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"1992-ci ildə Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımı zamanı qətlə
yetirilmiş 613 nəfərdən 63-ü məhz uşaqlar olub"
Ombudsman: "Bununla yanaşı, 8 ailənin tamamilə məhv edilməsi nəticəsində 25 uşaq hər
iki valideynini, 130 uşaq valideyinlərindən birini itirib, 76 uşaq yaralanıb"
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva 20 noyabr –
Ümumdünya Uşaqlar Günü münasibətilə APA-ya müsahibə verib.
Müsahibəni təqdim edirik
-Səbinə xanım, 20 oktyabr - 20 noyabr tarixləri sizin tərəfinizdən “Uşaq hüquqları aylığı” elan olunub.
Deyə bilərsinizmi, bu təşəbbüsün məqsədi nədir?
- Bütün dünyada 20 noyabr tarixi Ümumdünya Uşaqlar Günü kimi qeyd olunur.
Bu gün Azərbaycan Respublikası tərəfindən də ratifikasiya olunmuş BMT-nin 20 noyabr 1989-cu il tarixli
Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyasının qəbul olunma tarixindən götürülüb. Ənənəvi olaraq hər il olduğu kimi
bu il də əlamətdar tarix ərəfəsində uşaqlara diqqətin artırılması, uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsi vəziyyətinin
daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə 20 oktyabr – 20 noyabr tarixlərində tərəfimdən “Uşaq hüquqları aylığı” elan
edilib.
Müasir dövrdə uşaq hüquqlarının səmərəli təmini, müdafiəsi və təbliği hər bir dövlətin və bütövlükdə
cəmiyyətin inkişafını şərtləndirən mühüm faktorlardandır. Gələcəyimiz olan uşaqların hüquqlarının müdafiəsi,
onların hərtərəfli inkişafının təmin olunması dövlətimizin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biridir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında, BMT-nin “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyasında,
habelə ölkəmizin tərəfdar çıxdığı bir sıra digər beynəlxalq müqavilələrdə uşaqların hüquqlarının müdafiəsi ilə
bağlı mühüm normalar təsbit edilib ki, onların da həyata keçirilməsinə dövlət tərəfindən nəzarət edilir.
Elan edilən aylığın da əsas məqsədi uşaqlara diqqətin artırılması, uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsi
vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasıdır.
- Azərbaycanda uşaq hüquqları ilə bağlı vəziyyəti, məsələn qanunvericiliyi necə qiymətləndirə
bilərsiniz?
- Əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və bu gün möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən dövlət uşaq siyasəti ölkəmizdə uşaqlara xüsusi diqqət və qayğı ilə
yanaşmağa, onların sağlamlığına, təhsilinə, yüksək mənəvi-əxlaqi, milli dəyərlər əsasında təlim-tərbiyə alaraq
hərtərəfli inkişafına xidmət edir. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təhsil və sosial xidmət müəssisələrinin inşası,
onların müasir tələblərə uyğun şəkildə yenidən qurulması, böyük sevinc və razılıqla qarşılanır.
Ölkəmizdə uşaqların sosial-hüquqi müdafiəsi ilə bağlı məsələlər bir sıra qanunvericilik aktlarında öz
əksini tapıb. Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında da uşaqların hüquq
və mənafelərinin müdafiəsi ilə bağlı müvafiq normalar təsbit edilib və uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə
dövlətin nəzarət etdiyi qeyd olunub.
2009-cu il 18 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərin
edilməsi məqsədilə keçirilmiş referendum nəticəsində ölkəmizin Konstitusiyasına insan hüquqlarının, o cümlədən
uşaq hüquqlarının təmini baxımından mühüm normalar əlavə edilib. Belə ki, Konstitusiyanın 17-ci maddəsinə
valideynləri və ya qəyyumları olmayan, valideyn qayğısından məhrum olan uşaqların dövlətin himayəsində
olması, uşaqların onların həyatına, sağlamlığına və ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb
edilməsinin, o cümlədən 15 yaşına çatmayan uşaqların işə götürülməsinin qadağan edilməsi, uşaq hüquqlarının
həyata keçirilməsinə dövlətin nəzarət etməsi ilə bağlı mühüm müddəalar daxil edilib.
Konstitusiyaya edilən dəyişikliklərlə bağlı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 8 may
tarixli Fərmanı ilə “Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti Qaydası” təsdiq olunub. Dövlət
nəzarətinin məqsədi isə uşaqların Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə müəyyən edilmiş
hüquqlarının və mənafelərinin qorunması, uşaq hüquqlarının təmin edilməsi üçün əlverişli mühit yaradılması,
uşaq hüquqlarının pozulmasına səbəb olan halların aradan qaldırılması və səbəb ola biləcək halların qarşısının
alınmasıdır.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2011-ci il 27 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli
Fəaliyyət Proqramı”nda, “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasında, “Azərbaycan gəncliyi
2017-2021-ci illərdə Dövlət Proqramı”nda, “2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nda, “Uşaqlıq dövrünə xas olan
əlilliyin erkən profilaktikası və müalicəsi üzrə 2018–2020-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda, habelə digər bu
kimi sənədlərdə uşaqlarla bağlı problemlərin həllinə yönəlmiş müddəalar nəzərdə tutulub və hazırda onların icrası
uğurla davam etdirilməkdədir. Bundan əlavə, BMT-nin 2016-2030-cu illər üçün Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri
uşaqlar da daxil olmaqla hər kəsi əhatə edən və universal xarakter daşıyan məqsədlər olaraq, “heç kəsi kənarda
qoymamaq” prinsipini rəhbər tutur.
- İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin uşaq hüquqları sahəsində fəaliyyətini qısa şəkildə necə ifadə etmək
olar?
- Ölkəmizdə dövlət uşaq siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini də məhz uşaqların qayğı ilə əhatə
olunması, onların ən ümdə maraqlarının təmin edilməsi, əlverişli sosial şəraitdə böyüməsi üçün zəruri şəraitin
yaradılması, onların layiqli vətəndaş olaraq formalaşması təşkil edir. Bu baxımdan Müvəkkilin fəaliyyətinin əsas
istiqamətlərindən biri də uşaq hüquqlarının müdafiəsi və təbliğidir.
Qısa şəkildə desək, Müvəkkil ümumilikdə uşaq hüquqlarının etibarlı müdafiəsi üçün əsasən aşağıdakı
istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:
Uşaqların vəziyyətinin Milli Preventiv Mexanizm və Müvüvəkkilin digər səlahiyyətləri daxilində
monitorinqi;
Uşaq hüquqlarına dair milli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması;
Bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıq;
Maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi.
Qeyd edim ki, hər bir istiqamət üzrə fəaliyyət plan əsasında həyata keçirilir.
Yeri gəlmişkən, aylıq çərçivəsində Ombudsmanın Milli Preventiv Qrupunun üzvləri tərəfindən Bakıda və
respublikanın regionlarında yerləşən uşaq evlərinə, internat və sosial xidmət müəssisələrinə, yetkinlik yaşına
çatmayanların saxlandığı penitensiar müəssisələrə başçəkmələr davam etdirilib. Dövlət uşaq müəssisələrində
saxlama şəraiti və rəftar məsələləri araşdırılıb. Müəssisə rəhbərliyi və əməkdaşlarına, həmçinin uşaqlara yönəlmiş
geniş maarifləndirmə işi aparılıb.
-Pandemiya dövründə bu sahədə işinizi necə qurmusunuz?
- 2020-ci ildə bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmiz də COVID 19 pandemiyası ilə üz-üzə gəlib. Mövcud
epidemioloji vəziyyətdə bütün əhali qrupları kimi, uşaqların da hüquqlarının təmini yeni reallıq və yanaşma tələb
edir. COVID-19 pandemiyası dövründə bu istiqamətdə fəaliyyət davam etdirilib, mövcud epidemioloji şəraitdə
əhalinin bütün qruplarının Ombudsmana müraciəti üçün tam əlçatanlıq təmin edilib. Elektron qaydada və sosial
şəbəkələr (facebook, twitter), habelə yeni yaradılmış Çağrı Mərkəzi vasitəsilə əhali qruplarının Müvəkkilə
ünvanlanan müraciətləri bu gün də qəbul edilməkdədir.
COVID-19 infeksiyasının yayılması qlobal pandemiyanın fəsadlarının uşaq hüquqları prizmasından da
araşdırılmasını zəruri edir. Bu fəaliyyət adekvat tədbirlərin səmərəliliyinin artırılması baxımından mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Hazırkı koronavirus pandemiyasının gedişatı uşaqların qloballaşmış infeksion xəstəliklərin
mənfi təsirlərinə eyni dərəcədə məruz qalmadığını, bir çox hallarda daha həssas olduqlarını göstərir.
Bu baxımdan, ölkədə koronavirus xəstəliyinin qarşısının alınması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) əhali qruplarının
hüquqlarının, o cümlədən uşaq hüquqlarının müdafiəsi və təmini məsələsini monitorinq edir.
Eləcə də, Müvəkkilin Milli Preventiv Mexanizm fəaliyyəti çərçivəsində dövlət uşaq müəssisələrindəki
mövcud vəziyyət nəzarətdə saxlanılmaqla, mövcud imkanlar, uşaqların hüquqlarının təmini, onlarla rəftar,
saxlanma şəraiti, gender məsələləri və əlilliyi olanların da vəziyyəti nəzərə alınmaqla effektiv tibbi xidmətlərin
təşkili və əlçatanlığı araşdırılıb, məsul şəxslər və qurumlarla müzakirələr aparılıb.
Bu ərəfədə internat müəssisələrində yaşayan uşaqlar ailələrinə verilmiş, uşaq evlərində yaşayan və
ailələrinə verilmiş uşaqların müəssisələrə geri qayıdışı dayandırılıb, digər qrup müəssisələrdə isə xüsusi karantin
rejimi və sosial izolyasiya tədbirləri gücləndirilib.
- Məlumdur ki, uşaqlar Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünün qurbanları kateqoriyasına
daxildirlər. Bu baxımdan rəhbərlik etdiyiniz təsisat hansı işləri görür?
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- Təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı apardığı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin
qurbanları sırasında uşaqlar da var. 1992-ci ildə Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımı zamanı
qətlə yetirilmiş 613 nəfərdən 63-ü məhz uşaqlar olub. Bununla yanaşı, 8 ailənin tamamilə məhv edilməsi
nəticəsində 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib, 76 uşaq yaralanıb. ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 4 minə yaxın azərbaycanlı itkin düşüb ki, onların arasında
67 uşaq var.
2020-ci ilin 27 sentyabr tarixindən başlayan hərbi əməliyyatlar zamanı Ermənistan tərəfindən beynəlxalq
humanitar hüquq normaları kobud şəkildə pozulub. Dinc əhali, o cümlədən uşaqlar ballistik raket və artilleriyanın
qurbanına çevrilib. Nəticədə 12 uşaq həlak olub, 50 uşaq yaralanıb.
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın cəbhə bölgəsindən uzaq məsafədə yerləşən,
əhalinin sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrinin qadağan olunmuş silahlardan atəşə tutulması nəticəsində
uşaqların qətlə yetirilməsi, o cümlədən Ermənistan tərəfindən uşaqların hərbi əməliyyatlara cəlb olunması, uşaq
bağçalarından və məktəblərdən hərbi komandanlıq mərkəzləri, silah-sursat anbarları kimi istifadə edilməsi kimi
müharibə cinayətlərinə beynəlxalq hüquqi qiymətin verilməsi ilə bağlı BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali
Komissarlığına, UNICEF-ə, BMT-nin Uşaq Hüquqları üzrə Komitəsinə, BMT Baş Katibinin Uşaqlar və Hərbi
Münaqişələr üzrə Xüsusi nümayəndəsinə və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciətlər ünvanlanıb.
