki, artıq bu da Rusiyanın Qarabağdakı hərbi hissələri hesabına öz həllini
tapmışdı. Belə ki, 1991-ci ilin payızında SSSRİ-i dağıldıqqdan sonra SSSRİ-nin Xankəndindəki milis polkunun
əsgər və zabitlərinin bir qismi (onlar 1989-cu ildə güya millətlərarası münaqişənin yatırılması üçün Rusiyadan
Qarabağa yeridilmişdilər) bütün silah-sursatlarını və hərbi texnikalarını erməni əsgərlərinə təhvil verib öz
vətənlərinə yola düşdülər, digər bir qismi isə erməni komandanlığına tabe olaraq Qarabağda qaldılar. Bundan
başqa Rusiyaya məxsus 366-cıMotoatıcı alay da bütün heyəti və hərbi sursatı ilə birlikdə ermənilərin
sərəncamında idi.
Hücum planına nəzarəti Arkadi Ter-Tadevosyan özü şəxsən həyata keçirirdi. Robert Koçaryan və Serj
Sarkisyan isə “döyüşçü kimi Xocalı üzərinə getmək biz ermənilərin şərəf işimizdir”-deyərək silahlanıb
döyüşçülərə qoşuldular.
Ermənistan Ordusunun Xocalı üzərinə hücum planı dörd istiqamətdən aparılacaqdı. Bütün detallarına qədər
dəqiqliklə bu hücum planı ölçülüb-biçilmişdi. Hücum planına daxil olan:
• Birinci istiqamət, Mehtikənd tərəfdən Ermənistan ordusunun Qarabağdakı altıncı rotası və Sasun, Suren,
Levon, Akop, Vitali və Afo adlı zabitlərin silahlı dəstələrindən ibarət idi.
• İkinci istiqamət, Noragux tərəfdən Ermənistan Ordusunun Qarabağdakı üçüncü və doqquzuncu rotaları
(rota komandirləri-Tiqran və Yura adlı şəxslər olub), eləcə də Armo, Qaqik və Edikin silahlı dəstələrindən ibarət
idi.
• Üçüncü istiqamət, Katuk kəndi tərəfdən Ermənistan Ordusunun Qarabağdakı birinci rotasının
döyüşçüləri-rotanın komandiri Aşot Qulyan (Bekor), ikinci rota-komandiri Karen Ba bayan (Karo), dördüncü
rotanın döyüşçüləri habelə Albert adlı zabitin alayı və yaxın erməni kəndlərindən olan daha bir neçə hər biri 30
nəfərdən ibarət silahlı dəstələrdən ibarət idi.
• Dördüncü və ən vacib istiqamət olan Hava limanı tərəfdən Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayın şəxsi heyəti
və zirehli maşınları eləcədə Sumbat adlı zabitin mobil alayından ibarət idi.
Hücum, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən artileriya atəşləri ilə başladı. Hər tərəfdən ölüm saçan güllə
yağşı altında Xocalı qan içində üzürdü. O gecə (qoca, uşaq, qadıın) heç kimə rəhm edilmirdi. Hərəkət edən hər nə
varsa güllələnir, məhv edilirdi. Ölənlərin meyidləri təhqir edilir, sağ ələ keçən kişilər diri-diri ağaclardan asılır.
Qadınlar isə əsgərlər tərəfindən zorlanırdı. Insanlarıın nalə və fəryadları ərşə qalxırdı. Ölümün pəncəsindən xilas
olmağa çalışan insanlar parakəndə şəkildə hara gəldi qaçırdılar. O müdhiş gecədə 613 nəfər Xocalı sakini şəhid
oldu. Onlardan ancaq 335 nəfərinin meyidini dəfn etmək mümkün oldu. 1275 nəfər dinc sakin gi- rov götürüldü,
onlardan 150 nəfərinin taleyi bu gün də məlum deyil. Faciə nəticəsində 1000 nəfərdən artıq dinc sakin müxtəlif
dərəcəli güllə yarası alaraq şikəst oldu.
Qətlə yetirilənlərin 106 nəfəri qadın, 83 nəfəri azyaşlı uşaq, 70 nəfəri qocalar idi. Şikəst olanların 76 nəfəri
yetkinlik yaşına çatmamış oğlan və qızlardır. Cinayət nəticəsində 27 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki
valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. Şəhid olanlardan 56 nəfəri xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla
diri-diri yandırıldı, başları kəsildi, gözləri çıxarıldı.
Xocalı üzərinə hücumda iştirak edən Rusiyadakı hərbi hissələrin birinin əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi
polkovnik V.Savelyev özünün Rus hökumətinə yazdığı «Məxfi arayışında» erməni silahlı dəstələri ilə Rusiya
qoşun birləşmələrinin Dağlıq Qarabağda keçirdikləri hərbi əməliyyatlara şərh verərək yazırdı: «Mən bütün bunları
yazmaya bilmərəm. İnsanların, uşaq və qadınların, hamilə gəlinlərin güllədən keçmiş bədənlərini unuda bilmirəm.
Qoy, azərbaycanlılar məni bağışlasınlar ki, bütün bu qanlı və amansız sonluğu olan hadisələrdə əlimdən heç nə
gəlmədi. Təkcə yazdığım məxfi arayışı həm Kremlə, həm də SSRİ Müdafiə Nazirliyi Baş Kəşfiyyat İdarəsinin
generallarına göndərdim. Oxuyun, dedim. Biz rusların zabit şərəfi görün necə ləkələndi». Küçələrində o gecə
yalnız ölülər qalan Xocalı şəhərinə od vuruldu. Bu Bəşəriyyət tarixində görünməmiş soyqrım hadisəsi idi.
O, qanlı fevral gecəsi Xocalı adlı bir şəhər yer üzündən silindi. Artıq bütün təhlükələr Laçına doğru
istiqamət götürürdü. Çünki Laçının işğalı Qarabağın E4rmənistana birləşməsinə şərait yaradacaqdı...
Hərbi and. - 2019.- 7 mart. - № 9. - S. 7.
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Hakkı Kəskin: Dünyaya eşitmək istəmədikləri həqiqətlərimizi eşitdirməliyik
Anar Turan
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, professor Əli Həsənov
“Xocalı soyqırımının dünyada tanınması tarixi zərurətdir” sərlövhəli məqalə yazıb. Məqalədə Almaniya
Bundestaqının və AŞPA-nın sabiq deputatı, tanınmış ictimai-siyasi xadim Hakkı Kəskinin Xocalı soyqırımı ilə
bağlı istiqamətverici fikirlərinə geniş və ətraflı şərh yazılaraq dəstək verilib. Xocalı soyqırımı və onun tanıdılması
ilə bağlı Azərbaycanı sevən, ölkəmizin haqq səsini böyük tribunalardan dilə gətirmiş türk əsilli Almaniya
siyasətçisi Hakkı Kəskinlə məhz bu barədə söhbətləşdik.
– Hakkı bəy, bu günlərdə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi öz məqaləsində Xocalı soyqırımı ilə bağlı
sizin irəli sürdüyünüz istiqamətlərdən söhbət açdı. XX əsrdə türk dünyasına qarşı törədilmiş qətliamların ən
sonuncusu və dəhşətlisi Xocalı faciəsidir. Nə üçün dünya ictimaiyyəti cəmi 27 il bundan əvvəl baş vermiş
hadisələrə hüquqi qiymət verməkdə gecikir?
– Əvvəla, mənim fikirlərimə ətraflı münasibət bildirdiyinə görə dəyərli Əli Həsənova öz təşəkkürümü
bildirirəm. Bu çox geniş mövzudur və bu barədə mən hər zaman həssas olmuşam. İstər Bundestaqın, istərsə də
AŞPA-nın üzvü olanda bu məsələləri həmişə diqqətdə saxlamışam. İndi də vəziyyət eynidir. Mən yenə də bu
məsələdə Xocalıya ədalət tələb edirəm. Hesab edirəm bu faciəyə, soyqırıma dünyanın nüfuzlu təşkilatları, böyük
dövlətləri ədalətli qiymət verməlidirlər. Üstündən 27 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də dünyanın bir sıra aparıcı
təşkilatları Xocalı soyqırımında iştirak etmiş canilərin tribunala verilməsi, onların cəzalandırılması barədə
addımlar atmayıblar.
Doğrudur, professor Əli Həsənovun da bildirdiyi kimi, dünyanın 13 ölkəsi və ABŞ-ın 22 ştatı parlament
səviyyəsində, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı isə rəsmən Xocalı soyqırımını tanımışdır. Bundan əlavə, Avropa İnsan
Haqları Məhkəməsi 2010-cu il 22 aprel tarixli qərarında Xocalının azərbaycanlılardan ibarət mülki əhalisinin
qırılmasını “müharibə cinayətləri və ya insanlığa qarşı cinayətlər kimi qiymətləndirilə bilən xüsusilə ağır əməllər”
kimi müəyyən etmişdir. Bütün bunlar böyük işdir. Əlbəttə, burada Azərbaycan dövlətinin, türk-Azərbaycan
diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyətini mən təqdir edirəm.
Lakin bir dəyişilməz həqiqət var ki, cəmi bir neçə onillik bundan əvvəl baş vermiş dəhşətli qətliama gərək
dünyanın bütün dövlətləri ədalətli qiyməti versinlər. Bir sıra beynəlxalq təşkilatların və dövlətlərin bu məsələdə
çox fikirləşməsinin, məsələlərin ədalətli həllinə doğru heç bir addım atmamasının əsas səbəblərindən biri məkrli
erməni lobbisinin təbliğat maşınıdır. Onlar Dağlıq Qarabağ məsələsini unutdurmaq, müzakirə olunacaq siyasi
masalarda arxa plana keçirmək üçün 104 il öncə baş vermiş təhcir, yəni köçürmə hadisələrini soyqırımı kimi
qabardırlar.
– Yəni deyirsiniz, erməniləri qabaqlamalıyıq...
– Bəli, bizim çox qərarlı, aktiv olaraq bu mövzuları ələ almağımız lazımdır. Sadəcə, xaricdə deyil,
Azərbaycanda, həmçinin Türkiyə universitetlərində bu mövzunun üstünə israrla getmək lazımdır. Avropa
ölkələrində biz bu barədə toplantılar keçiririk. Almanlar bu mövzulara o qədər maraq göstərmirlər. Lakin
Azərbaycan səfirliyinin təşkilatçılığı ilə təşkil olunan tədbirlərə gələn ancaq siyasətçilər olur. Təbii ki, Avropadakı
ziyalılar, fəal ictimaiyyətçilər bu mövzuya həssaslıqla yanaşmalıdırlar. Türkiyə hökuməti də bu barədə fəallığını
ortaya qoymalıdır. Doğrudur, Türkiyə hər zaman Azərbaycana dəstək verməyə çalışır. Amma bu yetərli deyil.
Əminliklə deyə bilərəm ki, bu məsələdə hər iki dövlət gücünü bərabər qoymalı və daha sürətlə, bir-birinə bağlı
şəkildə hərəkət etməlidir.
Mən düşünürəm ki, Türkiyə Prezidenti R.T.Ərdoğan bu məsələdə Rusiya dövlət başçısı ilə söhbət etməli,
məsələnin həlli yollarını birgə düşünməlidirlər. Cənab İlham Əliyevlə bərabər, cənab Ərdoğan, cənab Putin bu
məsələdə birgə hərəkət etməli və hazırkı yüksək səviyyədə olan münasibətlərdən doğru şəkildə istifadə edilməli
və məsələnin həlli yolları müzakirə olunmalıdır. Bizim öz insanlarımızı doğru-dürüst hazırlayıb hərəkətə
keçirməyimiz lazımdır.
Biz 2000-ci illərdən bəri hər il Xocalıyla bağlı toplantılar təşkil etdik. Tək Berlində deyil, Almaniyanın
müxtəlif şəhərlərində buna nail olduq. Amma yenə də maarifləndirməyə ehtiyac var. Bu günlərdə Brüsseldə böyük
bir mitinq baş tutdu. Baxın, belə izdihamlı aksiyalar keçirmək lazımdır. Həm türk insanını, həm də əcnəbiləri
silkələmək lazımdır. Türkiyə də bu mövzuda gərəkli addımlar atmalıdır. Dünyada erməni təşkilatları Türkiyəyə
qarşı 1915-ci il uydurma soyqırımını hər yerdə dilə gətirirlər, hücum strategiyası seçiblər. Biz niyə müdafiə
strategiyası seçirik? Bizim buna haqqımız yoxdur. Ortada əlahəzrət faktlar var. Xocalı dünyanın gözü qarşısında
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törədilmiş soyqırımıdır. Biz bunu təkcə bir gün yox, ilin müxtəlif günlərində beynəlxalq təşkilatların diqqətinə
çatdırmalıyıq.
Ermənilərin məkrli şəkidlə heç bir fakta əsaslanmayan qondarma soyqırımı dünyanın trend mövzularından
birinə çevrilərkən, niyə bizim real faciə dolu tariximiz təbliğ olunmasın? Azərbaycanın işğal altında qalmış
torpaqlarının haqq səsi Xocalı dəhşətləri ilə yanaşı təbliğ olunmalıdır. Dünyaya eşitmək istəmədiyi
həqiqətlərimizi eşitdirməliyik. Xocalı soyqırımı Qarabağ münaqişəsinin əsas mövzusu olaraq Azərbaycan və
Türkiyə xarici siyasətində xüsusi yer tutmalıdır.
Avropada Dünya Türk Forumları keçirilirdi, son vaxtlar keçirilmir. Bunlar keçirilməlidir. Qoy Azərbaycan
təşkilatçı olsun. Görüləcək çox işlər var. Mən paylaşdığım statusda da bunları bildirmişəm ki, ziyalılarımızın,
aydın düşüncəli insanlarımızın sayı çoxaldılmalıdır, onların bu prosesdə iştirakı artırılmalıdır. Həm Türkiyədən,
həm də Azərbaycandan. Xocalı qətliamında uşaqların başına gətirilən işgəncələrə baxanda dəhşətə gəlirəm. Bu
dərəcədə vəhşiliyin üstündən 27 il keçir, amma dünya bunu görmək istəmir. İnsanlığa sığmayan aktların, orada
iştirak edən bütün erməni canilərinin məsuliyyətə cəlb olunması məsələsinin üzərində israrla siyasət aparmalıyıq.
– Həm Xocalı, həm də uydurma erməni soyqırımının təbliğat mexanizminin düzgün qurulması ilə əlaqədar
Türkiyə və Azərbaycan konkret olaraq nə etməlidir?
– Hörmətli Əli müəllimin Xocalı barədə son məqaləsində Azərbaycan dövlətinin bu sahədə gördüyü işlər
və əldə olunan nəticələr yetərincə işıqlandırılıb. Mən də fürsətdən istifadə edib bu barədə tezislərimi sizin
diqqətinizə çatdırıram.
1. Malta Məhkəməsinin və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarını dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırmalıyıq. İctimailəşdirməliyik.
2. Ortaq tarixçilər komissiyası yaradılmalı və alınan nəticələri dünya ictimaiyyətinin gündəminə daxil
etməliyik.
3. Universitetlərdə, doktorantura işlərində Türkiyə, Almaniya, Fransa, İngiltərə, ABŞ arxivləri, o cümlədən,
Rusiya və sovet arxiv materialları araşdırılmalı və bir neçə dildə yayımlanmalıdır. Bu məsələdə alimlərimiz
Mehmet Perinçek və Musa Qasımlının sanballı tədqiqatları var və onlar bir neçə dilə çevrilməlidir.
4. Bizə qarşı münasibətdə ədalətli olmayan bir sıra böyük dövlətlərin tarixində digər xalqlara qarşı
törətdikləri soyqırımı aktları, qətliamlar araşdırılmalı və dünya ictimaiyyətinə bildirilməlidir. Bu sahədə
konfranslar təşkil olunmalıdır.
5. Ermənistan tərəfindən qəsb edilən Azərbaycan əraziləri, bir milyon qaçqın və məcburi köçkün mövzusu
və ələlxüsus, Xocalı qətliamı sürəkli olaraq və israrla gündəmə gətirilməlidir. Bu məsələlərə hər iki dövlət
tərəfindən də daim dəstək verilməlidir. Çünki bu, bir xarici siyasət məsələsidir, diplomatiyadır, gücdür.
Beləliklə, görüləsi işlərimiz çoxdur. Bu məsələdə bir an belə dayanmaq olmaz. Hər keçən gün, ay bizim
əleyhimizə işləyir. Erməni diasporu, lobbisi hər iki qardaş dövlətə qarşı oyaqdır. Biz də ayıq olmalıyıq.
Xalq qəzeti.-2019.-2 mart.-№50.-S.10.
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Holokost və Xocalı – bizim qan yaddaşımız
Arye Qut - “The Jerusalem Post” qəzetinin siyasi şərhçisi, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzinin İsraildəki nümayəndəliyinin rəhbəri
Misli görünməmiş vəhşiliklə törədilmiş Xocalı soyqırımı XX əsrin ən qorxunc faciələrindən biridir. Bu
qırğının dəhşətli səhnələri Azərbaycanın köksündə sağalmaz bir yara açmışdır. Elə coğrafi adlar var ki, daha çox
şeyi ifadə edir. Bunlar qəddarlığın və amansızlığın rəmzinə çevrilmiş Babi Yar, Liditsa, Oradur, Xatın, Sonqmi
kimi kənd və şəhər adlarıdır. 1992-ci ilin 26 fevralında bu siyahıya daha bir ad – Azərbaycanın Xocalı şəhəri
düşüb. Bu faciə bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətdir. Artıq tarixi faktdır ki, erməni silahlı qüvvələri və
muzdlu dəstələri şəhəri və onun ətraflarını tərk etməyə macal tapmayan heç bir xocalılıya aman verməyib. Erməni
silahlı birləşmələrinin qəddarlığı nəticəsində 613 adam qətlə yetirilib, 487 nəfər əlil olub, 1275 dinc sakin –
qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək görünməmiş işgəncələrə, təhqirlərə və həqarətlərə məruz qalıblar.
Ermənistanın günahını təkcə Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarının sərəncamında olan sanballı
faktlar deyil, həm də çoxsaylı müstəqil mənbələr, faciə şahidlərinin ifadələri və Xocalının işğalında iştirak etmiş
erməni hərbçilərinin öz şahidlikləri təsdiq edir. Bu faktlar təsdiq edir ki, Xocalı şəhərinin mülki əhalisinin
düşünülmüş şəkildə qətlə yetirilməsi bu insanlara təkcə azərbaycanlı olduqlarına görə kütləvi divan tutmaq
məqsədi daşımışdır.
Xocalı şəhəri Azərbaycan ərazilərinin ələ keçirilməsinin və burada etnik təmizləmə aparılmasının, insanları
şoka salan qəddarlıq qarşısında vahimə və qorxu yaradılmasının növbəti mərhələsi olmuşdur. Dinc Xocalı
sakinləri yaxın məsafədən güllələnib, başlarının dərisi soyulub, bir çoxu diri-diri yandırılıb. Qocalar, uşaqlar və
qadınlar görünməmiş və dözülməz işgəncələrə, amansız rəftara və həqarətlərə məruz qalıblar. Xocalı şəhərinin
mülki əhalisi yalnız bir məqsədlə düşünülmüş şəkildə kütləvi surətdə məhv edilirdi. Onların hamısı azərbaycanlı
idi. Mənə deyin, görək erməni faşistləri alman faşistlərindən nə ilə fərqlənir?
Bu gün İŞİD-in əsrlərin başına gətirdiyi oyunların bəzi hallarda daha dəhşətlilərini erməni terrorçuları
1992-ci ildə Xocalıda törədiblər. Ona görə də fevral ayı Azərbaycan xalqının ürəyində çalın-çarpaz yaralar açmış
aydır. Bu yaralar günahsız qətlə yetirilmiş azərbaycanlıların sağalmayan yarasıdır. Gələcəyi erməni silahlı
birləşmələrinin törətdikləri qanlı qırğın nəticəsində məhv olan bu insanların hər birinin öz ailəsi və uşaqlıq dövrü
olub. Həlak olanların qohumlarının bir ümumi dərdi var – bu dəhşətli cinayəti törədən insanlar indiyə qədər
beynəlxalq məhkəmə qarşısında durmayıblar və cəzasız qalıblar. İkinci dünya müharibəsinin faşist xuntası
nümayəndələrinin çoxunu Nürnberq prosesində məhkəmə qarşısına çıxaran nəticələrindən fərqli olaraq, dinc
azərbaycanlı vətəndaşların kütləvi məhvinin, Xocalı soyqırımının ideoloqları və icraçıları rahat şəkildə müasir
Ermənistan Respublikasında yaşayırlar.
Onların çoxu, o cümlədən sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyan, eks-prezidentlər Serj Sarkisyan və Robert
Koçaryan öz cinayətlərinə görə cavab vermək üçün beynəlxalq məhkəmə qarşısında durmalıdırlar. Müstəqil
beynəlxalq mənbələrin sərəncamında Ermənistan Respublikasının bu yüksək vəzifəli şəxslərinin Xocalı
qırğınında iştirakını təsdiq edən yetərincə çox material və videosənəd, faciə şahidlərinin ifadələri var. Öz
cinayətlərini gizlətməyə çalışan nasistlərdən fərqli olaraq, bu şəxslərin bəziləri xarici KİV-lərə müsahibə verir,
Xocalıda azərbaycanlılara qarşı amansız cinayət əməllərinə bəraət qazandırır və lovğalanırdılar. Bu yerdə
Ermənistanın eks-prezidenti Serj Sarkisyanın 25 il əvvəl britaniyalı jurnalist Tomas de Vaala dediyi sözləri necə
xatırlamayasan? “Xocalıdan qabaq azərbaycanlılar düşünürdü ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıra bilməyən
xalqdır. Biz bu stereotipi sındırdıq”. Əminik ki, nasistlər kimi, bu “başabəla siyasətçilərin” də hakimiyyəti iflasa
uğrayacaq.
Bu gün Azərbaycan və İsrail arasında güclü qarşılıqlı əlaqələr, hörmətə, səmimiyyətə əsaslanan
münasibətlər mövcuddur. Xocalı barədə tədbirlərdə İsrail hökuməti üzvlərinin, Knessetin deputatlarının və
İsrailin “beyin mərkəzlərinin” nümayəndələrinin iştirak etməsində, onların Xocalı qətliamından Azərbaycan
xalqına qarşı soyqırımı faktı kimi danışmasında bizim də kiçik payımız vardır. Biz əldə etdiklərimizlə
kifayətlənməməliyik. Biz hər şey etməliyik ki, İsrailin siyasi elitası Xocalı qətliamı ilə bağlı tam məlumatlansın.
İsrail xalqı həm də bunu bilməlidir ki, hələ 1918-ci il martın 30-da qırğınlara rəhbərlik edən Şaumyanın,
Amazaspın başçılıq etdiyi daşnak-bolşevik silahlı dəstələri Qubada türk-müsəlman əhali ilə yanaşı, həm də dağ
yəhudilərinə qarşı qanlı qırğın törədiblər. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, 1918-1919-cu illərdə
ermənilər Qubada 3 minə yaxın yəhudini qətlə yetiriblər. Həmin illərdə Azərbaycanda yaşayan yəhudilər
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ermənilərlə əməkdaşlıqdan imtina edirdilər. Dünya bu cinayətin təkcə Azərbaycan xalqına deyil, həm də bütün
bəşəriyyətə qarşı yönəldiyini bilməlidir.
Xocalı soyqırımı cəzasız qalmamalıdır. Dünya ictimaiyyəti hərbi-siyasi təcavüzə görə Ermənistana qarşı
ittiham irəli sürməlidir. Beynəlxalq qurumlar, dünya ölkələrinin parlamentləri Ermənistanın Azərbaycan
ərazisində törətdiyi Xocalı hadisəsinə əsl soyqırımı kimi beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət verməlidir.
Azərbaycanda yaşayan yəhudilər heç vaxt təqiblərə, təhqirlərə, alçaldılmağa, talanlara və ya antisemit
hərəkətlərə məruz qalmayıblar. Beləliklə, iki dövlət arasında praktiki olaraq həyatın bütün sahələrində
münasibətlər yetərincə yüksək siyasi etimad səviyyəsindədir.
Cənubi Qafqaz regionuna nəzər salanda asanlıqla görmək olar ki, İsrailin strateji tərəfdaşı olan Azərbaycan
çox mürəkkəb geosiyasi məkanda yerləşir. Azərbaycan özünün çoxvektorlu və ölçülüb-biçilmiş xarici siyasətini
yetərincə uğurlu şəkildə həyata keçirir. Bu baxımdan, əminliklə deyə bilərəm ki, Xocalı faciəsi həm də
Azərbaycan yəhudilərinin faciəsidir. Çünki biz yəhudi olsaq da, azərbaycanlı kimliyimizi unutmuruq. Azərbaycan
bizim evimiz olmuşdur. Ona görə də , bu evin sevinci də, kədəri də bizimdir.
Hamımıza yaxşı məlumdur ki, 2016-cı ilin məlum Aprel hadisələrindən sonra Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin çevik və uğurlu əks-hücumu dövründə erməni tərəfin müdafiə xətti məhv edildi və Azərbaycan
ordusu bir neçə strateji yüksəkliyi və yaşayış məntəqəsini erməni işğalından azad etdi. Bu hadisələrdən dərhal
sonra erməni KİV-lərində real antiisrail isteriyası müşahidə olunur, antisemit və anti-İsrail ruhlu məqalələr dərc
edilirdi. Hətta İsraildəki erməni icması Azərbaycan-İsrail tərəfdaşlığına qarşı mitinqlər keçirirdi. Regiondakı bəzi
dövlətlər, xüsusən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğalını 27 il ərzində davam etdirən təcavüzkar
Ermənistan terror təhdidlərinə qarşı mübarizə və təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycan Respublikası ilə İsrail
dövləti arasında əməkdaşlığa son qoyulmasını istəyir. Lakin nə İsrail, nə də Azərbaycan bu tələblərə haqlı olaraq
əhəmiyyət vermir.
Ermənilərə və onların tərəfdarlarına guya türklərin onlara qarşı 1915-ci il qondarma soyqırımı ilə bağlı
dəfələrlə sual vermişəm ki, mənə izah edin görüm, biz qondarma “erməni soyqırımı”nı nəyin naminə tanımalıyıq?
Ermənistandan və ermənilərdən xoş sözlər eşitmək naminəmi? Onsuz da bu sözləri eşitməyəcəyik. Yaxud deyirlər
ki, yəhudi xalqının erməni xalqı qarşısında mənəvi borcu var. Mən sizdən soruşuram, söhbət hansı mənəvi
məsuliyyətdən gedir?! İki il əvvəl Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan faşist və antisemit Qaregin
Njdenin abidəsini rəsmi surətdə açıb. Ona görəmi?
Dəhşətli Holokost cinayətlərində əli olan adamlar milli qəhrəmanlara çevriləndə, biz susmamalıyıq? Deyin
görək, faşist və antisemit Qaregin Njdeyə Yerevanda abidə ucaldılmasına bizim münasibətimiz necə olmalıdır?
Hansı ölkə bəşəriyyətə qarşı cinayət törətməkdə ittiham edilmiş faşist canini özünün qəhrəmanı adlandıra bilər?
Erməni faşist və antisemit general Qaregin Njdenin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi biabırçılıq və Holokost
qurbanlarının xatirəsinin təhqir edilməsi deməkdir. Bu, babasının bütün ailə üzvləri Ukraynada faşistlər tərəfindən
məhv edilmiş bir insan kimi, şəxsən mənim üçün dözülməz ürək ağrısıdır.
Mənim ailəm Holokostu yaşayıb. Biz ailəmizin 40 nümayəndəsini itirmişik. Mənim heç bir mənəvi haqqım
yoxdur ki, faşist rejiminin 6 milyon yəhudini məhv etdiyi Holokostu 1915-ci ilin hadisələri ilə müqayisə edim.
Orada çoxlu yalan məlumat və saxtalaşdırma var. Türklər sübut etməyə çalışırlar ki, Osmanlı İmperiyası ilə
müharibədə Rusiyanı dəstəkləyən ermənilərin köçürülməsi nəticəsində 350 min erməni həlak olub, Ermənistan
isə 1,5 milyon adamın həlak olmasından danışır. Lakin Xocalıda isə göstərilən statistika dəqiqdir və bu uzaq yox,
hamımızın gözü qarşısında baş vermiş hadisədir. Xocalı dəhşətləri ilə bağlı mərhum Milli Qəhrəman Çingiz
Mustafayevin kadrlarını izləməklə hər şeyi asanlıqla görmək mümkündür.
Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində 1 milyon azərbaycanlı qaçqın və məcburi
köçkün vəziyyətinə düşüb. Biz Azərbaycan həqiqətlərini yaxşı anlayırıq və bacardıqca öz layiqli dostumuza
dəstəyimizi ifadə edirik. İsraildə əksəriyyəti yəhudilərdən ibarət Azərbaycan diasporu da ikinci vətənimizin –
Azərbaycanımızın həqiqətlərinin İsraildə yaxından tanınması üçün əlimizdən gələni edirik. Həmçinin bəşəriyyətə
qarşı törədilmiş Xocalı faciəsinin geniş şəkildə tanıdılması fəaliyyətimizin ön sıralarında qərar tutub. Xocalı və
Holokost bizlər üçün qırmızı nöqtələrdir, qan yaddaşımızdır. Bu yaddaşı qorumaq bizim üçün mənəviyyat
məsələsidir.
Xalq qəzeti.-2019.-2 mart.-№50.-S.10.
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Bütün vasitələrdən istifadə edildi
Xocalı soyqırımının tanıdılmasi istiqamətində media öz işini layiqincə yerinə yetirib
Şəymən
Fevralın 26-da Xocalı soyqırımının 27 illiyi tamam olub. Bu 27 illik zaman zərfində faciənin dünyada
tanıdılması istiqamətində müxtəlif addımlar atılıb. Xüsusən də Azərbaycan mətbuatı və jurnalistləri Xocalı
soyqırımının beynəlxalq aləmdə təbliği baxımından çox böyük işlər görüb. Ötən zaman kəsiyində lazım olan
məlumatları, materialları dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışıblar. Azərbaycan mətbuatı bacardığı qədər fəallıq
göstərib ki, soyqırımı dünya ictimaiyyətinə tanıda bilsinlər. Media nümayəndələri də hesab edir ki, siyasi
yönümündən asılı olmayaraq, bütün qəzetlər, saytlar bu istiqamətdə kifayət qədər uğurlu işlər görüblər.
"Azadinform” informasiya agentliyinin baş redaktoru Niyaz Niftiyevin sözlərinə görə, ötən müddətdə
Azərbaycan mətbuatı Xocalı soyqırımının unudulmaması ilə bağlı bütün vasitələrdən istifadə edib:
"İlk növbədə soyqırım qurbanları və onların ailə üzvlərinin faciənin yaşandığı günlərdə başlarına gətirilən
müsibətlər olduğu kimi cəmiyyətə çatdırılıb, canlı şahidlər danışdırılıb. Bu kimi informasiyaların canlı şahidlərin
dili ilə təqdim olunması həm də gələcək nəsillər üçün arxivləşdirilməsi nöqteyi-nəzərindən çox böyük əhəmiyyətə
malikdir.
Xüsusən Azərbaycan mətbuatı Xocalı soyqırımı ilə bağlı zəruri informasiyaların təkcə ölkə daxilində deyil,
həm də müxtəlif dillərdə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynayıb. Bura ayrı-ayrı
jurnalistlərimizin müəllifliyi ilə hazırlanan müxtəlif nəşrləri, sənədli filmləri də əlavə etsək, böyük bir işin ortaya
qoyulduğunun şahidi olarıq. Xüsusən də modern.az saytının baş redaktoru Elşad Eyvazlının Xocalıya həsr olunan
"Böyüməyən uşaqlar” kitabı, tanınmış telejurnalist Elmar Məlikovun Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş
Diasporunun sədri Hikmət Cavadovla birgə ərsəyə gətirdiyi "Cəhənnəmi görmüş pilot” filmi soyqırımı dünya
ictimaiyyətinə müxtəlif dillərdə məhz şahidlərin dili ilə çatdırıb.
Təkcə bu günlərdə - Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ərəfəsində onlarla jurnalist həmkarımız dünyanın
müxtəlif ölkələrində TV- radio proqramları, internet resursları ilə çıxış edərək Azərbaycanın haqq səsini həmin
ölkələrin ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmağa çalışdılar.
Əlbəttə ki, Azərbaycan mediası bununla kifayətlənməyib, hər il Xocalı soyqırımı günahkarları ilə bağlı
yeni-yeni faktlar ortaya qoyub. Onların cəzalandırılması istiqamətində media araşdırmaları nəticəsində meydana
çıxan həmin faktlar məhz vətəndaş cəmiyyətlərinin digər iştirakçıları tərəfindən beynəlxalq təşkilatlara
ünvanlanıb.
Düşünürəm ki, media üzərinə düşən yükü tam məsuliyyətlə yerinə yetirir. Bundan sonrakı vəzifəsi də məhz
Xocalı soyqırımını daha çox beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq olacaq”.
"Axar.az” saytının baş redaktoru Anar Niftəliyev isə hesab edir ki, media bu böyük prosesin tərkibində yer
alır:
"Dövlətin, məxsusən XİN-in və diaspor təşkilatlarının bu yöndə fəaliyyəti davamlıdır, paralel olaraq xarici
dildə broşürlər, kitablar dərc edilir, beynəlxalq qurumlarda Xocalı faciəsini əks etdirən görüntülər nümayiş olunur,
səfirlərimizin beynəlxalq mediada məqalələri yayılır, həmçinin deputatlarımızın, diaspor təşkilatlarımızın bu
sahədə əhatəli fəaliyyəti var və s.
Əlbəttə, bu prosesdə medianın üzərinə daha ağır yük düşür. Hesab edirəm ki, proses istədiyimiz səviyyədə
davam etməkdədir və media da bu kampaniyada öz işini layiqincə yerinə yetirir. Bir məqamı xatırlatmağı zəruri
hesab edirəm. Zori Balayanın Xocalı ilə bağlı qeydlərini rus versiyamızda tirajladıq və o, təxminən 1 il ərzində
350 min baxış topladı. Ona minlərlə şərh gəldi və əsasən ermənilər çox aktivlik nümayiş etdirirdilər. Onlar
Z.Balayanın belə sözlər yazmadığını iddia edirdilər. Təfərrüata varmaq istəmirəm, sözümün canı odur ki,
məxsusən xarici dildə olan versiyalarımızda bu tip təbliğatda biz hücum mövqeyində, ermənilər isə müdafiə
mövqeyində olur. Düşünürəm, prosesi davam etdirməliyik.
Əsas məqam ondan ibarətdir ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı foto-video faktlar, şahid ifadələri yetərincədir.
Bizim işimiz onları yaymaqdır və bu proses də davam edir”.
"Xocalı soyqırımı dünya tarixində ən qəddar və amansız qətliamlardan biridir. Erməni hərbi birləşmələri
366-cı motoatıcı alayın dəstəyi ilə azərbaycanlılara qarşı məhz belə bir dəhşətli cinayət törədiblər». Bu sözləri
«Səs» qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev deyib.
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Onun sözlərinə görə, Xocalı hadisəsində yüzlərlə insan, o cümlədən, uşaqlar, qadınlar, qocalar görünməmiş
vəhşiliklə qətlə yetiriliblər: "Məhz bu qətliamın səbəbi də bu insanların milli, dini, etnik mənsubiyyətidir. Onlar
azərbaycanlı olduqlarına görə qətlə yetirildilər. Bu hadisə baş verdikdən sonra Xocalı həqiqətlərinin dünyada
tanıdılması istiqamətində dövlət səviyyəsində sistemli iş aparılır. Bu faciəyə ilk dəfə olaraq ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə siyasi-hüquqi qiymət verilib. Hazırda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən siyasət nəticəsində dünyanın bir sıra dövlətləri Xocalı faciəsini soyqırım aktı kimi tanıyıblar.
Eləcə də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə reallaşan «Xocalıya
ədalət!» kampaniyası nəticəsində hər il dünyanın əksər ölkələrində Xocalı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması istiqamətində tədbirlər keçirilir. Bu kampaniya miqyasına görə böyük əhəmiyyət kəsb edir».
Azərbaycan mətbuatının Xocalı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində
vəzifələrindən danışan B.Quliyev qeyd edib ki, mətbuatımız bu prosesdə aktiv iştirak edir. «Necə ki, cəbhədə
əsgərlərimiz döyüşə hazır vəziyyətdədir, eyni vəziyyəti jurnalistikamıza da aid etmək olar. Yəni jurnalistlər də
döyüş vəziyyətindədir. Çünki torpaqlarımız işğal altındadır və belə olduğu təqdirdə mətbuatımız daim mübarizədə
olmalıdır. Bu gün qlobal dünya məkanında intellektual mübarizə gedir və bizim intellekt sahiblərinin də bu
baxımdan döyüş meydanına çıxmasına zərurət yaranır. Jurnalistlər ordusunun intellektual ordu olduğunu nəzərə
alsaq, bu gün Azərbaycan jurnalistikası da bu prosesdə fəallığını daha da artırmalıdır. Yəni Xocalı həqiqətlərinin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması yalnız dövlətin vəzifəsi yox, hər bir vətəndaşın, o cümlədən KİV
nümayəndələrinin əsas vəzifələrindən biridir. 26 ildir ki, dövrü mətbuatda, elektron mediada Xocalı soyqırımı ilə
bağlı məqalələr, əsərlər yazılır, canlı şahidlərin iştirakı ilə filmlər çəkilir. Bu filmlər, nəşrlər xaricdə də yayılır.
Bütün bunlar Azərbaycan mətbuatının Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması prosesində aktiv
iştirak etdiyini təsdiqləyir. Bununla belə, gələcəkdə bu proses daha da gücləndirilməlidir».
Sosial Media Mərkəzinin direktoru Azər Niftiyevin sözlərinə görə, Xocalı soyqırımı ümumbəşəri faciədir:
"Xocalı soyqırımı bəşəriyyətin ən ağır cinayətlərindən biridir. Bu qırğının nəticəsində 613 dinc sakin həyatını
itirib ki, onlardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olub. Soyqırım nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25
uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirib. Heç şübhəsiz, bu soyqırımın beynəlxalq
miqyasda təbliği istiqamətində səylər gücləndirilməlidir. Bu istiqamətdə nə qədər çox iş görülsə də, kifayətlənmək
olmaz. Bu mənada biz jurnalistlərin də üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Xocalı şahidlərinə tribuna vermək, baş
verən soyqırımı onların dilindən yaymaq əsas fəaliyyət istiqamətlərindən olmalıdır”.
A.Niftiyevin sözlərinə görə, media əhlinin Heydər Əliyev Fondunun viste-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə davam edən "Xocalıya ədalət” kampaniyasında iştirakı da diqqətdən yayınmamalıdır:
"Ortada kifayət qədər ciddi örnəklər var. Pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərməkdənsə, mütərəqqi
təşəbbüslərə cəmiyyət olaraq dəstək vermək, birgə fəaliyyət daha uğurludur. Hesab edirəm ki, Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə davam edən "Xocalıya ədalət” kampaniyası bu soyqırımın beynəlxalq miqyasda yayılması üçün
uğurlu vasitədir. Düşünürəm ki, müxtəlif dövlətlərdə hər il ənənəvi olaraq təşkil edilən Xocalı tədbirlərinə media
cameəsi də xüsusi maraq göstərməli və bunun yayılması istiqamətində səylərini birləşdirməlidir”.
"Cümhuriyyət” qəzetinin redaktoru Elman Cəfərli isə deyib ki, "Azərbaycandilli media Qarabağ və
Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya tanıtsın” iddiası bir az böyük səslənir. Xüsusən çap mediasının bununla bağlı
imkanları çox aşağıdır:
"Məsələn, Azərbaycan dilində Xocalı soyqırımını, azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağda yaşadığı dəhşətləri
anladan çoxlu siyasi təhlillər, publisistik məqalələr, müsahibələr yazılır. Hətta bəzi araşdırmaçı jurnalist
həmkarlarımız bu mövzuda kitablar da nəşr etdiriblər. Ancaq onları özümüzdən başqa kim oxuyur ki? Mənə elə
gəlir ki, bu məqalələr, kitablar rus, ərəb, ispan, fransız, ingilis dillərinə tərcümə olunmalıdır. Doğrudur, bir sıra
həmkarlarımızın Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı ingilis dilində kitabları var, ancaq bu azdır. Təbliğat işi yeni dövrün
tələblərinə uyğun aparılmalıdır. Sosial şəbəkələri izləyirəm. Məsələn, youtubda o qədər kanal açılıb.
Paltar sabununun faydası, enerji içkilərinin zərəri və digər məsələlərlə bağlı peşəkarlıqla hazırlanmış 5-10
dəqiqəlik videomateriallar var. Hər birinə neçə 100 min insan baxıb. Niyə bunu Qarabağla, başqa milli
problemlərimizlə bağlı etmirik? Bunu qəzet və saytların redaksiya heyəti daha yaxşı bacarar axı. Məsələn, Xocalı
dəhşətləri ilə bağlı müxtəlif dillərdə 7-12 dəqiqəlik videomateriallar hazırlamaq olar. Sözsüz ki, Azərbaycan
cəmiyyətində hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin yüksəldilməsində medianın rolunu danmaq olmaz. Mənim
fikrimcə, bu məsələdə media üzərinə düşəni lazımınca yerinə yetirib”.
Şərq. - 2019.- 2 mart. - № 41. - S. 11.
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Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi Rumıniyada dərin ehtiramla anılıb
İqbal Hacıyev,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə bağlı silsilə tədbirlər çərçivəsində Buxarestdə yerləşən Rumıniya
Milli Kitabxanasında anım mərasimi keçirilib. Tədbirdə Rumıniyada akkreditə olunmuş diplomatik korpusun
rəhbərləri, nümayəndələri, ziyalılar, universitetlərin professor və tələbə heyətləri, Türk İş Adamları
Dərnəyinin, Türk-Tatar Birliyinin, “SOCAR Petroleum SA” şirkətinin əməkdaşları, Rumıniya-Azərbaycan
Dostluq Cəmiyyəti, Rumıniya-Azərbaycan İkitərəfli Sənaye və Ticarət Palatası, Rumıniya-Azərbaycan
Mədəniyyət və Gənclər Assosiasiyası İdarə heyətlərinin üzvləri, bu ölkədə yaşayan və təhsil alan
azərbaycanlılar, yerli jurnalistlər iştirak ediblər.
Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.
Anım mərasimini giriş sözü ilə açan Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Hüseyn Nəcəfov qeyd edib ki,
Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqına və insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. 1992-ci il fevralın
25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ dövründən Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı
motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə Xocalı şəhərində qadın, qoca və uşaqlar da daxil
olmaqla yüzlərlə günahsız dinc əhaliyə qarşı ən qəddar cinayətlər törədiblər.
Səfir bildirib ki, erməni millətçilərinin “böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə Azərbaycan xalqına qarşı
törətdikləri bu qətliam nəticəsində 106-sı qadın, 63-ü uşaq və 70-i yaşlı insan olmaqla 613 nəfər qətlə yetirilib,
1275 sakin girov götürülüb, 150 nəfərin taleyi isə bu günədək naməlum olaraq qalmaqdadır. Həmin gecə 8 ailə
tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib, 76-sı uşaq olmaqla 487
nəfər yaralanıb.
Bunun insanlığa sığmayan, öncədən planlaşdırılmış, milli mənsubiyyətinə görə insanların məhv olunması
xarakteri daşıyan bir cinayət olduğu və buna görə də beynəlxalq hüquqa əsasən Xocalı faciəsinin soyqırımı olması
tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb.
Səfir qeyd edib ki, yalnız Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən
sonra bu qanlı faciəyə siyasi-hüquqi qiymət verildi. 1994-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Azərbaycan parlamenti tərəfindən 26 fevral Xocalı soyqırımı günü elan edildi.
Xocalı faciəsinin dinc əhaliyə qarşı yönəldilmiş soyqırımı kimi tanıdılması və bu barədə bütün həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət həyata keçirildiyini deyən
H.Nəcəfov qeyd edib ki, 2008-ci il mayın 8-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq informasiya və təbliğat kampaniyasına başlanılıb. Ötən müddət
ərzində “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində 70-dən çox ölkədə müxtəlif tədbirlər təşkil edilib. Dünyanın
10-dan çox ölkəsinin parlamenti, 57 ölkəni özündə birləşdirən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, eləcə də ABŞ-ın 20dən çox ştatının qanunverici orqanı Xocalı qətliamının soyqırımı olduğunu təsdiq ediblər.
Səfir hər il Xocalı soyqırımının ildönümünün respublikamızda və dünyanın müxtəlif ölkələrində ürək ağrısı
ilə qeyd olunduğunu bildirib. Diplomat diqqətə çatdırıb ki, Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar
Bakıda ön sıralarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın olduğu
ümumxalq yürüşü keçirilib.
Sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov çıxış
edib. Əli Həsənov qeyd edib ki, 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. Erməni xalqının bir neçə nəsli milli müstəsnalıq,
Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik ruhunda tərbiyə edilib, erməni “alim”lərinin səyləri ilə bölgənin tarixi
saxtalaşdırılıb, azərbaycanlılara qarşı kəskin mənəvi təcavüz kampaniyası aparılıb.
Prezidentin köməkçisi XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında ermənilərin SSRİ-də yaranmış siyasi
vəziyyətdən istifadə edərək Azərbaycana qarşı açıq ərazi iddiası irəli sürmələrindən, Ermənistanda yaşayan 200
minə qədər azərbaycanlının deportasiya edilməsindən, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasına qarşı kütləvi
terror və qırğınlar həyata keçirilməsindən, Dağlıq Qarabağ probleminin əsl mahiyyətindən ətraflı bəhs edib.
Xocalı soyqırımı haqqında danışan Əli Həsənov bildirib ki, bu qətliamı törətməkdə düşmənin məqsədi
Azərbaycan xalqını sarsıdaraq suverenlik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədən çəkindirmək və torpaqlarını
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zorla ələ keçirmək idi. Ermənistan Xocalı faciəsini törətdikdən sonra Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün
miqyasını daha da genişləndirdi, Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənara çıxaraq daha 7 rayonu işğal etdi, bir
milyona yaxın azərbaycanlını qaçqın və məcburi köçkünə çevirdi.
Prezidentin köməkçisi vurğulayıb ki, Azərbaycan dövləti və şəxsən Prezident İlham Əliyev Xocalı
soyqırımının dünyada tanıdılması, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə həqiqətlərin
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması və təcavüzkarın ifşa olunması üçün bütün zəruri addımları atıb, bu
istiqamətdə irəli sürülən ictimai təşəbbüsləri dəstəkləyib. Daha sonra Əli Həsənov son illər geniş vüsət almış
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasından bəhs edib, ayrı-ayrı ölkələrin dövlət qurumlarını və
ictimaiyyətini, beynəlxalq təşkilatları bu faciəyə adekvat qiymət verməyə çağırıb.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş
qətnamələrdən danışan Əli Həsənov Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin və beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığının bu qətnamələrdə öz təsbitini tapdığını tədbir iştirakçılarının diqqətinə
çatdırıb. Hazırda Ermənistan bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq işğalçılıq siyasətini davam etdirir.
Bununla yanaşı, dünyadakı erməni diasporu və lobbisi mütəmadi olaraq 1915-ci il hadisələrini gündəmə gətirərək
Azərbaycan torpaqlarının işğalını, Dağlıq Qarabağ problemini və Xocalı soyqırımını, evindən qovulmuş bir
milyona yaxın azərbaycanlının böyük faciəsini unutdurmaq və diqqətdən kənarda saxlamaq istəyir. Ona görə də
bu günlərdə həm Azərbaycanın, həm də qardaş Türkiyənin vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, diaspor qurumları və
ziyalıları öz ölkələrinin rəsmi dövlət orqanlarına hər cür ictimai dəstək verərək Xocalı soyqırımı və Azərbaycan
torpaqlarının işğalına dair digər faktları dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmalı, baş verənlərin obyektiv
qavranılmasına və adekvat hüquqi-siyasi qiymətinin almasına çalışmalıdırlar. Azərbaycan və türk diaspor
təşkilatları öz çevikliyini və mütəşəkkilliyini artırmalı, əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərməlidirlər.
Daha sonra çıxış edən Buxarest Dövlət Universitetinin professoru, Rumıniya-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin sədri Dumitru Balan Azərbaycan xalqının uzaq və yaxın keçmişdə öz dövlətinin qurulması və
müstəqilliyinin qorunması uğrunda böyük əziyyətlər çəkdiyini deyib. Bildirib ki, Azərbaycanın Cənubi Qafqazın
ən zəngin ölkələrindən biri olması, regiondakı strateji əhəmiyyəti bu çətinliklərin əsas səbəbləridir. Professor
Azərbaycanın hər zaman böyük imperiyaların diqqət mərkəzində olduğunu vurğulayıb. Ölkəmizin müstəqillik
tarixindən danışan D.Balan Xocalı soyqırımının yalnız Xocalı şəhərinin günahsız sakinlərinə qarşı deyil, həm də
bütünlüklə bəşəriyyətə, bütün sivilizasiyalara və beynəlxalq aləmə qarşı törədilən soyqırımı olduğunu vurğulayıb.
Sonda çıxış edən “Geopolitika” jurnalının baş redaktoru Vasile Simileanu Azərbaycan xalqına başsağlığı
verərək bildirib ki, rəhbərlik etdiyi “Topform” nəşriyyatı tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin, Xocalı
soyqırımının həqiqətlərini təbliğ edən bir sıra kitablar çap edilib. O cümlədən Azərbaycan xalqının müstəqillik
tarixi, İrəvan xanlığı, Rumıniya və Azərbaycan arasında münasibətlərə dair kitablar da işıq üzü görüb. Bütün bu
nəşrlər rumın cəmiyyətində dost, qardaş Azərbaycan xalqının tarixini dərindən başa düşməyə fürsət yaradıb.
Xocalı faciəsinə toxunan V.Simileanu bəşəriyyətə qarşı törədilən bu cinayətin təşkilatçılarının tezliklə cəzalarını
alacaqlarına əmin olduğunu və Cənubi Qafqazı hər zaman sülh içində görmək istədiyini vurğulayıb.
Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı “Xocalı soyqırımı” adlı film nümayiş olunub.
Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsinə ehsan süfrəsi açılıb.
Xocalıda törədilən vəhşilikləri əks etdirən fotoşəkillər və xarici ölkələrin nüfuzlu nəşrlərində bu faciə
barədə dərc edilmiş materiallar, rumın, ingilis və digər dillərdə broşürlər, kitablar, CD-lər, məqalələr tədbir
iştirakçılarının marağına səbəb olub.
Xalq qəzeti.-2019.-1 mart.-№49.-S.5.
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Həvva Məmmədova: Xocalı şahidlərinin vasitəsilə ermənilərin iç üzünü açıb dünya
ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq
Şəmsiyyə Əliqızı,
Şəfiqə Dadaşova
İkisahil.TV-nin “Bizimlə həmsöhbət” verilişində tarix elmləri doktoru Həvva Məmmədova erməni
şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti
haqqında suallarımızı cavablandırdı
-Həvva xanım, XX əsrin ən qanlı qətliamlarından olan Xocalı soyqırımından 27 il ötdü. Necə
bilirsiniz, qanlı qətliamdan qaçmaq mümkün idimi, Xocalı soyqırımı baş verməyə bilərdimi?
Əslində, Xocalı faciəsinə gedən yol XX əsrdən başlasa da, ancaq faciənin kökləri daha əvvələ gedir. I Rusİran müharibəsi, II Rus-İran müharibəsi və bu müharibənin nəticəsi olaraq ermənilərin İrəvana, Yelzavetpol
quberniyasına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa köçürülməsi, ən gözəl, münbit torpaqlarda onların yerləşdirildiyi
vaxtdan millətimizin faciəsi başlamışdır.
Keçilən yola nəzər saldıqda bir sıra məqamları yada salmaq yerinə düşərdi. Belə ki, Xocalı faciəsinə gedən
yolun başlanğıcı 1990-cı ilin qanlı 20 Yanvar faciəsi, 1991-ci il noyabrın 20-də Qarakənd üzərində vertalyotun
vurulması və nəticədə Azərbaycanın hökumət və dövlət adamlarının faciəli şəkildə həlak olması, 1991-ci ilin
oktyabrında tarixdə ikinci dəfə müstəqilliyinə nail olmuş Azərbaycan xalqının müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsi,
1992-ci il yanvarın 28-də da yeganə hava yolu olan Ağdam aeroportundan Şuşaya uçan vertalyotun vurulması və
nəticədə 40 nəfər azərbaycanlının həlak olması... Bütün bunlar Azərbaycanın tarixi müstəqilliyinə qarşı
yönəldilmiş bir soyqırımı iddiası idi.
- Xocalıda soyqırımı həyata keçirənlərin bir neçəsi bu gün ermənilərin özləri tərəfindən digər cinayət
əməllərinə görə məsuliyyətə cəlb olunublar. Amma çox istərdik ki, onların korrupsiya və digər cinayət
əməllərinin üzərinə Xocalıda və Dağlıq Qarabağda həyata keçirdikləri cinayət işi əri də əlavə olunsun...
Xocalı faciəsindən 27 il keçməsinə baxmayaraq faciə zamanı əli qocaların, körpələrin, qız-gəlinlərin qanına
batmış Ermənistanın eks-prezidentləri R. Koçaryan, S. Sarkisyan, eks müdafiə naziri S. Ohanyan beynəlxalq
məhkəmənin hökmü ilə hələ də cəzalandırılmayıblar. Onlar hərbi canidirlər. Təəssüf ki, himayədarlarının köməyi
ilə onlar hələ də öz layiqli cəzalarını almayıblar, Azərbaycan xalqına qarşı etdikləri cinayətlərin ədalət
mühakiməsindən yayına biliblər. Gün gələcək, həmin canilər Azərbaycan xalqına, o cümlədən xocalılılara qarşı
törətdikləri qanlı cinayətlərə, soyqırımlarına görə cavab verəcəklər. Bunlar mütləq olacaq və bu istiqamətdə
Azərbaycan dövləti tərəfindən ardıcıl işlər görülür...
- Bir çox əcnəbi jurnalistlər və yazarlar erməni vəhşiliklərinin şahidi olsalar da hələ də ikili siyasət
hökm sürür...
- Bir çox əcnəbi jurnalistlər və yazarlar bu qanlı hadisənin şahidi olublar. Onların bir neçəsi ilə şəxsən tanış
olmuşam. Onların etiraflarını Xocalı ilə bağlı hazırladığım kitaba daxil etmişəm. Əcnəbi jurnalistlər Robet
Arekilov, Jani Buyunetti, Tomas Qolds, Yuri Romanov, Tomas Deval bu qanlı faciəni belə təsvir edirdilər: “Bizi
Xocalıya dəvət etmişdilər. Ancaq biz bilmirdik ki, burada nə baş verir. Hamımız bu faktın qarşısında aciz
qalmışdıq. İnsan insana nə qədər nifrət edə bilər ki, bu böyüklükdə qəddarlığa yol verə bilsin. Jurnalistlər qeyd
edir ki, baş vermiş qanlı hadisədən sonra Xocalıda küçələrə səpələnmiş meyitləri gördük. Bizə deyirdilər ki, heç
nədən çəkinməyin meyitlərin üzərindən keçin. Çox vahiməli mənzərə idi. Külək meyitlərin paltarlarını tərpətdikcə
qorxunc mənzərə yaranırdı. Soruşdum ki, bəs meyitlərin aqibətləri necə olacaq? Çünki bir azdan bu meyitlərdə
cürümə yaranacaqdı. Dedilər ki, siz narahat olmayın, çəkilişdən sonra o meyitlər yığılıb tonqalda yandırılacaq.
Bildirdim ki, axı onların içərisində yaralı vəziyyətdə sağ olanları var. Ancaq veclərinə almadılar. Altı-yeddi
yaşlarında bir qızcığaz sakit-sakit can verirdi, ona yaxınlaşanda gözlərinin siqaretlə yandırılmış olduğunu gördüm.
Bir az keçdikdən sonra yandırılmış tonqalda qalaqlanmış meyitlərin üzərinə bu qızcağızı da tulladılar. Hələ sağ
vəziyyətdə idi. İmdad diləyirdi. Bu hadisədən sonra uzun müddət özümə gələ bilmədim. Çəkdiyim qısametrajlı
film əllərimi yandırdı. Səhər oyandım ki, bütün saçlarım ağarıb. Robet Arekilov da etiraf etdi ki, biz o gündən
Ermənistana nifrət etdik...Çünki ermənilərin Qarabağda əliyalın, dinc, əhaliyə qarşı apardığı bu soyqırımı
hadisəsinin heç bir müdafiə olunası tərəfi yoxdur.”
Qeyd etdiniz ki, yazdığınız kitabla əlaqədar mütəmadi olaraq xocalılılarla görüşürsünüz. Bu insanlar
elə ağır sarsıdıcı hadisələrə şahidlik ediblər ki, onlarla görüşmək, söhbət etmək böyük ürək tələb edir...
27

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Elədir... Xocalı əsirliyindən gələn insanlarla görüşmək böyük ürək tələb edir. Çünki elə ağır, sarsıdıcı
hadisələrə şahidlik ediblər ki, özləri də dözə bilmirlər. Ancaq bu insanların vasitəsilə ermənilərin iç üzünü açıb
dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Kitabda biri-birindən ağrılı həyat hekayələri var.
Bu gün hər bir ziyalının üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Biz bu insanların faciəsini dünyaya
çatdırmaqda dövlətimizə, bu işdə xocalılıların haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında xüsusi olaraq böyük əməyi
olan Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya dəstək olmalıyıq.
Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində aparılan işləri qənaətbəxş hesab edirsinizmi?
Xocalı soyqırımına siyasi qiyməti ulu öndər Heydər Əliyev verdi. 1994-cü ildə sağ qalan, o müdhiş gecənin
fəlakətindən qurtaran insanlarla görüşdü. Onların dərdinə şərik oldu. Onların bütün problemlərinin həllini dövlət
üzərinə götürdü.
Hər il 26 fevral gününü Milli Matəm Günü elan etdi. Dünya dövlətlərinə müraciət etdi. Ulu öndər Heydər
Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra azərbaycanlıların XX əsrdə soyqırıma, deportasiyaya məruz
qalması ilə bağlı fərmanlar verdi. Bu fərmanlarda bir daha göstərilirdi ki, xalqımızın başına gələn müsibətləri
unutmaq olmaz.
Hər il Xocalı faciəsi dünyanın 100-ə yaxın ölkəsində Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva, Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva tərəfindən yüksək
təşkilatçılıqla həyata keçirilir.
Leyla xanım Əliyeva “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasını uğurla davam etdirir. Nəticədə okeanın
o tayında, Avropada və bir sıra ölkələrdə Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyan dövlətlərin sayı getdikcə artır.
İki sahil.-2019.-28 fevral.-№40.-S.19.
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Xocalı qətliamını törədənlərə sonsuz nifrətin nümayişi
M.Hacıxanlı
Bu il fevralın 26-da Bakıda Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar ümumxalq yürüşü
keçirilib. On minlərlə insanın iştirak etdiyi yürüşün məqsədi Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini
ehtiramla yad etmək, erməni faşistləri tərəfindən insanlığa qarşı vəhşicəsinə törədilmiş bu cinayəti dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdır. Əməkdaşımız yürüş iştirakçılarının bir neçəsindən bu mühüm
tədbir barədə fikir və mülahizələrini bildirməsini xahiş edib.
Habil NİFTALI, “Optimist” Sosial Problemlərin Həllinə Yardım İctimai Birliyi sədrinin müavini:
– Hesab edirəm ki, yürüş xalqımızın Xocalı qətilamını törədənlərə sonsuz nifrətini nümayiş etdirdi. Mən
bu ümumxalq yürüşünə qatılmaya bilməzdim. Burada iştirak etməklə, həm vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirdim,
həm də bu dəhşətli Xocalı faciəsini törəndənlərə bir daha kəskin nifrətimi bildirdim.
Xocalı soyqırımı bəşər tarixində ən amansız qətliamlardan biridir. Bu vəhşiliyi “Böyük Ermənistan”
xülyasına düşən erməni faşistləri törədiblər. Qatı erməni millətçiliyinin əsl sifəti, xisləti məhz budur!
Dünya Xocalı qırğını haqqında həqiqəti bilməlidir. XX əsrin sonunda bütün dünyanın gözü qarşısında
törədilmiş bu dəhşətli vəhşiliyə laqeyd qalmaq olmaz. Yürüşdə iştirak edənlərin əsas tələbi budur: Xocalının dinc
sakinlərinin ölümündə təqsirkar olanlar cəzalandırılmalıdır. İnanıram ki, gec də olsa haqq-ədalət yerini tapacaq!
Fərman ƏMİROV, Bakı şəhərindəki 169 saylı tam orta məktəbin direktor müavini:
– Mən ixtisasca tarixçiyəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar dörd dəfə – 19051906, 1918-1920, 1948-1953 və 1988-1993-cü illərdə soyqırımı və deportasiyalara məruz qalıblar.
Xatırladım ki, SSRİ-nin süqutundan dərhal sonra yenicə yaranmış Ermənistan Respublikasının ilk
addımları Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzkar müharibə etməkdən ibarət oldu.
Nəticədə ölkəmizin ərazilərinin təqribən beşdə biri işğal edildi, zəbt olunmuş torpaqlarda və Ermənistanın
öz ərazisində bir milyondan artıq köklü azərbaycanlı etnik təmizləməyə məruz qaldı. Ermənistanın başladığı
müharibənin ən faciəvi səhifəsi Xocalı şəhərinin məhv edilməsi oldu. İşğalçılar Xocalını darmadağın edərək
əhaliyə qarşı xüsusi amansızlıqla qətliam törətdilər. Lakin cinayətkarlar layiqli cəzadan qaça bilməyəcəklər!
Yürüşdən hasil etdiyim həqiqət budur!
Arif MƏHİDOV, Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün:
– Mən, ilk növbədə yürüşün yüksək səviyyədə təşkil olunmasını qeyd etməyi özümə borc bilirəm. Marşrut
boyunca yolların kənarlarındakı monitorlarda, binaların fasadlarında və eyvanlarında “Dünya Xocalı soyqırımını
tanımalıdır!”, “Xocalıya ədalət!”, “Xocalını unutmayın!”, “Rədd olsun erməni faşizmi!” kimi şüarlar nümayiş
etdirilirdi. Tədbir həqiqətən yüksək səviyyətə təşkil olunmuşdu. Buna görə də təşkilatçılara dərin təşəkkürümü
bildirirəm.
Xalqımız Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini heç vaxt unutmayacaq. Əminəm ki, yerlə-yeksan edilərək
yandırılan Xocalı şəhəri, bütün Qarabağ torpağı tezliklə düşmən işğalından azad ediləcək!
Xalq qəzeti.-2019.-28 fevral.-№48.-S.6.
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“Xocalı qırğını Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzün nəticəsidir”
Fransa azərbaycanlılarının assosiasiyaları Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar Emmanuel Makrona məktub
ünvanlayıblar
Fuad Hüseynzadə
Xocalı faciəsinin 27-ci ildönümü ilə bağlı müxtəlif ölkələrin rəsmi orqanlarına müraciət və məktublar
göndərilir. Belə ki, Fransa azərbaycanlılarının 10 assosiasiyasının rəhbərləri Xocalı qətliamı ilə bağlı Prezident
Emmanuel Makrona məktub ünvanlayıblar. AZƏRTAC xəbər verir ki, məktubda Xocalı qətliamı haqqında ətraflı
məlumat verilir. Fransa Prezidentindən Xocalı qurbanlarının xatirəsinin yad edilməsi üçün “Anım günü” elan
etməsi istənilir.
Qeyd edilir ki, dünyada törədilmiş digər genosidlərdən fərqli olaraq Xocalı soyqırımının müəllifi özü bu
qanlı hadisədə birbaşa əli olduğunu etiraf edib. Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan britaniyalı
jurnalistə Xocalı hadisələrini planlı şəkildə həyata keçirdiklərini, erməni silahlı qüvvələrinin bu cinayətdə rolunu
açıq şəkildə etiraf edib. Bu, sonradan jurnalist Tomas de Vaalın “Qara bağ” kitabında göstərilib.
Məktubda uşaqlar, qadınlar və yaşlılar daxil olmaqla 613 azərbaycanlının 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən amansızlıqla qətlə yetirildiyi, mindən çox insanın girov
götürüldüyü diqqətə çatdırılır. Bildirilir ki, Xocalı qətliamı haqqında dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmaq
məqsədilə 2008-ci ildə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası başladılıb. Bu beynəlxalq kampaniya
çərçivəsində bəzi ölkələrin parlamentləri, eləcə də ABŞ-ın iyirmidən çox ştatı Xocalı qırğınını soyqırımı kimi
tanıyıb. Eyni zamanda, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı cinayətləri Avropa Şurası Parlament Assambleyası
tərəfindən də pislənilib.
“Ümid edirik ki, Fransa bu beynəlxalq kampaniyadan kənarda qalmayacaq və Xocalı şəhərində törədilmiş
kütləvi qırğına ədalətli şəkildə siyasi və hüquqi qiymət verəcək. İnsan hüquqlarının vətəni olan, müharibə və
bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətlərin qurbanlarının xatirəsinin yad edilməsinə xüsusi əhəmiyyət verən Fransa
Xocalıdakı kütləvi qırğını genosid kimi tanıyacaq və bu faciəvi hadisələrin qurbanlarının xatirəsini yad etmək
üçün “Anım günü” müəyyən edəcək”, - deyə məktubun müəllifləri bildirirlər.
Məktubda vurğulanır ki, Xocalı qırğını Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzün nəticəsidir.
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunu və onun ətrafındakı 7 rayonu, yəni, ölkə
ərazisinin 20 faizini işğal edib. Bir milyondan çox azərbaycanlı bu təcavüzün qurbanı olaraq doğma yurdlarından
didərgin düşüb. Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində həyata keçirdiyi etnik təmizləmədən
qurtulan azərbaycanlılar ümid edirlər ki, onlar ədalətin bərpa olunduğunu görəcəklər. Xocalı müasir tarixin qanlı
səhifəsidir. Xocalı soyqırımının tanınması, onun qurbanlarına münasibətdə ədalət nümunəsi xalqlarımızı
birləşdirən dostluğun sübutu olacaq.
Ermənilər mənfur niyyətlərinə çata bilmədilər
Yeri gəlmişkən, Parisdə “FRA Nor-Seround” erməni gəncləri faşist təşkilatının fəalları Sen-Östaş
kilsəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr edilmiş anım tədbirinə mane olmağa cəhd göstəriblər.
Ermənilər iç üzlərinin açıldığını, beynəlxalq ictimaiyyətin onların iyrənc əməllərindən xəbər tutduğunu
görərək daha da azğınlaşırlar. Ancaq onlar Xocalı qətilamının günahsız qurbanlarının xatirəsinin yad edilməsinə
mane ola bilmədilər. Anım tədbiri planlaşdırıldığından da yüksək səviyyədə keçirilib.
Tədbirə dəvət olunan 300-dən çox fransız və müxtəlif xalqların nümayəndələri azərbaycanlıları tək
qoymayıb, mərasimin sonunadək onlarla qalıblar. Onlar ermənilərdən kilsəni tərk etməyi tələb ediblər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Fransadakı səfirliyimiz və UNESCO yanında daimi nümayəndəliyimizin birgə
təşkil etdiyi tədbirin başlanmasından əvvəl erməni aktivistlər kilsəyə soxulub, qonaqlara qarşı fiziki təcavüz
edərək, onları təhqir ediblər. Bununla da bir daha özlərinin faşist simalarını həm fransızlara, həm də Parisdə
akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinə göstəriblər.
Erməni aktivistləri özləri də bilmədən bir daha nümayiş etdirdilər ki, onların mübarizəsi ədalət və həqiqət
üçün deyil, türklərə qarşı sonsuz nifrətə əsaslanır. Özlərini həmişə qurban kimi qələmə verən ermənilər artıq xəbis
niyyətlərini gizlədə bilmirlər.
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Erməni mənşəli faşistlər “mənfur türk”, “öz ölkənizə qayıdın” deyə irqçi məzmunda şüarlar səsləndiriblər.
Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə yəhudi filosof Alen Finkielkrota qarşı edilən antisemit təcavüzdə də eyni sözlər
səsləndirilib. Bu, ölkədə nifrət və azğınlığın baş alıb getdiyini göstərir.
ABŞ Helsinki Komissiyası Xocalı soyqırımı bağlı bəyanat verib
ABŞ Helsinki Komissiyası isə Xocalı faciəsinin 27-ci ildönümü ilə bağlı bəyanat verib. AZƏRTAC xəbər
verir ki, bəyanatda Xocalı şəhərinin məruz qaldığı misli görünməmiş qəddarlığın beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə zidd olduğu, insan hüquq və azadlıqlarını pozduğu qeyd olunub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin
keçmiş SSRİ-inin 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə mühasirəyə alınmış Xocalı şəhərinə hücum edərək
törətdiyi amansız hərəkətlərin dərin təsirlərinin indiyədək Azərbaycan xalqında hiss edildiyi bildirilib.
Bəyanatda bu faciənin anılmasının və həyatını itirmiş insanların xatirəsinin yad edilməsinin vacibliyi qeyd
olunub və Azərbaycan xalqına dərin ehtiram izhar edilib.
1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı Azərbaycanın Xocalı
şəhərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin yüzlərlə Azərbaycanlı qadın, uşaq və yaşlıları öldürdüyü qeyd olunub.
ABŞ Helsinki Komissiyasının sədri, Azərbaycan üzrə İşçi Qrupun üzvü, Nümayəndələr Palatasında Florida
ştatını təmsil edən demokrat Əlsi Heystinqz Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı Konqresdə də ayrıca bəyanatla
çıxış edib.
Konqresin üzvü öz bəyanatında 1992-ci ilin fevralın 26-da Xocalıda törədilmiş dəhşətli hadisələri anaraq
613 nəfərin amansızcasına qətlə yetirildiyini vurğulayıb. O, həmçinin 1994-cü ildə atəşkəs rejiminin əldə
olunmasına baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ daxil olmaqla Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal altında
olduğunu və 1 milyondan çox azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində qaldığını vurğulayıb.
Ə.Heystinqz Azərbaycanın qaçqın və məcburi köçkünlərinin həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün milyardlarla
vəsait sərf edildiyini, regionun iqtisadi inkişafı naminə önəmli addımlar atıldığını qeyd edib.
Bəyanatda, həmçinin Azərbaycan hökumətinin yalnız regionun sabitliyinə töhfə verdiyi deyil, bütün
dünyada terrorçuluğa qarşı mübarizədə ABŞ-ın etibarlı müttəfiqi olduğu bildirilib. 2001-ci ilin 11 sentyabr
hadisələrindən sonra Azərbaycanın dərhal Amerika xalqına həmrəylik nümayiş etdirərək bu mübarizədə ABŞ-a
həlledici dəstək və yardım göstərdiyi, Əfqanıstanda “Sarsılmaz azadlıq” hərbi əməliyyatının bir hissəsi olaraq
ABŞ-ın Azərbaycanın hava məkanından qeyd-şərtsiz istifadəsinə icazə verdiyini vurğulayıb. Bundan əlavə,
Konqres üzvü beynəlxalq koalisiyanın Əfqanıstandakı hərbi qüvvələrə bütün tədarük və təchizatının
Azərbaycanın təmin etdiyi quru və dəniz yolları vasitəsilə çatdırıldığını bildirib.
Sonda Ə.Heystinqz Konqresdəki Azərbaycan üzrə İşçi Qrupun üzvü kimi bu dəhşətli faciənin ildönümünün
qeyd edilməsinin vacibliyini bildirib və Azərbaycan xalqına başsağılığını izhar edib.
Palitra. - 2019.- 28 fevral. - № 40. - S. 11.
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Dünyanın diqqətini Xocalıdan yayındırmağın yeni erməni üsulu
Sumqayıt saxtakarlığını qabartmaq...
Tahir Tağıyev
Ötən əsrin ən qanlı faciələrindən biri sayılan Xocalı soyqırımına dünya miqyasında layiqli qiymət verilməsi
istiqamətində Azərbaycanın atdığı addımlar Ermənistanda sözün əsl mənasında şok effekti yaratmaqdadır. Bu hal
faciənin 27-ci ildönümündə Azərbaycanın gördüyü işlər fonunda özünü kifayət qədər qabarıq şəkildə büruzə
verdi. Dünya mediasının öndə gələnləri faciəyə, onun səbəb və nəticələrinə kifayət qədər diqqət ytierdilər. Yenə
də dünyanın bir çox ölkəsində Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirilən tədbirlər beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bu
faciəyə, onu törədənlərə yönəltdi.
Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar Bakıda keçrilən ümumxalq yürüşünə də dünyanın diqqəti
ən yüksək səviyyədə cəlb olundu. Xatırladaq ki, on minlərlə insanın iştirak etdiyi ümumxalq yürüşünün məqsədi
Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etməklə yanaşı, həm də erməni faşistləri tərəfindən insanlığa
qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq
idi. Qeyd edək ki, bu
ümumxalq yürüşü Azərbaycanın Xocalı soyqırımı ilə bağlı apardığı genişmiqyaslı işin növbəti mərhələsi kimi də
özünü göstərdi. Dünya Xocalı qırğını haqqında əsl həqiqətlərlə yenidən tanış oldu, bir daha bilindi ki, ötən əsrin
sonunda bütün sivil bəşəriyyətin gözü qarşısında törədilmiş bu vəhşiliyə laqeydlik, yüzlərlə dinc insanın
ölümündə təqsirkar olanların cəzalandırılmaması belə faciələrin daim təkrarlanmasına gətirib çıxara bilər. Bütün
bunlar isə erməni tərəfində şok effekti yaratmaqdadır. Bunu indiki erməni təbliğatı, eləcə də faciə ilə bağlı
keçirilən tədbirlərə maneçilik yartamaq cəhdləri də aydın sübut edir. Məsələn, Parisdə “FRA Nor-Seround”
erməni gəncləri faşist təşkilatının fəalları Sen-Östaş kilsəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr
edilmiş anım tədbirinə mane olmağa cəhd göstəriblər. Ancaq onlar Xocalı qətliamının günahsız qurbanlarının
xatirəsinin yad edilməsinə mane ola bilməyiblər. Anım tədbiri planlaşdırıldığından da yüksək səviyyədə keçirilib.
Tədbirə dəvət olunan 300-dən çox fransız və müxtəlif xalqların nümayəndələri azərbaycanlıları tək qoymayıb,
mərasimin sonunadək onlarla qalıblar. Onlar ermənilərdən kilsəni tərk etməyi tələb ediblər. Bununla ermənilər
bir daha özlərinin faşist simalarını göstəriblər.
Əslində, belə vəziyyətlə dünyada bir daha çox aydın şəkildə görür ki, Azərbaycan xalqı erməni millətçişovinistlərinin etnik təmizləməsinə, soyqırımına məruz qalıb. Azərbaycanlılar tarixi torpaqlarından qovulub,
qaçqına, məcburi köçkünə çevrilib. Dünya onu da yaxşı bilir ki, Xocalıda törədilmiş cinayətlər sıradan və təsadüfi
hərəkət deyil. Bu hal Ermənistanın sistemli zorakılıq siyasətinin tərkib hissəsi olub və Xocalıdakı mülki insanların
məqsədyönlü qırğını, sadəcə azərbaycanlı olduqları üçün onların kütləvi məhvinə yönəlib. Azərbaycan bu
istiqamətdə apardığı işlərlə Xocalı soyqırımını törədənlərin kimliyini ən təkzibedilməz sübut və faktlarla dünya
ictimaiyyətinə çatdırıb. Sadəcə, beynəlxalq hüquq, qəbul olunmuş konvensiyaların tətbiqi yetərlidir ki, bu faciəni
törədənlər layiqli cəzalarına çatsınlar. Buna hələ də maneçilik yaradan ikili standartların aradan qaldırılması üçün
də Azərbaycan məqsədyönlü iş aparır. Elə bundan irəli gəlir ki, artıq bir sıra ölkələr Xocalı faciəsini soyqırım
olaraq tanıyıb. Belə ki, dünyanın 13 ölkəsi parlament səviyyəsində, ABŞ-ın 22 ştatı parlament səviyyəsində, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. Şübhəsiz ki, bu prosesdə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
təbliğat və məlumatlandırma kampaniyası da öz mühüm töhfələrini verib. Soyqırımın həm mənəvi, həm də siyasihüquqi tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya elə indinin özündə də dünyanın bir çox ölkələrində uğurla
reallaşdırılır. Görülən işlərin daha da genişləndirilməsi Xocalı faciəsini törədənlərin qanun qarşısında mütləq
mənada cavab verəcəyini və bu günün uzaqda olmadığını tam qətiyyətlə deməyə əsas verir. Bütün bunlar erməni
tərəfini də kifayət qədər narahat edir. Məhz bundan irəli gəlir ki, Azərbaycanın apardığı uğurlu Xocalı
kampaniyasına kölgə salmaq üçün düşmən bu dəfə Sumqayıt hadisələrini qabartmağa çalışır.
Burada yenə belə mənzərə yaradılmasına cəhd göstərilir ki, guya həmin vaxt ermənilər qırğına məruz
qalıblar. Amma faktdır ki, Sumqayıtdakı iğtişaşların əvvəlcədən hazırlanmış ssenari üzrə erməni separatçı
qüvvələri tərəfindən törədilməsi artıq tam təsdiqi tapıb. Burada bir məqamı da qeyd edək ki, hadisələr baş verən
dövrdə Sumqayıtda 18 min nəfərdən artıq erməni yaşadığı halda, cəmi 26 nəfər erməninin öldürülməsi yalnız
azərbaycanlıların öz erməni qonşularını fədakarcasına müdafiə etmələri, qorumaları və gizlətmələri nəticəsində
mümkün olub. Erməni qətllərinin əksəriyyətini isə Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarına bağlı şəxslər həyata
keçirib. O da məlumdur ki, Sumqayıtda öldürülən ermənilərin, demək olar ki, hamısı erməni terror fondlarına pul
keçirməkdən imtina edənlər idi. Bu şəxslərə qarşı ən qəddar addımları da məhz ermənilər özləri atırdı. Sumqayıtın
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azərbaycanlı sakinlərinin fərdi humanizmi və şücaəti olmasaydı, hadisələr hazırlanmış təxribat planına uyğun
olaraq daha geniş miqyas alardı. Milliyyətcə erməni olan şahidlərin ifadələrindən göründüyü kimi, onlarla erməni
hadisələr vaxtı azərbaycanlı ailələr tərəfindən öz evlərində yerləşdirilməklə xilas edilib. Erməni tərəfinin
Sumqayıt hadisələri zamanı bir nəfər də olsun azərbaycanlının öldürülməməsi barədə iddialarını bu gün də davam
etdirməsinə baxmayaraq, qeyd edilən cinayət işləri öyrənilərkən müəyyən edilib ki, Sumqayıt hadisələri ilə
əlaqədar şəhərə qoşun hissələri yeridilərkən 5 azərbaycanlının öldürülməsinə dair Bakı Qarnizonu Hərbi
Prokurorluğunda cinayət işi istintaq olunub. Amma sonradan yuxarıdan gələn sifariş əsasında işin icraatına
əsassız olaraq xitam verilib. İndinin özündə də Ermənistan və erməni lobbi dairələri tərəfindən Sumqayıt
hadisələri qəsdən ölkəmizə qarşı təbliğat və dezinformasiya məqsədilə istifadə edilsə də, Azərbaycan dövlətinin
həyata keçirdiyi tədbirlər, aparılmış obyektiv və faktlara söykənən istintaq materialları ilə həmin iğtişaşların məhz
erməni millətçilərinin, onların havadarlarının öz məkrli niyyətlərinə nail olmaq məqsədilə təşkil edilərək
törədildiyi kifayət qədər təkzibedilməz faktlarla sübuta yetirilib.
Erməni təbliğat maşını bu gün də Sumqayıtda 1988-ci ilin fevralında yaşanan hadisələri öz çirkin
məqsədləri və həyata keçirdikləri işğal üçün təbliğat vasitəsinə çevirməyə çalışsa da, proseslər tamamilə bunun
əksi istiqamətdə cərəyan etməkdədir. Məsələ burasındadır ki, ermənilərin məlum Sumqayıt hadisələrində yalançı
mövqedən çıxış etmələri faktlarla, şahid ifadələri əsasında artıq sübuta yetirilib. Əvvəlki qaydada erməni tərəfi öz
yalanlarını həqiqət kimi təqdim etmək məqsədilə faktların təhrif edilməsi, sənədlərin saxtalaşdırılması kimi çirkin
üsullardan istifadəyə cəhd göstərir. Onu da qeyd etmək lazım gəlir ki, Sumqayıt şəhərində törədilmiş kütləvi
iğtişaşlarla bağlı 1988-1990-cı illərdə aparılmış istintaq və məhkəmə prosesləri nəticəsində həmin hadisələrə
ədalətli hüquqi qiymət verilməməsi, onların əsl sifarişçiləri və təşkilatçılarının müəyyən edilib məsuliyyətə cəlb
olunmaması Ermənistanın bu sahədəki fəaliyyətinə o dövrdə şərait yaratmışdı. Amma proseslərin son gedişi
erməni tərəfinin bu sahədə də yalanlarının üzə çıxması ilə nəticələndi. Bir daha bəlli oldu ki, bu təxribat olyalarının
arxasında da elə ermənilərin özləri dayanır. Araşdırmalar göstərir ki, Sumqayıt hadisələri Ermənistan və SSRİ
xüsusi xidmət orqanları tərəfindən hazırlanaraq törədilmiş təxribat idi. Bu təxribata əl atmaqla sübut etməyə
çalışdılar ki, ermənilərlə azərbaycanlıların birgə yaşaması mümkün deyil. Bir daha xatırladaq ki, istintaq
materiallarında Sumqayıt hadisələrinin əsas təşkilatçısı kimi 1959-cu ildə anadan olmuş Eduard Robertoviç
Qriqoryan adında erməninin olduğu çoxsaylı şahid ifadələri, təkzibolunmaz dəlillərlə təsdiqlənir. İndi ermənilərin
bu hadisələri fərqli şəkildə qələmə vermək cəhdləri tam fiasko ilə nəticələnir. Digər tərəfdən, düşmən ölkə
Sumqayıt hadisələrini qabartmaqla Azərbaycanın apardığı Xocalı kampaniyasına da hansısa formada xələl gətirə
bilmir. Xocalı soyqırımının artıq dünyada anılması erməniləri rahatsız edir. Xocalı soyqırımı ilə bağlı belə geniş
şəkildə kampaniyaların aparılması erməniləri getdikcə daha çox qorxudur. Xocalı faciəsinin dünyaya tanıdılması,
Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılması, bütün beynəlxalq qurumlarda bu qətliama ədalətli qiymət
verilməsi istiqamətində göstərilən səylər tədricən öz nəticəsini verir. Bir daha qeyd edək ki, Azərbaycanın xarici
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri Xocalı soyqırımının xarici ölkələrdə və onların parlamentlərində
tanınmasıdır. İndiyə qədər atılan addımlar nəticəsində dünya artıq görür ki, Beynəlxalq ictimaiyyətin gözü
qarşısında baş verən, qəddarlığı və amansızlığı ilə xüsusi fərqlənən Xocalı soyqırımı təcavüzkar erməni
siyasətinin ən qanlı səhifəsidir. Bu ağır cinayətə görə siyasi-hüquqi məsuliyyət birbaşa Ermənistanın üzərinə
düşür. Məhz bu məsuliyyətdən yayınmaq üçün edilən cəhdlər iflasa uğrayır və ermənilərin iç üzü getdikcə daha
çox faş edilir.