Beynəlxalq təşkilatları Ermənistan Respublikasının hərbi-siyasi rəhbərliyinin insan hüquq və azadlıqlarını kobud
şəkildə pozan, Azərbaycan Respublikasının mülki əhalisi, xüsusən də uşaqlar arasında tələfatlara səbəb olan və
humanitar hüquq normaları, o cümlədən Ermənistanın imzaladığı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma
Statutu ilə müharibə cinayəti sayılan əməllərinə beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin müəyyən edilməsi üçün zəruri
addımlar atmağa çağırmışıq.
Eyni zamanda qeyd olunan qurumları Ermənistan tərəfindən mülki əhaliyə, xüsusi ilə uşaqlara qarşı son
törədilən müharibə cinayətlərinin və insan hüquq pozuntularının şahidi olmaları, faktiki sübutların toplanaraq
beynəlxalq hüquqi qiymət verilməsi üçün birgə müstəqil fakt-araşdırıcı missiyanın həyata keçirilməsinə dəvət
etmişəm.
Ermənistan tərəfindən törədilən müharibə cinayətlərinin və beynəlxalq humanitar hüququn, insan hüquq
və azadlıqlarının kobud pozulmasının qarşısını almaq məqsədilə beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkələrin milli
insan hüquqları təsisatlarına ardıcıl bəyanat və müraciətlər ünvanlamışıq.
UNICEF-in 28 oktyabr 2020-ci il tarixli, Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərdə davam edən döyüşlərlə bağlı
verdiyi bəyanatına etiraz olaraq qətlə yetirilmiş azərbaycanlı uşaqların sayının, soyadlarının və həlak olduqları
rayonların adlarının məqsədli şəkildə bəyanatda göstərilmədiyini əsas götürməklə qəti etirazımızı bildirdik və
dərhal UNICEF icraçı direktoru xanım Henrietta Holsman Foreya həmin faktlarla bağlı müraciət etdim.
Müraciətdə də bildirildi ki, uşaqlar döyüş zonasına yaxınlığı olmayan, həmin zonalardan uzaq məsafədə
yerləşən mülki yaşayış məntəqələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ermənistan ərazisindən atdıqları raket
atəşləri nəticəsində qətlə yetiriliblər. Bu faktların bəyanatda göstərilməməsi beynəlxalq təşkilatın bitərəf
mövqedən çıxış etməməsi və ikili standartlara yol verməsi kimi qiymətləndirilməklə yanaşı, baş vermiş insan
tələfatlarının döyüş zonası ilə bağlamaq məqsədi daşıdığını deməyə əsas verdiyindən qarşısı alınması məqsədilə
dərhal reaksiya verdik.
Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı törətdiyi terror aktlarına göz yumulması beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinin, o cümlədən Cenevrə Konvensiyalarının, xüsusilə də BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasının
müddəalarının kobud şəkildə pozulmasına şərait yaradılması deməkdir.
-Necə hesab edirsiniz, dövlət qayğısı ilə yanaşı, ailənin də üzərinə hər hansı məsuliyyət düşürmü?
- Hesab edirəm ki, bütün uşaqların normal, təhlükəsiz şəraitdə və sağlam ətraf mühitdə yaşamaq, təhsil
almaq hüquqlarının reallaşdırılması üçün dövlət qayğısı ilə yanaşı, hər birimiz əlimizdən gələni əsirgəməməliyik.
Ailədə övladın yaxşı tərbiyəsi isə valideynlərin ümdə vəzifələrindəndir. Onlar cəmiyyət üçün yararlı, sağlam
düşüncəli, sağlam əqidəli, vətənpərvər, bəşəri dəyərlər əsasında tərbiyə olunan, xalqa, dövlətçiliyə sadiq övladlar
kimi yetişdirilməlidirlər. Uşaqlara bütün sahələrdə göstərilən qayğı cəmiyyət üçün layiqli, faydalı, öz hüquqlarını
bilən və onları müdafiə etməyi bacaran şəxsiyyət yetişdirmək kimi çox ülvi bir məqsədə xidmət etməlidir. Biz
uşaqları elə tərbiyə etməliyik ki, öz hüquqlarını bilsinlər, heç kimin onları təsir altına salmasına, istismara və
zorakılığa məruz qoymasına imkan verməsinlər.
Yekunda isə qətiyyətlə bildirmək istərdim ki, Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında
rəşadətli ordumuzun qələbəsiylə başa çatmış hərbi əməliyyatlardan sonra beynəlxalq humanitar hüququ kobud
şəkildə pozmuş Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi hüquq və qanun qarşısında cavab verəcək, o cümlədən
uşaqların həyatı, sağlamlığı və digər hüquqlarına yönəlmiş pozuntulara görə məsuliyyətə cəlb olunacaq.
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Rus tarixçinin “Xocalı mühakiməsi” çağırışına Azərbaycandan dəstək
Çingiz Qənizadə deyir ki, hərbi cinayətlərdə cəza təyin etmə müddətinin keçməsi anlayışı
olmadığı üçün ermənilərin 30 il əvvəl törətdiklərinə görə cəzalandırılmasına
beynəlxalq hüquq icazə verir
İlkin Muradov
Tanınmış rusiyalı tarixçi-qafqazşünas Oleq Kuznetsov cinayətkar erməni separatçılarının hərbi tribunalda
cəzlandırılması təklifi ilə çıxış edib. Azərbaycanda da böyük izləyici kütləsi olan Oleq Kuznetsov Hitler tərəfdarı
cinayətkarların Nürnberq hərbi tribunalında cəzalandırıldığı kimi erməni faşistlərinin, “artsaxçılar”ın da Xocalı
qətliamına görə cəzalandırılmasını tələb edib.
“Qarabağdakı separatçı-işğalçı rejim əvvəlcədən cinayətkar olub, ona görə də qınanmağı tələb edir. Hitler
cinayətkarlarının üzərində Nürnberq tribunalı yalnız ona görə Nürnberqdə keçirildi ki, bu şəhər nasizmin ideoloji
paytaxtı idi. Erməni nasizm ideologiyası Xocalı qətliamından sonra özünün qəti və tamamlanmış formasını
tapdığına görə, erməni hərbi cinayətkarlarının üzərində hərbi tribunal da məhz o şəhərin məhkəməsində
keçirilməlidir” - deyə rusiyalı tarixçi vurğulayıb.
Demokratiya və İnsan Hüquqları komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə
Musavat.com-a açıqlamasında Oleq Kuznetsovun bu mövqeyinin onun qəlbindəki ədalət hissi ilə bağlı olduğunu
deyib. Ç.Qənizadə qeyd edib ki, beynəlxalq hüquq, haqq bizim tərəfimizdə olsa da, dünyanın aparıcı ölkələri,
BMT bu haqsızlığa susur: “İkinci Dünya müharibəsi bitəndən sonra ilk dəfə bəşəriyyətdə insanlıq əleyhinə
törədilən cinayətə görə faşizm generallarını mühakimə etmək üçün Nürnberq hərbi tribunalı yaradıldı. Bu proses
təxminən 11 aya yaxın çəkdi. O zaman mülki əhalini xüsusi qəddarlıqla öldürülməsinə, əsir düşərgələrində məhv
edilməsinə görə bütün iştirakçılar cəzalandırıldı. Nürnberq prosesindən sonra dünyada belə bir beynəlxalq cinayət
məhkəməsi, cinayət tribunalı Yuqoslaviya və Ruanda soyqırımları ilə bağlı yaradıldı.
Beynəlxalq cinayət məhkəməsinin yaradılması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarı olmalıdır və
tribunal da bu qərar əsasında yaradılmalıdır. Hazırkı durumda təəssüflər olsun ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
üzv dövlətləri təcavüzkara bu və ya digər formada dəstək olurlar. Təcavüzkar bir dövlətə dəstək göstərmək elə
təcavüzkar olmaq deməkdir.
ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin mövqeyi də bəllidir. Onların BMT-nin Təhlükəsizlik
Şurasındakı gücünü də bilirik. Həmçinin ATƏT-in Minsk Qrupunun üzvü olmayan digər dövlətlərin də bu
məsələdə loyallığını görürük. Ermənilərin mühakiməsi 1992-ci ildə Xocalıda baş verən hadisədən sonra
yaradılmalı idi. Çünki bir gecədə 631 günahsız insan- körpələr, qadınlar, yaşlılar qətlə yetirilmişdi. Erməni
faşistlərinin əməlləri mühakimə olunmalıdır. Bu məsələni rus tarixçisi olsun, alman, yəhudi olsun dilə gətirə bilər.
Çünki onlar vicdanlarının, qəlblərindəki ədalətin səsini eşidən insanlardır".
Ç.Qənizadə maraqlı bir məqama da toxunub. Bildirib ki, ermənilərin Xocalı soyqırımı ilə yanaşı
işğal olunmuş ərazilərimizdə törətdiyi kütləvi qətllərlə bağlı da faktlara sahibdirlər. Onun sözlərinə görə,
torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra bütün bu erməni vəhşilikləri sübutlarla dünya ictimaiyyətinə
çatdırılacaq: “Mən təxminən 17 ilə yaxın Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasının üzvü olmuşam. Bizim komissiyada Xocalıya bərabər o qədər məlumatlar var ki... Erməni faşistləri
Dağlıq Qarabağ ərazisində əsir düşmüş insanlarımızı öldürərək kütləvi məzarlıqlarda basdırıblar. Zaman gələcək
və biz bunların üstünü açacağıq. O zaman deyilsəydi, izi itirə bilərdilər. Torpaqlarımız işğaldan tam azad
edildikdən sonra həmin məzarlıqlarla bağlı faktları da açacağıq. Qubadakı kütləvi məzarlıqlar kimi məzarlıqlar
var”.
Ç.Qənizadə qeyd edir ki, dünya dövlətlərinin müəyyən məsələlərə yanaşması beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində deyil. Buna görə də Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırması çətindir:
“Cenevrə Konvensiyasını 190 dövlət imzalayıb. Konvensiyanın tələbləri hər gün Azərbaycanda pozulur. Amma
bu 190 dövlətdən biri bəyanatla çıxış edib Ermənistana demir ki, siz niyə mülki əhaliyə qarşı qəddarlıq edirsiniz,
onları öldürürsünüz? Bunları nəzərə alaraq deyirəm ki, beynəlxalq səviyyədə bizim bu prosesi yaratmağımız
olduqca çətin olacaq. Çünki bu erməni faşistlərini dəstəkləyənlər çoxdur. Sanki dünyada proseslərə yanaşma şəxsi
münasibətlər zəminində formalaşıb. Kimsə Ermənistanı sevirsə, Ermənistandan maliyyələşirsə və ya digər
maraqları varsa, dövlətlər arası münasibətləri də belə qururlar.
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Mənim narahat olduğum məsələ də budur ki, bu cür yanaşmalar bəşəriyyəti üçüncü dünya müharibəsinə
aparıb çıxaracaq. Çünki dünyada ədalətli yanaşma yoxdur. Bu gün işğalçıya dəstək olan, maliyyə yardımı edən,
siyasi dəstək verənlərin sayı o qədər artıb ki, nahaq haqdan üstün olub. Amma bu nə qədər çətin olsa da ruhdan
düşmək olmaz".
Hüquqşünas onu da söyləyib ki, “Amnesty International” və “Human Rights Watch”
təşkilatlarının Bərdə terrorunu pisləmələri ilə bağlı verdikləri bəyanat beynəlxalq müstəvidə səsimizi
dünyaya çatdırmağımızda böyük fayda verəcək: “Hər iki təşkilat Ermənistanın qadağan olunmuş silahlardan
istifadə edərək mülki əhalini öldürməsini pislədi və bunu vəhşilik adlandırdı. Bu təşkilatlar dünyada ən nüfuzlu
təşkilatlardandır və bəyanatlar bizim əlimizdə kart olaraq qalmaqdadır. Digər tərəfdən, artıq bir çox böyük
dövlətlərin oxunaqlı, nüfuzlu televiziyaları erməni faşizmi haqqında materiallar hazırlayırlar. Elə həmin ölkələrdə
ermənilər reportajı hazırlayan müxbirlərə, onların redaksiyasına hücum çəkir, hədə-qorxu gəlirlər. Biz görürük ki,
yavaş-yavaş bəzi susan vicdanlar da oyanır. Dünyada erməni faşizminin iç üzünü görənlərin sayı çoxalır. Bu
istiqamətdə işimizi yenə də davam etdirməliyik”.
Çingiz Qənizadə sentyabrın 27-dən başlayan Vətən müharibəsi dövründə ermənilər tərəfindən sivil
insanlara qarşı törədilmiş hərbi cinayətlərlə bağlı açılmış cinayət işlərinin Avropa Məhkəməsinə
göndərilməsinin perspektivindən də danışıb:
“Baş Prokurorluq tərəfindən görülən işlər, xüsusi xidmət orqanları tərəfindən əldə olunan,
ictimailəşməyən faktların hamısı gələcəkdə bizim BMT-dən özünün qəbul etdiyi qərarlara hörmət olunması
naminə belə bir məhkəmənin keçirilməsi üçün tələbimizi möhkəmləndirəcək. Beynəlxalq hüquq normaları, haqqı
sevən dövlətlərin dəstəyi ilə biz buna nail olmağa çalışmalıyıq. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri
hörmətli Fuad Ələsgərovun Avropa Məhkəməsinə müraciətlə bağlı bir maraqlı yazısı var. Baş prokurorumuz
Kamran Əliyevin də baş verən hadisələrlə bağlı mətbuatda geniş açıqlamaları yer alır. Hər tərəfli bu istiqamətdə
ciddi işlərin aparıldığını müşahidə edirik. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Avropa Məhkəməsi 2015-ci ildə ”Çıraqov və
qeyriləri" işi üzrə qərar qəbul etmişdi.
Ermənistanın işğalı nəticəsində həmin şəxslərə zərərin dəyməsinə görə kompensasiyanın ödənilməsi
Ermənistan hökumətinin üzərinə qoyuldu. Hazırda bizim əmlakı dağılan vətəndaşlarımızın sayı on minlərlədir.
Həm indiki hadisələrdə, həm də Qarabağ hadisələrində zərər görmüş vətəndaşlarımız var. Ermənilər torpaqları
işğal edən zaman insanların evlərini, mülklərini xarabalığa çevirib, məhv ediblər. Bunların hamısı dəyərləndirilir.
Baş prokuror onu da qeyd etdi ki, dəymiş zərərin hesablanması istiqamətində də işlər görülür. Ali Baş Komandan
da qeyd etdi ki, bütün işğal olunmuş ərazilərimiz işğaldan azad edildikdən sonra orada qiymətləndirmə işləri
aparılacaq. Bundan sonra təbii ki, zərəri vuran dövlətə, fiziki şəxslərə qarşı iddialar qaldırılmalıdır və
qaldırılacaqdır".
Ç.Qənizadə sonda onu da qeyd edib ki, hərbi cinayətlərdə cəza təyin etmə müddətinin keçməsi
anlayışı olmadığı üçün ermənilərin nəinki indiki, həmçinin 30 il əvvəl törətdikləri cinayətlərə görə
cəzalandırılmasına beynəlxalq hüquq icazə verir: “Xocalı hadisəsindən 30 ilə yaxın bir vaxtın keçməsinə
baxmayaraq həmin cinayəti törədən şəxslərin cəzalandırılmasına da nail ola bilərik. Beynəlxalq hüquq buna icazə
verir. Çünki hərbi cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etmə, cəza təyin etmə müddətinin keçməsi anlayışı yoxdur.
Bütün bu hadisələrin üstündən səthi olaraq keçə bilmərik. Heç bir dövlət bu gün Azərbaycanın düşdüyü
vəziyyətdən sığortalanmayıb. İstənilən bir dövlət bu cür təcavüzə məruz qala bilər. Biz bu gün təcavüzkarın, faşist
idealogiyası ilə insanlara dini, irqi və digər mənsubiyyətlərinə görə zorakılıq edən, kütləvi şəkildə öldürən bir
dövlətin hərəkətlərinə mütləq hüquqi qiymət verməliyik. Bu hüquqi qiymət təkcə Azərbaycan qanunları ilə deyil,
beynəlxalq hüquqla verilməlidir. Bu gün dünyanın aparıcı ölkələri beynəlxalq hüquqdan danışırlarsa, erməni
faşizmi son 30 ildə Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan vətəndaşlarına vurduğu maddi, mənəvi, fiziki zərbələrinə
görə, müharibə qanunlarını pozduqlarına görə, bəşəriyyət, insanlıq əleyhinə cinayət törətdiklərinə görə
cəzalandırılmalıdır. Yoxsa bu cür presedentlər başqa ölkələrin də ərazilərində baş verə bilər".
Yeni Müsavat. - 2020. - 4 noyabr. - № 175. - S. 3.
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Xocalı soyqırımı dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılır
Vaşinqtonda Ermənistan hökumətindən Xocalı soyqırımını tanımaq tələb olunub
Fuad Hüseynzadə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlər xaricdə yaşayan
soydaşlarımız tərəfindən də dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılır. Xüsusən Xocalı soyqırımının 28-ci
ildönümü ilə əlaqədar bu istiqamətdə xaric ölkələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər keçirilib. Belə ki, fevralın 28-də
Ermənistanın Vaşinqtondakı səfirliyi qarşısında Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar etiraz
aksiyası keçirilib.
ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsinin (USAN) təşkil etdiyi aksiyada Vaşinqtonda və onun ətrafında, NyuYorkda fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmasının üzvləri iştirak ediblər. Etirazçılar əllərində Azərbaycan və ABŞın dövlət bayraqlarını, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və Xocalı soyqırımı haqqında faktların əks
olunduğu plakatlar tutublar.
Tədbir aksiya iştirakçılarının Azərbaycanın dövlət himnini oxuması ilə başlayıb. Sonra “Erməni terrorunu
pisləyin!”, “Xocalı qırğını bir daha təkrarlanmamalıdır!”, “Ermənistan, Qarabağdan rədd ol!”, “Uşaq qatilləri!”,
“Biz Xocalını unutmayacağıq!”, “Azərbaycan torpaqlarından əl çəkin!”, “Ermənistan, beynəlxalq hüquqa riayət
et!”, “Köçəryan, Sarkisyan, Ohanyan cinayətkardırlar” və s. şüarlar səsləndirilib.
ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsinin həmsədri Bədir Məmmədli çıxışı zamanı Ermənistanın Vaşinqtondakı
diplomatik missiyasının rəhbərlərinə müraciət edərək, 1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda 613 mülkü şəxsin erməni
hərbçiləri tərəfindən amansızcasına qətlə yetirildiyini xatırladıb.
Xocalı soyqırımının ABŞ-ın bir çox ştatı, dünyanın bir sıra ölkələri tərəfindən tanındığına və pisləndiyinə
diqqəti cəlb edən etirazçılar Ermənistan hökumətini də Xocalı soyqırımını tanımağa, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələrinin tələblərini yerinə yetməyə çağırıblar. Onlar erməni silahlı
qüvvələrinin Azərbaycandan dərhal çıxarılmasını, girovların azad olunmasını və azərbaycanlı məcburi
köçkünlərin doğma yurdlarına qayıtması üçün şəraitin yaradılmasını tələb ediblər.
Daha sonra aksiya iştirakçıları Türkiyənin Vaşinqtondakı səfirliyi qarşısında toplaşıblar. Soydaşlarımız
Suriyada türk əsgərlərinin həlak olması ilə əlaqədar qardaş ölkəyə başsağlığı verib və Azərbaycan icması adından
öz dəstəklərini ifadə ediblər.
Qeyd edək ki, ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsi hər il Xocalıda baş verən kütləvi qırğının soyqırımı kimi
tanınması tələbilə Vaşinqtonda etiraz aksiyası təşkil edir, Amerika ictimaiyyətinin diqqətini Xocalı soyqırımına
və ermənilərin digər hərbi cinayətlərinə cəlb etmək məqsədilə müxtəlif kampaniyalar həyata keçirir.
ABŞ-ın Massaçusets ştatının Boston şəhərində də Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümünə həsr olunmuş etiraz
aksiyası keçirilib.
Aksiyada Azərbaycan icmalarının Bostonda və onun ətrafında yaşayan üzvləri iştirak ediblər.
Nümayişçilərin əllərindəki plakatlarda Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və Xocalı soyqırımı haqqında
faktlar əks olunub.
Bannerlərdə əks olunmuş şüarlar vasitəsilə dünya birliyinə müraciət edən aksiyaçılar Xocalı soyqırımının
dövlət səviyyəsində tanınmasının vacibliyinə diqqəti cəlb ediblər. Bu faciənin Massaçusets ştatı daxil olmaqla
Amerikanın 20-dən çox ştatı və dünyanın bir sıra ölkələri tərəfindən soyqırımı kimi tanındığı və pislənildiyi
haqqında məlumatlar səsləndirilib.
Aksiya zamanı şəhər sakinlərinə Xocalı soyqırımı haqqında faktları əks etdirən vərəqələr paylanılıb.
San-Fransiskoda Xocalı soyqırımına fərdi piketlərlə etiraz edilib
Kaliforniya ştatının San-Fransisko şəhərində də Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar fərdi
piketlər keçirilib.
Şimali Kaliforniya Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının təşkil etdiyi fərdi piketlərdə məqsəd SanFransisko sakinlərinin diqqətini Xocalı soyqırımına cəlb etmək olub. Assosiasiyanın fəalları əllərində Xocalıdan
bəhs edən faktların yazıldığı plakatları şəhərin müxtəlif məkanlarında, insanların sıx toplaşdıqları yerlərdə
nümayiş etdiriblər.
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Həmin plakatlarda "26 fevral 1992-ci il tarixdə 613 nəfərin cəsədi tapılıb", "Qadın haqları? 106 qadının
cəsədi tapılsa da, bu günədək hec kim cəzalandırılmamışdır", "Təsəvvür edin ki, dünən gecə hər iki valideyninizi
itirmisiniz. 25 uşaq həqiqətən itirib", "28 il öncə Xocalıda 130 uşaq 1 valideynini itirib", "Kimin vecinədir ki, 8
ailə tamamilə məhv edilib?", "Heç kimin vecinə deyil ki, 150 insan 28 ildir ki, tapılmır" kimi ifadələr yazılıb.
Bununla da soydaşlarımız Xocalı soyqırımını törədən erməni qatillərinin indiyədək cəzalandırılmamasına,
Ermənistan tərəfindən azərbaycanlıların fundamental insan haqlarının kobudcasına tapdalanmasına, dünya
ictimaiyyətinin Xocalı kimi soyqırıma biganə münasibət göstərməsinə kəskin etirazlarını bildiriblər.
Qeyd edək ki, fərdi piketlər San-Fransiskonun ətrafındakı şəhərlərdə də gerçəkləşdirilib.
Xatırladaq ki, Xocalı soyqırımı indiyədək dünyanın 16 ölkəsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 24 ştatı
tərəfindən tanınıb.
Vyanada Xocalıya ədalət tələb olunub
Yeri gəlmişkən, Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr
olunmuş aksiya keçirilib.
Şəhərin mərkəzindəki Ştefansplats meydanında gerçəkləşdirilən aksiyanı Avstriya-Azərbaycan
Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyi ("Azer-DER") təşkil edib. Aksiya iştirakçıları üzərində “Xocalıya ədalət!”
şüarı yazılmış böyük plakatı əllərində tutmaqla meydandan keçən insanların diqqətini cəlb ediblər. Burada qurulan
köşədə Xocalı soyqırımı və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə həqiqətləri əks etdirən müxtəlif dillərdə kitablar,
broşürlər və digər informasiya materialları nümayiş etdirilib. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış
informasiya materialları və almanca vərəqələr yerli sakinlərə təqdim olunub. Xocalı faciəsinin tarixi ilə
maraqlanan Vyana sakinlərinə matəm rəmzi olaraq qərənfillər paylanıb.