Bakı Xəbər. - 2019.- 28 fevral. - № 40. - S. 9.
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Xocalıda tamam məhv edilmiş 8 ailə ədəbi sənət əsərinin real obrazı kimi…
“Poeziyamızda Xocalı soyqırımının bütün təfərrüatları bədii dildə əks olunsa da, nəsrdə biz bunu görə
bilmirik”
Vaqif Yusifli: “Xocalı ilə bağlı çoxlu şeir, poema, publisistik məqalə, əsərlər yazılıb”
İradə Sarıyeva
Ədəbiyyat, xüsusən də nəsr mənəvi-ideoloji məsələlərin təbliğində hər zaman hərəkətverici qüvvə rolunu
oynayıb. Bu mənada, müasir ədəbiyyatın üzərinə olduqca böyük missiya düşür. Ədəbiyyat xalqın faciələrini, eləcə
də şanlı qəhrəmanlıq tarixini əks etdirməlidir. Lakin təəssüf ki, müasir Azərbaycan ədəbiyyatı, xüsusən də milli
nəsrimiz hələ də bu missiyanı lazımi səviyyədə yerinə yetirə bilmir.
Elə götürək XX əsrin ən dəhşətli soyqırım cinayətlərindən biri olan Xocalı soyqırımını. Bizim nəsrdə
Xocalı soyqırımının dəhşətləri ilə bağlı əsərlər ya yoxdur, ya da yazlan əsərlərin qəhrəmanları real tarixi
prototiplər deyil, yazıçı təxayülünün yaratdığı obrazlardır. Ermənilərin Xocalıda törətdiyi soyqırım aktı
nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilib, neçə-neçə ailə başsız qalıb. Bu faktın özü ədəbiyyat üçün olduqca böyük
material verir. Ancaq indiyə kimi heç bir nasirimiz bu ailələrdən birinin faciəsini əsərində canlandırmayıb.
Filologiya elmləri doktoru, tanınmış ədəbiyyatşünas Vaqif Yusifli “Bakı-Xəbər”ə bildirdi ki, XX əsrdə baş
verən və xeyli insan ölümünə səbəb olan, kütləvi qırğınlarla tən tutulan Xocalı faciəsi millətimizin qurumayan
göz yaşıdır.
V.Yusifli qeyd etdi ki, poeziyamızda Xocalı soyqırımının bütün təfərrüatları bədii dildə əks olunsa da,
nəsrdə biz bunu görə bilmirik. O vurğuladı ki, mərhum Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun “O qızın göz yaşları”
poeması Xocalı soyqırımı haqqında yazılan yüksək səviyyəli poetik nümunədir. “Bu poemanın əsasında belə bir
əhvalat durur. Xocalı faciəsinin 13-cü ildönümü ilə əlaqədar yas mərasimi-şəhidləri anma günü keçirilirdi. Hər
çıxışda bir üsyan, hər ürəkdə bir tufan, hər baxışda bir leysan var idi. Dərdini dilə gətirənlərə bir-bir söz verilirdi.
21 yaşlı Xocalı qızı Xəzangülə də söz verdilər. Ermənilər onun 36 yaşlı anası Rəna xanımı, 5 yaşlı bacısı Yeganəni
Əsgəran meşəsində güllə ilə dəlik-deşik etmişdilər. 38 yaşlı atası Təvəkkülü 8 yaşlı Xəzangülün, körpə qızcığazın
gözləri baxa-baxa, diri-diri ağaca sarıyıb yandırmışdılar. Təvəkkülün günahı ondan ibarət olmuşdu ki, ermənilər
“Qarabağ erməni torpağıdır” sözünü ona dedirdə bilməmişdilər.
Zəlimxan poemaya elə bu dərdin poetik izharı ilə başlayır, daha doğrusu, Xocalı faciəsini poeziyanın
ağrısına, kədərinə çevirir:
O gün qan üstündə açıldı səhər,
O gün Xocalıda yer qırmızıydı.
Qırmızı-qırmızı üzümə durdu,
İblis görkəmində şər qırmızıydı.
Doğrandı dayağı, kəsildi soyu,
Qan oldu bayramı, yas oldu toyu.
Qarı ağ görmüşdük ömrümüz boyu,
O gün Xocalıda qar qırmızıydı.
Beləcə, Xocalıdan gələn qızın qəmli, faciəli hekayəti başlanır və poemanın sonuna qədər biz bu qəmli
hekayətin təsirilə yaşayırıq. Ancaq poema təkcə “o qızın göz yaşları” ilə məhdudlaşmır, bir qızın dərdi timsalında
illərdir həlli düyünə çevrilmiş Qarabağımızdan, torpaq itkisindən, xalqın bu ağır dərdi necə yaşamasından, sabaha
inamından da söz açır.
Bundan başqa, istedadlı şairimiz Ələmdar Quluzadənin Xocalıya həsr edilən şeiri, poeması da dəyərli
poetik nümunələrdir. Ə.Quluzadə müasir poeziyamızda Qarabağ mövzusunda ən çox əsər yazan müəlliflərdən
biridir, deyərdim ki, hətta birincisidir. Onun “Qadan mənə, Qarabağ” kitabı (2006) ilk misrasından son misrasına
qədər Qarabağ ağrısına həsr edilib. Çoxlu sayda şeirilə yanaşı, Ələmdarın “Qarabağ oyunu”, “Şəhid şəhər”, “Alay
komandiri”, “İlmələrin dastanı”, “Şəhid bacısı” poemaları və “Pənah evi” mənzum faciəsi də bu ağrıya həsr edilib.
İstəyirəm onun Xocalıya həsr etdiyi “Şəhid şəhər” poeması haqqında qısaca söz açım. Təxminən 1500 misraya
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yaxın olan “Şəhid şəhər” poemasında müəllif lirik-publisistik bir tərzdə Qarabağda baş verən hadisələri bütün
təfərrüatı ilə poetik təhkiyənin əsasına çevirir. O, Xocalı faciəsinin yaranması səbəblərini açıqlayır, kimlərin
günahkar olduğunu nişan verir. Ə.Quluzadə bütün bu hadisələrin canlı şahidi olub, o, Xocalıda doğulub, uzun
müddət DQMV Radio Verilişləri Komitəsinin Azərbaycan verilişləri redaksiyasında müxbir işləyib. Hərdən
məlum Xocalı kadrları televiziyada göstərilir, nurani bir qocanın düşmən gülləsindən torpağı qucaqladığının
şahidi oluruq. O qoca Ələmdarın atası Allahverdi kişidir”.
O qeyd etdi ki, Ə.Quluzadə Xocalı faciəsini XX əsrin ən böyük, ən qanlı faciələri ilə - Xatın və Xirosima
faciələri ilə bir sırada görür. Bizim şairlərin əksər şeir və poemalarında bu faciələrin paralelliyi öz əksini tapır.
Ancaq, nədənsə, Xocalı faciəsinin dəhşəti dünyaya istənilən səviyyədə çatmadı.
Kar üçün, kor üçün çaxmaq daşıdır,
Sərhədi olana yol yoldaşıdır,
Əsrin qan bazarı, qan yaddaşıdır,
Xatın-Xirosima-Xocalı yolu.
O, həmçinin, qeyd etdi ki, mərhum şair Ələkbər Salahzadənin “Xocalı xəcilləri” poeması da bu mövzuya
həsr olunan ən təsirli əsərlərdən biridir. “Məlumdur ki, Ə.Salahzadə assosiativ planda düşünən, təsvir etdiyi
hadisələrə, nəsnələrə, insan obrazlarına tamam fərqli tərzdə yanaşan bir şairdir. Onun poetik mənalandırmaları,
qeyri-adi təsvir vasitələri, daha çox alliterasiyalar düzümünə müraciəti bu poemada da nəzərə çarpır. Məsələn,
onun poemasında ilk qırx iki misra “X” hərfi və sözü ilə başlayır. “Xocalı adında yer xəbis, xudbin, xain yağı əlilə
xarabalığa döndü... Xor baxanda Xocalı xarabalıqlarına - Xatın-Xocalıya Xirosima-Xocalıya…” Poema Milli
Qəhrəman Çingiz Mustafayevin xatirəsinə həsr olunub və sanki Xocalı dəhşətləri də Çingizin kamerasından seyr
edilir” - deyə bildirən müsahibimiz mərhum şair Ədalət Əsgəroğlunun “Dərdimizin qan rəngi” poemasının da
əhəmiyyətini qeyd etdi. Onun sözlərinə görə, poema Xocalı soyqırımının on beş illiyinə həsr olunub. “Ancaq
konkret bir mövzuya həsr olunsa da, hədəf daha genişdir. Burada son iyirmi-iyirmi üç ilin Azərbaycan məmləkəti
DƏRDİMİZİN QAN RƏNGİ obrazında metaforikləşib. QAN burada Xocalıdan bütün dünyaya yayılan fəryadın,
kədərin simvoludur. QAN burada tarixdir -bir məmləkətin təklənməsi, səsinin, harayının boğulması, öz içində
qərq olmasıdır. Ədalət Əsgəroğlu qan kəlməsinin doğurduğu bütün mənalara, metaforik çalarlara üz tutub:
...nə əcəb,
dərd deyirlər buna..?
Yox, oğlum, dərd deyil bu!
Bu, müqəddəs bir can!
Ortalıqda dumduru qan,
axır...axır..axıracan...
Xocalıdan Bakıyacan,
qan boyalı villalardan
cana doymuş çadıracan...”
V.Yusiflinin sözlərinə görə, Xocalı soyqırımı dəhşətləri müasir publisistikada da öz əksini geniş şəkildə
tapıb. “Xocalı ilə bağlı çoxlu şeir, poema, publisistik məqalə, əsərlər yazılıb. Nəsrə gəlincə isə, mən hələ Xocalı
soyqırımını tam dəhşəti ilə əks etdirən əsərlərlə rastlaşmamışam. Bu barədə ayrı-ayrı əsərlər var. Düzünü deyim
ki, nəsrdə Xocalı soyqırımının, faciəsinin, insanların çəkdikləri iztirabların əksi görsənmir. Təəssüf ki, hələ də
nəsrdə Xocalı soyqırımının layiqli bədii inikasını görmürük” - deyə V.Yusifli bildirdi.
Bakı Xəbər. - 2019.- 27 fevral. - № 39. - S. 15.
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Dmitri Savelyev: Xocalının daşları da haray çəkir
Zaman bizi Xocalıda baş vermiş faciəli hadisələrdən uzaqlaşdırır, lakin 27 il bundan əvvəl baş vermiş bu
faciə fundamental bəşəri dəyərləri qiymətləndirən hər kəsin qəlbində sağalmaz yara kimi qalır.
RF Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya-Azərbaycan Parlamenlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Dmitri
Savelyev AZƏRTAC-ın müxbiri ilə söhbətində Xocalıda törədilmiş soyqırımının ibrət dərsləri barədə danışıb.
-Dmitri İvanoviç, Sizin fikrinizcə Xocalıda törədilmiş qırğın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin daha geniş
miqyas alması üçün bir növ proloq olmayıbmı?
-Şübhəsiz belədir. Vəhşi heyvanın dişinə insan qanı dəyəndə həmin heyvan adamyeyənə çevrildiyi kimi,
Xocalıda dinc sakinləri qətlə yetirənlərin cəzasız qalması da (hamıya xatırlatmalıyam ki, aralarında qadınlar,
uşaqlar və qocalar da olan 613 nəfərin qətlə yetirilməsindən söhbət gedir) təcavüzkarların əl-ayağını açdı və döyüş
əməliyyatları Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənara yayıldı. Bu hadisə indiyə qədər nizamlanmamış qarşıdurma
üçün bir bəhanə oldu. Azərbaycanın yeddi rayonu, yəni respublika ərazisinin beşdə bir hissəsi işğal edildi, bir
milyondan çox azərbaycanlı doğma yurdunu tərk etməyə məcbur oldu.
Münaqişənin gedişində 20 min nəfər həlak olub, daha 50 min nəfər yaralanaraq əlil olub. Bu yaxınlarda
keçirilmiş birgə tədbirlərin birində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sektor müdiri Yaşar
Hüseynli sözün həqiqi mənasında mədəni vəhşilik faktlarını misal göstərdi: ermənilər Qarabağ torpağındakı
məzarlıqları dağıdır, tarixi, dini və mədəni abidələri məhv edirlər. Belə qanunsuz əməllərin əsası məhz Xocalıda
qoyulub.
-İndi vaxtaşırı deyirlər ki, guya faciənin miqyası süni şəkildə şişirdilib, guya hadisələr əslində Azərbaycanın
dediyi kimi olmayıb...
-Belələri nə istəsələr deyə bilərlər, lakin ortada şahid ifadələri və Xocalıda törədilmiş qırğının təhqiqatına
aid materiallar var. Hüquq-mühafizə orqanları yeddi minə yaxın istintaq əməliyyatı və səkkiz min ekspertiza
aparıb, dörd mindən çox insanı istintaq edib, bütün bunlar faciənin obyektiv mənzərəsini təsvir etməyə imkan
verib. Bundan əlavə, mübahisəyə yer qoymayan fotosənədlər də saxlanıb: rusiyalı fotoqraf Viktoriya İvleva
Xocalı küçələrində cəsədlərin fotoşəkillərini çəkib, jurnalist Çingiz Mustafayev isə faciədən dərhal sonra öz
həyatını riskə məruz qoyaraq hadisə yerindən reportajlar aparıb. Bu başqa məsələdir ki, dünyanın güc mərkəzləri
özlərinin məhdud maraqları naminə çox vaxt ikili standartlar siyasətinə əl atır və Xocalıda etnik təmizləmələr
faktı barədə susmağa çalışırlar. Hərçənd, milyonlarla günahsız insanın həyatı bahasına başa gəlmiş İkinci Dünya
müharibəsindən sonra dünya belə faciələrin nəticələrini başa düşməli idi. Təəssüf ki, Xocalıda törədilənlərə görə
məsuliyyətə cəlb edilməli insanlar hələ də layiqli cəzalarını almayıblar...
-Lakin dünya birliyi Xocalıda törədilmiş hadisələrin soyqırımı kimi tanınmasına doğru ləng də olsa,
qarşısıalınmaz şəkildə irəliləyir...
-Hesab edirəm ki, dediyiniz hərəkətə təkan verən əsas amil Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin qətiyyətli mövqeyi olub. Məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Milli Məclisində Xocalı faciəsinin
təhqiqatı ilə əlaqədar müzakirələr aparılıb, respublika parlamenti Xocalıda Soyqırımı Gününü təsis edib. Mən
Xocalı hadisələrinə laqeyd qalmayan, dünya birliyinə müraciətlə bu hadisələrin Azərbaycan xalqına qarşı
soyqırımı kimi tanınmasına çağıran insanların fasiləsiz səylərinə görə onlara ehtiramımı bildirirəm. Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
informasiya kampaniyasını xüsusi qeyd etməliyəm. Həqiqətən, dünyada Azərbaycanı dəstəkləyənlərin sayı getgedə artmaqdadır. Bu günə qədər 10-dan çox dövlət və ABŞ-ın 22 ştatı Xocalıda törədilmiş faciəni millətlərarası
nifrət zəminində baş vermiş qırğın kimi tanıyıb, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi isə Xocalıda mülki əhalinin
kütləvi şəkildə məhv edilməsini 2010-cu ildə “hərbi cinayətlərə və ya bəşəriyyət əleyhinə cinayətlərə bərabər
tutulan xüsusilə ağır əməl” kimi tövsif edib. Lakin bu istiqamətdə hələ görüləsi işlər çoxdur.
-Siz Xocalıda soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr edilmiş memorial aksiyaları necə qiymətləndirirsiniz?
-Həmin tarix ərəfəsindəki günlərdə bakılıların çoxu Azərbaycan paytaxtının Xətai rayonunda ucaldılmış
“Ana harayı” adlı memorial kompleksi ziyarət edirlər. Xocalı faciəsi barədə sənədli filmlər çəkilir, şahidlərin
xatirələrinin daxil edildiyi kitablar nəşr olunur, orta və ali məktəblərdə ədəbi-bədii tədbirlər keçirilir.
Azərbaycanlıların faciəsinə Türkiyədə də həssaslıqla yanaşırlar: bu yaxınlarda Kahramanmaraş şəhərində Xocalı
parkının və “Ana fəryadı” abidəsinin açılışı mərasimi keçirilib. 2018-ci ilin oktyabr ayında mən Kayseri şəhərində
Xocalı faciəsi qurbanlarına abidənin və Xocalı parkının açılışı mərasimində iştirak etmişəm. Həlak olmuş Xocalı
şəhidlərinin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq, həmin parkda 613 ağac əkilib.
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Lakin ən parlaq memorial Xocalı qurbanlarının xatirəsi və bu faciə barədə həqiqət olacaq. Azərbaycan
Xocalı faciəsinə oxşar hadisələrin dünyanın hər hansı yerində təkrarlanmasını istəmir. Dünya birliyi bu qanlı
hadisələrə ədalətli qiymət verməklə belə təhdidlərin bəşər övladı üçün nə dərəcədə təhlükəli olmasını dərk edəcək,
bu isə belə soyqırımı aktlarının bir daha təkrarlanmaması üçün bir növ profilaktik tədbir olacaq.
Yeni Azərbaycan. - 2019.- 27 fevral. - № 39. - S. 6.
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ISESCO Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (ISESCO) Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar
bəyanat yayıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində, o cümlədən Xocalı
şəhərində Ermənistanın törətdiyi vəhşiliklər və bəşəriyyətə qarşı cinayət sayılan Xocalı soyqırımının 27-ci
ildönümü ilə əlaqədar ISESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz Əl-Tuveycri beynəlxalq ictimaiyyəti bu nifrət və
irqçiliyin təzahürü olan ağır cinayəti pisləməyə çağırıb.
ISESCO-nun baş direktoru beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən
geri çəkilməsinə məcbur etməyə çağırıb.
Baş direktor qeyd edib ki, Birinci Dünya müharibəsində baş vermiş vəhşiliklər və bəşəriyyətə qarşı
cinayətlər 1992-ci ildə Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş Xocalı və Qarabağ bölgəsinin digər
şəhər və kəndlərində yenidən törədilib. O, faciənin XX əsrin son onilliyində baş verən soyqırımı cinayətlərindən
biri olduğunu bir daha ifadə edib.
ISESCO-nun baş direktoru beynəlxalq ictimaiyyəti dünyada sülhün və təhlükəsizliyin qorunması naminə
Ermənistanı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən geri çəkilməsinə məcbur etmək üçün məqsədyönlü
fəaliyyətin aparılmasına çağırıb.
Respublika.-2019.-27 fevral.-№47.-S.4.
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Xocalı soyqırımının əks-sədası
T. Aydınoğlu
The Washington Post
28 fevral 1992-ci il Tomas Qolts, Ağdam, Azərbaycan, 27 fevral:
- Döyüş vəziyyətində olan Dağlıq Qarabağın şərqində yerləşən Ağdamın baş məscidinin xidmətçiləri
dedilər ki, bu gün onlar ermənilərin çərşənbə günü işğal etdiyi Azərbaycan şəhərindən gətirilmiş 17 nəfəri dəfn
ediblər. Ağdam məscidinin direktoru Səid Sadıqov bildirdi ki, Xocalı şəhərindən olan qaçqınlar çərşənbə
günündən bəri məscidə 477 meyit gətiriblər.
Bakı rəsmiləri Xocalıda 100 nəfərin öldürüldüyünü iddia edir, erməni rəsmiləri isə öz paytaxtları İrəvandan
bildirirlər ki, cəmi 2 azərbaycanlı qətlə yetirilib. Bakı rəsmisi bildirdi ki, onun hökuməti ölülərin dəqiq sayını
bilən zaman azərbaycanlıların qəzəblənəcəyindən narahatdır.
Bu gün burada gördüyümüz 7 cənazədən ikisi uşaq, üçü qadın idi. Ağdam xəstəxanasında müalicə olunan
digər 120 qaçqın ağır yaralardan əziyyət çəkir.
Raziyə Aslanova Ağdama çərşənbə günü gecə çatıb. O, dedi ki, çərşənbə axşamı gecə Xocalıya hücuma
keçən ermənilər dayanmadan atırdılar. Onun əri və kürəkəni öldürülmüş, qızı itkin düşmüşdür.
Dağlıq Qarabağdan bura qaçıb gələn qaçqınlar arasında keçmiş Sovet Daxili Qoşunlarında xidmət edən iki
türkmən əsgəri var idi. Onlar ötən cümə hərbi hissələrini tərk etmiş və Xocalıda sığınacaq tapmışlar. Əsgərlər
dedi ki, erməni çavuşları onları “müsəlman olduqları üçün” döyürdülər.
Fərarilər bildirdilər ki, onların keçmiş hərbi hissəsi 366-cı alay Xocalını işğal edən erməni hərbçilərini
dəstəkləyirdi. Onlar bildirdilər ki, qadın və uşaqlara qaçmağa kömək edirdilər. Əsgərlərdən biri Ağaməhmət Mütif
dedi: “Biz dağlardan keçərək bir qrup gətirirdik. Bu zaman ermənilər bizi gördü və atəş açmağa başladılar. On iki
nəfər öldürüldü”.
INDEPENDENT
29 fevral 1992-ci il Elen Vomak:
– Ağdamdakı “Röyter”in müxbiri Elif Kaban məlumat vermişdir ki, çərşənbə qırğınından sonra azərilər bu
bölgənin ikinci böyük yaşayış mərkəzi olan Xocalı şəhərinin ermənilər tərəfindən işğalı zamanı öldürülmüş
onlarla insanı dəfn edirdilər. Dəfndə iştirak edənlərdən biri jurnalistlərin üstünə qışqıraraq demişdir: “Dünya
burada baş verənlərə göz yumur. Biz ölürük, siz isə baxırsız”.
THE SUNDAY TIMES
1 mart 1992-ci il Tomas Qolts, Ağdam, Azərbaycan:
--Sağ qalanların sözlərinə görə, erməni əsgərləri 450-dən çox azərbaycanlıya atəş açmış və süngüdən
keçirmişlər. Onların çoxu uşaq və qadınlar idi. Yüzlərlə, bəlkə də, minlərlə insan itkin düşmüş və ölmüşdür.
İşğalçılar qadın və uşaqları müdafiə edən əsgərləri və könüllüləri öldürmüşlər. Sonra onlar qorxudan əsən
qaçqınlara atəş açmağa başlayıblar. Sağ qalanlardan bir neçəsi baş verənləri belə təsvir etdi: “Elə əsl qırğın belə
başladı. Ermənilər dayanmadan atırdılar. Sonra onlar içəri daxil oldu, bıçaq və süngü ilə adamları doğramağa
başladılar”. Bu, sağ qalan üç əsgərdən biri olan Azər Hacıyevin dedikləri idi.
Raziyə Aslanova Ağdama başqa qadınlar və uşaqlarla erməni meşələrindən keçərək gəlmişdir. O,
ermənilərin dayanmadan atdığını bildirdi, əri və kürəkəninin gözləri qarşısında öldürüldüyünü dedi. Qızı isə hələ
də tapılmayıb.
Ağdama gələn oğlanlardan biri qulağını itirmişdi.
Sağ qalanların dediyinə görə daha 2 min adam hələ də tapılmayıb: bəlkə də onların çoxu soyuqdan, yaxud
da aldıqları yaralardan ölüb.
Dünən gecə Ağdam meyitxanasına 479 meyit gətirildi və qəbiristanlıqda 29 nəfər dəfn olundu. Mənim
gördüyüm və hələ dəfn olunmamış 7 cənazənin 2-si uşaq, 3-ü isə qadın idi. Onlardan birinin sinəsi aldığı güllə
yarasından tamamilə dağılmışdı.
Ağdam xəstəxanası qan və terror səhnəsinə çevrilmişdi. Həkimlər bildirdi ki, soyqırımdan qaçan 140 xəstə
dərin güllə yaralarından əziyyət çəkir. Ancaq onlar Ağdamda da təhlükəsiz deyildilər. Cümə günü gecə 150 min
əhalisi olan bölgənin üzərinə raketlərdən zərbələr endirildi. Bir neçə bina dağıdıldı və bir nəfər öldü.
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TIMES
2 mart 1992-ci il “Qarabağda cənazə təpələri”:
– Anatol Liven erməni qoşunları tərəfindən həyata keçirilən kütləvi insan qırğını barədə məlumat toplayan
zaman atəşə tutulub. Biz Dağlıq Qarabağın qarla örtülmüş dağlarından aşağı düşərkən səpələnmiş meyitləri
gördük. Görünür, qaçqınlar qaçarkən onlara atəş açmışdılar. Bu hadisədən sonra jurnalistlər azərbaycanlı operator
tərəfindən çəkilmiş kadrlara baxdılar. Kadrlarda bizim keçdiyimiz həmin dağların müxtəlif hissələrində onlarca
insan cənazələri əks etdirilirdi.
Azərbaycanlılar iddia edirlər ki, keçən həftə ermənilər tərəfindən işğal olunan Xocalı şəhərindən qaçan
azərbaycanlıların kütləvi qırğını zamanı, ən azı, 1000 nəfər öldürülüb. Daha 4 min nəfər yaralanmış, donub ölmüş,
yaxud itkin düşmüşdür.
Mülki vertolyot dağlara enməli və kütləvi qırğınların törədildiyi yerlərdən meyitləri yığmalı idi. Ağdama
qayıdan zaman mülki vertolyotun yığdığı cənazələrə baxdıq. İki nəfər yaşlı kişi və kiçik bir qız qanına qəltan
edilmiş, onların əlləri və ayaqları donmuşdu.
Həmin vaxt azərbaycanlı operatorun çəkdiyi filmdə həmin təpələrdə onlarca meyit göstərilirdi.
The Washington Post
2 mart 1992-ci il “Erməni basqınları azərbaycanlıların ölümü və qaçqın düşməsi ilə nəticələnir”:
– Xocalının 10 min əhalisindən, təxminən, 1000 nəfəri erməni ordusunun çərşənbə axşamı həyata keçirdiyi
hücum zamanı qətlə yetirilmişdir. Azərbaycan Televiziyası Xocalı ərazisindən cənazələrin yük maşınları ilə
evakuasiyasını göstərmişdir.
The New York Times
3 mart 1992-ci il
“Ermənilərin törətdiyi qırğın”:
– Ağdam, Azərbaycan, 2 mart (“Röyter”) – Azərbaycanın ermənilərin üstünlük təşkil etdiyi Dağlıq Qarabağ
bölgəsində erməni hərbçilərinin mülki vətəndaşlara qarşı törətdiyi soyqırımı haqqında bu gün yeni bir sübut əldə
olunmuşdur.
Vertolyotla bölgəyə gedən Azərbaycan jurnalistləri və rəsmiləri qayıdan zaman özləri ilə üç uşaq meyiti
gətirmişlər. Onların başlarının arxa hissəsi tamamilə dağıdılmışdı. Onlar dedilər ki, ermənilərin atəş açması onlara
meyitləri yığmağa imkan vermədi.
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı rəhbərinin köməkçisi Əsəd Fərəşov dedi: “Qadınların və uşaqların
başlarının dərisi soyulmuşdur. Biz meyitləri yığmağa başlayanda onlar bizi gülləyə tutdular”.
“Röyter”in fotoqrafı Frederik Lenqan dedi ki o, Ağdam yaxınlığında azərbaycanlıların meyitlərinin iki yük
maşınına doldurulduğunu görüb: “Birinci dəfə 35 meyit saydım və məncə, ikinci maşında da bir o qədər meyit
var idi. Onların bəzilərinin başı kəsilmiş, çoxları yandırılmışdı. Onların hamısı kişi idi və bir neçəsi hərbi rəngdə
forma geymişdi”.
“Times”,
3 mart 1992-ci il
“İşıqlandırılmamış soyqırım”, Anatoli Liven:
– Dağlıq Qarabağın təpələrində qadın və uşaqlar daxil olmaqla 60-dan çox meyit səpələnmişdi və bunlar
erməni qoşunlarının azərbaycanlı qaçqınlara qarşı törətdiyi qırğını təsdiq edir. Yüzlərlə adam itkin düşüb, təpə və
dərələr erməni qüvvələrinin azərbaycanlı qaçqınlara qarşı ötən çərşənbə axşamı törətdiyi soyqırımı nəticəsində
öldürülmüş insanların meyitləri ilə dolu idi.
Burada 31 meyit var idi. Ən azı, daha 31 cənazə ötən 5 gün ərzində Ağdama aparılmışdı. Bu rəqəmlərə
çərşənbə axşamı gecəsi ermənilərin Azərbaycan şəhəri Xocalını darmadağın etdikləri zaman qətlə yetirilən dinc
əhali aid deyil. Həmçinin tapılmayan meyitlər də istisna olunur.
Soyqırım zamanı sağ qalan Zahid Cabbarov dedi: “Biz olduğumuz yerdə 200 nəfər öldürüldü”. Müxtəlif
istiqamətlərdən gəlmiş qaçqınlar da gülləyə tutulduqlarını və yol boyu çoxlu sayda insanın qətlə yetirildiyini
dedilər. Meyitlərin ətrafında əşyalar, paltar və şəxsi sənədlər var idi. Cənazələr kəskin şaxtadan donmuşdular,
həmçinin qırğından sonra təpə və meşələrdə gizlənmiş insanlar da soyuqdan ölmüşdülər. Onların hamısı kasıb
geyinmiş adi adamların cənazələri idi. Bizim gördüyümüz 31 nəfərdən yalnız 3 nəfər formada idi – biri polis, ikisi
isə milli könüllülər idi.
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Qalanları mülki şəxslər idi (8 qadın və 3 uşaq). İki ailə birlikdə öldürülmüşdü və burada qadınlar uşaqlı
idilər. Onlardan bir neçəsi başından dəhşətli yaralar almışdı: balaca bir qızın isə yalnız üzü salamat qalmışdı. Sağ
qalanlar dedi ki, onlar yerə uzananda ermənilər dayanmadan onlara atəş açırdılar.
BBC
3 mart 1992-ci il
– Canlı yayımda olan BBC-nin müxbiri xəbər vermişdir ki, o, 100-dən çox azərbaycanlı kişi, qadın, uşaq,
hətta körpənin çox qısa məsafədən başlarından güllə ilə vurulduğunu görüb.
Hadisə yerində çəkilmiş şəkil dağlardan çoxlu sayda insan meyitlərinin yığılmasını təsdiq edir. Müxbir
xəbər verir ki, operator və Qərbdən olan jurnalistlər ermənilərin qırdığı yüzdən çox kişi, qadın və uşaq meyitlərini
görüblər. Onlar 1 metrdən də az məsafədən başlarından vurulmuşdular. Şəkildə həmçinin təxminən 10 nəfərin,
bunlar əsasən qadınlar və uşaqlar idi, başından güllə ilə öldürüldüyü göstərilir. Azərbaycan iddia edir ki, erməni
qüvvələri mindən çox mülki insanı qətlə yetiriblər.
“Nyu York Tayms”,
3 mart 1992-ci il
“Ermənilər tərəfindən törədilən soyqırım”:
– Ağdam, Azərbaycan, 2 mart (“Röyter”). Bu gün sonuncu sovet qoşunları Dağlıq Qarabağı tərk edirlər.
İTAR-TASS İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, 366-cı motoatıcı alayı ərazidən çıxmağa, əslində isə, müharibə
edən iki etnik qrup – ermənilər və azərbaycanlılar arasındakı buferi aradan götürməyə başlamışdır.
“Röyter”in fotoqrafı Frederik Lenqan Ağdam yaxınlığında azərbaycanlıların meyitləri ilə dolu iki yük
maşını görmüşdür. “Birinci dəfə 35 meyit saydım və məncə, ikinci maşında da bir o qədər meyit var idi. Onların
bəzilərinin başı kəsilmiş, çoxları yandırılmışdı. Onların hamısı kişi idi və bir neçəsi hərbi rəngdə forma geymişdi”.
Etnik zorakılıq və iqtisadi böhran dekabrda 11 keçmiş sovet respublikası tərəfindən yaradılmış Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin parçalanmasına səbəb ola bilər. Birliyə üzv dövlətlər xristian ermənilərlə müsəlman
azərbaycanlılar arasında uzun illərdən bəri mövcud olan etnik nifrətin qarşısında aciz qaldı.
Dağlıq Qarabağdakı 4 illik müharibə 1500-2000 adamın ölümünə səbəb oldu. Keçən həftə baş verən döyüş
xüsusilə dəhşətli idi.
The Boston Blobe
3 mart 1992-ci il
Pol Kuin-Cac, Bakı, Azərbaycan:
– Dünən Azərbaycan erməni hərbçilərini keçən həftə kişi, qadın və uşaqları Dağlıq Qarabağdakı bir
şəhərdən çıxarmaqda və onları qətlə yetirməkdə ittiham etdi. Azərbaycan rəsmiləri Xocalı şəhərində 1000 nəfər
azərbaycanlı öldürüldüyünü və qarla örtülmüş dağlardan qaçan kişi, qadın və uşaqların erməni hərbçiləri
tərəfindən öldürüldüyünü deyir.
Hadisə yerində olan jurnalistlər qətlə yetirilmiş insanların dəqiq sayını söyləməklə çətinlik çəkirlər. İşğal
zamanı Xocalıda çoxlu sayda dinc əhalinin öldürülməsini təsdiq edən faktlar get-gedə artır. Bölgənin ətrafında
uçan vertolyot çoxlu sayda meyitlər görmüşdür. BBC xəbər vermişdir ki, fransız fotoqraf 31 cənazə saymışdır. O
bildirmişdir ki, içərisində qadın və uşaqlar olan meyitlərin çoxu yaxın məsafədən başlarından güllə ilə
vurulmuşdur.
Bu arada Xocalı icra hakimi Elman Məmmədov Bakıda mətbuat konfransında bildirmişdir ki, hücum
zamanı 1000 adam öldürülmüş, 200-dən artıq itkin düşmüş, 300 nəfər əsir götürülmüş, 200 nəfər yaralanmışdır.
Məmmədov 366-cı alayı hücuma başçılıq etməkdə və erməni quldurlarına yol açmaqda ittiham edir.
Xalq qəzeti.-2019.-27 fevral.-№47.-S.9.
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Xocalı faciəsinin qurbanları ehtiramla anıldı
Əli Nəcəfxanlı
İlqar Həsənov
Hamlet Qasımov
Səməd Hüseynoğlu
SUMQAYIT
Gənclər şəhərində anım tədbirləri “Göyərçin” abidəsinin qarşısından start götürən yürüşlə başlandı. Yürüşə
qatılan şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri Şəhidlər xiyabanında Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan
abidənin qarşısına gələrək onların ruhuna ehtiramlarını ifadə etdilər.
Faciənin 27-ci ildönümü ilə əlaqədar ötən həftədən etibarən Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən
hazırlanmış tədbirlər planına uyğun olaraq idarə və təşkilatlarda, təhsil və mədəniyyət ocaqlarında ədəbi-bədii
tədbirlər, xatirə gecələri, sərgilər təşkil olunub, şahidlərlə görüşlər keçirilib.
Fevralın 26-da isə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, icra aparatının rəsmiləri,
hüquq-mühafizə orqanlarının, sənaye müəssisələrinin, təşkilat və idarələrin rəhbərləri, habelə ağsaqqallar,
ziyalılar və gənclər ümumşəhər anım mərasimində iştirak etdilər. Xocalı abidəsinin önünə gül dəstələri qoyuldu
və faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi.
Mərasimdə Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olan Xocalı faciəsi, ermənilərin zaman-zaman xalqımıza qarşı
törətdikləri vəhşiliklər barədə ətraflı məlumat verildi. Bu soyqırımı nəticəsində dinc əhaliyə amansızlıqla divan
tutulub, yüzlərlə uşaq, qadın, qoca qətlə yetirilib, şəhər tamamilə Yer üzündən silinib. Əsir götürülənlər və itkin
düşənlər də az olmayıb. Bildirildi ki, bu faciənin dünya ictimaiyyətə çatdırılmasında Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin böyük əməyi olub. Məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisində ilk dəfə bu məsələyə siyasi qiymət verilib. Bunun nəticəsidir ki, hər il faciənin ildönümü istər
respublikamızda, istərsə də onun hüdudlarından kənarda geniş qeyd olunur, soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad
edilir, dünya ictimaiyyətinə ermənilərin əsl yırtıcı siması göstərilir.
Mərasimin sonunda şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov Sumqayıt şəhərində məskunlaşmış
Xocalı köçkunləri ilə görüşdü və onların qayğıları ilə yaxından maraqlandı. Xocalı köçkunləri Sumqayıt Şəhər
İcra Hakimiyyəti tərəfindən onlara göstərilən diqqətə görə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Azərbaycanın haqq
səsinin mütləq eşidiləcəyinə, işğal altında olan bütün torpaqlarımızın düşməndən azad ediləcəyinə möhkəm
əminlik ifadə olundu.
Abşeron
Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü respublikamızın hər yerində olduğu kimi, Abşeron rayonunda da silsilə
tədbirlərlə anılıb. Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən hazırlanmış tədbirlər planına uyğun olaraq idarə və
təşkilatlarda, təhsil ocaqlarında faciə ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilib.
Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən Xocalı soyqırımına həsr olunmuş anım mərasimində rayon rəhbərliyi,
idarə, müəssisə və təşkilatların əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri, habelə rayon ərazisində məskunlaşmış
Xocalıdan olan məcburi köçkün və şəhid ailələri iştirak ediblər.
İştirakçılar əvvəlcə mərkəzin foyesində təşkil olunmuş rəsm sərgisi ilə tanış olmuşlar.
Tədbir şəhidlərin xatirəsinin 1 dəqiqəlik sükutla yad olunması ilə başlayıb. Daha sonra Xocalı
həqiqətlərindən bəhs edən videoçarx nümayiş olunub.
Anım mərasimində Abşeron Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin özfəaliyyət kollektivlərinin ifasında Şükufə
Musayevanın əsərinin motivləri əsasında hazırlanmış “Əsgər olacam” kompozisiyası təqdim edilib.
Səhnə əsəri Xocalı şəhərinin işğalı zamanı əsir düşmüş uşaq, qadın, qocaların başına gətirilən müsibətlər,
ermənilərin vəhşiliyi, şəhərin yer üzündən silinməsi, bu soyqırımına dünyanın göz yumması, nəhayət, Xocalının
azad olunması gününün yaxınlaşmasından bəhs edilir.
Şamaxı
Xalqımızın tarixinə qanla yazılmış Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar fevralın 26-da
Şamaxıda faciə qurbanlarının xatirəsi anılmışdır.
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Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov, rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının, idarə,
müəssisə və təşkilatlarının kollektivləri, ərazi icra nümayəndələri və ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən
“Soyqırımı abidəsi” ziyarət edilmiş, abidənin önünə tər qərənfillər düzülmüşdür.
Tədbir Şamaxı Şəhər İncəsənət Təhsili Mərkəzində davam etdirilmişdir. İştirakçılar əvvəlcə Xocalı
faciəsini əks etdirən rəsm sərgisinə baxmış, soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.
Sonra rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov çıxış edərək bu günün tarixinə nəzər salmış, insanlıq
sifətini itirmiş ermənilər tərəfindən törədilmiş bu faciənin təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, həm də bütün
bəşəriyyətə yönəlmiş qanlı cinayət olduğunu diqqətə çatdırmışdır. Bildirilmişdir ki, 1993-cü ildə xalqın təkidli
tələbi ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsinə siyasihüquqi qiymət verildi. Daha sonra 26 fevral “Xocalı soyqırımı və milli matəm günü” elan olundu, bu barədə bütün
beynəlxalq təşkilatlara məlumat verildi. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev soyqırımı faktına beynəlxalq
hüquqi və siyasi qiymətin verilməsi üçün ardıcıl iş aparır. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət” kampaniyası bütün dünyanın diqqətini bu faciənin ədalətli
qiymətləndirilməsinə yönəltdi. Natiq çıxışının sonunda bir daha qeyd etmişdir ki, İnsanlıq əleyhinə törədilmiş bu
son dərəcə ağır hərbi cinayət xalqımız tərəfindən heç vaxt unudulmayacaqdır. Daha sonra tədbir Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialının tələbələrinin və şəhər Məhəmməd Hadi adına 9 saylı tam orta
məktəb şagirdlərinin hazırladığı “26 fevral Xocalı faciəsi uşaqların gözü ilə” mövzusunda ədəbi-bədii
kompazisiya ilə davam etmişdir.
Lənkəran
Fevralın 26-da Lənkəran şəhərində Azərbaycanın soyqırımı qurbanları xatirə parkındakı “Ana heykəli”
qarşısında Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirilib.
Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşov, icra aparatının məsul işçiləri, rayonun hüquqmühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, tələbəgənclər, hərbi hissələrin şəxsi heyətləri abidə-kompleksinin önünə gül-çiçək dəstələri düzərək, faciə qurbanlarının
xatirəsini dərin hüznlə yad ediblər.
Mərasimdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı ürək göynədən faktlar və rəqəmlər misal gətirilib və bildirilib ki, yüz
illər ötsə də, mənfur ermənilərin xalqımıza qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin nəticələri unudulmayacaq
və onlar törətdikləri ağlasığmaz vəhşiliklərə görə gec-tez haqq divanı qarşısında cavab verməli olacaqlar.
Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümünün qeyd olunması barədə məlum sərəncama əsasən rayonun idarə və
təşkilatlarında, Heydər Əliyev Mərkəzində, Lənkəran Dövlət Universitetində, orta ixtisas və ümumtəhsil
məktəblərində, mədəniyyət ocaqlarında Xocalı soyqırımına həsr edilmiş dərslər, anım tədbirləri, xatirə gecələri,
rəsm və kitab sərgiləri təşkil edilib, faciə qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad olunub.
Balakən
Xocalı faciəsinin 27-ci ildönümü respublikamızın hər yerində olduğu kimi Balakən rayonunda da geniş
şəkildə qeyd edilib. Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən tədbirlər planı hazırlanıb, idarə və təşkilatlarda,
ümumtəhsil məktəblərində faciə ilə bağlı müxtəlif tədbirlər və anım mərasimləri keçirilib.
Mədəniyyət müəssisələrində faciənin ildönümü ilə bağlı xatirə gecələri, foto və rəsm sərgiləri, faciə
şahidləri ilə görüşlər təşkil olunub, fevralın 26-da rayonun ümumtəhsil məktəblərində ilk dərslər Xocalı faciəsinə
həsr olunub.
Rayon icra hakimiyyətində isə Xocalı şəhərindən köçkün düşərək Balakən rayonunda məskunlaşmış
ailələrin nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüşdə çıxış edən Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İslam
Rzayev Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olan Xocalı faciəsi, ermənilərin zaman-zaman xalqımıza qarşı
törətdikləri vəhşiliklər və Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırılması üçün
görülən işlər barədə ətraflı məlumat verib. O, ulu öndər Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımı haqqında dediyi sözləri
xüsusi olaraq vurğulayıb: “Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəlmiş 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”.
Daha sonra natiq bildirmişdir ki, Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması ilə əlaqədar Heydər Əliyev
Fondunun layihələri çərçivəsində Xocalıda törədilən qırğınla bağlı bir sıra ölkələrdə silsilə tədbirlər keçirilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə
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tanınmasında rolu danılmazdır. Məhz onun təşəbbüsü ilə başlanmış “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğattəşviqat kampaniyası Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında xüsusi rol oynayır.
Tədbirdə çıxış edən xocalılar ölkə rəhbərliyinin səyləri ilə Xocalının azad olunacağı günü səbirsizliklə
gözlədiklərini və bu günün tezliklə gələcəyinə əmin olduqlarını qeyd edərək, onlara göstərilən diqqət və qayğıya
görə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Daha sonra rayon rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri Xocalı şəhərindən olan, rayonda məskunlaşmış
ailələrin üzvləri ilə birlikdə ”Şəhidlər Xiyabanı”nda Vətənin azadlığı və suverenliyi uğrunda şəhid olanların
xatirəsinə ucaldılmış abidə önünə gül-çiçək dəstələri qoyublar.
Sonra tədbir iştirakçıları rayon Mədəniyyət Mərkəzinin foyesində təşkil olunmuş bəşəriyyət tarixinin ən
böyük qətliamlarından olan Xocalı faciəsinin 27-ci ildönümünə həsr olunmuş sərgi ilə tanış olublar. Rayon
mədəniyyət işçilərinin ifasında faciənin dəhşətli məqamlarını və erməni vandalizmini əks etdirən “Xocalını
unutma” adlı ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş olunub.
Qazax
Qazaxda Xocalı faciəsinin 27–ci ildönümünə həsr olunmuş “Cəzasız cinayət” adlı ədəbi–bədii kompozisiya
və sərgi keçirilmişdir. Gənclər Mərkəzində təşkil olunan tədbirdə Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb
Babaşov, aparatın məsul işçiləri, hüquq-mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri iştirak
etmişlər.
Tədbir iştirakçıları əvvəlcə mərkəzin foyesində məktəblilərin Xocalı faciəsinə həsr etdikləri 50 rəsm
əsərindən ibarət sərgi ilə tanış olmuşlar.
Xocalı soyqırımının Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olduğunu qeyd
edən Rəcəb Babaşov uşaqların Xocalı faciəsini öz gözləri ilə görmədiklərinə baxmayaraq çəkdikləri rəsmlərdə
faciəni canlandırdıqlarını, rəsmlərdə düşmənə nifrətin və Xocalıya ədalətin çox canlı şəkildə əks olunduğunu
bildirmişdir.
Xocalı faciəsinə həsr olunmuş film nümayiş olunduqdan sonra faciə qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad olunmuşdur.
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, gənc rəssam Akif Əmirov çıxış edərək demişdir ki, Ermənistan
silahlı qüvvələri bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq, keçmiş sovet ordusunun Xankəndi şəhərində
yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin iştirakı ilə gecə şəhərə hücum edərək azərbaycanlılara qarşı
soyqırımı aktını törətmişlər. Bu hərbi təcavüz zamanı Xocalı darmadağın edilmiş, dinc sakinlərə amansızcasına
divan tutulmuşdur.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov tədbirdə çıxış edərək Azərbaycan xalqının erməni
millətçiləri tərəfindən davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırım siyasətinə məruz qalmasından, öz tarixi
torpaqlarından qovularaq qaçqın və məcburi köçkünə çevrilməsindən danışmışdır. Qeyd etmişdir ki, Xocalıda baş
verən dəhşətli gecəni Azərbaycan xalqı 27 ildir ki, yaşayır. Xocalıda törədilən soyqırımının, faciənin mislibərabəri yoxdur. Bütün dünya insanlığa qarşı vəhşiliyi fevralın 26-na keçən gecə Xocalıda görüb.
İcra hakimiyyətinin başçısı qeyd etmişdir ki, Xocalı soyqırımının tanıdılmasında ulu öndər Heydər Əliyevin
böyük xidmətləri olmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi
ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı aktı kimi təsbit olunmuş, əsl həqiqət dünya
dövlətlərinə və beynəlxalq təşkilatlara çatdırılmış, 26 fevralın Xocalı soyqırımı günü kimi qeyd olunması qərara
alınmışdır.
Respublika Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə bütün dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində görülən işlərdən söz açan rayon rəhbəri məqsədyönlü tədbirlərin həyata
keçirildiyini qeyd etmişdir. O, 2008-ci ildən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyasına başlanılmasının bu istiqamətdə
görülən işlərin bariz nümunəsi olduğunu bildirmişdir.
İcra hakimiyyətinin başçısı demişdir ki, bu gün düşmənlə 168 kilometr məsafədə sərhəddi olan, 5 kəndi
daim mənfur düşmən atəşinə məruz qalan Bağanıs Ayrım, Xeyrımlı, Barxudarlı, Sofulu, Qızılhacılı, Yuxarı
Əskipara və Aşağı Əskipara kimi 7 kəndi hələ də düşmən tapdağı altında olan Qazax da yüzlərlə şəhid verib. Bu
gün Qazaxın Vətən uğrunda canından keçən 285 şəhidi var ki, onların da 7 nəfəri Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
adına layiq görülmüşdür.
Ölkə başçısının apardığı məqsədyönlü və düşünülmüş siyasət nəticəsində işğal altında olan torpaqlarımızın
azad ediləcəyi günün uzaqda olmadığını deyən rayon rəhbəri bunun üçün Azərbaycanın güclü ordusu olduğunu
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qeyd etmiş, 2016-cı ilin Aprel döyüşlərini qələbəyə aparan yolun, zəfər salnaməsinin başlanğıcı olduğunu
bildirmişdir.
Sonra şəhər 2 saylı uşaq musiqi məktəbinin müəllim və şagird kollektivinin ifasında “Cəzasız cinayət” adlı
ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş olunmuşdur.
Uşaq Gənclər-İnkişaf Mərkəzinin dərnək üzvlərinin Azərbaycanın ilk işğal olunmuş kəndi Bağanıs Ayrım
kəndinə, eləcə də Xocalı faciəsinə həsr etdikləri “Əsgərana gedən yol” adlı ədəbi-bədii kompozisiya tədbir
iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
2 saylı uşaq musiqi məktəbi müəllimlərinin ifasında “Sarı gəlin” kompozisiyası, xor kollektivinin ifasında
səslənən “Xocalım”adlı mahnı, müəllim kollektivinin ifasında “Qalx ayağa, Azərbaycan!” şeiri də o ağrılı-acılı
günləri canlandırmış, düşmənə nifrət hissini bir daha alovlandırmışdır.
Tovuz
Xocalı faciəsinin iyirmi yeddinci ildönümü ilə bağlı respublikamızda keçirilən silsilə anım tədbirləri
Tovuzda da davam etdirilib. Rayon icra hakimiyyəti başçısının müvafiq sərəncamına əsasən, geniş tədbirlər planı
təsdiq edilmişdir. Tədbirlər planına uyğun olaraq rayonun bütün idarə, müəssisə və təşkilatlarında, təhsil
ocaqlarında anım tədbirləri keçirilmişdir.
Belə tədbirlərdən biri də Heydər Əliyev Mərkəzində “Xocalını unutmayaq” mövzusunda təşkil olunan elmipraktik konfrans idi. Əvvəlcə rəsm sərgisi ilə tanış olan tədbir iştirakçıları daha sonra Xocalı şəhidlərinin xatirəsini
bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər.
Rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Rəşad Zeynalov, gənclər və idman idarəsinin rəisi Sahib
Ələsgərov, E.Orucov adına Bayramlı kənd tam orta məktəbin tarix müəllimi Yeganə Məmmədova 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə xüsusi qəddarlıqla törədilmiş Xocalı faciəsinin ermənilər tərəfindən
azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən
qanlı səhifəsi olduğunu bildirdilər.
Qeyd olundu ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə elan edilən
“Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində keçirilən tədbirlərin məqsədi Xocalıdakı cinayətə hüquqi-siyasi
qiymətin verilməsinə, bütün dünyanın bu faciəni soyqırımı kimi tanımasına nail olmaqdır. “Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq informasiya kampaniyası hazırda dünyanın bir çox ölkəsində uğurla həyata keçirilir və faciənin
mənəvi və siyasi-hüquqi səviyyədə tanınmasına yönəlib. Xocalı soyqırımı zaman keçdikcə öz həqiqi qiymətini
alır.
Prezident İlham Əliyevin bu məsələdəki qətiyyətli mövqeyi, bu istiqamətdə gördüyü işlər əminliklə deməyə
əsas verir ki, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, bütün dünya Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyəcək.
Sonda iştirakçılar Xocalı faciəsinə həsr olunmuş sənədli filmə tamaşa etmişlər.
Salyan
Salyan rayonunda faciənin iyirmi yeddinci ildönümü ilə əlaqədar keçirilən anım tədbirinin iştirakçıları
əvvəlcə “Şəhidlər” xatirə kompleksində “Əsgər anası” və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Nazim Babayevin
abidələrini ziyarət etmiş, önünə gül-çiçək dəstələri düzmüş və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda, o cümlədən
Xocalıda şəhid olan həmvətənlərimizin unudulmaz xatirəsi qarşısında ehtiramla baş əymişlər. Anım mərasimində
“Xocalı faciəsi” qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiş, şəhidlərin ruhuna dualar oxunmuşdur.
Tədbirdə şagirdlərin ifasında ədəbi-bədii kompozisiya səsləndirilmişdir.
Xalq qəzeti.-2019.-27 fevral.-№47.-S.10.
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Xocalılar son damla qanlarına qədər vuruşdular
Elman Məmmədov,
Milli Məclisin deputatı
1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr, erməni ideoloqlarının “dənizdən dənizə
Ermənistan” adlı sərsəm ideyasını reallaşdırmaq cəhdi kəndlərin, şəhərlərin dağıdılması, on minlərə
günahsız soydaşımızın faciəli ölümü, ömürlük şikəst olması, yüz minlərlə insanın öz tarixi torpaqlarından
didərgin düşməsi ilə nəticələndi.
Bütün bu faciələrin, soyqırmlarının əsas səbəbi qonşu dövlətin ərazisi hesabına “böyük Ermənistan”
yaratmaq, beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək xülyası dayanırdı. Hətta
bu yolda bəşəri cinayət və vəhşiliyə də əl atırdılar. XX əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı bu aqressiv və
cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. Bu soyqırımı 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? Xocalı qədim yaşayış məskənidir. Bu şəhər
başdan-başa türk tarixini özündə əks etdirən müxtəlif abidələrdən ibarət idi. Digər tərəfdən, bu ərazi coğrafi, hərbi
cəhətdən də strateji mövqedə idi. Bakıdan Şuşaya, Laçından Ermənistana gedən magistral avtomobil yolu, Bakı -Xankəndi dəmir yolu Xocalıdan keçirdi. Dağlıq Qarabağda yeganə hava limanı da Xocalıda idi. Digər tərəfdən,
Xocalı elə bir yerdə yerləşirdi ki, onunla Ağdam arasındakı 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. Bu, bir tərəfdən. Qarabağın dağlıq hissəsində azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji əhəmiyyətli maneəni
aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən, ümumiyyətlə, Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək məqsədi idi. Çünki
Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, o, Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix və
mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Xocalının kromlexləri, dolmenləri, siklopları, kurqanları və digər
abidələri, həmçinin müxtəlif növ məişət əşyaları insan cəmiyyətinin inkişaf dinamikasını özündə əks etdirən
maddi mədəniyyət nümunələridir.
Xocalı faciəsi birdən-birə yaranmayıb. Bu soyqırımı münaqişənin başladığı dörd il ərzində ermənilərin
apardıqları planlaşdırılmış hazırlığın nəticəsi idi. Hadisələr 1988-ci ildən başlanmışdı.
Hələ 1991-ci il dekabrın 25-də Xocalının çətin günündə şəhər əhalisinə kömək məqsədilə cəmi 21 nəfər
gəlmişdi. Onların da beşi yanvar ayında Bakıya qayıtdı. Beləliklə də, Xocalının müdafiəsinə bütövlükdə 16 nəfər
yardıma gəldi. Yerdə qalanlar isə məhz Xocalı sakinlərinin özləri idi. Xocalılar son damla qanına qədər vuruşdu,
düşmənin qarşısından qaçmadı, sinələrini sipər etdilər. Bu fikri həmişə demişəm və bu gün də bildirmək istəyirəm
ki, o ərəfədə Xocalıda nə xüsusi təyinatlı milis dəstəsi, nə də milli ordu dəstələri olub.
O dövrlərdə Xocalı özünün yerli sakinlərinin köməyi ilə müdafiə dəstəsi yaradaraq, şəhəri qoruyub.
Xocalının müdafiəsinə mən rəhbərlik edirdim. Mən də orada hərbi dəstə görməmişdim. Xocalı yerli müdafiə və
polis dəstələrinin köməyi ilə müdafiə olunurdu. Üç-dörd min nəfər Xocalıya hücuma gələn canlı qüvvənin
qarşısında Xocalı müdafiəçilərinin əlində dörd əl pulemyotu, ov tüfəngləri, bir neçə avtomat silah və iki ədəd
qumbaraatan var idi. Həmin qumbaraatanlardan birinin nişangahı olmadığı üçün uşaqlarımız hədəfi gözəyarı
nişana alırdılar. Təsəvvür edin, böyük, hər cür silah-sursatla təchiz olunmuş alayın qarşısına qəhrəman xocalılar
hansı silahlarla çıxmışdılar. Xocalılar, sadəcə olaraq, vətəndaşlıq şücaəti göstərdilər. Son ana qədər şəhəri tərk
etmədilər. Doğma yurdu qoyub çıxmaq xocalıların heysiyyatına toxunurdu. Bilirsinizmi, mənim ən çox nifrət
elədiyim sual “siz bunu görə-görə niyə orada qalmışdınız” -- sualıdır. Necə ola bilər ki, Vətənin xoş günündə sən
orada durub yaşamalısan, həyatından zövq almalısan, Doğma yurdun başının üstünü qara buludlar alanda, onu
tərk etməlisən?!
Həmin dövrdə hakimiyyətdə olan rəhbərliklərdən dinc əhalinin çıxarılmasını tələb edirdik. Xocalı faciəsi
zamanı şəhid olanların əksəriyyəti dinc əhali – qocalar, uşaqlar, qadınlar oldu.
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
işğal olunmayana qədər erməni qüvvələrini iki yerə parçalamışdıq: Əsgəran və Xankəndində olan qüvvələr. Əgər
Azərbaycan tərəfi ermənilərdən əvvəl əməliyyat keçirərək Əsgərandan yolu açıb, hərbi qüvvələrimizi birləşdirə
bilsəydi, faktiki olaraq, Xankəndi bizə təslim olardı. Çünki yuxarı tərəfdən də Şuşadakı qüvvələrimiz vəziyyətə
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nəzarət edirdilər. Bununla da Qarabağ məsələsi bizim xeyrimizə həll olunardı. Amma ermənilər Azərbaycan
hakimiyyətindən tez hərəkətə keçdi və Xocalını işğal etdi.
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.
Beynəlxalq aləmə də məlum idi ki, Xocalı dəhşətlərinin təşkilatçısı və rəhbəri on il Ermənistana rəhbərlik
etmiş Serj Sarkisyan idi. Əlləri günahsız insanların, hətta öz millətinin qanına batmış bu qatil başda olmaqla
Dağlıq Qarabağın separatçı rejiminə rəhbərlik edənlər Xocalı soyqırımını törətmiş insanlardır. Bu cəlladlar hələ
də cəzasız qalıblar. Əgər Ermənistandan 200 mindən çox azərbaycanlı dininə-dilinə görə doğma yurdlarından
qovulubsa, bunun özü də bir soyqırımıdır. Soyqırımı törətmək ermənilərin adına yazılmış və təsdiqlənmiş faktdır.
İşğalçı ölkənin sabiq prezidentləri Robert Koçaryan və Serj Sarkisyan ölkəyə rəhbərlik etdikləri dövrdə Avropa
Şurasının tribunasından çıxış edərək bildirmişdilər ki, Xocalı əməliyyatında səhra komandiri kimi iştirak etmişik.
Məgər belə həyasızcasına edilmiş etirafların özü bəşəri cinayətkarlığın sübutu deyilmi? Məgər onların hər ikisini
cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üçün başqa məqama ehtiyac varmı? Ancaq Avropaya nə vaxt lazım olsa, o
vaxtda da onları cinayətkar hesab edəcək. Hələlik ikili standartlar bu cinayətkarları öz qanadı altına alıb. Ancaq
son vaxtlar baş verən hadisələr artıq hər iki cəlladın iç üzünü açıb. Bu qatillər hələ ki, öz xalqına qarşı törətdikləri
qətliama görə cinayətə cəlb olunublar. Yəqin ki, azərbaycanlılara qarşı törətdikləri amansızlıqlara görə də qanun
qarşısında cavab verəcəklər.
Ötən illər ərzində soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülüb. 1993-cü ildə
ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdığı ilk günlərdən Xocalı soyqırımını gündəmə gətirdi. İlk dəfə ulu
öndərin rəhbərliyi ilə Milli Məclisdə 1994-cü il fevralın 24-də Xocalı faciəsinə siyasi qiymət verildi. Bundan 3 il
sonra Heydər Əliyevin tapşırığı ilə istintaq materialları əsasında hərbi tribunalda iki aydan artıq məhkəmə prosesi
getdi. Bu da Xocalı soyqırımına verilən hüquqi qiymət idi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xocalıda törədilən qətliamın dünya miqyasında soyqırımı kimi
tanıdılması istiqamətində mühüm işlər görür. Hər il dövlət başçısının tapşırığı əsasında və Prezident
Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin sərəncamı ilə geniş tədbirlər planı hazırlanır, ölkəmizin hər
yerində Xocalı faciəsinin qurbanları böyük ehtiramla anılır. 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 səmərə 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.
Hər bir soydaşımız Xocalı qətliamının dünyada tanıdılması işində fəal iştirak etməli, bu soyqırımının
tanıdılması, ermənilərin iç üzünün açılmasında dövlətimizin başçısına arxa-dayaq olmalıdır.
Xalq qəzeti.-2019.-27 fevral.-№47.-S.7.
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Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ABŞ-ın Los-Anceles şəhərində yad edilib
Azərbaycan multikultural, tolerant və birgəyaşayışın bütün normalarına əməl edən bir dövlətdir, biz
artıq düşmənimizi də yaxşı tanıyırıq
Artıq bir həftəndən çoxdur ki respublikamızda, eləcə də ölkəmizin hüdudlarından çox-çox uzaqlarda erməni
cəlladlarının Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdiyi soyqırımı faciəsini anım gününə həsr olunmuş dəyirmi
masalara, konfranslar aksiyalar və s. tədbirlər keçirlir. Xocalı faciəsinə bu dərəcədə diqqətin ayrılması heç də adi
bir iş deyil. Çünki bu faciə, təkcə xocalılara qarşı törədiməyib, bu ermənilərin bəşəriyyətə qarşı törətdikləri qanlı
soyqırımı faciəsidir.
Belə tədbirlərdən biri də, fevralın 25-də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində (BBMM) keçirilən
dəyirmi masadır. BBMM-dən aldığımız məlumata görə, tədbirdə çıxış edən BBMM-in icraçı direktoru Rəvan
Həsənov 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın tarixində qanlı hadisənin baş verdiyini tədbir
iştirakçılarının diqqətinə çatdıraraq bildirib ki, erməni caniləri əli silahsız əhaliyə qarşı qəddarlıqla, vəhşiliklə
soyqırımı aktı həyata keçiriblər. O, xüsusi olaraq vurğulayıb ki, Xocalı faciəsi təkcə Azərbaycan xalqına qarşı
törədilən qətliam deyil, bütünlüklə insanlığa qarşı soyuqqanlıqla törədilən qanlı cinayətdir. Lakin çox təəssüflər
olsun ki, bu faciədən 27 il keçsə də, bəzi dövlətlər onu soyqırımı kimi tanımaq istiqamətində heç bir addım
atmırlar. Tədbirdə çıxış edən AMEA-nın akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı, tarix
elmləri doktoru, professor Solmaz Rüstəmova-Tohidi qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı Azərbaycan ən yeni tarixinə
ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olub. 1992-ci ilin fevralında erməni silahlı dəstələri sovet
ordusunun 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalıya hücum edib və dinc əhaliyə amansızcasına divan tutub.
Hücum zamanı 613 nəfər öldürülüb, 487 nəfər, o cümlədən 76 uşaq ağır yaralanıb, 1275 nəfər girov götürülüb və
insanı alçaldan işgəncələrə məruz qalıb. Səkkiz ailə tamamilə məhv edilib. Soyqırımı zamanı 56 nəfər xüsusi
qəddarlıqla öldürülüb, insanlar diri-diri yandırılıb, başlarının dərisi soyulub, bədən əzaları kəsilib, gözləri
çıxarılıb, hamilə qadınların qarnı süngü ilə yarılıb.
Belə bir faciəyə biganə qalmaq, dünyada belə faciələrin sayının artmasına rəvac verə bilər. Buna görə də,
erməni vəhşiliynin bütün dünyada tanıdılması və Xocalı soyqırımı faktına siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi
zamanı çatıb artıq.
Bunun üçün Xocalı soyqırımı ilə bağlı dünya ictimaiyyətinə yönəlik təbliğat işlərinin daha da
genişləndiriləməsi çox vacibdir. Tədbirdə erməni terrorunun tarixi köklərindən danışan Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının tarix kafedrasının müdiri, dosent
Firdövsiyyə Əhmədova qeyd edib ki, erməni terrorçuluğunun hər zaman bizim üçün təhdid obyekti olduğunu
unutmamalıyıq və ona qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır. Bu il həmin dəhşətli faciənin törədilməsinin 27 ili
tamam olsa da, onun ağrı-acıları hələ də qəlbimizi didir-parçalayır. Ermənilərin Xocalının dinc sakinlərinə qanlı
divan tutmalarının dəhşətləri hələ də yaddaşlardan silinməyib və heç zaman silinməyəcək. Xocalı soyqırımı XX
əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi faciələri ilə bir sırada durur. Qeyd etmək lazımdır ki, aylarla
mühasirədə saxlanılan Xocalı şəhəri erməni faşistləri və onların havadarları tərəfindən bir gecənin içində yerləyeksan edilib. Bu qanlı aksiya zamanı dinc əhaliyə-qocalar, uşaqlar belə aman verilməyib.
Dəyirmi masada çıxış edən Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru Həvva Məmmədova da Xocalı
soyqırımının xalqımıza qarşı törədilən dəhşətli cinayət olduğunu bildirərək, qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı kimi
misli görünməmiş qəddarlığa məruz qalmaq, bu dəhşətli faciəni yaşamaq nə qədər ağır olsa da, Azərbaycan xalqı
sınmadı, əyilmədi. Çünki xalqımızın arxasında ümummilli liderimiz Heydər Əliyev kimi dünya miqyasılı bir
siyasətçi dururdu. Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olan Xocalı faciəsinin geniş ictimaiyyətə çatdırılmasında da
Ulu Öndərimizin böyük əməyi olub. Məhz, Onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində ilk
dəfə Xocalı faciəsinə siyasi qiymət verilib, faciənin dünya ictimaiyyətinin nəzərlərinə çatdırılması məqsədilə
geniş təbliğat təşviqat komaniyasına start verilib. Bu işlərin nəticəsidir ki, artıq 27 ildir ki, faciənin ildönümü istər
respublikamızda, istərsə də onun hüdudlarından kənarlarda geniş qeyd olunur, faciə qurbanlarının xatirəsi yad
edilir, dünya ictimaiyyətinə ermənilərin əsl siması göstərilir, Azərbaycan həqiqətləri olduğu kimi çatdırılır.
Tədbirdə çıxış edən digər iştirakçılar da qeyd ediblər ki, Xocalı faciəsi təkcə xocalılılara qarşı deyil, türk
dünyasına, bütün insanlığa qarşı törədilən dəhşətli cinayətdir. Bu dəhşətli faciə barədə dünya ictimaiyyətinə daha
ətraflı məlumatların verilməsi çox önəmlidir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
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təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət!" kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilən işlər bu baxımdan
mühüm əhəmiyyət kəsb edib.
Belə ki "Xocalıya ədalət!" kompaniyası çərçivəsində istər Avropa, istərsə də digər ölkələrdə həyata
keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, artıq 15-dən çox dövlət rəsmi olaraq Xosalı faciəsinin bir soyqırımı faktı
oduğunu qəbul edib.
Bu baxımdan Xosalı soy-qırımının 27-ci il dönümünün bir çox ölkələrdə anılması da təqdirəlayiq haldır.
Belə ki, Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ABŞ-ın Los-Anceles şəhərində müxtəlif dini icmaların rəhbərlərinin
iştirakı ilə keçirilən geniş tədbirlə yad edilib.
Ölkəmizin Los-Ancelesdəki Baş Konsulluğu tərəfindən fevralın 21-də keçirilən tədbirə bu şəhərin ən böyük
və ən qədim kilsələrindən olan İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin ev sahibliyi etməsi də,
Azərbaycana olan xoş münasibətin təzahürüdür.
Tədbirdə İki yüzdən çox qonaq iştirak edib. Onların arasında Los-Ancelesdəki xristiyan, yəhudi, müsəlman,
buddist, bəhai, zərdüşt və digər dini icmalarının rəhbərləri, eləcə də bu dinlərin müxtəlif cərəyanlarına mənsub
geniş ictimaiyyət nümayəndələri, ictimai-siyasi xadimlər, bir sıra ölkələrin Los-Ancelesdəki baş və fəxri
konsulları, eləcə də jurnalistlər olublar.
Kilsənin nümayəndəsi Deyv Orton bu önəmli tədbirə yığışmaqda əsas məqsədin 1992-ci ildə baş vermiş
dəhşətli Xocalı qətliamının qurbanlarını yad etmək olduğunu vurğulayaraq, bu cür mühüm tədbirə ev sahibliyi
etməkdən məmnun olduqlarını qeyd edib.
Los-Ancelesdə fəaliyyət göstərən və dünyanın ən nüfuzlu yəhudi təşkilatlarından olan, Simon Vizental
Mərkəzinin həmtəsisçisi və sədr müavini ravvin Abraham Kuper dəfələrlə Azərbaycanda olduğunu, ölkəmizdə
mövcud olan multikulturalizm və dinlərarası tolerantlıq mühitinin bir çox ölkələr üçün gözəl bir örnək təşkil
etdiyini tədbir iştirakçılarının diqqətə çatdırıb. Ravvin Abraham Kuper Xocalı kimi faciələrin təkrarlanmaması
üçün davamlı sülh istiqamətindəki səylərin gücləndirilməsinin vacibliyini xüsusi qeyd edib.
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulu Nəsimi Ağayev Xocalı dəhşətləri haqqında
ətraflı məlumat verərək bildirib ki, Xocalı soyqırımı Soyuq Müharibənin yekunundan sonra Avropada ilk
soyqırımı faktıdır və buna xüsusi diqqət etmək lazımdır. Baş konsul 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın başlatdığı "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq kompaniyası çərçivəsində görülən işlər
sayəsində Xocalı soyqırmının beynəlxalq səviyyədə tanınması istiqamətində çox mühüm addımlar atıldığını da
tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Baş konsul Nəsimi Ağayev həmçinin qeyd edib ki, bu kampaniya
çərçivəsində görülən işlərin nəticəsidir ki, artıq dünyanın bir neçə dövləti və ABŞ-ın 23 ştatı, o cümlədən Baş
Konsulluğun məsul olduğu 7 ABŞ ştatı Xocalı qətliamını tanıyaraq rəsmi şəkildə və qətiyyətlə pisləyib.
Tədbir Xocalı soyqırımının canlı şahidi, faciə zamanı ermənilərə əsir düşən Dürdanə Ağayeva ilə 2015-ci
ildə Los-Ancelesdə Baş Konsulluq tərəfindən lentə alınan video-müsahibənin nümayişi ilə davam edib.
Bu filmin nümayişindən təsirlənən Los-Anceles Dinlərarası Şurasının sədri, Kaliforniyanın ən nüfuzlu
xristian din xadimlərindən olan Yepiskop Xuan Karlos Mendez Xocalı qətliamının dəhşətləri ilə bağlı öz
təəssüratlarını bölüşərək, gələcəkdə belə faciələrin baş verməməsi üçün Xocalı ilə bağlı həqiqətlərin daha geniş
ictimaiyyətə çatdırılmasının vaciblyini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Daha sonra müsəlman, xristian,
zərdüş, yəhudi və digər din xadimləri tərəfindən Xocalı qətliamının qurbanlarının ruhuna dualar oxunaraq,
dünyada sülh və əmin-amanlığın bərqərar olması üçün həmrəylik nümayiş etdiriblər.
İstər ölkəmizdə, istərsə də ölkəmizdən kənarda keçirilər bu kimi tədbirlərin bir məqsədi var:
- Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq;
- Azərbaycanda mövcud olan multikultural və tolerant mühitin təbliğinin vacibliyini dünya ictimaiyyətinə
çatdırmaq yolu ilə ermənilərin vəhşiliyin real faktlarla təsdiq etmək;
-Xocalıda törədilən vəhşiliyin bəşəriyyətə qarşı bir cinayət olduğunu bütün dünyaya çatdırmaq;
- Bu kimi cinayətlərin bir daha törədilməməsi üçün, Xocalı soy-qırımına dünya ictimaiyyəti tərəfindən
siyasi və hüquqi qiymətin verilməsinə nail olmaq.
Bu Azərbaycan xalqının haqqıdır və bütün bunlara nail olmaq istiqamətində fəaliyyətimizi daim davam
etdirməliyi ki, bir də belə faciələr yaşamayaq.
Azərbaycan multikultural, tolerant və birgəyaşayışın bütün normalarına əməl edən bir dövlətdir, biz artıq
düşmənimizi də yaxşı tanıyırıq.
“Paralel”in Araşdırma Qrupu
Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
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KİV-ə Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunub
Paralel. - 2019.- 27 fevral. - № 38/2. - S. 10.
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Soyqırımı unutmayın
Zakir Kərimov,
ADPU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti
XX əsr dünya tarixinə. sosial-siyasi, iqtisadi, elm və texnika sahəsində böyük nailiyyətlərlə daxil olsa da,
bəşəriyyətə fəlakətlər gətirən soyqırımlarla, dünya müharibələri ilə də əlamətdar olmuşdur. Bu, dünyadakı
müəyyən mürtəce qüvvələrin siyasi, iqtisadi, separatçı, etnik ərazi iddiaları ilə bağlı olmuşdur. İnsanlığa qarşı
yönəlmiş bu hadisələrin xronologiyasına nəzər salaq.
1933-1945-ci illərdə fürer A. Hitlerin əmri ilə Xolokost-yəhudilərə qarşı törədilən kütləvi qırğın nəticəsində
Avropada 6 milyon dinc insan məhv edilmişdir.
1943-cü il martın 22-də alman hərbiçiləri, xüsusən “SS” batalyonu Belarusiyanın Xatın kəndinin
sakinlərindən 149 nəfəri diri-diri yandırmışdır.
ABŞ imperialistlərinin Yaponiyaya atdığı atom bombası nəticəsində (1945-ci il avqustun 6-sı və 9-u)
Xirosimada 90-166 min, Naqasakidə isə 60-80 min nəfər dinc əhali həlak olmuşdur.
Cənubi-Vyetnamda Sonqmi kəndində ABŞ hərbçiləri 1969-cu ildə kütləvi qırğın, törətmiş, 504 nəfər dinc
sakin öldürülmüşdür, onlardan 210-u uşaq, o cümlədən 50-si 3 yaşınadək, 69-u 4 yaşından 7 yaşınadək, 91-i 8-12
yaş arasında olmuşdur. Sakinlər, xüsusən qadınlar amerikan əsgərləri tərəfindən amansız işgəncələrə məruz
qalmışdır. ABŞ məhkəməsi yalnız 1 hərbi qulluqçunu (Vilyam Kellini) 3 il yarım ev dustaqlığına məhkum etmiş,
onu da sonra əfv etmişdir.
12 iyul 1995-ci ildən başlayaraq bir neçə gün ərzində Serbiya ordusu Bosniyanın Srebrenista şəhərində
general Ratko Mladiçin başçılığı ilə 8000 müsəlman kişini güllələmişdir. Bu, İkinci dünya müharibəsi
qurtardıqdan sonra Avropada ən böyük soyqırım idi.
BMT Hərbi Cinayətlər Məhkəməsi Srebrenista soyqırımının günahkarları olan serb hərbi-siyasi
rəhbərlərini mühakimə etdi. 2015-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasında hadisələrin soyqırımı kimi tanınması
təklifinə Rusiya veto qoydu. Bosniya prezidenti Aliya İzzetbeqoviç xalqa müraciətində demişdir: “Müharibədə
böyük zülmə məruz qaldınız... Nə edirsiniz, edin, amma soyqırımı unutmayın. Çünki unudulan soyqırım təkrar
olunur”.
Azərbaycanlılara qarşı ermənilər tərəfindən törədilən 1905, 1918 və 1988-1993-cü illərdəki soyqırımlar
silsiləsinə daxil olan Xocalı qətliamı nəinki xalqımıza, insanlığa qarşı amansızlığı, qəddarlığı ilə daha çox
fərqlənir. Bu soyqırım ermənilərə “Böyük Ermənistan” ideyasını gerçəkləşdirmək, Rusiyanın müəyyən hərbisiyasi dairələrinə Azərbaycanı qorxudub öz nüfuz dairəsində saxlamaq, xristian dünyasının üfüqlərini
genişləndirmək üçün lazım idi. Belə olan halda Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyinin Xocalı əhalisinin
müdafiəsinə ciddi yanaşmaması soyqırımın reallaşmasını labüd etdi.
1992-ci il fevralın 25-dən26-na keçən gecə erməni cəlladları SSRİ-yə məxsus olan, o dövrdə Xankəndində
yerləşən və tərkibi erməni zabitləri və praporşiklərindən ibarət olan 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə 7 min
nəfər azərbaycanlı əhalisi olan Xocalı şəhərinə üç istiqamətdən güclü hücum etdilər. Erməni faşistləri və rus
hərbçiləri tərəfindən 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 1000 nəfərdən artıq
dinc sakin güllə yarası alaraq şikəst oldu. 1275 nəfər əsir alındı, 8 ailə bütövlükdə məhv edildi, 56 nəfər xüsusi
qəddarlıq və amansızlıqla diri-diri yandırıldı, dərisi soyuldu, gözləri çıxarıldı, başları kəsildi, hamilə qadınların
qarnı süngü ilə deşildi. Təbii ki, bu rəqəmlər insanlara qarşı edilən işgəncələrin ağrı-acısını ifadə edə bilməz.
Xocalı faciəsi ilə bağlı bu faciənin əsas təşkilatçısı və iştirakçılarından olan Ermənistan Respublikasının
keçmiş prezidenti Serj Sarqsyan bəyanatında demişdir: “Azərbaycanlılar düşünürdülər ki, biz dinc əhalini
qırmayacağıq. Biz Xocalıda bunu bacardığımızı sübut etdik”.
“Böyük Ermənistan” ideologiyasının müəlliflərindən olan “yazıçı”, qatı antitürk, faşist düşüncəli, manyak
xislətli Z. Balayan “Ruhumuzun dirilməsi” kitabında (1996) Xocalı soyqırımında bilavasitə iştirak etdiyini,
azərbaycanlılara verilən işgəncələrdən həzz aldığını belə təsvir edir: “ Biz Xaçaturla ələ keçirilmiş evlərin birinə
girdik, bizim əsgərlər 13 yaşlı türk oğlanı pəncərəyə mıxladılar. Uşaq qışqırmasın deyə anasının kəsilmiş döşünü
onun ağzına soxdu. Sonra mən onun qarnının, başının, döş qəfəsinin dərisini soydum. Mən saata baxdım, 7 dəqiqə
sonra uşaq qan itirmədən öldü. Mənim ilk peşəm həkimdir, mən humanistəm. Mən bu uşağa etdiklərimdən
məmnun deyildim. Sonra Xaçatur uşağın meyitini 7 hissəyə böldü. Onunla eyni kökdən olan itlərə atdı. Axşam
biz daha üç türk uşağını belə etdik”.
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Dünyanın bütün mütərəqqi qüvvələri ermənilərin bu vəhşiliyini pisləyir, bir sıra dövlətlərin qanunverici
orqanları bu hadisəni soyqırım aktı kimi qiymətləndirir.
Xocalı əhalisinin taleyinə bəzi xristian dini liderlərinin münasibəti təəssüfedicidir. Roma papası II İohan
1992-ci il fevralın 4-də Dağlıq! Qarabağ özünümüdafiə dəstələrinə və rus qoşun birləşmələrinin generallarına
göndərdiyi məxfi məktubda “ruslara bu vuruşmanın dini bir vuruşma olduğunu xatırlatmış, erməniləri isə imkan
olsa Dağlıq Qarabağa gələcəyini, Xocalıda həlak olan ermənilər qarşısında baş əyəcəyini bildirmişdir”.
1997-ci il fevralın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H. Əliyev Xocalı soyqırımının beşinci
ildönümü münasibəti ilə xalqa müraciət etmiş, soyqırım qurbanlarının xatirəsinə fevralın 26-sı saat 17-00-da sükut
dəqiqəsi elan edilməsi haqqında sərəncam, Xocalının müdafiəsində fərqlənənlərin təltif edilməsi haqqında fərman
imzalamışdır.
Xocalıların ruhu bizim qarşımızda bu qisasın alınmasını, doğma Qarabağın azad olunmasını, soyqırım
canilərinin Beynəlxalq məhkəmələrdə cəzalandırılmasına nail olmaq vəzifələrini qoyur.
Palitra.-2019.-26 fevral.-№38.-S.10.
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XX əsrin qanlı faciəsi - Xocalı
Qabil Hüseynli,
Azərbaycan Texniki Universitetinin professoru,
fəlsəfə elmləri doktoru
Dərin ürək ağrısı ilə qeyd etməyə bilmirsən. Ermənilər rusların 366-cı alayının köməyi ilə Xocalını yerləyeksan etdikdən sonra bu vəhşilikləri lentə alaraq bütün dünyaya müsəlman azərbaycanlıların xristian ermənilərə
qarşı vəhşilikləri adı altında yayırdılar. Azərbaycanın o zaman- kı rəhbərliyinin göstərişi ilə ölkənin informasiya
agentliyi isə baş verənləri malalayaraq elə bir ciddi hadisənin baş vermədiyini, hərbi toqquşmalar nəticəsində 2
azərbaycanlının həlak olması haqqında xəbər verdi. Bu yerdə o zamankı SSRİ prezidenti M. Qorbaçovun, Kreml
siyasi elitasının, Sovet ordusu və onun yerlərdəki hərbi hissələrinin adını çəkmədən keçinmək olmur. Çünki
onların bu dəhşətli qığına görə ya siyasi məsuliyyətləri, ya da birbaşa rolları var. Məsələn, o zamankı müdafiə
naziri G. Yazov bu yaxınlarda verdiyi müsahibələrindən birində M. Qorbaçovun Ermənistanın mədəniyyət
xadimləri ilə görüşünü xatırlayır və qeyd edir ki, o, S. Kaputikyanın Dağlıq Qarabağla bağlı növbəti ahu-zarına
həvəslə qulaq asaraq “Siz yəqin ki, Artsaxı nəzərdə tutursunuz” replikasını atıb. M. Qorbaçovun bu replikasından
vəcdə gələn bu qoca şovinist “Siz hətta Qarabağın tarixi adını da bilirsiniz” deyərək bu təftişçi baş kommunistə
təzim edir. Yəqin ki, R. Oorbaçova orada olsaydı daha ürəkbulandırıcı sözlər söyləyərdi. Bu səbəbdən də onların
bu və digər sözləri Xocalı soyqırımına aparan yollar barədə müəyyən ipucları verir. Bu ölkənin demokrat
kommunisti B. Yeltsin Dağlıq və bütün Qarabağda erməni dərəbəyliyinin baş alıb getməsinə nəinki siyasi, həm
də hərbi dəstək verib. İlk dövrlərdə muzdlu rus əsgəri xidmətlərindən yararlanan ermənilər, sonradan bu cinayət
şəbəkəsini daha da genişləndirərək beynəlxalq muzdlu dəstələri də onların sıralarına qatırlar. Bu torpaqlarda
dislokasiya olunan rus qoşunları və muzdlu dəstələr azərbaycanlılara qarşı əməliyyatlardan milyonlarla rubl pul
qazanırdılar. Dinc əhaliyə qarşı qırğınlarla barışmayaraq ağ bayraq qaldırıb azərbaycanlılar tərəfə keçən 366-cı
alayın 3 əsgərinin verdiyi məlumata görə:
1). Azərbaycanlıların yaşayış məntəqəsinə 1 top atəşi - 1300 rubl,
2). BTR-in bir gecəlik icarəsi - 5 min rubl,
3). Piyadaların Döyüş Maşını - PDM-dən ibarət 6 döyüş qrupunun bir hərbi əməliyyatı üçün - 1 milyon 500
min rubl,
4) Kiçik rütbəli zabitlərin təlimatlarına - 4 min rubl və sair ödənilirdi...