Aksiyaya maraq göstərən insanlara Ermənistanın işğalçı siyasəti, bir milyondan artıq azərbaycanlının
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşamağa məcbur olması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi kökləri,
Azərbaycanın münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasında göstərdiyi səylər barədə danışılıb.
Tədbir zamanı "Azer-DER"in rəhbəri Yardım Günəş çıxış edərək, Azərbaycan xalqının tarixində ən qanlı
səhifələrdən biri olan Xocalı soyqırımının 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri
tərəfindən törədildiyini qeyd edib, dünya ictimaiyyətinin bu faciəyə obyektiv siyasi-hüquqi qiymət verməsinin və
soyqırımı törədənlərin cəzalandırılmasının vacibliyini bildirib.
Sonda Xocalı soyqırımı barədə bəyanat səsləndirilib. Bəyanatda Avstriya parlamentinin Xocalı soyqırımı
ilə bağlı öz mövqeyini bildirməsinə və bu bəşəri cinayəti pisləməsinə çağırış edilib.
Qazaxıstanın müxtəlif vilayətlərində Xocalı soyqırımı qurbanları anılıb
Qazaxıstanın Aktöbe və Qərbi-Qazaxıstan vilayətlərində də Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr
olunmuş tədbirlər keçirilib.
Ölkəmizin Aktau şəhərindəki Baş konsulluğunun dəstəyi ilə Aktöbe vilayətində təşkil edilən tədbirdə
“Azərbaycanlılar Birliyi”nin rəhbəri Şahbaz Camalov, müavini Vaqif Fərzəliyev, Qazaxıstan Xalqı
Assambleyasının katibliyinin müdiri Marjan Kabakbayeva, soydaşlarımız, müxtəlif xalqların etnik-mədəni
cəmiyyətlərinin rəhbərləri və yerli ictimaiyyətin tanınmış simaları iştirak ediblər.
Xocalı soyqırımında vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş insanların əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad
edilməsilə başlayan tədbirdə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış “Xocalıya ədalət!” sənədli filmi
nümayiş olunub.
Mərasimdə çıxışı zamanı “Azərbaycanlılar Birliyi”nin rəhbəri Şahbaz Camalov 28 il öncə Azərbaycanın
Xocalı şəhərində erməni silahlı dəstələrinin 366-cı motoatıcı alayın ağır texnikası və hərbçilərinin köməyi ilə dinc
azərbaycanlıları xüsusi amansızlıqla qətlə yetirdiyi, yaraladığı, əsir götürdüyü barədə ətraflı məlumat verib.
Tədbirdə etnik-mədəni cəmiyyətlərin rəhbərləri və üzvləri də ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımını və
Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçı siyasəti pisləyiblər.
Xocalı şəhidlərinin ruhuna duaların oxunması ilə yekunlaşan tədbirdə Xocalı soyqırımını əks etdirən fotosərgi də təşkil olunub.
Həmin gün “Birlik” milli-mədəni cəmiyyəti tərəfindən Uralsk şəhərində də Xocalı soyqırımının 28-ci
ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə, cəmiyyətin üzvləri, türkiyəli iş adamları, yerli ictimaiyyətin
nümayəndələri iştirak ediblər.
Tədbirdə “Birlik” milli-mədəni cəmiyyətinin rəhbəri Nəcəf Məmmədov və başqaları çıxış edərək, erməni
silahlı dəstələrinin xocalılara qarşı törətdikləri kütləvi qırğını və Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı
təcavüzkar və işğalçı siyasəti pisləyiblər.
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Tədbir soyqırımı qurbanlarının və şəhidlərin ruhuna duaların oxunması ilə başa çatıb.
Palitra. - 2020. - 4 mart. - № 24. - S. 11.
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Çağdaş insanlığı dəhşətə gətirən erməni vandalizmi
Şəlalə Həsənova,
Bakı Slavyan Universitetinin professoru, Əməkdar jurnalist
“Xocalı insanlığın məhv olduğu yerdir”. Türkiyə Prezidentinin köməkçisi Yalçın Topçunun bu
sərrast və tutumlu ifadəsini bir neçə mənada anlamaq olar. Ən başlıcası bu deyimdə insanabənzər
məxluqun insanlığa qarşı törətdiyi vəhşiliyin hüdudu (həm də hüdudsuzluğu) əksini tapıb. Bioloji növ kimi
insan sayılan ermənilər torpaq hərisliyinin yaratdığı şiddətli sərsəmlikdən, təbiətin pozulmaz qanununa
açıq-aşkar zidd olaraq, öz növündən olan dinc azərbaycanlıları mühasirəyə alaraq ucdantutma qırmışlar.
Ən yeni tarixin çağdaş səhifəsinə “Xocalı soyqırımı” adı ilə yazılmış bu kütləvi qırğın insanın insana qarşı
vəhşiliyinin ən müdhiş mənzərəsini əks etdirir. Xocalı faciəsində amansızcasına öldürülmüş 613 insan... xüsusən
63 azyaşlı haqda düşünəndə qəlbimiz sızıldayır, ruhumuz göynəyir, bədənimiz titrəyir. Bu gün onların 27, 30, 35
yaşları ola bilərdi...
Xocalı qətliamı artıq bəşəriyyətə məlum olan Babiy Yar, Xatın, Lidiça, Sonqmi, Srebrenitsa soyqırımları
ilə bir sırada bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayətlərin rəmzinə çevrilib. Yer kürəsinin odlu-alovlu cəhənnəm rəmzinə.
Bu cəhənnəmi yaşamış və təsadüfən sağ qalmış xocalılarla yanaşı, ukraynalı hərbi pilot Leonid Kravets də erməni
dəstələrinin vəhşiliklərinin şahidi olub. Qarlı yamacda öldürülmüş dinc xocalıların eybəcər hala salınmış
cəsədlərini ilk görən şəxs o olub. Gördüyü mənzərədən dəhşətə gələn pilot bildirib ki, saqqallı cəlladlar canını
qurtarıb qaçmağa çalışan xocalılı uşaqları, qadınları, qocaları avtomat atəşinə tutub yerə sərdikdən sonra
cəsədlərin arasında gəzərək yaralıların ovuna çıxmış, onları da öldürmüşdülər. İnsan qanına susamış vəhşilər
nəfəsi gələnləri tapıb dərhal onlara atəş açmışdılar.
L.Kravets o pilotdur ki, böyük risklə Çingiz Mustafayevi hadisə yerinə gətirmiş, telejurnalistə Xocalı
dəhşətlərinin cüzi bir hissəsini əks etdirən qanlı mənzərəni lentə almaq imkanı yaratmışdı. Kravetsin şahidliyi ilə
təsdiq edilib ki, Xocalının mühasirəsindən birtəhər çıxa bilən qadın, qoca və uşaqlar qarlı yollardan keçib xilas
olmaq ümidi ilə Ağdam istiqamətində Kətik dağına qalxdıqları vaxt erməni silahlı quldurları özlərini yetirib
əliyalın dəstəni son nəfərinədək qətlə yetirmişlər.
Başı kəsilmiş 10 yaşlı uşağın ağrısı, 6 yaşlı oğlunun güllələnmiş cəsədini tapmış kapitanın naləsi, kürəyinə
qaynar samovar bağlanmış qocanın müsibəti, qızlara-qadınlara qarşı murdar zorakılıqlar qəlbimizi odlandırır. 12
dərəcə şaxtada xilas olmaq üçün buz kimi Qarqar çayını keçən insanların erməni cəlladlarını görərkən yaşadıqları
dəhşət ürəyimizi göynədir. Bunlar vandalizm aktıdır. Bütün bu vəhşilikləri xatırlatmaq ona görədir ki, cəlladlar
layiq olduqları cəzaları alsınlar.
Bu vandalizm səhnələrini görüb-eşidən və xarici aləmə çatdıran ukraynalı pilot Leonid Kravetslə yanaşı
və litvalı jurnalist Riçardas Lopaytis, moskvalı fotoreportyor Viktoriya İyevleva, “Memorial” tədqiqat qrupunun
üzvləri, ABŞ, Fransa, İngiltərədən Xocalıya gəlmiş hərbi jurnalistlər Xocalı sakinlərinin amansızlıqla qətlə
yetirilməsinin əsl soyqırımı aktı olduğunu təsdiqləyən kifayət qədər materiala müəlliflik etmişlər.
Sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının 53 zabiti erməni idi, onlar arasında xüsusi qəddarlığı ilə seçilən
və sonralar Ermənistanın müdafiə naziri olmuş Seyran Ohanyan da var idi. Bu alayla Xocalıya gəlmiş fotomüxbir
Viktroriya Yeyelyeva daha sonralar Azərbaycan tərəfinə Xocalı dəhşətlərini əks etdirən fotoları təqdim etdi. Hər
foto erməni terrorizminin, dinc əhaliyə qarşı törədilmiş amansız qətliamın susmaq bilməyən hayqırtısıdır.
V.İyevleva şahidlik edir ki, işğalçılar Xocalıya bu şüarla girmişdilər: “Yalnız meyitlər qalmalıdır!”
2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə start götürən
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat kampaniyasının erməni işğalçılarının dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi
soyqırımı ilə bağlı dəhşətli həqiqətlər dünyaya daha geniş yayıldı. Heydər Əliyev Fondunun ötən 12 il ərzindəki
fəaliyyəti nəticəsində dünyanın onlarla böyük paytaxt və şəhərlərindən tutmuş, BMT-nin Cenevrədəki
qərargahına qədər “Xocalıya ədalət!” aksiyaları təşkil edilmişdir. Bildirilmişdir ki, Xocalıdakı qanlı hadisələr
Ermənistanın Cenevrə Konvensiyası protokollarını pozan vəhşilik aksiyası və dinc əhaliyə qarşı soyqırımı
faktıdır.
2010-cu ildə İslam Konfransı Təşkilatı Parlament Assambleyası Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamə qəbul
etmiş və 51 ölkənin parlamentinə bu faciənin insanlığa qarşı cinayət kimi tanınmasını tövsiyə etmişdir. 2012-ci
ildən etibarən Xocalı qətliamını Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Çexiya, Rumıniya, Bosniya və Hersoqavina,
Peru, Panama, İordaniya, Honduras, Sudan parlamentləri soyqırımı kimi tanınmışdır.
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Xocalı qətliamının soyqırımı kimi ABŞ-da rəsmi tanınması məsələsi isə 2010-cu ildən Massaçusets ştatının
palatasından başlanmışdır. Ardınca Texas, Nyu-Cersi, Corciya, Men, Nyu-Meksiko, Arkanzas, Missisipi,
Oklahoma, Tennessi, Pensilvaniya, Qərbi Virciniya, Konnektikut, Florida, İndiana, Yuta, Aydaho, Arizona
ştatlarının qanunvericilik orqanları da bu hərəkata qoşulmuşdur.
Bir gecədə 4 minə yaxın dinc əhali ilə birlikdə şəhərin cəhənnəmə çevrilməsi, diri-diri yandırılmış
uşaqlardan qalanmış tonqalların külünün göyə sovrulması faktı dünyanın müxtəlif ölkələrindəki siyasətçiləri və
ictimaiyyəti sarsıtmışdır. Xocalıya hücum zamanı kimyəvi silah və yasaq olunmuş patronlardan da istifadə
olunması dünyanın hər yerində insan olduğunu unutmayanları dəhşətə gətirmişdir.
2018-ci ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə azərbaycanlıların soyqırımının 100
illiyinin qeyd olunması XX əsrin əvvəllərində daşnak-bolşevik silahlı dəstələrinin İrəvan, Bakı, Qarabağ,
Zəngəzur, Naxçıvan, Şamaxı və Qubada törətdikləri etnik təmizləmə əməllərinin ikinci minilliyin sonlarında
Xocalıda təkrarlandığını rəsmi surətdə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı. Bu kampaniyada Xocalı faciəsi
erməni faşistlərinin dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımlarının ürəkparçalayan son akkordu kimi
səsləndi.
Niyə erməni qəsbkarları dinc əhalini bu qədər qəddarlıqla qətlə yetirdilər? 5 dekabr 2000-ci ildə
Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan müdafiə naziri olarkən britaniyalı jurnalist Tomas de Vaalın verdiyi
bu suala qəddar soyuqqanlılıqla cavab vermiş və bununla erməni dəstələrinin insanlığa qarşı vandalizm aktı
törətdiyini etiraf etmişdi: “Xocalıya qədər azərbaycanlılar belə düşünürdülər ki, ermənilər dinc əhalini məhv edə
bilməz. Bütün bu stereotipi qırmaq lazım idi. Belə də alındı.” Bu etirafda səslənən fakt dünya hüquq təcrübəsində
dövlət cinayəti kimi qiymətləndirilir.
Bu etiraf həm də aysberqin yalnız görünən hissəsidir. Erməni ekstremistlərinin Azərbaycanın qədim Xocalı
şəhərini məhv etməsinin başqa bir səbəbi də var. Xocalını dağıtmaqla ermənilər e.ə. 13-17-ci əsrlərə aid Xocalı–
Gədəbəy mədəniyyətinin bütün nümunələrini və qədim nekropolu Yer üzündən silmək məqsədilə qlobal miqyaslı
vandalizm aktı törətdilər. Artıq dünya mədəniyyətinin bu önəmli dövrü haqda məlumat yalnız 1949-cu ildə nəşr
olunmuş akademik B.Piotrovskinin “Zaqafqaziyanın arxeologiyası ən qədim zamanlardan eramızdan əvvəl I
minilliyə qədər” kitabında sübut kimi qalmışdır. Tam aydındır ki, məkrli erməni millətçiləri Qarabağda ulu
babalarımızın yaratmış olduqları qədim mədəniyyət qatlarında onların izinin olmamasını həzm edə bilmirdilər.
Bütöv bir şəhərin məhv edilməsi, körpələrin gözlərinin çıxarılması, qocaların baş dərisinin soyulması,
qadınların vəhşicəsinə zorlanması, kişilərin qurbanlıq kimi başlarının kəsilməsi Qarabağın erməni yurdu olmasını
sübut edə bilmədi. Əksinə, bu qanlı əməllər tarix boyu onların əleyhinə olacaq. Ermənilər Xocalıda aparılan vəhşi
etnik təmizləməni, dinc əhalinin xüsusi qəddarlıqla məhv edilməsini tarixi qələbə kimi şadyanalıqla qeyd etsələr
də, bütün humanizm dəyərlərini sərsəmliklə tapdalayıb dünyanı lərzəyə gətirdiklərinin hələ də fərqində deyillər.
Xocalı qatilləri hələ layiqli cəzalarını almasalar da, bir təsəllimiz var ki, bu dəhşət bir daha
təkrarlanmayacaq! Azərbaycanlılar Yer üzündə törədiləcək belə bir cəhənnəmə bir daha yuvarlanmayacaqlar!
Xocalı faciəsi kimi dəhşətli soyqırımı heç vaxt azərbaycanlıların taleyində təkrarlanmayacaq! Çünki biz artıq
başqa bir Azərbaycanın– güclü ordusu, müdrik və qətiyyətli başçısı, parlaq gələcəyi olan müstəqil Azərbaycan
dövlətinin vətəndaşlarıyıq.
Xalq qəzeti.-2020.-1 mart.-№47.-S.7.
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Şəhid şəhərin sevimli müəllimi, tənha başçısı, nisgilli vəkili...
Xəyalə Muradlı
Payız sevinə-sevinə ilk addımını atsa da, yayın vidalaşıb getmək fikri yox idi hələ... Günəş topa-topa ağ
buludların arasından gülümsəyib, o gün də şəfəqlərini səxavətlə kəndə paylayırdı... Yəqin yeni dərs ilinin ilk
günündə özü məktəbliləri isti qucaqla qarşılamaq istəyirdi. Qarşıda onları gözləyən tale küləklərindən, həyatın
soyuğundan, çovğunundan qorxmasınlar deyə...
Məktəbin həyətində topuğa qədər boy göstərən yaşıl otlarsa kənd uşaqlarının addımları altında əzilərək,
sanki indidən onların ayaqlarını gələcək həyat yollarındakı daş-kəsəkdən qorumağa çalışırdılar...
Bütün qayğılardan uzaq məktəblilər sevinərək, deyib-gülərək, zarafatlaşaraq cərgələrdə öz yerlərini
tuturdular. Birincilər üçün ayrılmış sıranın qabağında üzündə təbəssüm, ürəyində həyəcan balaca bir oğlan
gözlərini qıyıb dayanmışdı. Əynində qara qədəh parçadan "finka”, boz qolsuz köynək vardı. Əlində çitdən tikilmiş
torba - çanta tutmuşdu. İçində də dağılmasın deyə ağzına kağız salınmış mürəkkəbqabı və ucu lələkli qələm...
Bax, elə bu zamanı, bu məqamı, bu anı fotoqraf yaxalayıb aparatın lentinə köçürür. Beləcə, 1957-ci il
sentyabrın 1-i - təbiətin bütün əlvan rənglərinin bir-birini əvəzlədiyi o gün tarixin ağ-qara kadrına çevrilir...
O vaxtlar Xocalıda çəkilən bütün fotolar ağ-qara, həyat isə rəngli olardı...
28 ildir ki, o ağ-qara şəkillərin heç biri yoxdur. Yanıb hamısı, külü də havaya sovrulub, düşmən tapdağı
altında qalan torpağımıza qarışıb...
28 ildir ki, o rəngli həyat da başa çatıb. Xocalı da yoxdur daha...
Amma başqa şəkillər, başqa kadrlar, başqa görüntülər var...
Xocalının işğaldan əvvəlki tarixini, həyatını yaşadan bütün fotoları məhv olsa da, bu torpağın bütöv
mənzərəsi onun beyninə çəkilib... Doğulub böyüdüyü diyar məhlə-məhlə, döngə-döngə, küçə-küçə yaddaşına
əbədi həkk olunub... Adlarını əzbər bildiyi bulaqlar, çaylar indi onun ürəyindən qara qanlar kimi axır... Hər daşını,
qayasını, ağacını, çiçəyini tanıdığı meşələr, dağlar, təpələr yalnız xəyallarında gəzib dolaşır... Amma ümidini,
inamını itirmir - havasına, ətrinə həsrət qaldığı Xocalıya bir gün yenidən ayaq basacaq, qurub-yaradacaq...
Xocalının keçmiş icra başçısı, Qarabağ müharibəsi veteranı, "Azərbaycan bayrağı” ordenli, ötən dörd
çağırışda bu şəhid şəhəri və ətraf rayonları parlamentdə təmsil edən, 9 fevral seçkilərinin nəticəsinə görə də
dairəsində lider olan Elman Məmmədovun ağrılı-acılı həyat kitabını "Ömür səhifələri”ndə vərəqləyirik. Bir elin
dərdinə şərik, qələmi silaha dəyişən, sinəsinə ana dağı çəkilən Elman Məmmədov həyatının Xocalıda keçən 42 ili
ilə bağlı fotoları göstərə bilməsə də, danışdığı hadisələri, söz-söhbətləri, xatirələri ilə o dövrün şəklini,
mənzərəsini çəkməyə çalışdı...
Uşaqlıq illərinin şəkli: zəhmət, əziyyət, bəhrə...
- Xocalıda çəkilən şəkillərim qalmasa da, beynimdən, yaddaşımdan ora ilə bağlı heç nə silinməyib. Hər şey
bugünkü kimi gözümün qarşısındadır. Hətta birinci sinfə gedəndə geyindiyim paltarların, əlimdəki çantanın
rənginə qədər...
1950-ci il oktyabrın 18-də Xocalıda doğulmuşam. Əsli-köklü xocalılıyam. Atamın babası Səfiyar bəy
Xocalıda bəylərbəyi idi. Səfiyar bəygilin ata babalarının adına bir qaya vardı - "Kərbəlayı Abış” qayası deyirdilər.
Xocalını 3 böyük nəslin törəmələri təşkil edirdi - Hacı Zeynal (general-polkovnik Ramil Usubovun ulu babası
olub), Kərbəlayı Abış və Məşədi Feyzi.
Bizim bir tərəfimiz də qədim Kəngərlilər tayfasına gedib çıxır. Deyirdilər ki, hələ XVIII əsrin əvvəllərində
Qarabağ xanı Naxçıvan xanından kömək istəyəndə ordan bir neçə min Kəngərli süvarisi gəlir. Şahbulaq qalasının
ətrafında dörd yerdə düşərgə salıb məskunlaşırlar - Qızıllı, Pirhəsənli, Salahlı və Tərtər Kəngərliləri. O zaman
qohumluqlar yaranır...
Bəy nəslindən olsaq da, cah-calal, var-dövlət içində yaşamamışıq. Atam danışırdı ki, çox əzab-əziyyətlə,
yetimçiliklə böyüyüblər. Sovet hökuməti əksər qohum-əqrəbalarını sürgün edib, güllələyib, qalanlar da ağır
şəraitdə, zülm içində yaşayıb. Atamın bir dayısı Abdulla o vaxt Sankt-Peterburqda ali təhsil alırmış. Oktyabr
inqilabı baş verəndə qayıdıb Azərbaycana gəlir. Savadlı olduğu üçün ona dəymirlər. 1944-cü ilə qədər müxtəlif
yerlərdə işlədiblər. Həmin il gecəylə evdən gəlib aparıblar. Sonrakı taleyindən heç bir məlumat yoxdur. Atamgil
muzdur kimi işləyiblər. Hər zaman "siz bəy nəslisiniz, sinfi düşmənsiniz” tənələri ilə qarşılaşıblar. 16 yaşı olanda
atamı bir neçə nəfərlə birlikdə müharibəyə göndərmək istəyirlər. Bakıda komissiyadan keçəndə hərbiyə yaşları
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çatmadığı məlum olur. Onları Bakıda saxlayıb Şmidt zavoduna işləməyə göndərirlər. Orada sürücülüyü öyrənir.
Ömrünün sonuna qədər Xocalıda sürücü işləyirdi. Anam isə kolxozçu idi.
Uşaqlığım bütün kənd uşaqlarınınkı kimi keçib. Özümü tanıyandan bizi səhər yuxudan tez oyadardılar.
Malla, qoyun-quzuyla, əkin-biçinlə məşğul olurduq. Xocalıdan 3 çay keçirdi. Xocalı çayı ortadan axırdı. Bakıdan
gələndə kiçik çay olan İlis sağ, Qarqar sol üzdə qalırdı. Xocalı uşaqları o çaylarda, o daşların üzərində üzə-üzə,
balıq tuta-tuta, oynaya-oynaya böyüyərdi. Ona görə deyirdilər ki, Xocalıda üzməyi bacarmayan uşaq yoxdur.
Gözümüzü açandan o çayların içində görmüşük özümüzü. Xocalı çox barlı, bəhərli yerdi, torpaq məhsuldar,
camaat zəhmətkeş idi. Hər kəsin həyətyanı sahəsi vardı. Valideynlərimizlə bərabər orda çalışır, məhsul yetişdirir,
Ağdamın, Şuşanın, Xankəndinin bazarlarında satırdıq. Kənddə insanlar nə işlə məşğul olubsa, mən də hamısı ilə
məşğul olmuşam. Maraqlı keçib uşaqlığım. O vaxt hiss etməsən də, böyüyəndə başa düşüb qiymətləndirirsən ki,
valideynlər səni oxutmaq üçün nə qədər əziyyət çəkib, məhrumiyyətlərə düçar olublar...