Yadıma çeçenlər ruslara qarşı müharibədə yenildikdən sonra Dağıstanın Kizliyar şəhərinə 8 Mart
qadınlar bayramı ərəfəsində gül aparmış bir həmyerlimizin danışdıqları düşür. Onun dediyinə görə, kiçik
bazarda yeganə gülsatan olduğuma görə, ona podpolkovnik rütbəsində içgili bir rus hərbçisi yanaşır və
bütün güllərini aldığını və buradan ötən hər qadını qərənfillə təbrik edəcəyini deyir. O, 2-3 saat ərzində
onun güllərini paylayıb qurtarır və sonra da nə qədər pul ödəyəcəyini bildirir. Çatacaq pulun miqdarını
söylədikdən sonra rus hərbçisi ciblərindən xeyli pul çıxarıb təkəbbürlə piştaxtanın üstünə atır və amiranə
bir tərzdə nə qədər lazımdırsa götürməsini istəyir. O isə ona çatacaq pulları sayıb götürür və qalan pulları
podpolkovnikə qaytarır. Həmyerlimizin halallığını görüb söhbətə girişən rus zabiti hətta onu qonaqlığa
dəvət edir. Həmyerlimiz ondan bu qədər səxavətliliyin səbəbini soruşur. Məlum olur ki, podpolkovnik
Çeçenistanda bir artilleriya alayının komandiridir. Onun alayı çeçen kəndlərini bir-bir mühasirəyə alır və
kənd ağsaqqallarına elçi göndərib müəyyən məbləğdə pul müqabilində kəndi top atəşinə tutmayacağım
bildirirmiş. Xəracı verməyən kəndlərin halı isə fəna olurmuş. Beləcə bu topçu komandir günahlarını
yumaq naminə səxavət kisəsinin ağzını açıbmış.
Yenə də yadıma məşhur dramaturqumuz Cabbarlının “1905-ci il pyesindəki “atan kazaklardır”
ifadəsi düşür. O zamankı 1905-1907-ci illərin erməni- müsəlman davasında bu ərazilərə yerləşdirilmiş rus
kazaklarının hansı oyunlardan çıxdığını son vaxtlar üzə çıxmağa başlayan arxiv materialları da sübut edir.
Məsələn, 1905-ci il faciələrinin canlı şahidi olan erməni Ohanis Apresyan xatirələrində yazır: “Qarabağda guya
sakitliyi bərpa etmək üçün gəzən atlı kazaklar biz ermənilərə deyirdilər ki, gündüz vaxtı biz öz vəzifəmizi yerinə
yetiririk, sizin azərbaycanlılara hücum etməyinizə yol verə bilmərik. Amma axşama doğru vəzifəmiz bitir, evlərdə
qonaq oluruq. Sizin bayırda nə iş görməyiniz daha bizi maraqlandırmır.
Bu sözdən sonra bizimkilər silahlanaraq türk məhəllələrinə hücuma keçdilər... Qapılar qırıldı və evlərdəki
ən son türk öldürülənə qədər qırğınlar davam etdi. Fəryad səsindən qulağımı tıxamağa məcbur olurdum...” ötən
əsrdə ermənilər Xocalını yer üzündən silmək üçün üç soyqırımı həyata keçiriblər. 1905-1906, 1917- 1920 və
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nəhayət 1992-ci illərdə. Ermənilər hədəf kimi niyə məhz Xocalını seçdilər? Niyə ermənilər Azərbaycanın
torpaqlarını özününküləşdirmək üçün birinci növbədə Xocalını yer üzündən silmək istəyirdilər? Ona görə ki,
bütövlükdə Dağlıq Qarabağ, o cümlədən də Xocalı Azərbaycanın mədəniyyət tarixidir. Belə ki, bura 3500 il yaşı
olan abidələr, kurqanlar, yüksək sivilizasiyadan xəbər verən saxsı qablar, silahlar, qızıl-zinət əşyaları, şüşə
parçaları ilə məşhur idi. Bu şəhərdə eradan əvvəl XIV-VII əsrlərə aid edilən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin
abidələri yerləşirdi, son bürünc və ilkin daş dövrünə aid dəfn abidələri - sandıq qəbirlər, kurqanlar və nekropollar
tapılmışdı. Bu gün də həmin bölgənin Azərbaycana məxsusluğunu saysız-hesabsız tarixi və mədəniyyət abidələri
ilə sübut etmək olar. Bu soyqırımı ermənilərə bu torpaqların onlara aid olmadığını sübut edən faktlardan birdəfəlik
xilas olmaq üçün lazım idi. Necə ki, bir az aralıdakı Azıx mağarasında azərbaycanlı arxeoloq Ziyəddin Göyüşov
tərəfindən aşkar olunmuş qədim insanın çənə sümüyü kimi. Ermənilər bu yaşayış məntəqəsini məhv etməklə bir
tərəfdən Azərbaycan tarixinin önəmli səhifələrindən birini silməyə çalışırdılarsa, digər tərəfdən işğal planlarını
həyata keçirmək üçün qarşılarındakı ən böyük maneəni aradan qaldırmaq istəyirdilər. Çünki Xocalı həm də strateji
baxımından çox əhəmiyyətli mövqedə yerləşirdi. Xocalı rayonu şimaldan və şimal-şərqdən Kəlbəcər və Ağdam
rayonları, qərbdən Laçın rayonuyla həmsərhəd idi. 946 kvadrat kilometr ərazisinin 40 faizi meşəlik olan Xocalı
rayonunun qərb sərhədi boyunca Kiçik Qafqaz dağları uzanırdı. Rayonun ən yüksək zirvəsi 2843 metr hündürlüyü
olan Qızqala və 2827 metr hündürlüyü olan Qırxqız dağlarıydı. Rayonda 100 çarpayılıq xəstəxana, 28 tibb məntəqəsi, 30 məktəb, 36 kitabxana, 13 mədəniyyət evi, 31 klub, 37 kinoqurğu vardı.
Ən əsası isə Xocalı Ağdamdan Qarabağın tacı olan Qalaya - əzəmətli Şuşaya gedən yolun üstündə,
Xankəndinin 10 kilometrliyində yerləşirdi. Ermənilər Şuşaya həmlə etmək istəyəndə sinəsini qabağa verən Xocalı
olurdu - Xankəndi istiqamətində atəş açmaqla düşmənin irəliləməsini əngəlləyirdi...
Rusiyadakı 1905-1907-ci illər inqilabının yaratdığı hərc-mərclikdən yararlanan ermənilər yenə Qarabağda
azərbaycanlılara qarşı qətliamlara başladılar. Səbəb kimi də Şuşa şəhərindəki Cıdır düzündə at çaparkən yıxılıb
üz-gözündən xəsarət almış ermənini erməni məhəllələrində gəzdirilərək onun türklər tərəfindən bu hala salınması
haqqında yayılan şayiələr oldu. Bu dəfə də hədəf kimi təkcə Şuşa azərbaycanlıları deyil Xocalı da seçildi. Aylarla
davam edən vəhşi hücumlarla bu kəndi yerlə-yeksan etməyə çalışdılar. Amma qəhrəman xocalılılar müqavimət
göstərib kəndlərini qoruya bildilər. Ancaq ermənilər Qarabağın və ümumiyyətlə, Qafqazın ən qədim xalqı olan
Azərbaycan türkləri haqda hər şeyi, həmçinin onun mədəniyyət tarixini silməkdə israrlıydılar.
10 il sonra, yəni 1917-ci ildə ardıcıl davam edən rus inqilablarının yaratdığı qarışılıqlardan istifadə edən
ermənilər azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımı yenə də Xocalıdan başladı. Qırğınlardan yenicə özünə
gəlməyə başlayan Xocalı 1917-20-ci illərdə bir daha qanına qəltan edildi. Türkiyənin Qars, İğdır, Cənubi
Azərbaycanın Urmiya, Ərdəbil vilayətlərini, indi Ermənistan adlanan Qərbi Azərbaycanı və bütün Azərbaycanı
əhatə edən bu qırğınların səbəbkarlarından biri Stepan Şaumyan xatirələrində yazırdı: “Biz ələ düşən ilk
bəhanədən, atlı dəstəmizin üzərinə basqın cəhdindən istifadə etdik və bütün cəbhə boyu hücuma keçdik. Bizim
Bakı Sovetinin yaxşı silahlanmış 6 min nəfər əsgərimiz vardı. Üstəlik, Daşnaksütun partiyasının 4 min nəfərlik
silahlı milli hissələri də bizim sərəncamımızda idi. Sonuncuların vətəndaş müharibəsində iştirakı bu müharibəyə
milli qırğın xarakteri verdi. Lakin bu milli qırğından qaçmaq mümkün deyildi...”
Stepan Şaumyanın “qaça bilmədiyi” bu milli qırğınların ümumi nəticəsi olaraq yüz minlərlə Azərbaycan
türkü qətlə yetirildi, Azərbaycanın tarixi torpaqlarında Ermənistan adlanan dövlət yaradıldı və bu torpaqlarda
yaşayan yarim milyondan çox Azərbaycan türkü amansızlıqla qətlə yetirildi. Bütünlüklə, Qars, İğdır, Urmiya,
Ərdəbil, Qərbi Azərbaycan, Qarabağ da daxil olmaqla Azərbaycanın əksər əyalətlərini əhatə edib Bakı və Qubaya
qədər uzanan ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımında 2 milyondan çox insan qətl edildi. Buraya 1828-ci
ildən başlayaraq 5 dəfə həyata keçirilən deportasiya qurbanlarını da əlavə etsək erməni qətliamlarının
qurbanlarının sayı 2,5 milyona çatar. 1905-1920-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı bu terroru rus hərbi
birləşmələrinin tərkibində olan 100 minlik “Zinavrlar” ordusu, “Çetnik” və “Xmbabet” hərbi-terror dəstələri, rus
silahlarıyla silahlandırılan Andronikin “könüllülər korpusu” və daşnakların 40 minlik silahlı qüvvələri həyata
keçirmişdilər...
1920-ci ilə qədər olan bütün bu qırğınlardan - dəfələrlə törədilən yanğınlardan, sonra da Xocalını yer
üzündən silmək mümkün olmadı. Xocalı yenidən insan nəfəsilə isindi, genişləndi, böyüdü, şəhərə çevrildi.
Sonuncu, üçüncü həmlə isə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə baş verdi. Bu dəfə 7 min nəfərlik
Xocalı şəhərini ermənilər bütövlükdə məhv etməyi bacardılar, yüzlərlə günahsız insan vəhşicəsinə qətlə yetirildi,
uşaq, qadın, ağsaqqal, ağbirçək demədən hamısını qırdılar, qətlə yetirdikləri insanları meyitlərini təhqir etdilər.
Bütün bu vandalizm aktları Rusiyanın 366-cı motoatıcı diviziyasının fəal iştirakı ilə həyata keçirildi. Erməni hərbi
birləşmələri ilə sıx münasibətdə olan 366-cı diviziyanın komandiri Zarviqorov Yuri 366-cı polkunun yardımına
görə məzənnələr də müəyyənləşmişdi. Son əməliyyata isə ermənilər daha çox vəsait xərcləməli olmuşdular. 199254
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ci il fevralın 16-da komandir Zarviqorovun razılığı ilə 366-cı alayın nəzdində “Klukin, erməni cəbhəsi” adlı rota
yaradılır. Rotanın əsgərləri Livan, Amerika, Kanada, İran, İsveç və Hollandiyadakı erməni icmaları tərəfindən
göndərilən ermənilərdən, silahları isə 366-cı alayın texnikasından ibarət olur. Bu rotaya Xaçik Vartanyan adlı
qaniçən başçılıq edir. Fevralın 17-də isə Livandan gətirilən “muzdlu” qızlardan ibarət “Şuşanik” snayperlər
dəstəsi yaradılır və diviziyanın tərkibinə qatılır.
Bütün hazırlıqlar Xocalını məhv etməyə yönəlmişdi. Ancaq bu hazırlıqlara baxmayaraq, ermənilər
Xocalıya döyüşə-döyüşə girməyə cəsarət etmədilər.
Xocalıya hücumu 366-cı diviziya həyata keçirdi. Fevralın 25-də gecə saat 23 radələrində 366-cı diviziya
11 istiqamətdən - Həsənabad kəndindən, təyyarə limanının şərqindən, incik təpədən, donuzçuluq kompleksi
istiqamətindən, Qarqar çayının sol və sağından, Daşbulaq və Norqux yollarından, Daştəpə, Bozdağ və Əsgəran
tərəflərdən Xocalıya hücuma keçdi. “Qrad” və “Uraqan” raket-artilleriya qurğularının güclü atəşi ilə müşayiət
olunan bu hücumun qarşısında cəmi 12 avtomatı olan 30 nəfərlik özünümüdafiə batalyonunun əsgərləri və təyyarə
limanını qoruyan 50 nəfərlik milis işçiləri dayana bilmədilər. Ətraf aləmdən tamamilə təcrid olunan Xocalını 366cı moto-atıcı diviziya işğal etdi, onların ardınca gələn erməni hərbi birləşmələri isə yerli əhaliyə qarşı qırğınlar
törətməyə başladı...
Silahsız əhaliyə - qocaya, uşağa, hamilə qadına qarşı işgəncə rusların zabit şərəfini ləkələyən faktlar idi. Bu
soyqırımı nəticəsində 613 nəfər şəhid oldu, onlardan 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və işgəncələrlə öldürüldü. 27 ailə
tamamilə məhv edildi. 230 ailə başsız qaldı. 1275 nəfər əsir düşdü, öldürülənlər arasında qulağı kəsilənlər, başının
dərisi soyulanlar vardı.
Xocalı bir əsrdə üçüncü dəfə erməni vəhşiliklərinin qarşısında aciz qaldı və əvvəlkilərdən fərqli olaraq, bu
dəfə ayağa qalxa bilmədi.
Xocalı soyqırımında iştirak edən hərbi hissələrin birinin əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, polkovnik V.
Savelyev erməni terror təşkilatlarıyla Rusiya qoşun birləşmələrinin Dağlıq Qarabağda keçirdiyi hərbi
əməliyyatların şərhini verdiyi “Məxfi arayış”ında yazır: “Mən bütün bunları yazmaya bilmərəm. İnsanların, uşaq
və qadınların, hamilə qadınların güllədən keçmiş bədənlərini unuda bilmərəm. Qoy azərbaycanlılar məni
bağışlasınlar ki, bütün bu qanlı və amansız sonluğu olan hadisələrdə əlimdən heç nə gəlmədi. Təkcə yazdığım
arayışı həm Kremlə, həm də SSRİ Müdafiə Nazirliyi Baş Kəşfiyyat İdarəsinin generallarına göndərdim. Oxuyun,
dedim. Biz rusların zabit şərəfi görün necə ləkələndi”.
Ədalət naminə deyilməlidir ki, dünya mətbuatında da ermənilərin bu vəhşiliyi geniş işıqlandırılırdı.
Məsələn, Fransanın “Krua İ-Evenaman” jurnalı 29 fevral 1992-ci il sayında yazırdı: “Ermənilər Xocalıya hücum
etmişlər. Bütün dünya eybəcər hala salınmış meyitlərin şahidi oldu. Azərbaycanlılar minlərlə ölənlər barədə xəbər
verirlər.” Yenə Fransanın “Le Mond” qəzeti 14 mart 1992-ci il tarixli sayında yazırdı: “Ağdamda olan xarici
jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş qadın və uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxarılmış 3 nəfəri
görmüşlər. Bu, azərbaycanlıların təbliğatı deyil, bu, reallıqdır.”
İngiltərənin “Sandi-tayms” qəzeti 1 mart 1992-ci il tarixli sayında “Erməni əsgərləri minlərlə azərbaycanlı
ailəsini məhv etmişlər.” “Faynenşl tayms” qəzeti isə 9 mart 1992-ci il tarixli sayında “Ermənilər Ağdama tərəf
gedən dəstəni güllələmişlər. Azərbaycanlılar 1200-ə qədər cəsəd saymışlar... Livanlı kinooperator təsdiq etmişdir
ki, onun ölkəsinin varlı daşnak icması Qarabağa silah və adam göndərir. Qəzetin 4 mart 1992-ci il sayında yer
alan məlumatda azərbaycanlıların çoxunun meyiti eybəcər hala salınması, körpə qızın ancaq başının qalması faktı
qeyd olunur. İngiltərənin “Valer aktuel” jurnalı (14 mart 1992-ci il): Bu “muxtar regionda” erməni silahlı dəstələri
Yaxın Şərqdən çıxmışlarla birlikdə müasir texnikaya, o cümlədən vertolyotlara malikdirlər. ASALA-nın Suriya
və Livanda hərbi düşərgələri və silah anbarları var. Ermənilər yüzdən artıq müsəlman kəndlərində qırğınlar
törədərək Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv etmişlər...
Rusiya qəzetləri də baş verənlərə münasibət bildiriblər. “İzvestiya” qəzeti 4 mart 1992-ci il tarixli sayında
yazırdı ki, “Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qadının sifətinin yarısı kəsilmişdir, kişilərin
skalpları götürülmüşdür.
Həmin qəzet 13 mart 1992-ci il sayında mayor Leonid Kravetsin fikirlərinə yer verir: “Mən şəxsən təpədə
yüzə yaxın meyit gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq, qocalar
görünürdü.”
“İzvestiya” qəzetinin hadisə yerinə gələn müxbiri V .Bellax isə müşahidələrini belə qeyd etmişdi: “Ağdama
dayanmadan meyitlər gətirilirdi. Tarixdə belə şeylər görünməmişdi. Meyitlərin gözləri çıxarılmış, qulaqları və
başları kəsilmişdi. Bir neçə meyit zirehli maşınlara qoşularaq sürüklənmişdi. İşgəncələrin həddi-hüdudu yox idi...
Xocalıda bir-birinin üstünə qalaqlanan və od vurulub yandırıldığı, traktorla sürünərək dərəyə yuvarladıldığı
barədə məlumat verilən insanların itkin düşən xocalılılar olduğunu söyləyirdilər.”
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Bu faktları dünya ictimaiyyətinə çatdıran xarici qəzet və jurnalların sayı yüzlərlədir. Dünya ictimaiyyəti
bütün faktları bilməsinə baxmayaraq, yenə də işğalçını müdafiə etməkdə davam edir desək yanılmarıq.
Qarabağ hadisələrinin provakatorlarından biri, türk dünyasının qatı düşməni, başabəla yazıçı Zori Balayan
“Ruhumuzun dirçəlişi” adlı kitabında 1992-ci ilin 26 fevralında Xocalıda törətdikləri soyqırımı haqqında
həyasızcasına yazır: “Biz Xaçaturla Xocalıda ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını
pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın deyə, Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü
onun ağzına soxdu. Daha sonra 13 yaşındakı türkün başından, sinəsindən və qarnından dərisini soydum. Saata
baxdım, türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum sevincdən qürurlandı. Xaçatur daha
sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və bu türklə eyni kökdən olan itlərə atdı. Axşam eyni şeyi
daha 3 türk uşağına etdik. Mən bir erməni kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Bilirdim ki, hər bir erməni
hərəkətlərimizlə fəxr duyacaq”. Bu qandonduran hadisələri özünü yazıçı adlandıran, əslində insanlıq simasını
itirmiş bir cani yazırdı.
Daha bir erməni müəllif, hazırda Livanda məskunlaşmış yazıçı-jurnalist David Xerdiyan Xocalıda
ermənilərin Azərbaycan türklərinin başına gətirdikləri müsibətləri “Xaç uğrunda” kitabında fəxrlə xatırlayır. Bu
kitabın 19-76-cı səhifələrində müəllif Xocalı soyqırımından yazır: “Səhərin soyuğunda biz Daşbulaq
yaxınlığındakı bataqlıqdan keçmək üçün ölülərdən körpü düzəltməli olduq. Mən ölülərin üstü ilə getmək
istəmədim. Bunu görən polkovnik-leytenant Ohanyan mənə işarə etdi ki, qorxmayın. Mən ayağımı 9-11 yaşlı qız
meyitinin sinəsinə basıb addımlamağa başladım. Mənim ayaqlarım və şalvarım qan içində idi. Və mən beləcə
1200 meyitin üstündən keçdim”.
Martın 2-də “Qaflan” erməni qrupu (meyitləri yandırmaqla məşğul olurdu) 2000-ə yaxın alçaq monqolun
(türkün) cəsədini toplayıb ayrı-ayrı hissələrlə Xocalının 1 km-liyində yandırdı. Axırıncı yük maşınında mən
başından və qollarından yaralanmış təxminən 10 yaşlı bir qız uşağını gördüm. Diqqətlə baxanda gördüm ki, o
yavaş-yavaş nəfəs alır. Soyuq, aclıq və ağır yaralanmasına baxmayaraq, o hələ də sağ idi. ölümlə mübarizə aparan
bu uşağın gözlərini mən heç vaxt yaddan çıxarmayacam. Sonra Tiqranyan familiyalı bir əsgər onun qulaqlarından
tutub artıq üzərinə mazut tökülmüş cəsədlərin içərisinə atdı. Daha sonra onları yandırdılar. Tonqaldan ağlamaq
və imdad səsləri gəlirdi.
Daha bir ürəkbulandırıcı hadisə 2019-cu ilin 20 yanvarında-azərbaycanlılar üçün məşum olan bir gündə baş
verib. Həmin gün Gürcüstanın ermənilər yaşayan Axalkalaki vilayətinin Buqaşen kəndində Xocalı soyqırımının
alçaq qaniçənlərindən biri, sonradan Azərbaycan əsgəri tərəfindən gəbərdilmiş “Kobra” ləqəbli Mixael Avaqyanin
büstü açılıb. Vaxtilə ermənilərdən ibarət “Baqration” batalyonunda abxazlar tərəfində gürcülərə qarşı döyüşmüş
bu alçağın büstünün açılmasına icazə vermiş Gürcüstan hökumətinin xain addımına təəccüblənməmək olmur.
İndi biz bütün dünyanı inandırmaq istəyirik ki, ermənilər Azərbaycan torpaqlarını işğal ediblər. Dünya
ictimai rəyində pozitiv dəyişikliklər baş verməkdədir. Dünyanın əksər aparıcı dövlətləri yaxşı-yaxşı bilir ki,
azərbaycanlılar dəfələrlə soyqırıma deportasiyalara məruz qalıblar, ermənilər işğalçıdır və BMT Azərbaycan
torpaqlarının işğaldan azad olunmasıyla bağlı 4 qətnamə qəbul edib, Avropa Parlamenti, Avropa Şurasının
Parlament Assambleyası, 2013-cü ildən bəri ildə 2 dəfə keçirilən NATO-nun Zirvə toplantıları, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Qoşulmayanlar Hərəkatı bəyanat verərək Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünü pisləmiş və Dağlıq
Qarabağ probleminin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini vurğulamışlar...
Burada Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başladılan “Xocalıya ədalət! ” kampaniyasının dünya ictimai rəyinin
məlumatlandırılmasına verdiyi töhfəni xüsusi qeyd etmək lazımdır. Məhz bu kampaniyanın nəticəsidir ki, ABŞın 15 ştatının qanunvericilik məclisləri Xocalı soyqırımını tanıyıb, bir sıra ölkələrin parlamentləri, o cümlədən
Türkiyə və Pakistan parlamentləri qırğını pisləyən qətnamələr qəbul edib.
Onu da qeyd edək ki, bu yaxınlarda dünyanın ən məşhur nəşrlərindən sayılan “National Geographic”in
sosial şəbəkə hesablarında 1992-ci ildə erməni quldurlarının törətdiyi Xocalı qırğınından möcüzəli şəkildə sağ
qurtulmağı bacaran azərbaycanlı qadın barədə informasiya yerləşdirilib. Nəşrin İnstaqram səhifəsi 61 yaşlı
Azərbaycan vətəndaşı Elmira Allahverdiyevanın fotosunu bu sözlərlə paylaşıb: “Elmira Allahverdiyeva - 61 yaş.
Xocalı qırğınından sonra sağ qalmağı bacaranlardan biridir. Foto 22 oktyabr 2017-ci ildə Azərbaycanın Goranboy
rayonunda çəkilib”. Qeyd edilir ki, Xocalı qətliamında bu qadının əri, qardaşları, atası, anası öldürülüb, 25
qohumu isə itkin düşüb. Bu məşhur nəşrin 100 milyondan çox abunəçisi var.
Çinli istifadəçi “su_3640”: “Heç vaxt bu cür kədərli və dəhşətli hekayə eşitməmişdim. İnsanların birbirilərini niyə öldürdüklərini anlamıram. Ailəsini və yaxınlarını itirmiş insanların həyatlarını davam etdirməsinin
nə qədər çətin olduğunu, qatillərin gecələr özləri ilə necə üzləşdiklərini təsəvvürümə gətirə bilmirəm”. Çinli
xanımın bu şərhinə “havk.exe” adlı istifadəçi cavab verib: “Bəli, ailən olmadan yaşamaq həqiqətən çətindir.
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Hadisə baş verəndə qış olub. Sağ qalanların çoxu donaraq ölüb. Onlardan biri yeməyə heç nə tapmadıqları üçün
qar yediklərini söyləyib. Onlar meşədə 5 gün qar yeyiblər. Dünyadakı ən dəhşəti soyqırımlardan biridir.
“Gervorgm” adlı erməni istifadəçi nəşrin ünvanına xoşagəlməz sözlər işlədərək bütün erməniləri səhifəni
izləməyi dayandırmağa çağırıb. Bu erməninin də cavabını “havk.exe” adlı əcnəbi istifadəçi layiqincə verib:
“Bu reallıqdır, dostum. Həqiqət budur ki, 26 fevral 1992-ci ildə Xocalıda dəhşətli soyqırımlardan biri
törədilib. Ancaq siz ermənilər dünyanın bu barədə bilməsini istəmirsiniz. Siz terrorçusunuz!”
Pikriya Demektraşvili adlı gürcü qızı da Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu bildirib: “Bütün Qarabağ
Azərbaycan torpağıdır. Ermənilər başqalarının torpaqlarını işğal etməyi sevirlər”.
Ermənilər işğal etdikləri ərazilərimizdə, o cümlədən Xocalıda tarixi-mədəni abidələrimizi, atababalarımızın qəbirlərini artıq yer üzündən silib dağıdıb, bəzi daş qəbirlərin üzərini pozaraq erməni adları
yazıblar. Bunu Azərbaycanla Ermənistan arasında Sülh Platformasının üzvü, ukraynalı məşhur arxeoloq Tatyana
Krup bu yaxınlarda Axcar.az saytına verdiyi açıqlamada və həmin qəbirlərdən birinin yanında çəkdirdiyi foto ilə
təqdim edib, işğal edilmiş ərazilərdə tarixi adların - toponimlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı məlumatlar isə çoxdan
xalqımıza məlumdur.
Respublika.-2019.-26 fevral.-№46.-S.5.
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Əli Həsənov: Xocalı soyqırımını törədənlər illərlə Ermənistanı idarə etdilər
Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilər sovet tankları və Sovet İttifaqının 366-cı motoatıcı alayının
dəstəyi ilə Xocalı şəhərinə hücum etdilər. Xocalı şəhəri bir gecədə yer üzündən silindi, 613 nəfər, o cümlədən
qadınlar, uşaqlar və yaşlılar vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Yüzlərlə sakin əsir alındı. Onlardan 150-dən çoxunun taleyi
hələ də məlum deyil. Ermənilər dinc əhalinin yaşadığı şəhərdə insanlığa sığmayan dəhşətli qətliam törətdilər.
Xocalı soyqırımını törədənlər sonradan Ermənistanda illərlə baş nazir və prezident vəzifələrində ölkəni idarə
etdilər. Hətta Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan Xocalıdakı qətliama israrla bəraət qazandıraraq, o gecə
törətdiklərini etiraf etdi.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə
köməkçisi-şöbə müdiri, professor Əli Həsənov Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar Türkiyənin
Anadolu Agentliyinə müsahibəsində deyib.
İyirmi yeddi il əvvəl törədilən Xocalı faciəsinin ermənilərin son 200 ildə azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
soyqırımlarından biri olduğunu vurğulayan Əli Həsənov ermənilərin Qafqazda möhkəmlənmək üçün həyata
keçirdikləri etnik təmizləmə siyasətinin bunun ən mühüm səbəbi olduğunu bildirib. Ermənilərin bu siyasəti
havadarlarının dəstəyi ilə həyata keçirdiklərini qeyd edən Prezidentin köməkçisi deyib: “Tarixi faktlar göstərir ki,
azərbaycanlılar erməni millətçilərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinə
məruz qalıb, öz tarixi torpaqlarından didərgin salınıb, qaçqın və məcburi köçkünə çevriliblər. “Böyük Ermənistan”
xülyası ilə yaşayan ermənilər öz məqsədlərinə çatmaq üçün xarici himayədarların köməyi ilə müxtəlif vaxtlarda
soyqırımları törədiblər. Təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar dörd dəfə – 1905-1906-cı, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü
və 1988-1993-cü illərdə soyqırımı və etnik təmizləmələrə məruz qalıblar. 1915-1918-ci illərdə ermənilər Bakıda,
Qubada və Azərbaycanın digər bölgələrində Xocalı qətliamından daha qanlı və insan tələfatı baxımından daha
böyük soyqırımları törədiblər. Ermənilər həmin dövrdə təkcə Bakıda təxminən 20 min nəfəri qətlə yetiriblər. Daha
sonra 1948-1953-cü illərdə Sovet İttifaqı tərəfindən 150 min azərbaycanlı Ermənistandan deportasiya edilib.
Bununla da Ermənistanda heç bir türkün və müsəlmanın qalmaması ilə bağlı məqsədlərinə çatmaq yolunda böyük
addım atılıb”.
Ermənilərin 1988-ci ildən Sovet İttifaqının dağılmasına qədər olan dövrdə azərbaycanlılara qarşı açıq
şəkildə torpaq iddiası qaldırdıqlarını bildirən Əli Həsənov bu işğalçılıq siyasəti nəticəsində 1988-1994-cü illərdə
Dağlıq Qarabağ bölgəsinə və ətraf rayonlara fasiləsiz hücumların olduğunu vurğulayıb. İşğal nəticəsində bir
milyondan çox azərbaycanlının məcburi köçkünə çevrildiyini, yaşayış məntəqələrinin yerlə-yeksan edildiyini,
kütləvi qətliamların törədildiyini deyən Prezidentin köməkçisi Xocalı soyqırımının bunların arasında ən qanlı
faciə olduğunu deyib.
Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin bütün dünyaya çatdırılmasında Anadolu Agentliyinin də rolunu
xüsusi vurğulayan Əli Həsənov deyib: “Qətliamdan sonra bütün dünya mediası yaşanan dəhşəti öz səhifələrində
təqdim etdi. Azərbaycan həmin dövrdə informasiya blokadasında idi. Bu blokada Anadolu Agentliyinin dəstəyi
ilə yarıldı və soyqırımı həqiqətləri dünyaya çatdırıldı. 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan
xalqının dəstəyi ilə Prezident seçilməsindən sonra ölkəmiz sürətlə inkişaf etməyə başladı. Bütün sahələrdə olduğu
kimi, media sahəsində də əsaslı dəyişikliklər baş verdi. İndi Azərbaycan mediası dünyanın ən güclü media
qurumları ilə rəqabət aparacaq səviyyədədir”.
Ermənistanın işğalçılıq siyasətini bu gün də davam etdirdiyini bildirən Əli Həsənov BMT, Avropa İttifaqı,
Avropa Şurası və NATO kimi beynəlxalq qurumların qərar və qətnamələrinin tələblərinin yerinə yetirilmədiyini
diqqətə çatdıraraq, Ermənistanın işğal etdiyi əraziləri qeyd-şərtsiz tərk etməsinin vacibliyini vurğulayıb.
“Ermənistanın işğalçılıq siyasətini davam etdirməsi hər an qanlı müharibəni alovlandıra bilər”, - deyən Əli
Həsənov 2016-cı ilin Aprel döyüşlərinin yeni bir müharibənin necə ağır nəticələr doğura biləcəyini göstərdiyini
bildirib: “2016-cı ilin Aprel döyüşləri Azərbaycan Ordusunun qısa müddətdə öz torpaqlarını işğaldan azad etmək
gücündə olduğunu Ermənistana və bu ölkənin himayədarlarına göstərdi. Bu gün müasir silahlara sahib olan
Azərbaycan Ordusu dünyanın ən güclü və hazırlıqlı ordularından biridir. Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin
davam etməsi hər an qanlı müharibənin fitilini alovlandıra bilər. Bu müharibədə on, bəlkə də yüz minlərlə insan
həlak ola bilər. Amma biz münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında sülh yolu ilə həllinin
tərəfdarıyıq. BMT, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi mötəbər beynəlxalq
təşkilatlar Ermənistanı işğalçı dövlət olaraq tanıyıb, işğal altındakı torpaqların azad olunmasını tələb ediblər.
Lakin ermənilər beynəlxalq hüquq normalarına, bu qərar və qətnamələrə hörmətsizlik göstərirlər”.
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Türkiyə ilə Azərbaycan arasında sarsılmaz əməkdaşlığın olduğunu vurğulayan Əli Həsənov 2007-ci ildə
Bakıda keçirilən qurultayın bunun konkret göstəricisi olduğunu bildirib. İkitərəfli əlaqələrin dövlətlərimizin
başçılarının birgə səyləri ilə daha da gücləndiyini qeyd edən Prezidentin köməkçisi deyib: “Azərbaycan dövləti
ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə, indi isə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Xocalı
soyqırımının dünyada tanıdılması, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bütün lazımi addımları atıb və atmağa davam edir. Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Bir millət, iki dövlət” olduğumuz kimi, “iki
dövlət, bir lobbi”, “iki dövlət, bir diaspor” istiqamətində qəti iradə nümayiş etdirirlər.
2007-ci ildən etibarən bütün dünyada Türkiyə və Azərbaycanı təmsil edən lobbi və diasporlar həm
Ermənistanın uydurma soyqırımı iddialarına qarşı, həm də Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması məsələsində
birlikdə mübarizə aparır. Buna dövlətlərimiz, ziyalılarımız, universitetlərimiz, tələbələrimiz, bütün sosial media
vasitələrimiz və dövlət təşkilatlarımız dəstək verir. Erməni diasporu və dövləti, qondarma soyqırımı iddialarını
davamlı olaraq gündəmdə saxlamaqla, əslində, Xocalı soyqırımını unutdurmağa çalışır. Hər il beynəlxalq
platformalarda ermənilərin soyqırımı iddialarının yalan olduğunu, əslində ermənilərin Anadolu türklərinə və
azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törətdikləri ilə bağlı bütün həqiqətləri dünyaya çatdırırıq. Dünya artıq bir virtual
informasiya şəbəkəsinə çevrilib. Türkiyə və Azərbaycan sosial şəbəkələrdəki mübarizədə birgə hərəkət etməlidir.
Biz, iki qardaş dövlət olaraq, birlikdə fəaliyyət göstərməyin gücümüzə güc qatacağına inanırıq”.
Əli Həsənov qondarma soyqırımı iddialarını qəbul edən ölkələrdə ermənilərin lobbiçilik fəaliyyəti barədə
danışaraq deyib: “Bəzi Avropa dövlətləri Ermənistanın heç bir sübutu olmayan qondarma soyqırımı iddialarını
tanıyır. Lakin 27 il əvvəl bütün dünyanın gözləri qarşısında törədilən Xocalı qətliamını hansı səbəbdən görmür?
Amma biz burada da işləri dayandırmamalıyıq. Bu dövlətlərin ictimaiyyəti, parlamenti, vətəndaş təşkilatları və
xalqı ilə çalışmalıyıq. Biz konfranslar təşkil edərək onlara faktları çatdırmalıyıq. Biz ermənilərin soyqırımı
iddialarının yalan olduğunu və 27 il əvvəl Xocalıda baş verənlərin həqiqət olduğunu anlatmalıyıq. Bunu hamımız
birlikdə etməliyik. Azərbaycan diasporunun güclü olduğu yerdə azərbaycanlılar, türk diasporu güclü olan yerdə
türklər bu məsələni gündəmdə saxlamalıdırlar”.
İslam dünyasına çağırış edən Əli Həsənov söhbətini bu sözlərlə yekunlaşdırıb: “Bu gün Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev beynəlxalq platformalarda Türk-İslam dünyasının
maraqlarının qorunması və mövcud problemlərin həlli üçün birlikdə hərəkət edir. Bütün dünyada müsəlmanlara
qarşı təzyiqlərə ən çox sinə gərən ölkələrin Türkiyə və Azərbaycan olması inkar edilə bilməz bir həqiqətdir. İslam
dünyasının mövcud problemlərinə qarşı da heç bir zaman laqeyd qalmadıq. İslam dünyasındakı dövlətlər də bizim
problemlərimizə biganə qalmamalı, həm Xocalı soyqırımının tanınmasında, həm də ermənilərin qondarma
soyqırımı iddialarına qarşı mübarizədə iştirak etməlidir. Unutmamalıyıq ki, ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan
torpaqlarında həm müsəlman qırğını törədib, həm də müsəlmanların müqəddəs yerlərini dağıdıblar”.
AZƏRTAC
2019, 26 fevral
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Qriqorij Pasternak: “Beynəlxalq ictimaiyyət Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verməlidir”
Fuad Hüseynzadə
Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar dünyanın müxtəlif ölkələrində tədbirlər keçirilib. Belə ki,
Xocalı ilə əlaqədar Londonda yürüş keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, bir neçə saat davam edən yürüşdə
Britaniyanın müxtəlif universitetlərindən azərbaycanlı və xarici tələbələrlə yanaşı, çoxsaylı insan iştirak edib.
Mitinq iştirakçıları Xocalı hadisələri zamanı erməni faşistlərinin dinc sakinləri amansız işgəncələrlə qətlə
yetirmələri, faciənin günahkarlarının cəzalandırılması, habelə bu soyqırımına beynəlxalq səviyyədə obyektiv
siyasi-hüquqi qiymət verilməsi barədə çağırışlar edib, “Xocalıya ədalət!”, “Biz ədalət tələb edirik”, “Biz sülh
istəyirik”, “Qarabağ bizimdir, bizim olacaq” şüarları səsləndiriblər. Trafalqar Meydanında başlayan yürüş
Britaniya parlamenti binasının qarşısında mitinqlə davam edib. Yoldan keçərkən aksiyanı görən və soyqırımı ilə
maraqlanan müxtəlif ölkələrin təmsilçiləri həmvətənlərimizə dəstək olduqlarını bildiriblər. Aksiya Azərbaycanın
dövlət himninin oxunması ilə başa çatıb.
Azərbaycanın Latviyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Riqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının anım
mərasimi keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, Latviya Universiteti Akademik Kitabxanasının konfrans zalında
keçirilən tədbirdə bu ölkənin keçmiş prezidenti Valdis Zatlers, ölkə ictimaiyyətinin üzvləri, elm və mədəniyyət
xadimləri, diplomatik korpusun nümayəndələri, parlament dostluq qrupunun təmsilçiləri, jurnalistlər, müxtəlif
ölkələrdən olan tələbələr iştirak ediblər. Əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
edilib. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən çoxsaylı video, fotomateriallar əsasında istehsal edilmiş “Xocalıya ədalət”
sənədli filminin nümayişindən sonra səfir Cavanşir Axundov çıxış edib. Səfir bildirib ki, xüsusi və ağlasığmaz
qəddarlıqla törədilən bu soyqırımı aktı Ermənistanın etnik təmizləmə siyasətinə xidmət edib. Xocalı soyqırımının
erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı apardığı 200 illik siyasətinin davamı
olduğunu qeyd edən səfir faciə qurbanlarının xatirəsini daim yaşatmağı gənclərə tövsiyə edib. Bu vəhşilik aktı
təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı cinayətdir.
Tədbirdə Xocalı soyqırımından bəhs edən müxtəlif kitab və broşürlər sərgilənib. Sonda faciə qurbanlarının
xatirəsinə ehsan verilib.
Həmin gün tədbirdən əvvəl “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat kampaniyası çərçivəsində Latviyadakı
azərbaycanlıların və tələbələrin iştirakı ilə izdihamlı matəm-anım yürüşü keçirilib.
Helsinkidə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb
Finlandiyanın paytaxtı Helsinki şəhərində Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar anım tədbiri
keçirilib. Skandinaviya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının Finlandiya üzrə əlaqələndiricisi Ülviyyə
Cabbarovanın təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə baş tutub.
Tədbirdə Finlandiyada yaşayan azərbaycanlılarla yanaşı, ictimaiyyət təmsilçiləri, Azərbaycan
Respublikasının İsveç Krallığındakı müvəqqəti işlər vəkili Günəş Rüstəmzadə, Finlandiyadakı diplomatik
korpusun nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak edib. Azərbaycan, ingilis və fin dillərində keçən tədbir
Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsi və soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla
yad edilməsi ilə başlayıb.
Tədbirin təşkilatçısı Ülviyyə Cabbarova Xocalı soyqırımı haqqında məlumat verərək bildirib ki, tədbirin
də məqsədi soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin anılması, Azərbaycan torpaqlarının işğalı və Xocalı soyqırımı ilə
bağlı həqiqətlərin Finlandiya ictimaiyyətinə, beynəlxalq aləmə çatdırılmasıdır.
Günəş Rüstəmzadə isə tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə təşkilatçılara təşəkkür edərək, Xocalı
soyqırımının tanınması üçün Finlandiya Parlamenti qarşısında məsələ qaldırmasını təklif edib.
Daha sonra Xocalı soyqırımı ilə bağlı video çarx nümayiş olunub. Tədbir bədii hissə ilə davam etdirilib.
“Xocalı soyqırımının epizodları insanı dəhşətə gətirir”
Niderland Krallığının Rotterdam şəhərində Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) təşkilatçılığı ilə
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb. Azərbaycan Respublikasının Niderland Krallığındakı müvəqqəti
işlər vəkili Cəlal Mirzəyevin, Azərbaycan, türk və yəhudi diaspor nümayəndələrinin iştirak etdiyi anım tədbirində
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soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra, tədqiqatçı jurnalist Səriyyə
Müslümqızının “Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər” filmi nümayiş olunub.
BAK-ın baş məsləhətçisi Lamiyə Babayeva qonaqlara holland dilində Xocalı soyqırımı haqqında qısa
məlumat verib. Daha sonra BAK sədri Elsevər Məmmədov çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan tarixinə dəhşətli
və faciəli səhifə kimi daxil olan Xocalı soyqırımı, eyni zamanda insanlıq tarixinin ən qorxulu terror aktlarından
biridir.
Cəlal Mirzəyev öz çıxışında Azərbaycan xalqının son 200 il ərzində erməni millətçiləri tərəfindən davamlı
olaraq etnik təmizləməyə və soyqırımı siyasətinə məruz qaldığını vurğulayıb.
Niderland Krallığındakı Yəhudi icmasının rəhbəri Qriqorij Pasternak isə qeyd edib ki, Xocalı soyqırımının
epizodları insanı dəhşətə gətirir: “Bu cinayət cəzasız qalmamalı, beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətlərinin
parlamentləri Xocalı soyqırımına, əsl soyqırımı hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət verməlidir”.
Tədbirdə çıxış edən BAK fəalları Ofeliya Babayeva, Sima Cəfərova, Belçika-Hollandiya Azərbaycanlıları
Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi Mayisə Ağamirzəyeva və başqaları əsrlər boyu Azərbaycan xalqına qarşı
aparılmış etnik təmizləmə siyasətinin sovet dövründə də davam etdiyini bildiriblər. Qeyd olunub ki, 1948-1953cü illərdə Ermənistandan 150 min azərbaycanlı deportasiya olunaraq Azərbaycanın Kür-Araz düzənliyində
yerləşdirilib. 1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min azərbaycanlı bu ərazidən qovulub və
bununla da Ermənistan monoetnik dövlətə çevrilib.
Çıxışlardan sonra tədbir bədii hissədə davam etdirilib, Rotterdam və Amsterdamda fəaliyyət göstərən
həftəsonu Azərbaycan məktəblərinin hazırladığı qısametrajlı film nümayiş olunub.
Yunanıstanda "Xocalı Soyqırımını Unutma" adlı foto sərgi keçirilir
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyilə "QALA" Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti 2028 Fevral, 2019-cu il tarixlərində "QALA" Cəmiyyətinin ofisində "Xocalı Soyqırımını Unutma" adlı foto sərgi
keçirir. 24 fevral tarixində Xocalı qətliamının 27-ci ildönümünə həsr olunmuş "Xocalı soyqırımını unutma" anım
münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Yunanıstanda yaşayan həmvətənlərimizlə bərabər Türk Cümhuriyyətinin
Saloniki şəhərindəki Baş konsul yardımçısı Gülru xanım Tetik, konsulluğun əməkdaşları, Saloniki şəhərində
Gürcülər Dərnəyinin sədri cənab Zaza Sulamanidze, Türk gənclər və yunan tələbələr də iştirak ediblər.
Cəmiyyətin sədri Rəşid Məmmədov Xocalı soyqırımı barədə geniş məlumat verərək 1992-ci fevralın 25-dən 26na keçən gecəni Azərbaycanın tarixində təkcə faciə yox, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım olduğunu qeyd edib.
"Xocalı soyqırımına beynəlxalq miqyasda hüquqi-siyasi qiymət verilməməsi, işğal olunmuş Azərbaycan
torpaqlarının geri qaytarılması üçün Ermənistana təzyiq göstərilməməsi, öz yurdlarından didərgin düşmüş
azərbaycanlıların hüquqlarının bərpa edilməməsindən 27-il keçməyinə baxmayaraq hələ dünya birliyi susur.
Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının qəlbində ən ağrılı bir göynərti yaradır. Bu dərd bizi həmişə için-için sızladır.
Mən buna bütün qəlbimlə inanıram ki, xalqımız bir nəfər kimi Hökümətin yürütdüyü siyasətə dəstək olaraq, ayağa
qalxaraq əsarətdə qalmış və itirilmiş torpaqlarımızı düşmənlərdən azad edəcək"- Rəşid Məmmədov bildirib.
Konsul yardımçısı Gülru xanım Tetik də öz çıxışında Xocalı şəhidlərinə Allahdan rəhmət və xalqımıza səbr
arzulayıb. Sonda Xocalı soyqırımınıa ehtiva edən sənədli film nümayiş etdirilib və ehsan süfrəsi arxasında
müzakirələr aparılıb. Şəhidlərimizin ruhu 1 dəqiqəlik yad edilib. Tədbir iştirakçılarına Xocalı soyqırımına aid
videomateriallar və broşürlər təqdim olunub.
Palitra. - 2019.- 26 fevral. - № 38. - S. 11.
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İnsanlıq tarixinin ən dəhşətli terror aktı
Rəhman Salmanlı
XX əsrin Xocalı faciəsindən əvvəl dünyada iki yaşayış məntəqəsi eyni üsulla Yer üzündən silinmiş və
sakinləri məhv edilmişdir. Bunlardan birincisi Belarusun Xatın kəndidir. 1941-ci ildə faşistlər Xatın kəndini
tamamilə yandırmış, dinc sakinləri məhv etmişdilər.
Buna oxşar ikinci hadisə Vyetnam müharibəsi zamanı Sonqmi kəndində baş vermişdir. Sonqmi kəndinin
sakinləri partizanlara dəstək vermək bəhanəsi ilə böyükdən-kiçiyə bütünlüklə məhv edilmişdir.
Bu iki hadisə müharibə tarixinə dinc əhalinin soyqırımı kimi daxil olmuş və bütün dünyada əks-səda
doğurmuşdur. Həmin faciələr yalnız Xocalıdan əvvəl erməni silahlı birləşmələri tərəfindən yandırılan, sakinləri
qətlə yetirilən Kərkicahan, Meşəli, Cəmilli, Malıbəyli, Quşçular və Qarabağlı ilə oxşardır. Lakin Xocalı soyqırımı
miqyasına və böyüklüyünə görə onların hamısından dəhşətlidir. Ümummilli lider Heydər Əliyev bununla bağlı
demişdir: "Bu amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi
daxil oldu”.
1988-ci ildə Ermənistandan zorla çıxarılan 250 min azərbaycanlının bir hissəsinin Xocalıda
yerləşdirilməsini, onlara torpaq sahəsi ayrılmasını nə Əsgəran, nə də Xankəndi erməniləri qəbul edirdi. Buna görə
Xankəndi-Xocalı-Əsgəran istiqamətində azərbaycanlılara məxsus avtomobilləri ermənilər əzir, sahiblərinə
müxtəlif xəsarətlər yetirirdilər. Həmin il sentyabrın 18-də Xankəndidə keçirilən nümayişdən sonra 12 minə qədər
erməni 10 kilometrlik məsafəni piyada qət edərək Xocalıya tərəf üz tutur. Ermənilərdən irəlidə isə 4 "Kraz” və
"KamAZ” yük avtomobilləri gedirdi. Onların arasında xüsusi təlim keçmiş döyüşçülər də çox idi. Ermənilər
benzin doldurulmuş butulkalarla, ucu itilənmiş armaturlarla silahlanmışdılar. Xocalıya iki kilometr qalmış
ermənilərə qarşı az bir qüvvə ilə həmləyə keçən xocalılılar onları geriyə qayıtmağa məcbur etdilər.
1991-ci ildə Xocalıya gələn yollar ermənilər tərəfindən tez-tez bağlanırdı. Həmin ilin oktyabrından isə tam
mühasirədə saxlanan Xocalıya gedən bütün avtomobil yolları bağlandı. Artıq şəhərlə gediş-gəliş yeganə nəqliyyat
vasitəsi kimi vertolyotla həyata keçirilirdi. Belə vəziyyət şəhərin özünümüdafiəsi üçün ciddi problemlər yaradırdı.
1992-ci il fevralın 18-də Xocalı istiqamətində olan yaşayış məntəqələri azərbaycanlılardan təmizlənmiş,
yüksək mövqelər ermənilər tərəfindən tutulmuşdu. Ermənilər üçün əsas hədəf Xocalı idi. Onların başlıca məqsədi
bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində azərbaycanlılardan ibarət strateji əhəmiyyətli ərazidə maneəni aradan
qaldırmaq idisə, digər tərəfdən Xocalı soyqırımını törətməklə Dağlıq Qarabağı və əlavə Azərbaycan torpaqlarını
ələ keçirməklə xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini qırmaq idi. Fevralın 25-dən
26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri SSRİ dövründə Xankəndi (Stepanakert) şəhərində yerləşdirilmiş 366cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə Xocalı şəhərini zəbt etdilər. Şəhəri toplardan və
ağır zirehli texnikadan şiddətli atəşə tutdular. Fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində şəhər tamam alova
bürünmüşdü. Belə bir vəziyyətdə erməni silahlıları əhatəsində olan 2500 nəfərə yaxın əhali şəhəri tərk etməyə
məcbur olmuşdu. Şəhəri yerlə yeksan edən erməni silahlı dəstələri dinc əhaliyə divan tutdular. Bu qırğının
nəticəsində 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca, 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq
valideynlərindən birini itirmişdir. 487 nəfər yaralanmış, 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür.
Erməni silahlı dəstələrinin Xocalıya hücumunu şəhərin coğrafi mövqeyi şərtləndirirdi. 7000 əhalisi olan
Xocalı Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşirdi.
Qarabağdakı yeganə aeroport da Xocalıda idi. Xocalıya üç istiqamətdə hücum edildiyindən əhali Əsgəran
istiqamətində qaçmağa məcbur olmuşdu. Tezliklə aydın olmuşdu ki, bu, hiylə imiş. Naxçivanik kəndi yaxınlığında
əhalinin qarşısı erməni silahlı dəstələri tərəfindən kəsilmiş və onlar gülləbaran olunmuşlar. Qarlı aşırımlarda və
meşələrdə taqətdən düşmüş insanların çoxu Əsgəran-Naxçıvanik düzündə erməni silahlı dəstələri tərəfindən
xüsusi qəddarlıqla məhv edilmişdi. Ermənilər vertolyotlarla, ağ geyimli xüsusi qruplarla meşələrdə gizlənmiş
insanların axtarışını aparır, aşkar edilənləri əsir götürür, işgəncələrə məruz qoyurdular.
Fevralın 28-də tərkibində yerli jurnalistlər də olan qrup iki vertolyotla azərbaycanlıların həlak olduqları
yerdə olub. Gördükləri mənzərə hamını dəhşətə gətirib - düzənlik cəsədlərlə dolu idi. İkinci vertolyotun havadan
mühafizəsinə baxmayaraq, ermənilərin güclü atəşi altında ancaq 4 meyit götürmək mümkün olmuşdu. Martın 1də yerli və xarici jurnalistlərin daha dəhşətli mənzərə ilə - meyitlərin skalplarının götürülməsi, qulaqlarının və
digər orqanlarının kəsilməsi, gözlərin çıxarılması, ətrafların kəsilməsi, çoxsaylı bıçaq və güllə yaraları, ağır
texnika ilə əzilmələr, yandırılma halları ilə rastlaşmışdılar.
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Əslən Xocalıdan olan, əməkdar həkim Məmməd Nağıyev deyir ki, fevralın 26-na keçən gecə Xocalı
özünümüdafiə dəstələri zirehli texnikanın qarşısını almağa çalışsalar da, təpədən-dırnağadək silahlanmış
düşmənin güclü müqavimətini qıra bilmədilər. Mühasirə halqası getdikcə daralır, nankorlar şəhərə doluşurdu.
Erməni cəlladları dinc əhaliyə amansız divan tutur, işgəncələr verir, adamları kütləvi şəkildə qırırdılar. Qaçmağa
məcbur olduq. Güllələr üstümüzə od kimi yağır, hamı canını qurtarmağa çalışırdı. Məndən irəlidə anası ilə gedən
10-11 yaşlı uşağı yaraladılar. Onun vahiməli qışqırtısına ermənilər tökülüşüb gəldilər. Bizim dəstədə olanların
hamısını girov götürdülər. Yol gedə-gedə 14 nəfər ağır yaralının qanaxmasının qarşısını aldım. Paltarlarını cırıb
sarğı kimi istifadə edirdim. Bizə olmazın əzab və işgəncələr verdilər.
Özümdə-sözümdə deyildim. Sonra bildim ki, Matan nənənin üç oğlunu - Zakir, Əliyar və Elşadı seçib
aparanda yalvarıb-yaxarır ki, heç olmasa Məmməd həkimə dəyməyin, onu mənə bağışlayın.
Təsadüf nəticəsində sağ qalmış hansı bir xocalılını dindirsən, quldurların bundan da betər vəhşiliklərindən
danışar. Xocalı soyqırımında iştirak etmiş ermənilərin və onların köməkçilərinin hərəkətləri insan haqlarının
kobud pozulması, Cenevrə Konvensiyasının, Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin, Vətəndaş və siyasi
hüquqlar barədə Beynəlxalq Sazişin, Fövqəladə vəziyyətlərdə və hərbi münaqişələr zamanı qadınların və
uşaqların müdafiəsi Bəyannaməsinin, habelə digər beynəlxalq təşkilatların qətnamə və qərarlarına əməl
edilməməsi deməkdir.
Azərbaycan.-2019.-26 fevral.-№46.-S.8.
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27 ilin acısı
Erməni separatçılarının vəhşiliyi
Əvəz Lələdağ
1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri keçmiş SSRİ-yə məxsus olan
və o dövrdə Dağlıq Qarabağın Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı alayın bilavasitə iştirakı ilə 6000 nəfərdən çox
azərbaycanlının yaşadığı Xocalı şəhərinə 5 istiqamətdən hücum etdilər.
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 sivilizasiyalı bəşəriyyət üçün üz qaralığı 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.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tibbi xidmətinin rəisi Xanlar Hacıyev xidməti işi ilə çox ölüm və əzablarla
qarşılaşsa da, Xocalı hadisələri zamanı törədilmiş vəhşiliklərdən dəhşətə gəlmişdi. Donmuş qızın üzünün bıçaqla
kəsilməsi, döyüşçünün bağırsaqlarını çıxararaq qarışdırılması bu cür vəhşiliklərə misaldır.
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”.
Erməni quldur dəstəsinə yardımçı olan 366-cı motoatıcı alayın komandiri Zaqviqarov, erməni
separatçılarına həvəslə silah-sursat verən general-polkovnik Qromov, general-leytenant Qrekov və polkovnik
Qraule döyüşdə iştirak ediblər. Günahsız azərbaycanlıları həvəslə güllələyənlər arasında Baylukov, I batalyonun
komandiri polkovnik İ. Moifeyev, II batalyonun komandiri mayor Novatix, rota komandiri baş leytenant
O.Mirzoxalvarov, tank komandiri V.Qarmaş və başqaları dinc əhalini meydana yığıb güllələyərək ağır cinayət
törətmişlər. Fevralda Xankəndiyə xeyli sayda uçuşlar olub. Həmin pilotlar muzdla tutulmuş Suriya və Livan
erməniləri idi. Onların kimlərdən ibarət olduqlarına diqqət yetirək:
17 № li vertolyot, pilotu İrəvandan olan hərbi qulluqçu Ararat Saracyan
29 № li vertolyot, pilotu Livan vətəndaşı Zahid əl-Məhəmməd
39 № li vertolyot, pilotu Livan ermənisi Romb Qalakçiyan
40 № li vertolyot, pilotu suriyalı erməni Razdan Minoyan
45 № li vertolyot, pilotu İrəvan polis əməkdaşı Suren Pirimyan.
Həmin vertolyotlar 1992-ci il 22 fevralda Xankəndiyə uçuş edərək 366-cı motoatıcı alayın tərkibinə
qatıldılar. Onlar 1992-ci il fevral ayının 26-da saat 16-dan 24-dək Xocalını bombalamaq üçün 89 ədəd raket
buraxmışdılar. Fevralın 26-da Zahid əl-Məhəmməd və Suren Pirimyan döyüşdə fəallıq göstərdiklərinə görə "Qızıl
Xaç” ordeni ilə təltif olunublar. General-leytenant Yuri Qrekovun verdiyi məlumata görə, "Xocalı ərazisini
azərbaycanlı yaraqlılardan təmizləmək üçün "Qrad” və "Uraqan” tipli artilleriya qurğularından istifadə
olunmuşdu”. Həmin vaxt azərbaycanlılara qarşı törədilən ağılasığmaz vəhşilikləri Fransadan gəlmiş operatorlar
Jül Barilyan və Şerik Staryan güllələnmiş xocalılıların meyitlərini 02-19 MM nömrə nişanlı "KamAZ”
avtomaşınında gətirib qaladıqları tonqallarda yandırma səhnəsini görsələr də, çox soyuqqanlılıqla lentə aldılar.
Ona görə ki, onların qanında, canında azərbaycanlılara qarşı ölçüyəgəlməz dərəcədə kin-küdurət var idi.
Canilərin canisi Zori Balayan 1935-ci ildə Xankəndidə anadan olub, orada boya-başa çatıb, Azərbaycanın
suyunu içib, havasını udub. İxtisasca həkimdir. Lakin o öz sənətinin ardınca gedib müalicə etmək, şəfa verməkdən
vaz keçib. Uzun müddət "Komsomolskaya pravda” qəzetində müxbir işləyib. Azərbaycan xalqına qarşı böhtan
xarakterli yazılar yazmaqla məşğul olub. Yaxşı yadımdadır, 1963-cü ilin oktyabr ayının 16-da "Komsomolskaya
pravda” qəzetində dərc edilmiş məqaləsində yazmışdı: "Ermənistan SSR-in dilbər guşələrindən olan Şuşa şəhəri,
oradakı mədəniyyət abidələri oranın erməni xalqının qədim yaşayış məskəni olmasından xəbər verir...”
Açığını deyim ki, bu məsələyə ciddi yanaşılmadı, əhəmiyyət verilmədi. 1987-ci ildə çapdan çıxmış "Sovet
hüquqlarının əsasları” kitabında oxuyuruq. "Uçitelğ nemeüskoqo əzıka, şkola №2, qorod Stepanakerd Armənskiy
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SSR”. Millətlərarası ədavət yaradan bu cani bir-birinin ardınca azərbaycanlıların heysiyyətinə toxunan əsərlər çap
etdirirdi. 1984-cü ildə 20 min tirajla buraxılan "Ocaq” kitabı, 1986-cı ildə çapdan çıxan "Yolda” povesti və
nəhayət, 1996-cı ildə "Ruhumuzun canlanması” kitabı işıq üzü gördü. Sonuncu kitabı azərbaycanlıların tökülən
nahaq qanı ilə yazılıb. O yazır: "Mən uşaqlıq dostum Xaçaturla Xocalı şəhərində bir türk evinə girdik. Bizim
əsgərlər tərəfindən qollarından pəncərə çərçivəsinə mıxlanmış 13 yaşlı bir türk uşağını gördük. O qışqırırdı. Onun
zəhlətökən səsini eşitməmək üçün Xaçatur yeniyetmənin anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına dürtdü. Mən də
həmin türkün başının, qarnının və sinəsinin dərisini soydum. Sonra saata baxdım. 7 dəqiqədən sonra türk balası
çoxlu qan itirməsi nəticəsində öldü. Mən həkim olduğum üçün bu hərəkətimə bir o qədər də sevinmədim. Məni
sevindirən o idi ki, mən xalqımın qisasını aldım. Sonra Xaçatur yeniyetmənin cəsədini balta ilə parçalayıb itlərə
atdı. Axşamçağı daha üç türk yeniyetməsini bu yolla qətlə yetirdik. Mən bununla da erməni xalqını sevən bir
adam kimi öz borcumu yerinə yetirdim. Sonra dostum Suren dedi: "Biz yırtıcı deyilik, ona görə də ürəyimizi buz
kimi saxlamalıyıq. Türk cəlladlarının qətlə yetirdikləri ermənilərin ruhları az da olsa sakitləşəcək”.
366-cı motoatıcı alayın azərbaycanlıların qanını axıdan zabitlərindən biri də törətdikləri cinayətə görə
cəzalandırılmadı. Livandan, Suriyadan, Beyrutdan gələn muzdlu əsgərlərdən Livan ermənisi Daud Xeyriyanın
2000-ci ildə işıq üzü görən "Xaç naminə” kitabından bir hissəni nəzərinizə çatdırmaq istərdim: "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 (sonra
müdafiə naziri oldu) mənə bildirdi ki, qorxmaq lazım deyil, bu, müharibənin qanunudur. Mən qana bulaşmış
meyitlərin üstündən keçib getdim”.
Daud Xeyriyan yazır: "Martın 2-də "Qaflan” erməni qrupu 200-dən artıq azərbaycanlı meyitini yığıb
Xocalıdan təxminən 1 km aralı olan qəbiristanlıqda 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, köməyə çağırırdı. Bu vəhşiliyi gördükdən sonra mən daha yeriyə
bilmədim”. Bu, erməni vəhşiliyinə erməninin etirafıdır!
Qarabağın ən qədim məskənlərindən biri olan Xocalıda törədilən erməni cinayətkarlığı dünya tarixində
vəhşilik baxımından analoqu çox az olan ən dəhşətli genosid idi.
Azərbaycan.-2019.-26 fevral.-№46.-S.10.

65

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

“Aeroportdan kimsə mənə tərəf gəldi. Bu, Əlif Hacıyev idi”
Amerikalı yazıçı-publisistin kitabından seçmələr
Milliyyətcə ingilis olan Tomas Qolts 1954-cü ildə Yaponiyada doğulub. Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Şimali Dakota Ştatında böyüyüb və Nyu-York Universitetini Yaxın Şərq üzrə mütəxəssis kimi
bitirib. 15 il Türkiyədə və keçmiş SSRİ-nin müxtəlif respublikalarında çalışıb. Həmin illərdə gördüyü və
şahidi olduğu faktlar əsasında üç kitab qələmə alıb.
SSRİ-nin çökməsindən sonra isə Tomasın fəaliyyəti postsovet məkanının “qaynar nöqtə”lərində keçib.
Onun 1998-ci ildə işıq üzü görmüş “Azərbaycan gündəliyi” (“Azerbaijan Diary”) kitabı canlı şahidi olduğu faktlar
və hadisələr, xüsusən Xocalı soyqırımı əsasında ərsəyə gəlib.
2009-cu ilin martında Azərbaycan – Kanada Dostluq Cəmiyyətinin təşkil etdiyi beynəlxalq tədbirdə
ermənilərin törətdiyi çoxsaylı terror, təxribat və digər cinayətlər barədə konkret faktlar əsasında danışdığına görə
Kanadada fəaliyyət göstərən Erməni Milli Komitəsi ona qarşı “irqçilik” ittihamı irəli sürmüşdü. Yaponiyada
doğulmuş, ABŞ-da böyüyüb təhsil almış Amerika yazıçı-publisistinin Qafqaz həqiqətlərini söyləməsini irqçilik
adlandıran insanlar hansı məntiqə, arqumentə əsaslandıqlarını heç özləri də bilmirdilər.
Tomas Qoltsun Azərbaycan oxucusu üçün daha maraqlı olan əsərlərindən biri də “Xocalı soyqırımı: milyon
imza – bir tələb” kitabıdır. Prezident Kitabxanasının hazırladığı “XX əsrin faciəsi – Xocalı soyqırımı” (XX
yüzilliyin sonlarında bəşər tarixinin ən böyük faciələrindən biri – Xocalı soyqırımı haqqında tammətnli elektron
nəşr) elektron resursunda həmin kitabın mühüm hissələrinin azərbaycancası verilmişdir.
Daha geniş məlumat almaq üçün http//khojaly.preslib.az/ saytına müraciət etmək mümkündür.
Oxuculara “Xocalı soyqırımı: milyon imza – bir tələb” kitabından bəzi məqamları təqdim edirik. Qeyd edək
ki, bu sətirlər tam bir əsər ardıcıllığı ilə deyil, müəllifin müxtəlif səfərləri zamanı şahidi olduğu məqamlar üzrə
hazırlanıb.
... 1992-ci ilin 26 fevral tarixi adi iş günü təsiri bağışlayırdı... Hicran (müəllifin xanımıdır-red.) qəfildən iş
otağıma gələndə mən “Vaşinqton Post” qəzetinə məqalə hazırlayırdım. O, Xalq Cəbhəsinin məlumat şöbəsi ilə
telefon əlaqəsində olmuşdu və bəzi kədərli xəbərləri var idi: “Ağdamda olan mənbələr məlumat verirdi ki,
Qarabağda olan Azərbaycan qaçqınları kütləvi hücumdan qaçıb canlarını qurtarırlar”.
... Hər iki tərəfdən münaqişənin başlanması ilə bağlı şişirdilmiş məlumatlar gəlirdi. Lakin mən, ilk növbədə,
telefon zəngləri etməyin ən yaxşı variant olduğunu düşündüm. Qəribəsi o idi ki, hökumətdə heç kəs cavab
vermirdi...
... Mən orada əvvəl olmuşdum. Əslində, iki dəfə. İlk dəfə səfərim sentyabr ayında olmuşdu, biz aeroporta
doluşaraq Boris Yeltsinin gəlişini gözləyirdik. Sonuncu dəfə mən orada bir ay əvvəl, 1992-ci ilin yanvar ayında
olmuşdum. O vaxt artıq Xocalıya getməyin tək yolu ancaq helikopterlə mümkün idi. Çünki ermənilər Ağdama
gedən yolu kəsmişdilər.
... Mən kiçik macəranın hamısını yadımda çox yaxşı saxlamışam. Erməni tərəfinin azərbaycanlıların
kütləvi surətdə silahlanmaları, helikopterlərinin erməni kəndləri üzərində “uğuldayaraq” əylənmələri və əhalini
qorxuya salmaları barədə çoxsaylı məlumatlarına şübhə edərək, qaçqınlarla görüşmək, onların vəziyyəti barədə
danışmaq üçün London “İndependent”inin müxbiri Xyu Poupla Ağdama yola düşdüm.
Ağdamda qaçqınları tapmaq çox asan idi. Onlar hər tərəfdə var idi. Ən ağır mərkəzləşmiş ünvan yerli
aeroport idi. Qaçqınlardan biri 4 uşaq anası 35 yaşlı Zümrüd Eyvazova idi…Yaxınlıqda olan helikopterin
mühərrikinin səsindən Zümrüd mənim qulağıma qışqırdı: “Nəyə görə hökumət yolu aça bilmir?”, “Nəyə görə
onlar bizi güllələnəcək ördəklər kimi uçmağa məcbur edirlər?”
Mənim cavabım yox idi.
Daha sonra, aeroportdan kimsə mənə tərəf gəldi. Bu, Əlif Hacıyev idi. Xocalıda hava limanı
təhlükəsizliyinin başçısı idi. Bu cənab bizi 3 ay əvvəl – Yeltsinin səfəri zamanı Ağdamda bir dəstə sərxoş insandan
xilas etmişdi. O, həmin vaxt daha şən idi, lakin onun mənə indi də gülümsəməsinə baxmayaraq, artıq o qədər də
şən deyildi. Mən onun yaşadığı şəhərdə vəziyyətin necə olduğunu soruşdum.
“Gəl!” – dedi Hacıyev. “Gəl Xocalıya gedək – o zaman sən özün üçün olanları görə bilərsən və cəsarətin
olsa, olanları yazarsan”.
Onun arxasında “Mİ - 8” helikopteri dayanmışdı, onun pərləri yavaş - yavaş fırlanırdı. Helikopter artıq
təhlükəli dərəcədə insanlar və yemək ehtiyatları ilə dolu idi.
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Mən getmirəm! – Poup dedi. – Mənim həyat yoldaşım və uşaqlarım var!
Rotor daha sürətlə fırlanmağa başladı və mən cəld qərar qəbul etməliydim.
“Sonra görüşərik!” – mən ona dedim, amma bunun bir daha mümkün olacağına özüm də tam əmin
deyildim. Mən helikopterə daxil oldum. 25 nəfər üçün nəzərdə tutulan bu helikopterdə 50-dən artıq adam var idi.
Eyni zamanda, müxtəlif silah-sursat da yüklənmişdi. Mən öz-özümə düşündüm: bu, dəlilikdir. Hələ geri
dönmək üçün vaxt var idi. Lakin artıq gec idi. Helikopter yellənə-yellənə yerdən ayrılmağa başladı. Mən Poupun
mənə əl edərək sahədən uzaqlaşdığını gördüm və həmin vaxt onunla bərabər olmağımı arzu etdim.
Uçuş mühəndisinin verdiyi məlumata əsasən, son iki ay ərzində bu bölgədə 20-dən artıq helikopter
vurulmuşdu. Bizim uçduğumuz helikopter bir həftə öncə yarım bak yanacaq götürmüşdü. Yanacağın az olması
bizim üçün uğurlu idi, çünki güllələr daha yüksəkdən uçuşurdular.
Buludları yararaq keçdiyimiz zaman mən yollarda öz hava körpüləri vasitəsilə Ermənistandan (və yaxud,
azərbaycanlı müharibə alverçilərindən) əldə edilmiş benzin və dizel yanacağı ilə dolu hərəkət edən yük
maşınlarını və avtomobilləri görürdüm.
Budur, şükürlər olsun ki, nəhayət, saatlarla uzanmış səfər kimi görünən, amma, əslində, bəlkə də 20
dəqiqədən sonra bizim helikopter Xocalı aerodromunda enməyə başladı.
Mən sağam! Qışqırmaq istəyirdim, lakin düşündüm ki, sakit və soyuqqanlı qalmaq daha
məqsədəmüvafiqdir. Mən bunu gün ərzində iki dəfə etmişdim. “Özünü necə hiss edirsən?” – deyə Əlif Hacıyev
məndən soruşdu.
“Normal, çox yaxşı!” – mən rus dilində ona yalan dedim. Həmin vaxtda, geri dönən yaxınlarını salamlamaq
üçün bəzi insanlar helikopterin ətrafına toplaşdı. Hamı orada Azərbaycanın qalan hissələrindən ən son
məlumatları almaq üçün toplaşmışdı: qəzetlər, dedi-qodular və şayiələr.
Bu qədər həyəcanın səbəbi aydın idi: Xocalıda heç bir telefon yox idi, heç bir şey işləmirdi; işıq, qızdırıcı,
su yox idi. Kənar dünya ilə əlaqə yalnız helikopter vasitəsilə mümkün idi, onlar da hər uçuşlarında təhlükə ilə
üzbəüz idilər. Gecə düşən kimi, şəhərin təcrid olunduğu daha açıq şəkildə hiss olunurdu. Mən kiçik qarnizonda
Hacıyev və onun bəzi adamlarına qoşuldum və biz XTPD-çilər ilə zəif şam işığında çiy soğan və boyat çörəklə
şam etdiyimiz zaman o, mənə sərhəd xətti ilə bağlı məlumat verdi.
Hacıyev məyus halda mənə bildirdi ki, vəziyyət pisdir və getdikcə daha çox pisləşir. Son 3 ay ərzində
ermənilər ucqar kəndlərin hamısını bir-bir ələ keçirmişlər. Azərbaycanlıların əlində yalnız iki şəhər qalmışdır:
Xocalı və Şuşa və onlar arasında olan yol kəsilmişdir. Mən vəziyyətin pisləşdiyini bilirdim, amma bu dərəcədə
pis olmasından heç xəbərim yox idi.
“Bu, sizin Bakının dediyi məlumatlara inandığınız üçün belədir”, – deyə Əlif boğuq səslə bildirdi. “Bizim
hamımızı satıblar. Əgər hökumət istəsə, Ağdama gedən yolu bir gündə aça bilər”, – deyə bildirdi.
… Gördüyümüz ilk adamdan Ağdamda nə baş verdiyini soruşduq. O, heç bir şey bilmədiyini dedi. Biz
Bərdə adlanan başqa bir şəhərdə dayandıq və baş verən hadisə və şayiələr barədə bir şey öyrənmək üçün sorğu
etdik. Hər yerdə məlumatsızlıqla üzləşirdik.
… Ağdama çatdığımız zaman hər şeyin şişirdildiyi barədə düşünməyə başladıq və yeməyə bir şey tapmaq
üçün maşını şəhərin mərkəzinə sürdük. Orada qaçqınlarla qarşılaşdıq. Küçələrdə 10, daha sonra 20 və daha sonra
yüzlərlə qışqıran və ağlayan Xocalı sakini var idi. Onların çoxu şəhərə əvvəlki səfərlərimlə bağlı məni tanıdı.
Onlar paltarımdan yapışır, ölmüş yaxınlarının, dostlarının adlarını sadalayır və məni əsas məscidə bitişik olan
“morqa” – ölmüş yaxınlarının cəsədlərini göstərmək üçün apardılar.
Biz əvvəl sağ qalmış insanların dediklərinə inanmağa çətinlik çəkdik: onlar deyirdilər ki, ermənilər Xocalını
mühasirəyə alıblar və belə bir ultimatum veriblər ki, ya çıxsınlar, ya da ölsünlər . Daha sonra son günlərdə olanlar
barədə söz-söhbət gəzməyə başladı, bunların çoxu da komandir Əlif Hacıyevə aid idi.
Ölümü hiss edərək, Əlif hökumətə, ən azı, bəzi döyüşçü olmayanları xilas etmək üçün helikopterlər
yollamasına yalvarsa da, Bakı heç bir şey etməmişdi. Daha sonra fevral ayının 25-i gecəsi, erməni döyüşçüləri
şəhərə 3 tərəfdən hücum edirlər. Dördüncü yol qaçqınların qaça bilməsi üçün açıq buraxılmışdı.
Əlif evakuasiya haqqında əmr verib: vuruşan kişilər Qarqar çay vadisi boyunca geri çəkilsinlər, qadınlar,
uşaqlar və ağsaqqallar isə bu zaman aşağıdan qaçıb canlarını qurtarsınlar. Alovlu gecədə yollar axtararaq, fevral
ayının 26-sı səhərə qədər qaçqınlar Qarabağın ucqarında yerləşən Naxçıvanlı kəndinin hüdudlarına yaxınlaşıblar.
Onlar yolu keçərək təpə ilə üzüaşağı – Azərbaycan mövqelərinə tərəf, Ağdama doğru getməyə başlayıblar. Artıq
Şelli postundan şəhərə, Ağdama 10 kilometr yol qalırmış.
“Onlar atəş açırdılar, atəş açırdılar və atəş açırdılar” – ağlayaraq Raisa Aslanova adlı qadın bildirdi. Dedi
ki, həyat yoldaşı və kürəkəni onun gözləri qarşısında öldürülmüşdür, qızı isə itkin düşmüşdür. Yüzlərlə, bəlkə də,
min nəfər mülki şəxs onları müdafiə edən bir ovuc döyüşçü ilə birgə bildirçin ovundakı kimi gülləbaran
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edilmişdilər. Meyitləri sayırdılar, lakin demək lazım idi ki, cəsədlərin çoxu əlçatmaz yerlərdə qalmışdı, bura sanki
insan məskəni deyildi, ölüm məskəninə və qarğalar üçün piknik sahəsinə bənzəyirdi.
Bir gecədə min ölü? Bu qeyri-mümkün kimi görünürdü. Lakin biz arayış aparandan sonra, ölənlərin sayı
barədə deyilənlərin həqiqət olduğunu gördük. Ağdamda yerli dini rəhbər imam Sadıx Sadıxov qeydiyyatda olan
ölülərin siyahı ilə adlarını çəkərkən, göz yaşları içində boğulurdu. Həmin gün itkin düşən və öldüyü güman edilən,
hələ ailəsi tamamilə məhv edilənləri çıxmaq şərti ilə 477 nəfər ölü var idi. 477 nəfər ölü Ağdama qədər gəlmiş və
sağ qalmışlar tərəfindən təsdiq edilən ölü sayı idi və onlar, mükəmməl olmasa da, fiziki cəhətdən müsəlman
adətlərinə görə 24 saat ərzində basdırılmasını həyata keçirməyə müvəffəq oldular.
“Reuters” agentliyinin jurnalisti Elif Kaban sarsılaraq sanki ağlını itirmişdi. Həyat yoldaşım Hicran iflic
kimi olmuşdu. Fotoqraf Oleq Litvin huşsuzluq halına düşmüşdü, mən ona hansısa hədəfi – meyitləri, qəbirləri,
yanaqlarını dırnaqları ilə cıran qadınları göstərməyincə, şəkil çəkmirdi. Bəli, öyüməmək üçün güclü mədə lazım
idi, lakin indi işləmək, hesabat vermək vaxtı idi: qırğın baş vermişdi və dünya bundan xəbər tutmalıydı.
Biz dəfələrlə xəstəxanalara, “morqa” və getdikcə genişlənən qəbiristanlıqlara baş çəkərək şəhəri gəzdik,
müdafiə perimetri boyunca topa-topa gələn sağ qalan insanlardan dəhşətli müsahibələr alırdıq və yenidən şəhərə
geri qayıdaraq xəstəxanalara yeni gətirilən yaralıları, ordan da “morq”lara yük maşınları ilə tanınmaq və ənənəyə
uyğun olaraq yuyulub torpağa tapşırılmaq üçün gətirilən meyitləri yoxlayırdıq.
Tanış sifətlər axtarırdım və mənə elə gəldi ki, bir neçəsini gördüm, amma əmin deyildim: meyitlərdən
birinin gənc veterinar oğlanın olduğu aşkarlandı, onu gözünə yaxın məsafədən açılan atəşlə öldürmüşdülər. Mən
Xocalıda olarkən belə bir adamı tanıyıb-tanımadığımı və ya ona təqdim edildiyimi yadıma salmaq istəyirdim,
lakin buna əmin ola bilməzdim.
Quruyub qaxaca dönmüş digər meyitlər sanki onların necə qətlə yetirilməsindən xəbər verirdilər: qolları
sanki əbədi təslim işarəsi kimi yanlara atılmışdı. Bəzilərinin başlarının dərisi yox idi, sanki skalpları soyulmuşdu...
Bu ağır gün idi.
Günortadan xeyli keçmiş, kimsə dedi ki, Gəncədəki rus qarnizonundan kirayə edilmiş hərbi helikopter
qırğının baş verdiyi sahə üzərinə uçuş edəcək, beləliklə, biz hava limanına yola düşdük. Uçuş yox idi, lakin mən
orada bəzi köhnə dostlarımı gördüm.
Hərbi geyimli bir nəfər təəccüblə “Tomas” deyərək məni qucaqladı və gözləri yaşardı. “Naş naçalnik...”
Üzü sızanaqlı bu oğlanın simasında mən Əlif Hacıyevin döyüşçülərindən birini tanıdım, o, bakılı idi, dediyinə
görə, Qarabağa hərbi xidmətə gəlməzdən əvvəl bankda işləyirmiş. Ağlamaqdan səsi boğula-boğula rus dilində nə
isə demək istəyirdi, lakin bircə bunu deyə bildi: komandir...
Xocalı qarnizonunun bir neçə digər sağ qalmış döyüşçüləri də ətrafımda yığışaraq məni qucaqladılar.
Əlif Hacıyevin komandanlıq etdiyi qırx nəfərlik dəstənin yalnız on üzvü sağ qalmışdı. Üst-başları çirkli,
əldən düşmüş və tərə batmış bu insanların yeganə günahı sağ qalmaqları idi. Onlar dəhşətli gecənin və sonrakı
günün, komandirləri Əlif Hacıyevin həlak olmasının bütün epizodlarını hissə-hissə danışırdılar.
O, qadın və uşaqları müdafiə edərkən başından aldığı güllə yarasından həlak olmuşdu; qadın və uşaqların
çoxusu onsuz da ölmüşdülər.
Axşama yaxın biz şəhərin mərkəzindəki qonaq evinə telefon axtarmaq üçün qayıdanda orada yorulub əldən
düşmüş Tamerlan Qarayevlə rastlaşdıq. Əsli Ağdamdan olan bu parlamentin spiker müavini mənim orada
gördüyüm azsaylı dövlət rəsmilərindən biri idi. O, Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Stepanakertdə yerləşən 366
saylı motorlaşdırılmış piyada alayından fərarilik etmiş 2 türkmən əsgərini dindirirdi. Onlar bir həftə qabaq
Xocalıya qaçıb gəlmişdilər. Baş vermiş faciənin sonuncu elementi qəfildən yerini aldı: viran edilmiş şəhərə hücum
edənlər yalnız ermənilər deyil, ruslar da olublar!
Bu iki nəfər bizə baxmağa başlayan kimi Tamerlan onlara: “danışın, danışın!” - dedi. Onlardan biri,
Ağaməhəmməd Mutif danışdı ki, erməni və rus zabitləri bizi müsəlman olduğumuz üçün döyürdülər, ona görə
biz də qaçdıq. “Bizim yeganə istəyimiz evimizə, Türkmənistana qayıtmaq idi”.
“Bəs sonra nə baş verdi?”
O birisi dedi: “Onlar şəhərə hücum etdilər”. “Biz bölməmizin döyüş maşınlarını tanıdıq”.
Yadıma komandir Sergey Şukrin düşdü və fikirləşdim ki, görəsən o da bu işə qatılıbmı? Bu iki nəfər şəhəri
onun sakinləri ilə birlikdə tərk ediblər, ermənilər və 366-cı alayın əsgərləri qaçanları aşkar etdikdə onlar qadın və
uşaqlara dağlardan keçməyə kömək ediblər.
Mutif danışırdı: “Onlar atəş açdılar və təkcə bizim qrupda ən azı 20 nəfər həlak oldu”. “Bundan sonra biz
qaçmağa başladıq”.
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BBC-nin Moskva müxbirinə qırğın haqqında məlumat verərkən o: “Sən düşünürsən ki, Qarabağda bir
hücum nəticəsində ölənlərin sayı dörd il ərzində bizim xəbər verdiyimiz ölənlərin sayından çoxdur? Bu, mümkün
deyil”.
“Reuters”ə bax! Onlar heç bir xəbər vermirlər”.
... Doğrudan da, belə idi. Elif Kabanın öz səyyar faks aparatı ilə məlumatları göndərməsinə baxmayaraq,
efirə heç nə verilmirdi. Ya kimsə bu məlumatı qırağa qoyurdu və ya “münaqişəli iddialar” adı ilə ümumiləşdirilir,
neytral hesabatların içərisinə daxil edirdi. Ədalət naminə demək istəyirəm ki, Bakıdakı hökumət və KİV bizim
məlumatları çatdırmağımız üçün yardım etmədi. Biz Ağdama xəbərlər əldə etmək üçün yollananda prezidentin
nümayəndəsi iddia edirdi ki, Xocalının mübariz müdafiəçiləri ermənilərin hücumunu dəf ediblər və yalnız iki
nəfər həlak olub. Dağlıq Qarabağda adi gecələrdən biri keçib. Biz fərqli məlumatı bilirdik, amma Azərbaycanın
dövlət yalan mexanizmi qarşısında cəmi 3 nəfər idik.
Axırda mən “Vaşinqton Post” qəzetinin Moskva bürosuna zəng edərək bir hadisə haqqında məlumat
vermək istədiyimi bildirdim. Oranın işçiləri mənim diktə ilə xəbər verəcəyim məlumatı dinləyə bilməzdilər, çox
məşğul idilər, amma mənim israrlarımdan sonra məni Vaşinqtonda yerləşən xarici əlaqə bölməsi ilə birləşdirdilər.
İmam Sadıxova istinadən mən ölənlərin sayının 477 olduğunu xəbər verdikdə redaktorlar məndən qeyzlə
soruşmağa başladılar: bu rəqəmi haradan almısan, axı rəsmi Bakı hələ də 2 nəfərin ölümü haqqında məlumat
verir? Bütün meyitləri görmüsən? Bəlkə azdır? Erməni KİV-lərində “Azərbaycan tərəfinin güclü hücumu”
haqqında məlumat verilir. Niyə bu haqda sənin hesabatında heç nə yoxdur?”
Bu məlumatın mənim hesabatımda olmamağının səbəbini belə bir şeyin baş vermədiyi üçün demək
istəyirdim ki, Ağdama “Kristal” tipli birinci raket düşdü və mənim telefonla danışdığım qonaq evindən təxminən
2 kilometr aralıda partladı. Ondan sonra digərləri də partlamağa başladı, qonşu binadakı partlayışdan yaşadığımız
qonaq evinin pəncərələri sınıb töküləndə qərara gəldik: nə qədər ki, göyə sovrulmamışıq, telefonla danışmağı
bitirək və düşək zirzəmiyə...
Hazırladı:
İttifaq MİRZƏBƏYLİ
Xalq qəzeti.-2019.-26 fevral.-№46.-S.9.
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İnsanlıq tarixində qara bir ləkə
Sadir Məmmədov,
Bakı Slavyan Universiteti “Azərbaycanşünaslıq” elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, diplomatiya və
xarici siyasət kafedrasının dosenti,
Qarabağ müharibəsi veteranı, istefada olan polis polkovniki
Xocalı qırğınını törətməklə erməni millətçiləri hiyləgər siyasi və taktiki məqsədlər güdürdülər. Onlar
bununla xalqımızın mübarizə əzmini qırmaq, onu tarixi torpaqlarımızın işğalı faktı ilə barışmağa məcbur
etmək istəyirdilər. Lakin düşmənin niyyətləri baş tutmadı, xalqımız öz dövlətinin suverenliyi və ərazi bütövlüyü
uğrunda mübarizədə yüksək iradə və qəhrəmanlıq nümunəsi göstərdi.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan və yəhudi xalqlarının həyatında elə böyük tarixi faciələr olub ki, onlar haqqında sakit danışmaq
mümkün deyil. Hələ 1925-ci ildə Adolf Hitler “Mənim mübarizəm” kitabında yəhudilərin kökünü kəsmək barədə
fikirlərini açıqlamışdı. Onun 1933-cü ildə hakimiyyətə gəlməsi və Avropa yəhudilərinin soyqırımı ilə başlayan
Holokost fəlakəti bəşər tarixində ən dəhşətli hadisələrdən biridir. Faşistlər milyonlarla yəhudini xüsusi
qəddarlıqla, ağır işgəncələrlə qətlə yetirdilər.
XX əsrdə hər iki xalq tarixin ən məşəqqətli sınaqlarına məruz qalmışdır. Biz azərbaycanlılar yəhudi
xalqının acılarını, ağrılarını, soyqırımı fəlakətlərini dərindən anlayırıq, çünki oxşar fəlakətləri biz də yaşamışıq.
Alman faşizminin yəhudilərə, erməni faşizminin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi qətliamlar,
qırğınlar barədə məlumatları oxuduqca onu törədənlərə qarşı içimizdə nifrət hissi baş qaldırır.
Hər iki faciə dünyanın xaosa sürəkləndiyi və Şərin-Xeyri, zülmətin-işığı üstələdiyi ərəfədir. Əgər yəhudi
soyqırımı II Dünya müharibəsi ilə eyni vaxtda başlamışdırsa, ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri
qətliamlar 200 ildir, XIX əsrin əvvəllərindən – Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrindən bəri
davam edir. XX əsrin əvvəllərindən isə bu, sistemli şəkil almışdı. 1905-1907, 1914-1918, 1918-1920, 1948-1953
və 1988-1993-cü illərdə yüzminlərlə azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, doğma torpaqlarından didərgin salınmışdır.
XIX əsrin ikinci yarısından ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı təşkilatlanmış və planlı siyasətlə
aparılmışdır. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan ərazisində “Böyük Ermənistan” qurmağa niyyətlənən ermənilər
1880-ci ildə Tiflisdə “Daşnaksütyun”, 1885-ci ildə Nyu-Yorkda “Erməni Vətənpərvərləri İttifaqı”, 1887-ci ildə
Cenevrədə “Qnçaq” kimi siyasi-terror təşkilatlarını bu istiqamətə yönəltmişlər. Bu təşkilatların fəaliyyət
proqramında azərbaycanlılara qarşı ardıcıl terror və qırğın aksiyaları həyata keçirmək məramı əsas yer tuturdu.
1905-1907-ci illərin Rusiya inqilabı bu təşkilatların fəaliyyəti üçün “geniş imkanlar” açdı. Qarışıqlıqdan istifadə
edən ermənilər Bakı, Şuşa, Zəngəzur qəzalarında, Qarabağda qırğınlar törətmiş, 75 azərbaycanlı kəndini talan
etmişlər.
Bu hadisələrin baş verməsini təsdiqləyən sənəd M.S.Ordubadinin “Qanlı illər”, M.Nəvvabın “1905-1906cı illərdə erməni-müsəlman müharibəsi” kitablarında öz əksini tapıb.
Hələ 1918-ci ilin martına qədər İrəvan quberniyasında 199 azərbaycanlı kəndi talan edilərək yandırılmış,
minlərlə azərbaycanlı ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Bu qətliamlara başçılıq edən Qafqaz işləri üzrə
fövqəladə komissar S. Şaumyan həmin ilin mart-aprelində Şamaxı qəzasının 53 müsəlman kəndində 2560- qadını,
1277 uşağı qətlə yetirməklə 8027 nəfər azərbaycanlının qanına bais olmuşdur. Eyni zamanda, Quba qəzasında
162 kənd dağıdılmış, 16 mindən çox insanın həyatına son qoyulmuşdur. Lənkəranda, Muğanda və Dağlıq
Qarabağda 150 azərbaycanlı kəndi yandırılaraq talan edilmişdir.
O günlərdə ermənilərin etdiyi cinayətlər Azərbaycan xalqının yaddaşına həkk olunmuşdur. Çünki, milli
kimliyinə görə minlərlə dinc Azərbaycan türkü məhv edilmişdir. Ermənilər evləri yandırır, insanları diri-diri oda
atırdılar. Onlar milli arxitektur xəzinələri, məktəbləri, xəstəxanaları, məscidləri və digər tikililəri dağıdaraq,
türklərə qarşı soyqırımını çox böyük bir qəddarlıqla həyata keçirirdilər. Bakı, Şamaxı, Quba, Qarabağ, Zəngəzur,
Naxçıvan, Lənkəran və Azərbaycanın digər ərazilərində kütləvi qırğınlar törətməklə dinc əhalini qırır, kəndləri
yandırır, tarixi-milli abidələri məhv edirdilər.
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1918-ci ilin mart-aprelində təkcə Bakıda 30 minə yaxın türk amansızlıqla öldürülmüşdür. Şamaxıda 58
kənd dağıdılmış, 7 min nəfər məhv edilmişdir. Quba ərazisində 122 (türklərlə birlikdə burada yaşayan yəhudilər
də qırğına məruz qalmışdır), Qarabağın dağlıq bölgəsində 150, Zəngəzurda 115, İrəvan quberniyasında 211, Qars
əyalətində 92 kənd yerlə-yeksan edilmiş, əhali üzərində əsl qətliam həyata keçirilmişdir. İrəvan türklərinin
çoxsaylı müraciətlərinin birində (“Əməkçi” qəzeti, 231, 2 noyabr 1919-cu il) göstərilirdi ki, türklərin bu tarixi
şəhərində və onun ətrafında qısa zaman ərzində 88 kənd dağıdılmış, 1920 ev yandırılmış, 131 min 970 nəfər
öldürülmüşdür.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradılan Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası tərəfindən
ermənilərin 1918-ci ildə törətdikləri vəhşiliklərin qurbanı olmuş insanların siyahısı bu gün də arxivdə saxlanılır.
Müxtəlif məxəzləri və arxiv sənədləri sübut edir ki, mahiyyət etibarı ilə faşizmin yəhudilərə, ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğınlar çox oxşardır. Diqqət yetirin! Eyni fəlakəti – soyqırımını biz də
yaşamışıq. Erməni yazıçısı, millətçi ideoloq Zori Balayanın 1974-cü ildə çapdan çıxmış və yayımlanmış “Ocaq”
kitabı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı növbəti terror dalğasının DQMV-də başlanmasına təkan vermişdir. Bu
təbliğatdan sonra, ermənilərin soyqırımı siyasətinin növbəti qanlı mərhələsi Xocalı qətliamı başlamışdır. 1992ci il fevral ayının 25-dən 26 -na keçən gecə Xocalı şəhərində ermənilər tərəfindən bir neçə saat ərzində 613 nəfər
dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca qəddarcasına, dözülməz işgəncə verilməklə
öldürülmüşlər. 487 nəfərə ağır xəsarət yetirilmiş, 1275 sakin –köməksiz qocalar, uşaqlar, qadınlar girov
götürülmüşdür.
Xocalı hadisəsi zamanı həlak olmuş 613 nəfərdən 181 meyitin ekspertlər tərəfindən müayinəsinin nəticəsi
göstərdi ki, həmin meyitlərdən 130 nəfəri kişi, 51 nəfəri isə qadındır. Müayinə olunan meyitlərdən 13 nəfəri
azyaşlı uşaq olmuşdur. Xəsarətlərin əmələgəlmə mexanizminə görə bölünməsi aşağıdakı kimidir: qəlpədən – 20
nəfər, güllədən – 151 nəfər, küt alətlə – 10 nəfər dünyasını dəyişmişdir. Xəsarətlər yerləşdiyi nahiyəyə görə
aşağıdakı qaydada olmuşdur: baş nahiyəsi – 40 nəfər, döş qəfəsi – 74 nəfər, qarın nahiyəsi – 17 nəfər, ətrafları –
11 nəfər.
Bununla yanaşı, müayinə olunmuş meyitlərdən 3 nəfərində ətrafların donması, 33 nəfərində işgəncə
əlamətləri, yəni başın dərisinin soyulması, qadınlarda döşlərin kəsilməsi, burun və qulaq qığırdaqlarının kəsilməsi,
qadınların cinsiyyət üzvlərinə odlu silahdan atəş açılması əlamətləri aşkar edilmişdir. Eyni zamanda, göz
almalarının çıxarılması, dişlərin sındırılması, kişilərin cinsiyyət üzvlərinin kəsilməsi müşahidə olunmuşdur.
Müayinə vaxtı 31 meyitdə konbinə, yəni bədənin müxtəlif nahiyələrinin güllə yarası və küt alətlə, kəsici-deşici
alətlə yetirilmiş xəsarətlər aşkar edilmişdir. Müayinə olunmuş meyitlərdən 13 nəfərində bədənin bütün səthini
əhatə edən yanıq, kömürləşmə aşkar edilmişdir. Eyni zamanda, müayinə edilən meyitlərdən 10 nəfərində güllə
yarası ilə birlikdə, onların üzərindən hərbi texnikanın keçməsi əlaməti olmuşdur”.
Həmin dəhşətli günlərdə Xalq yazıçısı Anar SSRİ yazıçılarına hayqırıb müraciət edirdi: “Qarabağ
ərazisində bütöv bir şəhər – azərbaycanlıların yaşadıqları Xocalı şəhəri, on min nəfər, eşidirsinizmi?! on min nəfər
əhalisi olan bütöv bir şəhər məhv edilmişdir.”
Qanlı Xocalı gecəsinin kiçik təsviri emosional miqyasına görə Holokost fəlakətindən geri qalmır. Diqqət
edin: “ Ölümün alovlu nəfəsi hər yandan onların üstünə axırdı, zalımın qara qılıncı günahsızların başına
endirilirdi.”...Dilsiz körpələrin ahı – fəğanı ərşə yüksəlirdi... Qırmızı qana bürünmüş qaranlıq gecə hər yandan
ölüm yağdırırdı insanların üstünə...”
Köməksiz qoca və ağbirçəklərin təpiklənə-təpiklənə öldürülməsi, övladlarının gözü qarşısında atalarının
ağaca sarınıb əl-ayağının kəsilməsi, qızların namusunun ləkələnib heysiyyatına toxunulması kimi dəhşətli
səhnələri necə unutmaq olar?
Türkiyə Böyük Millət Məclisində Xocalı soyqırımı ilə bağlı dinləmələrdə deputat Mustafa Kabakçı bir
erməni jurnalistinin “Xaç naminə” kitabına istinadən gətirdiyi sitatı xatırladıram: “Kaplan” adlanan və cəsədlərin
yandırılması ilə məşğul olan erməni qrupu martın 2-də 100 azərbaycanlının meyitini Xocalının 1 kilometr
qərbində bir yerə gətirdi. Sonuncu yük maşınında 10 yaşlı bir qız uşağı gördüm. Başından və əlindən yaralı idi,
üzü göyərmişdi. Soyuğa, aclığa və yaralarına rəğmən hələ sağ idi. Elə bu zaman, Tiqranyan familiyalı bir əsgər
onu cəsəd qalağının üzərinə atdı. Sonra bütün cəsədləri yandırdılar. Yanan cəsədlər arasından bir fəryad eşitdim.
Əlimdən bir şey gəlmirdi. Və mən Şuşaya qayıtdım. Onlar isə xaç naminə müharibəyə davam etdilər.”
Bu, ölüm düşərgələrində qaz sobalarında yandırılan yəhudilərin fəryadını xatırlatmırmı?!
Xocalı soyqırımı türk dünyası və Azərbaycan üçün ən faciəli qətliam olmaqla yanaşı, insanlıq tarixinə qara
bir ləkədir. Bu şəhərdə insanların mühasirəyə alınıb qırılması, girov götürülməsi, başlarına min bir müsibət
gətirilməsi sivil dünyanın gözü qarşısında baş vermişdi. Dünya isə susmuşdu...
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Həm Holokost, həm Xocalı faciəsi xristian dəyərləri və sivil yaşayış mədəniyyəti ilə dünyaya örnək olmaq
istəyən Avropanın içərisində baş verdi. “Demokratik” Avropa isə dinmədi, bu faciələrə haqq qazandırırmış kimi
susdu.
İnsanlığa qarşı bu cinayətləri törədənlər gec-tez xalq məhkəməsinə veriləcək. Qaz sobalarında yəhudiləri
yandıranlar ədalət məhkəməsinə verildilər, layiqli cəzalarına çatdılar. İnanırıq ki, Xocalı qatillərinin də cəzasını
alacağı gün uzaqda deyil.
Təəssüflə qeyd etməliyik ki, tarixdə böyük haqsızlığa və ədalətsizliyə məruz qalmış azərbaycanlılara qarşı
törədilmiş faciələrə dünya ictimaiyyəti etinasız qalmış, cinayətkara layiqli cavab verilməmişdir. Belə ki, heç bir
beynəlxalq təşkilat soydaşlarımıza qarşı törədilmiş cinayətlərə, Xocalı soyqırımına münasibət bildirməmişlər.
Bu günlərdə Avropanın mərkəzində qanlı terror aktı baş verdi. İslam Peyğəmbərinin (s.) karikaturasını
çəkmiş satirik jurnalın kafir əməkdaşları güllələndi. Əlbəttə, biz də qanlı terroru qınayırıq. Dünya liderləri Parisin
Cümhuriyyət meydanında əl -ələ verib, həmrəylik nümayiş etdirdilər. Ancaq Xocalıda bütöv bir şəhər yer üzündən
silindi, dünya isə susdu.
Azərbaycanın hər yerində erməni qəddarlığının, erməni faşizminin qanlı “izləri” var. Bu gün Quba rayonu
ərazisində aşkar olunmuş məzarlıqda azərbaycanlılarla yanaşı, yəhudi qardaşlarımız və digər soydaşlarımız da
erməni qəddarlığının qurbanlarıdır.
Azərbaycan tarixlər boyu xalqların, toplumların dinc yaşadığı nadir məmləkətlərdən olub. Əminliklə deyə
bilərəm ki, ölkəmiz dünyada multikulturalizmin nümunəvi mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Bu torpaqlarda
yəhudilər və digər çoxsaylı millətlər bizimlə birgə yaşayıb və yaşayırıq. Həmişə dərdimiz bir, sevincimiz bir olub.
Bu, Azərbaycan xalqının, sivilizasiyasının fəlsəfəsindən, xalqımızın çoxəsrlik tolerantlıq əxlaqından gəlir.
Möhtərəm cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin apardığı siyasətin nəticəsidir ki, ölkəmizdə
mədəniyyətlərin, millətlərin dialoqu davam edir və milli sərvət kimi qorunub saxlanılır.
Xocalı soyqırımı xalqımızın qan yaddaşına həkk olunmaqla gənclərimizi unutqanlıqdan uzaqlaşdıracaq,
onları faciəmizi dərindən öyrənməyə sövq edəcəkdir.
Vaxt gələcək biz Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağda zəfər bayrağımızı
sancmaqla Böyük Qələbəmizi bayram edəcəyik.
Xalq qəzeti.-2019.-26 fevral.-№46.-S.11.
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Kinomuzun Xocalı harayı
M. Mükərrəmoğlu
Yaxşı ki, Xocalı faciəsinin baş verdiyi məqamları lentə almaq mümkün olub. Milli Qəhrəman Çingiz
Mustafayev və fədakar jurnalist-operator Seyidağa Mövsümovun həmin gün bu qanlı faciənin ağrılı anlarını lentin
yaddaşına köçürdükləri kadrlar sonralar neçə-neçə filmimiz üçün canlı materiala çevrilib və bu gün həmin
kadrların yer aldığı filmlər Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri dünyaya yayır.
“Düşmən laylası” adlı qısametrajlı film Xocalı faciəsinin ağrıları haqqındadır. Ssenari müəllifi Altay Yaşar
film haqqında deyir: “Əsas məqsəd XX əsrin ən dəhşətli cinayətlərindən biri olan Xocalı faciəsi barədə acı
həqiqəti beynəlxalq ictimaiyyətə yeni rakursda təqdim etməkdir. Filmdə biz Xocalı faciəsinə soyqırımı qurbanına
çevrilmiş 5 yaşlı qızın gözü ilə baxmağa çalışmışıq”.
Filmin müəllifinin qabartmağa çalışdığı məqam Xocalı faciəsi zamanı balaca Ayanın anasına verdiyi
suallardır. Baş verən hadisələri dərk etməyən, anasının başına nə gəldiyini bilməyən Ayan bütün film boyu bu
suallara cavab axtarır. Müəllif bu yanaşma ilə tamaşaçıların qəlbinin ən zərif tellərinə toxunmağa və bu suala
cavab tapmağa çalışıb: “Nə üçün dünya ictimaiyyəti indiyə qədər Xocalı soyqırımına lazımi qiymət verməyib?”
Filmin rejissoru Elxan Cəfərov, bəstəkarı Nailə Mirməmmədli, operatoru Tanrıverdi Tanrıverdiyevdir.
“ARB Aran” və “Qulp Studio”nun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun dəstəyi
ilə çəkdiyi “Xocalı dərsi” filmində Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun “Xocalı
soyqırımı: səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması” kitabındakı faktlardan istifadə olunub.
2015-ci ildə çəkilmiş “Sonsuz dəhliz” filmini litvalı rejissor Andreas Brokas çəkmişdir. Xocalı qırğınından
söz açan bu sənədli film Heydər Əliyev Fondunun vitse - prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya
ədalət!” təbliğat kampaniyası çərçivəsində hazırlanmışdır.
Film litvalı jurnalist Riçard Lapaitisin Xocalıya səyahəti kimi təqdim olunur. 23 il əvvəl hərbi müxbir olan
R.Lapaitis Dağlıq Qarabağ münaqişəsini və qanlı soyqırımı aktını işıqlandırıb. O, Xocalıda kütləvi qətliamdan
sağ çıxmış insanlarla görüşüb. Ermənilərin atəşi altındakı “sonsuz dəhliz”də özünə nicat yolu axtararkən
yaxınlarını itirənlərin ürəkdağlayan hekayətlərini dinləyib. Filmin müəllifi bu soyqırımının təşkilatçıları və
icraçıları – erməni hərbi komandirləri ilə də söhbət edib. Onlar qəddar hücum strategiyalarından danışaraq,
mülahizələrini bölüşüblər. Filmin süjeti real hadisələr, bu cəhənnəm əzabını yaşamış, kütləvi qırğını öz gözü ilə
görmüş insanların xatirələri əsasında qurulub. O məşum gecədə bir çoxları erməni terrorçuları və başkəsənləri
tərəfindən öldürülüb, bəziləri isə Ermənistan rəhbərliyinin yaratdığı əsir düşərgələrinin qeyri-insani şəraitinə
baxmayaraq salamat qalıblar.
Filmin primyerası 2014-cü il iyulun 1-də Londonda Britaniya Film və Televiziya İncəsənəti
Akademiyasında (BAFTA) keçirilmişdir. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım
Əliyeva da iştirak etmişdir. “Sonsuz dəhliz” sənədli filminin prodüserləri Aleksandras Brokas (Litva) və nüfuzlu
“Grammy Award” mükafatçısı Cerald Rafşundur (ABŞ). Film britaniyalı aktyor, BAFTA mükafatçısı Ceremi
Ayronz tərəfindən səsləndirilib.
İngilis dilində çəkilmiş filmin subtitrləri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Çin, türk, fransız, italyan və alman
dillərinə tərcümə olunub.
Xocalı soyqırımından bəhs edən “Zülmətdən qaçarkən” sənədli filmi ABŞ-da Xocalı soyqırımı
mövzusunda çəkilmiş ilk sənədli ekran əsəridir. Los-Anceles istehsalı olan və burada fəaliyyət göstərən yəhudi
kinematoqrafçıları 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, həmçinin, 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.
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İki sənədli film də--“Müharibə uşaqları” və “Biz qayıdacağıq” kinolentləri Xocalı soyqırımı hadisələrindən
bəhs edir. Rejissor Şamil Nəcəfzadənin çəkdiyi “Müharibə uşaqları filmində faciə zamanı valideynlərini itirmiş
yeddi uşağın taleyindən ağrılı notlarla bəhs edir.
“Biz qayıdacağıq” adlı ikinci filmdə ( rejissor Könül Kərimova) Milli Qəhrəman Hikmət Nəzərlinin keçdiyi
döyüş yolu barədə söhbət açılır.
Bununla yanaşı, gənclər tərəfindən “Xocalıya ədalət” silsiləsindən ideya yükü və dəyəri olan həvəskar və
peşəkar videofilmlər yaradılmışdır. Hadisələrin canlı şahidlərinin xatirələri əsasında ekran həyatı qazanan bu
filmlər faciənin yaddaşlarda yaşamasına kömək edir.
Xocalı faciəsi haqqında bədii filmlərimiz də çəkilib. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında böyük
xidmətləri olan Nüşabə Məmmədovanın ssenarisi əsasında lentə alınan “Haray” filmi Xocalı həqiqətlərinin bədii
kinoda dolğun ifadəsi idi. Rejissor Oruc Qurbanovun quruluşunda ərsəyə gələn kinolentdə Xocalıda insanlığa
qarşı törədilmiş tükürpədici qətliam öz əksini tapıb. Ermənilərin azərbaycanlı əsirlərə verdikləri işgəncələrə şahid
olan iki yeniyetmənin baş qəhrəman kimi təqdim edildiyi filmin sonunda bacı və qardaşın intiharı ekran əsərinin
finalını çox təsirli edir.
“Fəryad” Xocalı soyqırımı haqda ilk bədii kino əsərlərindəndir. Kinorejissor Vaqif Mustafayevin ssenarisi
əsasında mərhum sənətkar Ceyhun Mirzəyevin quruluş verdiyi və baş rolu ifa etdiyi film öz zamanı üçün tarix
yazıb desək, heç də yanılmarıq. Texniki meyarları və ümumilikdə, kino dramaturji üstünlükləri bir yana, filmdə
müharibənin ağrı-acıları məharətlə göstərilib.
Digər ekran əsəri rejissor Mərahim Fərzəlibəyovun çəkdiyi “Qırmızı qar” filmidir. Bu filmi də həyəcansız
seyr etmək mümkün deyil.
Xocalı və Qarabağ mövzusunda daha bir ekran işi Elxan Qasımovun “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında
çəkdiyi “Biz qayıdacağıq” filmidir. Film Xocalıdan olan yeniyetmə oğlanın həyatından bəhs edir. Ekran əsərində
bir neçə xronikal kadrdan və quraşdırma səhnələrdən istifadə olunub. Burada məcburi köçkün düşən insanların
məşəqqətlərindən söhbət açılır. “Xocalı” filmi isə mövzuya daha da yaxınlaşır, bu ərazinin işğal ərəfəsində və
həmin gecə qarşılaşdığı dəhşətli məqamların real faktlara söykənən bədii ifadəsidir. Filmin müəllifi bədii kinonun
imkanları çərçivəsində Xocalı hadisələrinin reallıqlarını tamaşaçıya çatdırır.
Bu sıradan son ekran əsərlərindən biri kimi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Salnamə”
kinostudiyasında çəkilən “Dua” sənədli filmi də faciəni dolğunluğu ilə əks etdirir. Bu sıraya rejissor Mehriban
Ələkbərzadənin “Xocalı soyqırımı” adlı sənədli filmini də qeyd etmək olar. “Azərbaycantelefilm”də lentə alınan
“Xocalı”, “Xocalı soyqırımı”, “Xocalı şahidləri” kimi nümunələr də maraqlı ekran işləridir.
2012-ci ildə rejissor Elşən Zeynallının “Günəşin batdığı yer”, həmin il rejissor Vahid Mustafayevin çəkdiyi
“Xoca” filmi də bu qəbildəndir.
Bu mövzuda kifayət qədər film çəkilmişdir. Onlardan bu faciə haqqında dünya xalqlarına real məlumatlar
vermək üçün istifadə olunur. Bu filmlər Xocalı dəhşətlərini dünyaya çatdıran ən əhəmiyyətli təbliğat vasitəsidir.
Xalq qəzeti.-2019.-26 fevral.-№46.-S.11.
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Xocalı soyqırımı və ikili standartların acı nəticələri
Cavanşir Feyziyev,
Milli Məclisin deputatı, fəlsəfə doktoru
1992-ci il fevralın 26-da qədim Azərbaycan şəhəri Xocalı erməni hərbi birləşmələri tərəfindən
vəhşicəsinə dağıdıldı, onun müdafiəçilərinə və sakinlərinə amansız divan tutuldu. Yüzlərlə dinc sakin
görünməmiş işgəncələrlə öldürüldü, uşaqlar, qadınlar, qocalar, bütöv ailələr məhv edildi, onların meyitləri
təhqir olundu. XX əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş vermiş belə kütləvi qırğın hadisəsi öz
amansızlığına və qəddarlığına görə təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə və insanlığa
qarşı törədilmiş cinayət idi.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bəşəriyyət tarixinə geniş bir zaman çərçivəsində nəzər saldıqda onun savaşsız, fəlakətsiz, iztirabsız
günlərinin heyrətamiz dərəcədə az olduğunu görürük. BMT-nin statistikasına görə, bütün sivilizasiya tarixini
əhatə edən beş min illik zaman kəsiyində 3,5 milyarddan artıq insan müharibələrdə həlak olub. Həlak olanların
da 73 faizi yalnız XX əsrdə baş vermiş müharibələrin payına düşür. Elə yaşadığımız üçüncü minilliyin bircə günü
də savaşsız ötüşməyib. Amma bütün müharibələrin içində öz qəddarlığı və insanlığa sığmayan əməlləri ilə
fərqlənən elə cinayət aktları vardır ki, onlara heç cür haqq qazandırmaq mümkün deyil. 1992-ci ilin 26 fevralında
Azərbaycanın Qarabağ regionunda yerləşən Xocalı şəhərində törədilmiş kütləvi qətliam da məhz həmin cinayət
aktlarından biridir. Qarabağ müharibəsinin ən qanlı səhifələrindən biri olan bu faciəyə təkcə Qarabağ ətrafında
cərəyan edən hadisələrin tərkib hissəsi kimi yox, həm də Azərbaycanın yerləşdiyi geopolitik məkan və Qafqaz
regionunda oynadığı rol kontekstində yanaşmaq onun əsl mahiyyətini və səbəblərini üzə çıxarmağa kömək edir.
Tarix bəşəriyyətin həyatında qəddarlığı və kütləviliyi ilə dərin sarsıntı yaradan çoxsaylı qırğınlara və
müharibələrə şahidlik etmişdir. Bütün qitəni bürümüş və Avropa xalqlarını qan gölünə qərq etmiş 2 dünya
müharibəsi XX əsrdə bu amansız savaşların sonuncuları idi.
II Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış yeni dünya düzəni və bəşəriyyətin tərəqqisi və
humanistləşməsi istiqamətində geniş vüsət alan etik-siyasi təkamül prosesləri etnik, dini, irqi ayrı-seçkiliyə
əsaslanan zorakılığın artıq tarixin arxivində qaldığına böyük ümidlər yaratmışdı. Təəssüf ki, yenicə toxumları
cücərməyə başlayan bu ümidlər əsrin sonlarına doğru yenidən Avropada və onun qonşuluğunda alovlanan etnik
müharibələrlə sönməyə başladı.
1988-ci ildə Ermənistanda yaşayan 250 min azərbaycanlının öz evlərindən və torpaqlarından qovulması ilə
Qafqazda etnik təmizləmə başladı. Bolşeviklərin tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaratdıqları, Qərbi Azərbaycan
sayılan Ermənistan ərazisindəki 185 azərbaycanlı kəndində yaşayan 250 mindən çox həmvətənimiz öz tarixi
torpaqlarından qovuldu, onlara məxsus 31 min yaşayış evi, 165 kolxoz və sovxoz, çox sayda mal-qara və bütün
əmlak qarət olundu. 225 nəfər öldürüldü, 1154 nəfər yaralandı. Minlərlə soydaşlarımız fiziki işgəncələrə məruz
qaldı, gözləri çıxarılmaqla, qolları və ayaqları kəsilməklə şikəst oldular.
Çox keçmədən, az qala, bütün dünya ermənilərini və onların havadarlarını əhatə edən hərbi birləşmələrin,
silahlı quldur dəstələrinin Ermənistanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ərazisinə irimiqyaslı təcavüzü Dağlıq Qarabağ
ərazisinin və onun ətrafındakı daha 7 rayonun işğalı ilə nəticələndi. Qarabağ müharibəsinin ən faciəli səhifəsi isə
7 min əhalisi olan Xocalı şəhərinin yer üzündən tamamilə silinməsi oldu.
1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-a keçən gecə erməni silahlı quldur birləşmələri Xankəndində ermənilərin
ələ keçirdikləri sovet ordusunun 366-cı batalyonun hərbi texnikasının və şəxsi heyətinin iştirakı ilə bir neçə həftə
öncədən mühasirəyə alınmış Xocalı şəhərinə hücum etdilər. Şaxtalı qış gecəsində qaçıb canını qurtarmağa çalışan
dinc sakinlər təqib edilərək yollarda və meşələrdə gülləbaran edildilər. Şəhər tamamilə yandırılıb məhv edildi.
Xocalı soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla, 613 dinc, əliyalın
soydaşımız xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildi. 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq
valideynlərindən birini itirdi. 76-sı uşaq olmaqla 487 nəfər yaralandı. 1275 nəfər əsir götürülənlərdən 150
nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bugünədək məlum deyil.
Qarabağ müharibəsində səhra komandiri və sonralar Ermənistanın prezidenti olmuş Serj Sarkisyan
Britaniya jurnalisti Tomas de Vala verdiyi müsahibədə Xocalı faciəsinə belə şərh vermişdi: "Xocalıya qədər
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azərbaycanlılar elə düşünürdülər ki, ermənilər dinc əhaliyə silah qaldırmaq iqtidarında deyillər. Biz bu stereotipi
qıra bildik və nəticə göz qabağındadır". Bu şərhin özü ermənilərin dinc azərbaycanlıları məhz milli
mənsubiyyətinə görə qətlə yetirdiklərini və ölkənin 20 faizini etnik təmizləməyə məruz qoyduqlarınu sübut edir.
BMT tərəfindən 1948-ci ildə qəbul edilmiş “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması
haqqında” Konvensiyada əks olunan müddəalara müvafiq olaraq, cinayət hadisələrini soyqırımı kimi xarakterizə
edən bütün xüsusiyyətləri Xocalının acı taleyində görmək mümkündür. Həmin konvensiyada qeyd olunmuş etnik
mənsubiyyətinə görə insanların məqsədli şəkildə, xüsusi qəddarlıqla və işgəncə verilərək öldürülməsi, kütləvi
qırğın aktının qabaqcadan planlaşdırılması kimi meyarlar Xocalı hadisələrinin mahiyyətini təşkil edir.
Özündə dözümsüzlüyü, etnik-dini ayrı-seçkiliyi, məqsədli etnik təmizləməni, ağlasığmaz işgəncələri
birləşdirən Xocalı qətliamı əsl soyqırımı hadisəsidir. Bu günədək dünyanın 10-dan çox dövləti, bir sıra inzibati
vahid və toplumun qanunvericilik orqanı, nüfuzlu beynəlxalq qurumlar Xocalı qətliamını soyqırımı kimi
tanımışdır.
Bütövlükdə, 5 il davam edən Qarabağ savaşlarında Azərbaycanın 12 rayonunda yerləşən 700 yaşayış
məntəqəsi işğal olundu, 24 min azərbaycanlı vəhşicəsinə öldürüldü, 4 minə qədər dinc əhali əsir düşdü. Əsir
aparılanların əksəriyyəti uşaq, qadın və qocalar oldular. İtkin düşmüşlərin sayı 5 min nəfərə yaxındır. Onlardan
320-si qadın, 69-u isə uşaq idi. 1 milyona yaxın azərbaycanlı öz doğma yuvalarından qovularaq qaçqına çevrildi.
Bütün bu hadisələrin cərəyan etdiyi zamanda dünya susdu, azərbaycanlıların fəryadına səs verən olmadı.
Bəzi dövlətlərin zorakılıqdan çəkinmək çağırışlarını eşitməzliyə vuran ermənilər 1993-cü ildə BMT-nin bütün
işğal olunmuş ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz geri çəkilmək haqqında qəbul etdiyi 4 qətnaməsinə də məhəl
qoymadı. Bu qətnamələr bu gün də icra olunmamış qalmaqdadır. Erməni lobbisinin yalanlarına və saxta
təbliğatına uymuş Avropa susdu, işğalçıya “dur” deyən və onu durmağa məcbur edən güc tapılmadı.
Bütün bu hadisələri planlayan, həyata keçirilməsində bilavasitə iştirak edən, azərbaycanlılara qarşı
barışmaz mövqe və sonsuz nifrət daşıyıcıları olan erməni ideoloqları Zori Balayan, Silva Kaputikyan, səhra
komandirləri Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan, Seyran Ohanyan və başqaları isə Azərbaycanda soyqırımı və
insanlıq əleyhinə cinayətlər törətdiklərinə görə mühakimə olunmaq əvəzinə, daha da şirnikləndirildilər,
Ermənistanda siyasi hakimiyyətə yiyələndilər. Bu dəhşətli canilər o zamandan zəbt etdikləri klan hakimiyyətini
uzun müddət zor gücünə əllərində saxladılar.
Yaxşı deyiblər ki, cinayət cəzasız qalanda,söndürülməyən alova dönür, yeni əraziləri də oda qalayır.
Dünyanın laqeydliyi fonunda Qafqazda daha da güclənən etnik müharibə alovu da bax beləcə çox keçmədən
Avropaya çatdı. 1995-ci ildə demokratik Avropanın mərkəzində, Srebrenitsada baş verən soyqırımı aktı tarixin
acı dərslərindən ibrət götürülmədiyini, dövlət səviyyəsində şovinizm, milli-dini ayrı-seçkilik və zorakılıq
dalğasının yenidən baş qaldırdığını göstərdi.
İnsanlığa sığmayan, heç bir vəchlə haqq qazandırılması mümkün olmayan bu hadisə II Dünya
müharibəsindən sonra etnik zəmində Avropada törədilmiş ən böyük soyqırımı hadisəsi kimi tarixə yazıldı.
Qarabağın işğalına, Xocalı soyqırımına laqeyd qalan Avropa öz ərazisində közərməkdə olan fəlakətə qarşı da
susqunluq göstərdi.
Bu qətliamdan cəmi 2 il yarım öncə Azərbaycanda törədilmiş Xocalı soyqırımının əlamətlərini bütün
vəhşilik simptomları ilə özündə cəmləşdirən Srebrenitsa “Avropanın Xocalısı”na çevrildi. O vaxtdan bəri Xocalı
və Srebrenitsa insanlığın “qardaşlaşmış kədəri” kimi hər iki ölkədə anılır.
1993-cü ilin aprelində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamədə Srebrenitsa və onun ətraf
ərazilərində etnik zəmində şiddətlənən toqquşmalardan dərin narahatlıq hissi ifadə olunsa da, beynəlxalq birlik
tərəfindən bosniyalıların kütləvi qırğınına aparan proseslərin dayandırılması üçün heç bir əməli addım atılmadı.
1995-ci ilin 6 iyulu bəşəriyyətin ən amansız vandalizm aktlarından biri olan Srebrenitsa qətliamının
başlanğıc tarixi oldu: serb hərbi birləşmələri şəhərin cənubundan irəliləyərək kütləvi şəkildə etnik bosniyalıların
evlərini yandırmağa və qırğınlar törətməyə başladılar. Minlərlə bosniyalı kütləvi terrordan, qeyri-insani
davranışdan yaxa qurtarmaq üçün qonşu ərazilərə, yaxınlıqda yerləşən Potokariyə üz tutmağa məcbur oldu. Lakin
Srebrenitsada məskunlaşmış əksər etnik bosniyalı blokada şəraitində şəhəri tərk edə bilmədi.
Avropanın mərkəzində yerləşən Srebrenitsa şəhəri cəmi bir neçə gün ərzində kütləvi məzarlıqlar məskəninə
çevrildi. Törətdikləri kütləvi qırğınların izini itirmək üçün serb hərbi birlikləri cəsədləri bölərək, ağır texnikadan
istifadə etməklə onları ayrı-ayrı yerlərdə basdırırdılar. 1996-cı ildə təsis edilən itkin düşmüş şəxslər üzrə
komissiya 2010-cu ilədək 80-dən çox kütləvi məzarlıq yerində apardığı DNT analizləri nəticəsində yalnız 7 minə
yaxın bosniyalı qurbanı müəyyən edə bilmişdir. 1200-dək bosniyalının yeri və şəxsiyyəti barədə isə indiyə qədər
heç bir məlumat yoxdur.
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Serb jurnalisti tərəfindən çəkilmiş sənədli filmdə yer alan Ratko Mladiçin bu hadisə barədə soyuqqanlıqla
söylədiyi mülahizələr bəşəriyyətin ən ağır cinayət hadisələrindən biri olan Srebrenitsa qətliamının etnik-dini
zəmində baş verdiyinə şübhə yeri qoymur: “Biz bu şəhəri (Srebrenitsanı) serblərə qaytarırıq, bosniyalı
müsəlmanlardan qisas alınması zamanı gəlib çatmışdır”. Göründüyü kimi, Xocalı soyqırımından sonra Serj
Sarkisyanın və Srebrenitsa soyqırımından sonra Ratko Mladiçin törətdikləri eyni hadisələrə şərhləri də eyni
məzmun daşıyır.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq səylərlə cilovlanmamasının yaratdığı siyasi məsuliyyətsizlik və
hüquqi özbaşınalığın davamı olaraq, 1991–1995-ci illərdə çoxsaylı etnik toqquşmalar və kütləvi qırğınlarla
müşayiət olunan Bosniya müharibəsi, təqribən, 100 min insanın ölümünə və 2 milyondan çox insanın didərgin
düşməsinə səbəb olmuşdur. Bosniya müharibəsinin pik nöqtəsi hesab olunan Srebrenitsa soyqırımı isə sanki,
Xocalı faciəsi kimi, qarşısının alınmasından daha çox törədilməsinə şərait yaradılaraq, məsuliyyətsiz beynəlxalq
qurumların və şəxslərin şüurlu cinayətkarlığı nəticəsində baş vermişdir.
BMT-nin keçmiş Baş katibi Kofi Annan bu təşkilatın Srebrenitsa qətliamının qarşısını almaq üçün
qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirə bilmədiyini etiraf edərək deyirdi: “Buraxdığımız yanlışlıqlara, gözlənilən
insanlıq faciəsinin qarşısını ala bilmək bacarığını göstərə bilmədiyimizə görə biz bosniyalıları serb qüvvələrinin
kütləvi qətliamından qorumağa nail ola bilmədik”. Çox təəssüf ki, beynəlxalq birlik Azərbaycana münasibətdə bu
etirafın mərtiqinə göz yumur, ikili standartların davamlılığına dözür.
Srebrenitsa qətliamına obyektiv siyasi-hüquqi qiymət verilməsi üçün 1993-cü ildə keçmiş Yuqoslaviya üzrə
Beynəlxalq Cinayət Tribunalı yaradılmışdır. II Dünya müharibəsindən sonra yaradılmış Nürnberq və Tokio
tribunallarından sonra ilk dəfə təsis edilən Beynəlxalq Cinayət Tribunalı təkzibolunmaz faktlara əsaslanaraq,
Srebrenitsada baş vermiş kütləvi qırğının soyqırımı hadisəsi olduğuna dair yekun qərara gəlmişdir. 160-dan çox
siyasi, hərbi şəxslərin mühakimə olunduğu Cinayət Tribunalında Srebrenitsa qətliamında iştirakı sübuta yetirilən
Radovan Karadziç, Radislav Krstiç, Ratko Mladiç kimi siyasi, hərbi cinayətkarlar layiq olduqları cəzalarını
almışlar. Eyni zamanda, Srebrenitsada törədilmiş qətliam Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi tərəfindən də soyqırımı
aktı kimi təsdiq olunmuşdur.
Heç şübhə yoxdur ki, Srebrenitsa soyqırımının ümumbəşəri faciə kimi qəbul edilməsi və dünya birliyi
tərəfindən ona adekvat münasibət bildirilməsi bütün planetdə millətçilik, diskriminasiya və dözümsüzlüyün ifrat
formalarının gətirib çıxardığı və çıxaracağı acı nəticələrin bir daha baş verməməsi üçün önləyici əhəmiyyətə
malikdir.
Avropa Parlamenti tərəfindən 2005, 2009, 2015-ci illərdə qəbul edilmiş qətnamələrdə Srebrenitsa qətliamı
soyqırımı aktı kimi təsdiqini tapmışdır. 2009 və 2015-ci il tarixli qətnamələrdə Avropada inteqrasiya proseslərini
köklü şəkildə zədələmiş bu cinayətkar aktın bir daha təkrarlanmaması üçün bütün zəruri tədbirlərin görülməsinin
vacibliyi vurğulanmışdır.
Lakin belə görünür ki, soyqırımı kimi faciəvi hadisələrə münasibətdə hələ də dünyanın, eləcə də Avropanın
vahid müqavimət platforması yoxdur. Bu, hələ də ayrı-ayrı böyük dövlətlərin Xocalı soyqırımı ilə Srebrenitsa
qətliamına fərqli, həm də öz dar maraqları mövqeyindən yanaşmasının, tarixin məntiqinə zidd və selektiv
yanaşmasının nəticəsidir. Belə yanaşma bütün xalqlar üçün zərərlidir və beynəlxalq səviyyədə sülhə və
təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir.
Yaxşı deyiblər ki, eyni dərd insanları doğmalaşdırır. Müstəqilliklərini qazandıqdan sonra bənzər ağrı-acılar
Azərbaycanla Bosniya və Herseqovinanı da bir-birinə yaxınlaşdırmışdır. Təbii ki, Bosniya və Herseqovinada baş
verən hadisələr barədə siyasi münasibət bildirən ilk dövlətlərdən biri də bu faciəvi taleyi öz yaxın tarixində
yaşamış Azərbaycan olmuşdur. Hələ 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bu ölkədə etnik-dini
zəmində baş qaldıran müharibənin kütləvi qırğın və soyqırıma gətirib çıxarmaması üçün təcavüzün dayandırılması
barədə dünya birliyinə çağırış etmişdir.
Suverenlik uğrunda eyni mübarizə yolunu keçən Azərbaycan və Bosniya və Herseqovina qarşılıqlı
münasibətlərdə insanlıq əleyhinə törədilmiş cinayətlərin obyektiv siyasi-hüquqi qiymət alması üçün birgə
təşəbbüskarlıq səylərini bu gün də davam etdirirlər. Bosniya və Herseqovina Parlamenti tərəfindən Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü və Xocalı soyqırımı ilə bağlı “Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi
bütövlüyünün tanınması və hörmət olunması” adlı qətnamənin qəbul edilməsi bu əməkdaşlığın parlaq
təzahürüdür.
Azərbaycan regional və beynəlxalq təşkilatlarda Bosniya və Herseqovinanın haqlı mövqeyini dəstəkləyir,
Srebrenitsa və Xocalı qətliamları kimi bəşər tarixinin ən qəddar cinayət aktları barədə dünya ictimaiyyətinin
məlumatlandırılması işini ardıcıl şəkildə davam etdirir. 2003-cü ildə Bosniya və Herseqovinanın Sarayevo
şəhərində, Dobrinya çayı üzərində “Dostluq körpüsü” tikilib. Bu çayın sahilində, dostluq körpüsünün ətrafında
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salınmış Bosniya və Herseqovina – Azərbaycan Dostluğu Parkında Xocalı və Srebrenitsa qurbanlarının xatirəsini
əbədiləşdirən abidə ucaldılıb. Bu abidə iki ölkənin qoşa kədərini ifadə edir.
Dünya tarixində törədilmiş ən qəddar cinayətlərin ağrısını, fəryadını özündə toplayan, bütövlükdə
insanlığa, sülhə, demokratik nizama, vətəndaş birliyinə qarşı törədilmiş soyqırımı hadisələrini unutmamaq, Xocalı
və Srebrenitsa qurbanlarının xatirəsini anmaq Yer üzündə yaşayan hər bir məsuliyyətli insanın mənəvi borcudur.
Şübhəsiz, bəşəri ədalət tezliklə Xocalı qırğınını törədən müharibə canilərinin də Srebrenitsa cəlladları kimi
cəzalandırılmasını, Azərbaycanın öz qədim tarixi vilayəti olan Qarabağda suverenliyinin bərpa olunmasını tələb
edir.
Bütün təzyiqlərə və təhdidlərə baxmayaraq Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlar üzərində öz suverenliyini
bütün qanuni vasitələrlə bərpa etməkdə israrlıdır. Bu məsələdə Azərbaycanın ən güclü silahı onun haqlı mövqeyə
malik olmasıdır. Azərbaycanın haqlı mövqeyinin arxasında beynəlxalq siyasətin ədalətli münasibətini və
beynəlxalq hüquq normalarının yerinə yetirilməsini tələb etmək hüququmuz dayanır. Lakin təəssüflər olsun ki,
bugün Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə beynəlxalq hüquq normalarının hələ də gerçəkləşmədiyinin şahidi
oluruq. Bu isə onu göstərir ki, müasir dünya siyasətində hələ də qlobal güclərin və onlara xidmət edən ayrı-ayrı
dairələrin maraqları beynəlxalq ədalət və beynəlxalq hüquq normalarından üstün tutulur.
Azərbaycan beynəlxalq hüquq prinsipləri çərçivəsində Qarabağ probleminin həll olunması, ərazi
bütövlüyünün və dövlət suverenliyinin bərpa olunması məqsədlərində israrlıdır. Bu yolda Azərbaycan dövlətinin
və onun vətəndaşının yekdil fikrə malik olması torpaqlarımızın erməni işğalından azad ediləcəyinə böyük inam
yaradır. Ədalətin bərpa olunması, ölkənin 20 faizə yaxın işğal olunmuş ərazisinin azad edilməsi və 1 milyondan
çox qaçqın və məcburi köçkünlərin öz yurdlarına qaytarılması üçün Azərbaycan dünya xalqlarının və
dövlətlərinin, eləcə də beynəlxalq qurumların– BMT-nin, Avropa Birliyinin, ATƏT-in Minsk qrupunun ədalətli
münasibətinə ümid bəsləyir.
Heç bir cinayət cəzasız qalmadığı kimi, Xocalı qətliamını törədənlər də tezliklə Haqq divanından yaxa
qutara bilməyəcəklər. Xocalı əsrlər boyu soydaşlarımızın məskəni olduğu kimi, yenə və xocalıların həmişəlik
yurd-yuvası olacaq.
Xalq qəzeti.-2019.-26 fevral.-№46.-S.5.
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Tarix heç nəyi unutmur
Yeganə Əliyeva
Haqsızlıqlara “Dur!” deyilməsinə, ədalətə ədalət gözü ilə baxılmasına 27 ildir çağırış edən Xocalı
hadisəsinin soyqırımı kimi tanınmasına dünyanın biganə yanaşmasının səbəbləri özlərinə sirr, bizlərə yaxşı
aydındır
Real həqiqətlər bir daha bu gerçəkliyə işıq salır ki, tarix heç nəyi silmir, zaman keçdikcə baş verən
hadisələrin mahiyyəti daha dərindən dərk olunur, haqqın, ədalətin maraqların arxasında necə əridiyi aydın
görünür. Bu gün dünyaya edilən “həqiqətə həqiqət gözü ilə baxaq” çağırışı erməniləri və onların havadarlarını
narahat etsə də, unudulmamalıdır ki, beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri deyilən məfhum mövcuddur ki,
onlara böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq bütün dövlətlər əməl etməli, yanaşmalarında əsas
götürməlidirlər.
Beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən biri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sənədlərində təsbit olunmuş
hər bir ölkənin ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığıdır. Ötən il Azərbaycan-Türkiyə birliyinin təcəssümü
olan “Star” neft emalı zavodunun açılışında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirmişdir: “BMT başda
olmaqla regional və qlobal problemlərin həlli üçün qurulan təşkilatların bu səssizliyi onların özlərini də məhvə
sürükləyir. Haqq-ədalət duyğusundan uzaq, içi boş olan beynəlxalq qurumun heç bir cəmiyyətin və şəxsin
gözündə etibarı qalmaz. Biz, beynəlxalq ictimaiyyətin Qarabağ məsələsi başda olmaqla dünyada ortaya çıxan
haqsızlıqlara “Dur!” deməsini gözləyirik. Sabitliyin, əmin-amanlığın, rifahın təmin olunması qaydaları istisnasız
bütün dövlətlər üçün tətbiq edilməzsə, kimsə gələcəyinə əminliklə baxa bilməz. Türkiyə və Azərbaycan olaraq
biz istənilən vəziyyətdə və şərtlər altında inandığımız dəyərlər uğrunda apardığımız birgə mübarizəni davam
etdirəcəyik. Allahın izni ilə bu müqəddəs mübarizəmizdə müvəffəqiyyət qazanacağıq.”
27 ildir dünyadan ədalət gözləyən Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın müddətdə erməni faşistləri tərəfindən
azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir.
Bir gecədə məhv edilmiş Xocalı şəhərinin adı indi Xatın, Ruanda, Srebrenitsa və Holokost ilə qoşa çəkilir. Ədalət
prinsipini maraqlara qurban verməklə inamsızlığa yol açan, beynəlxalq hüquq problemini yaradan dünya
dövlətləri prinsipləri zamana və məkana görə tətbiq edəndə sonda bu laqeydliklərinin özlərinə qarşı olacağını da
düşünməlidirlər. Necə olur ki, Fransa kimi böyük nüfuz və söz sahibi olan bir dövlət ermənilərin dünyaya sırıdığı
qondarma “erməni soyqırımı” tarixini-24 apreli matəm günü kimi qeyd edir, amma XX əsrin ən dəhşətli faciəsi
olan Xocalı soyqırımına biganə yanaşır? Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin Quba Soyqırımı Memorial
Kompleksinin açılış mərasimində söylədiyi bu fikirləri xatırlatmaq istərdik: “Xocalı soyqırımını törədənlər bu
gün Ermənistan rəhbərliyində təmsil olunan adamlardır. Bu faciə dünyanın gözü qabağında baş vermişdir. Yəni
biz bunu “erməni soyqırımı” mifi kimi heç bir əsası olmayan mifologiya əsasında deyil, real faktlar əsasında
görürük. Videomateriallar, fotoşəkillər, canlı şahidlərin ifadələri - bütün bunlar həqiqətdir və reallıqdır. Ancaq
nədənsə bəziləri bunu görmək istəmir, bəziləri bu günə qədər də erməniləri qurban kimi təqdim etmək istəyirlər.
Əlbəttə ki, bunun səbəbi vardır. Dünyada fəaliyyət göstərən erməni lobbisi və onun nəzarəti altında olan bəzi
riyakar və rüşvətxor siyasətçilər tarixi tamamilə təhrif edərək bütün günahı Azərbaycanın üzərinə qoymağa
çalışırlar. Bu ədalətsizlik bu günə qədər də davam edir. Xocalı soyqırımı zamanı 613 günahsız insan ermənilər
tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. Əgər burada uyuyan soydaşlarımız soyuq silahlarla və küt alətlərlə
öldürülmüşlərsə, Xocalıda artıq soydaşlarımız avtomatlarla, qumbaralarla öldürülmüşdür. Yüzlərlə insan itkin
düşmüşdür. Xocalıda ermənilər tərəfindən 63 uşaq, 106 qadın öldürülmüşdür. Bu, misli görünməmiş vəhşilikdir.”
XX əsrin dəhşətli faciəsi olan Xocalı hadisəsinin soyqırımı kimi tanınmasına dünyanın biganə
yanaşmasının səbəbləri özlərinə sirr olsa da, bizlərə yaxşı məlumdur. 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4
qətnaməni qəbul etməsini, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Qoşulmama Hərəkatının, ATƏT-in, Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının, Avropa Parlamentinin qərar və qətnamələrini önə çəkən dövlətimizin başçısı İlham
Əliyev bəyan edir ki, işğalçı dövlət bu sənədlərə məhəl qoymur və buna görə ona cəza tətbiq edilmir: “Bəzi
hallarda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bir neçə gün ərzində icra olunur. Bu, ikili standarta
əsaslanan yanaşmadır. Bu yanaşma qəbuledilməzdir. Ermənistana qarşı beynəlxalq sanksiyalar qəbul edilməlidir.
BMT-nin mühüm islahatlarından biri Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icra mexanizminin yaradılması
olmalıdır.”
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Xocalı faciəsinin 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, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin, ulu öndər Heydər
Əliyevin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 1998-ci il 26 mart tarixli Fərmanının müddəaları da təsdiq
edir”. Lakin dünya bu reallıqları bir kənara qoyub hələ də susmaqda davam edir. Bu susqunluğun arxasında
dayanan maraqlar hər an açıqlandıqca illərdən bəri davam edən ikili siyasətə nə zamansa son qoyulacağına inam
tamamilə itir. Yeganə problemimiz olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər bir
yazımızın mahiyyətində dayanan bu reallığı yenə də təkrar qeyd etməyə məcburuq ki, cinayət cəzasız qalanda
növbəti cinayətlər baş qaldırır.
2016-cı ilin aprelində təmas xəttində yaşananları xatırlayaq. İşğalçı dövlət şəhər və kəndlərimizə hücum
edərək təmas xəttində növbəti cinayəti törətdi. Bu hücum nəticəsində 6 dinc azərbaycanlı qətlə yetirildi, 26 mülki
şəxs yaralandı, yüzlərlə ev dağıdıldı. Uğurlu əks-hücum nəticəsində Azərbaycan 3 işğal olunmuş rayonunda Ağdərə, Füzuli və Cəbrayılda bir neçə ərazi azad edildi, bayrağımız həmin ərazilərdə yüksəldildi. Dövlətimizin
başçısı İlham Əliyev uğurumuza sökənərək bildirir: “Ermənistan rəhbərliyi bu dərsi yaddan çıxarmamalıdır. Əks
təqdirdə, Ermənistanın növbəti təxribatının nəticələri onlar üçün daha ağrılı olacaq.”
Lakin işğalçı dövlət yenə də məkrli siyasətini davam etdirdi. 2017-ci ilin iyulunda Füzuli rayonuna
məqsədli hücum nəticəsində 2 dinc sakin - 2 yaşlı Zəhra Quliyeva və onun nənəsi qətlə yetirildi. Həmin ilin
avqustunda Ermənistanla sərhəddə yerləşən Tovuz rayonunda 13 yaşlı oğlan erməni əsgərləri tərəfindən
yaralanmışdır. Qeyd etdiklərimiz təkcə son illərdə ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərdir.
Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanıdılması yönümündə atılan addımların miqyasının genişliyi göz
önündədir. Məlumdur ki, ulu öndər
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. Həmçinin Ümummilli Lider 1997-ci ildə hər il fevralın 26sı saat 17.00-da 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. Son 15 ildə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirən Prezident İlham
Əliyevin Xocalı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması yönümündə addımları da davamlı olub. 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 gectez ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verərək layiqli cəzalarını alacaq, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq.
Xocalı faciəsinin beynəlxalq səviyyədə soyqırımı kimi tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri
də böyükdür. Fondun prezidenti, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın, həmçinin
Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın xidmətləri xüsusi qeyd edilməlidir. Xocalı həqiqətlərinin təbliğində
Leyla Əliyevanın 2008-ci ildə irəli sürdüyü “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının mühüm rolu olub.
Dövlətimizin Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində apardığı sistemli işlərin
nəticəsidir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının, Meksika, Pakistan, Çexiya, Peru, Kolumbiya,
Panama, Honduras, Sudan, Qvatemala və Cibuti parlamentlərinin müvafiq sənədlərində Xocalıda törədilmiş
kütləvi qətllərin soyqırımı aktı olduğu təsdiq edilib. Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Serbiya, İordaniya,
Sloveniya, Şotlandiya parlamentləri, eləcə də ABŞ-ın 20-dən çox ştatının icra və qanunvericilik orqanları Xocalı
faciəsini qətliam kimi qətiyyətlə pisləyiblər.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin ötən il imzaladığı “1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi
haqqında” Sərəncamı erməni millətçilərinin həyata keçirdikləri qanlı aksiyaların coğrafiyasının nə qədər geniş
olmasına, ən əsası 27 ildir soyqırımı kimi tanıdılması istiqamətində ciddi addımlar atılan Xocalı faciəsinə bir
daha işıq saldı, dünyaya bu çağırışı ünvanladı - Ədalət əsas meyardır. Həllini gözləyən məsələlər vahid meyarın
müəyyənləşdirilməsini, bütün dövlətlərə eyni şəkildə tətbiq olunmasını tələb edir.
İki sahil. - 2019.- 26 fevral. - № 38. - S. 17.
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Ağladı, gözləri qan Xocalının...
Xuraman İsmayılqızı
Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatında Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü qeyd olundu.
Tədbirdən əvvəl iştirakçılar YAP Yasamal rayon təşkilatı qərargahının foyesində təşkil olunmuş Xocalı
soyqırımının dəhşətlərini əks etdirən rəsmlərdən ibarət sərgi ilə tanış oldular.
Akt zalında davam etdirilən anım tədbirində Azərbaycanın Dövlət himni səsləndirildi. Xocalıda qətlə
yetirilən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi.
YAP Yasamal rayon təşkilatının sədri Tağı Əhmədov çıxış edərək sovetlərin 366-cı alayının, həmin hərbi
hissədə toplanan erməni zabitlərinin və xarici ölkələrdən gətirilmiş muzdluların iştirakı ilə Xocalıda törədilən
qətliamı insanlığa, bütünlükdə bəşəriyyətə qarşı cinayət adlandırdı:
- 1992-ci il 25 fevraldan başlayaraq ertəsi gün də davam edən faciə zamanı 106 qadın, 70 ahıl, 63 uşaq
olmaqla 613 Xocalı sakini ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirildi. 487 nəfər şikəst oldu. 1275 nəfər
ermənilər tərəfindən əsir, girov götürüldü, ağla gəlməyən zülmə, təhqirlərə məruz qaldılar. Onlardan bəzilərinin
taleyi hələ də bəlli deyil. Soyqırım zamanı 8 ailə bütünlüklə məhv edildi. 24 uşaq hər iki valideynini, 130-u isə
bir valideynini itirdi. Diri-diri qurban kəsilən azərbaycanlılar da az olmadı. Daşnakların əsrlərdən bəri arzusunda
olduqları ideyalarını reallaşdırmaq üçün türklərə, azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qanlı cinayətlərin ən
dəhşətlisi olan Xocalı faciəsi erməni faşizminin tərətdiyi daha bir tarixi soyqırım aktı idi. Dağlıq Qarabağı
Azərbaycandan ayırmaq, əsrlərdən bəri hazırladıqları planlarını həyata keçirmək üçün SSRİ-nin dağılmasından
istifadə edən erməni millətçiləri Qərbi Azərbaycanda soydaşlarımıza qarşı etnik təmizləmə siyasətlərini Xocalıda
davam etdirdilər. 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda başlanan və Qərbi Azərbaycanda - Vardenisdə, Qukarkda,
Qacaranda, Qafanda, Gorusda, Alaverdidə törədilmiş qanlı aksiyalar 250 mindən artıq soydaşımızın doğma
yurdlarını son nəfərinə qədər tərk etməsi ilə nəticələndi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana hərbi
təcavüzü nəticəsində Dağlıq Qarabağ, ona yaxın ərazidə yerləşən 7 rayon Ermənistan və havadarlarının yardımı
ilə işğal edildi. Bir milyondan artıq həmyerlimiz evlərindən didərgin, qaçqın düşdü.
Tağı Əhmədov Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınması üçün görülən işlərdən bəhs edərək bildirdi ki,
hazırda dünyanın 12 ölkəsi, ABŞ-ın 22 ştatı hökumət və ya parlament səviyyəsində, Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Krallığına daxil olan Şotlandiyanın parlamenti, Paraqvay Deputatlar Palatası, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 22 aprel 2010-cu il tarixli qərarı
ilə Xocalının azərbaycanlılardan ibarət mülki əhalisinin qətlə yetirilməsini “müharibə cinayətləri və ya insanlığa
qarşı cinayətlər kimi qiymətləndirilə bilən xüsusilə ağır əməllər” kimi müəyyən edib. NATO-nun Zirvə
toplantılarının yekun kommünikelərində Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin ölkələrin ərazi bütövlüyü, suverenliyi
və Helsinki Yekun Aktına əsaslanaraq həlli prinsipinin öz əksini tapması Azərbaycanın mənafeyinə cavab verir.
26 mart 1998-ci ildə (1918-ci il mart hadisələrinin 80-ci ildönümü ərəfəsində) “Azərbaycanlıların
soyqırımı haqqında” Fərmanı imzalayan ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımına siyasi qiymət
verməklə daha bir tarixi missiyanı yerinə yetirdi.
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə beynəlxalq səviyyədə aparılan ideoloji təbliğatın əsas prioritetləri
Dağlıq Qarabağ haqqında həqiqətləri, Xocalı soyqırımını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış, bütün dünya birliyi tərəfindən dəstəklənən
“ Xocalıya ədalət!” kampaniyasını genişləndirməkdə də məqsəd ermənilərin soydaşlarımıza qarşı törətdikləri
soyqırımı barədə həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır.
Tədbirdə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən İncəsənət Gimnaziyasının
teatr bölməsinin müdiri Hicran Sadıqzadə çıxış etdi.
Sonra gimnaziyanın müəllimləri Sevinc Hüseynovanın və Validə Cəlilovanın rəhbərliyi ilə şagirdlərin
İftixar Piriyevin eyniadlı əsəri əsasında hazırladıqları “Soyqırımı tarixinin dastanı: İftixar” adlı ədəbi-bədii
kompozisiya göstərildi.
İki sahil. - 2019.- 26 fevral. - № 38. - S. 13.
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“Körpə uşaqların qanı ilə sulanmış yer”
Xocalı soyqırımı Türkiyə mediasının gündəmində
Azər Nuriyev
27 il bundan öncə bəşər tarixinin ən qanlı hadisələrdən biri - Xocalı soyqırımı yaşandı. Bir neçə gündür ki,
qardaş Türkiyə mediasında soyqırımı ilə bağlı yüzlərlə informasiya, müəllif yazıları və reportajlar təqdim edilir.
Məsələn "Karar” qəzetinin köşə yazarı Bekir Fuat "Xocalı soyqırımı” başlıqlı müəllif yazısında faciənin baş vermə
səbəbləri və dünya ictimaiyyətinin hələ də buna laqeyd münasibətindən bəhs edib: "Xocalı qəsəbəsi barədə
məlumatınız varmı - Xankəndi ilə Ağdamı bir-birinə bağlayan yolun üzərində yerləşən bu qəsəbə körpə uşaq qanı
ilə sulanmış bir yerdir”. Müəllif yazır ki, Qarabağ müharibəsi zamanı dinc sakinlər erməni hərbçiləri tərəfindən
qətlə yetiriliblər: "1992-ci il 26 fevralda rusların dəstəyi ilə Xocalıda ermənilər, sadəcə, türk olduqları üçün 613
insanı qətlə yetirdilər. Erməni terror təşkilatlarının Böyük Ermənistan xəyallarını qurmaq yolunda Xocalı strateji
önəm kəsb edirdi. Xocalıda erməni vəhşiliyindən zərər çəkməyən yer qalmadı, evlər yandırıldı, xocalılar qətlə
yetirildi. Məsələnin mahiyyəti odur ki, Ermənistan dünyanın gözü önündə Azərbaycana hücum etdi və
torpaqlarının 20 faizini işğal etdi. Müharibə indi dayansa da, diplomatik savaş hələ davam edir. Rus dəstəkli
erməni terror təşkilatları işğal etdikləri Azərbaycan yurdundan çəkilməyənə qədər, bu savaş davam edəcək.
Qarabağda, Xocalıda canlarını vətənləri üçün verən şəhidlərimizi rəhmətlə anır, vətən torpaqlarının geri
qaytarılması üçün nə gərəkirsə edilməsini arzulayıram. Qətliamın, o qanlı hadisələrin ildönümündəyik. Bəs nə
etməliyik, Xocalını necə anmalı? Ötən illərdən də bilirik, bu vahiməli hadisənin ölkəmizdə danışılmasında ciddi
bir sıxıntı var”. Müəllif təəssüf hissi ilə qeyd edir ki, Türkiyədə bəzi yazarların bu məsələyə hələ də reaksiya
vermədiklərini başa düşmək olmur. "Sanki Xocalıda heç nə baş verməyib. Bu şəxslər "aman millətçi kimi
görünmək istəmirəm” kimi fikirləşirlər. Yəni Xocalı haqında düşünərkən, yazarkən və ya danışarkən əsla Xocalı
deməməliyik, əks halda millətçi kimi görünəcəyik”, - deyə yazıb. Yazar qeyd edir ki, hələ də ölkədə "Hrant Dinki
unutmayaq” başlıqlı yazılara yer verilir: "İnsan haqlarından məhəbbətlə danışan yazarlarımız niyə Xocalı barədə
heç nə danışmırlar? İnsan haqları var, amma Xocalı yoxdur, eləmi? Xocalı məzlumlarını anmağa, dünyadakı bütün
məzlumları anmağa məcburuq”.
Öz növbəsində Türkiyənin İYİ Partiyasının rəhbəri Meral Akşener partiyasının İstanbul rayon təşkilatının
keçirdiyi "Xocalı qətliamını anma” proqramına qatılıb. "Milliyet” qəzetində bununla bağlı dərc olunan materialda
bildirilir ki, proqram Xocalıda həyatlarını itirənlər və bütün şəhidlər üçün dua oxunması ilə başlayıb. İYİ
Partiyanın İstanbul bölməsinin rəhbəri Saltuk Buğra bildirib ki, 27 il öncə yaşanan bu hadisəni, bütün insanlığa
anlatmaq bizlərin üzərinə düşür. Azərbaycan üçün bu faciə təəssüf ki, ilk acı deyildir. 1905-1920-ci illər arasında
Bakı, Quba və s. yerlərdə belə acılar yaşanıb. Ağıla gəlməyən işgəncələr eyni idi”. Partiyanın sədri Meral Akşener
bildirib ki, 27 il əvvəl 613 insanın qətli, 150 nəfərin itkin düşməsi, mindən artıq insanın əsir düşdüyü bir hadisə
yaşanıb: "Amma dünyada kimsə ayağa belə qalxmadı. Təəssüf ki, bu gün Xocalını yalnız xatırlamağa çalışırıq”.
Partiya sədri "Xocalı unuduldu , Niyə unuduldu? Erməni ordusunun əsl motiviasiya mənbəyi, qoruyucusu,
yolgöstərəni rus ordusudur. Rusiya ilə müttəfiq olduq. Putin əsəbiləşməsin deyə Xocalı unuduldu” deyib.
"Evronyus”da isə "Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü - Nələr yaşandı, qətliammı, soyqırımımı? Kim necə
qəbul edir” başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Azərbaycanda və dünyanın fərqli ölkələrində keçirilən tədbirlərdə
Xocalı soyqırımının qurbanları anılır: "Aralarında erməni jurnalistlərin də olduğu əcnəbi jurnalistlər qətl edilən
azərbaycanlıların başlarının dərilərinin soyulduğunu, gözlərinin çıxarıldığını öz gözləri ilə görüblər”. Bildirilir ki,
Türkiyə Xocalıda yaşananları rəsmi olaraq qətliam kimi tanıyır. Daha sonra müəllif yazır ki, "Human Rights
Watch” təşkilatı da hadisəni qətliam kimi qələmə verib: "BMT isə hələ ki, rəsmi bir qərar qəbul etməyib.
Azərbaycan mənbələri Rusiyanın BMT TŞ-da bununla bağlı hər hansı bir qərar qəbul edilməsini əngəllədiyini
yazır. Ancaq 1993-cü ildə BMT TŞ Ermənistanın hərəkətlərini pisləyən bəyanat verib”.
Türkiyə mediası, həmçinin Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun Xocalı soyqırımının
27-ci ildönümü ilə bağlı bəyanatına da yer ayırıb. Bəyanatı Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq
qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım Türkiyə Böyük Millət Məclisində jurnalistlər qarşısında oxuyub. Bəyanatda
deyilir: "Xocalı şəhərində 27 il bundan əvvəl ermənilər tərəfindən Türkiyə və Azərbaycan tarixinə qara gün kimi
yazılan qanlı hadisə törədilib. Keçmiş SSRİ-dən bölgədə qalan motoatıcı alayın tam dəstəyini alan ermənilər
tərəfindən Dağlıq Qarabağda yerləşən və təxminən 7 min əhalisi olan və strateji əhəmiyyət daşıyan Xocalı şəhəri
blokadaya alınıb və şəhərdə insanlıq tarixinin ən qəddar və amansız qətliamı törədilib”. Bəyanatda qeyd olunur
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ki, hazırda Azərbaycan ərazisinin beşdə biri təcavüzkar Ermənistanın işğalı altındadır. Bir milyondan çox
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün Azərbaycanın müxtəlif yerlərində müvəqqəti məskunlaşıb.
"Yeni akıt” isə yazır ki, Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfi Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar
"Xocalı soyqırımı və erməni problemi” mövzusunda tədbir keçirib. Tədbirdə çıxış edən Dünya Azərbaycanlılarını
Əlaqələndirmə Şurasının üzvü, professor Aygün Attar XX əsrin əvvəllərində yaranan Ermənistanın yerləşdiyi
ərazinin əslində tarixi İrəvan torpağı olduğunu vurğulayıb. Professor qeyd edib ki, bu bölgələrdə yaşayan və bu
torpaqların sahibi olan Azərbaycan türklərinin sürgün edilməsi çar Rusiyasının məkrli planlarının tərkib hissəsi
idi. Balkan müharibələri, ermənilərin Türkiyədə və Azərbaycanda törətdikləri vəhşiliklər haqqında danışan Attar,
uzun illər apardığı araşdırmalar nəticəsində əldə etdiyi tarixi faktları diqqətə çatdırıb. Ötən əsrin ən dəhşətli
faciələrindən olan Xocalı soyqırımından söhbət açan professor, bu qanlı hadisənin ildönümü ilə əlaqədar
Türkiyənin müxtəlif bölgələrində keçirilən tədbirlərin Avropa, ABŞ və digər ölkələrdə də təşkilinin vacibliyini
qeyd edib.
Kaspi. - 2019.- 26 fevral. - № 38. - S. 6.
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XX əsrin dəhşətli faciəsi olan Xocalı soyqırımından 27 il keçir
Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı
yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz
qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər
tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni
zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olub. Xocalı faciəsi
Xatın, Lidisa, Oradur soyqırımı kimi insanlıq tarixinə düşmüş qanlı bir hadisədir. Azərbaycan xalqı 200 il ərzində
erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qalıb. Azərbaycanlılar
tarixi torpaqlarından qovulub, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilib və bütün bunlar ermənilər tərəfindən törədilmiş
kütləvi qırğınlarla müşayiət olunub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri
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 həyata
keçirib.
Hücumdan əvvəl, fevralın 25-i axşamdan şəhər toplardan və ağır zirehli texnikadan şiddətli atəşə
tutulmağa başladı. Nəticədə şəhərdə yanğınlar baş verdi və fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində şəhər tam alova
büründü. Belə bir vəziyyətdə erməni əhatəsində olan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər əhali yaxınlıqdakı
Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etməyə məcbur oldu. Ancaq bu, baş tutmadı. Şəhəri
yerlə-yeksan etmiş erməni silahlı dəstələri və motoatıcı alayın hərbçiləri dinc əhaliyə divan tutdular.
Məqsəd 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 silahlı dəstələrinin Xocalıya hücumunu şəhərin coğrafi
mövqeyi şərtləndirirdi. 7000 əhalisi olan Xocalı Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Qarabağ dağının
silsiləsində və Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üzərində yerləşir. Qarabağdakı yeganə aeroport da
Xocalıdadır. Xocalı əhalinin tarixən məskunlaşdığı yerdir və qədim tarixi abidələr indiyə qədər qalmaqdadır.
Əhali əsasən üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıq və əkinçiliklə məşğul olmuşdur. Şəhərdə toxuculuq
fabriki, 2 orta məktəb və 2 natamam orta məktəb var idi. Son illərdə baş vermiş hadisələrlə əlaqədar olaraq
Fərqanədən (Özbəkistan) qaçqın düşmüş 54 məhsəti türkü ailəsi, həmçinin Ermənistandan və Xankəndidən
qovulmuş azərbaycanlıların bəziləri bu şəhərdə məskunlaşmışdılar. Sonralar ermənilər etiraf edirdilər ki,
Ermənistan silahlı dəstələrinin ilk əsas vəzifəsi Xocalı platsdarmının məhv edilməsi, bu məntəqədən keçən
Əsgəran-Xankəndi yolunun boşaldılması, azərbaycanlıların nəzarətində olan aeroportun ələ keçirilməsi idi.
Xocalı soyqırımı zamanı şəhərin 5379 nəfər əhalisi deportasiya olunub, 1275 insan əsir və girov
götürülərək işgəncələrə məruz qalıb (onlardan 150 nəfərin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günədək
məlum deyil), 487 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, 8 ailə tam məhv edilib, 130 uşaq valideynlərdən
birini, 25 uşaq isə valideynlərdən hər ikisini itirib, 613 nəfər, o cümlədən 63 uşaq və 106 qadın işgəncə verilməklə
vəhşicəsinə öldürülüb. Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən Xocalı şəhərinin işğal edilməsi ilə əlaqədar
Azərbaycan dövlətinə və vətəndaşlarına 170 milyon ABŞ dollarından artıq ziyan vurulub.
Ermənistan tərəfindən Azərbaycan Respublikasına qarşı başlanan müharibənin səbəbləri və nəticələrinin
ümumi qiymətləndirilməsi və Xocalıdakı faciəvi hadisələrin bütün mövcud faktları qəti şəkildə sübut edir ki,
Azərbaycanın bu şəhərində törədilmiş cinayətlər sıradan və təsadüfi hərəkət deyil, Ermənistanın sistemli zorakılıq
siyasətinin tərkib hissəsi olub. Xocalıdakı mülki insanların məqsədyönlü qırğını, sadəcə, azərbaycanlı olduqları
üçün onların kütləvi məhvinə yönəlmişdi.
Azərbaycan Respublikasına qarşı davam edən təcavüz fonunda Ermənistan tərəfindən törədilmiş
müharibə, insanlıq əleyhinə cinayətlər və Xocalı soyqırımı insan hüquqları və beynəlxalq humanitar hüququn,
xüsusilə 1949-cu il Cenevrə Konvensiyaları, Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması
haqqında Konvensiya, Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar
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haqqında Beynəlxalq Pakt, İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza
növlərinə qarşı Konvensiya, İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq
Konvensiya, Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya və İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında
Konvensiyanın ciddi şəkildə pozulmasıdır.
XX əsr dünya tarixinin ən qəddar soyqırımı aktı olan Xocalı faciəsi haqqında tarixi həqiqətlərin
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində bünövrəsini ümummilli lider Heydər Əliyevin qoyduğu siyasi
kurs bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat və məlumatlandırma kampaniyası da bu siyasi kursun həyata
keçirilməsində, xüsusilə Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında uzaqgörənliklə düşünülmüş uğurlu bir
strategiyadır.
“Xocalıya ədalət!” bu gün bəşəriyyəti terror nəticəsində zülm və işgəncələrdən əziyyət çəkən milyonlarla
insanın taleyi uğrunda mübarizəyə çağıran mənəvi bir cəbhədir. “Xocalıya ədalət!” çağırışı beynəlxalq terrora
qarşı mübarizədə humanizm dəyərləri üzərində köklənmiş güclü və yeni strateji modeldir.
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumat kampaniyası Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Dialoq
və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci il mayın 8-də - Şuşanın işğalı günü irəli sürülüb. Faciənin mənəvi və
siyasi-hüquqi tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya dünyanın bir çox ölkələrində uğurla həyata keçirilir. Bu
kampaniyanın nəticəsi olaraq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ermənilərin Xocalıda törətdiyi mənfur əməlləri
“insanlığa qarşı kütləvi cinayət” kimi tanıyıb və üzv dövlətləri bu faciəyə lazımi siyasi-hüquqi qiymət verməyə
çağırıb.
Artıq Xocalı faciəsinin soyqırımı olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların
qərarlarında, qətnamələrində əksini tapır. Dünyanın 13 ölkəsi parlament səviyyəsində, ABŞ-ın 22 ştatı parlament
səviyyəsində, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi
2010-cu il 22 aprel tarixli qərarında Xocalının azərbaycanlılardan ibarət mülki əhalisinin qırılmasını "müharibə
cinayətləri və ya insanlığa qarşı cinayətlər kimi qiymətləndirilə bilən xüsusilə ağır əməllər" kimi müəyyən edib.
Bu gün “Xocalıya ədalət!” dünyanı gəzir, beynəlxalq kürsülərdən insanları haqsızlığa, zülmə və
zülmkarlığa, terrorçuluğa qarşı mübarizəyə çağırır. Məqsəd Xocalı faciəsinin əsl mahiyyətini, cinayətkarları və
onların havadarlarını dünyaya bəyan etmək, ikili standart mövqeyində dayanmış ayrı-ayrı dövlətləri, bəzi
beynəlxalq təşkilatları haqqın səsinə səs verməyə çağırmaqdır. Həmçinin beynəlxalq qurumların bu faciə ilə
əlaqədar və eləcə də insan hüquqları və azadlıqları haqqında qəbul edilmiş qərarlarına, müraciətlərinə hörmətlə
yanaşmağa çağırmaq, həm beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində, həm də əxlaqlı, saf siyasi yanaşma yolu ilə
Xocalı faciəsinə hüquqi və siyasi qiymət vermək istəyidir.
Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları
pisləyir, yolverilməz olduğunu bildirirlər. Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr “Soyqırımı cinayətinin
xəbərdarlıq edilməsi və cəzalandırılması” Konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMTnin 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 yönəldilib.
Bu gün Azərbaycanın Xocalı adlı bir şəhərindən əsər-əlamət yoxdur. Sağ qalan xocalılılar Azərbaycanın
48 şəhər və rayonunda 500-dən çox kənd və qəsəbəsində sanatoriya, düşərgə, çadır şəhərciyi və xüsusi evlərdə
müvəqqəti məskunlaşıblar.
Doğma yurdlarından didərgin düşmüş Xocalı sakinləri, o cümlədən Sumqayıtda məskunlaşmış 118 ailə
dövlətin hərtərəfli diqqət və qayğısı ilə əhatə olunublar. Onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün dəf edilməsi, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması ümidi ilə
yaşayırlar.
Heç bir cinayət, xüsusilə də insanlığa qarşı törədilmiş cinayət cəzasız qalmamalıdır və qalmayacaq.