Elman Məmmədov 1957-1964-cü illərdə Xocalı kənd məktəbində təhsil alır. Yuxarı sinifləri isə Xankəndi
məktəbində oxumalı olur. Amma xeyli çətinlik və əziyyətlə...
- O vaxt Xankəndi ətrafında olan azərbaycanlı kəndlərinin heç birində orta məktəb yox idi. Xankəndinin
özündə bir məktəb vardı. Direktoru yunan idi. Azərbaycan bölməsinin direktor müavini İsi Hacıyev, rus
bölməsinin müavini erməni idi. 9-10-cu sinifləri orda oxumuşam. Birinci gün səhər gedir, şənbə günü dərsdən
çıxanda qayıdırdıq evə. Guya bizə yataqxanada yer ayırmışdılar. Zirzəmidə pis şəraitdə qalırdıq. O vaxt kasıbçılıq
idi. İmkanı olan uşaq evdən bir həftəyə uzağı 3 manat götürərdi. Amma əksəriyyətin imkanı yox idi, 2 manat
götürürdü. Gündə 20-30 qəpik xərcləyərdi. Evdən gələndə analarımız boxçamıza gücü çatdığı qədər azuqə yığırdı.
Təndir çörəyi, yumurta, kartof, soğan, mürəbbə... 14-15 yaşlı uşaqlar bacardığımız qədər bir şey hazırlayıb
yeyirdik. Beləcə, orta məktəbi bitirdik...
Gəncliyin fotosu: məktəbdən səngərə uzanan həyat yolu
Əvvəl sənədlərini Tibb İnstitutuna verir, amma imtahandan keçə bilmir. Həmin il Bakı radio zavodunda
fəhlə işləyir. Növbəti il Pedaqoji İnstitutun riyaziyyat fakültəsinə qəbul olur. İnstitutu bitirəndən sonra təyinatla
Xocalıya riyaziyyat müəllimi göndərilir. 8-ci sinfə qədər oxuduğu məktəbdə bir vaxtlar ona dərs deyən
müəllimləri ilə birlikdə işləməyə başlayır. 3 il sonra 1976-cı ildə Xocalı səkkizillik məktəbə dərs hissə müdiri,
1979-cu ilin oktyabrında direktor təyin edilir. 1985-ci ildə Xocalı tərəvəzçilik, südçülük sovxozuna partiya
komitəsinin katibi, 1987-ci ilin yanvarında kənd soveti sədri seçilir. 1 il sonra isə Dağlıq Qarabağ hadisələri
başlayır. Və o, qələmi silaha dəyişmək məcburiyyətində qalır...
- Qələmi silaha dəyişmək dövrün, həyatın tələbi idi. Xocalının coğrafi mövqeyi elə idi ki, ətrafında erməni
yaşayış məntəqələri çox idi. Elə bir azərbaycanlı kəndi yox idi ki, ora maneəsiz gedib-gələsən. Biz ortada tək idik.
O kəndlərdə ermənilərin muzdlu dəstələri, silahlı bölmələri hissə-hissə yerləşdirilmişdi. 366-cı alay da ermənilərə
işləyirdi - zabit, gizir heyətinin xeyli hissəsi ermənilərdən ibarət idi. Yəni biz müdafiə olunmağa məhkum idik.
Uşaqlı-böyüklü, qadınlı-kişili bütün Xocalı camaatı mənim rəhbərliyim ilə torpağımızın, vətənimizin müdafiəsinə
qalxdıq. Sona qədər də müdafiə olunduq. Elim-obam sağ olsun, mənə inanıb etimad göstərirdilər. Mən də
fəaliyyətimlə çalışırdım inamlarını qırmayım.
1988-ci il fevralın 12-də Əsgəranda, səhəri gün Xankəndidə mitinq oldu. Gecə teleqram gəldi ki, sabah
Əsgəran Rayon Partiya Komitəsində fəallar yığıncağıdır. Səhər 9-da 5 nəfər ora getdik. Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin birinci katibi Boris Gevorkov, Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibi Konovalov,
Əsgəranın birinci katibi Vaçaqan Qriqoryan, o vaxt Mərkəzi Komitədə inzibati şöbənin müdiri olan Məhəmməd
Əsədov və digərləri də iclasda iştirak edirdi. İclas başlayan kimi ermənilər qalxdı ayağa. Fit çalır, ayaqlarını yerə
çırpır, şüarlar səsləndirirdilər. Pəncərədən baxdıq ki, çöldə minlərlə erməni yığılıb. Bizi milisin köməyi ilə
ermənilərin arasından çıxarıb maşına mindirdilər.
Həmin axşamdan Xocalıda özünümüdafiə postları qurduq. 4 il mühasirə şəraitində yaşadıq. Əvvəl Dağlıq
Qarabağın ətrafımızda olan kəndlərindən qovulan azərbaycanlıları Xocalıda yerləşdirdik. Sonra Xankəndidə
yaşayan azərbaycanlıların xeyli hissəsi, ardınca Ermənistan qaçqınları Xocalıya gəldi. Artıq 1991-ci ilin payızında
Xocalı əhalisinin sayı 3 mindən 7 minə çatmışdı.
Elman Məmmədov danışır ki, ermənilərin Xocalıya ilk güclü hücumu 1988-ci il sentyabrın 18-də bazar
günü olub. Həmin gün kənddə toy mərasimi vardı. O toy yasa çevrilir. Saat 3-4 radələrində onlara ermənilərin
hücuma hazırlaşdıqları ilə bağlı xəbər çatır. Demə, ermənilər Xankəndidə mitinq keçirib qərar veriblər ki, Xocalını
yandırıb, əhalini ordan çıxaracaqlar...
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- 10 mindən çox insan mitinqdən birbaşa Xocalıya hücuma keçdi. Xankəndi ilə Xocalının arası təxmini 10
kilometr məsafədir. Kütlənin qarşısında "Kraz” maşınlar gəlirdi, içi iri armaturlar, partlayıcı, yandırıcı maddələrlə
dolu idi. Bizim də cəmi 20 ov tüfəngimiz vardı. Bütün şəhər qadınlı-kişili əlində balta, dəhrə, bıçaq, yaba, dəryaz
ermənilərin qabağına çıxdı. Hətta 15 yaşlı qızımız Arzu saçını kəsdirib, kişi paltarı geyinib, başına papaq qoyub
oğlanlarla birlikdə ermənilərin qabağında durmuşdu. Biz öz ev-eşiyimizi, torpağımızı, əhalimizi qorumalı idik.
Ermənilər 6 evimizi yandırdılar, çəpərlərə, ot tayalarına od qoydular. Xocalı sakinlərindən ölən olmamışdı, amma
yaralılarımız çox idi. Ermənilər düşünürdülər ki, xocalılıların silahı, təminatı yox - qaçıb canlarını qurtarmağa
çalışacaqlar. Amma əksinə oldu, özləri itki verdi.
Həmin gün Bakıdan Şuşaya, Laçına gedən magistral avtomobil yolunu Xocalının hər iki tərəfindən
bağladıq. İrəvana gedən maşınlar Xankəndidə qaldı. Hərbçilər gəlməli idilər ki, danışıqlar getsin. Onda sovet
qoşunu Əsgəranda yerləşirdi. Əsgəranla Xocalının arası cəmi 5 kilometr idi. Biz telefonla komendantla danışıb,
yardım istədik. Dedilər, köməyə gəlirlər. Əsgəran milisi qoşunlara bələdçilik edirdi. Xocalıya təxmini bir kilometr
qalmış, "86-cı kilometr” adlanan yolayrıcında milis qoşunu səhv istiqamətə yönləndirir. Nəticədə cəmi 10
dəqiqəyə şəhərə daxil olacaq qoşunlar 2 saatdan çox davam edən döyüş bitəndə Xocalı istiqamətində göründü.
Ermənilər bizə məğlub olub geri qayıdanda sovet qoşunları ilə qabaqlaşdılar.
Həmin günün səhəri bütün mətbuata yaydılar ki, guya xocalılılar erməniləri qırıblar, 22 erməni öldürülüb.
Sonradan bu rəqəmi 19-a endirdilər. Toqquşmanın səhəri saat 7-də İrəvandan yola çıxmış təyyarə Xocalı hava
limanında eniş etdi. Zori Balayan və bir dəstə həkim, jurnalist, professor Xankəndiyə yola düşdülər. Onlar köməyə
gedirdilər... Ovaxtkı Azərbaycan rəhbərliyi isə xocalılıların köməyinə yalnız 3 gün sonra gəldi. Sentyabrın 21-də
artıq əhalinin vəziyyəti pisləşib, çörək, ərzaq bitəndə "Mi-2” vertolyotu Xocalıya endi. 3 nəfər - Həsən Həsənov,
general Kamil Məmmədov və Ağdam ağsaqqalı Zeynal Məmmədov Xocalıya gəldi. Camaat ciddi giley-güzar,
etiraz etdi. İlk istədiyimiz əhali üçün ərzaq, çörək oldu. Bizə bir "BTR” alıb verdilər və bir nəfəri Ağdamdan çörək
gətirməyə göndərdim. Sonradan un, digər ərzaqlar da gətirə bildik.
O hadisədən sonra bir erməni belə saxlanılmadı. Amma 9 Xocalı sakinini həbs etdilər. Biz izah edə
bilmirdik ki, ermənilər bizə hücum ediblər, biz onlara yox. SSRİ hüquq mühafizə orqanlarından 2 qrup Xocalıya
gəldi. Məndən başlayaraq hamını sorğu-suala çəkdilər. Tutulan 9 nəfəri hər gün incidirdilər ki, hadisəni Elmanın
törətdiyini deyin, sizi azad edək. Onda mən iki nəfərlə Əbdürrəhman Vəzirovun qəbuluna getdim. Üzərimizə
hücuma keçdi. Dedi, "cinayətkarsan, qan tökmüsən, erməniləri qırmısan, səni həbs etdirəcəm”. Biz ona vəziyyəti
izah etməyə çalışdıq. Dedim, bizim həbs edilən 9 sakinimiz azad edilsin. Bir də yazılı təklifimiz vardı ki,
Ermənistandan qovulan azərbaycanlıların köçünün istiqaməti Dağlıq Qarabağa yönəldilsin. Onun da əleyhinə
çıxdı. Dedi "sən istəyirsən qan tökülsün”. Sonradan o tutulan 9 nəfərdən yeddisi ara-ara sərbəst buraxıldı, amma
ikisi iki ilə yaxın həbs çəkdi.
Gəncədə Yeltsinlə gərgin görüşdən kadr
1991-ci ilin aprelində Xocalı ərazi partiya komitəsi və Xocalı İcraiyyə komitəsinin sədri seçilən
E.Məmmədov sentyabrda Azərbaycanda səfərdə olan Rusiya prezidenti Boris Nikolayeviç Yeltsinlə görüşür.
Gəncədə baş tutan görüşü bu gün də nöqtə-vergülünə qədər xatırlayır Elman müəllim...