AZƏRTAC
2019, 26 fevral
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Erməni vəhşilikləri, Xocalı soyqırımı
Məhəmməd Vəliyev
Tarix boyu Azərbaycan xalqı misli görünməmiş ədalətsizliklərlə qarşılaşıb, dağıdıcı müharibələrə, istilalara
məruz qalıb. Təbiətən insanpərvər, humanist olduğumuzdan taleyimizə düşən çətinlikləri yaşamağa məhkum
olmuşuq. Millətimizə qarşı edilən haqsızlıqlar yaddaş tariximizə ağrı-acılarla yazılıb. Biz bu vəhşiliklərə dözübdayanmışıq, ancaq bu gün tarixin ibrət dərslərindən nəticə çıxarmalı, dünənki səhvləri təkrar etməməli, böyük
əzmlə, fədakarlıqla mübarizə aparmalıyıq. Təəssüf ki, iki əsrdən də çoxdur ki, tarixin dönə-dönə verdiyi
dərslərdən biz lazımi nəticə çıxarmamışıq. Eyni səhvləri təkrarlamaqla bu bəlalardan qurtara bilmirik.
Bəllidir ki, İrəvan şəhəri azərbaycanlıların yaşadığı İrəvan xanlığının mərkəzi olmuş, 1928-ci ildən
başlayaraq Türkiyədən, Livandan, Suriyadan və başqa ərazilərdən məqsədli şəkildə qaraçı dəstələri kimi köçüb
gələn ermənilər bizim torpaqlarda yerləşdirilmişdir. Yerli əhali onları mehribanlıqla, humanistcəsinə qarşılamış,
yurdsuz-yuvasızlara sığınacaq vermişdir. Lakin çox keçmədən ermənilər öz xəbisliyini gizlədə bilməmiş,
millətimizə qarşı xəyanət etmişlər.
Qəlbləri kin-küdurətlə dolu olan ermənilər torpağımızda sığınacaq tapsalar da, tarix boyu bizə qarşı
ədalətsiz olublar. Çünki onlar həmişə insanlığa yaraşmayan əməlləri ilə cinayətlər törətmiş, böyük iddialarla
yaşamışlar. Ötən əsrin əvvəllərində “böyük Ermənistan” yaratmaq arzusu ilə ilə yaşayan bu millət bütün
zamanlarda xalqımıza qarşı soyqırımı törətməklə Azərbaycan torpaqlarına sahib olmaq kimi çirkin niyyətlərini
həyata keçirmək istəmişlər. İki əsrdən çoxdur ki, onlar bəşər tarixinə sığmayan iyrənc məqsədlərinə doğru
addımlayırlar. Bunun nəticəsidir ki, soydaşlarımız öz doğma torpaqlarından, dədə-baba yurdlarından dəfələrlə
deportasiya olunmuş, evləri yandırılmış, qocalar, qadınlar, körpələr amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Təəssüf ki,
xalqımıza qarşı edilən haqsızlıqlara, bu qanlı faciələrə siyasi qiymət verilməmiş, baş verən hadisələr heç vaxt
ardıcıl, sistemli şəkildə araşdırılmamışdır. Odur ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin “1948-1953-cü illərdə
azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında”
18 dekabr 1997-ci il fərmanı xalqımızın başına gətirilən müsibətlərin öyrənilib dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasına yönəldilmiş çox mühüm sənəd kimi qiymətləndirilməlidir.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin qaranlıq səhifələrinə işıq salınması üçün bir çox tədbirlər
həyata keçirmişdir. Onun “31 Mart— Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü haqqında” 1998-ci il martın 26-da
imzaladığı fərman da bunun bariz nümunəsidir. Həmin fərman keçmiş SSRİ dövründə və ondan əvvəl ermənilərin
yeritdikləri soyqırımı siyasətinin mahiyyətini açıqlayır, çar Rusiyasının, keçmiş Sovet İttifaqı rəhbərliyinin
ikiüzlü, antihumanist hərəkətlərinin xronologiyasını obyektiv əks etdirir. Təsadüfi deyil ki, ümummilli liderimiz
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü münasibətilə xalqa müraciət etmişdir. Müraciətin ən səciyyəvi cəhəti ondadır
ki, artıq özlərini əzilən xalq kimi təqdim etməyə çalışan, dünya ictimaiyyətinin gözünə kül üfürən ermənilərin iç
üzü açılır, onların yeritdikləri bədnam siyasət konkret dəlillərlə ifşa olunur. Müraciətdə deyilir: “Onilliklər boyu
soyqırımı siyasəti total ideoloji təcavüz, türk və Azərbaycan xalqlarına, onların görkəmli nümayəndələrinə qarşı
terrorla müşayiət olunmuşdur. Çar Rusiyası və SSRİ dövründə türk-müsəlman xalqlarına qarşı ayrı-seçkilik
şəraitində bu siyasət daha iyrənc və təhlükəli metodlarla davam etdirilmiş, azərbaycanlıların deportasiyası və
soyqırımı kütəvi hal almışdır”.
Ermənilər, onların ideoloqları uzun illər ərzində tarixi saxtalaşdırmaqla məşğul olmuş, xalqımıza məxsus
yer adlarını, toponimləri dəyişdirmiş, soydaşlarımıza öz dədə-baba torpaqlarında olmazın əzab-əziyyətlər
vermişlər. Onlar bəşər tarixində mövcud olmayan monoetnik dövlət yaratmaqla qarşılarına qoyduqları məqsədə
çatmışlar. İllərlə dünyaya ağ yalanlar yayan erməni təbliğatına cavab verən olmamış, az-çox baş qaldıranlara isə
millətçi damğası vurulmuşdur.
XX yüzillikdə xalqımızın taleyinə yazılmış faciələr, köçkünlük, didərginlik, qaçqınlıq tarixini vərəqlədikcə,
bir-birindən dəhşətli hadisələrin şahidi oluruq. Bu dövrün faciələri qeyd etdiyimiz kimi, rus imperiyasının siyasəti
ilə həyata keçirilmişdir. Kütləvi qırğınların törədilməsində tarixən azərbaycanlılarla qonşu olan ermənilərdən
istifadə olunmuşdur. Rusiyanın havadarlıq etdiyi ermənilərin öz qarşılarına qoyduqları məqsəd və məramlarına
Ermənistanda yaşayan, erməni dilini bilən, onlarla daimi ünsiyyətdə olan, bir yerdə işləyən Azərbaycan türkləri
daha yaxşı bələddirlər.
Bir haşiyə. Mən uzun illər Ermənistanın Allahverdi bölgəsində yaşamışam. Tarix müəllimi işləmişəm,
məktəb komsomol təşkilatının katibi olmuşam. Uşaqları komsomola üzv yazdırıb, üzvlük bileti almaq üçün illərlə
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Allahverdi rayon komsomol komitəsinin büro iclaslarında iştirak etmişəm. Rayon Komsomol Komitəsinin birinci
katibi Silva Davtyan Moskvada ali təhsil almış cavan bir qız idi. Sonralar onu şəhər sovetinin sədri seçdilər.
İnsafən mənimlə yaxşı münasibətdə idi. Bir dəfə söhbət əsnasında dedi ki, bizim erməni şairləri və yazıçıları öz
əsərlərində, eləcə də rejissorlar filmlərində türkləri vəhşi, qaniçən kimi göstərir, bir yerə toplaşdıqları zaman
onların erməni xalqına qarşı amansızlıqlarından danışırlar. Biz belə kitabları oxuyanda, kinofilmlərə baxanda
hiddətlənirik, qanımız coşur və özümüzdən asılı olmayaraq türklərə nifrətimiz birə-yüz artır... Bizim
başbilənlərimiz, yazıçı və şairlərimiz isə onların naxələfliyinə göz yummuş, həmişə ermənilərlə canbir olmuş,
xalqımızı dostluğa, humanizmə səsləmişlər. Bizimkilər yüzillərlə qurdla qonşu olublar, amma çomağı əldə
saxlamayıblar. “Düşmənlə dost olanın tağı çiynində bitər” məsəlini unudublar.
Artıq arxivə dönmüş keçmiş SSRİ və Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının təşkil edib törətdikləri
Sumqayıt hadisələrindən 31 ilə yaxın zaman keçir. Bunu da unutmamalıyıq ki, 1988-ci il fevralın 27-dən 28-nə
keçən gecə Sumqayıtda baş vermiş iğtişaşlar nəticəsində 32 nəfər həlak olmuş, onlardan 26 nəfəri erməni, 6 nəfəri
isə azərbaycanlı olub. Bu hadisəyə “Paşa” ləqəbli Robertoviç Ariqoryan rəhbərlik etmişdi. Məqsəd ermənilərdə
azərbaycanlılara qarşı nifrət oyatmaqla Dağlıq Qarabağda separatçılığa başlamaq və Muxtar vilayəti Ermənistana
birləşdirməkdən ibarət idi. Bu tarixi hadisəni törətməklə ermənilər öz havadarlarının köməkliyi ilə Ermənistanda
yaşayan 250 min nəfər azərbaycanlını öz ata-baba torpaqlarından didərgin saldılar.
Bir xatırlama. 1978-ci ilin yanvar ayında mərhum qardaşım İsmayıl Vəliyevin xeyir işi ilə əlaqədar
Xankəndidən Şuşa şəhərinə getməli olduq. İki-üç saat Xankəndinin dükan-bazarında olduq. Doğrusu, şəhərdə
çoxluğun erməni dilində danışması, onların doğma torpağımızda belə sərbəstliyi, arxayınlığı məndə şübhə və
qorxu yaratdı...
1988-ci ilin sonunda Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar son nəfərədək ata-baba yurdlarından
qovuldular. Onları Azərbaycanın rayonlarında və Bakıda yerləşdirmək məqsədi ilə “Azərbaycan Qaçqınlar
Cəmiyyəti” yaradıldı. Cəmiyyətin orqanı olan “Vətən Səsi” qəzeti fəaliyyətə başladı. Azərbaycanın tanınmış
ziyalıları, əslən Ermənistandan olan alimlər və iş adamları soydaşlarımızı yalqız qoymadılar, onlara arxa-dayaq
oldular. Cəmiyyətin özündə, xüsusilə də professor Teymur Əhmədovun rəhbərliyi altında çap olunan “Vətən Səsi”
qəzetində müntəzəm olaraq qaçqınların dərd-sərindən yazılar çap olunurdu. Hər kəs bu qəzeti alıb oxuyur, onu
özlərinin həmdəmi hesab edirdilər. Qəzet insanların sabaha olan inamını ölməyə qoymurdu. 70 mindən çox tirajla
çap olunan bu qəzetin fəaliyyət dairəsi olduqca geniş idi. Mən də cəmiyyətin əməkdaşı olduğumdan qaçqınların
əziyyətl həyatı ilə tanış idim. Odur ki, ara-sıra bu qəzetin səhifələrində soydaşlarımızın ağrı-acılarından bəhs edən
məqalələrlə çıxışlar edirdim.
O zaman xidməti vəzifəmlə əlaqədar bir neçə dəfə Şuşada olmuşdum. Bir gün Yevlaxdan vertolyotla
Şuşaya uçurduq. Xankəndinin yaxınlığında Xocalı şəhərinin salınması bizi həm sevindirir, həm də olduqca
narahat edirdi. Erməni qaniçənləri belə bir şəhərin salınmasını heç vəchlə istəmirdilər. Mən Xocalı şəhərinin
gələcək taleyini fikirləşəndə ürəyimə qorxu düşür, narahatlıq keçirirdim. Həmin vaxtlar “Dədə Qorqud”
dastanında yer almış belə bir fikri xatırlayırdım: “Əgər torpağı qoruya bilmirsənsə, onu əkib-becərməyinə
dəyməz...”. Bizə torpağımızı qorumağa aman vermədilər...
1990-cı ilin 19 yanvarında sovet ordusunun bölmələri Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə və
respublikanın digər rayonlarına soxularaq Rusiyanın Stavropol, Krasnodar və Rostovdan səfərbər olunmuş erməni
əsgər və zabitlərin, kursantların gücü ilə dinc əhalini gülləbaran etdilər. Nəticədə 137 nəfər müxtəlif ağır
işgəncələrlə öldürüldü, 744 nəfər yaralandı və itkin düşdü. Bu qanlı hadisələr imperiya rəhbəri M.Qorbaçovun və
öz xalqına xəyanət edən respublika rəhbərliyinin günahı üzündən baş tutmuşdu...
1991-ci ilin axırları və 1992-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan Qaçqınlar Komitəsində “Qarabağın Dağlıq
hissəsində Qaçqınların işləri üzrə” şöbə müdiri vəzifəsində işləyirdim. O zaman Qaçqınlar Komitəsinin sədri Şakir
Kərimov məni və komitə sədrinin müavini Müseyib İmaməliyevi xocalılıların qeydiyyata alınması və onların
yerləşdirilməsi məsələsini həll etmək məqsədilə Ağdama ezamiyyətə göndərdi. Xocalılıların ağır dərdlərinə şərik
olduq. O dəhşətləri yaşayan soydaşlarımızın vəziyyəti bizi yandırırdı. İnsanlar çıxılmaz bir vəziyyətə
düşmüşdülər. Qarlı-şaxtalı fevral ayında ayaqyalın-başaçıq yer-yurdlarından pərən düşən soydaşlarımızın yaman
halını görəndə ürəyimizin başı göynəyirdi. Bu vəhşilikdən gözləri doymayan, qaniçən ermənilərin Ağdamı
gülləbaran etməsi, Qrad tipli maşınlardan bombalar yağdırması insanları vahiməyə salmışdı. Ağdam Mədəniyyət
evində əslən Xocalıdan olan qəsəbə nümayəndələrinin, şəhər sovetinin, müəllim və ziyalıların iştirakı ilə sağ
qalanlar qeydə alınır, yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilirdi. Əlimizdən gələn bütün işlərə əl atırdıq ki, vəziyyəti bir
qədər yüngülləşdirək, yoluna qoyaq. Onlara yemək, papiros, paltar verirdik. İki gün idi ki, çox gərgin iş rejimində
işləmişdik. Boğazımızdan nə bir tikə çörək, nə də su keçirdi. 1992-ci il fevralın 27-si idi. Axşama doğru mərhum
Müseyib müəllim dedi ki, Ağdam Təhsil İdarəsinin qabağında bir çayxana var, gəl gedək orada bir balaca yemək
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yeyək, çay-su içək. Elə də etdik, axşam saat 7 tamamda əlimizi stəkana uzadıb çayı götürmək istəyəndə, ermənilər
Ağdam şəhərini Alazanlardan atəşə tutaraq bombaladılar. Evlərin pəncərə şüşələri şaqqaşaqla yerə səpələnirdi...
İyirmi yeddi il əvvəl erməni təcavüzkarları Xocalıda ən qanlı faciələr, soyqırımı törətdilər. Bu kütləvi qırğın
nəticəsində 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca amansızlıqla qətlə yetirildi. 487 nəfər şikəst oldu,
1275 nəfər 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...
Ulu öndər Heydər Əliyev Xocalı soyqırımını bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayət kimi
qiymətləndirmiş, bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş ağlasığmaz qəddarlıq və qeyri-insani cəza
üsulları ilə dünya tarixində bir vəhşilik aktı olduğunu qeyd etmişdir. Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə fevralın 26-sı “Xocalı Soyqırımı Günü” elan olunmuşdur.
Bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dinc əhaliyə qarşı törədilmiş Xocalı Soyqırımının dünyada
tanınması, Azərbaycan xalqına qarşı erməni millətçiləri tərəfindən törədilmiş cinayətlər haqqında həqiqətlərin
çatdırılması üçün məqsədyönlü və ardıcıl işlər davam etdirilir.
Respublika.-2019.-24 fevral.-№45.-S.4.
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Xocalı soyqırımı: Qan yaddaşımız
Sabir MƏMMƏDOV,
Xocalı şəhər milis (indi polis) bölməsinin sabiq rəisi.
Sabir Surxay oğlu Məmmədov Xocalı Şəhər Milis Bölməsinin ilk və son rəisi olub. Xocalı hadisələri ilə
bağlı mütəmadi olaraq müxtəlif tədbirlərdə, kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlar edir. Onun çıxışlarının
leytmotivini həmişə “Şuşasız, Ağdamsız, ümumiyyətlə Qarabağsız Azərbaycan yoxdur!”, “Qarabağ həm dünənki,
həm bugünki, həm də sabahkı tariximizdir”, “Tarixi saxtalaşdırmaq cinayətdir” devizi təşkil edir. S.Məmmədov
nümunəvi xidmətinə görə keçmiş daxili işlər naziri Məhəmməd Əsədovun əmrilə “Əla xidmətə görə”, “Milis
əlaçısı” döş nişanlarına, Xocalının ərazi bütövlüyü və mülki sakinlərin mühafizə və müdafiəsinə görə Xocalı Şəhər
ZDS İcraiyyə Komitəsinin fəxri fərmanlarına (1990-1992), Azərbaycan Veteranlar Təşkilatının “General Cəmşid
Naxçıvanski”, “General Əliağa Şıxlinski” və “General Həzi Aslanov” yubiley medallarına və bir sıra digər
təltiflərə layiq görülmüşdür. O, I Qarabağ müharibəsi veteranı, “Qızıl qələm” media mükafatı laureatıdır, bundan
başqa “Xocalı Yaddaşı” diplomu və “Veteran həmrəyliyi”, Veteran hərəkatında fəal iştirakına görə “30 il”
medalları ilə təltif olunmuşdur, Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi İB Sabitlik və İnkişaf Fondu
İctimai Nəzarət Koalisiyasının hüquq-mühafizə departamentinin əməkdaşıdır, Beynəlxalq Batalist və Marinist
Yazıçılar Assosiasiyasınınn üzvüdür. Diqqətə çatdıraq ki, Sabir Məmmədovun Xocalı hadisələrinə aid “Tarixi
saxtalaşdırmaq cinayətdir” adlı IV kitabı işıq üzü görüb.
Azərbaycanda istər XX əsrin əvvəllərində, istərsə də sonralar sistematik surətdə baş verən erməni terrorunu,
kütləvi qırğınlarını, etnik təmizləmələrini tarixi faktlarla dəlilləri araşdırıb nəticə çıxarmasaq gələcəyimizi təhlükə
altına almış olarıq. Onların törətdiklərinin ən təhlükəlisi alman faşizmindən müqayisə edilməyəcək dərəcədə
qəddar, barbar, heyvan xislətindən də aşağı xarakterli keyfiyyətə malik olmasıdır. Bu barədə kifayət qədər
şahidlər, sənədlər vardır və hər birimizin vəzifəsi tarixən törədilmiş etnik təmizləmə hadisələrini və son olayları
ətraflı, olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, nə ermənilərin özlərinə, nə də onların beynəlxalq siyasi
dayaqlarına, lobbilərinə erməni yalanlarını və tarixinlərini doğru kimi təqdim etmələrinə imkan verməməkdir.
Mübarizənin gücü isə həqiqətin təbliğindədir. Bu təbliğ prosesində tarixi saxtalaşdırmaq cinayətdir. Hər bir hadisə
və tarixi prosesdə iştirak etmiş insanların fəaliyyəti olduğu kimi qələmə alınmalı, hər bir hadisəyə və şəxsə
obyektiv mövqedən yanaşılmalıdır.
Xocalı soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli və ən qəddarcasına törədilmiş Xatın, Xirosima faciələri ilə eyni
səviyyədə durur. Vurğulamaq lazımdır ki, erməni yaraqlılarının etnik təmizləmə hərəkətlərinə nə xaricdən, nə də
Ermənistanın strateji müttəfiqi Rusiyadan təpki yox idi. İdarə olunan kütləvi qırğın, etnik təmizləmə, qeyri-insani
qəddarlıqla və terrorla müşahidə olunan, torpaqlarımızın ilhaqına hədəflənmiş bu separatizm hərəkatında nə
insanlıq, nə beynəlxalq, nə də İttifaq qanunlarına əməl olunurdu. Azərbaycan Respublikası səviyyəsində tədbirlər
görmək tələb olunurdu ki, bu azğınlıq və vəhşiliyin qarşısı alınsın.
Beləliklə, 1990-cı ilin mayında Əsgəran Rayon Daxili İşlər Şöbəsinin tabeliyində Xocalı Milis Bölməsi
yaradılandan sonra erməni quldurlarının azğınlığının qarşısı xeyli alındı. Bölmədə xocalılılardan təşkil olunmuş
64 nəfərlik heyət toplanmışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, bu tədbirə qədər gün ərzində Yerevandan Stepanakertə
32-40 reys “Yak-40” təyyarəsi gəlir, bunlarla silah-sursat daşınırdı. Xocalı Milis Bölməsi şöbə olduqdan sonra
onun müdaxiləsi sayəsində həmin reyslərin sayı gün ərzində 4-ə, sonra 1-ə, nəhayət həftədə 1-2 dəfəyə endirildi.
Xocalı Milis Şöbəsi Xocalı aeroportunun mərhum rəisi, Milli Qəhrəman Əlif Hacıyevlə birlikdə erməni
separatizminin, soyqırımı təşkilatçı və icraçılarından, milli nifrət ideolqlarndan biri, irqçi yazıçı və qatil həkim
Zori Balayanı təyyarədən enməyə qoymamışdıq. O, məlum tarixi yalan və qondarma “erməni soyqırımı”
məzmunlu Moskva şəhərində buraxdığı “Ocaq” kitabı ilə “şöhrət” qazanmışdı, barbar və vandal, türk dünyasının
qatı düşməni idi. Zori Balayan 1996-cı ildə yazdığı və “Voskreşeniye” (“Dirilmə”) kitabında heyvandan da qatqat aşağı xislətini apaydın ortalığa qoyur: “Biz Xaçaturla zirzəmiyə girdikdə artıq bizim əsgərlər uşağı aynanın
çərçivəsinə mıxlamışdılar. O, çox səs-küy salmasın deyə Xaçatur onun öldürülmüş anasının döşünü kəsdi və
uşağın ağzına dürtdü. Sonra mən onun skalpını (başın tükü ilə birlikdə dərisi) çıxardım, sinəsinin və qarnının
dərisini soydum. O, yeddi dəqiqədən sonra qanaxmadan öldü. Xaçatur onu doğradı və türklərdən əmələ gələn
itlərə atdı. Axşam biz eyni şeyi daha üç türk uşağı ilə etdik. Mən erməni patriot və vətəndaş borcumu yerinə
yetirdim. Səhəri günü biz kilsəyə gedib 1915-ci ildə ölənlərin ruhuna dua oxuduq və dünən etdiklərimizə görə
bağışlanmağımızı dilədik... Amma biz XOCALINI bizim vətənimizin bir hissəsini zəbt etmiş digər 30 minlik
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murdarlardan təmizlədik.” Qeyd edək ki, 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan qoşunları tərəfindən azərbaycanlı
mülki şəxslərə qarşı törədilmiş Xocalı qətliamının əsas təqsirkarlarından biri də beynəlxalq terrorçu Monte
Melkonyan olub və döyüşlərdə öldürülüb. O, Ermənistanın milli qəhrəmanıdır. Beləliklə, Ermənistan terrorçu
dövlətdir. 2016-cı ildə Ermənistan prezidentinin, hökumət nazirlərinin, hakim partiya rəhbərlərinin və
parlamentarilərin iştirakı ilə Yerevanda Qaregin Njdenin - erməni millətçisinin və nasistinin abidəsi açılıb.
Beləliklə, bu süni dövlət həm də faşizm yuvasıdır, burada terrorizm dövlət səviyyəsində dəstəklənir. Birmənalı
şəkildə qeyd etmək vacibdir ki, həm fiziki, həm də mənəvi soyqırımı törədən ermənilərin qarşısını imperiya
rəhbərləri nəinki alırdı, əksinə onlara hərtərəfli dəstək də verirdilər.
Ermənilər tərəfindən törədilmiş Xocalı faciəsinin soyqırımı olması Livanın paytaxtı Beyrutda yaşayan bir
erməni jurnalistin yazısı ilə də təsdiqini tapır. “Əş-Şərq” agentliyi tərəfindən nəşr olunmuş bu qanlı hadisələri
təsvir edən kitabın adı “Xaç naminə...”dir. Müəllif Daud Xeyriyan kitabın 19-76-cı səhifələrini Xocalı
hadisələrinə həsr etmişdir. Soyqırımı iştirakçısı yazır: “Bəzən biz ölülərin üzərindən yürüməli olurduq. Daşbulaq
yaxınlığındakı bataqlığı keçmək üçün cəsədlərdən döşənmiş yol düzəltdik. Mən ölülər üzərindən yürüməyə etiraz
etdim. Sonra, polkovnik Ohanyan mənə qorxmamaq əmri verdi. Bu hərbi qanunlardan biridir. Mən ayağımı 9 və
ya 10 yaşlarında bir qızın sinəsinə basaraq yürüməyə başladım... Mənim ayaqlarım və mənim fotokameram qan
içərisində idi...”. O yazır ki, “Xaç “Qaflan” erməni qrupu (cəsədlərin yandırılması ilə məşğul olan) martın 2-də
türklərin (azərbaycanlıların - S.M.) 100 nəfərinin cəsədini toplamış və Xocalıdan bir kilometr qərbdə olan bir
yerdə onları yandırmışdır... Mən 10 yaşında əlindən və başından yaralanmış bir qızın avtomobil yolunda yerdə
uzandığını gördüm. Onun üzü artıq mavi rəngə çalırdı. Lakin aclıq, soyuqluq və yaralarına baxmayaraq hələ sağ
idi, çətinliklə nəfəs alırdı. Onu da ölənlərin içinə atdılar və yandırdılar. Yanan meyitlərin içindən ağlamaq səsi
gəlirdi.
Günahsız insanların qanını tökməkdən doymayan erməni vandalları sentyabrın 26-da Əsgəran qalasının 50
metrliyində Xocalı milisinin Dövlət Avtomobil Müfəttişliyinin əməkdaşları Natiq Əhmədovu və Əli Vəliyevi
səhər sübh çağı Ağdamdan Xocalıya gələrkən sonuncunun şəxsi 06 markalı “Jiquli”sində vəhşicəsinə qətlə
yetirmişdilər. Hadisə yerini gəlib müayinə etmək üçün Şuşada yerləşən istintaq qrupuna məlumat verildi.
Müayinəni Xocalı milisinin baş əməliyyat müvəkkili Hafis Adilov etdi. Onların necə qəddarcasına güllələnməsi
indi də gözlərimin önündədir və bu vəhşilik məni dəhşətə gətirir. Rəhmətlik Əlinin dişlərini də güllələyib
tökmüşdülər. Asfaltın ortasında və kənarlarında patron gilizlərindən barmaq basmağa yer də yox idi. Hadisəni
olduğu kimi sənədləşdirdik. Hər ikisinə ölümündən sonra Milli Qəhrəman adı verilmişdir.
Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, Xocalının yolunu tanımayan şəxslər, baş verənlərdən xəbərsiz olanlar
özlərindən uydurma hadisələr düzəldirlər. 1988-ci ildən soyqırımı törədilənədək orada işləmiş və yaşamış
adamlar, baş verənləri düzgün, dəqiq təsvir edə bilərlər. Hazırda elə adamlara rast gəlirsən ki, heç DQMV-də,
Xocalıda, Şuşa və s. yerlərdə olmaya-olmaya kitablar yazır, qəzetlərdə, televiziya verilişlərində “operativ” çıxışlar
edirlər. Quramalarla elə bəhs edirlər, yalanı elə deyirlər, ağızdan-ağıza, havadan eşitdiklərini də hay-küylə xalqa
elə çatdırırlar ki, o hadisələri görməyən, xəbəri belə olmayanlar doğru, iştirakçılar isə yalan olur, ictimaiyyəti
çaşbaş salır, ictimai rəyi çaşdırmaq bir yana, tarixi də saxtalaşdırır, gələcək nəsli səhv səmtə yönəldirlər. Buna
görə də həqiqəti ictimaiyyətə çatdırmaq həqiqi şahidlərin və iştirakçıların ən vicdani vəzifəsidir.
1997-ci il fevral ayının 25-də ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən hər il
respublika ərazisində fevralın 26-da Xocalı işğal olunduğu saat 17:00-da Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan həqiqətlərini dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaq və erməni dezinformasiyasını ifşa etmək üçün hər bir azərbaycanlıya informatik döyüş
əmri verib. Ona görə də hər bir tarixi həqiqət, ermənilərin törətdikləri soyqırımı, etnik təmizləmə, terror, vandallıq,
qaniçənlik və s. qeyri-insani faktları kütləvi informasiya vasitələrində, ədəbiyyatlarda, publisistik yazılarda,
nəşrlərdə daim həm ölkəmizin, həm də dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırılmalıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin
layiqli varisi, dövlət başçısı İlham Əliyevin, ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın bu istiqamətdə müstəsna xidmətləri vardır. Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti, Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq
üzrə Baş Koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!”
kampaniyasının beynəlxalq miqyasda keçirilməsi bu faciənin tanıdılması, fakt və həqiqətlərə dünya
ictimaiyyətinin diqqətinin cəlb edilməsi istiqamətində çox effektli və mühüm tədbir olmuşdur. Kampaniya
nəticəsində dünyanın bir sıra parlamentləri, həmçinin İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurası və İƏT Parlament İttifaqı
tərəfindən Xocalı soyqırımı aktı insanlığa qarşı cinayət kimi tanınıb. Xocalı və digər soyqırımları xalqımızın qan
yaddaşıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası, BMT-nin Baş Assambleyası, ATƏT, Avropa Şurası Parlament
Assambleyası, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parlamenti, NATO və digər təşkilatlar
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Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyir, ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət ifadə edirlər. Beləliklə,
Xocalı soyqırımı, günahsız qurbanlarımız və şəhidlərimizin ruhları daim bizi torpaqlarımızı azad etməyə, işğalçı
və qaniçənlərə layiqli cavab verməyə haraylayır.
Respublika.-2019.-24 fevral.-№45.-S.5.
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Niderland mətbuatında Xocalı soyqırımı ilə bağlı yazı dərc olunub
Anar Turan
Niderland Jurnalistlər Birliyinin üzvü, “Connect” təşkilatının sədri Vüqar Abbasovun həmin
ölkənin mətbuatında Xocalı soyqırımı ilə bağlı məqaləsi dərc olunub. Yazı “Gerçək bir cəhənnəm istisi”
adlanır. Müəllif məqaləsinə belə başlayır:
“Yazımı belə adlandırmağım təsadüfi deyil. İyirmi yeddi il öncə, soyuq bir qış günündə Xocalıda əsl
cəhənnəm istisi var idi. 26 fevral 1992- ci ildə, havanın soyuq olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın Xocalı şəhəri
cəhənnəmi xatırladırdı. Erməni-rus hərbi birləşmələri Xocalıda qırğın törətdilər. Bir gecənin içərisində 613 nəfər
həyatını itirdi. Yüzlərlə insan evsiz – eşiksiz qaldı. Günahkarlar bəllidir və hər kəs də bunu bilir: Erməni-rus hərbi
birləşmələri. Ancaq beynəlxalq ictimaiyyət buna əhəmiyyət vermir.
Biz azərbaycanlılar bu hadisələri soyqırımı kimi dəyərləndiririk...”
Daha sonra müəllif Xocalı soyqırımı, bu hadisələrə gətirib çıxaran səbəblər barədə söhbət açır və
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını – Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini və daha yeddi rayonu işğal etdiyini,
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını qeyd - şərtsiz azad etməsi barədə BMT – nin dörd qətnaməsinə (nömrələri
göstərilməklə) məhəl qoymamasını xüsusi vurğulayır.
Fransa Prezidenti E.Makronun qondarma erməni soyqırımını Fransanın təqviminə anım günü kimi
salacaqlarını deməsini, ancaq dünya siyasətçilərinin Xocalı hadisələri barədə susduğunu qeyd edən soydaşımız
bunun yanlış siyasət olduğunu qeyd edib.
V.Abbasov məqaləsində qeyd edir ki, Xocalı hadisələrinə diqqət yetirilməlidir. O zamandan iyirmi yeddi
il keçməsinə baxmayaraq Avropa siyasətçiləri, araşdırmaçıları, jurnalistləri bu məsələ barədə susurlar.
Baxmayaraq ki, bu hadisə barədə kifayət qədər fakt, şəkil, video görüntü və şahidlər var. Nə üçün Xocalı hadisələri
soyqırımı kimi tanınmamalıdır? Niyə dünya siyasətçiləri bu barədə danışmaq istəmirlər?
Sonda müəllif Zori Balayanın, Davud Xeriyanın kitablarında özlərinin, ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri,
qırğınları necə qələmə aldıqlarını onların öz sözləri ilə qeyd edib. Müəllif yazısını Azərbaycan xalqının gec-tez
ədalətin qələbə çalacağına inandığını yazıb.
Xalq qəzeti.-2019.-24 fevral.-№45.-S.6.
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“Ruhum Xocalıda ölüb, cismim 27 ildir acılarla yaşayır”
Fərizə Əhmədova
Aradan 27 il keçib. Amma o danışdıqca sanki dəhşətli acıları sən də yaşayırsan. Çəkdiyi işgəncələrdən
nitqində yaranan qüsur, çöhrəsindəki kədər, iztirab Xocalı soyqırımının dəhşətli mənzərəsini canlandırır göz
önündə. Elə bir dəhşətli film səhnəsi yoxdur ki, orada onun yaşadığı acılar nümayiş olunsun. Lakin o, erməni
vandalizminin qurbanı kimi həmin acıları hər gün yaşayır.
26 gün erməni əsirliyində dəhşətlər yaşayan, o gecə anası, həyat yoldaşı və azyaşlı əkiz oğlanları erməni
vəhşilərinə əsir düşən Hüseynağa Quliyev vandalizmin canlı şahididir. 26 rəqəmi onun üçün ən uğursuz, qara
təqvim günüdür. Çünki fevralın 26-da, Xocalı yerlə yeksan edilib, qız-gəlini, qocası-gənci əsir götürüləndə
Hüseynağa 26 yaşında idi və düz 26 gün əsirlikdə görünməmiş işgəncələr yaşayıb.
Xocalı soyqırımı baş verən günədək özünümüdafiə taborunun post komandiri olan Hüseynağa nə qədər ağır
olsa da, 27 il öncə yaşadığı dəhşətləri belə xatırlayır:
Artıq faciənin qarşısını almaq mümkün deyildi
- Ailənin tək oğlu idim. Evlənmişdim və iki yaş yarımında olan əkiz oğlanlarım var idi. O dövrdə evin tək
oğlu əsgərliyə aparılmırdı. Amma 1988-ci ildən könüllü olaraq özünümüdafiə taboruna qoşulmuşdum. Tofiq
Hüseynovun rəhbərlik etdiyi könüllülərdən ibarət taborda post komandiri təyin olunmuşdum. Həmin vaxt
Xocalının icra başçısı olan Elman Məmmədov əhalini qorumaq üçün əlindən gələni edirdi. Bütün günü postda
dururdum. Tapşırıq verilmişdi ki, əhalinin təşvişə düşməməsi üçün kimsə ailəsini Xocalıdan çıxarmasın.
Fevralın 25-i axşam postda idim. Ermənilər Xocalını mühasirəyə almağa başladılar. Axşam dəhşətli
atışmalar başladı. Elə vəziyyət yaranmışdı ki, başımızı səngərdən çıxara bilmirdik. Evlər od tutub yanırdı. Artıq
faciənin qabağını almaq mümkün deyildi. Hamı qaçırdı. Məcburən geri çəkilməli olduq. Əlimizdəki avtomat
silahlarla hücuma keçən tanklara, PDM-lərə qarşı nəsə edə bilməzdik. Bizim kəndimizdə Məhsəti türklərinin
şəhərciyi var idi, oranı yarım saata yerlə yeksan etmişdilər.
Qoca, uşaq fərqi yox idi, hamısını tankla əzirdilər. Tez ailəmin yanına qaçdım. Evə çatdım ki, kimsə yoxdur,
camaata qoşulub qaçmışdılar. Kəndin ayağında onları tapdım. Silahım, ehtiyat güllələrim, qumbaralarım da var
idi. Qar yağırdı. Bayırda dayanmaq mümkün deyildi. Dedilər ki, Ağdama keçmək üçün ermənilər xocalılılara
dəhliz verəcək. Ancaq tələ olduğunu düşünüb meşə tərəfə üz tutduq. Ailəmlə birgə Qarqar çayına doğru getdik.
Ermənilərə inanıb təxminən mindən çox xocalılı yuxarı qalxdı. Camaat bizdən yarım saat olardı ki, aralanmışdı,
birdən güclü atəş səsləri eşidildi.
Təslim olmamaq üçün hündür qayadan özümü atdım
- Bir az getmişdik ki, atışma başladı. Uşaqları qoyub ön tərəfə qaçdım. İnsanların yarısını ermənilər orada
güllələdilər. Bir neçəsi özünü qayadan atmışdı. Ermənilər hər tərəfdə pusqu qurmuşdular. Bizi mühasirəyə alıb,
təslim olmağımızı istədilər. Fikirləşdik ki, təslim olsaq da, vuruşsaq da, onsuz da öləcəyik. Mən oradan sağ çıxmaq
istəyirdim. Ona görə də silahımı atmadım. Qarşımızda kiçik qaya var idi, önümüzdə də üç erməni dayanmışdı.
Yanımda dayanan Məhəmməd kişiyə dedim ki, yerindən tərpənmə, yoxsa vuracaqlar. Kişi qorxdu, özünü qayadan
atmaq istəyəndə ermənilər onu vurdular. Cəsədi dağdan aşağı yuvarlandı. Ermənilər elə bildilər ki, Məhəmməd
kişi təkdir. Qayanın arxasından çıxıb həmin 3 ermənidən birini vurdum. Digərləri dərhal gizləndi. Sonra ələ
keçməyim deyə özümü qayadan aşağı atdım. Qaya çox hündür idi. Yerdəki qarın çox olması hesabına sağ qaldım.
Özümə gəlib meşəyə tərəf hərəkət etməyə başladım. Meşəyə çatmağa 50-70 metr qalmış necə güllə
atdılarsa, yer ayağımın altından sanki getdi. Ayılanda gördüm ki, üz-gözümdə qan yoxdur. Amma ayağımdan qan
axırdı. Sən demə, hər iki ayağımı qəlpə deşib keçib. Birtəhər meşəyə tərəf getmək istəyirdim ki, ermənilər məni
görüb vurdular. Bundan sonra heç nə hiss etmədim.
Elə biliblər ki, ölmüşəm, məni ocağın üstünə atıblar
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- Ayılanda gördüm ki, ətrafım ermənilərdi, məni girov götürüblər. Orada dünyanın müxtəlif yerlərindən
gəlmiş ermənilər də vardı. Suriya, Livandan olan ermənilər bizim dildə təmiz danışırdılar. Ermənilər əvvəlcə
məndən soruşdular ki, hərbçisən? Dedim, yox, fəhləyəm. İnanmadılar və huşum itənə kimi məni döydülər.
Ayıldım ki, səhərdir. Donuz fermasındayam, qayınatam, uşaqlarım, ailəm də burada idi. Gördüm ki,
əynimdə forma yoxdur. Sən demə, ermənilər məni ölənə qədər döyüblər və elə biliblər ki, ölmüşəm, məni yanan
ocağın üstünə atıblar. Qayınatam məni xilas edib, əynimi dərhal soyundurublar. Elə vəziyyətə düşmüşəm ki,
yanmağımdan da xəbərim olmayıb. Əlim-ayağım yanmışdı.
Səhər yenidən gəlib məni sorğu-sual etməyə apardılar. Soruşurdular ki, "icra başçısı Elman Məmmədov,
Tofiq Hüseynov, Əlif Hacıyev sizinlə birlikdə idi?” Mən də deyirdim ki, onları tanımıram. Bilirdim ki, ermənilər
onları axtarır.
Əsir oğlanları aparıb qurban kəsirdilər
- Hər gün saatlarla mənə işgəncə verirdilər. Daşla, armaturla sümüklərimə elə vururdular ki... O qədər
döymüşdülər ki, gözlərim görmürdü. Döyüldükdən sonra bayırdakı buzun üstünə atırdılar. Aldığım zərbələrin
ağrısı həmin buzun yanğısı qədər mənə acı çəkdirmirdi. Buz məni kəsirdi, alışıb yanırdım. Kənardan baxıb
gülürdülər.
Erməni qadınlar gəlib cavan və bir az salamat əsirlər arasından özlərinə qurban seçirdilər. Onları aparıb
atalarının, qardaşlarının qəbirlərinin üstündə qurban kəsirdilər. Mən elə döyülmüşdüm ki, heç kim məni
götürmürdü. 17 yaşlı qaynım Cavan Orucovu da aparıb öldürdülər. Bir gün məni də qadınlara təhvil vermək
istəyirdilər, amma məni götürmədilər ki, bunu istəmirik, bu, artıq ölüdür. Çünki çənəmi, burnumu, qabırğamı,
ayaq barmaqlarımı sındırmışdılar.
Qayınatam deyirdi ki, hərbçiləri dəyişmək istəyirlər, deyək, səni də dəyişsinlər. Razı olmurdum ki,
ölərəmsə, burda öləcəm. Siz gedərsiz, deyərsiz ki, bizə görə öldü. Cavanlardan bir mən qalmışdım, bir də Faiq
adlı bir oğlan. Onu bayıra çıxarıb 32 güllə ilə öldürdülər.
Edik adlı erməni məni də güllələmək istəyirdi. O, silahı ağzıma necə soxdusa, bütün dişlərim qırılıb
töküldü. Dedi ki, bayıra çıxarın, güllələyəcəm. Mən çıxanda gördüm ki, Faiq hələ can verir. Dedim, icazə verin
onun çiynini divara söykəyim, canını tapşırsın. Razılaşdılar. Amma yanıma bir erməni gəldi. Faiqin çiynini divara
söykəyəndə yapışdım erməninin silahından. Silahı əlindən almışdım ki, arxadan başıma armaturla vurdular. Bu
vəziyyətdə məni o qədər döydülər ki...
Anamın isti nəfəsini duyub yenidən dirildim
Başımı kəsmək istəyirdilər. Məni aparanda elə biliblər ki, artıq ölmüşəm. Ona görə də qarın üstnə atıb geri
qayıdıblar. Sonra kimsə məni götürüb gətirmişdi girovların saxlanıldığı yerə. Çox döyüldüyümdən özümdən
getmişdim. Girovluğun 26-cı günündə gəlib soruşdular ki, Hüseynağa kimdir? Əlimi qaldırıb deyə bilmədim ki,
mənəm. Halım yox idi. Yanımda olanlar məni göstərdilər. Dedilər ki, onu dəyişdirmək istəyirlər. Gördülər çox
pisəm, dedilər, eybi yox, dəyişdirilənə kimi sağ qalsın. Məcbur etdilər ki, özüm yeriyim.
Dəyişdirilən zaman çox yeriyə bilmədim, bir neçə addım getdikdən sonra yerə yıxıldım. Öldüyümü zənn
edib məni Ağdam morquna aparıblar. Anamla dayım məni orada tapıblar. Dayım mələfəni qaldırıb üzümə baxıb
bağlayıb. Üzümə işıq düşdüyünü hiss edirdim, amma səsimi çıxara bilmirdim. Anam mənimlə vidalaşmaq üçün
üzünü üzümə dayayanda görüb ki, nəfəsim gedib-gəlir. Bu anda "balam sağdır” deyə bərkdən qışqırıb...
Məni dərhal Bakıya aparıblar. Xəstəxanada olanda deyiblər ki, bir neçə gün ömrü qalıb. Amma Tanrı mənə
ikinci ömür verdi. Həyat yoldaşımı əsirlikdə dəyişərkən isə onlara lazım olan erməninin adını yazıb vermişdilər
ki, əgər bizimkilər o ermənini verməslər, oğlanlarımı geri qaytarmayacaqlar. Çox şükür ki, uşaqlarımı da geri ala
bildik.
Ürək dağlayan fikirləri həm söyləmək, həm də dinləmək faciəni yenidən yaşamaq kimidir. Hüseynağanın
yaşadığı dəhşətli işgəncələr, ailəsinin çəkdiyi məşəqqətlər erməni vandalizminin əyani təsdiqidir. Təkcə bir gəncin
yaşadıqları Xocalıda törədilən qətliamın dünyanın ən ağır soyqırımlarından biri olduğunu təsdiq edir.
Hər gün bu ağrı-acı ilə yaşayan Hüseynağanın bircə arzusu var - tökülən qanlar yerdə qalmasın.
Azərbaycan.-2019.-24 fevral.-№45.-S.6.
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Türkiyə səfiri: Xocalıdakı qanlı faciə heç zaman unudulmayacaq
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar Bakıda
keçirilən anım mərasimində bildirib ki, Xocalıdakı qanlı faciə heç zaman unudulmayacaq.
Səfir qeyd edib ki, Türkiyə Azərbaycanın kədərini bölüşür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə
Ermənistan silahlı qüvvələri Xocalı şəhərinə hücuma keçmiş, bütün beynəlxalq hüquq, o cümlədən beynəlxalq
humanitar hüquq normalarını pozaraq oraya zirehli texnika yeritmiş, şəhərin dinc əhalisinə misli görünməmiş
qəddarlıqla divan tutmuşlar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin mühasirəsində qalmış şəhər sakinlərindən 613-ü, o
cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca öldürülmüş, 487 dinc sakin ağır yaralanmış, 1275 nəfər girov
götürülmüşdür.
Xocalı soyqırımını törətməklə Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün miqyasını daha da
genişləndirmiş, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin hüdudlarından kənara çıxaraq Laçın, Kəlbəcər, Ağdam,
Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını işğal etmişdir. Müharibə nəticəsində 20 min soydaşımız həlak
olmuş, 50 mindən çox insan yaralanmış və əlil olmuş, torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilmişdir.
Xalq qəzeti.-2019.-24 fevral .-№ 45 .- S. 7.
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Xocalı - xalqımızın əbədi qubar yeri
Hökümə Babayeva,
Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin hakimi
“Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyriinsani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırım, eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı
tarixi bir cinayətdir”.
Heydər Əliyev
Bəşəriyyət və bütün sivil dünya üçün, özünü demokratiya carçısı sayan ABŞ və lazım oldu-olmadı
tolerantlıqdan dəm vuran Avropa üçün əbədi utanc olan Xocalı hadisəsindən 27 il ötür. Bu günlərdə ölkəmizin
hər yerində müstəqil Azərbaycan tarixinə ən qanlı faciə kimi düşmüş Xocalı soyqırımının ildönümü qeyd olunur.
Orta və ali məktəblərdə, səhiyyə və mədəniyyət ocaqlarında, müəssisə və təşkilatlarda 1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən o şaxtalı, ölümlü gecə erməni quldurlarının əzəli rus havadarları ilə birlikdə Dağlıq Qarabağın Xocalı
şəhərində törətdikləri qanlı olaylar yada salınıb lənətlənir. Düşmənlərimiz nifrətlə, şəhidlərimiz ürək yanğısı və
məhəbbətlə yad edilir.
Əslində bu hadisələr iblis xislətli ermənilər tərəfindən elə azğın vəhşiliklə həyata keçirilib ki, onları
unutmaq qeyri-mümkündür. Çingiz Mustafayevin çəkdiyi videokadrlardakı qaxaca dönmüş, burnu, qulaqları
kəsilmiş, gözləri ovulmuş qoca, qadın cəsədlərini, üzlərində qorxu donmuş məsum körpələrin çöhrəsini yaddan
çıxarmaq heç olarmı?! Əlbəttə ki, yox. Xocalı faciəsi özünə - azərbaycanlıyam deyib, damarından saf türk qanı
axan hər kəsin qəlbində, şüurunda şırım açmış əbədi bir qubardır.
Bəşər tarixində dövlətlər arasında toqquşan maraqlar uğrunda saysız-hesabsız müharibələr olub. Sözsüz ki,
müharibə hərb meydanıdır və onun öz qanunları var. Döyüşlərdə düşmənin silahlı qüvvələrini məhv edib, hərbi
istehkam və texnikasını dağıtmaqla strateji üstünlük əldə edilir. Aydındır ki, söhbət ancaq hərbi obyektlərin
məhvindən gedir. Dinc əhali isə mənəvi-hüquqi normaların, vicdan və ləyaqətin, beynəlxalq konvensiya və
razılaşmaların tələbilə silahlı münaqişələr zamanı toxunulmazlıq statusuna malikdir. Mülki əhali olan yerlər atəşə
tutulmamalı, bombalanmamalıdır. Qoca, uşaq və qadınlar ilk növbədə olmaq şərti ilə bütün günahsız insanlara
hərbi əməliyyatlar aparılan yerlərdən çıxmaq üçün təhlükəsiz dəhlizlər yaradılmalıdır. Ancaq şərəf və ləyaqətin
nə olduğunu bilməyən ermənilər bütün bu qaydalara rəğmən Xocalıda dinc əhalini heç bir normal əqlə sığmayan
vəhşiliklə qırdı.
Xocalı şəhəri ətrafında qanlı olaylar əslində 1992-ci ilin fevralından xeyli əvvəl başlamışdı. 7 mindən çox
əhalisi olan, öz tarix və mədəniyyət abidələri ilə seçilən Xocalı şəhəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində
strateji əhəmiyyətli ərazi kimi ermənilərin işğalçılıq planlarına mane olurdu. Xocalı Xankəndidən 12 km şimalşərqdə, Ağdam-Şuşa və Əsgəran-Xankəndi yollarının arasında yerləşirdi. Şəhərin əhəmiyyətini artıran
səbəblərdən biri də Dağlıq Qarabağın yeganə hava limanının məhz burada yerləşməsi idi. Buna görə Ermənistan
silahlı qüvvələrinin əsas məqsədi Xocalıdan keçən Əsgəran-Xankəndi yoluna nəzarət etmək və Xocalıda yerləşən
aeroportu ələ keçirmək idi.
Bununla əlaqədar, hələ faciədən 4 ay əvvəl, yəni 1991-ci il oktyabrın sonundan şəhərə gedən bütün
avtomobil yolları bağlanmış və Xocalı faktiki olaraq mühasirəyə alınmışdı. 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 il yanvarın 28-də Ağdamdan Şuşaya uçan Mİ-8 vertolyotu 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 və digər
strateji əhəmiyyətə malik azərbaycanlılar yaşayan kəndlər ermənilər tərəfindən yandırıldı, dağıdıldı və talan
edildi.
Nəhayət, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə, həmin müdhiş gecə erməni silahlı birləşmələri o
dövrdə Dağlıq Qarabağın Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı rus alayının bilavasitə iştirakı ilə Xocalıya beş
istiqamətdən hücum etdi (7 minlik şəhərdə o anda 3 minə yaxın adam qalmışdı). Azğınlaşmış ermənilər rus
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alayının canlı qüvvəsinin və çoxsaylı ağır texnikasının köməyi ilə Xocalı şəhərini yerlə-yeksan edib yandırdılar,
əliyalın insanları xüsusi amansızlıqla qətlə yetirdilər. Təsəvvür edin, bu insan qiyafəsinə girmiş qaniçənlər qana
o qədər susamışlar ki, bir gecənin ərzində 613 nəfəri öldürmüş, 487 nəfəri isə şikəst etmişlər. O nalə dolu, iztirablı
gecə əsir düşən 1275 nəfər qoca, uşaq və qadın olmazın işgəncələrə, təhqirlərə məruz qalmışdır (onların 150-nin
taleyi bu gün də məlum deyil). Qətlə yetirilənlərin 63-ü uşaq və ahıl, 106-sı qadındır. Bu hərbi-siyasi cinayət
nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 26 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini
itirmişdir. 56 nəfər diri-diri yandırılmış, qalanlarının üzlərinin dərisi soyulmuş, başları kəsilmiş, körpələrin gözləri
çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları süngü ilə yarılmışdır. Siz bundan böyük qəddarlığı harada görmüsünüz,
harada eşitmisiniz. Ən qədim tarixlərdə belə buna oxşar zülmkarlıq tapmaq olmaz. Bu cür vəhşilikləri ancaq
ermənilər törədə bilər.
Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan dövləti Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək
istəyir, bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. XX əsrin faciəsi olan Xocalı
soyqırımı bu aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. XX əsrin sonunda baş vermiş bu faciə təkcə
Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı
soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır.
Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə tanıdılması və erməni faşizminin ifşası ilə bağlı ilk praktik
təşəbbüs ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbilə hakimiyyətə qayıdışından sonrakı dövrə təsadüf edir.
Ümummilli lider ilk gündən Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı və terror siyasətinin
mahiyyətini, habelə ərazilərimizin işğalından sonra Dağlıq Qarabağın terrorizm mənbəyinə çevrilməsi, orada
narkotik maddələrin yetişdirilməsini, mədəni abidələrin məhv edilməsi faktlarının və digər faktların 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. 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 mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq
ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırmışdır. Son 25 ildə Xocalı həqiqətlərinin
dünyaya tanıdılması, Ermənistanın havadarlarının dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin
beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülmüş, xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc olunmuş, Xocalı
genosidi müxtəlif təşkilatlarda gündəmə gətirilmiş, bununla bağlı bir çox internet saytı yaradılmışdır. Ümummilli
lider hər zaman Xocalı faciəsinə xüsusi həssaslıqla yanaşmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev hər il faciənin
ildönümündə keçirilən tədbirlərdə iştirak etmiş, Xocalı soyqırımını kədər hissi ilə xatırlamışdır. Xocalı faciəsinin
Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olduğunu dəfələrlə bəyan etmiş ulu öndər hadisələrə beynəlxalq aləmdə əsl
siyasi qiymət verilməsinin zəruriliyini vurğulamış, bu məsələnin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün çox səy
göstərmişdir. Faciəni xalqımızın böyük dərdi, kədəri, qəmi adlandırmış Heydər Əliyev eyni zamanda
Azərbaycanın əsrlər boyu keçdiyi mübarizə, milli azadlıq yolunu şanlı, uğurlu yol kimi dəyərləndirmişdir. Ulu
öndər Heydər Əliyevin “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” 25
fevral 1997-ci il 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. 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 bəyan 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. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını səfirliklərimiz və diaspor təşkilatlarımız qarşısında
vacib məsələ kimi müəyyənləşdirmişdir. Təəssüf ki, insan hüquqlarının kütləvi və kobud şəkildə pozulması ilə
nəticələnmiş Xocalı soyqırımına hələ də beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymət verilməmiş, ermənilərin terrorçu,
işğalçı əməllərinə qarşı qəti tədbirlər görülməmişdir.
Mən əminəm ki, Xocalı soyqırımını törədənlərin cinayəti cəzasız qalmayacaq. Bu bizim hər birimizdən,
xüsusilə də tərbiyə etdiyimiz gənc nəsildən asılıdır. Onlar əsl həqiqəti bilməli, yaddaşlarına hopdurmalı,
xalqımızın tarixi düşmənini tanımalıdırlar. Bunu bizdən Vətən, torpaq uğrunda şəhid olanların ruhu tələb edir. Bu
işdə üzərimizə çox mühüm vəzifələr düşür. Tərbiyə etdiyimiz nəsil bilməlidir, hər bir xalqın tarixində elə hadisələr
var ki, onlar “unudulsa-unudularıq” prinsipinə söykənir, xalqın, millətin tarixi yaddaşına silinməz həkk olur, vətən
təəssübkeşliyini, qarı düşmənə nifrət hissini gücləndirir. Unutqanlıq milləti kütləyə çevirir, onu mənən məhv edir.
Odur ki, biz gənc nəsli bu bəladan qorumalı, Vətənə, xalqa, onun uğrunda canlarını fəda edənlərə qarşı məhəbbət,
düşmənə nifrət hissi ilə tərbiyə etməliyik.
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İki əsrdir ki, ermənilər azərbaycanlılara qarşı bu vəhşi soyqırımı siyasətini həyata keçirir. Xocalı
hadisəsindən isə artıq 27 il keçir. Ancaq təəssüf ki, bu qədər müddət keçməsinə baxmayaraq insan hüquqlarının
kütləvi və kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnmiş Xocalı soyqırımına hələ də beynəlxalq miqyasda hüquqi
qiymət verilməmişdir. Bu gün güclü dövləti və İlham Əliyev kimi güclü və iradəli Prezidenti olan Azərbaycan
tezliklə bu ədalətsizliyi də uğurla dəf edib öz haqqına çatacaq.
Respublika.-2019.-23 fevral.-№44.-S.5.
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Çikaqoda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçirilib
Samirə Əliyeva
BŞ-ın İllinoys ştatının Çikaqo şəhərində Holokost Muzeyi və Təhsil Mərkəzində Azərbaycan tarixinin
ən faciəvi səhifələrindən biri olan Xocalı faciəsinin 27-ci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib. Tədbir
Amerikanın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin təşkilatçılığı, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
dəstəyi və ölkəmizin ABŞ-dakı Səfirliyinin iştirakı ilə baş tutub.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumatda bildirilir ki, Çikaqo şəhərinin ictimai xadimləri,
Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızıstan, Pakistan, Hindistan və Moldova icmalarının nümayəndələrinin iştirak etdiyi
tədbirdə Amerikanın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin sədri Mehriban Məmmədova Xocalı faciəsi
ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Sonra Çikaqo şəhərində yaşayan azərbaycanlı gənc fəallar – Leyla Zarinebaf və
Nəzrin Məmmədova soyqırımla bağlı təqdimat edərək tədbir iştirakçılarını məlumatlandırıblar. Təqdimat Çikaqo
şəhərində yaşayan istedadlı gənc Araz Zarinebafın ud alətində "Sarı gəlin" mahnısının ifası ilə müşayiət edilib.
Daha sonra Xocalı faciəsinə həsr edilmiş videoçarx nümayiş olunub.
Tədbirdə Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin konsulu Emil Muradzadə iştirakçılara ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə ətraflı məlumat verib, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayan "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq kampaniyası barədə danışıb. Türkiyənin
Çikaqo şəhərindəki baş konsulu Umut Acar Xocalı faciəsi və erməni terrorçuları tərəfindən Türkiyə
diplomatlarına qarşı törədilən cinayətlər barədə məlumat verib. "Orta Asiya Səmərəliliyi" tədqiqat mərkəzinin
rəhbəri professor Harri Lepinski çıxışında Cənubi Qafqazdakı vəziyyət və Xocalı faciəsinin dəhşətlərindən bəhs
edib. Ukraynanın Çikaqo şəhərindəki vitse-konsulu Aleksandr Luşik Azərbaycan ərazilərinin bu günədək işğal
altında qaldığını qeyd edib, bir ukraynalı kimi xalqımızın dərdinə şərik olduğunu bildirib.
Daha sonra Ukrayna Amerika Konqresinin Direktorlar Şurasının sədri Roman Yatskovski, Çikaqo
şəhərində fəaliyyət göstərən Özbəkistan cəmiyyətinin sədri Serajuddin Nasafi çıxış edib. Çıxışlardan sonra Araz
Zarinebaf ud alətində "Bayatı-Şiraz" muğamı və türk musiqisindən parçalar səsləndirib. Tədbir çərçivəsində
"Xocalı faciəsi - qanlı yaddaş və anım" mövzusunda fotosərgi və seminar təşkil olunub.
Qeyd edək ki, ABŞ Senatında İllinoys ştatını təmsil edən Temmi Dakuors tərəfindən Amerikanın Orta Qərb
Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinə ünvanlanmış məktubda Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinin anılması ilə
bağlı Mərkəzə minnətdarlıq ifadə edilib. Bundan başqa, Xocalı faciəsinin 27-ci ildönümü ilə əlaqədar ABŞ
Konqresinin üzvü Bobbi Raş tərəfindən rəsmi bəyanat verilib. Konqresmen bəyanatda Xocalı faciəsi
qurbanlarının xatirəsinin ABŞ-da anılmasının dünya xalqları arasında anlaşmanı, əlaqələndirməni və
dözümlülüyü daha da artıracağına əminliyini ifadə edib.
Xalq qəzeti.-2019.-23 fevral.-№44.-S.5.
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Xocalı faciəsi Azərbaycan təsviri sənətində
Ərtegin Salamzadə,
AMEA-nın müxbir üzvü, sənətşünaslıq doktoru, professor
Xocalı faciəsindən keçən 27 il ərzində soyqırımı mövzusu nə qədər dəhşətli təsir bağışlasa da, Azərbaycan
incəsənətinin əksər sahələrində öz emosional bədii ifadəsini tapmışdır. Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində
Azərbaycan xalqının məruz qaldığı faciələri əks etdirən xatirə-memarlıq kompleksləri inşa edilmiş, monumental
heykəllər ucaldılmış, bu mövzuda kinofilmlər çəkilmiş, tamaşalar səhnəyə qoyulmuş, musiqi və ədəbi əsərlər
yazılmışdır.
Bu gün artıq təsviri sənətdə soyqırımı mövzusu kifayət qədər strukturlaşdırılmış və işlənmişdir. Əvvəla, bu
mövzu təsviri sənətin bütün sahələrində– rəngkarlıqda, qrafikada, heykəltəraşlıqda kifayət qədər geniş təcəssüm
olunub. İkincisi, bu sözləri janr palitrası barədə də deyə bilərik– adıçəkilən mövzu portret, batal janrlarında, epik
xarakterli müxtəlif çoxfiqurlu kompozisiyalarda, hətta mənzərə janrında belə öz dolğun təcəssümünü tapıb.
Üçüncüsü, həmin mövzuya müraciət etmiş fırça və tişə ustalarının sayı heç də az deyil. Ən səthi hesablamalara
görə bu müəlliflərin sayı 50-dən artıqdır. Üstəlik, rəssamların mövzu daxilinə nüfuz etmələrinin müxtəlif
dərəcələrini aydın müşahidə etmək olar.
Tanınmış rəssam Nazim Məmmədov kimi elə sənətkarlarımız var ki, onlar soyqırımı mövzusuna bütöv
rəsmlər seriyası həsr etmişlər. Bəzi müəlliflər mövzu ilə bağlı birdəfəlik aksiya qismində ayrı-ayrı müsabiqələrdə,
tematik sərgilərdə bir-iki əsərlə iştirak edib. Nəhayət, soyqırımı mövzusu yaradıcılığının əsas xəttinin təbii davamı
olan rəngkarları, heykəltəraşları və qrafikləri xatırlamaq lazımdır. Onların içərisində ən parlaq simalardan biri
tanınmış rəssam Əşrəf Heybətovdur. Soyqırım mövzusu onun üçün “Türk süitası” obrazlarının davamına
çevrilmişdir.
Lakin ən vacibi budur ki, rəssamlarımız tərəfindən 1990-2018-ci illərdə yaradılmış əsərlər Azərbaycan
təsviri sənətinin müəyyən süjet-tematik ənənəsinə daxil olmuşdur. Bu ənənənin əsasını qoyan şübhəsiz ki, Bəhruz
Kəngərlidir. Hələ 1918-1920-ci illərdə o, özünün məşhur “Qaçqınlar” seriyasını yaratmışdı.
Müasir Azərbaycan incəsənətində Xocalı faciəsi ümumiyyətlə, soyqırım mövzusunun əsasını, ana xəttini
təşkil edir. Xocalı mövzusunda ən təsirli, geniş təsviri-nəqledici mahiyyətə malik tablolar rəssam Nazim
Məmmədov tərəfindən işlənmişdir. 1992-2004-cü illərdə Nazim Məmmədov Xocalı faciəsi mövzusunda 40-dan
çox rəngkarlıq və qrafika əsərləri yaratmışdır. Müəyyən mənada bu yaradıcılıq nümunələrini Xocalı soyqırımının
bədii müstəvidə sənədləşdirilmiş salnaməsi adlandırmaq mümkündür.
Bu seriyaya daxil olan əsərlərin 2002-ci ildə sərgidə nümayiş etdirilməsi bir çoxları üçün gözlənilməz oldu.
Çünki Nazim Məmmədovun kolleqaları, tamaşaçılar onu multiplikator-rəssam, kitab tərtibatçısı və abstrakt
rəngkarlıq tablolarının müəllifi kimi tanıyırdılar. Lakin bu, əsl “Xocalı harayı” idi – sərgi belə adlanırdı və həmin
susmayan haray rəssamın qəlbində, düşüncəsində səslənirdi.
N.Məmmədovun rəngkarlıq seriyası üslub, rəng və plastika vasitələrinə görə fərqlidir. Buraya məhv edilmiş
şəhərin və onun sakinlərinin faciələrini böyük planda əks etdirən “Xocalının son günü”, “Xocalı od içində”, “Ata,
oğul, ər! Bizi xilas edin!”, “Köməksiz Xocalı” kimi əsasən iri formatlı çoxfiqurlu kompozisiyalar daxildir. Elə
tablolar da var ki, onlarda bir ailənin, yaxud hətta bir insanın faciələri öz əksini tapır. Bu əsərlərin təkcə adları “Ailə əsirlikdə”, “Onu asıblar”, “Mən yetim qaldım”, “Qohumlarım həlak oldu, mənsə sağ qaldım”, “Xocalı
Qavroşu”, “Körpənin ölümü” – onların süjetini çox dolğun ifadə edir. “26 fevral, gecə” tablosu üslubiyyatına görə
abstrakt sənətə yaxındır, başqa birisi – “Bu qız üçün günəş Xocalıda batdı” - tablosu forma quruluşu baxımından
kubizmi xatırladır.
Bu əsərlər nə qədər faciəli, eyni zamanda dəyərli olsalar da, hər halda rəssamın “Xocalı seriyası”nın eriqrafı
kimi “Xilaskarı gözləyən gözlər” kompozisiyasını seçmək olar. Vertikal formatlı bu əsərdə bir neçə ağlar qadın
gözü, lap yuxarıda isə bir yerdə toplaşaraq sanki ağlayan buluda dönmüş gözlər təsvir olunub. Bütün seriya bədii
sənətkarlığın və insan imkanlarının son həddində, dərin psixoloji sarsıntıların, tarıma çəkilmiş əsəblərin səbrlə,
dözümlə çarpışdığı, kəllə-kəlləyə gəldiyi o mənəvi uçurumun lap qırağında yaradılıb. Sənətkar, belə hallarda
deyildiyi kimi, ürək partlaması həddində işləyib, bu təsirli əsərləri çəkib.
Soyqırımı mövzusu Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı rəssam Məhəmməd Əliyevin yaradıcılığında böyük
yer tutur. “Türkiyənin Pikassosu” kimi tanınan rəssam haqqında Türkiyənin nüfuzlu gündəlik qəzetlərindən biri “Vətən”də qəzetin aparıcı yazarlarından biri M. Kemal qeyd etmişdi: “Məhəmməd Əliyevin tablolarını Pikasso
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ilə müqayisə etmək bəlkə də bir az şişirtmə kimi görünə bilər, amma bu əsərlər Pikasso və Salvador Dali ilə
bərabər İspaniyanın üç ən modern rəssamından biri sayılan Xuan Mironun çəkdiklərindən zərrəcə geri qalmır”.
Rəssamın yaradıcılığında erməni vandalizminə qarşı etiraz xüsusi bir səhifə təşkil etmişdir. Azərbaycan
xalqının fəryadı, acı səhnələri və dəhşətli mənzərələr onun əsərlərində əyaniliyi və yaddaqalanlığı ilə bədii əksini
tapmışdır.
M.Əliyev Xocalı faciəsini insanlıq tarixində dəhşətli faciələrdən biri sayaraq qəlb ağrısı ilə “Xocalı
vəhşiliyi” tablosunu yaratmışdır. Anaların ahı, fəryadı duyulan bu əsərdə gecə, soyuq havada silahsız sakinləri
işgəncə verib öldürən ermənilər vəhşi heyvan şəklində təsvir edilmişdir. Əsərdə diqqətçəkən bir detal da əlində
sülh, əmin-amanlığı simvolizə edən göyərçin tutmuş uşaqdır. Həqiqətən də daşıdığı mənasına görə çox təsirli olan
bu bağlılıq rəssamın vurğuladığı kimi: - “.. Bu uşaq əlində quşu tutaraq azad olmaq istəyir, ölmək istəmir,
savaşmaq istəmir...”.
M.Əliyev ermənilərin qabağına çıxan günahsız insanlar bir neçəsinin əlində bıçaqla verməklə Azərbaycanın
igid oğullarının əyilməz qürurunu, mərdliyini, vətənin keşiyində durduqlarını göstərməyə çalışmışdır. Əsərin
bədii təsir gücü sayəsində hər tamaşaçıda günahsız insanlara mərhəmət, faciəni törədənlərə isə sonsuz nifrət hissi
oyanır.
Məhəmməd Əliyevin soyqırımla bağlı digər bir əsəri “Şəhid əsgər” adlı tablosudur. Rəssam bu əsəri şəhid
olmuş xalası oğluna həsr edərək, “Torpaq – uğrunda ölən varsa vətəndir” deyərək kətan üzərində onu bir heykələ,
şəhidlərin ölməz bir abidəsinə çevirir. Şəhidlik əbədidir, qalıcıdır. Kəfənə bürünmüş əsgərin əlində silahı ilə təsvir
edilməsi, bir əsgər üçün şərəf onun silahı ilə şəhid olmasıdır anlamına gəlir.
Qarabağda baş vermiş hadisələrlə bağlı olaraq fon, buludlar, göy üzü qara verilərək aşağıda tökülmüş
qanları əks etdirən detal təsvir olunmuşdur. Bir əsgərin müharibənin bütün ağırlığını çiynində daşıyan əsas qüvvə
kimi təsvir ifadəsi rənglərin təzadı ilə göstərildiyindən çox təsirlidir.
Bu mövzuda yaradılmış, əsir düşmüş Azərbaycan oğullarını simvolizə edən əsərlərdən biri də “Əsir əsgər”
əsəridir. Kompozisiyada daha çox obrazın psixoloji yaşantıları qabardılıb. Rəssam əl qolları bağlı olan əsir
obrazına bir neçə göz əlavə etməklə bu əsgərlə yanaşa digər əsirlərin də gözünün yolda olduğunu vurğulamağa
çalışmışdır. Onun daxilində keçirtdiyi ağrıları tabloda özünün yaddaqalan ifadəsini tapmışdır. Qarabağı xatırladan
tikililərin üzərində uçan qara quşlar (rəssam onları kərkəs quşları adlandırır) ermənilərə işarə olaraq onları yırtıcı
quşlar kimi tamaşaçının diqqətinə çatdırılmışdır.
“Xocalıda qadın qırğını” adlı əsər acı sarsıdıcı kədər, hüzn, iztirab və dramatik əhvali-ruhiyyə ilə doludur.
Rəssam bu əsərinə baxdıqda belə bir fikir söylədi: – “Dünyaya çox pis örnəkdir ki, qadını öldürüb qarnından uşağı
çıxarıb başını kəsəsən və bütün bunu çəkərək videonu dünyaya göstərəsən. Bu sarsıdıcı bir hərəkətdir...” Əsərə
diqqət etsək, ana və uşağın ayağında mozaikaya bənzər bir detal görərik. Rəssamın, sanki, dənəciklərə ayırdığı bu
detalın həmişə belə əbədi olaraq qalacağına, yəni bu ananın ölməyəcəyinə işarə olduğunu söylədi. Bu
kompozisiyada da ermənilərə işarə olan uçan qara kərkəs quşlarını görürük. “Bu qan yerdə qalmaz” əsərin ikinci
adıdır.
Məhəmməd Əliyevin soyqırımına həsr edilmiş əsərlərinin hər birinin yüksək bədii əhəmiyyətlilik dərəcəsi
ilə yanaşı, həm də bu əsərlər dərin humanizm, güclü vətəndaşlıq duyğuları ilə doludur. Tamaşaçısını
duyğulandıran bu əsərlər soyqırımı məzmununu özündə hifz edən və erməni vəhşiliyini ifşa edən nümunələr idi.
Uzun müddət Almaniyada yaşayan, lakin öz xalqının faciələrinə biganə qala bilməyən soydaşımız Əşrəf
Heybətovun “Xocalı” (2010) pannosunda da buna bənzər emosional gərginlik, ağrı və kədər hissləri özünü
göstərir. Bu monumental pannonun kolorit həlli öz ifadəsini qan-qırmızı və göy rənglərin təzadlı kəsişməsində
tapır və dünyanın sonu – apokalipsis görüntüsü ovqatı yaradır. İstər-istəməz yada düşür ki, ivrit dilində soyqırım
“şoa” adlanır (xolokost yunan sözüdür) və bu qısa, kiçik söz böyük bəşəri kədərləri əks etdirən dəhşət, faciə
anlamına gəlir. Ə.Heybətovun pannosu doğrudan da ölüm həddində olan, ətrafda ölüm və qandan savayı bir şey
görməyən zavallı insanların dəhşət dolu hisslərini əks etdirir.
Xocalı faciəsi təkcə azərbaycanlı rəssamların deyil, bir insan kimi bu dəhşəti kənardan biganəliklə seyr edə
bilməyən xarici rəssamların yaradıcılığında da yer alıb. Fransız rəssamı Reno Baltzinger bu mövzuya ağ fonda
qırmızı və qara rənglərlə işlənmiş bir neçə əsər həsr etmişdir. Rəsmlərdəki qırmızı və qara rənglər kətan üzərində
axaraq ölüm və qan assosiasiyası yaradır.
İncəsənətdə Xocalı faciəsi təkcə rənglər yox, həm də daş, plastik obrazlar vasitəsilə öz bədii təcəssümünü
tapır. Bakıda, metronun “Xətai” stansiyası yaxınlığındakı o qədər də böyük olmayan sahədə T. və M. Rüstəmov
qardaşları tərəfindən Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılıb (2008). Heykəltəraşlar soyqırımı
ideyasını son dərəcə lakonik və sadə vasitələrlə ifadə etməyə müvəffəq olmuşlar. Qara mərmərlə üzlənmiş hündür,
düzgün proporsiyalı postament üzərində üz-gözündə, duruşunda dərin kədər və hüzn əks olunan, irəliyə doğru
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uzatdığı əlləri üstündə öldürülmüş körpəsini saxlayan gənc ana fiquru ucalır. Postamentin aşağı hissəsində
müəlliflər soyqırım, qurbanlarının xatirəsinə tuncdan tökülmüş əbədi qəbirüstü əklil yerləşdirmişlər.
Hazırda Heydər Əliyev Fondunun layihəsinə əsasən Xocalı qurbanları abidəsi yaxınlığında yerləşəcək
Xocalı soyqırımı Memorial kompleksinin yaradılması üzrə iş aparılır. Layihənin əsasında simvolik konsepsiya
dayanır. “Bu konsepsiyaya müvafiq olaraq kompleksin həyətində fevralın axırında çiçək açan ağaclar əkiləcək.
Bu, 1992-ci ilin fevralında Xocalıda amansızlıqla qətlə yetirilmiş günahsız insanların yarımçıq kəsilmiş
ömürlərini simvolizə edir. Kompleksi dörd bir yandan çevrələyən düzbucaqlı monolit sanki Xocalı sakinlərini
soyqırımından müdafiə etməyə çalışan simvolik əllər formasında həll edilmişdir. 25 əsərdən ibarən olan, müxtəlif
materiallardan düzəldilmiş heykəltəraşlıq seriyasının müəllifi Azərbaycanın Xalq rəssamı Xanlar Əhmədovdur.
Bu möhtəşəm heykəltəraşlıq əsərləri içərisində “Son ümid”, “Xocalı şəhidi”, “Xocalı faciəsi” öz plastik həlli ilə
xüsusilə seçilir.
Xocalı mövzusu Azərbaycanın xalq rəssamı, istedadlı heykəltəraş Natiq Əliyevin də yaradıcılığında öz
dolğun təcəssümünü tapmışdır. O, Mexikoda (2012), Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda (2012) və
Ankara şəhərində (2014) Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış monumental abidələrin müəllifidir. Bu
heykəllər maraqlı kompozisiya həlli, plastik formaların mütənasib quruluşu, dramatik məzmunu ilə seçilir.
Vaqif Ucatayın bütün dünyanı dolaşmış “Xocalı” plakatında köksünə xəncər sancılmış körpə təsvir olunub.
Şübhəsiz ki, bu kompozisiya öz emosional təsir gücünə görə soyqırım mövzusunda işlənmiş ən riqqətli,
yaddaqalan əsərlərdən biridir. Rəssam həmçinin dinc azərbaycanlıların erməni quldurları tərəfindən törədilən
soyqırımına həsr olunmuş “Bax! Gör! Xatırla!” adlı qrafik əsərlər seriyası yaratmışdır. Bu seriya seyrçini ruhən
sarsıdır, onu şok vəziyyətinə salır. İnanmaq çətin olsa da, burada heç bir rəssam təxəyyülü, mücərrəd bədii
ümumiləşdirmə yoxdur – rəsmlərdəki dəhşətlər məhz olmuş hadisələri əks etdirir. 49 qrafik vərəqədən ibarət olan
seriyada əks edilmiş tükürpərdici görüntüləri V.Ucatay möcüzə nəticəsində sağ qalaraq əsirlikdən qurtulmuş
Xocalı sakinlərinin dilindən eşitdikləri əsasında işləyib. Seriyanı yaradarkən rəssam bədii ifadə vasitələrindən
minimum səviyyədə istifadə edib.
Təsvirlər, əsasən, ağ kağız fonunda qara qrafik cizgilərdən və qırmızı qan ləkələrindən ibarətdir. Hamilə
qadının qarnına soxulan bıçaq, diri-diri şaqqalanmış körpəsinin meyiti ilə döyülən, naləsi ərşə qalxan gənc ana,
itiuclu armaturlara taxılmış kəsik başlar… əks olunan səhnələrdə qırmızı qan görüntüləri əsl dəhşət ab-havası
yaradır. 2009-cu ildə Vaqif Ucatayın Xocalı faciəsinə həsr olunmuş qrafik əsərlərinin sərgisi keçirilərkən seyrçilər
sözün həqiqi mənasında böyük ruhi sarsıntılar yaşadılar.
Ümumiyyətlə, Xocalı, soyqırımı, Qarabağ müharibəsi mövzusu müasir Azərbaycan qrafikasında mühüm
yer tutur. Maraqlıdır ki, bu mövzu bəzən bütöv bir qrafik əsərlər seriyasının yaradılmasının əsasını təşkil edir.
Vüqar Quliyev Xocalı mövzusuna gənc yaşlarından müraciət edir. Onun əsərləri sırasında “Xocalı qaçqını”
(2012), “Qaçqın qadın” (2013), “Təcavüz” (2014), “Soyqırımı” (2014) qravüraları, həmçinin “Faciə” triptixi
(2015) xüsusilə qeyd edilməlidir. 1992-ci il fevral faciəsinə həsr olunmuş növbəti sərgidə gənc rəssam “Sönmüş
ocaq” (2011) rəsminə görə mükafata layiq görülüb.
V.Quliyevin atası, tanınmış rəssam Oqtay Quliyev də soyqırımı mövzusuna həsr olunmuş bütöv bir qrafik
işlər seriyasının müəllifidir. Bunlar əsasən 2013-2014-cü illərdə çəkilmiş vərəqlərdir. Seriyaya onlarla rəsm
daxildir ki, bunların da az qala hər birində dərin kədərə qərq olmuş milli geyimli qadınlar təsvir edilib. Oqtay
Quliyevin emosional təsir baxımından ən qüvvətli əsərlərindən biri 2013-cü ildə yaradılıb. Burada detalların sayı
minimuma endirilmişdir, hər şey sadə, eyni zamanda, son dərəcə gərginləşmiş görünüşə malikdir. Böyük planda
qadın siması və uşaq siması. Qara yaylıq, qara gözlər, qara göz yaşları...
Xocalı faciəsinə təsviri sənətdə bir çox əsərlər həsr edilib. Zaman keçəcək, haqq-ədalət öz yerini tutacaq.
Qaçqınlarımız öz dədə-baba yurduna qayıdacaqlar. Lakin Xocalı faciəsi yaddaşlardan silinməyəcək. Bu işdə biz
rəssamlarımıza da minnətdar olmalıyıq. Onların bu mövzuda yaratdığı emosional, təsirli əsərlər xalqın qan
yaddaşını bədii obrazlarda təcəssüm etdirir və daim yaşadır.
Xalq qəzeti.-2019.-23 fevral.-№44.-S.6.
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Xocalı soyqrımını törədənlər beynəlxalq məhkəmə qarşisinda cavab verməlidirlər
Pərvanə Rüstəmova,
Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin əməkdaşı
Xocalı şəhəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda yerləşir və 25 il öncə erməni silahlı dəstələri
yüzlərlə mülki şəxsin həyatına son qoyub. Ermənistan tərəfindən ölkəmizə və xalqımıza qarşı yürüdülən etnik və
işğalçılıq təmizləmə siyasəti, erməni silahlı qüvvələrinin dinc əhaliyə qarşı misli görünməmiş soyqırım törətməsi
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində baş verib. Xocalı Ermənistan dəstələri tərəfindən
zəbt olunduqdan sonra orada qalan mülki əhali deportasiya olundu. Azərbaycanın əzəli ərazisi olan Qarabağın
bütün mədəni və maddi irsi məhv edildi, XX əsrin törədilən ən dəhşətli faciələrindən biri-Xocalı soyqrımı
Azərbaycan tarixinin faciəli səhifələrinə daxil edilib. Erməni silahlı qüvvələrinin sovet ordusunun 366-cı
motoatıcı alayının silahlı texnikasının köməyi ilə Xocalıda törətdikləri qırğın nəticəsində 613 dinc sakin, o
cümlədən 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla qətlə yetirilməsi, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25
uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib.Düşmən gülləsindən 76-sı uşaq olmaqla 487
nəfərin yaralanması, 1275 şəxsin əsir götürülməsi, əsir götürülənlərdən 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26
uşağın taleyi bu günədək məlum deyil.
Xocalı şəhərinə təşkil olunmuş silahlı hücum zamanı erməni silahlı qüvvələrinin mülki əhaliyə qarşı
törətdiyi əməllərin Cenevrə Konvensiyasının və BMT Baş Assambleyası tərəfindən 1948-ci il 10 dekabr tarixində
qəbul edilmiş “İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə”ni və BMT Baş Assambleyası tərəfindən 1974-cü
il 14 dekabr tarixində elan olunmuş “Qadın və uşaqların fövqəladə hallarda, silahlı münaqişələr dövründə
müdafiəsi haqqında Bəyannamə”ni kobud şəkildə pozduğu vurğulanmışdır.
Xocalı soyqırımının əsl mahiyyətinin açıqlanmasında və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında ümummilli
lider Heydər Əliyevin rolu xüsusi qeyd edilməlidir. Məhz Azərbaycan xalqının ümummilli lider Heydər Əliyevin
1994-cü ilin 1 mart tarixində Xocalı soyqırımı haqqında xüsusi sərəncam və 1997-ci il 25 fevral tarixində Xocalı
soyqrımı qurbanlarının xatirəsinin 1 dəqiqəlik sükutla yad edilməsi barədə razılıq imzalaması, Ulu Öndərin
təşəbbüsü ilə Azərbaycan Milli Məclisinin 1994-cü il 24 fevral tarixli qərarına əsasən 26 fevral “Xocalı soyqırımı
günü” elan olunub. Aradan 27 il keçib, amma erməni təcavüzkarlarının Xocalı şəhərində törətdikləri qanlı qırğının
ağrı-acısı hələ də qəlbləri göynədir. “Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz
ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı eyni
zamanda bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir". Heydər Əliyev Xocalı soyqırımı tarixə erməni
ekstremistlərinin və şovinistlərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri ən dəhşətli kütləvi terror aktlarından biri
kimi daxil olub. Azərbaycan xalqı iki yüz il ərzində ermənilər tərəfindən daim etnik təmizləməyə və soyqırımı
siyasətinə məruz qalıb. Azərbaycanlılar öz əzəli torpaqlarından kütləvi şəkildə qovularaq, qaçqına və məcburi
köçkünə çevrilib. Bütün bunlar şəhər və kəndlərin yerlə-yeksan edilməsi, on minlərlə günahsız insanın ölümü ilə
müşayiət olunub. Ermənilərin İrandan Azərbaycana köçürülməsinin 150 illiyi münasibətilə 1978-ci ildə Dağlıq
Qarabağda abidə ucaldan milli və ekstremist erməni dairələri “Böyük Ermənistan” ideyasını tarixi Azərbaycan
torpaqları hesabına həyata keçirmək üçün son iki yüz ildə xarici havadarlarının köməyi ilə Azərbaycana qarşı
müntəzəm olaraq çoxsaylı terror aktları, kütləvi qırğın, deportasiya və soyqırımı kimi amansız cinayətlər
törədiblər. Azərbaycan xalqı erməni şovinistləri tərəfindən daim etnik təmizləmələrə və soyqırımı siyasətinə
məruz qalıb. Azərbaycanlıların dədə-baba torpaqlarından qovulması sovet dövründə də davam edib. Çoxsaylı
tarixi sənədlər təsdiq edir ki, 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953-cü illərdə yüz minlərlə azərbaycanlı Qafqazdakı
tarixi ərazilərində etnik təmizləməyə və soyqırımı siyasətinə məruz qalıb, əzəli torpaqlarından deportasiya edilib.
Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa iddiaları “Böyük Ermənistan” yaradılmasını
nəzərdə tutan strateji planın tərkib hissəsidir. Ermənilərin tərəfdarı M.Qorbaçov hakimiyyətə gələndən sonra
Ermənistan hakim dairələri Kreml rəhbərliyinin havadarlığından və dəstəyindən istifadə edərək, Azərbaycana
qarşı ərazi iddiaları irəli sürməyə başladılar. Qorbaçovun bu işğalçılıq planını həyata keçirmək yolunda atdığı ilk
addım ən güclü maneəni - Heydər Əliyevi Siyasi Bürodan uzaqlaşdırmaq oldu. Sonralar siyasi arenada hadisələr
elə sürətlə inkişaf etməyə başladı ki, azərbaycanlılar Kreml rəhbərlərinin bir siyasi aktının “dərin mahiyyətini”
anlamağa macal tapmamış, onların növbəti məkrli addımı ilə üzləşməli oldular. SSRİ-nin ali rəhbərliyi bir-birinin
ardınca guya Dağlıq Qarabağda vəziyyəti sabitləşdirməyə yönəldilən qərarlar qəbul edir, amma əslində heç bir
siyasi tədbir görmürdü. Əksinə, bu sənədlər qonşu ölkənin Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmasını qanuniləşdirir,
ona Dağlıq Qarabağ vilayətində geniş imkanlar yaradırdı. Bu da öz ərazisində Azərbaycanın konstitusiya
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hüquqlarını heçə endirirdi. 1987-ci ildən başlayaraq Azərbaycan ətrafında əsl informasiya müharibəsi gedirdi.
Sovet KİV-lərində Azərbaycandakı hadisələr barədə praktiki olaraq bircə kəlmə də həqiqət yazılmırdı. Hadisələri
təhrif olunmuş şəkildə təqdim edir, ört-basdır edə bilmədikləri barədə isə həyasızcasına susurdular. 1988-ci ilin
fevral hadisələrindən sonra Dağlıq Qarabağın işğalı üzrə hərbi əməliyyatlar başlandı. SSRİ Silahlı Qüvvələrinin
Ermənistanda və Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində olan hissələri də erməni hərbi
birləşmələrinə qoşuldular. Xocalı faciəsinin çoxsaylı şahidləri bildirirlər ki, şəhərə hücumda keçmiş sovet
ordusunun 366-cı motoatıcı alayı iştirak edib. Xocalı faciəsində bu alayın xüsusi rolunu qeyd etmək lazımdır.
Alay Azərbaycan kəndlərinin, habelə Şuşa şəhərinin atəşə tutulmasında dəfələrlə iştirak edib. Xocalı faciəsindən
sonra alayın silahlarının bir hissəsinin, o cümlədən zirehli texnikanın ermənilərə təhvil verilməsi bunun ən bariz
sübutudur.. Bu siyahıda alay komandirinin arxa cəbhə üzrə müavini polkovnik Baylukovun, birinci batalyonun
komandiri polkovnik Moiseyevin, ikinci taqımın komandiri, mayor Ohanyanın, üçüncü taqımın komandiri, mayor
Nabokixin, birinci batalyonun qərargah rəisi, mayor Çitçiyanın, alayın kəşfiyyat rəisi, mayor Ayriyanın, bölük
komandiri, böyük leytenant Mirzoxalzarovun, kəşfiyyat taqımının rəisi, böyük leytenant Xrinxuanın, tank
bölüyünün komandiri, böyük leytenant Qarmaşın, bölük komandiri, böyük leytenant Akopyanın, bölük
komandiri, böyük leytenant Vavilovskinin, taqım komandiri, böyük leytenant Lısenkonun, batareya komandiri,
böyük leytenant Azarovun, tank əleyhinə batareya komandiri, böyük leytenant Abramovun, üçüncü tank
bölümünün komandiri leytenant Balezninin, tank taqımının komandiri leytenant Smakinin, istehkam bölüyünün
komandiri, leytenant Raçkovskinin, kəşfiyyat rəisinin müavini, leytenant Bondarevin, radiokimya taqımının rəisi
leytenant Kulovun, habelə kiçik zabit heyətindən daha 41 erməni hərbi qulluqçusunun adları var.
Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinin anılması məqsədilə kütləvi tədbirlər təşkil olunur, habelə Meksika,
Türkiyə, Almaniya və İsraildə onların xatirəsinə abidələr qoyulmuşdur. Hazırda Xocalı soyqrımının tanınması
Aərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycandan başqa,
Xocalını tam səviyyədə qətliam kimi Pakistan və Sudan tanıyır. Faciəni parlament səviyyəsində qətliam kimi
Meksika, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və Herseqovina, Cibuti, Peru, Honduras, Panama, iordaniya, Rumuniya
və Şotlandiya tanıyır. İndiyədək ABŞ-ın 22 ştatı Xocalını qətliam kimi tanıyan sənədi qəbul edib.
Eyni zamanda, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya
ədalət!” kampaniyası başlanılıb. Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinə əhəmiyyət
verməyərək Azərbaycanın torpaqlarını hələ də işğal altında saxlayırlar. Həmçinin Ermənistanın Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ətraf yeddi rayonunu hələ də işğal altında saxladığı, işğalçı ölkənin kriminal
rəhbərliyinin danışıqlar prosesində destruktiv mövqe tutması nəticəsində münaqişənin həllinin mümkün olmadığı
qeyd edilib. “Presseportal.de” portalında Böyük Britaniyanın Film və Televiziya Akademiyasında “Sonsuz
dəhliz” sənədli filminin təqdimatı yerləşdirilib. Filmin mövzusu olan Xocalı soyqırımı barədə ətraflı şəkildə bəhs
edilir, litvalı jurnalist A.Brokasa istinadla bu qətliamın “azadlıq və müstəqillik üçün verilmiş qurbanlar” olduğu
bildirilir. Reportaj Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın aşağıdakı sözləri ilə bitir: “Xocalı
soyqırımının ictimaiyyətin diqqətində saxlanılması vacibdir. Mən bu filmin çəkilməsinə sevinirəm. “Sonsuz
dəhliz” filmi Xocalıda baş vermiş dəhşətli qırğından və erməni təcavüzündən bəhs edir. Belə cinayətlər bir daha
təkrarlanmamalıdır”. Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar Berlin şəhərində keçirilmiş “Cənubi Qafqazda stabillik və
təhlükəsizlik simpoziumu”na dair səfirliyimizin alman dilində yayımladığı məlumat isə “Diplomatie Global”
jurnalı və “Köster” nəşriyyatının veb-səhifələrində yerləşdirilib. “RBB” televiziya kanalında isə azərbaycanlıların
və türklərin Xocalıda baş vermiş hadisələrin soyqırım kimi tanınması tələbi ilə Berlinin mərkəzində mitinq
keçirilib. 2018-ci ildə Braziliyanın nüfuzlu “EmbassyBrasilia” jurnalının internet səhifəsində Parana Federal
Universitetinin siyasi elmlər üzrə magistrı, Cənubi Qafqazdakı münaqişələr, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə mütəxəssis Joao Rikardo Guilherme Zimmer Xavierin portuqal və ingilis
dillərində “26 illik faciə” (26 years of a tragedy) məqaləsi yazılıb. Azərbaycanda Xocalı soyqırımının
işıqlandırılması əsasən Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Çingiz Mustafayevin adı ilə əlaqələndirilir. O, qısa
müddətli hərbi jurnalistik karyerasında ən vacib xidməti Xocalıda törədilən vəhşilikləri lentə almaq olmuşdur.
Xocalı faciəsinin gələcək nəsillərə çatdırılması bizim qarşımızda duran müqəddəs vəzifələrdəndir.
Azərbaycan xalqı və onun dövləti Xocalı faciəsinin heç vaxt unutmur və unutmayacaqdır.
Palitra. - 2019.- 23 fevral. - № 37. - S. 9.

106

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Xocalı, Quba kimi soyqırımlar ermənilərin yüzillər boyu məqsədyönlu şəkildə həyata
keçirdikləri siyasətin nəticəsidir
VIII Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbinin iştirakçıları Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya
obyektiv çatdırılmasına töhfə verəcələr
Bu gün Azərbaycan xalqı erməni daşnaklarının 1992-ci ildə Xocalı şəhərində vəhşicəsinə törətdikləri
soyqırımı faciəsinin 27-ci ildönümü gününün anılmasına hazırlaşır. Xocalı soyqırımı, təkcə orada yaşayan
insanlara yox, həm də bəşəriyyətə qarşı yönəlik bir faciə kimi tanıdılmalıdır. Xocalı faciəsi həm də erməni radikal
millətçilərinin tolerant və multikultural dəyərlərə vurduğu dəhşətli zərbədir. Bu, erməni millətçilərinin
Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi ilk vəhşilik deyil. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvələrində də rus-sovet
qoşunlarının Azərbaycanı işğal etdiyi zaman, ermənilər ölkəmizin müxtəlif bölgələrində sovet rejimini bərqərar
etmək adı altında minlərlə insanı qətlə yetiriblər. Lakin bu faciələr və soyqırım faktları sovet rejimi tərəfindən
gizlədilib. Sovet rejiminin süqutu, erməni separatistlərinin ölkəmizə qarşı yenidən torpaq iddiaları ilə çıxış
etmələri və Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlanması ilə biz öz tariximizlə daha
dərindən tanış olmaq imkanı qazandıq və ermənilərin iç üzü aşkara çıxdı.
Bu gün bütün dünyaya multikltural dəyərlərin qorunub inkişaf etdirilməsi modelini təbliğ edən Azərbaycan
müstəqillyin ilk illərində yenidən ermənilərin açıq təcavüzünə məruz qaldı.
Bütün beynəlxalq təşkilatların səylərinə baxmayaraq, ermənilər bu gün də özlərinin separatçılıq siyasətlərin
davam etdirirlər. Azərbaycan isə baş verən bütün faciələrə, dinc əhalimizin öz yurd-yuvalarından qaçqın-köçkün
düşmələrinə rəğmən, erməni tərəfinə münaqişənin sulh yolu ilə həllini təklif etsə də, öz xislətlərindən əl çəkə
bilməyən ermənilər bu təklifi görməzdən gəlirlər.
Azərbaycanın hansı dəyərlərə daha çox üstünlük verdiyini isə dünya ictimaiyyəti artıq çox gözəl bilir.
Azərbaycan dövlətinin ortaya qoduğu mutikultural və tolerant mövqeyin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan
dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi tanınır və Azərbaycan multikulturalizmi modeli nümunə kimi göstərilir.
Bu modelin təbliği üçün isə heç şübhəsiz ki, maarifləndirmə tədbirlərin müxtəlif formalarından istifadə
edilməlidir. Belə formalardan biri də, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan Yay və Qış məktəbləri
ideyasıdır. Prezidentin bu ideyasını gerçəkləşdirmək məqsədi ilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi
"Azərbaycan multikulturalizmi fənninin xaricdə və ölkə universitetlərində tədrisi" layihəsin həyata keçirir. Bu
layihə çərçivəsində hazırda dünyanın 19, Azərbaycanın isə 38 nüfuzlu ali təhsil ocağında Azərbaycan
multikulturalizmini öyrənən tələbələr üçün təşkil olunan Qış və Yay məktəblərinin məqsədi həmin gənclərin
nəzəri şəkildə öyrəndikləri multikultural və tolerant dəyərlərin qorunub yaşandığı ölkəmizdə bilavasitə şahid
olmasına şərait yaratmaqdır.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, gənclərin Yay və Qış məktəblirin təşkilində BBMM-lə yanaşı Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsi, Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi, QHT-lər və digər dövlət qurumları da yaxından
iştirak edirlər.
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin (BBMM) təşkilatçılığı ilə bu il keçirilən və "Azərbaycan
multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları" adlanan VIII Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbi layihəsinin
iştirakçıları Qafqaz Müsəlmanları idarəsində olublar.
Dünyanın 16 ölkəsinin aparıcı ali məktəblərini təmsil edən layihə iştirakçıları əvvəlcə Təzəpir məscidini
ziyarət ediblər. Qonaqlara məscidin tarixi, Azərbaycanın ictimai həyatında oynadığı rol, son illər ölkə rəhbərinin
diqqət və qayğısı ilə kompleksdə aparılan yenidənqurma işləri ilə bağlı ətraflı məlumat verilib.
Görüşdə çıxış edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Aparat rəhbəri Simran Həsənov qonaqlara Şeyxülislam
Allahşükür Paşazadənin salamlarını çatdırıb. O qeyd edib ki, multikultural dəyərlərin təbliği baxımından bu kimi
görüşlər böyük əhəmiyyət daşıyır. QMİ-nin tarixi, keçdiyi şərəfli yol, ölkəmizdə din-dövlət münasibətləri, bu
sahədə son illərdə görülən işlər haqqında VIII Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbinin iştirakçılarına
məlumat verən Aparat rəhbəri qeyd edib ki, Azərbaycanda din dövlətdən ayrı olsa da, dindarlar və dini icmalar
dövlət qayğısı ilə tam əhətə olunublar.
Tədbirdə həmçinin bildirilib ki, belə görüşlər artıq ənənəvi xarakter alıb və uğurla davam edən bu
layihənin, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya obyektiv çatdırılmasına töhfə verəcəyinə heç kimdə şübhə yoxdur.
Göruşdə xüsusi olaraq vurğulanıb ki, xalqımız 27 il öncə baş verən Xocalı qətliamının növbəti ildönümünü qeyd
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edir. Bu baxımdan, VIII Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbinin iştirakçıları da dünya ictimaiyyətinə misli
görünməmiş bu faciə barədə dolğun məlumat vermək istiqamətində böyük işlər görmək imkanlarına malikdirlər.
Qış Məktəbinin iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb ki, Azərbaycanda qadınlar da dini icmalarda fəal təmsil
olunur, ölkənin siyasi-ictimai və mədəni həyatında aktiv rol oynayırlar. Qeyd olunub ki, Ölkəmizin Birinci vitseprezidenti, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyeva da milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və
təbliği istiqamətində genişmiqyaslı işlər həyata keçirir, eyni zamanda bu sahədə görülən digər işlərə də yaxından
dəstək verir.
Tədbir iştirakçılarına son illər QMİ-nin təşəbbüsü ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən beynəlxalq
konfranslar barədə də məlumat verilib və bildirilib ki, belə tədbirlərin keçirilməsi bu il də davam etdiriləcək.
Qış Məktəbinin Almaniyadan olan iştirakçısı, Humboldt Universitetinin tələbəsi Urs Unkauf tədbirdə çıxış
edərək Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin təşəbbüsü ilə ötən il Belində keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak
etdiyini, belə tədbirlərin dünyada dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun möhkəmlənməsinə mühüm töhfə
verdiyini qeyd edib.
Tələbə Almaniyadakı Berlin Humboldt Universitetində beynəlxalq münasibətlərin tarixi və sosiologiya
üzrə təhsil aldığını, eyni zamanda, Almaniya - Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı tədqiqat apardığını bildirib. O
həmçinin Azərbaycan həqiqətlərin özündə əks etdirən məqalələrlə müxtəlif nəşrlərdə çıxış etdiyini deyib. "Mən
Azərbaycana, Quba rayonuna gəldikdən sonra buradakı tolerantlıq modeli barədə fikirlərimi daha da
təkmilləşdirdim. Ölkənizdə müxtəlif konfessiyaların, xalqların və etnosların qarşılıqlı anlaşma şəraitində
yaşaması diqqətimi çəkdi".
Urs Unkauf dünyanın 16 ölkəsinin aparıcı universitetlərində təhsil alan tələbələrin cəlb olunduğu layihənin
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib.
"Biz Azərbaycanda dini və etnik müxtəliflik barədə mühazirələr dinlədik. Ölkənizin necə zəngin
multikultural dəyərlərə malik olduğunu öyrəndik. Bir çox dünya ölkələri Azərbaycan tolerantlıq modelini nümunə
götürməlidir".
Daha sonra VIII Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbi layihəsinin iştirakçıları Quba Soyqırımı
Memorial Kompleksini ziyarət ediblər.
Azərbaycan, Gürcüstan, Çexiya, Almaniya, Serbiya, Hindistan, Bosniya və Herseqovina, Avstriya,
Yaponiya, İspaniya, Tacikstan, Yunanıstan, Portuqaliya, Rusiya, Bolqarıstan, San-Tome və Prinsipi Demokratik
Respublikası və Braziliyanın aparıcı universitetlərində təhsil alan tələbələrə ermənilərin törətdikləri soyqırımı
haqqında ətraflı məlumat verilib. O da qeyd olunub ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə yaradılan Quba
Soyqırımı Memorial Kompleksi 2013-cü il sentyabrın 18-də açılıb. Kompleksdə quraşdırılan sensor ekranlı
monitordakı xüsusi xəritədə ermənilərin ötən əsrdə xalqımıza qarşı respublikamızın müxtəlif bölgələrində həyata
keçirdikləri soyqırım aktları barədə bir neçə dildə məlumat əldə etmək mümkündür.
O da qeyd olunub ki, Quba soyqırımı məzarlığı 2007-ci il aprelin 1-də ərazidə torpaq işləri görülərkən
aşkarlanıb. Bundan sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun
əməkdaşları tərəfindən kütləvi məzarlıqda geniş tədqiqat işləri aparılıb. Tədqiqatlar nəticəsində məzarlığın 1918ci ildə ermənilərin yerli dinc əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımla bağlı olduğu müəyyən edilib.
Qış Məktəbi layihəsinin iştirakçıları Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin xatirə kitabına ürək sözlərini
yazıblar.
VIII Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbi layihəsinin iştirakçıları Qubada dağ yəhudilərinin yığcam
yaşadıqları Qırmızı qəsəbədəki "Giləki" və "Altı günbəz" sinaqoqları ilə yaxından tanış olublar.
Fevralın 18-də isə VIII Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbi layihəsinin iştirakçıları "Şahdağ" Turizm
Mərkəzində olublar.
Tələbələrə mərkəzdəki otellər, turistlərə göstərilən xidmətlərin növləri və qiymətləri barədə ətraflı məlumat
verilib.
O da qeyd olunub ki, "Şahdağ" Turizm Mərkəzi 2012-ci ildə istifadəyə verilib. Mərkəz Azərbaycanda,
eləcə də Qafqaz regionunda ən böyük dağ-xizək kurortudur. Turizm mərkəzi həm qış, həm də yay mövsümündə
turistləri qəbul edir. Hazırda "Şahdağ" Turizm Mərkəzinin regional və daha irimiqyaslı təbliğatının aparılması,
tanıdılması və buraya xarici turistlərin cəlb olunması məqsədilə bir sıra beynəlxalq turizm şirkətləri ilə işgüzar
əlaqələr qurulur. VIII Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbi layihəsinin iştirakçıları üçün layihə çərçivəsində
fevralın 23-dək Quba, Qusar, Xaçmaz rayonlarında və Bakıda bir sıra tədbirlər keçiriləcək.
Bu il keçirilən Qış Məktəbinin Xocalı faciəsini ildönümü ərəfəsinə təsaduf etməsi, layihə iştirakçılarının
erməni vəhşiliyi ilə əyani tanış olmaq imkanı verir ki, bu da onlara öz vətənlərinə qayıtdıqları zaman Azərbaycan
həqiqitlərinin təbliğində çox böyük kömək olacaq.
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Bir daha qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan xalqına qarşı ermənilərin törətdikləri Xocalı, Quba kimi
soyqırımlar, sadəcə milli-etinik münaqişə deyil, bu ermənilərin yüzillər boyu məqsədyönlu şəkildə həyata
keçirdikləri siyasətin davamıdır.
“Paralel”in Araşdırma Qrupu
Paralel. - 2019.- 23 fevral. - № 37. - S. 10.
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Bişkekdə Xocalı qurbanlarının xatirəsi anıldı
Fevralın 22-də Bişkekdə Xocalı Soyqırımın 27-ci ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib. Anım
mərasimi başlamadan öncə Xocalı Soyqırımını özündə əks etdirən foto və kitab sərgisinə baxış keçirilib,
iştirakçılara Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı Soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümü ilə bağlı
imzaladığı Sərəncamın sürəti, “Xocalıya Ədalət” Beynəlxalq Kampaniyası İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanmış
məlumat toplusu və Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun qırğız və rus dillərində
çap olunmuş “Xocalı Soyqırımı” kitabı təqdim edilib.
Mərasimin əvvəlində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış Xocalı Soyqırımı haqqında “Xocalıya
Ədalət” adlı sənədli film nümayiş edilmiş və Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
edilib.
Tədbiri açan Azərbaycan Respublikasının Qırğız Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hidayət
Orucov Xocalı Soyqırımı barədə ətraflı məlumat verib. Xocalı Soyqırımını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq,
Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad etmək, erməni vandalizminin mahiyyətini, onların iç üzünü açmağın
vacib olduğunu vurğulayan səfir bu vəhşiliklərin cavabsız qalmayaçağını, Azərbaycanın bütün mövcud
imkanlardan istifadə edərək, Prezident İlham Əliyevin səriştəli, uzaqgörən siyasəti ilə öz torpaqlarını işğaldan
azad edəcəyini və işğalçıların layiqincə cavablarını alacaqlarını, tarixin məhkəməsinin qaçılmaz olduğunu
bildirib.
Hidayət Orucov Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümü haqqında Prezident İlham Əliyevin
Sərəncamının əhəmiyyətindən danışaraq qeyd etmişdir ki, 2008-ci ildən başlayaraq Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalı Soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə
“Xocalıya Ədalət” adlı beynəlxalq informasiya kampaniyası keçirilməkdədir.
“Xocalıya Ədalət” kampaniyası çərçivəsində 700 minə yaxın insan tərəfindən müsbət rəy toplanıb və ən
əsası onun 150 minə yaxın yalnız bir internet səhifəsində qeydə alınıb. Heydər Əliyev Fondu Avropanın,
Asiyanın, Afrikanın, Şimali və Cənubi Amerikanın 100 yaxın ölkələrində Xocalı Soyqırımı ilə bağlı tədbirlər
keçirir.
“Azəri” İctimai Birliyinin sədri Əzizağa Əliyev, Qırğız-Türk “Manas” Universitetinin rektoru Səbahattin
Balçı, Böyük Vətən müharibəsi veteranı, Qırğızstanın Əməkdar inşaatçısı Əsəd Həsənov Xocalı Soyqırımı və
erməni təcavüzü barədə düşüncələrini bölüşüb, ermənilərin işğalçılıq siyasətinin ancaq Azərbaycan üçün deyil,
bütün region üçün təhlükə olduğunu qeyd ediblər.
Mərasimdə Qırğız Respublikası Hökumətinin müxtəlif strukturlarının təmsilçiləri, Föqəladə və Səlahiyyətli
səfirlər, ölkədə akkreditə olunmuş diplomatik missiyaların, beynəlxalq qurumlarının təmsilçiləri, Azərbaycan
diasporunun üzvləri, ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri və Qırğızstanın kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələri iştirak ediblər.
525-ci qəzet. - 2019.- 23 fevral. - № 37. - S. 5.
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Allahşükür Paşazadə: “Xocalıda törədilənlər vəhşiliklərin kulminasiya nöqtəsidir”
S. Qarayeva
“Azərbaycan şəhəri Xocalıda törədilən vəhşiliklər hələ də dünya ictimaiyyəti tərəfindən pislənməyib və
layiqli qiymətini almayıb”. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə
İdarə tərəfindən Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə çıxışı zamanı deyib. Onun
sözlərinə görə, Xocalıda törədilənlər vəhşiliklərin kulminasiya nöqtəsidir: “Ancaq bu vəhşilikləri törədənlər hələ
də hüquqi cəzasını almayıblar. Ermənistan heç bir beynəlxalq qurumun qərar və qətnamələrinə məhəl qoymur.
Cəzasızlığından ilhamlanan Ermənistan daim atəşkəsi pozmağa cəhd edir, sülh danışıqlarında qeyri-konstruktiv
mövqe nümayiş etdirir”.
O qeyd edib ki, soyqırım törədənlərin havadarları Azərbaycana qarşı törədilən terrorizmə haqq
qazandırmaq niyyətindədir: “Həqiqət bundan ibarətdir ki, bütov bir şəhərin məhv edilməsi soyqırım aktıdır.
Növbəti dəfə beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirik ki, bu soyqırıma biganə qalmasınlar, Qarabağ münaqişəsinin
həllində bizə kömək etsinlər. Ən əsası isə haqqın tərəfində olsunlar. Qeyd edim ki, Azərbaycanın bütün
məscidlərində və dini məclislərdə cümə günü şəhidlərin şəninə xütbələr veriləcək, onların əziz ruhuna “Qurani
Kərim”, dualar oxunacaq”.
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı bildirib ki, Xocalı soyqırımı ilə
əlaqədar Azərbaycanda və digər ölkələrdə tədbirlər keçirilir: “Bu, bizim şəhidlərin qarşısında olan borcumuzdur
və həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə daha dəqiq çatdırmaq vəzifəmizdir”.
Onun sözlərinə görə, soyqırımla bağlı bəyanatlar qəbul edərək dünya liderlərinə ünvanlanması vacib
addımdır: “Cinayətləri unutmamalı və dünyanı məcbur etməliyik ki, bunu yaddaşlarına həkk etsinlər. Soyqırım
insanlıq əleyhinə törədilən cinayətdir və bunun müddəti yoxdur. Yəni bu cinayətin işləri daimi qalır. Həmin
cinayətkarlar harada olmalarından asılı olmayaraq ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verməli olacaqlar”.
Dövlət Komitəsinin sədri bildirib ki, Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində ölkədə ciddi
işlər görülüb və bu gün də davam edir: “Soyqırıma hüquqi siyasi qiymətin verilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə olub. Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması üçün də Heydər Əliyev Fondunun da danılmaz
əməyi var. Görülən işlərin nəticəsi olaraq bu soyqırımın tanınması baxımından müsbət irəliləyişlər əldə edilib.
Çünki ölkədə xalqın birliyi var və dövlət başçısına bu istiqamətdə gördüyü işdə dəstək olmalıyıq”.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev isə bildirib ki,
“Xocalı soyqırımı əliyalın xalqımıza qarşı xüsusi amansızlıqla törədilib”. Onun dediyinə görə, Azərbaycan xalqı
çox ağrılı gün yaşayıb: “Köçəryan, Sarkisyan hakimiyyəti nəinki bu soyqırımı təşkil ediblər, onun birbaşa
iştirakçıları olublar. Ona görə də bu soyqırım xüsusi amansızlıqla törədilib. Vaxt gələcək Xocalı soyqırımını
törədən canilər beynəlxalq tribunal qarşısında cavab verəcəklər”.
Dövlət Komitəsinin sədri bildirib ki, Azərbaycan torpaqları bu gün də işğal altındadır, dünyanın ən böyük
hüquqi təşkilatı olan BMT-nin torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamələr hələ də yerinə
yetirilməyib: “İnanıram ki, yaxın gələcəkdə biz buna nail olacağıq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunacaq.
Bugünkü siyasətimiz torpaqların sülh yolu ilə azad edilməsidir. Ancaq vaxtı çatanda, lazım olanda Azərbaycanın
tam hüququ var kı. Güclü ordusu hesabına ərazi bütövlüyünü təmin etsin”. Xankəndi seçki dairəsindən seçilmiş
deputat Flora Qasımovanın dediyinə görə, Xocalıda vəhşilik törədənlər öz cəzalarını almalıdırlar, Şuşa türməsində
cəza çəkməlidirlər. Çünki onlar Şuşanı “çox istəyirlər”.
O vurğulayıb ki, Ermənistan, erməni separatçıları Şuşanı erməniləşdirmək istəyirlər: “O torpaqlara
azərbaycanlıların qanı tökülüb. Bu gün Xocalının adını dəyişib orada uşaq bağçası tikiblər. Hansı ki, orada 1000dən çox erməni yerləşdirilib. Bu gün bizə müraciət edirlər ki, gəlin xalqları sülhə hazırlayaq. Bunları görəndə isə
bilmirəm nə edim, seçicilərimin qarşısına çıxım onlara nə deyim? ”
F. Qasımova qeyd edib ki, ermənilər Dağlıq Qarabağdakı və işğal altında olan digər rayonlarda yer adlarını
dəyişirlər: “Bizim yaşadığımız Qubadlıda, Kəlbəcərdə təpələrə xaç qoyurlar. Vaxtilə alban kilsələrini
saxtalaşdırıb erməniləşdirdilər. Ermənistanda hakimiyyətdə olmuş separatçı qüvvələr xalqların bir-biriylə
yaxınlaşmasına imkan vermirdi. Bu vəziyyət indi də dəyişməyib. Sadə xalqı günahlandırmıram. Düzdür, bizə
yuxarıdan aşağı baxırdılar. Mən Xankəndində doğulmuşam. Ancaq sadə xalq müharibə istəmirdi. Qarabağda
yaşayan yerli əhali də bilir ki, biz ora qayıdacağıq, çünki ora Azərbaycan torpağıdır”.
525-ci il.-2019.-22 fevral.-№36.-S.5.
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XX əsrin faciəsi-Xocalı soyqırımı
Rəhim Bayramov,
Tərtər Hərbi prokurorluğunun böyük müstəntiqi ədliyyə baş leytenantı
Heydər Əliyev: “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”
Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrindən biri kimi daxil olub.
Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının on illiyi münasibətilə
Azərbaycan xalqına müraciətində qeyd edib ki, bu amansız və qəddar soyqırım aktı insanlıq tarixinə ən
qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqı 200 il
ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırım siyasətinə məruz qalıb.
Azərbaycan xalqı tarixi torpaqlarından qovulub, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilib və bütün bunlar
ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət olunub, Azərbaycanlıların öz tarixi-etnik torpaqlarından
qovulması sovet dövründə də davam edib.
1948-1953-cü illərdə Ermənistandan 150 min azərbaycanlı deportasiya olunub və Azərbaycanın Kür-Araz
düzənliyində yerləşdirilib. 1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min azərbaycanlı bu ərazilərdən
qovulub, bununla da Ermənistan monoetnik dövlətə çevrilib. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan
hadisələr, erməni ideoloqlarının “Dənizdən dənizə Ermənistan” adlı sərsəm bir ideyasını reallaşdırmaq cəhdi
kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərə günahsız insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi
torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələndi. Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan
dövləti Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək istəyir, bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduqlarını nümayiş
etdirirdilər. 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 məqsədləri nə idi? Bu bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində
azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən, ümumiyyətlə,
Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək məqsədi 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 Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti kimi düşüb. 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 ediliməsi və dünyanın ən qədim məzarlıqlarından sayılan Xocalı qəbiristanlığının texnika
vasitəsiylə darmadağın edilməsi erməni vandalizminin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, dünya mədəniyyətinə qarşı
da zorakılıq aktıdır.
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 150-sinin taleyi indi də məlum deyil. Bütün bunlar erməni
hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla və ağlasığmaz vəhşiliklə həyata keçirilib. Hücumda, həmçinin mayor
Oqanyan Seyran Muşeqoviçin (Seyran Oqanyan hazırda Dağlıq Qarabağda ermənilərin qeyri-qanuni rejiminin
“müdafiə naziri”dir) komandanlığı altında 366-cı alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandası altında
3-cü batalyonu, 1 saylı batalyonun qərargah rəisi Çitçyan Valeriy İsayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq
erməni zabit və praporşik iştirak edib (“Xocalının işğalına dair istintaq materiallarından”).
Şəhər əhalisinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən əvvəlcədən düzəldilmiş pusqularda
qətlə yetirilib. Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən, dörd gün ərzində Ağdama
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Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilib, onlarla meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar
edilib. Ağ-damda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın), o cümlədən 13 uşaq meyiti məhkəmə-tibbi ekspertizasından
keçirilib. Ekspertiza zamanı müəyyən edilib ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə
yaraları səbəb olub, 10 nəfər isə küt alətlə vurularaq öldürülüb. Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın baş dərisinin
soyulması faktını da qeydə alıb. Xocalı soyqırımının epizodları insanı dəhşətə gətirir. Xocalı sakini Əntiqə erməni
hərbçilərinin tələb etdiyi “Bu yerlər böyük Ermənistanın bir hissəsidir” sözlərini dilinə gətirmədiyinə görə
ermənilər tərəfindən diri-diri yandırılıb. Digər Xocalı sakini Səriyyə Talıbova danışırdı ki, 4 mesxeti türkü və 3
azərbaycanlının erməni qəbirinin üzərində başını kəsdilər. Sonra daha 2 azərbaycanlının gözlərini çıxartdılar.
Ermənilər sağ qalmış insanlar üzərində tamamilə təhqiredici hərəkətlər həyata keçirmişdilər. Onların başının
dərisini soymuş, başlarını və bədəninin digər orqanlarını kəsmiş, uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların
qarnını yarmışdılar. Hücum zamanı Xocalıda istifadəsi qadağan olunmuş 5,45 kalibrli patronlardan və kimyəvi
silahlardan istifadə edilib. Bütün bunlar Ermənistanın Cenevrə konvesiyasının protokollarını pozaraq, müharibə
qaydalarına zidd olaraq dinc sakinlərə qarşı həyata keçirilən soyqırım olduğunu təsdiqləyir. Xocalı soyqırımının
xüsusi amansızlıqla törədilməsi rus, gürcü, ingilis, fransız, alman, amerikalı və digər ölkələrin vətəndaşı olan
jurnalist və publisistləri dəhşətə gətirib.
Xocalı qaçqınlarının Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, 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, Avropa ittifaqı və ATƏT kimi kifayət qədər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, sülhsevər
ölkələri Ermənistan kimi dövlətin belə təcavüzkarlığına və özbaşınalığına qarşı tədbir görəcəklər.
Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları
pisləyir, yolverilməz olduğunu bildirirlər. Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr “Soyqırım cinayətinin xəbərdarlıq
edilməsi və cəzalandırılması” konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin
Beynəlxalq məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. Dünya bilməlidir ki, bu cinayət,
təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün sivilizasiyalı dünyaya, bəşəriyyətə qarşı yönəldilib. Bu gün
Ermənistanda mühüm dövlət postları tutanlar, Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan eləcə də Robert Köçəryan və
digərləri baş vermiş soyqırımın günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidir. Cinayət
cəzasız qalmamalıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham edilməlidir.
Beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətlərinin parlamentləri Ermənistan Respublikasının Azərbaycan torpaqlarında
törətdiyi hərbi cinayətə - Xocalı soyqırımına əsl soyqırım hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət
verməlidirlər.
Hərbi and.-2019.-22 fevral.-№ 7.-S.6.
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Abidəyə çevrilmiş tarix
Zöhrə Fərəcova
Qətlə yetirilmiş körpəsini qolları üstündə tutmuş ana... O, bu dünyanın ən böyük ağrısını, dərdini "danışır”.
Təkcə bir xalqın deyil, bütövlükdə insanlığın faciəsi olan Xocalı soyqırımını haray çəkir... Baxışlarında hüzn də,
fəryad da, işğala, işğalçılığa nifrət, müharibəyə etiraz da var. Bu abidələşmiş Ana XX əsrin ən dəhşətli
faciələrindən birinin - Xocalı soyqırımının simvoludur.
"Ana fəryadı” adı verilmiş bu əsər heykəltəraşların təxəyyülündən yaranmadı. Müəlliflər heykəlin
hazırlanmasında o dəhşətli hadisələri lentin yaddaşına köçürmüş, sonralar özü də şəhidlik mərtəbəsinə yüksəlmiş,
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Çingiz Mustafayevin çəkdiyi videomateriallardan istifadə etdilər. Heykəldə şəhid
edilmiş körpəsini köksünə sıxaraq işğalçıların zülmündən qaçan ana əksini tapdı.
Xatırladaq ki, 1993-cü ildə burada başqa bir abidə qoyuldu. Həmin "Ana fəryadı” abidəsində erməni
cəlladları tərəfindən öldürülmüş körpəsini başı üzərinə qaldırmış gənc xocalılı qadın əks olundu. Müəllifi
heykəltəraş Elçin Muxtarov olan həmin abidə də ermənilərdən canını qurtarıb qaçan Xocalı qadınlarının
ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Əsərdə 1992-ci ilin 25-dən 26-na keçən qarlı-şaxtalı gecədə evindən çıxmağa məcbur
olmuş, ayaqyalın, böyük əzab-əziyyətlə meşələrdən, çaylardan keçib gələn ana təsvir edildi. Xocalı qadınlarının
timsalı olan ananın görkəmində həm fəryad, imdad, həm də ittiham vardı. Onunla eyni taleyi yaşamış qadınların
təmsilçisi olan ana sanki bütün dünyanı ittiham edir, onlardan cavab istəyir.
Sonradan Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən burada daha böyük abidə ucaldılması qərara alındı. Yeni
heykəlin yaradılması üçün Aslan, Mahmud və Teymur Rüstəmovlara müraciət olundu. Beləliklə, abidənin
hazırlanması işinə heykəltəraşlar ailəsi cəlb edildi. Üzərlərinə düşən işin çox məsuliyyətli və ağır olduğunu bilən
heykəltəraşlar bir neçə eskiz çəkdilər. Müzakirələrdən sonra onlardan biri qəbul edildi. Heykəltəraşlar həmin eskiz
üzərində işə başladılar. Heykəlin digər müəllifi Teymur Rüstəmov sonralar bildirirdi: "Bir kompozisiyada Xocalı
gecəsində baş vermiş bütün faciələri və dəhşətləri əks etdirmək lazım idi, əlində ölmüş uşaq tutmuş qadın bu
təsvirdə açar rolunu oynadı”. Tarixi əsərin ərsəyə gəlməsindən danışan heykəltəraş Mahmud Rüstəmov isə belə
demişdi: "Təbii ki, bunu işləmək asan deyildi. Faciəni əks etdirən şəkillər ürəyimizi pərən-pərən edirdi. Çoxuna
baxmaq mümkün deyildi. Bu, böyük ağrıdır, çox ağır tarixdir. Bunu nəinki xalq, bütün dünya bilməlidir ki,
ermənilər bizə qarşı belə soyqırımı törədiblər. Biz çalışdıq ki, bu abidə ilə bütün məlumatları çatdıra bilək”.
Bir günün şəhidləri...
2007-ci ilin sonu, 2008-ci ilin əvvəlində Bakı şəhərinin Xətai rayonunda, Şah İsmayıl metrosu yaxınlığında
25 min kvadratmetr ərazidə bərpa işləri görüldü və abidə kompleksi yenidən quruldu, 1993-cü ildə qoyulmuş
"Ana fəryadı” heykəlinin yerində yenisi ucaldıldı. Abidə kompleksinin məzmununda elə ciddi dəyişiklik olmadı.
Sadəcə birinci heykəldə ana öldürülmüş körpəsini başı üzərində qaldırıb, ikincidə isə qolları üstündə tutub.
2008-ci il fevralın 26-da - Xocalı faciəsinin ildönümü günü yeni abidənin açılışı oldu.
Aslan, Mahmud və Teymur Rüstəmovların həmmüəllifi olduqları tunc və qara qranitdən hazırlanan
abidənin hündürlüyü 8,6 metr, heykəlin hündürlüyü isə 3,2 metrdir. Abidənin postamentində yerləşdirilmiş
barelyeflərdə Xocalı faciəsi zamanı qətlə yetirilmiş 613 nəfərin adı həkk olunub. Soyqırımı zamanı qətlə
yetirilənlərdən 169-u uşaq və qadınlardır. Xocalı faciəsində elə ailələr var ki, bir neçə üzvünü itirdi, 8 ailə isə
tamamilə məhv edilmişdi. Onların doğum illəri, ayları, günləri fərqli olsa da, ölüm günləri birdir - 26 fevral 1992ci il... Buna görə də lövhədə ölüm günləri qeyd olunmayıb.
Xalqımızın ziyarət yeri...
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə yer üzündən silinən şəhərin şəhid edilmiş, ağrılı bir tarixin
şahidlərinə çevrilmiş sakinlərinin fəryadını əks etdirən bu abidə xalqımızın ziyarət yerlərindən biridir. Hər il
fevralın 26-da - Xocalı soyqırımının anım günündə dövlət, hökumət, ictimaiyyət nümayəndələri, eləcə də minlərlə
paytaxt sakini Xocalı Abidəsi Kompleksini ziyarət edir.
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1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecəyə qədər xalqımıza qarşı törədilən qətliamlar, onların səbəbləri
və həmin gecə Xocalıda əhaliyə qarşı törədilən vəhşiliklər lənətlənir. "Ana fəryadı” Xocalı soyqırımının real
təsvirini verir. İşğalçı qüvvələrin xocalılılara qarşı vəhşiliklərini, uşaqdan böyüyədək kimsəyə aman
vermədiklərini göstərir.
Bu abidə təkcə xocalılıların yox, ümumiyyətlə, zaman-zaman ermənilərin həyata keçirdikləri terrorların,
soyqırımlarının, sui-qəsdlərin qurbanı olmuş Azərbaycan övladlarının daşlaşmış haray səsləridir. "Ana fəryadı”
Xocalı şəhərinin fəryadıdır. Ancaq kədərlə ona dikilən baxışlardan yalnız imdad diləmir, həm də Xocalıya,
xocalılılara ədalət tələb edir.
Xocalının səsini dünyaya bəyan etmək hər bir azərbaycanlının mənəvi borcudur. 1992-ci ildə fevralın 25dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində mülki azərbaycanlılara qarşı erməni silahlı birləşmələri tərəfindən
törədilmiş soyqırımı barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində bu cür sənət əsərlərinin rolu
isə danılmazdır.
Azərbaycan.-2019.-22 fevral.-№43.-S.10.
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Məkrli planın Xocalı dəhşətləri
Bu ssenarinin müəllifi M.Qorbaçov, "oyunçu”ları isə erməni millətçiləri idi
Oqtay Ələkbərov,
coğrafiyaşünas, tədqiqatçı
XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdiyi qanlı faciə insanlığa və bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş ən
ağır cinayətlərdən biridir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Rusiyanın 366cı motoatıcı alayı ilə birləşib Xocalı şəhərini odlara qalayaraq azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətdilər.
Cinayətkar erməni qoşunlarının vəhşiliyi nəticəsində, rəsmi rəqəmlərə görə, Xocalı əhalisindən 613 nəfəri
öldürülmüş, 487-si şikəst olmuş, 1275-i dinc sakin olmaqla, qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək ağlasığmaz
erməni zülmünə, təhqir və həqarətlərə məruz qalmışlar.
Bu qanlı faciə baş verən gün mən İran İslam Respublikasının Parsabad şəhərində idim. Fevral ayının 26-da
axşam İran televiziyası törədilmiş vəhşiliyi xəbərlər proqramında göstərdi. Mən fars dilini bilmədiyim üçün
hadisənin kimlər tərəfindən törədildiyini başa düşmədim. Müxtəlif mənbələrdən verilən məlumatlara görə, Xocalı
faciəsini işiqlandırmaq üçün ermənilər 32 ölkədən 47 jurnalist dəvət etmişdilər.
Həmin jurnalistləri Xocalı faciəsinə başçılıq edən Yuri Zaviqarov təlimatlandırır, çəkilişlər aparmağa,
qeydlər götürməyə şərait yaradırdı. Onlar dağıdılmış, viranə qalmış yerləri dünyaya göstərir və acı bir təəssüflə
qeyd edirdilər ki "azərbaycanlılar günahsız erməniləri qırdılar”. Ermənilər Xocalı ilə Azərbaycanı qan tökməkdə
günahlandıran materialları təkrar-təkrar çap etdirirdilər.
Ermənilər "azərbaycanlılar Xocalını yandırıb getdilər” reportajını 49 dəfə dünya mətbuatında çap etdirdilər.
Çox təəssüflə qeyd edirik ki, ermənilər hiyləgər, riyakar xisləti ilə bir çox dövlətləri öz yalanlarına inandırmağa
çalışırdılar.
Bu hadisə məni bir qədər əvvəllərə apardı. 1988-ci ilin yanvar ayında Şuşa sanatoriyasında müalicə
olunduğum zaman Ağdam şəhərindən olan əməkdar jurnalist Bəbir Hüseynovla taksi ilə xəstəxanada bir nəfərə
baş çəkməyə gedirdik. Taksi sürücüsü bizə söylədi ki, yolda ermənilər daşnaklara mənsub bayraqlar asmışdılar.
Ozamankı respublika rəhbərlərinin qəti tədbirlər görməməsi, səriştəsizliyi erməni millətçilərinin gündən-günə
azğınlaşmasına şərait yaradırdı. Xankəndidə, Yerevanda antiazərbaycan və antitürk ruhlu mitinqlər genişlənirdi.
Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədi bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində azərbaycanlılardan
ibarət olan, strateji əhəmiyyətli maneələri aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən, ümumiyyətlə Xocalını Yer
üzündən birdəfəlik silmək idi. Çünki Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, Azərbaycan tarixinin qədim
dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Bu məkan Xocalı əhalisinin
tarixən məskunlaşdığı yerdir və qədim abidələri ilə tanınmışdı. Bu abidələr tarixə Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin
nümunələri kimi düşmüşdür. Xocalının yaxınlığında bizim e.ə.XIV-VII əsrlərə aid edilən Xocalı-Gədəbəy
mədəniyyətinin abidələri yerləşir.
Dünya tarixində Xocalı faciəsi tarixin yaddaşlarından heç vaxt silinməyən Xatın, Xirosima, Naqasaki,
Sonqmi, Ruanda, Srebrenitsa və Holokost kimi dəhşətli faciələrdən heç də geri qalmır.
Təəssüflə qeyd edirik ki, yuxarıda adları çəkilən məkanlarda faciəni törədənlər cəzalandırıldığı halda,
Xocalıda törədilmiş soyqırımının günahkarları, dövlət postlarını tutan Serj Sarkisyan, Seyran Ohanyan, sabiq
prezident Robert Koçaryan və digərləri beynəlxalq məhkəmə qarşısına çıxarılmır.
1985-ci ilin əvvəllərində SSRİ-də hakimiyyəti zəbt edən M.Qorbaçov açıq şəkildə erməni separatizmini və
ekspansiyasını dəstəkləyərək antiazərbaycan, antitürk siyasəti yeritdi. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünə qəsd planı
ermənilər tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmışdı. SSRİ-yə rəhbərlik edən M.Qorbaçovun yanında və Kremldə
mərkəzi rəhbərlikdə yer alan ermənilər tərəfindən müdafiə olunan planın reallaşması üçün ciddi işlər görülürdü.
Lakin planın praktiki mərhələyə keçməsi Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər Əliyevin SSRİ-də mühüm
rəhbər postlardan birində olduğu zaman mümkünsüz idi, bu həqiqətlə ermənilər və onların himayədarları da
birmənalı şəkildə barışırdı. Bu səbəbdən ermənilərin təhriki və diktəsi ilə hərəkət edən Qorbaçov ilk növbədə
Heydər Əliyevin tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılmasına çalışırdı və təəssüf ki, istəyinə də nail oldu.
Mərhum şair Bəxtiyar Vahabzadənin təbirincə deyilsə, bu, Moskvada Azərbaycanın yeganə və ən böyük
qalasının yıxılması demək idi. Heydər Əliyevin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasının əsas səbəblərindən biri SSRİ
siyasi rəhbərliyini ələ almış erməni lobbisinin təsir və təzyiqləri idisə, digər önəmli səbəb Mixail Qorbaçovun
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subyektiv hislərinin əsiri olması, ondan daha yaxşı idarəçilik qabiliyyətinə, səriştəyə malik bir şəxsin Kremldə
olmasını həzm edə bilməməsi idi. Azərbaycanın böyük oğlunun Siyasi Bürodan uzaqlaşdırılmasından cəmi 15
gün sonra M.Qorbaçovun "xeyir-duası” ilə erməni millətçiləri Azərbaycana qarşı qəsd planlarının icrasına
başladılar. 1987-ci ilin noyabrında M.Qorbaçovun məsləhətçisi olan qatı şovinist A.Aqambekyan Parisdə
"Humanite” qəzetindəki bəyanatında bildirirdi ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb
Ermənistana verilməsinə dair artıq Moskvanın razılığı var.
O dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər acizlik nümayiş etdirir, Moskvanın göstərişi ilə addımlar
atırdılar. Beləliklə, ermənilər Dağlıq Qarabağın (4,4 min kv.km) hüdudlarından kənarda yerləşən, onun
ərazisindən 4 dəfə böyük olan Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələrini işğal
etdilər.
Prezident İlham Əliyev deyir: "Xocalı soyqırımı ermənilərin vəhşiliyini göstərmişdir. Xocalı soyqırımı
haqqında həqiqətlərin ölkədə və respublikadan kənarda təbliğinə daim həssas yanaşmalıyıq. Amma yenə də
deyirəm ki, hələ ki dünyada ikili standartlar siyasəti mövcuddur, erməni lobbisi, dünya erməniliyi və onların
havadarları çalışırlar ki, erməniləri bu vəziyyətdən çıxarsınlar. Biz isə bundan sonra da çalışacağıq bütün dünya
Xocalı haqqında həqiqəti bilsin...
Mən əminəm ki, gün gələcək, Xocalı faciəsini törədən, dinc əhaliyə qarşı qəddarlıq göstərən, dinc əhalini
məhv edən erməni cinayətkarları məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. O gün gələcəkdir”.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci il mayın 8-dən başlayan
"Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində dövlət qurumları, müxtəlif təşkilat və ali təhsil
müəssisələri Xocalı soyqırımına həsr olunan təqdimatlar keçirirlər.
Bir çox xarici ölkələrdə beynəlxalq təşkilatlarda "Xocalıya ədalət!” kampaniyası ilə bağlı silsilə tədbirlər
təşkil edilmişdir. Almaniyanın Berlin və Hamburq, Belçikanın Brüssel şəhərlərində, ABŞ-ın Nevada, Texas,
Massaçusetis, Nyu Cersi, Corciya ştatlarının nümayəndələr palatasında Xocalıda çox ağır cinayət törədilməsi faktı
tanınmış və qətnamə qəbul olunmuşdur.
Azərbaycan xalqı ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu davam etdirən Prezident İlham Əliyev və
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın ətrafında sıx birləşərək inanır ki, işğal olunmuş torpaqlarımız
azad ediləcəkdir. O gün isə uzaq deyil...
Azərbaycan.-2019.-22 fevral.-№43.-S.10.
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“Xocalıdan sonra yaşamağa ümidimi itirmişdim”...
Zərifə Bəşirqızı
Hamı kimi o da xoşbəxt olmaq istəyirdi. Ailə quranda da ürəyində min bir arzu, istəklə həyatının firavan
günlərini düşünərək bu addımı atmışdı. Həyat yoldaşı sayılıb-seçilən, Vətən üçün gərəkli sənət sahibi idi. İctimai
asayişi qoruyanların biri kimi, Xocalı aeroportunda polis zabiti idi.
Gövhər Fətullayevanın valideynləri Dərələyəzdən idilər. Amma məlum səbəblərdən İsmayıllıya köç
etmişdilər. 1988-ci ilin sentyabrında İsmayıllıdan Xocalıya yön alan toy karvanı Şahin Haqverdiyevlə Gövhərin
şərəfinə düzənlənmişdi. Bəzənmiş maşınların irəlilədiyi uzun yol xəyalında onu xoşbəxtliyə aparırdı, arzuların
gerçəkləşməsinə istiqamət götürmüşdü...
...Üç il beş aylıq ailə həyatı ona dünyaları bəxş etmişdi. Qəlbindəki böyük sevgiyə indiyədək də sahiblənən
Gövhər həyat yoldaşının ağır və məsuliyyətli işindən usanmırdı. Bəzən gecəni səhərə qədər oyaq qalır, hansı
tapşırığı isə yerinə yetirən Şahini sübhədək gözləyirdi. Çox mehriban dolanırdılar.
Ta ki...
Fevralın 24-də artıq Xocalı sakinləri bilirdilər ki, şəhərə hücum olacaq. Amma, təbii ki, nəticənin belə
olacağını düşünmək mümkünsüz və həm də tez idi. Buna baxmayaraq, imkan olduqca, vertolyotla yaşlıları, qadın
və uşaqları şəhərdən çıxarırdılar. Həmin gün ailə üzvlərini vertolyota mindirən Gövhər özü yerdə qalmışdı.
Getməyə könlü də yox idi. Şahini od-alovun içində qoyub getmək istəmirdi.
Gövhər xatırlayır: “Havaya qalxan vertolyotda kimsə “Şahinin yoldaşı qaldı”, – deyə dillənib. Təzədən yerə
enməyə məcbur qalan pilot istiqaməti dəyişib. Vertolyotu aşağı tam endirmədilər, qapısını açdılar. İçəridəkilərdən
kimsə əl uzatdı və qollarımdan tutub məni qaldırdı. Bizi Ağdama gətirdilər. Qaynanam Həvva oğullarını orada
qoyub gəlməyə dözəmmədi. Ertəsi gün geri – Xocalıya qayıtdı. Qırğında ailəm pərən-pərən düşdü, məhv oldu”...
1992-ci ilin fevralında amansız çalağan sürüsü kimi Xocalı sakinlərinin başının üstünü alan düşmən əsl
vəhşilik törətdi. Ayın 26-na keçən gecə silahlı dəstələrlə şəhərə hücuma keçib, dinc sakinləri gülləbaran etdilər.
Onlara bəşər tarixində ən qanlı və amansız faciələrdən birini yaşatdılar: qadın, uşaq, gənc, yaşlı demədən,
qarşılarına çıxanı, hətta daldada gizlənəni belə tapıb gülləyə tuş etdilər. Bütün Xocalı ailələri kimi, Gövhərgilin
ailəsi də o soyqırımı, o nəsil kəsiminə istiqamətlənmiş terroru gözləri ilə görüb, ürək sızıltısı ilə yaşadı.
Güllə yağışı, BTR-lərin səsi, bədnam qonşuların hay - harayı dinc sakinlərin kömək, imdad diləyən səslərini
eşidilməz etmişdi. Kimisi qaçmaq, kimisi harada isə gizlənmək, kimisi də sakitcə oturub ölümünü gözləmək
barədə düşünürdü. Ara elə qarışmışdı ki, ağız deyəni qulaq eşitmirdi... Dinc sakinlərin qanına susayan, yaxşı
təlimlənmiş düşmən isə bir addımlıqda idi.
Faciənin ertəsi günündən meyitləri Ağdama daşımağa başladılar. Gövhərin 43 yaşlı qaynı David
Haqverdiyev Naxçivanik düzündə Əlif Hacıyevlə bir yerdə şəhid oldu. Qayınanasının meyiti meşədə qalmışdı.
Həyat yoldaşı Şahinin öldü-qaldısından isə xəbər yox idi.
20 gün baldızıgildə qalan Gövhər gecə-gündüz gözlərini Xocalı yolundan ayırammayıb. 20 gün Ağdam
məscidinə meyit daşınıb. “Bu dəfə Şahini mütləq gətirərlər”, – deyə-deyə gözləri yol çəkib, ürəyi qubar bağlayıb.
Çünki erməni yaramazlar xəbər göndərirdilər ki, “sizə bir saat icazə veririk, meyitlərinizi götürün”. Fasilələrlə
verilən o bir saata nə qədər daşımaq mümkün idisə, onu edirdilər. Bir saat sonra atəş başlayırdı. Allahverdi
Bağırovun dəstəsi, xocalılar və ağdamlılar hamısı bu ağır işə çiyin vermişdilər. Gətirilənlərin içindən hərə öz ailə
üzvünü tapır və dəfn edirdi. Hamının gözü öz ölüsünü axtarırdı. 30 yaşlı Şahindən isə xəbər çıxmadı ki, çıxmadı.
...Bu qərib eldə Şahin ona bütün doğmalarını əvəz eləmişdi. İndi onun yoxluğuna heç vəchlə inanmaq istəmirdi.
Düşünürdü ki, hansısa tapşırığın dalınca gedib və tezliklə dönəcək. Amma Şahin dönmədi. Gövhərin həyata,
yaşamağa nə ümidi qalmışdı, nə də inamı.
...Gövhərin digər qaynı Cavanşir Gülablı meşəsinə qədər gəlib çıxa bilir və bir gecə yaralı halda orada qalır.
Ertəsi gün Ağdama gələndə artıq ayaqlarını don vurduğundan sonradan barmaqlarını amputasiya etməli olurlar.
23 yaşlı Gövhər oradan İsmayıllıya ata-anasının yanına qayıdır və beləliklə, 3 illik xoşbəxt, hər anını indi göz yaşı
ilə xatırladığı ailə həyatına son qoyulur.
Gövhər indi İsmayıllıdan Bakıya köçmüş doğmaları ilə bir yerdə Binəqədi rayonunun “Xutor” adlanan
ərazisində yaşayır.
Mən ondan “Bəlkə toy şəkillərinizdən, xoşbəxt anlarınızdan fotolarınız qala”, – deyə soruşdum. “Bir
canımızdan başqa, nə götürə bildik ki? Bu şəkli də qohumlardan birinin evindən götürmüşdüm”, – deyib kövrəldi.
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... Onu da deməyə bilmirəm ki, gənc yaşından tək qalan, elçi düşənlərə birmənalı şəkildə “yox” cavabını
verən, Allahın övlad payından da məhrum etdiyi bu xanım o böyük sevginin istisini hələ də qəlbində saxlayır, bir
an belə sevdiyi insanı unutmur. Ürəyini ovundurmağa Şahinin qəbrinin olmaması isə başqa ağrılı mövzudur...
Etiraf etdiyinə görə, Gövhərin qəlbini ovutduğu yeganə yer Xocalı prospektindəki “Ana fəryadı”
abidəsində şəhid polis Haqverdiyev Şahin Məşədi oğlunun adı yazılmış lövhədir.
Cənab Prezidentin imzaladığı humanist fərmanla verilən 11 min manat məbləğində birdəfəlik ödəməni
şəhid polis zabitinin həyat yoldaşı Gövhər də alacaq. Bu, onun yurd dərdini, şəhidinin faciəsini unutdurmasa da,
böyük kömək, dayaqdır. Gövhərin adını həm də dövlət tərəfindən mənzillə təmin ediləcək şəhid ailələrinin
siyahısına salıblar. O deyir: “Bilirik ki, müharibə olan dövlətlərdə qan da tökülür, şəhidlər də olur. Kaş ki, tezliklə
torpaqlarımız işğaldan azad edilsin. Onda bizim yanan qəlbimizə su səpilər. Şəhidlərimizin nigaran ruhları rahatlıq
tapar”.
Xalq qəzeti.-2019.-22 fevral.-№43.-S.9.
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27 ildir ölkəmizdə Xocalı soyqırımı xalqımız tərəfindən böyük kədərlə yad edilir
Azərbaycanın multikulturalizm məkanı kimi tanınması, ermənilərin saxta iddialarının heç bir əsası
olmadığını ortaya qoyur
Müasir dünyamızda baş verən bir çox münaqişələrin kökündə bu və ya digər güc mərkəzinin siyasi və
iqtisadi maraqları durur. Bu maraqların gerçəkləşdirilməsi üçün isə, əsasən milli və dini dözümsüzlük, separatizm
və terror kimi naqis əməllərdən istifadə olunur. Bütün bu naqisliklərin fövqündə dura biləcək yeganə güc isə
dünyada multikulturalizmin və tolerantlığın qorunub inkişaf etdirilməsidir.
Bunu dünyanın bir çox siyasətçiləri, elm və din xadimləri də etiraf edir ki, multikulturalizmin mövcud
olmadığı bir cəmiyyətdə nə demokratiyanın, nə insan haqq və hüquqlarının, nə də bəşəri birgəyaşayışın bərqərar
olması mümkündür. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
"multikulturalizmin alternativi yoxdur, multikulturalizmin alternativi ksenofobiya, islamafobiya, antisemitizm,
separatizm və terrorizm, münaqişələr və insan faciələridir" fikirləri, bugünümüzün ən aktual problemlərini tam
açıqlığı ilə özündə əks etdirir.
Məsələn, yaxın qonşumuz olan Ermənistan monoetnik bir dövlət olmaqla, multikulturalizm kimi
dəyərlərdən çox uzaqdır və bu səbəbdən də orada separatizm, radikal millətçilik, digərlərinə, ələlxüsus da
azərbaycanlılara və türklərə qarşı dözümsüzlük artıq bir ideologiyaya, dövlət siyasətinə, həyat normasına çevrilib.
Erməni separatizminin və radikal millətçilik ideologiyasının nəticəsidir ki, bu gün bir milyondan artıq
azərbaycanlı öz yurd-yuvalarından qaçqın və məcburi köçkün düşərək ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yaşamaq
məcburiyyətindədir.
Erməni separatizminin, başqalarına qarşı dözümsüzlüyün və radikal millətçiliyin ən açıq təzahürü 1992ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdikləri vəhşi soyqırmda özünü göstərdi.
O vaxtdan artıq 27 il keçir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bu günə kimi də, dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq
təşkilatlar, özlərini dünyada demokratiyanın təminatçıları elan edən güc mərkəzləri təkcə Azərbaycan xalqına,
xocalılara qarşı yox, bəşəriyyətə qarşı yönəlik bu soyqırıma hüquqi qiymət verməyib. Əksinə, bu gün də erməni
separatizminə dəstək verən elə o qüvvələrdir. Onların problemin həllinə ikili standartlarla yanaşmaları səbəbindən
bu münaqişə artıq 30 ilə yaxındır ki, davam edir.
Mənfur erməni daşnaklarının ölkəmizə qarşı yürütdükləri işğalçılıq siyasətinə, Xocalı şəhərində
gerçəkləşdirdikləri soyqırıma baxmayaraq, Azərbaycan dövləti bu gün də dünyada multikulturalizmin qorunub
inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətini uğurla davam etdirir.
Qeyd etdiyimiz kimi, artıq 27 ildir ki, ölkəmizdə Xocalı faciəsi xalqımız tərəfindən böyük kədərlə yad
edilir.
Bu, təkcə azərbaycanlıların faciəsi deyil, bu həm də Azərbaycanda yaşayan digər xalqların və millətlərin,
eləcə də ölkəmizdə mövcud olan müxtəlif dini konfessiya nümayəndələrinin faciəsidir.
Bu səbəbdən də Azərbaycanın dini liderlərinin Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə bağlı dünyanın
dini liderlərinə və parlamentlərinə, BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İƏT, İnsan Hüquqları üzrə Avropa
Məhkəməsinə müraciətləri də anlaşılandır. Bütünlüklə Azərbaycan xalqının ağrı-acılarını özündə ehtiva edən bu
müraciəti Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Bakı və Azərbaycan
Arxiyepiskopu Aleksandr, Azərbaycandakı Dağ yəhudiləri icmasının rəhbəri Melih Yevdayev imzalayıblar.
Bu faktın özü də onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda xalqlar, millətlər (bu gün üçün ermənilər
istisnadır) və dinlər arasında heç zaman ayrı-seçkilik halları olmayıb. Ölkəmizdə yaşayan insanların sevinci də,
kədəri də bir olub. Xosalı soyqırımı da, erməni terrorçularının xalqımıza qarşı törətdikləri belə dəhşətli
faciələrimizdən biridir.
Dini liderlərimizin dünya ictimaiyyətinə ünvanladığı müraciətdə deyilir:"Azərbaycanın Qarabağ
bölgəsində yerləşən Xocalı şəhərində törədilən soyqırımın 27-ci ildönümü ərəfəsində dinindən, dilindən və milli
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün dünya ictimaiyyətinə bir daha müraciət edirik.
Azərbaycan xalqının qan yaddaşında həkk olunan tarixi fakt ondan ibarətdir ki, 1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə erməni işğalçıları öz havadarlarının köməyi ilə Xocalı şəhərinə qəfil silahlı basqın ediblər və
oranın dinc, silahsız əhalisinə qarşı amansız kütləvi qırğın törədilib. Azərbaycanın Xocalı şəhərində həmin gecə
erməni silahlı quldurları tərəfindən qocalar, uşaqlar, hamilə qadınlar da daxil olmaqla 613 nəfər mülki əhali xüsusi
qəddarlıqla qətlə yetirilib. Xocalı şəhəri yerlə yeksan edilib, əhalinin 150 nəfəri itkin düşüb, 1275 nəfər əsir
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götürülərək ağır işgəncələrə məruz qalıb, vəhşicəsinə qətlə yetirilən dinc sakinlərin meyitlərinin üzərində
ağlasığmaz təhqiramiz hərəkətlər edilib".
Bütün bunlar beynəlxalq hüquqa görə, genosid, sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn ən ağır cinayətdir.
Mahiyyəti etibarilə, Xocalı faciəsi - Holokost, Hernika, Xatın soyqırımları kimi insanlığa qarşı törədilən
cinayətlərlə eynilik təşkil edir. Bu da məlum həqiqətdir ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində
Azərbaycan xalqı öz doğma torpaqlarında etnik təmizləmə, fiziki və mənəvi terrora məruz qalıb, erməni
ekstremistləri ərazimizin 20 faizini işğal edib, bir milyondan artıq azərbaycanlını doğma yurdlarından didərgin
salıb, zəbt etdikləri Qarabağ torpaqlarında vandalizm aktları həyata keçirərək tarixi, dini və mədəniyyət
abidələrimizi məhv ediblər. O dövrdə ermənilərin istər Ermənistan ərazisində yaşayan azərbaycanlıların
deportasiyası zamanı, istərsə də Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklərin kulminasiya nöqtəsi Xocalıda
məqsədyönlü şəkildə həyata keçirdikləri soyqırım aktı oldu.
Bu dəhşətli hadisədən 27 il keçməsinə baxmayaraq, erməni terrorçuları törətdikləri cinayətlərə görə hələ
də layiq olduqları cəzanı almayıblar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatınin Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum
qətnaməsinin tələbləri də bu günədək yerinə yetirilməyib. Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyətə mütəmadi
müraciətlərinə obyektiv yanaşan dünyanın bir sıra dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar Xocalı soyqırımını tanısa
da, təəssüf ki, bu dəhşətli cinayətə etinasız yanaşanlar da yox deyil.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müasir dünyamızda baş verən zorakılıq halları, terrorizm və ekstremizm
kimi cinayətlərin təməlində bəzi dövlətlərin, təşkilatların və dini liderlərin problemlərə münasibətindəki ikili
standartlar, rasizm, antisemitizm, ksenofobiya, islamofobiya kimi təhlükəli meyllər dayanır. Bu yanaşma
səbəbindən törədilən qətliamlar, o cümlədən, Xocalı faciəsi layiqli qiymətini almadıqca, yeni-yeni bəşəri
cinayətlərə yol açılır, dünyanın müxtəlif bölgələrində soyqırımların təkrarlanması, terror, ekstremizm, separatçılıq
üçün zəmin yaranır. Bütün bunlara baxmayaraq, bəzi dövlətlər real tarixi soyqırımların deyil, saxta soyqırım
iddialarının tanınması yönündə səylərini əsirgəmir, onlara dəstək nümayiş etdirirlər.
Həmin dəstəyin nəticəsidir ki, bu gün də Azərbaycanın üzləşdiyi bu təcavüzə, bir milyona yaxın insanın
qaçqın və məcburi köçkün probleminə biganə münasibət bəslənilir, soydaşlarımızın erməni ekstremistləri
tərəfindən öz doğma yurd-yuvalarından didərgin salınmasının hesabı sorulmur. Bundan ruhlanan erməni tərəfi də,
nəinki təxribatlarından əl çəkmir, hətta öz dədə-baba yurdlarında uyuyan qohumlarının qəbrini ziyarət edən
vətəndaşlarımızı əsir, girov götürərək onlara qarşı işgəncələr tətbiq edir, meyidlərin qaytarılması məsələsində
belə, beynəlxalq konvensiyalara əməl etməkdən yayına bilirlər. Bütün bunlara baxmayaraq, biz əminik ki, Xocalı
qətliamında əli olanlar tarixin mühakiməsindən boyun qaçıra bilməyəcəklər. Xocalı canilərinin soyqırım
cinayətinə görə beynəlxalq tribunala çıxarılacağı gün uzaqda deyil.
Ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzu artdıqca, səsimizi eşidənlər də çoxalır ki , bu da erməni
separatizminin iç üzünü açmaqda bizə yardım edir. Azərbaycanın dünyada multikulturalizm məkanı kimi
tanınması da, ermənilərin saxta iddialarının heç bir əsası olmadığını ortaya qoyur.
Bütün bunlar da onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda yaşayan müxtəlif konfessiyalardan olan din
xadimləri, eləcə də ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların və etnik qrupların nümayəndələri də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası yönündə səylərinin uğurla
nəticələnəcəyinə inanırlar. Azərbaycan xalqı təkcə Xocalı faciəsində deyil, eləcə də Vətənimizin ayrılmaz hissəsi
olan Qarabağda torpaqlarımızın azad olması uğrunda həlak olan bütün şəhidlərin əziz xatirəsini daim uca tutur,
onların ruhlarına Allahdan rəhmət diləyir. Azərbaycanın din xadimləri də bütün dünya xalqlarına sülh, səadət,
əmin-amanlıq və rifah arzulayır, Dağlıq Qarabağda beynəlxalq hüquq çərçivəsində sülh yolu ilə ədalətin bərqərarı,
qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın öz doğma torpaqlarına qayıtması üçün dualar edirlər.
Onu da diqqətinizə çatdıraq ki, Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə bağlı tədbirdə iştirak edən
Azərbaycanın dini liderləri dünyanın dini liderlərinə, parlamentlərə, beynəlxalq təşkilatlara və İnsan Hüquqları
üzrə Avropa Məhkəməsinə bir daha müraciət edərək, onları Azərbaycan xalqına qarşı erməni ekstremistlərinin
təcavüzünə və vəhşiliklərinə prinsipial siyasi, hüquqi qiymət verməyə, Xocalıda törədilən cinayəti soyqırım aktı
kimi tanımağa çağırıblar.
Bu, həm dünya miqyasında ədalətin bərpası, həm də multikulturalizmin inkişafı baxımından mühüm
addım olardı.
“Paralel”in Araşdırma Qrupu
Paralel. - 2019.- 22 fevral. - № 36. - S. 10.
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Güllələnən kəndlər, şəhid olan Xocalı
Rəfiqə Sadıqova
Ağır və keşməkeşli günlər başlamışdı. Qarabağın kəndləri yavaş-yavaş güllə yarası alırdı. Doğrudur, bu
yaralar hələlik ölümcül deyildi. Lakin sağalacağına da ümid az idi. 90-cı ilin qanlı şənbə günü baş verən
faciələrdən sonra adamlarda olan adi quş tüfənglərini də yığmışdılar. Bir tərəf əlisilahlı, o biri isə əliyalın! Bir
tərəf ürəkli, arxasında Qorbaçov dayanıb, o biri tərəfin isə haqq sözünü deməyə ixtiyarı çatmırdı. Desəydi də,
fərqi yox idi. Səsi öz evindən, öz küçəsindən, öz kəndindən kənara çıxası deyildi.
Təmkin, yenə təmkin tələb olunurdu. Özümüzü aldada-aldada öz halal haqqımızdan aralı düşdük.
Qarabağın kəndləri mühasirə vəziyyətində boğulurdu. Quyunun dibindəki Məlikməmməd kimi, "yandım”
dedikcə də ipini bir qədər də uzadırdılar ki, nəhayətsizliyə düşsün. Ancaq Məlikməmməddən fərqli olaraq, xalqı
sehrli qırxıncı qapı gözləmirdi. Bu qırxıncı qapının yolunu kəsənlər daha məkrli, daha vəhşi idilər. Meşəlinin,
Cəmillinin yarasından qan axırdı. Kömək isə yox idi. Artıq dövlət səviyyəsində verilən başsağlıqlarına, matəm
günləri elan olunmasına alışmışdıq. Əsl faciə bu idi ki, baş verənlərə tabe olmağa, az qala olacağa çarə yoxdur
kimi fikirləri qəbul etməyə vərdiş edirdik. İlk qurban Meşəli kəndinin dinc əhalisi oldu. Doğrudur, bu vaxta qədər
çox adam öldürülmüş, evlər dağıdılmışdı, lakin ilk kütləvi qırğın Meşəlidən başladı. Sonrakı qırğınlar daha
amansız idi. Çünki bu qırğınlar erməni əli ilə yazılsa da, sovet dəsti-xətti aydın oxunurdu. Axı 1990-cı ilin 20
Yanvar "ibrət dərsi” var idi. Sovet ordusu, Bakını işğal edənlər şəhərə gündüz deyil, gecə girmişdilər. Gecənin
pərdəsi qalın olur, qara olur. Tökülən qanları, törədilən vəhşilikləri gizlədə bilmək sehrinə malikdir gecələr.
366-cı motoatıcı polkun əsgərləri də erməni qardaşlarına dayaq duranda öz vərdişlərinə sadiq qaldılar.
Malıbəyliyə gecə hücum etdilər. Adamları gecə öldürdülər, evləri gecə dağıtdılar. Kəndlərin yollarını ağır tanklar
doğrayıb tökdü. Parça-parça etdi. Adamların ürəyi isə çoxdan parça-parça olmuşdu. Dörd ilin ağır dərsləri,
məhrumiyyətləri, haqsızlıq, sahibsizlik parçalamışdı bu ürəkləri. Tankların keçdiyi yolları bəlkə də zaman nə
vaxtsa sığallayacaq. Ancaq ürəklərdəki yaraları sağaltmağa heç kəsin gücü çatmaz. Malıbəyli camaatı gülləyə,
top atəşinə ona görə tutulurdu ki, azərbaycanlı idilər. Azərbaycanlı olduqları üçün də qaçqın olmalı, ölməli, itməli
idilər.
Adətən ölüm ya sürünə-sürünə, xəlvəti, ya da açıq-aşkar qəflətən gəlir. Xocalının ölümü bütün ölümlərdən
fərqli idi. Addım-addım, ayaq üstə, bütün Qarabağa meydan oxuya-oxuya gəlirdi. Bu ölüm xeyir-duasını 1988-ci
ildən almışdı. Bu ölüm 90-cı ilin qanlı şənbə günündən keçib gəlirdi. Bu ölüm haqsızlıqdan, faciələrdən baş alırdı.
Ölüm addım-addım irəliləyirdi. Özü də bu gəlişini heç kimdən gizlətmirdi. Oğuz eli isə yuxuda idi. Ölüm
yaxşı bilirdi ki, Xocalı camaatının yavanlığı maymaq rəhbərliyin aldadıcı sözləri olub. Altı mindən çox sakini
olan Xocalı ac-susuz duruş gətirirdi. Torpağına namusum deyib onu alınmaz qalaya çevirmək istəyirdi. Adamların
bu inadkarlığı isə ölümü daha da qəzəbləndirirdi. Axı o, indi daha ürəkli idi. 366-cı motoatıcı polkun bütün
texnikası, zabitləri, əsgərləri onun sərəncamında idi. "Arxalı köpək qurd basar” deyiblər. Boz qurdun harayına
yetən yox idi. Xocalı camaatının ah-naləsi eşidilməz olmuşdu. Topların, raketlərin, mərmilərin səsi daha qüvvətli
idi. Bu səsi batırmağa nə körpənin, nə qocanın, nə qadının gücü çatırdı.
Ölüm yol gəlirdi. Xocalı camaatı artıq yalvarmırdı. Onlar hiss edirdilər ki, soyqırımı başlayıb.
Ara-sıra eşitdiyim və həmişə də mənim üçün o qədər də aydın olmayan bir ifadənin mənasını o gün başa
düşdüm, anladım. "Ölsəm də yadımdan çıxmaz”. O günə qədər fikirləşərdim ki, ölüm deyilən bir sonluqdan o
yana heç nə yoxdur. Amma, sən demə, varmış. Bu ifadəni işlədən, dilimizə əmanət edən müdrik insanın da talan
olmuş torpağı, itirdiyi əzizlərinin yaddan çıxmaz dağı varmış. Eynilə Xocalı kimi! Sağalmayan yaramız, üzümüzə
deyil, ürəyimizə axan göz yaşımız, namusumuza düşən ləkə, ən nəhayət, soyqırımına məruz qalmış gözəl bir
Qarabağ guşəsi.
Həmin soyqırımıda 613 nəfər şəhid olmuşdur. Onlardan 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri 18 yaşına qədər olan
uşaq və yeniyetmələr, 70 nəfəri isə əlsiz-ayaqsız qocalar idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 nəfər uşaq hər iki
valideynini, 130 nəfər uşaq isə valideynlərindən birini itirmişdi. 487 nəfər əlil olmuş, 150 nəfər itkin düşmüşdü.
Xocalı soyqırımı bizim tarixi və qan yaddaşımızdır. Qisas qiyamətə qala bilməz və qalmayacaq da!
Azərbaycan.-2019.-22 fevral.-№43.-S.10.
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“Bu yaraya məlhəm yoxdur...”
Anar Turan
Hər il 26 fevral tarixi yaxınlaşanda Azərbaycan xalqı dərindən köks ötürür, qəhərlənir, qəlbində
dərin yaralar açmış bu günə təəssüfünü ifadə edir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı
şəhərində erməni vandallarının törətdikləri vəhşiliklər insanlığa, bəşəri dəyərlərə qarşı törədilmiş ən
dəhşətli soyqırımı aktlarından biri kimi xatırlanır. Həmin vaxt uşaq və yeniyetmə olanlar artıq yetkin
insanlardır və hələ də bu dəhşətli faciə, soyqırımı onların yaddaşında olduğu kimi qalıb.
O zaman 13 yaşı olan Mürvət Həsənov hadisələri belə xatırlayır:
– 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilər şəhərimizə hücum etdilər. Hər tərəfdən mühasirədə
idik. İnanmazdıq ki, ermənilər Xocalıya bu qədər yaxınlaşa bilərlər. Səhərə yaxın atam böyük qardaşlarımla
birlikdə şəhərin yaxınlığında postlarda idilər. Onlar gəlib xəbər verdilər ki, ermənilər Xocalıya hücum edirlər. Elə
bu zaman evə əl qumbarası atıldı. Anamla mən yaralandıq. Xalam isə 3 yaşlı övladı ilə həmin vaxt həyatlarını
itirdilər. Sonra atamgilin patronları qurtardı, ermənilər bizə xəbərdarlıq etdilər ki, evi yandıracaqlar. Təslim
olmamızı tələb edirdilər. Atam isə təslim olmurdu. Onlar qapını sındıraraq evə daxil olub başımıza silah dirəyərək
yerə uzanmağımızı istədilər. Birdən ermənilərdən biri əlində benzin dolu qabla gələrək onu üzərimizə töküb
yandırmaq istəyəndə kiçik qardaşım ağlayaraq dedi ki, əmi, bizi yandırmayın. Lakin ermənilər qardaşımı itələyib
yerə yıxdılar. Elə bu zaman 366-cı moto-atıcı alayın döyüşçülərindən bir nəfər qabağa gələrək qardaşımı qaldırdı
və ermənilərə dedi ki, bunlar dinc sakinlərdir, bu uşaqdır, bunlara dəyməyin. Ermənilərlə həmin zabitin arasında
mübahisə də düşdü. Bizi öldürməsələr də, olan-olmazımızı, nəyimiz var idisə, hamısını qarət edib maşınlarına
yüklədilər. Bizi də əsir alaraq düşərgələrinə – Əskərana aparıb bir neçə qruplara ayırdılar. Yaşlıları, qadınları,
uşaqları ayrı-ayrı yerlərə yerləşdirdilər. Həmin gün kiçik qardaşım Əhmədin ad günü idi. O, erməni zabitinə
yaxınlaşaraq: “bu gün mənim ad günümdür”, – dedi. Elə bu vaxt erməni zabiti Əhməddən soruşdu ki, sənə avtomat
versək, bizə atarsanmı? O da dedi ki, bəli, ataram. Təbii ki, o uşaq idi və heç nə anlamırdı. Elə buna görə də, onlar
onun əlinə atəş açdılar. Bu da bizdən sənə ömürlük hədiyyə olsun, – deyərək şaqqanaq çəkib güldülər. Sonra onun
əlinin üzərinə çayın dəmini tökdülər. “Kim vətənini istəyir?” sualını verirdilər. Kimsə deyəndə ki “mən
istəyirəm”, – həmin adamı aparıb döyürdülər ki, “bu da sənə Vətən”.
Bir həftə əsirlikdə qaldıqdan sonra bizi erməni meyitləri və bir neçə əsirlə dəyişdilər və Ağdam Rayon
Mərkəzi Xəstəxanasına gətirildik. Üzərindən neçə illər keçdikdən sonra yalnız 2007-ci ildə öyrəndik ki, ermənilər
mənim atamı və qardaşımı əsir apararaq bir erməni zabitinin qəbrinin üstündə qətlə yetiriblər. Bilirsiz, mən bu
gün onların şəhid olmaları ilə fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, atam ermənilərə təslim olmadı, yalvarmadı. Allah mənə
də şəhid olmağı nəsib etsin. Amma bizi daha çox yandıran əsas məsələ, heç bir təsəlli yerimizin olmamasıdır.
Onların qəbirlərinin belə olmamasıdır. Qobustan rayon şəhidlər xiyabanında şəkilləri vurulub. Tez-tez gizlincə
ora gedir, atam və qardaşlarımla söhbət edirəm, özüm-özümlə danışıram. Bu intiqamı, bu qisası almadan bu
dünyadan köçmək istəmirəm. Xocalı bizim qəlbimizdə ömrümüzün axırına qədər şırım açmış dərin bir yaradır və
məlhəmi yoxdur. Ancaq Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev tərəfindən verilən hücum əmri bizə təsəlli ola bilər
ki, onu da səbirsizliklə gözləyirik.
Sənubər Ələkbərova, Xocalı sakini:
– Həmin ərəfədə ermənilər Həsənabad, Mehdikənd, Bozdağı tərəfdən bizə atəş açırdılar. Sonra şəhərə daxil
oldular. BMP-lərin səsindən yer yarılırdı. Əvvəlcə qadın və uşaqlara zirzəmilərdə gizlənmək tapşırılmışdı. Sonra
icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov gəldi və bildirdi ki, qaçmaq lazımdır, yoxsa sağ qalmayacaqsınız.
Aeroportun rəhbəri, Milli Qəhrəmanımız Əlif Hacıyev bizi meşədən Ağdam istiqamətinə apardı. Orada
gördüklərimi heç vaxt unutmaram: meyitlərdən təpə yaranmışdı. Anamı orada güllələdilər. Qızlarım Sevinc və
Hicranı isə yaraladılar. Bu zaman güllə mənə də dəydi. Gənc qadın və uşaqlar qıcolmalardan qarın üzərindəcə
ölmüşdülər. Biz qışqırırdıq və kömək istəyirdik. Lakin kömək gəlmirdi...