- Mən Şuşanın ovaxtkı rəhbər şəxsləri Mikayıl Gözəlov və Vaqif Cəfərovla birlikdə bir gün əvvəldən
Gəncəyə getdim. Yeltsinin köməkçisi Qennadi Burbulis də gəldi. Oturub söhbət etdik. Gecəni qaldıq. Səhər Ayaz
Mütəllibov, Telman Orucov, Məhəmməd Əsədov, Vaqif Hüseynov gəldi. Günorta orda Yeltsin və Nursultan
Nazarbayevlə görüş oldu. Sonra həyətdə kreslo qoydular, Yeltsin oturdu, bir tərəfində Nazarbayev, digər tərəfində
Ayaz Mütəllibov. Yeltsin dedi ki, Dağlıq Qarabağdan olan nümayəndələr gəlsin, onlarla söhbət edəcəm. Şaumyan
rayonundan Ağacanyan soyadlı bir erməni də gətirmişdilər. Yeltsin çıxış elədi ki, sülh olmalıdı, barışmalısınız və
s. Sonra da bizə müraciət etdi ki, kimin sözü var desin. Dedim, burda razılığa gəldiniz ki, Xankəndinə gedəndə
üzərində Azərbaycan bayrağı asılan vilayət partiya komitəsinin binasında görüş olacaq. Amma məndə məlumat
var ki, Qalina Starovoytova Zori Balayanla Stepanakertə gəlib sizi qarşılamağın ssenarisini hazırlayırlar, sizi o
binaya qoymayacaqlar. Detalları da sadaladım. Bu barədə bir müddət əvvəl Azərbaycan rəhbərliyinə də məlumat
vermişdim, mənə acıqlanmışdılar ki, elə şey yoxdur. Yeltsin də bərk hirsləndi, özü də çox kobud adam idi.
Çımxırdı ki, təxribatla məşğulsan, Qalina Moskvadadır. Ayaz Mütəllibov da əsəbləşdi ki, kəs səsini. Onu da
deyim, Gəncəyə getməmişdən qabaq işçilərimə tapşırıq vermişdim ki, Yeltsini Xocalı aeroportunda duz-çörəklə,
milli musiqi ilə qarşılayaq. Tam hazırlıq görülmüşdü. Bunu bizim rəhbərlərə danışdım. Dedilər lazım deyil. Yenə
danladılar məni, məcbur etdilər, öz yanlarında Xocalıya zəng vurub qarşılanma mərasiminin təxirə salındığını
bildirdim.
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Səhər tezdən saat 7-də hərbi vertolyotla Xocalı aeroportuna gəldik. Nə görsək yaxşıdı? Qarşıda erməni
keşişi, ardınca erməni musiqiçiləri, oğlan-qızlar milli geyimdə, əllərində duz-çörək... Maşınlara oturub
Stepanakertə getdik. Yolda minlərlə erməni maşını dayandırdı. Yeltsini düşürtdülər qucaqlarına alıb yük
maşınında quraşdırılmış səhnəyə çıxartdılar. O da mikrofonu götürüb dedi: "Əziz erməni dostlar, mən
sizinləyəm”. Bununla da münaqişəyə münasibətini bildirdi...
Naxçıvan səfərindən görüntü: Ulu Öndərlə unudulmaz görüş
1991-ci il sentyabrın 30-da Naxçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevlə də görüşməyə müvəffəq olur. Həmin
unudulmaz görüşü detallıca xatırlayır Elman Məmmədov...
- Mən, Rafiq Mürsəlov və Qüdrət həkim Gəncədən təyyarəyə minib Naxçıvana getdik. Özü də ayaqüstə,
basabasla... Getməzdən əvvəl Naxçıvan həmkarlar komitəsinin sədri ilə əlaqə saxlayıb gələcəyimizi xəbər
vermişdim. Bizi elə özü qarşıladı. Dedi gəlişiniz haqda Heydər Əliyevə məlumat vermişəm. Tapşırıb ki, Elman
Məmmədovu Naxçıvan Ali Məclisinin növbədənkənar sessiyasına gətirin. Ulu Öndər sessiyanı açıq elan etdikdən
sonra mənim məclisdə olduğumu, Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət haqqında məlumat vermək istədiyimi söylədi.
Deputatlar qarşısında mövcud vəziyyət haqqında ətraflı danışdım. Sualları cavablandırdım, sonra əyləşdim.
Köməkçisi yaxınlaşdı ki, yoldaş Əliyev tapşırdı gözləyəsiniz, sessiyadan sonra sizi qəbul edəcək. İclas çox uzun
çəkdi, yekunlaşandan sonra Ulu Öndər məni qəbul etdi. Xeyli məsələləri soruşdu məndən, vəziyyəti ətraflı izah
etdi. Maraqlı və faydalı görüş oldu. Oktyabrın 2-si yenidən Gəncəyə, ordan Xocalıya qayıtdım...
Çarəsizliyin şəkli: Xocalı mühasirədədir
1991-ci il oktyabrın 29-da Elman Məmmədov Xocalı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilir. 2000ci ilə - Milli Məclisin deputatı seçilənə qədər həmin vəzifədə çalışır.
Xocalının tam mühasirədə qaldığı son 4 aydakı ağır vəziyyəti təsvir etməyə çalışır keçmiş başçı. Deyir
1991-ci il oktyabrın 30-u gecə ermənilər Xocalıdan Ağdama gedən "UAZ” markalı avtomobili Əsgəranda
vururlar. Maşının içərisində olan bir sərnişin ölür, digəri yaralanır. Elə həmin gecə ermənilər Əsgəran qalasından
yolu bağlayırlar. Və Xocalı əhalisi son günə qədər 4 ay mühasirədə yaşayır.
- Bir neçə dəfə komendaturaya yalvarmaqla, xahiş-minnətlə, pul verməklə maşınlarla, ZTR-lərlə düzülən
hərbi kolonun arasına bizim maşınları da yerləşdirib Ağdamdan ərzaq, yanacaq gətirdik, yaralıları, xəstələri
aparıb-gətirdik. Amma əsas nəqliyyat vasitəmiz vertolyot idi. Sonuncu dəfə 1992-ci il yanvarın 28-də Ağdamdan
Şuşaya uçan, içində 50 nəfər olan mülki vertolyot Xankəndi üzərində ermənilər tərəfindən vuruldu. Bununla da
vertolyotların uçuşu dayandırıldı. Bir neçə dəfə pul verib hərbi vertolyotlarla Gəncədən dizel yanacağı, çörək
gətirtdik. Axırıncı dəfə fevralın 13-də Gəncənin ovaxtkı polis rəisi Eldar Həsənov, müavini Ramiz Cahangirovun
köməyi ilə iki dəfəyə nəqliyyat vertolyotları ilə 300-ə qədər adamı - qadınları, uşaqları, qocaları Xocalıdan
çıxartdıq. Rabitə qovşağımız generatorun hesabına axıra qədər fəaliyyətdə oldu, həm telefon, həm ratsiya işlədi.
Yalvarır, xahiş edir, tələb edirdik ki, bizi hər an hücum gözləyir, köməyə gəlin. Bir neçə dəfə vertolyotla Bakıya
gəlib Ali Sovetə girib, çıxış etdim. Zaldakı mikrofonları güclə, icazəsiz götürüb müraciətlər etmişəm. Bəzən
təhqirə də yol vermişəm, söyüş də soymüşəm. Həmin çıxışların stenoqramlarını hələ də saxlayıram. Demişəm
başınız qarışıb hakimiyyət davasına, millət qalıb sahibsiz, bizi qıracaqlar, mülki əhalini çıxarmağa kömək edin.
Hər dəfə vəd verirdilər, heç nə edən olmurdu. Fevralın 24-ü AzTV-yə zəng etdim. Telefonu diktor Hicran
Hüseynov götürdü. Ona özümü təqdim etdikdən sonra dedim, istəyirəm telekanalınız vasitəsilə respublika
rəhbərliyinə və bütün dünyaya çatdırasınız ki, biz ölüm, qırğın, fəlakət qarşısındayıq, xocalılıları xilas etmək üçün
tədbirlər görsünlər. O zaman televiziyanın rəhbəri Elşad Quliyev idi. 1996-cı ildə Xocalı ilə bağlı keçirilən
məhkəmə prosesində Hicran Hüseynov ifadəsində bildirdi ki, Elman Məmmədov mənimlə danışdı,
telefonoqrammanı mənə verdi, mən isə bunu Elşad Quliyevə çatdırdım. Onun sözlərinə görə, mənim dediklərimi
yazıb, stolunun üzərinə qoyub, qayıdanda görüb ki, həmin kağız orada yoxdur. Kimin götürdüyünü bilməyib.
Elə həmin gün Tamerlan Qarayev Ağdamdan qərargahdan mənimlə danışdı. Dedi, sabah səhər çayımızı
Xocalıda içəcəyik. Demə, Ağdamda neçə gündür hərbi əməliyyat planları işlənirmiş ki, hücum edib Xocalının
yolunu açsınlar. Amma hər dəfə kimlərinsə əli ilə o planlar pozulurmuş. Beləcə, bizə yenə kömək gəlmədi...
Vəhşət dolu şəkillər: yandırılan evlər, öldürülən insanlar, işğal olunan şəhər
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Xocalının son gününü ürək ağrısı ilə yada salır Elman müəllim. Bu gün də o gecədən danışanda səsi titrəyir,
eyni hissləri yenidən yaşayır, o dəhşətli günə xəyalən yenidən qayıdır...
- Xocalının ətrafında 32 müdafiə postu vardı. Gündə bir neçə dəfə 4-5 nəfər döyüşçü ilə həmin postları
yoxlayırdım. Fevralın 25-də kənddə ölü sükutu vardı. Bir güllə də atılmırdı. Biz də gözləyirik ki, bu saat
Ağdamdan hücum edib yolumuzu açacaqlar. Axşam evə gəldim ki, bir stəkan çay içim. Saat 7 radələrində zəng
gəldi ki, bir PDM Noragir tərəfdən keçdi. Noragir erməni kəndi idi, bizimlə arası 500 metr idi. 10 dəqiqə
keçməmiş mesxeti türklərinin yaşadığı məhəllədən, Mehdikənd tərəfdən məlumat gəldi ki, ermənilər hərbi
avtomobillər və piyada qüvvə ilə bizə tərəf hərəkət edirlər. Ard-arda hər tərəfdən məlumatlar gəldi ki, ermənilər
artıq hücuma keçib. Xocalı özünümüdafiə batalyonunun komandiri Tofiq Hüseynova komanda verdim ki, ehtiyat
qüvvələrini, döyüşçüləri mövqelərə yerləşdirin. Hamı səngərlərə toplandı. Hamı deyəndə ki, söhbət 300-dən bir
az artıq döyüşçüdən gedir. Xocalının müdafiəçiləri sırf xocalılılardan ibarət idi. Xocalı özünümüdafiə
batalyonunda 250 nəfərdən artıq döyüşçü vardı. Amma hamısı silahla təmin olunmamışdı. Cəmi 4 əl
pulemyotumuz vardı, qalanları avtomat, tapança, tüfəng idi. 50 nəfər Xocalı milisi idi, 25 nəfər Əlif Hacıyevin
rəhbərlik etdiyi aeroport milisi və Aqil Quliyevin rəhbərlik etdiyi 15 döyüşçü. 8 milyonluq Azərbaycanda
Xocalıya köməyə bircə dekabrın 23-də Aqil Quliyevin rəhbərliyi ilə 21 döyüşçü gəlmişdi. Onlardan 5-i yanvarda
Ağdama keçmişdi. Vertolyotların uçuşu dayandırıldığı üçün qayıda bilməmişdilər. Qalan 16 nəfərdən biri
Musayev İlqar fevralın 19-da şəhid oldu. Vəssalam, bu qədər. Halbuki sonradan istintaq müəyyən etdi ki, Xocalıya
hücuma keçən düşmənin təkcə canlı qüvvəsinin sayı 5 mindən çox idi...
3 saata yaxın ermənilər mühasirə halqası yaratdılar. Hərbi texnikalar özünün atəş məsafəsindən mövqeyini
tutub dayandı. Hərbin qanununa uyğun eyni saniyədə bütün hərbi texnika atəş açdı. Buna artilleriya hazırlığı
deyilir. Dəhşətli mənzərə idi. Elə bil bütün torpaq, yer silkələnirdi. Evlər dağılır, hər yeri alov bürüyür, insanların
çığırtısı, qışqırtısı, ah-naləsi göylərə çatırdı. Şuşa Xocalıdan yüksəklikdə yerləşir deyə ordan baxanda hər şey
olduğu kimi görünüb. Amma təsəvvür edin ki, 16 km aramız olan Ağdamdan da Xocalının qırmızı alovu
görünürmüş...