Statistik məlumatlara görə həmin gün baş verən qətliam nəticəsində 613 nəfər həlak olmuşdur. Onlardan 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadınlardır. Həyatlarına son qoyulanların 70 nəfəri isə qocalardır. Soyqırımı nəticəsində
8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. Qətliamda 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini
itirmişdir. 487 nəfər yaralanmış, 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər isə itkin düşmüşdür.
Cinayət cəzasız qala bilməz. Xocalı soyqırımının günahkarları, təşkilatçıları və icraçıları da layiqli
cəzalarına çatmalıdırlar. Təəssüf ki, XX əsrdə soyqırımı və etnik təmizləmə hadisələri baş vermiş faciələr
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olmuşdur. Xocalı faciəsi onların sırasında ən dəhşətlilərindəndir. Hazırda bu hadisələrdə hər hansı şəkildə iştirakı
olmuş şəxslər hələlik öz vicdanları qarşısında cavabdehdirlər, ancaq vaxt gələcək və onlar tarixin məhkəməsi
qarşısında dayanacaqlar.
Xalq qəzeti.-2019.-21 fevral.-№42.-S.10.
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Sənət əhli Xocalı faciəsini unutmur, amma...
Gülyanaq Məmmədova: “Bir nəfərdən təklif almadım ki, desin, gəl bu “Xocalını talan etdilər”
mahnısına klip çəkək”
Xəyalə Rəis
Xocalı faciəsinin törədilməsindən 27 il keçir. Bir neçə gündən sonra bütün dünya erməni vandallarının
törətdiyi bu soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edəcəklər. Artıq sənət adamları da Xocalı faciəsi ilə bağlı
yazılan yeni mahnıları, çəkilən küpləri təqdim edirlər. Ancaq ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri bu qəddar
qətliamın bütün dünyaya çatdırılması yönündə hələ də müəyyən çatışmazlıqlar var. Elə sənət adamları arasında
da məsələ ilə bağlı kimlərinsə biganəliklərindən gileyli olanlar var.
“Nə yolla olur olsun, bu klipi çəkdirəcəyəm”
Xalq artisti Gülyanaq Məmmədova Xocalı faciəsi ilə bağlı ifa etdiyi “Şəhidlər”, “Yaralı heykəl”
mahnılarına klip çəkdirməyi planlaşdırır. O, faciə zamanı yaşanılan dəhşətli hadisələri klipdə nümayiş etdirmək
fikrində olduğunu bildirdi: “Xocalı faciəsi zamanı soydaşlarımızın yaşadığı hadisələri düşündükcə, insan dəhşətə
gəlir. Belə vəhşilikmi olar? Özüm də bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq ifa etdiyim “Şəhidlər”, “Yaralı heykəl”
mahnısını faciənin qurbanlarına həsr etmişəm. Çox istərdim ki, səsimiz həmin işğal olunan torpaqlarımızdan
eşidilsin”.
Bu işdə musiqi təbliğatının çox önəmli olduğunu vurğulayan xalq artisti, Xocalı faciəsi ilə bağlı çəkilən
filmlərə baxanda beynində yalnız bir sualın yarandığını deyir: “Biz onların yerində olsaydıq, görəsən nə edərdik?
Faciə zamanı şəhid olanlar bizim övladlarımız, balalarımızdır. İnsan xatırladıqca, dəhşətə gəlir. Xocalı faciəsi ilə
bağlı Sevinc Tofiqqızının və Coşqun Viləşin çəkdirdiyi küplərə də baxanda çox kövrəldim. Nə etsək də,
qəlbimizdəki yara sağalmır, bizi göynədir”.
Yaradıcılığında Xocalı faciəsinə aid mahnının da olduğunu, onu soyqırımında dünyasını dəyişən
şəhidlərimizə həsr etdiyini deyən ifaçı, hər il həmin mahnıları səsləndirdiyini bildirir: “Mənə qəribə gələn odur
ki, bizim radiolarımız xarici və yüngül musiqilərin reklamını edirlər. Mən Xalq artisti olaraq bir vətənpərvər
mahnını radiolara vermək üçün gərək onlardan xahiş edim, minnət götürüm. Bütün günü radiolarda yüngül
mahnılar səsləndirilir. Televiziyalarımız, radiolarımız, sosial şəbəkələr bir mahnını götürüb, başlayırlar onu
reklam etməyə. O ifaçıları, mahnıları şişirdə-şişirdə başımıza çıxarıblar. Reklamlarını o qədər güclü edirlər ki,
telekanallar o ifaçıları efirlərə fəxri qonaq kimi dəvət edirlər”.
Heç vaxt qalmaqal yaşamadığını və nəyisə tənqid etməyi özünə yaraşdırmadığını deyən G. Məmmədova,
bu məsələdə susmayacağını qeyd etdi: “O mahnıları özümüz gündəmdə saxlayırıq. Yaxşı, keyfiyyətli mahnıları
gündəmdə saxlamaq lazımdır. Bəlkə düz demirəm? Nə olar ki, bəstəkar əsərlərini gündəmdə saxlasanız? Ancaq
Xocalı faciəsinə 3 gün qalmış başlayırıq bu haqda mahnılar oxumağa. Niyə məhz matəm günlərimiz yaxınlaşanda
həmin mahnıları ifa edirsiniz? Xocalı faciəsi bizim ağrımızdır. Demirəm ki, ömür boyu oturub ağlamalıyıq.
Bədbin olub, düşmənlərimizi sevindirməməliyik. Onlar nə etsələr də, biz yaşayırıq. Bu qədər vəhşiliklərin
qarşısında sınmadıq. Xocalı faciəsi ilə bağlı mahnılar səsləndirmişəm. Onlara klip çəkdirməyin də mütləq
olduğunu düşünürəm. Bu dəhşətli hadisələri klipdə də göstərəcəm. “Yaralı heykəllər” mahnıma klip çəkdirmişəm.
Orada Azərbaycanın Ü. Hacıbəyli, Xurşudbanu Natəvan kimi dahilərinin heykəllərinin də güllələndiyini, nə qədər
insanımızın düşmən gülləsinə tuş gəldiyini göstərdik. Ancaq bir insandan təklif almadım ki, desin, gəl bu
“Xocalını talan etdilər” mahnısına klip çəkdirək. Vətənpərvərlik hissi ətrafında birləşməliyik. Mən nə yolla olurolsun, bu klipi çəkdirəcəyəm”.
“Hisslərimi nota köçürməklə kifayətlənə bilmədim”
Dünən (fevralın 20-də) Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Xocalı” klipinin təqdimatı keçirildi.
Kompozisiyanın müəllifi daim vətənpərvərlik mövzusunda layihələrə imza atan bəstəkar Sevinc Tofiqqızı idi.
Bəstəkar bizimlə söhbətində Xocalı faciəsinin Azərbaycanın qan yaddaşı olduğunu və bəstəkar olaraq bu
mövzudan yan keçə bilmədiyini dedi: “İçimdən gələn sözləri öz bəstələrimdə qeyd etdim. Bu mahnını Xocalının
əziz xatirəsinə həsr etmişəm. Klipin ssenarisi çox yaxşıdır, komandamız peşəkarlardan ibarətdir. Bilirsiniz ki,
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mən aktrisa deyiləm, ancaq bu kompozisiyanı bəstələyəndə o hissləri yaşadım. Yaşadığım hissləri canlandırmağa
çalışdım”.
Vətənpərvər ruhda yazılan mahnıların qəlbinin hayqırtısı olduğunu qeyd edən bəstəkar “Afrin marşı”,
“Mübariz” kompozisiyalarının ardından “Xocalı” klipinin hazırlanmasını plan əsasında reallaşdığını bildirdi:
Dünən “ARB Günəş”lə birlikdə təqdim etdiyimiz “Xocalı” klipində Xocalı faciəsi zamanı şəhid olan ananın
fəryadını canlandırdım. Əslində bu mövzu mənə çox təsir edir. Hisslərimi nota köçürməklə kifayətlənə bilmədim.
Burada ana obrazını da canlandırdım. Bu klipi Türkiyədə və başqa dövlətlərdə işıqlandırmağa çalışacağam. Qoy
bütün dünya bizim haqq səsimizi eşitsin. Ən böyük arzum isə “Zəfər” kompozisiyamı Qarabağda
səsləndirməkdir”.
“Qarabağ mövzusu bir an belə yaddaşımızdan çıxmamalıdır”
Müğənni Səyyad Əlizadə son bir neçə ildə vətənpərvər ruhda mahnılar oxuduğunu bildirdi: “Vətənpərvər
ruhda olan mahnılarımızı efirdə çox az eşidirik. Moskvada olarkən erməni televiziyasına baxmaq şansım oldu.
Onlar davamlı olaraq vətənpərvərlik ruhunda kliplər, mahnılar nümayiş etdirirlər. Gənclərdə vətən sevgisi
yaradırlar. Bizdə isə yalnız ilin müəyyən vaxtlarında bu tipdə kliplər göstərirlər. Bu, çox vacib məsələdir. Qarabağ
mövzusu bir an belə yaddaşımızdan çıxmamalıdır. Xocalı faciəsi insanlıq tarixində ən qəddarlıqla törədilər
qətliamdır. XX əsrin sonlarında, müasirləşən dünyada belə vəhşiliyin törədilməsi ağılasığmazdır”.
Xocalı faciəsi ərəfəsində İbad Hüseynov haqda “Aslan Pəncəli İbad” musiqisini ifa etdiyini deyən müğənni,
bir neçə aydan sonra İbad Hüseynovla bağlı albomunun işıq üzü görəcəyini dedi: “Biz qəhrəmanlarımızı dünyasını
dəyişdikdən sonra göylərə qaldırmağa öyrəşmişik. Ancaq İbad Hüseynov yaşayır. Bu gün biz qəhrəmanlarımızı
efirlərdə görmürük. Hansı ki, o insanlar nümunə kimi efirlərdə olmalı, gənclərə örnək göstərilməlidirlər. Gənclər
“üç badam, bir qoza” baxır, başlayırlar onu təbliğ etməyə, onlar kimi olmağa”.
Vətənpərvərlik ruhunda ifa etdiyi mahnılarını Qarabağda səsləndirməyi arzu edən ifaçı “Azərbaycan
əsgəri” mahnısına klip çəkdirdiyini dedi: “Sözləri Vaqif Bəhmənliyə aid olan bu mahnıya klip çəkdirmişəm.
Bundan başqa, Şuşa haqqında marş yazdırmışam. Mənim yaradıcılığımda qəhrəmanlıq marşları var. Əlimdən
gələni etmək istəyirəm ki, gəncliyimiz Mübarizlər, İbadlara, Fəridlər kimi olsunlar. Söhbət milli
qəhrəmanlarımızdan gedir, bizə kənardan beynimizə yeridilən xarici qəhrəmanlar lazım deyil”.
“Bir vətəndaş kimi
öz üzərimə düşəni etməliyəm”
Ötən gün Xocalı faciəsi ilə bağlı “Qarabağ” adlı klipini təqdim edən Coşqun Viləş mövzu ilə bağlı
“Kaspi”yə danışdı. Bildirdi ki, klip Xocalıda baş verən hadisələr əsasında lentə alınıb: “Klipdə erməni
vandallarının əlinə keçməməsi üçün qızı Ağcanı öldürən Xoca kişi, meşədə körpəsinin ağlamasına görə qızgəlinlər əsir düşməsin deyə, balasını sinəsinə sıxıb yaylığı ilə ağzını qapayan Müşkünaz ana və körpə Salatın
baladan bəhs edilir. Hansı ki, öldüyü zənn edilən körpə Salatın dəfn edilməsi üçün yuyulmağa aparıldığı bulaq
başında yenidən tərpənməyə və ağlamağa başlayıb. Klipin çəkilişləri, əsasən, Füzuli rayonu ərazisində və Bakı
şəhərində aparılıb. Biz bu klipi Xocalı faciəsinin 27-ci ili üçün hazırlamışıq. Klipdə Füzuli Dram Teatrının
aktyorları çəkiliblər, tarda isə respublikanın Əməkdar artisti Elçin Həşimov ifa edir. Çox təsirli bir iş ərsəyə gəldi.
Bir neçə gün əvvəl klipin təqdimatı oldu. İstər media, istər mətbuat tərəfindən müsbət qarşılandı. Əslində, Xocalı
faciəsi zamanı yaşanan dəhşətləri klip şəklində hazırlamaq mənim çoxdankı arzum idi. Yaradıcılığımda bu da öz
əksini tapdı. Biz haqlı ola-ola, haqsız bir vəziyyətə düşmüşük. Klipdə bu mənzərəni göstərə bildik”.
C. Viləş mahnının 20 il bundan öncə yazıldığını qeyd etdi: “Hər şeyi təkcə dövlətin üzərinə atmaq olmaz.
Bir vətəndaş kimi mən öz üzərimə düşəni etməliyəm, bu, mənim borcumdur. Bu vətən hamımızındır. Əlimizdən
gəldiyi qədər onu müdafiə etmək hamımızın vətəndaşlıq vəzifəsidir. Biz də ifaçı olaraq belə dəstək oluruq.
Mahnını ilk dəfə eşidəndə dedim ki, bu, mənimdir. Çünki o mahnını yazan, o dəhşətləri, ağrı-acını yaşamış bir
insandır”.
Uzun müddətli fasilədən sonra sənətə dönən Coşqun Viləş kommersiya mahnıları ilə deyil, vətənpərvər
mahnı ilə qayıtmasına da aydınlıq gətirdi: “Mən də bir vətəndaş olaraq dövlətimə, millətimə belə xidmət etməyi
daha məqsədəuyğun saydım. Bir Azərbaycan övladı olaraq özümə borc bildim ki, pulumu kommersiya mahnısına
deyil, məhz vətənpərvərlik ruhunda olan mahnıya yatırım. Sabah mən bu dünyadan köçəndə, kimsə haqqımda
danışanda, desin ki, Coşqun Viləş belə bir mahnı da ifa edib”.
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Şərqşünaslıq İnstitutunda Xocalı soyqırımı ilə bağlı ərəb və fars dillərində yeni nəşrlər
çapdan çıxıb
Anar
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda
xalqımıza qarşı ötən əsrin müxtəlif dövrlərində həyata keçirilən soyqırımı aktları ilə bağlı yeni faktların üzə
çıxarılması, bu hadisələrin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülür. Ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi qırğınların, qarətlərin, deportasiya aktlarının əsl mahiyyətinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasında institutun əməkdaşlarının bu sahədə apardıqları tədqiqatların, hazırladıqları və ya
tərcümə etdikləri kitabların mühüm rolu var.
İnstitutdan AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu sahədə elmi müəssisədə indiyədək 30-a yaxın kitab nəşr etdirilib.
Erməni qəsbkarlarının son dövrlərdə Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri vəhşiliklərlə bağlı ərəb və fars
dillərində yeni bir neçə nəşr işıq üzü görüb.
Xocalı soyqırımı ilə bağlı Şərqşünaslıq İnstitutunda biri ərəb və ingilis, digəri isə fars və ingilis dillərində
olmaqla, iki buklet nəşr edilib. Bukletlərdə 1992-ci il fevralın 26-da erməni hərbi birləşmələrinin sovet ordusunun
366-cı motoatıcı alayının hərbi texnikasının iştirakı ilə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan Xocalı şəhərinin
işğalı zamanı törətdikləri görünməmiş vəhşiliklərdən bəhs edilir.
Bu kütləvi qırğın nəticəsində 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadının, 63 uşağın, 70 qocanın amansızlıqla
qətlə yetirildiyi, 1275 dinc sakinin əsir götürüldüyü, onlardan 150 nəfərin taleyinin hələ də məlum olmaması, 8
ailənin tamamilə məhv edildiyi, 25 uşağın hər iki valideynini, 130 uşağın isə valideynlərindən birini itirdiyi qeyd
edilir.
Bukletlərdə 1994-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Milli Məclisinin fevralın
26-nı “Xocalı soyqırımı günü” elan etməsi, faciə ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında
Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işlər, xüsusən Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası və digər tədbirlər haqqında ətraflı məlumat yer alıb.
Bundan əlavə, daha öncə Azərbaycan və rus dillərində Milli Məclis tərəfindən çap olunmuş “ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” kitabı Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən ərəb dilinə
tərcümə edilərək nəşr olunub. Kitabın elmi redaktoru institutun direktoru, Milli Məclisin deputatı, akademik
Gövhər Baxşəliyevadır. Kitabda bu günədək davam edən və Qafqaz regionunda gərginliyə səbəb olan ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bəhs edilir. Kitabın ilk səhifələrində Qarabağ toponimi haqqında
qısa arayış verilir, bu toponimin tarixi mənbələrdə Kür və Araz çayları arasında yerləşən əraziləri bildirdiyinə,
Qarabağın tarixən Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin (1501-1736) bəylərbəyliklərindən biri sayıldığına işarə olunur.
Burada, həmçinin XIX əsrin I yarısında Rusiya imperiyasının köməyilə ermənilərin İrandan və Osmanlı
imperiyasından Şimali Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Qarabağa köçürülməsi və həmin ərazilərdə
məskunlaşdıqdan sonra illərboyu öz dövlətlərini yaratmaq cəhdlərindən danışılır. XIX əsrdə köçürülərək
məskunlaşmış ermənilərin yerli Azərbaycan əhalisi ilə birgə yaşadıqları Dağlıq Qarabağ ərazisində Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsi olmaq şərti ilə sovet dövründə - 1923-cü ildə Azərbaycan SSR-də Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin yaradılması, bununla kifayətlənməyən ermənilərin vilayətin Ermənistan SSR-in tərkibinə qatmaq
cəhdlərindən bəhs edilir.
Kitabda daha sonra sovet dövlətinin süqutu, parçalanması ərəfəsində Dağlıq Qarabağ məsələsinin erməni
separatçıları tərəfindən yenidən gündəmə gətirilməsi, bu məsələnin daha sonra Azərbaycana qarşı elan olunmamış
müharibəyə çevrilməsi, müharibə nəticəsində Dağlıq Qarabağın və onun hüdudlarından kənarda yerləşən yeddi
rayonun Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı, ermənilər tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımı, Bakıda
20 Yanvar qırğını, həm Ermənistanda, həm də Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda yaşayan 1 milyona yaxın
azərbaycanlının öz dədə-baba yurdlarından qovularaq didərgin düşməsi və s. haqda məlumat verilir.
Nəşrdə, həmçinin münaqişənin nizamlanması, həlli üçün beynəlxalq vasitəçilərin cəlb olunduğu,
Azərbaycan rəhbərliyinin bu sahədə diplomatik fəaliyyəti barədə geniş məlumat verilir, regionda sabitliyin, əminamanlığın bərqərar olması naminə Ermənistanın öz işğalçılıq siyasətindən əl çəkməsinin zəruriliyi xüsusi
vurğulanır.
Kitabın ərəb dilinə tərcüməsi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin
ərəb ölkələrinin ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədini daşıyır.
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Xocalı soyqırımının qurbanları dünyanın bir çox ölkəsində yad ediləcək
Fuad Hüseynzadə
Hər il olduğu kimi, bu il də Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü ilə əlaqədar dünyanın bir sıra ölkələrində
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılır, qətliamın dünya ictima-iyyətinə tanıdılması istiqamətində müxtəlif
tədbirlər keçirilir. Artıq bəzi ölkələrdə Azər-baycan diasporunun təşkilatçılığı ilə Xocalı qətliamının 27-ci
ildönümünə həsr olunmuş tədbirlərə start verilib. Bu il Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Avropa ölkələri, Latın
Amerikası ölkələri və Avstraliya da daxil olmaqla dünyanın 50-dən çox ölkəsində Xocalı soyqırımının qurbanları
yad edilir. Belə ki, ABŞ-ın İllinoys ştatının Çikaqo şəhərində Holokost Muzeyi və Təhsil Mərkəzində Azərbaycan
tarixinin ən faciəvi səhifələrindən biri olan Xocalı faciəsinin 27-ci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib. Tədbir
Amerikanın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin təşkilatçılığı, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
dəstəyi və ölkəmizin ABŞ-dakı Səfirliyinin iştirakı ilə baş tutub.
Çikaqo şəhərinin ictimai xadimləri, Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızıstan, Pakistan, Hindistan və Moldova
icmalarının nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə Amerikanın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin
sədri Mehriban Məmmədova Xocalı faciəsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Sonra Çikaqo şəhərində yaşayan
azərbaycanlı gənc fəallar – Leyla Zarinebaf və Nəzrin Məmmədova soyqırımla bağlı təqdimat edərək tədbir
iştirakçılarını məlumatlandırıblar. Təqdimat Çikaqo şəhərində yaşayan istedadlı gənc Araz Zarinebafın ud
alətində "Sarı gəlin" mahnısının ifası ilə müşayiət edilib. Daha sonra Xocalı faciəsinə həsr edilmiş videoçarx
nümayiş olunub.
Tədbirdə Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin konsulu Emil Muradzadə iştirakçılara ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə ətraflı məlumat verib, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayan "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq kampaniyası barədə danışıb. Türkiyənin
Çikaqo şəhərindəki baş konsulu Umut Acar Xocalı faciəsi və erməni terrorçuları tərəfindən Türkiyə
diplomatlarına qarşı törədilən cinayətlər barədə məlumat verib. "Orta Asiya Səmərəliliyi" tədqiqat mərkəzinin
rəhbəri professor Harri Lepinski çıxışında Cənubi Qafqazdakı vəziyyət və Xocalı faciəsinin dəhşətləri barədə
danışıb. Ukraynanın Çikaqo şəhərindəki vitse-konsulu Aleksandr Luşik Azərbaycan ərazilərinin bu günədək işğal
altında qaldığını qeyd edib, bir ukraynalı kimi xalqımızın dərdinə şərik olduğunu bildirib.
Daha sonra Ukrayna Amerika Konqresinin Direktorlar Şurasının sədri Roman Yatskovski, Çikaqo
şəhərində fəaliyyət göstərən Özbəkistan cəmiyyətinin sədri Serajuddin Nasafi çıxış edib. Çıxışlardan sonra Araz
Zarinebaf ud alətində "Bayatı-Şiraz" muğamı və türk musiqisindən parçalar səsləndirib. Tədbir çərçivəsində
"Xocalı faciəsi - qanlı yaddaş və anım" mövzusunda fotosərgi və seminar təşkil olunub. Qeyd edək ki, ABŞ
Senatında İllinoys ştatını təmsil edən Temmi Dakuors tərəfindən Amerikanın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan
Mərkəzinə ünvanlanmış məktubda Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinin anılması ilə bağlı Mərkəzə
minnətdarlıq ifadə edilib. Bundan başqa, Xocalı faciəsinin 27-ci ildönümü ilə əlaqədar ABŞ Konqresinin üzvü
Bobbi Raş tərəfindən rəsmi bəyanat verilib. Konqresmen bəyanatda Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinin ABŞda anılmasının dünya xalqları arasında anlaşmanı, əlaqələndirməni və dözümlülüyü daha da artıracağına
əminliyini ifadə edib.
Amerikadakı yəhudi diasporu Xocalı qurbanlarının xatirəsini anacaq
Yeri gəlmişkən, ABŞ tarixində ilk dəfə olaraq azərbaycanlılara məxsus olmayan qeyri-hökumət təşkilatları
- Amerika Sefardlar Federasiyası, Amerika Müsəlmanları Liderləri İttifaqı fevralın 25-də Xocalı soyqırımı
qurbanlarına həsr edilmiş geniş tədbir, həmçinin amerikalı musiqiçi Cefri Verbokun ifasında muğam gecəsi baş
tutacaq. Gecədə Amerikadakı müxtəlif yəhudi təşkilatlarının liderləri, amerikalı gənc yəhudi liderlər, yəhudi və
müsəlman dini liderlər, soyqırımı qurbanı olmuş digər xalqların nümayəndələri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
rəsmi şəxsləri, Nyu-Yorkdakı diplomatik nümayəndəliklərin təmsilçiləri, soyqırımı üzrə beynəlxalq
mütəxəssislər, amerikalı tarixçilər, Xocalı soyqırımı zamanı doğmalarını itirmiş, diasporumuzun üzvü Anar
Usubov, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin işləri üzrə Komitəsinin nümayəndəsi, Azərbaycanın ABŞ-dakı
Səfirliyinin əməkdaşları və ABŞ-dakı Azərbaycan diasporu da daxil olmaqla təxminən 150 nəfərin iştirakı
gözlənilir.
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Müxtəlif panellərdə çıxış edəcək şəxslər ümumilikdə soyqırımı, insanlığa qarşı cinayətlər, xüsusilə də
Xocalı soyqırımı, bu cür halların qarşısının alınması və günahkarların cəzalandırılması yolları barədə
danışacaqlar.
Qeyd edək ki, ABŞ-ın nüfuzlu yəhudi təşkilatlarından olan Amerika Sefardlar Federasiyası və digər önəmli
yəhudi təşkilatları ilə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi arasında əməkdaşlıq ilk dəfə olaraq 2018-ci ilin noyabr
ayında Dövlət Komitəsi sədrinin ABŞ-a səfəri zamanı qurulub və bu əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi
planlaşdırılır.
Bununla yanaşı, ABŞ-ın Vaşinqton, Nyu-York, Bruklin, Boston, Solt Seyk Siti, Çikaqo və Meyn
şəhərlərində, o cümlədən Florida Ştatında da fevralın 26-dək Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım
tədbirləri təşkil olunacaq.
Xocalı soyqırımı dünya ölkələrində anılacaq
Fevralın 23-dən etibarən Kanadanın Toronto, Edmonton, Ottava şəhərlərində də Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Türkiyənin İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, İğdır, Kayseri kimi şəhərlərində, Kocaeli vilayətində Xocalı
mövzusunda konfrans, fotosərgi və s. tədbirlərin təşkili planlaşdırılır. Bununla yanaşı, Gürcüstanda da fevralın
26-dək ölkənin Marneuli və Laqodexi rayon¬ların¬da, eləcə də paytaxt Tbilisidə Xocalı qətliamına həsr olunmuş
yürüşün təşkili, məlumatlandırıcı bukletlərin paylanılması, sənədli və bədii filmlərin nümayişi nəzərdə tutulur.
Xocalı qətliamının qurbanları Almaniya, Fransa, Belçika, Niderland, Avstri¬ya, Finlandiya, Estoniya,
Macarıstan, Serbiya, Latviya, Rumıniya, İs¬veç¬rə, Yunanıstanda da yad ediləcək. Fevralın 23-də Belçika
Krallığının Brüssel şəhərində Lüksemburq meydanında keçiriləcək mitinqin də əsas şüarlarını “Xocalıya Ədalət”,
“Xocalıya biganə qalma” kimi çağırışlar təşkil edəcəkdir.
Rusiya Federasiyasının Moskva, Sankt-Peterburq, Perm şəhərləri daxil olmaqla, 25-dən çox regionunda
Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr edilmiş müxtəlif formatlı anım mərasimləri keçiriləcək. Bundan başqa
Tacikistan, Qazaxıstan, Özbəkistanda da faciə ilə bağlı xatirə gecələri, film nümayişi və sərgilərin təşkili, eləcə
də beynəlxalq təşkilat¬lara etiraz bəyanat¬larının göndərilməsi nəzərdə tutulur.
Qeyd edilənlərlə yanaşı, İsrailin paytaxtı Tel-Əvivdə və Akko şəhərində də Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsinə həsr edilmiş anım mərasimləri keçiriləcəkdir.
Diaspor təşkilatlarından Dövlət Komitəsinə daxil olan məlumatlara görə, ümumilikdə 50-dən çox ölkədə,
100-lərlə şəhərdə 170-dən çox anım tədbirinin keçirilməsi planlaş¬dırı¬lır.
Palitra. - 2019.- 21 fevral. - № 35. - S. 11.
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Yəhudi diasporu Xocalı qurbanlarını yad edəcək
ABŞ tarixində ilk dəfə olaraq azərbaycanlılara məxsus olmayan qeyri-hökumət təşkilatı Xocalı soyqırımı
qurbanlarına həsr edilmiş geniş tədbir keçirəcək. Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları
ilə əlaqələrin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi strategiyası uğurla həyata keçirilir. Belə ki, Azərbaycan
Resublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Amerikanın nüfuzlu yəhudi diaspor təşkilatlarının yeni
qurulmuş əməkdaşlığı artıq öz bəhrəsini verməyə başlayıb.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən Modern.az-a bildirilib ki, 25 fevral 2019-cu il tarixində ABŞ-ın
Nyu-York şəhərində yerləşən Yəhudi Tarixi Muzeyində Amerika Sefardlar Federasiyası, Amerika Müsəlmanları
Liderləri İttifaqının birgə təşəbbüsü və təşkilatçılığı, eləcə də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə
Xocalı soyqrımına həsr edilmiş “Nəzər yetirmək və danışmaq: Xocalı qırğınını yad etmək, soyqırımı və etnik
təmizləməyə qarşı mübarizə aparmaq” adlı tədbir, həmçinin amerikalı musiqiçi Cefri Verbokun ifasında muğam
gecəsi baş tutacaq.
Gecədə Amerikadakı müxtəlif yəhudi təşkilatlarının liderləri, amerikalı gənc yəhudi liderlər, yəhudi və
müsəlman dini liderlər, soyqırımı qurbanı olmuş digər xalqların nümayəndələri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
rəsmi şəxsləri, Nyu Yorkdakı diplomatik nümayəndəliklərin təmsilçiləri, soyqırımı üzrə beynəlxalq
mütəxəssislər, amerikalı tarixçilər, Xocalı soyqırımı zamanı doğmalarını itirmiş, diasporumuzun üzvü Anar
Usubov, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin işləri üzrə Komitəsinin nümayəndəsi, Azərbaycanın ABŞ-dakı
Səfirliyinin əməkdaşları və ABŞ-dakı Azərbaycan diasporu da daxil olmaqla təxminən 150 nəfərin iştirakı
gözlənilir.
Müxtəlif panellərdə çıxış edəcək şəxslər ümumilikdə soyqırımı, insanlığa qarşı cinayətlər, xüsusilə də
Xocalı soyqırımı, bu cür halların qarşısının alınması və günahkarların cəzalandırılması yolları barədə
danışacaqlar.
Qeyd edək ki, ABŞ-ın nüfuzlu yəhudi təşkilatlarından olan Amerika Sefardlar Federasiyası və digər önəmli
yəhudi təşkilatları ilə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi arasında əməkdaşlıq ilk dəfə olaraq 2018-ci ilin noyabr
ayında Dövlət Komitəsi sədrinin ABŞ-a səfəri zamanı qurulub və bu əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi
planlaşdırılır.
Ədalət. - 2019.- 21 fevral. - № 35. - S. 3.
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Danışır xocalılılar
27 il öncə bir yurd yeri xarabalığa çevrildi
Məhəmməd Nərimanoğlu
Yurdu tar-mar xocalılılardan qaçqın-köçkün sığınacağına çevrilən Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsinə də pənah
gətirənlər az deyildi. İllərlə yurd həsrətli, torpaq itkisinin ağrı-acısını yaşayan digər qarabağlı, göyçəli, laçınlı,
kəlbəcərlilərlə orada qaynayıb-qarışmışdılar. Bir neçə ildir ki, Göygöl rayonunun Hacıməlik kəndi yaxınlığında,
600 ailəlik yeni salınmış məcburi köçkün qəsəbəsinə köçürülüblər. Sən demə, dərd, ağrı insanları bir-birinə daha
tez yaxınlaşdırırmış. Buradakı dərdli-naləlilərin çəkdiyi qəm yükü daş-torpaq ağırlığında, dodaqları bayatı-ağılı,
sinələri isə övlad dağlıdır.
Əlif Hacıyevin son kəlmələri
Xocalının istər mühasirə illərində, istərsə də son günlərində düşmənlə üz-üzə dayanan ağsaqqallarından
biri, vaxtilə Kosalar kənd sovetliyinin mühasibi işləmiş, Xocalısından uzaq düşmüş, 27 ildir ki, acılı-şirinli
xatirələrini yaddaşına yumaq kimi sarıyan Kamran Məmmədovdur. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əlif
Hacıyevin o müdhiş gecə son kəlmələrini eşidən və hönkürtüsü heç yana yetməyən müdrik el ağsaqqalı Qarabağın
bir parçası olan Xocalının sanki canlı ensiklopediyasıdır: "...Kosalar 700 illik tarixə malik qədim türk kəndidir.
Kəndin ilk sakinlərindən birinin - Hacı Avazın adını (ona kosa Avaz da deyirmişlər) daşıyır. Kosaların adlı-şanlı
kişiləri bolşevizmə və erməni daşnaklarının çirkin niyyətlərinə qarşı olublar. İgidliklərindən nağıl-dastanlar
danışılan Qaçaq Mahmudun, Kosalar, Ballıca, Xan bağı, Xanəzək və digər kəndlərdə böyük mülkləri olmuş
Məhəmməd ağanın doğulduğu kənd kimi tanınıb. Ötən əsrin otuzuncu illərinin repressiyası bu kənddən də yan
keçməyib. 25 nəfər repressiyanın qurbanı olub - güllələnənlərdən savayı neçələri də Sibirə ömürlük sürgün
ediliblər. 1941-1945-ci illər müharibəsi də bu kəndin oğullarını əlindən alıb. Müharibəyə aparılmış 122 nəfərdən
71-i cəbhədən qayıtmayıb. Qayıdanlar isə şikəst, əlil və yaralılar olub”.
"Kosalar Dağlıq Qarabağın ən sonuncu işğal edilən yaşayış məntəqəsi olub. Kənd 18 şəhid verib”. Kamran
əmi fikrini cəmləşdirib deyir: "...Xocalının yer üzündən silinməsindən sonra o ərazilərdə azərbaycanlıların
yaşadığı kənd-kəsək daim atəş altında idi. Ona görə də kəndlərdə özünümüdafiə dəstələri yaratmışdıq. Özüm də
silah götürmüşdüm. Postları boş qoya bilməzdik. Kosalar camaatı Şuşanın işğalından bir gün sonra - 9 may 1992ci il tarixində kəndi məcburi tərk etməli oldu. Şuşa artıq erməni qoşunlarının əlində idi”.
Məhəmməd Şükürovun "Xocalı: daş yaddaşım, qan yaddaşım” kitabını vərəqləyib əlavə edir ki, nə yaxşı
əli qələm tutan vətənpərvərlər faciəli günlərin gələcək nəsillərə çatdırılmasına çalışırlar. Dövlət başçısı İlham
Əliyev xalqımızın yaşadığı faciələrin tarixini yazıb gələcək nəsillərə çatdırılmasının vacibliyini bildirib.
Ermənilərin vandallığı, insanlığa yaraşmayan hərəkətləri dünya xalqlarına da çatdırılmalıdır: "Kosaların da tarixi,
o müdhiş illərdə və son günlərində yaşayıb, düşmənlə necə döyüşdüklərindən az yazılmayıb. Düşmənə qarşı
mətinliklə, qəhrəmanlıqla döyüşüb şəhid olandan sonra "Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı” fəxri
adına layiq görülən Tabil Qasım oğlu Həsənovun, Natiq Elyas oğlu Əhmədovun, Möhsün Şahin oğlu
Məmmədovun, eləcə də "Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif edilən Xəzani Kərəm oğlu Əsgərovun,
ümumiyyətlə, torpaq, yurd, Vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin şərəfli ömür yollarının örnəyə
çevrilməsi üçün onların haqqında da yazılmalıdır. Bu, həm də bizim müsibətlərimizin qanlı salnaməsidir.
Kəndimizin beş oğlu (Sərvər Məmmədov, Mahir Abdullayev, Eldar Rüstəmov, Rasim Ağayev və Ramiz
Həsənov) isə şəhid olduqdan sonra "İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilib.
Xocalının mühasirə illərində Kosalar kənd məktəbində qərargah yaradılmışdı. Xocalı odlara qalanan gecə
qərargahda mən idim. Hava telefonunda Qarabağın igid, cəsur oğlu, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əlif
Hacıyevin səsini eşitdim. Haray çəkirdi, Xocalıya kömək istəyirdi. Gecə saat 12-ni keçmişdi. O, Xocalının od
tutub yandığını bildirir, hücumun qarşısını kəsmək və ləngitmək üçün Həsənabad və Xankəndinin hədəfə
alınmasını istəyirdi. Canhəsən postunda bir top və qrad qurğusu var idi. O gecə Əlif Hacıyevin hava telefonu ilə
"sizdən də bizə kömək olmadı...” - harayı Ağsu aşırımındakı milis postunda da eşidildi. Qəhrəman, igid
komandirin sonuncu kəlmələri də Xocalıya kömək göstərilməməsini təsdiqləyirdi. Xocalı təklənmiş, yerdəngöydən əli üzülmüş xocalılılar kimi, o gecə sonuncu harayını eşitdirdi Əlif Hacıyevin səsində, təəssüf ki, o səs də
susduruldu...”
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Azğın düşmənin qəzəbi və əzabı
9 nəfərlik ailədən o gecə "salamat” çıxan Xalidə və qardaşı Rauf Qəmbərovlar ikinci məskunlaşma
məntəqəsinə sığınanlardandır. Xalidə Qəmbərova ilə Xocalının tarixini özündə əks etdirən Yaloba kənd tarixdiyarşünaslıq muzeyində görüşdük.
Dərd insanı tez dilləndirər, amma, bir nəslin yadigarı olan Xalidə Qəmbərova sanki susmağı ilə anlatmağa
çalışdı gördüyü, yaşadığı, çəkdiyi müsibətləri. Bir ayın gəlini olan Xalidə xanım-xatınlıq günlərini əlindən alan o
müdhiş gecədən salamat çıxmasına nəinki sevinir, əksinə, yurdu dağılan, ocağı sönən xocalılılardan danışmağın
əzabını yaşayır. Bəzi məqamları ona xatırladan muzeyin direktoru Tofiq Məmmədov divardakı şəkilləri bir-bir
göstərərək məlumat verir: "Bu, yeddi nəfərini bir gecədə itirmiş ailənin başçısı Qəmbərov Qarsalan Gəray
oğludur. 1941-ci ildə Xocalının Kosalar kəndində anadan olmuşdu. Onun vətənpərvərliyini yalnız Xocalı sakinləri
deyil, Xankəndidə erməni yaraqlıları da yaxşı bilirdilər. Məktəbyaşlı nəvələri ilə birlikdə qətlə yetirilən
Qəmbərova Validə Boran qızı onun ömür-gün yoldaşı idi. 50 yaşında erməni gülləsinə tuş gəldi. Qəmbərov Nadir
Qarsalan oğlu da 1972-ci ildə Xankəndidə doğulmuşdu. Oradakı N.Gəncəvi adına orta məktəbin IX sinifində
oxuyanda - 1988-ci ildə Xankəndidə ermənilərin Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi tələbi ilə
nümayişlər keçirəndə dəfələrlə daşnakların təhqirlərinə məruz qalmışdı. Həmin ilin sentyabrında
azərbaycanlıların Xankəndidə vəziyyətlərinin ağırlaşdığı günlərdə onların da ailəsi Xocalıya pənah gətirənlərdən
olmuşdu. Ona görə də düşmənə nifrəti gündən-günə artmışdı. Nadirin böyük qardaşı Səfər də 1963-cü ildə
Xankəndidə anadan olmuşdu. Taleyinə Xocalının 25 fevral 1992-ci il müsibəti yazılanlardandır. O gecə Səfər,
həyat yoldaşı və iki balası (1983-cü il təvəllüdlü Esmira və 7 yaşlı Emin) ilə erməni vandalizminin qurbanına
çevriliblər”.
"Bir ürəkdə yeddi yara”
...Bu ailənin daha bir üzvü - Qəmbərova Mətanət Hacı qızı isə Xocalıya Naxçıvandan gəlin köçmüşdü.
Qarabağ adət-ənənəsi ilə toyları çalınanda ağlına da gətirməzdi ki, onun ailə-uşaqcanlı olduğundan, qohumqonşularla tezliklə qaynayıb-qarışmasından, başına and içilməsindən daha çox müsibətindən, amansızcasına qətlə
yetirilməsindən danışılacaq. İki balasını və həyat yoldaşını qəfil itirəcəyinə inanmasa da, illərlə xofda
yaşayırdılar...
Qarsalan Qəmbərovun yeganə oğul yadigarı Raufdur. "Xocalının səsi” qəzetinin mərhum redaktoru Qasım
Qırxqızlı "Bir ürəkdə yeddi yara” adlandırıb bu müsibəti yaşamış ailənin faciəsini: "..Xocalının başı üzərini qara
bulud alanda Səfər qardaşı Raufla döyüşən batalyonun sıralarında idi. Ermənilərin Meşəlidən çıxarılmasında və
digər əməliyyatlarda fədakarlıq göstərmişdi. Qaniçən daşnaklar Səfərin iki balasını və həyat yoldaşı Mətanəti
ürəyindən vurmuşdular. Bir nəslin yeddi üzvü beləcə getdi...”
O faciəli günləri Rauf da xatırlaya bilmir, dəhşətli günlərdə itirdiyi əzizləri və doğmalarının müsibətlərini
dilə gətirməyi bacarmasa da, deyir ki, bir gecənin içində hamımız pərən-pərən düşdük. Bilmirdik ki, kim harada
qalıb. Anam və gəlinimiz ağır yaralı idi. Onlara heç cür kömək göstərə bilmədiyim məni hələ də yandırır.
Azərbaycan.-2019.-21 fevral.-№42.-S.11.
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Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə qarşı törədilən cinayətdir...
Hər il olduğu kimi bu il də ölkə daxilində və xaricdə soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçiriləcək, faciə
qurbanlarının xatirəsi yad ediləcək
Pərviz Sadayoğlu
Dünya tarixinin ən qanlı faciələrindən biri sayılan Xocalı soyqırımının törədilməsindən 27 il ötür. Hər il
olduğu kimi bu il də Azərbaycanın bütün regionlarında və xarici ölkələrdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər
keçiriləcək, bu qanlı terror aktı nəticəsində həyatını itirmiş insanların xatirəsi yad ediləcək. Xatırladaq ki,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin sərəncamı ilə “Xocalı
soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı” təsdiq edilib. Tədbirlər planına
əsasən Bakının Xətai rayonunda, Goranboy rayon mərkəzində və Ağcakənd qəsəbəsində Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidələrin önünə əklil qoyulması mərasimlərinin keçirilməsi, ictimaiyyət
nümayəndələri tərəfindən Şəhidlər xiyabanının ziyarət edilməsi, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərində,
konsulluqlarında və diaspor təşkilatlarında soyqırımı ilə bağlı tədbirlərin təşkili, xarici və yerli kütləvi informasiya
vasitələri, o cümlədən teleradio kanallarında qanlı qırğını əks etdirən materialların yayılması və internet
şəbəkəsində mütəmadi olaraq yenilənməsi nəzərdə tutulub. Eləcə də ölkəmizdə fəaliyyət göstərən dini konfessiya
və qurumların iştirakı ilə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan anım tədbirləri təşkil ediləcək,
idarə və təşkilatlarda, təhsil və mədəniyyət müəssisələrində xatirə gecələri, foto-rəsm sərgiləri, şahidlərlə görüşlər
keçiriləcək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə həsr edilən sənədli və bədii filmlər nümayiş
olunacaq. Xocalılıların müvəqqəti məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda dövlət qurumları rəhbərlərinin, Milli
Məclisin deputatlarının və ziyalıların şəhid ailələri ilə görüşləri təşkil ediləcək.
Bu məqamda vurğulamaq lazımdır ki, bu qanlı soyqırımı aktı, erməni şovinizminin əsl mahiyyətini növbəti
dəfə bütün çılpaqlığı ilə ortaya çıxarıb. Həmin vaxt ermənilərin Xocalını hədəf seçməsi isə heç də təsadüfi deyildi.
Belə ki, ən strateji nöqtələrdən sayılan Xocalını işğal etmək üçün ermənilər ilk növbədə şəhərin ətrafındakı
əraziləri zəbt etməyə baladılar. 1992-ci il yanvarın 10-da ermənilər Axullu kəndini zəbt etdilər, 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.
Kənd əhalisi vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Artıq 1992-ci il fevralın 18-də Xocalı istiqamətində olan yaşayış
məntəqələri azərbaycanlılardan təmizlənmişdi, yüksək mövqelər ermənilər tərəfindən tutulmuşdu.
Vurğulandığı kimi, ermənilər üçün əsas hədəf Xocalı idi. Və Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyinin
səriştəsizliyi, həmçinin hakimiyyət uğrunda davam edən savaş ermənilərin Xocalı ilə bağlı planlarını daha tez
həyata keçirmələrinə təkan verirdi. Beləliklə, 1992-ci il fevralın 25-də Xocalı daha dəhşətli dərəcədə artilleriya
və digər hərbi texnikadan atəşə tutulmağa başladı. Bu işdə keçmiş SSRİ ordusuna məxsus 366-cı alayın
texnikasından geniş istifadə olundu və Xocalı işğal edildi. Ümumiyyətlə, bu alay Xocalı ilə yanaşı, Azərbaycanın
digər kəndlərinin də atəşə tutulmasında dəfələrlə iştirak edib. Bunun əsas səbəblərindən biri də alayda xeyli sayda
erməninin olması idi.
Məlumat üçün bildirək ki, Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106
qadın, 70 qoca bir neçə saatın içində milli zəmində amansızlıqla qətlə yetirildi. Ermənilər 487 nəfəri ağır
xəsarətlərə məruz qoydu, 1275 nəfəri isə girov götürdü. Ermənilər qaniçənlikdə vaxtilə dünyanı lərzəyə salmış
faşizmi də geridə qoyduqlarını nümayiş etdirdilər. Beynəlxalq humanitar hüquq normalarını, insan hüquqları üzrə
ən müxtəlif konvensiyaları ayaq altına atan erməni hərbi birləşmələri insanları qətlə yetirmək məqsədilə ən qəddar
üsullara əl atdılar. Şahidlərin təsdiqlədiyinə görə, həmin gecə onlarla qadın, 2 yaşından 15 yaşınadək olan uşaqlar,
ahıl qocalar güllələnib, insanların başlarının dərisi soyulub, müxtəlif əzaları kəsilib, gözləri çıxarılıb, hamilə
qadınların qarınları yarılıb, adamlar diri-diri torpağa basdırılıb və ya yandırılıblar. Güllə yarasından ölməyənlərin
başlarına sonradan güllə vurulub, meyitlər zorakılığa məruz qalıb.
Onu da qeyd edək ki, yalnız Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə
hakimiyyətə qayıdışından sonra bir çox milli faciələrimiz kimi, Xocalı soyqırımına da siyasi-hüquqi qiymətin
verilməsi mümkün oldu. Ümummilli liderimizin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də “Xocalı
soyqırımı günü haqqında” xüsusi qərar qəbul etdi, sənəddə hadisənin baş vermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı
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ilə açıqlandı. Eyni zamanda, Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni
vəşhiliklərinin beynəlxalq müstəvidə ifşası mühüm vəzifələr kimi önə çəkildi. Ümummilli liderimizin “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
xatirəsi ehtiramla yad edilir.
Ulu öndər tərəfindən əsası qoyulan bu ənənə Prezident İlham Əliyev tərəfindən də davam etdirilir. Məhz
ölkə başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində bu gün Xocalı soyqırımı ilə bağlı
həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə çatdırılıb. Aparılan siyasətin nəticəsidir ki, dünyanın 10-a yaxın dövləti, eləcə də
ABŞ-ın 16 ştatı və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb və bu soyqırımı pisləyən
qətnamə qəbul ediblər.
Bu istiqamətdə Ulu öndərimizin adını daşıyan Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri isə xüsusi
vurğulanmalıdır. Məhz Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti, UNESCO-nun və
İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra ölkələrin paytaxtında Xocalı
soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçirilir. Eyni zamanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun
mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri
Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə elan edilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının səyi ilə Xocalı
soyqırımının adı İsveçdə yaradılmış və virtual aləmdə geniş vüsət almış mükəmməl “Beynəlxalq Müharibə
Qurbanları Memorialı” arxiv layihəsinə daxil edilib və Xocalı soyqırımının adı Srebrenitsa, Xolokost, başqa
yerlərdə törədilmiş soyqırımları və qətliamlarla bir sırada çəkilib. Hər il fevral ayının 26-da isə dünyanın aparıcı
dövlətlərinin paytaxtlarının mərkəzi meydanlarında Xocalı soyqırımında həlak olan günahsız insanların xatirələri
anılır, fləş-moblar həyata keçirilir, bu soyqırımının tanıdılması yönündə işlər aparılır. Bundan başqa, Xocalı
soyqırımı ilə bağlı mütəmadi şəkildə xarici ölkələrdə olan səfirliklərimizdə sərgilər və bir sıra tədbirlər təşkil
edilir.
Yeni Azərbaycan. - 2019.- 20 fevral. - № 34. - S. 6.
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“Xocalıda Avropanın ən böyük qırğını həyata keçirilib”
ABŞ-ın İllinoys ştatının Skokie şəhərinin meri Corc Van Dusen tərəfindən 26 fevral 2019-cu il tarixinin
“Xocalı Faciəsinin Anım Günü” elan edilməsi barədə bəyanat verilib.
Məlumata görə, bəyanatda ölkəmizin Dağlıq Qarabağ regionunda 1988-ci ildən etibarən həyata keçirilən
işğal və etnik təmizləmə siyasətinin bir hissəsi olaraq Ermənistan hərbi qüvvələrinin 1992-ci ilin 25 və 26 fevral
tarixlərində rusların 366-cı alayının iştirakı ilə Xocalını işğal edərək mühasirəyə alması qeyd olunur.
Ərazini tərk etməyə çalışan mülki əhalinin atəşə tutulması nəticəsində həmin dövrdə Avropanın ən böyük
qırğınının həyata keçirildiyi vurğulanır. C.Dusen bəyanatda 106-sı qadın, 83-ü uşaq və 70-i yaşlı olmaqla 613
mülki şəxsin öldürülməsi, 150 insanın itkin düşməsi, 487 nəfərin yaralanmasını təəssüf hissi ilə qeyd edir.
Bəyanatda Xocalı faciəsi müharibə zamanı törədilə bilən ən dəhşətli qığın kimi qiymətləndirilir.
Bəyanatda, həmçinin Ermənistan qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoymağa çağıran BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin yerinə yetirilməməsi, BMT Baş
Assambleyasının, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, ATƏT, Amerika-Azərbaycan
Şəbəkəsi, o cümlədən, ABŞ Dövlət Departamenti və Ağ Ev tərəfindən Dağlıq Qarabağ regionu da daxil olmaqla
Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün tanınması qeyd olunur.
Paralel. - 2019.- 20 fevral. - № 34. - S. 2.
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Xocalı soyqırımını törədənlərə layiqli cavab: Aprel döyüşləri, Lələtəpə və Günnüt
əməliyyatları
Xuraman İsmayılqızı
İnsanların kütləvi qətliamı ilə tarixə yazılan soyqırımlar çox olub. Xatın, Liditse, Treblinka, Ruanda,
Serebrenitsa... Amma onların içərisində Xocalı soyqırımı xarakteri və dəhşəti ilə fərqlənir.
...27-28 fevral 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq üçün Kremlin, SSRİ DTK-nın xeyirduasını alan ermənilərin ssenarisi əsasında Azərbaycanın ikinci sənaye şəhəri olan Sumqayıtda baş verənlərdə
azərbaycanlılar günahkar hesab olunsa da, əslində hadisələr ermənilərin təxribatlarına, planlarına uyğun həyata
keçirildi. Xocalı faciəsini “Sumqayıt hadisələrinə cavab” hesab edən daşnaklar illərdən bəri hazırladıqları
“Dənizdən-dənizə” böyük Ermənistan ideyalarını reallaşdırmaq üçün dağılmaq ərəfəsində olan SSRİ-nin düşdüyü
böhranlı vəziyyətdən ustalıqla istifadə etdilər. Ermənipərəst M. Qorbaçovun məsələ ilə əlaqədar xeyir-duasını
başbilənləri A. Aqanbekyan vasitəsilə alan ermənilər ilk mərhələ kimi Qərbi Azərbaycanda yaşayan
soydaşlarımızı doğma yurd yerlərindən zorla çıxardılar. Vardenisdə, Qukarkda, Qaçaranda, Qafanda, Gorusda,
Alaverdidə törədilmiş qanlı aksiyalar 250 mindən artıq soydaşımızın doğma yurdu Qərbi Azərbaycanı son
nəfərinə qədər tərk etməsi ilə nəticələndi.
20 Yanvar 1990-cı ildə Azərbaycanın demokratiya və milli müstəqillik harayını silahların gücü ilə
yatırmağa çalışan imperiyanın dəstəyi ilə ermənilərin torpaqlarımıza hərbi təcavüzü nəticəsində Dağlıq Qarabağ
və ona yaxın ərazidə yerləşən 7 rayon işğal edildi.
Bir milyondan artıq həmyerlimiz didərgin, qaçqın düşdü, minlərlə soydaşımız qətlə yetirildi, 10 minlərlə
günahsız azərbaycanlı şikəst oldu, yaralandı, əsir düşdü.
O dövrdə kreslo, hakimiyyət davası aparan kəmfürsətlərin yaratdığı daxili çəkişmələr, hələ formalaşmamış,
hərbi sursat və avadanlıqla təchiz olunmamış, könüllülərdən təşkil edilmiş orduya nəzarətin istənilən səviyyədə
olmaması torpaqlarımızın işğalı, Xocalı soyqırımı ilə nəticələndi. Dəhşətli soyqırımların müəllifi olan ermənilər
və keçmiş SSRİ-nin 366-cı alayındakı havadarları Xocalıda qətliam törətdilər.
26 fevral 1992-ci ildə yer üzündən silinən bu şəhərin 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri ahıl olmaqla
613 sakini qətlə yetirilmiş, 487 nəfər şikəst olmuş, təhqirlərə məruz qalmışdır. 24 uşaq hər iki valideynini itirmiş,
130 körpə isə bir valideynindən məhrum olmuşdur. Soyqırım qurbanlarından 56 nəfəri amansız vəhşiliklə qətlə
yetirilmişdir.
Bütünlükdə isə XX əsrdə ermənilərin müxtəlif vaxtlarda törətdikləri soyqırımlar nəticəsində 2 milyondan
artıq azərbaycanlı amansızlıqla qətlə yetirilmişdir.
Artıq Xocalı soyqırımını tanıyanların sayının artması ilə ermənilərin məkrli siyasəti dünya ictimaiyyətinə
çatdırılır. Pakistan, Kolumbiya, Meksika Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. ABŞ-ın 15 ştatında, Çexiya,
Rumıniya parlamentlərində, Paraqvay Deputatlar Palatasında faciə ilə bağlı qərarlar qəbul olunub, Türkiyə Böyük
Millət Məclisində dinləmələr keçirilib. İslam Əməkdaşlıq təşkilatı Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamə qəbul edib.
Avropa Şurası, ATƏT, BMT səviyyəsində Xocalı faciəsi ilə bağlı sənədlər yayılıb.
Həmin sənədlərdə qeyd olunur ki, Xocalı qətliamında müşahidə olunan- insanların diri - diri yandırılması,
torpağa basdırılması, ermənilərin qəbirləri üzərində azərbaycanlı gənclərin qurban kimi başlarının kəsilməsi
yalnız erməni faşizminin dözülməz və inanılmaz vəhşiliklərdir. Amma bu vəhşilikləri görməyən, daim erməniləri
dəstəkləyən avropalı parlamentarilər Xocalı soyqırımı qurbanlarının harayını eşitmirlər. Ölkəmizə münasibətdə
ikili standartlara daha çox meyil edən Avropa Parlamenti “insan hüquqlarının qorunması adı” ilə yumşaq güc
siyasətinə istinad edərək Azərbaycana qarşı qərəzli mövqelərinə sadiqdirlər. Bütün məsələlərə ikili standartlar
prinsipləri ilə yanaşmaqda xüsusilə fərqlənən bu qurum bundan əvvəl baş verən saxta “erməni soyqırımı”na
patoloji sevgisini bildirən avropalı parlamentarilər ermənilər tərəfindən öldürülən azyaşlı Fariz Bədəlov və Aygün
Şahmalıyevanın taleyinə biganə qaldılar. Kəlbəcərdə doğmalarının məzarlarını ziyarət edən və ermənilər
tərəfindən saxlanılan, hələ də Ermənistanda məhbus həyatı yaşayan Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əsgərovun
hüquqlarının qorunmasını düşünmək belə istəmirlər. Qanlı 20 Yanvar faciəsi zamanı130-dan çox insan həlak
olub, 744 nəfər yaralanıb, onlarla insan itkin düşsə də, dinc əhaliyə qarşı qeyri-insani qəddarlıq tətbiq edilsə də,
Vilnüsdə və Tbilisidə baş vermiş hadisələri pisləyən Qərb və Avropa dövlətləri daha dəhşətli olan 20 Yanvar
qırğınını SSRİ-nin adi daxili işi kimi qiymətləndirərək Xocalı faciəsini də sükutla seyr etdilər. Halbuki Xocalı
hadisələri yaxın keçmişimizdə, dünyanın gözü qabağında baş vermişdi. Bu laqeydlik sübut etdi ki, millətçi və
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separatçı erməniləri təmizə çıxarmaq və cəzalandırılmaqdan qorumaq üçün onların cinayətkar əməlləri barədə
susmaq güc amilinə üstünlük verən dünya siyasətinin ikili standartlar prinsiplərinə əsaslanır.
İkinci Dünya müharibəsində alman reyxinin yəhudilərə qarşı törətdikləri soyqırımından - Holokostdan
(yunanca “holos” (bütün) və “kaustos” (yanmış, köz olmuş) daha dəhşətli olan Xocalı qətliamının daha geniş
məkanda tanınması üçün bu istiqamətdə təbliğatı genişləndirmək hər bir azərbaycanlının borcudur. Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən xarici ölkələrdə təşkil olunan aksiyalarda, təbliğat kampaniyalarında Xocalı faciəsini törədən
erməni terrorçuları ilə bağlı əyani vasitələrdən istifadə olunmaqla məlumat verilsə də, hələ də dünya ictimaiyyətini
Xocalı soyqırımının dəhşətləri ilə hərtərəfli məlumatlandırmaq baxımından tam istəyimizə nail olmamışıq.
İqtisadi, siyasi, diplomatik uğurları ilə dünyada yüksək mövqe tutan Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada
təbliğ olunmasının vacibliyini bu günlərdə REAL televiziyasına müsahibəsində bildirən Prezident İlham Əliyev
xarici ölkələrin KİV-lərinə daha çox müsahibə verməsinin səbəblərini də açıqlayır: “Bunun iki səbəbi var... Çünki
bu gün dünyada informasiya mübarizəsi gedir. Azərbaycana qarşı bir sıra hallarda çox əsassız ittihamlar irəli
sürülür, qərəzli, saxta məlumatlar dərc edilir. Bunun məqsədi ölkəmizin imicinə zərbə vurmaq, ölkəmizi inkişaf,
müstəqillik yolundan döndərmək və Azərbaycanı geridə qalmış ölkə kimi təqdim etməkdir. Ona görə xarici
mediada bizim mövcudluğumuz, sözlərimizin çatdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yəni bizə qarşı aparılan
bütün bu təbliğatın qarşısında öz həqiqətlərimizi ortaya qoyuruq, Azərbaycanı müasir, güclü dövlət kimi
tanıtdırırıq və ölkə haqqında həqiqətləri çatdırırıq.” Təbii ki, həmin müsahibələrdə xalqımızın tarixi, Dağlıq
Qarabağ ilə bağlı həqiqətlərin açıqlanması məqamında Xocalı faciəsi də xatırlanır.
“Mən Lələtəpədə olanda, orada Azərbaycan bayrağını görəndə qürur hissi keçirirəm. Hər bir Azərbaycan
vətəndaşı qürur hissi keçirir. Bizim əsgər və zabitlərimiz əsl qəhrəmanlıq göstərmişlər. Aprel döyüşləri tarixi
hadisədir. Bu döyüşlər Ermənistanın uzun illər ərzində yaratdığı mifi tamamilə darmadağın etdi” söyləyən cənab
ilham Əliyev bildirdi ki, Naxçıvanda uğurla başa çatdırılan Günnüt əməliyyatı taktiki baxımdan daha möhtəşəm
oldu. Dünyada “kim güclüdür, o da haqlıdır” prinsipinin hökm sürdüyünü ikili standartların, ədalətsizliyin
nümunəsi adlandıran Prezident İlham Əliyev bildirir ki, Azərbaycanın artan iqtisadi və hərbi qüdrəti,
əsgərlərimizin döyüş hazırlığı, yüksək əhval-ruhiyyəsi qələbə əzmini daha da artırır. İşğal altında qalan
torpaqlarımızın, Xankəndinin, Xocalının azad olunduğu gün bütün dünya Azərbaycanın nəyə qadir olduğunu
görəcək. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin bildirdiyi kimi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam şəkildə
bərpa ediləcək: “Şuşada, Xankəndidə Azərbaycanın dövlət bayrağı qaldırılmalıdır və gələcəkdə azərbaycanlılar
bütün tarixi torpaqlarında yaşamalıdırlar. Bizim tarixi torpaqlarımız İrəvan xanlığıdır, Göyçə, Zəngəzur
mahallarıdır. Vaxt gələcək biz orada da yaşayacağıq. Mən buna inanıram, buna əminəm. Buna nail olmaq üçün
hər birimiz öz səylərimizi qoymalıyıq, hər birimiz öz işimizlə o müqəddəs günü yaxınlaşdırmalıyıq.”
İki sahil.-2019.-19 fevral.-№33.-S.22.
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Xocalıda sönən ocaqlar
Məhəmməd Nərimanoğlu
Vətənimizin hər guşəsinin əsrarəngiz gözəllikləri daim vəsf edilib. Şairlərin şeirlərində, yazıçıların
əsərlərində, bəstəkarların mahnılarında, müğənnilərin muğam və segahlarında, rəssamların bənzərsiz tablolarında
müqəddəs bir obraz yaradılıb, adına Ana Vətən deyilib. Bu diyara yadların könlü yox, gözü düşüb. Belə
gözəgəlimli, tarixi minilliklərə qədər gedən yurd yerlərindən biri də, təəssüf ki, taleyi əvvəldən gətirməyən
Xocalıdır. O Xocalı ki, 27 il öncə erməni vandallarının növbəti təcavüzünün qurbanlarından biri kimi yandırıldı,
əhalisi soyqırımına məruz qaldı. Xocalının dillər əzbəri olması onun qədimliyi və ya qaçqın-köçkünlərin sığınacaq
yerinə çevrilməsi, yaxud maddi-mədəniyyət nümunələri ilə yanaşı, həm də XX əsrin ən dəhşətli faciəsini
yaşaması, sakinlərinin bir gecədə ermənilər tərəfindən işgəncələrə məruz qalmaları, amansızcasına qətlə
yetirilmələridir.
27 il öncə…
...Bir vaxtlar xocalılıların səsi Qırxqız dağının ətəklərindən gələrdi, əkib-becərər, qayğısız, dərd-sərsiz
ömür sürərdilər. Zaman necə dəyişdisə, hər şey alt-üst oldu. İllərdir ki, xocalılıların dərdindən, kədərindən söz
açılır, terrorun qurbanlarına çevrilmələrindən danışılır, o qanlı-qadalı günlər xatırlanır. 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 Ağdamdan olan Hidayət Rüstəmov Azərbaycan
Respublikasının Milli Qəhrəmanı 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 igidlərinin də adları
çəkilməlidir.
O ağır illərdə Xocalıda, ümumiyyətlə Qarabağda torpaqların müdafiəsində dayananlardan, lakin
ermənilərin qəsbkar təcavüzü nəticəsində ailə-uşağını itirənlərdən biri, keçmiş döyüşçü Abbasqulu Rüstəmov bu
gün də düşməndən qisas almağa hazırdır! Çox ağır bir həyat keçirib. Düşmənin çirkin siyasəti dinc həyatını, əminamanlığını, yaşayışını əlindən aldığını deyir: "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. Vaxtilə sovet ordusunun zabiti
olmuş, Sankt-Peterburqda və Murmanskda hərbi məktəbdə oxumuş Abbasqulu Rüstəmov Xocalının,
ümumiyyətlə digər rayonların müdafiəsində, həmçinin Ağdərənin boşaldılmasında iştirak edib. Döyüş dostlarının
çoxu şəhid olub.
Dərdli-naləli xocalılılar ötən 27 ildə daim yad ediliblər. Növbəti dəfə yolumuz xocalılıların daha sıx
məskunlaşdığı, Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsindəki "Gənclik şəhərciyi”nədir. Paytaxtın müxtəlif
yerlərindəki ictimai binalarda, yataqxana və bağçalarda yerləşən xocalılılar dörd ildir bu qəsəbəyə köçürülüblər.
Hər cür kommunal şəraitə malik yaşayış binalarından ibarət qəsəbədə bütün infrastruktur yaradılıb.
Bir ailənin 6 şəhidi…
2011-ci ildən "Gənclik şəhəri”ndə məskunlaşan Validə Nəsibova o dəhşətli gecədə nəsil-nəcabəti ilə
birlikdə ata yurdu Xocalını itirib. Aradan illər keçsə də, o gecənin ağrıları azalmayıb. Bunu vaxtsız ağaran
saçlarından, üzünün qırışlarından, belinin bükülməsindən hiss etmək çətin deyil, üstəlik, ürək ağrısı, əsəb, qan
təzyiqi kimi əbədi xəstəliklər də tapıb.
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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 Xocalı ilə eyni gecədə düşmən gülləsindən yayına bilməyib. Atası Astan Bəhram oğlu Zeynalov belə itkilərə
dözə bilməzdi. Ona görə də Xocalıdan iki addım bu yana atan kimi yurd nisgilli gözlərini əbədi yumub: "O dəhşətli
gecədən danışa bilmirəm. Elə bil ki, gözlərimə duman çökür, yaddaşımda qalanlar isə qan rəngindədir. O gecə
Xocalıdan çıxıb Ağdama tərəf qaçmaq istəyəndə ermənilər bizi gülləbaran etdilər. Balaca oğlum Fazil yaralandı,
Tofiq Hüseynovun qızını da yanımızda vurdular”, - deyə V.Nəsibova bildirir.
Validə Nəsibova tar-mar edilmiş, külü göylərə sovrulmuş ata yurdundan, ana laylasından əli üzülmüşlərin
dərdini dilə gətirə bilmədi. Lakin qəmli çöhrəsinə çökmüş qüssə-kədərdən hər şey oxunurdu. Deyir ki, Zərifə,
Tahir, Məhəmmədlə Çiçək də bizimlə birlikdə qaçırdılar. Amma qaça bilmədilər: "Amansız yağı kəsdi yolumuzu,
bizi qırıb-çatdılar. Oradan salamat çıxmaq 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 itirdiyi 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, bacıları Maral, Süsən,
Ema Xocalı ilə birlikdə erməni vandalizminin qurbanlarına çevriliblər. Anası dünyasını çox erkən dəyişdiyindən
böyük bacısı Xoşbəxt ailə qurmayıb: ömür-gününü qardaş-bacılarına həsr edib. Bütün bunlar Gözəl
Hüseynovanın Xocalıdan sonra yaddaşında saxladığı ağrı-acılı xatirələrinin bir qismidir ki, nə yazılası, nə də
oxunasıdır...
Qoşa oğul dağı çəkilən 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 xatırladı, qəhər onu
boğdu: "Cəhənnəm əzabı yaşadı qoşa oğul itirən ana, qayınanam, əmimin yoldaşı. 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 itirdik. 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 təsəlli tapar, torpaq uğrunda bala verən analardan sayılardım...”
Dərdləri dağ boyda olsa da, Almaz Səlimova əmindir ki, Qarabağımızı qaytarmağa qadirik. Dövlət
başçısının dəfələrlə bildirdiyi kimi, düşmən o torpaqlardan çıxarılacaq!
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. Düşünürlər ki, Azərbaycan iqtisadi inkişafda, Ermənistan isə
bütün sahələrdə sürətlə tənəzzülə uğramaqdadır. Buna görə də Azərbaycanın Ermənistan üzərində qələbəsi
şəksizdir!
Bu da dərdli-naləli xocalılıların dilinin əzbərinə çevrilmiş yurd ağrıları. Yaddaşımızı daim kötəkləyir, ayıqsayıq olmağa səsləyir.
Azərbaycan.-2019.-19 fevral.-№40.-S.9.
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Unudulması mümkün olmayan soyqırımı
Rəhman Salmanlı
Prezident İlham Əliyev tarix boyu erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı qanlı cinayətlər,
terror aktları, soyqırımı törədildiyini, yüz minlərlə azərbaycanlının kütləvi surətdə qətlə yetirildiyini, tarixi dədəbaba torpaqlarından deportasiya olunduqlarını dəfələrlə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışdır. XX əsrin
ən böyük faciəsi olan Xocalı soyqırımının ölkəmizə qarşı ermənilər tərəfindən aparılan çirkin siyasətin davamı,
əsl genosid aktı olduğunu söyləmişdir.
Erməni faşizminin xislətinə nümunə olan Xocalı soyqırımı unudulması mümkün olmayan hadisələrdəndir.
Bu amansız cinayətə rəvac vermiş ermənilər terroru dövlət siyasətinə çevirdiklərini bir daha təsdiqlədilər.
Xocalıda mülki əhalinin planlı şəkildə qətlə yetirilməsini sübuta yetirən çoxsaylı faktlardan biri də budur ki, həmin
gün əhalinin fəlakətdən qaçıb qurtarmaq istəyən hissələri ərazinin çıxış yollarında əvvəlcədən xüsusi hazırlanmış
pusqularda güllələnmişlər. Erməni silahlı birləşmələrinin niyyəti Xocalı şəhərindəki azərbaycanlıları son
nəfərədək qətlə yetirmək olmuşdur. Ermənilər buna şüurlu və məqsədli şəkildə, bilərəkdən əl atmış və misli
görünməmiş qətliamlar törətmişlər.
Nürnberq Hərbi Tribunalının nizamnaməsində soyqırımı cinayəti insanlıq əleyhinə olan cinayətlər
kateqoriyasına aiddir. BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci ildə qəbul edilmiş və 1961-ci ildə qüvvəyə minmiş
"Genosid cinayətinin qarşısının alınması və təqsirkarların cəzalandırılması haqqında” konvensiyada bu qeyrihumanist aktın hüquqi əsasları təsbit olunmuşdur. "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. Həmin konvensiyanın 34-cü maddəsinə görə, mülki əhalinin
girov götürülməsi də qadağandır. Lakin təkcə Xocalıda 1000-dən artıq insan girov götürülmüşdür.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də "Xocalı soyqırımı
haqqında” xüsusi qərar qəbul etmiş, hadisənin başvermə səbəbləri və günahkarlar təfsilatı ilə açıqlanmışdır. Eyni
zamanda, Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni qəsbkarlarının beynəlxalq
aləmdə ifşası mühüm vəzifə kimi önə çəkilmişdir. Ümummilli liderin "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 Respublikası ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilir.
Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər də xüsusi vurğulanmalıdır. "Vətəndaşlarımız,
soydaşlarımız unutmamalıdırlar ki, erməni millətçilərinin antiazərbaycan təbliğatı getdikcə genişlənir, mənfur
formalarda davam etdirilir. Ermənilər ərazi iddialarını əsaslandırmaq üçün yeni-yeni tezislər ortaya qoyurlar.
Buna görə də biz belə ideoloji təxribatlara qarşı ayıq olmalı, onları vaxtında ifşa etməliyik” deyən dövlət başçısı
Ermənistanın təcavüzü nəticəsində xalqımızın üzləşdiyi faciələrin real faktlarla dünya birliyinə çatdırılmasını
Xarici İşlər Nazirliyinin, xaricdəki diplomatik korpusların və diasporun qarşısında mühüm vəzifə kimi
müəyyənləşdirmişdir.
Hüquqşünas-ekspertlərin fikrincə, soyqırımı cinayəti beynəlxalq cinayət kateqoriyasına aiddir.
Azərbaycanlılara münasibətdə ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər beynəlxalq aləm tərəfindən qəbul
olunmuş hüquq prinsiplərinə müvafiq olaraq cinayət kimi tanınmışdır. Xocalı faciəsini İkinci Dünya müharibəsi
zamanı törədilmiş Xatın faciəsi, Holokost qırğını, Xirosima və Naqasaki fəlakətləri ilə müqayisə edən bir neçə
tanınmış yazarın fikirlərini diqqətinizə çatdırmaq istərdik.
Can iv JUİST, fransız jurnalisti: "Mən qəddarlıq haqqında çox eşitmişəm. Ancaq ermənilər 5-6 yaşlı
uşaqları, mülki əhalini öldürməklə onları ötüb keçiblər”.
Leonid KRAVETS, hərbi təyyarəçi, mayor: "Fevralın 26-da mən Stepanakertdən yaralıları çıxarıb Əsgəran
darvazasından geri qayıdırdım. Aşağıda gözümə nəsə tünd ləkələr dəydi. Birdən bortmexanik qışqırdı: "Baxın,
orada qadınlar, uşaqlar gör nə günə düşüblər”. Gözəyarı saydıq. Yoxuşa səpələnmiş 200-ə yaxın meyitin arasında
əlisilahlılar gəzişirdilər. Təcili ora uçduq və meyitləri götürməyə cəhd etdik. Hər yana səpələnmiş qadın, qoca,
uşaq meyitləri adamı sarsıdırdı. Yerli milis kapitanı da bizimlə idi. Meyitlərin arasında başı yarılmış 4 yaşlı oğlunu
görəndə dəli oldu... Bizi atəşə tutmamışdan imkan tapıb bir neçə meyiti götürə bildik”.
V.BELIX, "İzvestiya” qəzetinin müxbiri: "Vaxtaşırı Ağdama diri girovlarla dəyişdirilmiş azərbaycanlıların
meyitləri gətirilirdi. Belə hadisəni yuxuda da görmək mümkün deyil. Deşilmiş gözlər, kəsilmiş başlar, qulaqlar,
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doğram-doğram olmuş bədənlər, kəndirlə bir-birinə sarınaraq zirehli maşının arxasında sürüklənmiş çılpaq
meyitlər... vəhşiliyin həddi-hüdudu yox idi”.
Vladimir SAVELYEV, "N” saylı hərbi hissədə əks-kəşfiyyatın rəisi. Onun "məxfi arayış”ında deyilir:
"Azərbaycanlı meyitləri qalaqlanan çalaların ətrafında axşamlar itlərin və çaqqalların səs-küyündən,
dartışmalarından qulaq tutulur, adam vahimələnirdi”.
İ.KARABELNİKOV, rus zabiti: "Birinci batalyonun qərargah rəisi, mayor Abram Çitçiyan 13 nəfərlik
Babayevlər ailəsini güllədən keçirib. Buna görə ona Fransa erməni diasporu tərəfindən 150 min dollar pul və ən
böyük təltif sayılan "Kilsə mükafatı” verilib”.
Xocalı soyqırımı zamanı yol verilmiş bu kimi zorakılıq əməllərinin əvvəlcədən düşünülmüş qaydada, milli
əlamətinə görə insanların tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi beynəlxalq genosid hesab
edilir. İnsanlığa qarşı bu cinayəti törədənlər gec-tez öz layiqli cəzalarını almalıdırlar.
Azərbaycan.-2019.-19 fevral.-№40.-S.9.
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“Xocalıda məhv olmuş 8 ailə”
Əfsanə Bayramqızı
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda (Aİİ) Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Erməni təcavüzünün tanıdılması”
İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanmış “Xocalıda məhv olmuş 8 ailə” filminin nümayişi keçirilmişdir.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi
elmlər doktoru, “Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyi
sədrinin müavini Elçin Əhmədov, “Erməni təcavüzünün tanıdılması” İctimai Birliyinin sədri, Qarabağ veteranı
Səriyyə Cəfərova, Aİİ rəhbərliyi, institutun müəllim-tələbə heyəti iştirak edirdi.
Əvvəlcə Xocalı şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anıldı. Tədbiri giriş nitqi ilə açan Azərbaycan
İlahiyyat İnstitutunun rektoru Ceyhun Məmmədov 27 il öncə Xocalıda günahsız həmvətənlərimizə qarşı
törədilmiş soyqırımı aktının bütövlükdə insanlıq əleyhinə olduğunu vurğuladı. O, Prezident İlham Əliyevin Xocalı
soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümü haqqında imzaladığı sərəncamını və Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Xocalı soyqırımının
iyirmi yeddinci ildönümünün keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı”na əsasən, tədris müəssisəsinin gənclərdə
vətənpərvərlik ruhunun aşılanması istiqamətində müxtəlif tədbirlər həyata keçirdiyini diqqətə çatdırdı. Rektor
vurğuladı ki, Qarabağ həqiqətləri beynəlxalq aləmə uğurla çatdırılır və artıq bunun nəticəsidir ki, dünyanın bir
çoxölkəsinin parlamentləri Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanımışdır.
Elçin Əhmədov Xocalı soqyqırımının, ümumilikdə Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması məqsədilə
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə aparılan “Xocalıya ədalət!”
kampaniyasına toxunaraq, bu işdə hər kəsin fəallığının vacibliyinə toxundu. Səriyyə Cəfərova tədbirdə çıxış
edərək “Xocalıda məhv olmuş 8 ailə” filminin məzmunu barədə danışdı. Qeyd etdi ki, filmdə o dəhşətli gecədə
məhv edilmiş 8 ailənin faciəli talelərindən söhbət açılır. “Xocalını, xocalılı günlərimi heç vaxt unutmuram. İlk
dəfə əlimə qələm alıb qəzetçilik edəndən bu günədək Xocalıdan, onun başına gətirilən müsibətlərdən, böyüklükiçikli şəhid olmuş günahsız insanlardan, igid oğul və qızlardan yazıram. Gücüm çatdıqca, əlim yetdikcə, bu
qətliamı dünyaya yaymaq üçün çalışıram. Bu film də məhz həmin amala xidmət edir”. Birlik sədri informasiya
müharibəsində bu cür film və layihələrin vacibliyi və əhəmiyyətinə toxundu. Qeyd etdi ki, filmin gələcəkdə ərəb
dilinə tərcümə edilməsi nəzərdə tutulur.
Çıxışlardan sonra filmə baxış oldu. Daha sonra tədbir Aİİ tələbələrinin təşkil etdiyi bədii hissə ilə
yekunlaşdı.
Xalq qəzeti.-2019.-19 fevral.-№40.-S.7.
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Elçin Əhmədov: Qaradağlı soyqırımı Xocalıya gedən yolun başlanğıcı idi
27 il əvvəl - 1992-ci il fevralın 17-də erməni millətçiləri keçmış sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının
köməyi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin və erməni terror təşkilatlarının iştirakı ilə Xocavənd rayonunun Qaradağlı
kəndində dəhşətli soyqırımı törətdilər. Ancaq Qaradağlının qara günləri hələ bir qədər əvvəl başlamışdı. 1990-cı
il noyabrın 24-də 3 nəfər Qaradağlı kənd sakini Xocavənd-Xankəndi yolunun 6 kilometrliyində ermənilər
tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirildi. 1991-ci ildən Qarabağın dağlıq hissəsində baş verən hadisələrin gərginliyi
get-gedə artırdı. Artıq baş verən hadisələr böyük fəlakətin yaxınlaşmasından xəbər verirdi. 1991-ci il yanvarın 9da kəndə gələn UAZ markalı avtomaşın ermənilər tərəfindən atəşə tutuldu, 1 nəfər öldürüldü, 4 nəfər yaralandı,
sonradan onlardan 2-si aldığı yaralardan dünyasını dəyişdi. Daha sonra ermənilər martın 8-də kəndin yaxınlığında
2 nəfəri vəhşicəsinə qətlə yetirdilər.
Bu fikirləri Qaradağlı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar AZƏRTAC-a açıqlama verən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru,
“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin sədr müavini Elçin
Əhmədov bildirib.
E.Əhmədov deyib ki, 1991-ci il iyunun 27-28-də Xocavənd rayonunda ermənilərin “Qarabağ” terror
təşkilatının üzvləri Qaradağlı kəndinə hücum edərək Vərəndəli fermasında 6 nəfər kənd sakinini (3 nəfər qadın
olmaqla) diri-diri yandırmışdılar. Bunun ardınca isə sentyabrın 8-də ermənilər Qaradağlı kəndində 3 nəfər kənd
sakininin üzərinə dizel yanacağı tökərək yandırmış, 2 nəfərin isə başını kəsmişlər. Elə həmin gün “AğdamQaradağlı” marşrutu ilə işləyən avtobusun ermənilər tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 8 nəfər həlak olmuş,
42 nəfər yaralanmışdı. Ümumilikdə, 1991-ci ilin iyun-dekabr aylarında erməni silahlı qüvvələrinin AğdamXocavənd və Ağdam-Qaradağlı avtobuslarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 17
nəfər həlak olmuş, 90 nəfərə qədər azərbaycanlı yaralanmışdı.
1992-ci ilin əvvəllərində ermənilər daha dəhşətli cinayətlər törətdilər. Bu qanlı hadisələr keçmiş SSRİ-nin
Xankəndidə yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı və 81-ci alayının iştirakı ilə həyata keçirilmişdi. Fevralın 13-17-də
erməni silahlı dəstələrinin Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə silahlı hücumu zamanı 118 nəfər (uşaq, qadın,
qoca) əsir götürülmüş, Kəndin Bəylik bağı adlanan yerində 33 nəfər ermənilər tərəfindən güllələnmiş, eyni
zamanda, öldürülən və yaralı halda olanları bir yerdə təsərrüfat quyusuna tökərək basdırmışlar.
Əsirlərin bir hissəsi Qaradağlı-Xankəndi yolu üzərində yerləşən erməni kəndlərində maşınlardan
düşürülmüş və hamının gözü qarşısında güllələnmişdi. Daha sonra isə 2 nəfər Zəki bulağında, 2 nəfər Cəmiyyət
kəndində öldürüldü. Əsirlikdə olan 68 nəfər kənd sakininə ermənilər əzab və işgəncələr verərək onları
amansızlıqla qətlə yetirdilər. Dörd nəfər müxtəlif dövrlərdə şəhid oldu. Beş nəfərin taleyi bu günə qədər məlum
deyil.
Xankəndi və Əsgəranda 2 aydan artıq saxlanılan 54 nəfərdən 18-i əsirlikdən qayıtdıqdan sonra ermənilərin
verdikləri ağır işgəncə və əzabların nəticəsi olaraq vəfat etdi. Əsrlikdə saxlanılanlara qarşı vəhşi, vandalizm
hərəkətləri ilə davranılması, insanların başlarının kəsilməsi, diri-diri basdırılması, dişlərinin zorla çıxardılması,
ac-susuz saxlanılması, işgəncə verilərək öldürülməsi insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayət hadisəsi idi.
Qaradağlı kəndində 2 ailənin hər birindən 4 nəfər öldürülmüş, 42 ailə öz başçısını itirmiş, 140-a yaxın uşaq yetim
qalmışdır. Ümumilikdə, əhalisi ermənilər tərəfindən əsl soyqırımına məruz qalmış bu kənddə 91 nəfər, yəni, kənd
sakinlərinin hər 10 nəfərindən biri qətlə yetirilmişdir. Öldürülənlərdən 21 nəfəri ahıl və qocalar, 10 nəfəri qadın,
8 nəfəri məktəbli olmuşdur.
Kənddə olan 104 sakin və 14 əsgər sonuncu gülləyə qədər 4 gün düşmənlə mübarizə apardı. Qeyri-bərabər
döyüşlərdə biri qadın olmaqla 14 nəfər həlak oldu. Kəndin 800 nəfərə yaxın sakini məcburi köçkün düşdü. İşğal
nəticəsində Qaradağlıda 200 yaşayış evi, 1 mədəniyyət evi, 320 yerlik orta məktəb, 25 çarpayılıq xəstəxana binası
və çoxlu sayda digər sosial obyektlər dağıdılmışdır.
Qeyd etmək vacibdir ki, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Xocavənd rayonu ən çox itki verən və böyük döyüş
yolu keçən kəndlərindən biri məhz Qaradağlıdır. Bütövlükdə 20-yə yaxın erməni kəndinin əhatəsində olan
Qaradağlı kəndi Xankəndi yolunun üstündə yerləşirdi. 1988-1992-ci illərdə erməni silahlı dəstələri bu yoldan
keçməyə cürət etməyərək digər erməni kəndlərindən keçib getməli olurdular. Qaradağlılar doğma yudun hər daşı,
hər qayası uğrunda sonadək mübarizə apardılar.
Qaradağlıda və Dağlıq Qarabağın digər yaşayış məntəqələrində erməni vandallarının törətdikləri soyqırımı
və dağıntılar xalqımızın qan yaddaşına əbədi yazılaraq hər bir azərbaycanlı tərəfindən heç vaxt unudulmamalı,
147

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

haqq mübarizəmizdə bizdə vətənpərvərlik ruhunu daim yüksəltməyə və vətən yolunda qeyri-bərabər döyüşlərdə
şəhid olanları hər zaman qəhrəman kimi xatırlamağa səsləyir.
2008-ci il oktyabrın 4-də Beyləqan rayonunda xocavəndlilər üçün salınan qəsəbənin açılışında iştirak edən
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirmişdi ki, bu faciə haqqında hamı bilməli, dəhşətli soyqırımı dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Qaradağlı soyqırımı haqqında həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində son illər xeyli iş görülüb, Qaradağlı faciəsindən bəhs edən və
şahid ifadələri əsasında filmlər çəkilib, müxtəlif dillərə tərcümə edilib və yayılıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəfələrlə və birmənalı olaraq “Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
danışıqların mövzusu ola bilməz” fikrini irəli sürməsi ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunmaqla münaqişənin
ədalətli şəkildə həll olunacağı ilə bağlı ümidləri daha da artırıb: “Biz isə öz siyasətimizi davam etdirəcəyik.
Danışıqlarda bizim prinsipial mövqeyimiz tam əsaslıdır və biz bu siyasətdən bir millimetr də geri çəkilən deyilik”.
2016-cı ilin Aprel döyüşlərini tariximizin şanlı səhifəsi adlandıraraq dövlət başçısı deyib: “...Əgər Aprel
döyüşlərinə qədər onlar öz mifoloji fəaliyyətlərində müəyyən dərəcədə uğurlar qazana biliblərsə, Aprel döyüşləri
onların təbliğatına ciddi zərbə vurub, erməni cəmiyyətini sarsıdıb. O sarsıntının fəsadları bu günə qədər orada hiss
olunur. Aprel hadisələri orada dərin hərbi və siyasi böhrana gətirib çıxarıb. Bu, hələ qısamüddətli döyüşlər idi.
Ona görə onlar düzgün nəticə çıxarmalıdırlar və bilməlidirlər ki, biz bu vəziyyətlə heç vaxt barışmayacağıq. Nəyin
bahasına olursa-olsun ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik”.
İki sahil. - 2019.- 19 fevral. - № 33. - S. 15.
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Xocalı soyqırımı: tarixin qanlı faciəsi
Məhəbbət Əsgərova,
Yasamal rayonundakı 176 nömrəli məktəbin direktoru.
Tarixin müxtəlif dönəmlərində ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz qalan Azərbaycan xalqı növbəti belə
bir faciə ilə 1992-ci ilin qarlı qışında Xocalıda üzləşdi. Sovetlər İmperiyasının 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.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni hərbçiləri 7 min nəfər əhalisi olan, Azərbaycanın qədim
yaşayış məskənlərindən biri olan Xocalı şəhərinə vəhşicəsinə hücum etdilər, heç kimə aman vermədən dinc
sakinləri kütləvi şəkildə məhv etdilər, şəhərə od vurub yandırdılar, ağlasığmaz qəddarlıqlar, amansız qırğınlar
törətdilər.
İyirminci yüzilliyin ən qəddar və amansız cinayətlərindən biri olan Xocalı soyqırımı bəşər tarixində analoqu
olmayan dəhşətli faciə idi. Erməni cəlladları tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımı bəşər övladına qarşı, azəri
türklərinə qarşı ağla gətirilməsi mümkün olmayan ən qanlı cinayət aksiyası idi. XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən
hesab olunan Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi kimi insan fəlakətləri və kütləvi insan qırğınları sırasına 1992ci il fevralın 26-da törədilmiş Xocalı soyqırımı da əlavə edildi.
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 alayın şəxsi
heyətinin və texnikasının bilavasitə iştirakı ilə Xankəndi ilə Əsgəran arasında yerləşən Xocalı şəhərini zəbt edərək
xalqımıza qarşı soyqırımı siyasətini həyata keçirmişdir. Xocalının işğalı zamanı bir gecədə dinc əhalidən 613
nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə öldürülmüş, insanların başları
kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları süngü ilə deşik-deşik edilmişdir.
Ulu öndər hər il Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə çıxışlar etmiş və bu
çıxışlarında hər hansı faciənin Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədiyini bildirmişdir. Hələ 1995-ci ildə
Xocalı soyqırımının 3-cü ildönümü zamanı Heydər Əliyev demişdir: “Biz kədər içindəyik, qəm içindəyik, üç ildir
ki, qəm-dərd çəkirik. Xocalı faciəsinin nə qədər dəhşətli faciə olduğunu və Azərbaycan xalqına nə qədər böyük
zərbə vurduğunu bir daha dərk edirik. Xalqımız çoxəsrlik tarixində belə bəlalardan çox keçibdir. Ancaq bu vaxtı
başımızı aşağı salmamışıq, gücümüzü toplamalıyıq. Azərbaycan xalqının haqq işi qalib gələcək Azərbaycan xalqı
bütün ərazisinin sahibi olacaq, müstəqilliyini bərqərar edəcək”.
Bütövlükdə Azərbaycan xalqının məhvinə yönəldilmiş Xocalı müsibəti erməni millətçilərinin məqsədyönlü
soyqırımı siyasətinin davamıdır. Etnik təmizləmə siyasəti aparan erməni millətçi şovinistləri zaman-zaman
Azərbaycan xalqına qarşı amansız olmuş, dəhşətli qırğınlar törədərək bu torpaqları ələ keçirməyə çalışmış, “böyük
Ermənistan” yaratmağa ciddi cəhdlər etmişlər. Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıları tamamilə və zorakılıqla
didərgin salandan sonra Azərbaycan torpaqlarının işğalına başlayan daşnak quldurlar ərazimizin 20 faizini zəbt
etdilər, 1 milyon 200 mindən çox həmyerlimizi məcburi qaçqına, köçkünə və didərginə çevirdilər.
26 fevral günü XX əsrin ən böyük insan faciələrindən biri oldu. Azərbaycanın Milli Məclisinin qərarı ilə
26 fevral Xocalı soyqırımı (genosidi) və Milli Matəm günü elan olunmuşdur. Azərbaycan xalqı hər ilin bu gününü
dərin hüzn və kədər içində keçirir, günahsız şəhidlərimizin ruhu və xatirəsi hörmət və ehtiramla yad edilir.
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama
obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində görülən işlərdə Heydər Əliyev Fondunun müstəsna rolu var. Məhz bu
Fondun dəstəyi ilə Xocalı faciəsinin ildönümü hər il dünyanın 100-dən artıq yerində qeyd olunur.
Vurğulamaq lazımdır ki, Xocalı soyqırımından 27 il keçir. Xocalı faciəsi bəşər tarixində ən qanlı, ən
dəhşətli, ən qeyri-insani soyqırımının bariz nümunəsidir. Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, məktəbimizdə də
Xocalı soyqırımına geniş hazırlıq işləri aparılır. Bu məqsədlə geniş tədbirlər planı hazırlanmışdır. Belə ki,
soyqırımla bağlı ayrı-ayrı siniflərdə inşa yazı müsabiqələri keçirilir, divar qəzetləri hazırlanır, həmçinin rəsm
əsərləri nümayiş etdirilir. Həmçinin şagirdlər tərəfindən soyqırım günü ilə bağlı keçirilən toplantıda ədəbi-bədii
kompazisiya göstəriləcəkdir. Xocalı soyqırımına geniş hazırlıq işləri aparılmasında məktəbin müəllimi
P.Nəbiyeva, uşaq birliyinin rəhbəri Gülsüm Hüseynova və başqalarının əməyi qeyd olunmalıdır.
Respublika.-2019.-17 fevral.-№39.-S.2.
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Zülfü Livaneli “525”ə Xocalı faciəsindən danışdı: “Xocalıda baş verənləri əfv etmək də
çətindir, unutmaq da...”
“MİSSİYAM İNSANLARI SÜLHƏ SƏSLƏMƏKDİR, AMMA BUNUN BAŞ VERƏNLƏRƏ GÖZ
YUMMAQ, OLMUŞLARI UNUTDURMAQ ANLAMINA GƏLMƏDİYİNİ DƏ ÇOX YAXŞI BİLİRƏM”
Türkan Turan
İstanbulun Tarabya səmtindən geri dönürdük. Yolumuz uzun idi. Günəş dənizin üzərindən çəkilir, surətlə
qaranlıq çökürdü. Beynimdə dostlarla olan söhbətləri çək-çevir edirdim. O isə susub nəsə düşünürdü. Birdən
ikimiz də eyni anda “Azərbaycan” deyib sükutu pozduq. Mən ona Azərbaycanla bağlı söz demək, o isə soruşmaq
üçün səssizliyi pozmuşdu.
Bir çox məsələlərdən danışdıq. Söhbət ermənilərin Azərbaycan xalqının başına gətirdikləri faciələrə
çatanda örnək kimi Xocalı soyqırımını xatırlatdım. Danışdıqca çöhrəsinə dərin kədər çokdüyü hiss olunurdu,
gözləri isə uzaqlara, bəlkə də, 1992-ci ilə - Xocalıya zillənmişdi. Bu haqda dəqiq nəsə deyə bilmərəm. Onunla bu
mövzuda müsahibə aldığım ilk görüşümüzdə də söhbət etmişdik. Lakin bu söhbət o müsahibədə bir cümlə ilə
əksini tapmışdı. İndi isə bu barədə bir qədər geniş danışmaq istəyirdim. Öncə söhbət açıb fikirlərini öyrəndim, iki
gün sonra isə bununla bağlı danışmasını xahiş etdim. Razılaşdı.
Yəqin onunla birinci müsahibəmi oxuyanlar həmsöhbətimin kim olduğunu dərhal anladılar: Yazıçı,
siyasətçi, rejissor, ssenarist, musiqiçi Zülfü Livaneli.
“27 il yox, 270 il keçsə də, Xocalı qətliamı unudulmayacaq”
- İstər şəxsi, istər siyasət, istərsə də sənət həyatımda mənim üçün ən önəmli dəyər ölçüsü insandır. Bütün
problemlərə, fəlsəfi məsələlərə insan kontekstində yanaşıram. Romanlarımda da belədir. Mənim üçün təməlində
insan dayanan bir dəyər dünyası var. Həmişə çalışmışam ki, yazılarımda Türkiyədə, eləcə də dünyanın başqa
yerlərində zülm çəkən, ev-eşiyini tərk etmək məcburiyyətində qalan, həbsxanalara düşən, acı və yoxsulluq içində
yaşayan insanların dərdlərinə yer verim. Təcavüzə məruz qalan insanların səsini hər kəsə çatdırmaq istəmişəm.
Bu gün dünyada həqiqətən də çox ədalətsiz hadisələr baş verir. Bunlardan biri də Xocalı qətliamıdır. Bilirəm,
artıq 27-ci ildönümü yaxınlaşır. Fəqət, 27 il yox, 270 il keçsə də, Xocalı qətliamı unudulmayacaq. Belə dəhşətlər
asanlıqla unudulmur. 27 il öncə Xocalıda dəhşətli hadisələr baş verdi. Hamımızın içimiz qan ağladı. Təkcə Xocalı
qətliamını yox, sizdəki qaçqınların da aqibətini bilirəm. Bir milyon idi sayları, elədir?
- Bir milyon iki yüz min...
- Dəhşətli statistikadır. Burada çox maraqlı bir məqam var. Dünyanın bir yerində zülm görən toplum gedib
başqa bir topluma, başqa bir xalqa, günahsız insanlara zülm edirlər. Ermənilər 1915-ci ildə Türkiyədə zülmə
məruz qaldılar, amma dinc dayanmadılar, eynisini bizə də yaşatdılar. Sonra isə gedib azərbaycanlılara divan
tutdular.
“Bərabərsizlik varsa, ədalət bərqərar ola bilməz”
- Bu gün dünyanın mənzərəsinə nəzər salanda adam dəhşətə gəlir. Elə götürək Türkiyəni, görürsünüz ki,
burada milyonlarla suriyalı var. Bu haqda “Huzursuzluk” romanında da yazmışam, yurdundan, vətənindən
didərgin düşənlərdən bəhs etmişəm. “Bir kedi, bir adam, bir ölüm” adlı romanım var, 1975-1978-ci illərdə
Stokholmda yazmışdım. O illərdə belə hadisələr aktual olmasa da, son səhifədə belə bir cümlə var idi: “Əgər belə
davam etsə, Afrikadan, Asiyadan insanlar sınıq-salxaq gəmilərə, qayıqlara, motorlu yelkənlərə minib Avropanın
sərhədlərinə dayanacaqlar və buna heç kim mane ola bilməyəcək, onların qarşısını almaq mümkün olmayacaq”.
Belə də oldu. Əgər cəmiyyətlər arasında böyük bərabərsizlik, qabarıq təbəqə fərqləri varsa, Amerikadakı 6 ailənin
gəliri dünyanın yarısının gəlirindən artıqdırsa, gündə bir dollardan da aşağı işləyən insanların sayı həddən artıq
çoxdursa, təhsil, içməli su əldə edə bilməyən milyonlarla insan mövcuddursa, belə bir dünyada ədalət bərqərar
ola bilməz. Bir gün mütləq üsyan baş verər!
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“Xocalıda çox cinayətlər baş verib, bunun əfvi çox çətindir”
- Biz bu məsələlərlə bağlı UNESCO çərçivəsində çox danışmışıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın birinci xanımı
Mehriban xanım Əliyeva UNESCO-nun xoşməramlı səfirdir. O da sülhlə bağlı çox gözəl çıxışlar etmişdi. Mən
UNESCO-da sülh mədəniyyəti ilə bağlı çox işlədim. Orada belə bir düşündürücü fikirlə rastlaşmışdım: Bütün
müharibələr insanların zehnində başlayır. Dolayısı ilə biz sülhü, barışı insanların beynində başlatmalıyıq. Özü də
təhsillə. Amma burada başqa nüanslar da var. Məsələn, biz iki ailənin arasında baş verən münaqişəyə qan davası
deyirik. Bir-biri ilə didişirlər, bir-birinin canını alırlar və sonra onları barışdırmaq çətin olur. Eynisi xalqlar
arasında da baş verir. Yunanlarla türklər, türklərlə ermənilər, indi də ermənilərlə azərbaycanlılar, İsraillə Fələstin
arasında çox qanlar axıdıldı. Bu dönəmlərdə o qədər çox ağrılı hadisələr, ürək ağrıdan faciələr baş verir ki, oturub
düşünürsən, necə əfv edim? Xocalıda o qədər cinayətlər işləndi. Bunu bağışlamaq da çətindir, əfv etmək də,
unutmaq da. Hətta fikirləşirsən ki, unutsam, görəsən, o qurbanlara pislik etmiş olarammı? Fəqət, bir yandan da
baxırsan ki, başqa çarəsi yoxdur. İnsanlar sonsuza qədər bir-birini qanına qəltən edə, bir-birinin axırına çıxa
bilməzlər, axı.
“Missiyam insanları sülhə səsləməkdir”
- Bu gün Türkiyədə müdhiş bir qütbləşmə var. Sanki bu ölkədə üç millət yaşayır. Bunlardan birincisi
atatürkçülərdir - sayı milyonlarladır. İkincisi islamçılardır - onların da sayı milyonlarladır. Üçüncü kürdlərdir onların da sayı o birilərdən geri qalmır, onlar da milyonlarladır. Mən bütün qatıldığım konfranslarda, tədbirlərdə,
yazılarımda bunu vurğulayıram: bizim bir-birimizi yox etmək imkanımız yoxdur. Bir gün, tutaq ki, 20-30 il sonra
necə olacaq Türkiyə? Atatürkçülər dənizə töküləcək? Yox, yaşayacaqlar! İslamçılar göyə buxarlanacaqlar? Yox!
Kürdlər başqa diyarlara köç edəcəklər? Yox! Dolayısı ilə biz burada bərabər yaşayacağıq, çünki buna məhkumuq.
İki yol var önümüzdə: ya ömrümüzü bir-birimizi qıra-qıra, həqarət edə-edə zülm içində keçirəcəyik, ya da qanun
çərçivəsində, bir-birimizin mədəniyyətinə, inancına, dəyərlərinə hörmət bəsləyərək yaşayacağıq. Bax, cənnət də
onda yaranacaq! Ancaq əksi baş versə, vətəndaş müharibəsi başlayacaq. Bu hal İspaniyada oldu - ata oğulu, qardaş
qardaşı qanına qəltan elədi. Ən qorxulu müharibələr daxili müharibələrdir. Mən Türkiyənin bu həddə çatmaması
üçün əlimdən gələni edirəm. Mənim missiyam insanları sülhə səsləməkdir, amma bunun baş verənlərə göz
yummaq, olmuşları unutdurmaq anlamına gəlmədiyini də çox yaxşı bilirəm.
“Azərbaycanın başı çox belə bəlalar çəkib”
- Tarixən dünyanın müxtəlif yerlərində bir çox faciələr yaşanıb, Xocalı qətliamı kimi böyük müsibətlər baş
verib. Ümid edirəm, bir daha belə hadisələr olmaz. Amma belə dəhşətlərə bais olanların cəzasız qaldıqlarını
görmək də insanın ürəyini bir başqa cür yandırır. Qadınlara, uşaqlara təcavüz edən adamların əlini-qolunu
sallayaraq rahat həyatlarına davam etdiyini görmək həqiqətən çox üzücüdür. Onların ədalət qarşısında cavab
vermələri, layiq olduqları cəzanı almaları lazımdır. Amma olmur. Azərbaycan çirkin siyasi oyunların qurbanına
getmiş qardaş ölkədir, onun başı çox belə bəlalar çəkib.
Dostoyevski, Tolstoy, Puşkinin müharibəyə yanaşması-yazıçı vicdanı...
- Nə olur-olsun, mən ölkələri bir-birinə sənətin və mədəniyyətin yaxınlaşdırdığına inanıram. Türkiyə ilə
Yunanıstan az qala, müharibənin astanasında idi. Həmin vaxt Mikis Theodorakislə mən ortaq albom çıxartdıq,
konsertlər verdik. O zaman burada mənə, orada Theodorakisə vətən xaini dedilər. Amma bütün bunlara sinə
gərməyə məcbursan. Belə məsələlərdə yazıçı vicdanı çox vacib amildir. Osmanlı ilə Rusiya müharibəsini
xatırlayıram. O dönəmdə Dostoyevski çox milliyyətçi yazılar yazırdı və mütəmadi olaraq insanların gözünün
önündə “hamilə qadının qarnındakı uşağa şiş keçirmiş türk” obrazı yaradırdı. İnsanlar bunu oxuduqca türklərə
nifrət bəsləyirdilər. Bəs Tolstoy nə edirdi? Böyük yazıçı vicdanı ilə insana insan kimi baxırdı. O, Dostoyevskinin
yazdıqlarının tam əksini yazırdı. Deyirdi ki, hər kəs insandır, bu şəkildə provokasiya yaratmağa, “türkdür” deyib
insanı şeytanlaşdırmağa gərək yoxdur, bu, bir müharibədir. Savaş bitsin deyə belə mövqe ortaya qoyan qosqoca
Tolstoya vətən xaini damğası vururdular.

152

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Yaxud götürək Puşkini. Onun “Ərzurum səfəri” əsəri var. Puşkin Osmanlı-Rusiya müharibəsi zamanı
dəstələrə qoşularaq Ərzuruma gəlir. Təsəvvür edin, o dönəmdə yazılan həmin əsərdə bircə yerdə də “yağı”,
“düşmən” və bu qəbildən olan başqa bir kəlməyə rast gələ bilməzsiniz. O, hadisələrə böyük yazıçı vicdanı ilə
yanaşır. Hətta yol kənarında ölmüş türk görür, onun üzündəki məsumiyyəti yazır. Dünyanın böyük yazıçıları
həmişə sülhün tərəfdarı olublar, insana insan kimi baxıblar.
Mən “Serenad” romanında bir çox millətlərdən yazmışam, insana insan kimi baxmışam. Əsərdə Maya ilə
qardaşı arasında belə bir dialoq var:
“Aramızdakı təməl fərq nədir, bilirsən? Sən insanlara baxdığın zaman bayraqlar, uniformalar, din görürsən.
- Bəs sən nə görürsən?
- İnsan, sadəcə insan! Sevən, əzab çəkən, acan, üşüyən, ölümdən qorxan insan!”
Söhbətimizi də elə bu fikirlərlə bitirmək istəyirəm və sonda Xocalı qurbanlarının yaxınlarına, bütün
Azərbaycan xalqına səbir diləyirəm.
İstanbul
10.02.2019
525-ci qəzet. - 2019.- 16 fevral. - № 32. - S. 12.
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“Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı”
təsdiq edilib
Nəzakət Ələddinqızı
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.
XX əsrin sonunda baş vermiş Xocalı soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli
faciələri ilə bir sırada dayanır. Erməni separatçılarının Azərbaycan xalqının məhv edilməsinə yönəldilmiş
soyqırımı və işğalçılıq siyasətinin davamı olan Xocalı faciəsinə qiymət vermək, yalnız Azərbaycan xalqının
Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra
mümkün oldu. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verilmiş, fevralın 26-sı
“Xocalı soyqırımı günü” elan edilmişdir.
Bu gün artıq Xocalı soyqırımından 27 il ötür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilib və bu gün
də davam edir.
Ermənistanın terrorçu hərbi birləşmələri tərəfindən Xocalı şəhərinin xüsusi amansızlıqla məhv edilməsinin,
hər il ölkəmizdə olduğu kimi, dünya dövlətlərində də qeyd olunur. Diaspor təşkilatları tərəfindən dünya
dövlətlərində keçirilən tədbirlərdə qətlə yetirilən dinc sakinlərin xatirəsi anılır və dünyaya bu soyqırımı barədə
həqiqətlər bəyan edilir. Onlara Azərbaycanın cəlb olunduğu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, müharibənin nəticələri,
qaçqın və köçkün problemi, eləcə də, bir gecədə məhv edilən Xocalı şəhəri və onun azərbaycanlı sakinlərinin acı
taleyi haqqında dolğun məlumat verirlər.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Sərəncamı ilə “Xocalı
Soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı” təsdiq edilib. Tədbirlər planında
Bakının Xətai rayonunda, Goranboy rayon mərkəzində və Ağcakənd qəsəbəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsinə ucaldılmış abidələrin önünə əklil qoyulması mərasimlərinin keçirilməsi, ictimaiyyət nümayəndələri
tərəfindən Şəhidlər Xiyabanının ziyarət edilməsi, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərində,
konsulluqlarında və diaspor təşkilatlarında soyqırımı ilə bağlı tədbirlərin təşkili, xarici və yerli kütləvi informasiya
vasitələri, o cümlədən, teleradio kanallarında qanlı qırğını əks etdirən materialların yayılması və internet
şəbəkəsində, mütəmadi olaraq, yenilənməsi nəzərdə tutulub.
Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən dini konfessiya və qurumların iştirakı ilə Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsinə həsr olunan anım tədbirləri təşkil ediləcək, idarə və təşkilatlarda, təhsil və mədəniyyət müəssisələrində
xatirə gecələri, foto-rəsm sərgiləri, şahidlərlə görüşlər keçiriləcək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizəyə həsr edilən sənədli və bədii filmlər nümayiş olunacaq. Bütün bunlarla yanaşı, fevralın 26-da təhsil
müəssisələrində ilk dərslər Xocalı soyqırımına həsr olunacaq. Həmin gün saat 17.00-da bütün ölkə ərazisində
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək. Xocalı soyqırımı günü ilə əlaqədar
respublikanın şəhər və rayonlarında, kənd və qəsəbələrində Azərbaycanın dövlət bayraqları endiriləcək.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri bütün beynəlxalq hüquq, o
cümlədən, beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozaraq, oraya zirehli texnika yeritmiş, şəhərin dinc əhalisinə
misli görünməmiş qəddarlıqla divan tutmuşlar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin mühasirəsində qalmış şəhər
sakinlərindən 613-ü, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca öldürülmüş, 487 dinc sakin ağır yaralanmış, 1275
nəfər isə girov götürülmüşdür. Dünya tarixinin ən qanlı faciələrindən biri sayılan Xocalı soyqırımı XX əsrdə
erməni şovinizminin mahiyyətini aşkara çıxaran təkzibolunmaz tarixi gerçəklikdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının
dörd qətnaməsinə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Qoşulmama Hərəkatının, Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının və eləcə də, digər beynəlxalq qurumların qərarlarına baxmayaraq, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu günədək beynəlxalq hüququn normaları və prinsipləri, ölkəmizin beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində öz həllini tapmamışdır.
Səs.-2019.-15 fevral.-№31.-S.7.
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“Xocalı – şahidlərin gözü ilə” sənədli-tarixi kitabı ingilis və rus dillərində nəşr olunub
Kitabda Xocalı soyqırımının canlı şahidlərinin xatirələri toplanıb.
Kitabın ideya müəllifi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli
Həsənov, redaktoru “Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Sadıqov, buraxılışa
məsul Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdir müavini Ərəstun Mehdiyev,
tərtibçisi isə “Azərbaycan” qəzetinin şöbə redaktoru İxtiyar Hüseynlidir.
Kitab ingilis və rus dillərinə Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi tərəfindən tərcümə olunaraq nəşr edilib.
"Xocalı şahidləri danışır” kitabı professor Əli Həsənovun “Xocalı soyqırımı: səbəbləri, nəticələri və
beynəlxalq aləmdə tanınması” adlı məqaləsi ilə başlayır. Məqalə XX əsr ərzində ermənilərin azərbaycanlılara
qarşı törətdikləri etnik təmizləmə və soyqırımı cinayətlərindən, ölkəmizə qarşı ərazi iddialarından bəhs olunur.
Bu nəşrlərin dünyanın bir çox ölkələrində, beynəlxalq kitab sərgilərində təqdimatlarının təşkil olunması,
xarici universitetlərə, kitabxanalara, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrinə çatdırılması nəzərdə tutulur.
“Xocalı – şahidlərin gözü ilə” sənədli-tarixi kitabının nəşri Xocalı soyqırımının tanıdılması, bu istiqamətdə
araşdırmaların aparılması, faciə ilə bağlı xatirələrin gələcək nəsillərə ötürülməsi, yaddaşların təzələnməsi
baxımından önəmli addımdır.
Xalq qəzeti. - 2019.- 15 fevral. - № 37. - S. 11.
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Abbas İsmayılov: Xocalı soyqırımı kimi dəhşətli cinayətə göz yummaq böyük haqsızlıqdır,
erməni faşizmini dəstəkləməkdir
Xocalı soyqırımının törədilməsindən 27 il keçir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni
faşistlərinin Xocalıda törətdikləri soyqırımı, insan təfəkkürünə sığmayan vəhşilikləri Azərbaycan xalqının
tarixində qanlı iz qoyub. Bu qırğının dəhşətləri, erməni şovinistlərinin qadın, uşaq, qoca demədən günahsız
insanları amansızlıqla qətlə yetirmələri bu gün də insanı dərindən sarsıdır. 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.
AZƏRTAC Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin xarici əlaqələr üzrə baş mütəxəssisi Abbas
İsmayılovun Xocalı soyqırımı barədə məqaləsini təqdim edir.
Azərbaycanlıları özlərinin əbədi düşməni hesab edən ermənilər məskunlaşdıqları torpaqlarımızda o gecə
azərbaycanlı qanı axıtdılar, XIX əsrdə Qarabağ torpaqlarında onlara yer vermiş azərbaycanlılara qarşı insanlığa
xas olmayan vəhşiliklər törətdilər. Xocalı adlı bir yurd yerini yer üzündən sildilər. Xocalı sakinləri amansızlıqla
qətlə yetirildi, əsir götürüldü, şəhər oda qalandı. Çox təəssüf ki, dünya hələ də buna göz yumur. Tarixin bəlkə də
ən qanlı, ən qəddar, ən böyük cinayətlərindən birini yaşayan xalqımız artıq 27 ildir ki, dünya birliyinin
susqunluğuna son qoyulmasını, Xocalı soyqırımına obyektiv qiymət verilməsini gözləyir. 63-ü uşaq, 106-sı qadın,
70-i qoca olmaqla 613 yerli sakinin qətlə yetirildiyi, 8 ailənin tamamilə məhv edildiyi, 25 uşağın hər iki
valideynini, 130 uşağın isə valideynlərindən birini itirdiyi, 487 nəfərin (76-sı uşaq) yaralandığı, 1275 nəfərin əsir
götürüldüyü (onlardan 150-sinin taleyi hələ də məlum deyil) bu dəhşətli cinayətə və vəhşiliyə göz yummaq son
dərəcə böyük haqsızlıqdır, erməni faşizmini dəstəkləməkdir.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Xocalı faciəsi baş verdiyi dönəmdə ölkəmizin səbatsız rəhbərliyinin
səriştəsiz siyasəti nəticəsində nəinki soyqırımını törədən erməni faşistləri qınağa tuş gəlmədi, heç faciənin
miqyası, səbəbkarları barədə dövlət səviyyəsində araşdırma belə aparılmadı. Məhz ümummilli lider Heydər
Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlməsindən sonra onun təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də
“Xocalı soyqırımı günü haqqında” qərar qəbul etdi. Həmin sənəddə hadisənin başvermə səbəbləri, günahkarlar
təfsilatı ilə açıqlandı.
O faciədə Azərbaycanın 7 Milli Qəhrəmanı vuruşaraq canlarını Vətən uğrunda qurban veriblər. Allahverdi
Bağırovun yalnız “Hollywood” filmlərində gördüyümüz şücaəti nəticəsində 1000-dən çox Xocalı əsiri
ermənilərdən azad edilib, Şöhrət Həsənov son nəfəsinə qədər insanların çayı keçməsinə kömək edib, Çingiz
Mustafayev ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri göz yaşları içində videolentə alıb. Bunlar Azərbaycanın necə
mərd oğullar yetişdirdiyinə canlı misaldır. Bu faciənin yüz illər sonra da gələcək nəsillərin xatirəsindən
silinməməsi üçün bugünkü nəsil əlindən gələni etməyə borcludur.
Ulu Öndərin ölkə həyatının bütün spektrlərini əhatə edən daxili və xarici siyasəti sayəsində Xocalı
faciəsinin dünyaya tanıdılması, Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılması, bütün beynəlxalq qurumlarda
ədalətli qiymət verilməsi istiqamətində göstərilən səylər bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir. Dövlət başçısının tapşırığı əsasında hazırda Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri
Xocalı soyqırımının xarici ölkələrdə və onların parlamentlərində tanınmasıdır. Xocalı soyqırımını qətliam kimi
Pakistan və Sudan, parlament səviyyəsində Meksika, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və Herseqovina, Cibuti, Peru,
Honduras, Panama, İordaniya, Rumıniya və Şotlandiya tanıyıb, həmçinin ABŞ-ın 22 ştatı Xocalını qətliam kimi
tanıyan sənəd qəbul edib. Digər ölkələr bu günü “Xocalı qətliamı” günü kimi anırlar.
2012-ci il noyabrın 20-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Cibutidə keçirilmiş
39-cu sessiyasında Xocalıda törədilmiş cinayətləri soyqırımı kimi tanıyan qətnamə qəbul edilib. Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci il mayın 8-dən başlayan “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində dövlət qurumları, gənclər təşkilatları və ali təhsil müəssisələrində
Xocalı soyqırımına həsr olunan təqdimatlar təşkil edilir. Bu kampaniya Xocalı faciəsi barədə həqiqətləri qlobal
səviyyədə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu məqsədlə müxtəlif
kommunikasiya vasitələri və resurslarından, o cümlədən mediadan, internetdən və canlı tədbirlərdən fəal şəkildə
istifadə edilir.
Fevralın 26-da baş verən dəhşətlər yalnız bizim torpaqlarımızın işğal edilməsinə bir cəhd deyildi.
Ermənilər, həmçinin bizim birliyimizə, ruhumuza, vətənpərvərlik hissimizə və tariximizə ləkə salmaq istəyirdilər.
Onlar öz hücumları ilə bizim qəlbimizdə qorxu xofu yaratmaq, xalqımızın daxildən parçalanmasına, sarsılmasına
nail olmaq istəyirdilər. Lakin bunların heç biri baş tutmadı. Biz ayağa qalxdıq, biz ayaqdayıq, biz öz milli
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kimliyimizi, ləyaqətimizi qoruyub saxlaya bildik, biz öz həqiqətimizi dünyaya yaymaqda israrlıyıq. Biz bir xalq
kimi bizə aid olanı - ədalətin zəfərini və torpaqlarımızın geri qaytarılmasını tələb edirik. O günlər daim hər bir
azərbaycanlının yaddaşında dəhşətli xatirələr kimi qalacaq, amma həmin gün canlarını qurban verən bacı və
qardaşlarımızın ruhunu şad etmək üçün biz Azərbaycanımızın gələcəyini daha parlaq və daha firavan etməyə
borcluyuq.
Xalq qəzeti. - 2019.- 15 fevral. - № 37. - S. 11.
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Türkiyədə Xocalı Parkının və Ana fəryadı abidəsinin açılışı olub
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası çərçivəsində görülən işlərin tərkib hissəsi olaraq Türkiyənin
Kahramanmaraş şəhərində salınan Xocalı Parkının və burada ucaldılan Ana fəryadı abidəsinin açılış mərasimi
keçirilib.
Açılış mərasimində rəsmi şəxslər, diplomatlar, millət vəkilləri, Türkiyə ictimaiyyətinin tanınmış
nümayəndələri, yerli sakinlər, QHT və KİV nümayəndələri iştirak ediblər.
Əvvəlcə Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirilib, şəhidlərimizin ruhlarına dualar oxunub.
Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim, Kahramanmaraş Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Fateh
Mehmet Erkoc, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı İmran Kılıç, Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyinin
təhsil üzrə müşaviri Nəcibə Nəsibova, Kahramanmaraş-Azərbaycan Təhsil Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin
sədri Turalın Şahbazlı və başqalarının çıxışları dinlənilib.
Çıxışlarda 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycanın Xocalı
şəhərində dinc əhaliyə qarşı törətdiyi soyqırımı aktı ötən əsrdə dünyada insanlıq əleyhinə ən ağır cinayətlərdən
biri kimi dəyərləndirilib. Əminliklə ifadə olunub ki, Azərbaycan və Türkiyə xalqları heç zaman Xocalı soyqırımını
unutmayacaqlar. Saxta “erməni soyqırımı”nı siyasi alətə çevirən qüvvələr, ilk növbədə, Xocalı soyqırımına
baxmalıdırlar.
Vurğulanıb ki, Kahramanmaraş şəhərində belə bir parkın salınması və burada Xocalı abidəsinin ucaldılması
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına daha bir nümunədir.
Sonra parkda Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə ağaclar əkilib.
İki sahil. - 2019.- 14 fevral. - № 30. - S. 16.
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Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı təsdiq
edilib
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Sərəncamı ilə
"Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı" təsdiq edilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirlər planında Bakının Xətai rayonunda, Goranboy rayon mərkəzində və
Ağcakənd qəsəbəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidələrin önünə əklil qoyulması
mərasimlərinin keçirilməsi, ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən Şəhidlər xiyabanının ziyarət edilməsi,
Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərində, konsulluqlarında və diaspor təşkilatlarında soyqırımı ilə bağlı
tədbirlərin təşkili, xarici və yerli kütləvi informasiya vasitələri, o cümlədən teleradio kanallarında qanlı qırğını
əks etdirən materialların yayılması və internet şəbəkəsində mütəmadi olaraq yenilənməsi nəzərdə tutulub.
Bundan başqa, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən dini konfessiya və qurumların iştirakı ilə Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan anım tədbirləri təşkil ediləcək, idarə və təşkilatlarda, təhsil və mədəniyyət
müəssisələrində xatirə gecələri, foto-rəsm sərgiləri, şahidlərlə görüşlər keçiriləcək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
uğrunda mübarizəyə həsr edilən sənədli və bədii filmlər nümayiş olunacaq.
Xocalılıların müvəqqəti məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda (Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şəki,
Goranboy, Bərdə, Sabirabad, Göyçay, Zaqatala, Oğuz, Balakən) dövlət qurumları rəhbərlərinin, Milli Məclisin
deputatlarının və ziyalıların şəhid ailələri ilə görüşləri təşkil ediləcək.
Fevralın 26-da təhsil müəssisələrində ilk dərslər Xocalı soyqırımına həsr olunacaq. Həmin gün saat 17.00da bütün ölkə ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək. Xocalı
soyqırımı günü ilə əlaqədar respublikanın şəhər və rayonlarında, kənd və qəsəbələrində Azərbaycanın dövlət
bayraqları endiriləcək.
Xalq qəzeti. - 2019.- 12 fevral. - № 34. - S. 2.
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Səfir: Pakistan Xocalı Soyqırımını tanıyan ilk ölkələrdəndir və qəbul etdiyi qətnamələr
ədalətin bərpasına yönəlib
Azərbaycanın Pakistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əli Əlizadə dünyada və Pakistan ərazisi
üzrə geniş yayımlan dövlət televiziya kanalı olan PTV kanalının “Diplomatic Enclave” proqramının qonağı
olub.
Azərbaycanın Pakistandakı Səfirliyindən verilən məlumata görə, aparıcının suallarının cavablandıran səfir
Əli Əlizadə Azərbaycan diplomatiyasının bu il 100 illik yubileyini qeyd etdiyini bildirərək, istər Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti dövründə, istərsə də müstəqilliyinin bərpasından sonra da daim dostluğa, əməkdaşlığa, qarşılıqlı
hörmətə əsaslanan xarici siyasət yürütdüyünü, müstəqil, praqmatik və tarazlaşdırılmış çoxşaxəli xarici siyasətin
Azərbaycanın ətrafında xoşməramlı mühitin formalaşmasına səbəb olduğunu və işğalçı Ermənistan istisna
olmaqla Azərbaycanın bütün dünya dövlətləri ilə möhkəm və sıx dostluq münasibətlərinin olduğunu diqqətə
çatdırıb.
Səfir Azərbaycanla Pakistan arasında bərqərar olmuş dostluq və qardaşlıq, strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin
bu siyasətin bir göstəricisi olduğunu, Azərbaycan Prezidentinin Pakistanla əlaqələrə xüsusi diqqət göstərdiyini,
Azərbaycanın hər zaman Pakistanı bütün beynəlxalq və regional məsələlərdə dəstəklədiyini qeyd edib.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair fikirlərini bölüşən səfir Əli Əlizadə işğalçı Ermənistanın davam etdirdiyi
təcavüzkar siyasət nəticəsində hələ də azərbaycanlıların erməni terroru və vəhşiliyindən əziyyət çəkdiyini, 26
fevral tarixində 27-ci ildönümü tamam olacaq, erməni işğalçılarının ən qəddarcasına törətdiyi Xocalı
Soyqırımının bunun bariz nümunəsi olduğunu, bir gecədə qədim Xocalının yerlə-yeksan edildiyini bildirib. Səfir
Pakistanın Xocalı Soyqırımını tanıyan ilk ölkələrdən olmasının və qəbul etdiyi qətnamələrin ədalətin bərpası
yönündə atdığı humanist addım olduğunu və Pakistanın Azərbaycana dəstəyinin daim məmnunluqla
qarşılandığını vurğulayıb.
Azərbaycanın idaəetmə quruluşu, mədəniyyəti, elmi, səhiyyə sistemi, iqtisadiyyatı haqqında da aparıcının
suallarını cavablandıran Əli Əlizadə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nəticələrinə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı
işğalçılıq siyasətinə baxmayaraq, ölkə rəhbərliyinin apardığı uğurlu siyasət, həyata keçirilən islahatlar nəticəsində,
sahibkarlıq fəaliyyəti üçün yaradılan münbit şərait hesabına Azərbaycanın sürətlə inkişaf etdiyini, Azərbaycanın
iqtisadiyyatının neftdən asılılığını minimuma endirməyi bacardığını və qeyri-neft sektorunda iqtisadi artım
tempini təmin etdiyini ifadə edib.
Azərbaycanın Pakistanla iqtisadi-ticari sahədə də əməkdaşlığın artırılmasında maraqlı olduğunu qeyd edən
səfir bu sahədə potensial və imkanlar haqqında məlumat verib, qarşılıqlı investisiya üçün imkanların olduğunu,
iki ölkə arasında birbaşa hava reyslərinin açılacağı təqdirdə gediş-gəlişin daha da sürətlə yüksələcəyini, son 2 ildə
bu artımın 10 dəfədən artıq olduğunu və daha da artacağını söyləyib.
Humanitar və sosial sahədə də əlaqələrin inkişaf etdiyini qeyd edən səfir Heydər Əliyev Fondunun və onun
prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi ilə Pakistanda həyata keçirilən işlərin yüksək
qiymətləndirildiyini, bu işlər nəticəsində Mehriban xanımın Pakistanın ən yüksək mükafatı ilə təltif olunduğunu
bildirən proqramın aparıcısının fikirlərini təsdiqləyərək bu işlərin davam etdiyini bildirib.
Xalq qəzeti. - 2019.- 12 fevral. - № 34. - S. 5.
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Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi mədəniyyət ocaqlarında da anılacaq
Teatrlarımızın fevral repertuarına premyeralar və bir-birindən zəngin səhnə əsərləri də daxil edilib
Müşfiqə Bayramlı
Azərbaycan teatrı son illər ərzində yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Hər dəfə yeni repertuar və
premyeralarla tamaşaçılarını sevindirən mədəniyyət ocaqları fevral ayında da mədəni-kütləvi tədbirlər
baxımından zəngin olacaq. Bir sözlə, Bakı teatrlarının həftəsonu afişası zəngindir...
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının yaradıcı heyəti şəhərimizin sakinlərinə və qonaqlara
bir-birindən maraqlı və zəngin proqram vəd edir. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Cavid Zeynallının
sözlərinə görə, günümüzün aktual məsələlərinə cavab aramaq, müasirlərimizin ruhunu, duyğusunu, zövqünü,
nəfəsini səhnəyə gətirmək niyyətilə qocaman kollektiv repertuar tərtibi zamanı dəyərli sənət əsərlərinə müraciət
edib. Belə ki, fevral ayının 10-da C.Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” pyesi əsasında hazırlanmış eyniadlı
tamaşa növbəti dəfə nümayiş ediləcək. Əməkdar artist Firudin Məhərrəmovun quruluşunda təqdim olunacaq iki
hissəli tragikomediyanın quruluşçu rəssamı Ülviyyə Zərbalıyeva, musiqi tərtibatçısı isə Həmid Kazımzadədir.
Səhnə əsərində əsas rolları Əməkdar artistlər Səidə Quliyeva, İradə Həsənova, Ayşad Məmmədov, Kazım
Həsənquliyev, Aslan Şirin, aktyorlar Anar Heybətov, Hikmət Rəhimov, Ramin Şıxəliyev və başqaları ifa
edəcəklər.
1920-ci ildə qələmə alınmış pyesin əsas ideyası Vətənə, xalqa, ana dilinə sadiq olmağa çağırışdır. Əsərdə
müxtəlif dövlətlərə meyli olan ziyalıların səhv yol tutduqları tənqid olunur. Müəllifə görə, xalqın nicat yolu
kiminsə, hansı dövlətinsə ağuşuna atılmaq yox, Vətən ideyası ətrafında birləşməkdədir.
Fevralın 14-də isə Çingiz Aytmatovun “Gün var əsrə bərabər” romanının motivləri əsasında hazırlanan
“Manqurt” tamaşası növbəti dəfə təqdim olunacaq. Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, uğurlu çıxışı ilə yadda qalan
səhnə əsərinin sorağı ötən il Qırğızıstan mətbuatından gəlmişdi. Belə ki, teatrın Abbas Mirzə Şərifzadə adına
səhnəsində hazırlanan “Manqurt” tamaşası Qırğızıstan mətbuatında geniş işıqlandırılmış, yazılarda sənət ocağının
dünya şöhrətli yazıçı Çingiz Aytmatov yaradıcılığına müraciət etməsi müsbət hal kimi dəyərləndirilmişdi.
Həmçinin fevralın 15-də məşhur rus yazıçı-dramaturqu Yuri Polyakovun eyniadlı pyesi əsasında hazırlanan “Sinif
yoldaşları” tamaşası nümayiş olunacaq. Məlumat üçün bildirək ki, tamaşa sinif yoldaşlarının 20 il sonrakı görüşü,
yaxud insan mənəviyyatının deqradasiyası haqqındadır.
“Qarabağnamə” Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə ithaf olunacaq
Onu da qeyd edək ki, bir sıra teatr və mədəniyyət ocaqlarında Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci
ildönümünə həsr olunmuş geniş anım mərasimlərinin keçirilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda, Milli Dram Teatrı
da ənənəvi olaraq “Qarabağnamə” tamaşası ilə tamaşaçıların görüşünə gəlməyə hazırlaşır. Tamaşa Xalq yazıçısı,
görkəmli dramaturq İlyas Əfəndiyevin “Hökmdar və qızı” əsəri əsasında hazırlanıb. Fevralın 26-da tamaşaçılara
təqdim olunacaq səhnə əsərinə Xalq artisti, uzun illər İlyas Əfəndiyevlə birlikdə işləyib, onun yaradıcılığına
yaxından bələd olan rejissor Mərahim Fərzəlibəyov quruluş verəcək. Verilən məlumata görə, teatrın tarixinə
silinməz sətirlərlə yazılmış “Qarabağnamə” tamaşası XVIII əsrdə Qarabağ xanlığının mərkəzi olan Şuşada baş
vermiş tarixi hadisələrdən və Qarabağ hökmdarı İbrahim xanın ictimai-siyasi, ailə-məişət həyatından bəhs edir.
110-cu yubiley mövsümünü uğurla davam etdirən Opera və Balet Teatrının repertuarında bir-birindən
maraqlı sənət inciləri yer alıb
Öz növbəsində, aparıcı sənət ocaqlarımızdan olan Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı
fevral ayının repertuarına klassik əsərlərin ən parlaq nümunələrini daxil edib. Teatrın mətbuat xidmətinin rəhbəri
Şükufə Ağamirzəyevadan aldığımız məlumata görə, həftəsonlarını səmərəli keçirmək istəyən tamaşaçılar üçün
“Traviata” və “Qoyya” adlı səhnə əsərləri təqdim olunacaq. Mübaliğəsiz demək olar ki, 110-cu yubiley
mövsümünü uğurla davam etdirən mədəniyyət ocağında bu gün də sağlam yaradıcılıq ab-havası hökm
sürməkdədir. Belə ki, illərdir teatrın repertuarında özünəməxsus yer almış “Aşıq Qərib”, “Əsli və Kərəm”, “Leyli
və Məcnun” kimi operalar bu ay da operasevərlərin ixtiyarına veriləcək. Bununla yanaşı, repertuarda fevralın 16da “Jizel”, fevralın 23-də isə “Kənd namusu” adlı sənət inciləri də yer alıb.
Ana dilimizdə səslənəcək ilk müziklin vaxtı açıqlanıb
Fevralın 21-də Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında Antuan de Sent-Ekzüperinin “Balaca şahzadə”
əsərinin motivləri əsasında eyniadlı tamaşanın premyerası olacaq. Teatrın mətbuat xidmətindən qəzetimizə verilən
məlumata görə, beynəlxalq layihə kimi təqdim ediləcək ikihissəli bu şou-tamaşa ana dilimizdə səslənəcək ilk
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müzikldir. Quruluşçu rejissoru Xalq artisti Cənnət Səlimova, bəstəkarı ABŞ-da yaşayan həmyerlimiz, beynəlxalq
müsabiqələr laureatı Ruslan Ağababayev, musiqi rəhbəri Əməkdar artist Vaqif Məstanov, rəssamı Məryəm
Ələkbərli, xoreoqrafı Rusiya Federasiyasının Əməkdar incəsənət xadimi, dünya şöhrətli baletmeyster Sergey
Gritsay, baletmeysterləri Əməkdar artistlər Zakir və Yelena Ağayevlər, səhnələşdirəni Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin (AYB) katibi, şair, yazıçı-publisist İlqar Fəhmidir.
Səhnə əsəri Antuan de Sent-Ekzüperinin dünyaca məşhur əsərinə Musiqili Teatrın fərqli baxışıdır. Balaca
şahzadə obrazını isə Musiqili Teatrın iki azyaşlı aktyoru - adı “Qızıl kitab”a yazılan, Prezident təqaüdçüsü Atilla
Məmmədov və Rahib Məmmədov canlandıracaq.
Bununla yanaşı, sənət ocağında ənənəvi olaraq “O olmasın, bu olsun”, “Qızıl toy”, “Mən dəyərəm min
cavana”, “999-cu gecə”, “Baladadaşın toy hamamı” və başqaları nümayiş olunacaq.
Xocalı faciəsinin ildönümünə həsr olunmuş “Arzu və Murad” tamaşası nümayiş etdiriləcək
Vurğuladığımız kimi, bir sıra sənət ocaqları Xocalı şəhidlərinin xatirəsinin yad olunması, gənc nəslə
vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması və təbliği məqsədi ilə repertuarlarına bu mövzuda əsərləri daxil ediblər.
Onlardan biri də fevralın 24-də Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında nümayiş olunacaq “Arzu və Murad”
tamaşasıdır. S.Elsevərin “Ürəyində arzu tut” əsəri əsasında hazırlanmış səhnə əsərinin əsas ideyasını Xocalı
faciəsi baş verən zaman əsir düşmüş gənc qızın acı taleyi, qaçqınlıq şəraitində yaşayan insanların saf hissləri,
psixoloji və mənəvi durumu təşkil edir.
İrəvan teatrı Xocalı soyqırımı faciəsinə həsr olunmuş “Ölüm həsrəti” tamaşası ilə çıxış edib
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyasına töhfə vermək məqsədilə Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram
Teatrının kollektivi fevralın 2-də Gəncə şəhərində qastrol səfərində olub. Qəzetimizə bu barədə teatrın mətbuat
katibi Teymur Bayramov məlumat verib. Bildirib ki, səfərdə teatrın kollektivi yazıçı-dramaturq Sabir Şahtaxtının
Xocalı soyqırımı faciəsinə həsr olunmuş “Ölüm həsrəti” tamaşası ilə çıxış edib. Tamaşada müəllifin baş verənlərə
orijinal münasibətinin əks olunduğunu söyləyən T.Bayramov deyib: “Əsərdə faciənin dəhşətlərini tamaşaçıya
çatdırmaq üçün həm maraqlı səhnə tərtibatı, həm də fərqli süjet xətti var. Tamaşa başlayan andan hər bir izləyici
özünü baş verən hadisələrin içində hiss edir. Səhnədə baş verənləri təkcə aktyorlar yaşamır, sanki hər bir izləyici
o hissə köklənir. Bu həm müəllifin, həm də rejissorun böyük uğurudur. Belə səhnə əsərləri tariximizin
unudulmamasına, gənclərin xalqımızın başına gətirilən müsibətlərdən xəbər tutmasına və insanlarda işğal altında
olan torpaqlarımızın tezliklə azad olunacağına böyük inam hissi yaradır”.
Yeni Azərbaycan. - 2019.- 7 fevral. - № 25. - S. 8.
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Xocalı faciəsinin yeni ildönümündə yeni hadisə - cinayətkar rus-sovet hərbçilərinin
məhkəmə prosesi başlanacaqmı...
“366-cı alayın komandir və zabitləri barəsində cinayət işi açmaq vacibdir”
Elçin Mirzəbəyli: “Bunun üçün mütləq beynəlxalq tribunalın çağırılmasına ehtiyac var”
Vidadi Ordahallı
Xəbər verildiyi kimi, Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümü haqqında
sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasına Xocalı soyqırımının iyirmi
yeddinci ildönümü ilə bağlı tədbirlər planını hazırlayıb onun həyata keçirilməsini təmin etmək tapşırılıb.
Ümumilikdə, Prezidentin bununla bağlı sərəncam imzalaması müsbət haldır. O mənada ki, sözügedən
məsələ daim diqqət mərkəzində saxlanır. Ötən illər ərzində bir sıra işlər görülüb. “Xocalıya ədalət” kampaniyası
çərçivəsində gerçəkləşdirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq dünyanın bir sıra ölkələrində bu soyqırımı ilə bağlı
müvafiq qərarlar qəbul edilsə də, bəşəriyyət əleyhinə bu cür ağır cinayətə beynəlxalq miqyasda hələ hüquqi
qiymət verilməyib.
O da məlumdur ki, Xocalı soyqırımının həyata keçirilməsində o zaman Dağlıq Qarabağda yerləşən 366-cı
motaatıcı alayın zabitləri də fəal iştirak ediblər. Bununla bağlı çoxsaylı fakt var. Həmin dövrdə alayın yüksək
səlahiyyətli zabitləri ermənilərə müntəzəm surətdə silahlar, hərbi sursatlar satırdılar. Bütün bunların nəticəsi
olaraq, alayda hərbi qanunlardan kənar olan qanunsuz atmosfer yaranıb. Ordu qanunları ticarət qanunları ilə
əvəzlənib. Alayın say tərkibi 1800 nəfəri əhatə etməsinə baxmayaraq, cəmi 350 nəfərə yaxın zabit və əsgəri qüvvə
qalıb. Mərkəzi Tiflis şəhərində yerləşirdi. O zaman pul qazanmaq zabitlərin başlıca amalına çevrilmişdi. Hətta
erməni terror qruplarına belə xidmətlərin gündəlik məzənnəsi də bəlli idi. Azərbaycanlıların yaşayış məntəqəsinə
bir top atəşi 1300 rubl, BTR-in bir gecəlik icarəsi 5000 rubl, altı PDM-dən ibarət qrupun hər reydi üçün 1,5 milyon
rubl, kiçik rütbəli zabitlərin təlimatlarının göstərişlərinə 3-4 min rubl ödənilməli idi. Canlı qüvvə olaraq sıravi
əsgərlər də pul müqabilində döyüş əməliyyatlarına cəlb olunublar.
O zaman fevralın 27-də Binə aeroportunda Deyçukov Oleq Alekseyeviç adlı bir polkovnik həbs olunub.
Onun üstündən yarım milyona yaxın pul aşkarlanıb. Alayda əsas vəzifələri tutan erməni zabitlərinin sayı 50 nəfər
olub. Alayın komandiri Yuri Zarviqarov bilavasitə Xocalı soyqırımına rəhbərlk edənlərdən biri olub. Çünki onun
icazəsi olmadan alayın əsgər və zabitləri qırğında iştirak və erməni quldurlarına kömək edə bilməzdilər.
Digər tərəfdən, keçmiş Sovet ordusunun ənənələrinə görə, alayda ukraynalılar, qazaxlar, özbəklər, gürcülər
də hərbi xidmət keçirdilər. Hələ 1991-ci ilin sonlarında alayın bir qrup zabiti Zaqafqaziya hərbi dairəsi
komandanlığına rəsmi məktubla müraciət edib alaydakı mənəvi pozğunluğu göstərməklə yanaşı, yüksək
səlahiyyətli zabitlərin onları azərbaycanlı əhaliyə qarşı döyüşlərə sövq etmələrini göstəriblər. Onların rəyi bu idi
ki, alayın komandiri, polkovnik Zarviqarov təcili dəyişdirilməlidir.
Ancaq hərbi komandanlıq zabitlərin etiraz məktubuna, raportuna heç bir məhəl qoymayıb.
O da məlumdur ki, Xocalı qatilləri hələ də öz cəzalarını almayıblar. Bunlar təkcə qırğında iştirak edən
ermənilər deyil. O cümlədən 366-cı motaatıcı alayın zabitləridir. Onlara qarşı cinayət işinin açılması və
məsuliyyətə cəlb olunmaları vacibdir. İndiyə qədər bu olmayıb, heç olmasa bundan sonra müvafiq işlərin
görülməsini ekspertlər necə dəyərləndirirlər?
Məsələyə münasibət bildirən politoloq Elçin Mirzəbəylinin sözlərinə görə, 366-cı alayın komandir və
zabitləri barəsində cinayət işi açmaq vacibdir: “Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində Hərbi Prokurorluğun bu
günə qədər apardığı araşdırmalar, ölkə parlamentinin və eyni zamanda, dünyanın bir sıra ölkələrinin Xocalı
soyqırımı ilə bağlı qərarı tamamilə əsas verir ki, bununla bağlı beynəlxalq tribunalın çağırılması məsələsi
gündəmə gəlsin. Bunun üçün mütləq beynəlxalq tribunalın çağırılmasına ehtiyac var. Başqa bir aspekt isə
Rusiyaya müraciətlə bağlıdır. Çinki sözügedən alay SSRİ süqut edəndən sonra Xocalı soyqırımında iştirak edib.
Onun rəhbərliyi əsasən Rusiyada yaşayır. Düzdür, alayın tərkibində ermənilər də olub. Ancaq rus zabitlərinin
soyqırımda iştirak etməsi danılmaz faktdır. Hesab edirəm ki, həmin şəxslərin müvafiq qaydada Azərbaycana
ekstradisiya edilməsi ilə bağlı müraciət oluna bilər. Fikrimcə, bu mümkündür və bununla bağlı səyləri artırmaq
lazımdır”.
Bakı Xəbər. - 2019.- 7 fevral. - № 25. - S. 4.
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Xocalı və Holokost soyqırımları zaman etibarı ilə bir-birindən fərqli vaxtlarda törədilsə də,
mahiyyətcə oxşar faciələrdir
Neonasizmə, dözümsüzlüyə, ksenofobiyaya əks qüvvə olan tolerantlıq və multikulturalizm
Azərbaycanda əsrlərlə mövcud olub
Müasir dünyamızda baş verən bütün kataklizmlərə rəğmən, dövlətimizin başçısı, cənab İlham Əliyev Ulu
Öndərin əsasını qoyduğu dövlət-din münasibətlərində dövlət siyasətini uğurla davam etdirir, onun beynəlxalq
hüquq normalarına uyğun tənzimlənməsi, ölkədəki tolerantlıq mühitinin qorunub saxlanması, böyük tarixə malik
dini məbədlərimizin bərpası istiqamətində ardıcıl tədbirlər görür, eyni zamanda bu istiqamətdə görülən bütün
işləriə dəstək verir.
Prezidentimizin milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, tarixi-mədəni abidələrimizin bərpası
istiqamətindəki fəaliyyətini hər zaman dəstəkləyən ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva
da rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu vasitəsilə ölkəmizdə mövcud olan multikultural və tolerant mühitin
dünyada təbliği istiqamətində məqsədyönlü işlər həyata keçirir. Bu işdə həm Prezidentə, həm də vitse -prezidentə
yaxından kömək olan dövlət qurumlarından biri də, heç şübhəsiz ki, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsidir.
Dövlət Komitəsi din sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, dini etiqad azadlığı prinsiplərinin qorunması,
dövlət-din münasibətlərinin qanunvericilik əsasında tənzimlənməsi, dini dözümlülük ənənələrinin
möhkəmləndirilməsi, dini icmalar arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi və dini dözümsüzlük
meyllərinin qarşısının alınması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirməklə, ölkəmizdə dövlət-din
problemlərinin çözülməsində mühüm rol oynayır. Komitə həmçinin respublikamızdakı dini durumu, bu sahədə
mövcud problemləri, zərərli təriqətlərin təbliğat məsələlərini, dini icmaları narahat edən digər məsələləri dərindən
öyrənir və onların həlli istiqamətində ciddi işlər həyata keçirməklə, müsbət nəticələrin əldə olunmasına zəmin
yaradır. Komitə eyni zamanda dini durumdakı neqativ halların aradan qaldırılması məqsədilə kompleks tədbirlər
həyata keçirir, radikal təriqətlərin təsir dairəsindəki dini icmalarla mütəmadi işlər aparır.
Bunun nəticəsidir ki, hazırda Dövlət Komitəsində çevik və işlək fəaliyyət mexanizmi mövcuddur.
Keçmişdən qalan bir çox problemlər artıq həllini tapıb, bu sahədə mövcud olan nöqsanlar aradan qaldırılıb,
beləliklə, bu sahədə gedən proseslərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsində və dini maarifləndirmə işinin
aparılmasında yeni bir mərhələyə keçid başlanıb. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, bu sahədə görülən işləri
heç də bütün "dindirlar" birmənalı qarşılamırlar və bu səbəbdən də Dövlət Komitəsinin guya milli-dini adətənənələrə qarşı mübarizə apararaq onları cəmiyyət arasından sıxışdırıb çıxarmaq siyasəti yürütdüyü barədə fikir
formalaşdırmağa cəhdlər edirlər. Onlar anlamaq istəmirlər ki, qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərmək, əsrlər boyu
formalaşan həyat tərzinin, davranış qaydalarının tələbləri ilə yaşamaq istəyini qoruyub təbliğ etmək hec bir halda
yasaq sayıla bilməz. Belə radikal qrupların bütün cəhdlərinə rəğmən bütövlükdə ölkə vətəndaşları görülən işləri
dəstəkləyir, dünyəvi dəyərlərlə yaşamağa üstünlük verirlər.
Çünki Azərbaycan xalqı çox gözəl anlayır ki, dini və milli dözümsüzlük son nəticədə böyük faciələrə səbəb
olur. Buna misal olaraq erməni qəsbkarlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi Xosalı soyqırımını, alman
faşistlərin yəhudilərə qarşı törədikləri Holokost faciəsini və Myanma bütpərəstlərinin müsəlman Rohincalara qarşı
törətdikləri qətliamı göstərmək olar.
Azərbaycan multikulturalizmi və tolerantlığı həyat tərzi seçmiş bir dövlət kimi, bu cür halları hər zaman
pisləyib və belə halların nəinki ölkəmizdə, hətta dünyanın heç bir yerində baş verməməsi üçün ciddi işlər görür.
Belə işlərdən biri də həmin faciəli tarixlərin yad olunmasıdır. Yanvarın 24-də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzində (BBMM) "Holokost və Xocalı - müasirlərin gözü ilə" mövzusunda dəyirmi masanın keçirilməsi də,
belə tədbirlərdən biridir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan dağ yəhudiləri və Avropa yəhudi dini icmalarının, Prezident Administrasiyasının
millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin nümayəndələrinin də qatıldığı tədbirdə,
əvvəlcə, Holokost və Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Tədbirdə qeyd olunub ki, Xocalı və Holokost soyqırımları zaman etibarı ilə bir-birindən fərqli vaxtlarda
törədilsə də, mahiyyətcə oxşar faciələrdir. BMT Baş Assambleyası tərəfindən 2005-ci il noyabrın 1-də qəbul
olunan qətnaməyə əsasən hər il yanvarın 27-si Holokost qurbanlarının Beynəlxalq
Anım Günü kimi qeyd edilir. Alman faşistlərin törətdiyi bu qətliamı 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə erməni millətçiləri Xocalı sakinlərinə qarşı törətdilər. Bu vəhşilik nəticəsində 613 nəfər həlak oldu, 8 ailə
məhv edildi, 275 nəfər əsir düşdü,150 nəfər haqqında isə heç bir məlumat yoxdur.
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Məlumdur ki, yəhudilər artıq 2600 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda dostluq şəraitində yaşayırlar. Buna
baxmayaraq, Azərbaycanda heç vaxt antisemitizm meylləri olmayıb, burada yaşayan bütün etnik icmalar birbiriləri ilə ən yüksək səviyyədə dostluq, qardaşlıq münasibətləri quraraq dinc yanaşı yaşayırlar.
Tarixən müxtəlif milli-etnik düşmənçilik, etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin qurbanı olan Azərbaycan
xalqı yəhudi xalqını yaxşı başa düşür və onların üzləşdiyi fəlakəti öz faciələri kimi qəbul edirlər. Azərbaycan
tarixinin ən qanlı səhifəsi olan Xocalı faciəsinin və Holokost qurbanlarının xatirəsi ölkəmizdə hər il yad edilir.
Xocalı faciəsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi qətliamın kulminasiya nöqtəsidir. Bu kimi faciələri
unutmaq yeni fəlakətlərə səbəb ola bilər, ona görə də yaşanmış faciələri xatırlayıb nəticə çıxararaq gələcəyə
baxmaq lazımdır. Necə ki, yəhudi və Azərbaycan xalqlarını böyük faciələr və qəhrəmanlıqlar birləşdirir. Holokost
da Xocalı soyqırımı kimi insanlığa qarşı törədilən cinayətdir. Holokost qurbanlarının sayı 6 milyondur və
onlarında 1,5 milyonu uşaqlar olub. Yəhudi və Azərbaycan xalqları bir-birinin faciəsini dərk edir, yaxşı başa
düşür. 1918-ci ildə Qubada yəhudi icmasının üzvləri də ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz qalıb. Erməni
cəlladları tərəfindən insanlığa qarşı törədilən qanlı soyqırımı hadisələrini unutmamalıyıq və soyqırımın
beynəlxalq aləmdə tanıdılması, eləcə də obyektiv qiymətin verilməsi üçün davamlı işlər aparmalıyıq. Əgər biz
hər hansı bir etnik qrupun, xalqın bu cür hadisə ilə üzləşməsini istəmiriksə, Xocalı soyqırımının səbəbkarlarının
cəzalandırılmasına nail olmalıyıq. Beynəlxalq cəzasızlıq mühiti, bu cür faciələrin təkrarlanmasına səbəb ola bilər.
Tədbirdə qeyd olunub ki, yəhudilər təkcə Avropada soyqırıma məruz qalmayıblar, onlar, həmçinin Azərbaycan
xalqına qarşı törədilən soyqırımın qurbanları arasında olublar.
Azərbaycandan fərqli olaraq, Avropanın bəzi ölkələrində hələ də antisemitizm meyllərinin qaldığını
müşahidə edirik, belə ki, həmin ölkələrdə Holokost söhbətini açmaq belə qadağan olunub. Bu gün
multikulturalizm siyasətinin Azərbaycanda aparıcı xətt olması və burada digər etnik qruplar kimi yəhudilərin də
sərbəst, mehribanlıq şəraitində yaşaması digər ölkələrə də örnək olmalıdır.
Tədbir iştirakçıları həmçinin qeyd ediblər ki, Azərbaycanda Holokost faciəsinin anılmasının ənənə halını
alması təqdirəlayiq məqamdır və ölkəmizdəki multikultural və tolerant mühitin göstəricisi kimi
qiymətləndirilməlidir.
Lakin çox təəssüflə qeyd etməliyik ki, Holokost faciəsindən danışmağı qadağan edən, Xocalı faciəsinə ikili
standartlarla yanaşan bəzi Qərb dövlətləri Myanmada(Birma) müsəlman Rohingya sakinlərinin faciəsinə də
sonsuz biganəlik nümayiş etdirdilər. İnsan haqq və hüquqlarının müdafiəsini əllərində dəstəvuz edərək dünyaya
demokratiya dərsi keçən bu dövlətlər, müsəlmanlara qarşı törədilən faciələri sanki görmürlər.
Həmin ölkələrdən fərqli olaraq multikulturalizmi bəşəri birgəyaşayışın əsas amili kimi qəbul edən
Azərbaycan dövləti bu kimi məsələləri hər zaman diqqətdə saxlayır. Çünki ümumi sayı 700 mini aşan yüz minlərlə
mülki Rohingya sakininlərinin qonşu Banqladeşdə davam edən məcburi məskunlaşması da, ölkəmizi ciddi narahat
edir. Ermənistan tərəfindən törədilən təcavüz nəticəsində yüz minlərlə didərgin düşmüş insanların yerləşdirilməsi
üzrə ağır təcrübəyə malik Azərbaycan dövləti qaçqın və məcburi köçkünləri qəbul edən ölkələrin qarşılaşdığı
təhdidləri aydın dərk edir. Buna görə də ümid edir ki, beynəlxalq aləm Rohingya müsəlmanlarının öz doğma
yerlərinə təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qayıtmaq hüquqlarının tezliklə təmin olunması üçün addımlar atacaq.
Əks təqdirdə, dünyanın bir çox yerlərində, xüsusən də müsəlman aləmində artan gərginlik və qeyri-sabitlik,
sülh və təhlükəsizlik baxımından ciddi problemlər yarada bilər. Azərbaycan dövləti əmindir ki, bunun qarşısının
alınmasının yeganə yolu dialoq, qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıqdan keçir.
Dünya miqyasında baş verən münaqişələr və zülmkarlığın nəticəsi olaraq, zor gücünə didərgin salınma
hallarının rekord həddə çatması ciddi narahatlıq doğurur. Şiddətdən qaçan milyonlarla insanın hüquqlarını bərpa
etmək, həm də gələcəkdə didərgin düşənlərin sayının daha da çoxalmasının qarşısını almaq məqsədilə, beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən müvafiq tədbirlər görülməlidir.
Bu baxımdan Azərbaycan bir çox dövlətlərə nümunə ola bilər. Azərbaycan müxtəlif millətlərə və dinlərə
məxsus insanların birgə, mehriban yaşadığı bir ölkə olmaqla yanaşı, ölkəmizdə təhsil, kütləvi informasiya
vasitələri və digər vasitələrlə tolerantlığın daha da artması istiqamətində ciddi işlər görülür. Bunun nəticəsidir ki,
Azərbaycanda yaşayan müxtəlif dinlərin və millətlərin nümayəndələri heç vaxt dözümsüzlük və ya hansısa
fobiyalarla rastlaşmayıblar. Neonasizmə, dözümsüzlüyə, ksenofobiyaya əks qüvvə olan tolerantlıq və
multikulturalizm Azərbaycanda əsrlərlə mövcud olub. Müasir dünyada isə tolerantlıq və multikulturalizmə heç
bir alternativ yoxdur. Bu səbəbdən Avropa Şurasına üzv ölkələr də bu məsələni daim nəzarət altında
saxlamalıdırlar. Harada baş verməsindən asılı olmayaraq, mənfi meyillərin qarşısının alınması istiqamətində
ümumi səylər gücləndirilməlidir.
“Paralel”in Araşdırma Qrupu
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Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
KİV-ə Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunub
Paralel. - 2019.- 30 yanvar. - № 19. - S. 10.
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İtaliya saytında Xocalı soyqırımı ilə bağlı geniş yazı dərc edilib
Fuad Hüseynzadə
Azərbaycan-ABŞ münasibətlərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin rolu mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Çünki ABŞ Minsk qrupu ölkələrinin həmsədrlərindən biridir. Ekspertlər də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllində ABŞ-ın rolunu xüsusi vurğulayırlar. Məsələn, Milli Məclisin deputatı Asim Mollazadə “Azadinform”a
bildirib ki, ABŞ-la olan münasibətlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində bir müsbət hal var: “Bu
ondan ibarətdir ki, ABŞ hansısa ölkənin bu münaqişənin həllində monopoliyasına imkan vermir. Eyni zamanda
Amerikada çox fəal olan erməni diasporu, xüsusilə ABŞ Konqresinin mövqeyinə öz mənfi təsirini göstərir. Ona
görə də biz çox istərdik ki, bu münaqişənin həllində həm ABŞ, həm də digər həmsədr ölkələr məhz beynəlxalq
hüquq normalarına əsaslanan istiqamətdə israrlı olsunlar. Beynəlxalq hüquq normaları hər bir halda bu cür
dəyişsə, münaqişələr daha da artacaq və onların həlli mümkün olmayacaq”.
Politoloq Vasif Əfəndiyev isə SİA-ya açıqlamasında deyib ki, ABŞ-Azərbaycan münasibətləri yarandığı
1991-ci ildən bu günə qədər qarşılıqlı etimad və etibarlı tərəfdaş prinsiplərinə uyğun yüksələn xətlə inkişaf edir.
Politoloqun sözlərinə görə, ABŞ etibarlı tərəfdaş olaraq Azərbaycanın enerji müqavilələrində qarant kimi
çıxış edərək bu layihələrə siyasi dəstəyini verib və verməkdə davam edir: “Eyni zamanda ABŞ Azərbaycanla
hərbi sahədə əməkdaşlığa çox önəm verir və terrorizmə qarşı birgə mübarizə tədbirlərində iştirakını təmin edir.
Azərbaycan-ABŞ münasibətləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində də xüsusi yer tutur. ABŞ-ın
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olması bizim üçün xüsusi olaraq əhəmiyyətlidir.
Sirr deyil ki, digər iki həmsədr ölkənin Ermənistana münasibəti birmənalı deyil və Azərbaycanda fərqli
olaraq Fransa və Rusiya Ermənistana xüsusi rəğbət bəsləyən ölkələr sırasındadır. ABŞ-ın bu danışıqlarda iştirakı
bir qədər balanslaşmanı təmin edir. İşğal olunmuş 7 rayonun azad olunması təklifi də ABŞ həmsədrləri tərəfindən
xüsusi olaraq dəstəklənib və bu barədə dəfələrlə bəyanatlar verilib. Qeyd edim ki, 5+2 rayonun qaytarılması
danışıqların önünü açmaq üçün açar rolunu oynaya biləcək faktordır”.
“Tərəflər arasında qarşılıqlı etimadı, çətin problemlərin dinc yolla həlli məramını yüksəltmək lazımdır”
Yeri gəlmişkən, Yerevanda Rusiyanın xarici işlər nazirinin müavini Qriqori Karasin deyib ki, Rusiya
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində
ABŞ və Fransa ilə həmahəng işləyir. “Trend”in erməni KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, o bildirib ki,
mövcud strukturlar çərçivəsində Rusiya, ABŞ və Fransanın qarşılıqlı fəaliyyəti kifayət qədər yaxşı səviyyədədir.
Ermənistan və Azərbaycan cəmiyyətlərinin sülhə hazırlanmasında vasitəçilərə ehtiyacın olub-olmaması
barədə danışan Q.Karasin vurğulayıb ki, tərəflər arasında qarşılıqlı etimadı, çətin problemlərin dinc yolla həlli
məramını yüksəltmək lazımdır.
“Paşinyan şəxsiyyətə qarşı yeni mübarizə üsulu icad etdi...”
Bu arada politoloq Mübariz Əhmədoğlu “Azadinform”a Ermənistanda jurnalist, siyasi partiya lideri
M.Eqiazaryanın həbsxanada aclıq aksiyası nəticəsində ölməsi ilə bağlı açıqlama verib. O deyib ki, Ermənistanda
həmişə mətbuata təzyiqlər olub: “N.Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra polislər açıq şəkildə redaksiyalara
hücum ediblər. Paşinyan şəxsiyyətə qarşı yeni mübarizə üsulu icad etdi – asfalta uzatmaq”.
M. Əhmədoğlu deyib ki, M. Eqiazaryanın aclıq aksiyası günlərində ədliyyə naziri A.Zakaryan həbsxanaya
baş çəkdi, 27 oktyabr 1999-cu il parlament terrorunun müəllifi N.Unanyanla görüşdü, səhhətini qorumağı
məsləhət bildi və bundan sonra da gərəkli olacağını açıqladı: “Avropa ictimaiyyəti bunların heç birinə reaksiya
verməyib. Amma Azərbaycanda isə jurnalistin hər hansı tənqidinə avropalılar reaksiya verir. Mehman
Hüseynovla bağlı Avroparlamentin bir gün ərzində qətnamə qəbul etməsi, amma Yerevanda Eqiazaryanın aclıq
nəticəsində ölümünə heç bir reaksiya verməməsi təkcə ikili standartın nümunəsi deyil. Bu, Avropadakı müəyyən
qüvvələrin Azərbaycana qarşı aktiv siyasi qərəzinin göstəricisidir. Azərbaycan üçün yaxşı olmayan vəziyyət
yaradan bu haldan Avropa özü də əziyyət çəkə bilər. Çünki tarixi hələ heç kəs aradan qaldırmayıb. Nə zamansa
Avropanın tarixində SSRİ dağılandan sonrakı dövrdə SSRİ respublikalarına qarşı münasibətlər tədqiq olunacaq.
Avropa ictimaiyyətinin Azərbaycana qərəzini, mənfi münasibətini göstərən tamamilə ayrı hadisədir. Yaxında
AŞPA Azərbaycanı şəriət qaydalarından istifadə etməməyə çağırdı. Azərbaycanlılar müsəlman dünyasında ən
çox avropalaşmış xalqdır. Azərbaycanda islami ekstremizmi gücləndirməyə olan cəhdlər də heç kəsə sirr deyil.
Almaniyanın federal-kansleri A.Merkel Bakıda olarkən Azərbaycanın İslam coğrafiyasında düzgün siyasət
apardığını, artan islami terrorizm təhlükələrindən özünü qoruya bildiyini xüsusi olaraq vurğuladı”. Politoloq
bildirib ki, Azərbaycan sırf dünyəvi dövlətdir: “Azərbaycanın müsəlman xalqı olaraq dünyəvi dövlət qurması bəzi
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müsəlman qonşularımızı narahat edir. Azərbaycana bu məsələdən ötrü əlavə təzyiqlər edirlər. Çox təəssüf ki, bəzi
beynəlxalq hüquq-müdafiə təşkilatları, Avropa strukturları həmin müsəlman dövlətlərinin Azərbaycana qarşı olan
təzyiqinin artmasında iştirak ediblər.
Azərbaycanda şəriət məhkəməsinin işlənməsinə heç bir nümunə tapa bilmədiyi halda AŞPA-nın da
Azərbaycana bu istiqamətdə məsləhət verməsi Azərbaycanı ləkələməkdən başqa, bir şey deyil.
Avropa ictimaiyyətinin bəzi seqmentlərinə ermənilərin təsiri altından çıxmağı tövsiyə edirik. 30 ildən
çoxdur ki, Avropa ictimaiyyətinin bir qrupu bizim regionla bağlı məlumatı yalnız erməni mənbələrindən alır. Ona
görə da bu gün Avropanın Cənubi Qafqaz regionunda ciddi siyasəti yoxdur. Bu qaydada davam edəcəklərsə, daha
çətin vəziyyətə düşəcəklər”.
Yeri gəlmişkən, azərbaycanlı jurnalist Cavid Şahverdiyevin İtaliyanın tanınmış “www.riverflash.it”
saytında Xocalı soyqırımı ilə bağlı geniş yazısı dərc edilib.
Yazıda Ermənistan ordusunun rus əsgərləri ilə birlikdə 1992-ci il 25-26 fevral tarixlərində Xocalıda
törətdikləri vəhşiliklərdən bəhs edilib. Xocalıda vəhşiliklə qətlə yetirilən, itkin düşən, əsir götürülən və yaralanan
soydaşlarımızla bağlı statistik rəqəmlər göstərilməklə yanaşı, öz kitabını qardaşı və terrorçu Monte Melkonyana
həsr etmiş Markar Melkonyan adlı erməni müəllifinin dəhşətli etirafları da yer alıb.
Yazıda, həmçinin Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin davam etdirdiyi, işğal etdiyi
ərazilərdən çıxmadığı, əksinə, hər gün atəşkəs rejimini pozduğu və hətta mülki azərbaycanlıları güllələdiyini də
göstərilib.
Qeyd olunub ki, hər il bütün dünya azərbaycanlıları bu qırğını anır və 27 il əvvəlki dəhşətli gecədə baş
verənlər barədə beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaqda davam edirlər. "Xocalıya ədalət!" Beynəlxalq
kampaniyası səviyyəsində dünya ictimaiyyəti Xocalıda törədilən erməni vəhşilikləri ilə tanış olur. Vurğulanır ki,
Ermənistan tərəfindən törədilmiş Xocalı hadisələri və digər cinayətlər bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi hesab
edilməlidir və bu cinayətlər beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən siyasi və hüquqi qiymət almalıdır. BMT
Təhlükəsizlik Şurasının işğal olunan Azərbaycan ərazilərindən Ermənistan Silahlı dəstələrin çıxarılması ilə bağlı
qəbul etdiyi 4 qətnamənin yerinə yetirilməməsi, eyni zamanda Qərb və bir neçə beynəlxalq təşkilatın ermənilərin
işğalçılıq siyasətinə göz yumması da azərbaycanlı jurnalistin yazısında qeyd edilib.
Palitra. - 2019.- 31 yanvar. - № 20. - S. 11.
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Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanacaq
Prezident İlham Əliyev bununla əlaqədar sərəncam imzalayıb
Xocalı soyqırımı iki yüz ildən çox müddətdə təcavüzkar erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı apardığı
etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin qanlı səhifəsidir. Bu qanlı faciədən 27 il ötür. 1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xocalı şəhərinə hücuma keçmiş, bütün beynəlxalq hüquq, o
cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozaraq oraya zirehli texnika yeritmiş, şəhərin dinc əhalisinə
misli görünməmiş qəddarlıqla divan tutmuşlar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin mühasirəsində qalmış şəhər
sakinlərindən 613-ü, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca öldürülmüş, 487 dinc sakin ağır yaralanmış, 1275
nəfər isə girov götürülmüşdür.
Xocalı soyqırımını törətməklə Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün miqyasını daha da
genişləndirmiş, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin hüdudlarından kənara çıxaraq Laçın, Kəlbəcər, Ağdam,
Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını işğal etmişdir. Bunun nəticəsində 20 min soydaşımızın həyatına
son qoyulmuş, 50 mindən çox insan yaralanmış və əlil olmuş, torpaqlarımızın 20 faizi işğala məruz qalmışdır.
Dünya tarixinin ən qanlı faciələrindən biri sayılan Xocalı soyqırımı XX əsrdə erməni şovinizminin mahiyyətini
aşkara çıxaran təkzibolunmaz tarixi gerçəklikdir.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Qoşulmama Hərəkatının,
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının və eləcə də digər beynəlxalq qurumların qərarlarına baxmayaraq,
Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu günədək beynəlxalq hüququn normaları və prinsipləri,
ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində öz
həllini tapmamışdır.
"Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində gerçəkləşdirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq dünyanın bir sıra
ölkələrində bu soyqırımla bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilsə də, bəşəriyyət əleyhinə bu cür ağır cinayətə
beynəlxalq miqyasda hələ hüquqi qiymət verilməmişdir.
2016-cı ilin Aprel döyüşlərində Azərbaycan Ordusu torpaqlarımızın bir qismini işğaldan azad etmiş, uğurlu
Naxçıvan əməliyyatı ilə 11 min hektar ərazi nəzarətimizə keçmişdir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək
üçün bizim kifayət qədər hərbi gücümüz, iqtisadi potensialımız və siyasi iradəmiz vardır. Mövcud status-kvo
qəbuledilməzdir və Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin torpaqlarımızdan çıxarılması tələbi daim gündəmdədir.
Azərbaycan xalqı və dövləti Xocalı faciəsini heç vaxt unutmur və unutmayacaqdır.
Sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası Xocalı soyqırımının
iyirmi yeddinci ildönümü ilə bağlı tədbirlər planını hazırlayıb onun həyata keçirilməsini təmin etsin.
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