Xocalı oğulları mərdliklə vuruşdu. Nəyə gücümüz çatdı, nə bacardıqsa etdik! Gecə 3 radələrində əhali
şəhərdən çıxmağa başladı. Qarqar çayını keçib Kətih dağa çıxmaq, meşənin içi ilə Ağdam istiqamətinə getmək
lazım idi. Qışın oğlan çağı, buzlu çay, camaat evdən ayaqyalın, bir canını götürüb çıxıb. Çaya girənlərin
ayaqqabısı 5 metr getməmiş cırılıb çıxır, qalırdı ayaqyalın. Nə qədər adamın ayağını don vurdu. Yol da hamar
deyil, daşlı, tikanlı meşədi. Ayaqqabı ilə getmək müsibətdir, o ki qaldı ayaqyalın. 16 km yol getməlisən. Hava
işıqlananda meşə qurtardı. Çingiz Mustafayev, Seyidağa Movsümlü, Tahir Qarayevin çəkdikləri o məşhur kadrlar
da həmin düzənlik yerdə lentə alınıb. Xocalılıların kütləvi qırğını məhz orda oldu. Qarşıda erməni səngərləri vardı.
Üç təpədə də hərbi texnika yerləşdirmişdilər. O səngərləri vurub dağıdıb mülki əhalini keçirməliydik. Döyüşçülər
xırda dəstələrə bölündü, döyüş başladı. İnanın, əgər xocalılılar orda döyüşməsəydi, qəhrəmanlıq göstərməsəydi,
bir mülki şəxs də ordan sağ çıxa bilməzdi...
Keçmiş başçının sözlərinə görə, axırıncı dəstə səhər saat 6 radələrində şəhərdən çıxmışdı. Xocalı
batalyonunun komandir müavini Sərvər Rəcəbov zirzəmidə gizlənən əhalini bir gecədən sonra Xaçın
istiqamətindən çıxara bilmişdi. Elman müəllim özü 10 nəfərlik qrupla fevralın 27-si səhər mühasirədən çıxmışdı.
"Anamın meyitini tanıya bilmədim”
O gecə canını götürüb Xocalıdan qaçan əhalinin arasında Elman Məmmədovun anası və ibtidai sinif
müəllimi işləyən həyat yoldaşı da vardı. Atası və kiçik qardaşı 1976-cı ildə yol qəzasında həlak olmuşdular. Bacısı
1978-ci ildə Bakıya gəlin köçmüşdü. Yeddi övladını da işğaldan bir müddət öncə Bakıya göndərmişdi. Anası və
xanımı isə onunla bərabər son ana qədər Xocalıda qalmışdı. Lakin təəssüf ki, o gecə şəhid olanlar arasında onun
anası da vardı...
- Xalam oğlanlarına tapşırmışdım ki, anamı özləri ilə gətirsinlər. Fevralın 27-si mühasirədən qayıdandan
sonra bildim ki, anam meşədə şəhid olub. Xocalı şəhidlərinin axırıncı 36 nəfərinin cəsədi martın 19-da meşələrdən
yığılıb gətirildi. Onların içində anam da vardı. Silahla vurmuşdular, başının bir tərəfi dağılmış, bir qolu
paralanmışdı. Mən doğma anamın meyitini tanıya bilmədim... Sir-sifətini qurd-quş yemişdi... Əynindəki paltardan
və bədənindəki bir nişanədən tanıdım anamı... Cəsədlərin əksəriyyəti tanınmaz vəziyyətdə idi, qohum-əqrəba
tanıya bilmirdi. Çoxunun baş-gözünü ermənilər sonradan əzmişdilər, dilə gəlməyəcək vandalizm törətmişdilər...
Yoldaşım isə meyitlərin arası ilə sürünən vaxt eşidir ki, uşaq ağlayır. Xocalıdakı çəkilişlər zamanı bir kadr
göstərilir - şəhidimiz hərbi buşlatda arxası üstə uzanıb, güllə alnının ortasından dəyib. Bu, Orucov Telmandır.
Özü də, yoldaşı da şəhid oldu. Uşağını mələfə ilə kürəyinə sarıyıbmış. Arxası üstə yıxılanda uşaq qalıb altında.
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Yoldaşım zorla mələfəni açıb uşağı dartıb çıxarır. Görür İlham Quliyev gedir. Uşağı verib deyir ki, sağdı, götür
apar, birdən mən sağ çıxmaram. O uşaq bir neçə il sonra Bakıda öldü... Ümumiyyətlə, o gecə Xocalıdan çıxa
bilənlər təsadüfən sağ qalanlardır. Güllə hər tərəfdən yağış kimi yağırdı, hərbi texnikanın mərmiləri tökülürdü.
Bilmirdin kimə, hara dəyəcək. Nə qədər igid, pəhləvan döyüşçümüz öldü. Ermənilərin məqsədi o idi ki, Xocalıdan
bir adam sağ çıxmasın ki, şahidi olduqlarını danışmasınlar. Bu gün sağ qalan o hadisələrin şahidləri şəhid olmuş
qəhrəman xocalılıların hesabına yaşayırlar. Təəssüf ki, dünya bu hadisələrə laqeyd, biganə qaldı.
Elman Məmmədov ötənləri hər dəfə xatırlayanda, gözünün önünə gətirəndə, geriyə boylananda peşman
olacaq, təəssüf edəcək bir hərəkətə yol vermədiyini deyir.
- Mən və bütün xocalılılar bir ümidlə yaşayırdıq ki, bizi tək qoymazlar, kömək göndərərlər. Təəssüf ki,
yanıldıq. Bizi tək qoydular, qırğına verdilər. O vaxt Bakıda hakimiyyət uğrunda gedən oyunların qurbanına
çevirdilər. Buna baxmayaraq, vətəndaş kimi borcumuzu yerinə yetirdik - özümüzü torpağa qurban dedik, axır
gücümüzə qədər vətənimizi qoruduq, heyif ki, ondan artığını edə bilmədik. Amma fəxr edirik ki, ünvanımıza
"cəsarətsiz”, "qorxaq”, "torpağını qoyub qaçdı” ifadələri işlənmədi. Qoy o vaxt səlahiyyət sahibi olanlar, xalqın,
vətənin müdafiəsinə cavabdeh olanlar vicdan əzabı çəksinlər ki, səhlənkarlıq, laqeydlik nəticəsində əhali
soyqırımına məruz qaldı...
Reallığın nisgil dolu fotosu: yuxulara girən vətən
Həmin dəhşət dolu günlərdən, faciədən 28 il ötür artıq. Amma zaman da o dərin yaranı sağalda bilmir. Üstü
qaysaqlasa da tez-tez qopur, qanayır, ağrıdır, incidir, əzab verir... Gah röyaya çevrilib yuxularına girir, gah dilinin
əzbəri olur. Söhbətləri, xatirələri ilə nəvələrinə görmədikləri Xocalını tanıtdırmağa, mənzərəsini çəkməyə çalışır...
- Gözümü dünyaya Xocalıda açmışam. Ömrümün əsas hissəsi, uşaqlığım, gəncliyim, ən maraqlı dövrlərim,
həyat pillələrini addımlamağım Xocalı ilə bağlıdır. Mənim vətənim Xocalıdır, doğulduğum, anamın məni yüyrüyə
qoyub yellədiyi evdi... Xocalıda nə görmüşəmsə hamısı yadımdadı, heç biri hafizəmdən çıxmayıb. Çalışıram
bildiyim, gördüyüm hər şeyi nəvə-nəticələrimə ötürüm... Uşaqlarımın hamısı Xocalını görüb. Balaca oğlum ordan
çıxanda 11 yaşı vardı. Hamısı oranı xatırlayır. Nəvələrə isə özümüz Xocalı haqqında danışırıq. Bulaqları, çayları,
meşələri, təpələri, qayaları sadalayırıq. Hansı kurqanlar, abidələr vardı. Qonşularımız kimlər idi, hansı müəllimlər
dərs deyirdi - hər şeyi, bütün xatirələrimizi danışırıq...
Bir də tez-tez yuxularıma girir Xocalı... Bakıda evim də, dolanışığım da var, 7 övladım, 17 nəvəm, 3
nəticəm var. Amma mən hələ bir dəfə də olsun bu evi yuxuda görməmişəm. Həmişə Xocalıdakı evimiz yuxuma
girir. Qəribədir, möcüzədir sanki... Bunu elm də izah edə bilməz yəqin. Gah evimizi əvvəlki kimi abad görürəm,
oturub çörək yeyirik, söhbət edirik. Gah görürəm sel-su gəlib həyət-bacanı basıb. Birdən görürəm evin içinə
ilanlar dolub, bir-ikisini öldürürük, deyirəm, biz bunun hamısını qıra bilməyəcəyik. Bəzən evi indiki - uçulubdağıdılmış vəziyyətdə görürəm, kənardan baxıb köks ötürürəm ki, mən bunu necə tikib düzəldəcəm. Qapıda su
quyum vardı, buz kimi suyu olurdu, yuxuda həmin quyudan su içirəm. Ya da həyətdə əkdiyim ağaclarım
çiçəkləyib, öz-özümə sevinirəm ki, bu il yaxşı bar verəcək... Və oyanıb "kaş yuxu olmazdı”, - deyə yanıbyaxılıram...
Əlim bircə ona çatır ki, "Google maps” proqramı vasitəsilə Xocalıya, uçuq evimə baxıram, ürəyim parapara olur, ağlayıb sızlayıram... Biz nə qədər sevinsək də, gülsək də, şənlənsək də, ürəyimizin küncündə həmişə
bir nisgil, həsrət var. Yaşadığımız heç bir sevinc tam deyil. İnsan kimi də yarımçığıq. İşlərimiz də ala-yarımçıqdır.
Nə vaxt torpaqlarımız azad olsa, dağıdılmış yurd-yuvamızı, ocağımızı yandırıb evimizi bərpa etsək, onda
bütövləşəcəyik. O günün olacağına isə ümidim, inamım itməyib. İllərdir bir arzu ilə yaşayıram - Xocalıya qayıdıb
orda ölmək. Bundan böyük, ali arzum yoxdur. Mən Xocalıya qalib kimi getmək istəyirəm. Və əminəm ki, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin əmri ilə Azərbaycan Ordusu zəfər yürüşünə çıxacaq, biz də sönmüş ocaqlarımızı
yandırmağa gedəcəyik...
İndi də Elman Məmmədovun evində Xocalının şəkilləri var. Amma bu görüntülər Xocalının əvvəlki rəngli
həyatını yox, işğaldan sonrakı acı taleyini əks etdirir... Və o şəkillər əvvəlkilər kimi canlı olaraq çəkilməyib,
kompüterdən çıxarılıb... Xocalıdakı məhəllələrin şəkilləridir bunlar. Hər birinin də üzərində adı, kimlərin yaşadığı
qeyd olunub...
Bir də Xocalıdakı evinin yerləşdiyi məhəllənin görüntüsünü saxlayır Elman Məmmədov. Saxlayır ki, özü
həyatda olmasa belə nəvə-nəticələri Xocalıya qayıdanda o yeri tapıb, babalarının yuxusundan çıxmayan evi
təzədən tikib qursunlar...
Azərbaycan.-2020.-28 fevral.-№45.-S.1,5.
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Xocalı faciəsini danmağa çalışan erməni baş nazirin Münxen məglubiyyəti
Bahadur İmanquliyev
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı panel müzakirələrdə Ermənistanın baş naziri sələfləri kimi Xocalı qətliamının məsuliyyətindən boyun
qaçırdı. Bu baxımdan Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümünü qeyd etdiyimiz günlərdə Prezident İlham Əliyevlə
Ermənistanın baş naziri Paşinyanın məlum debatı xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Paşinyan debatda Azərbaycanı bu faciənin təşkilində ittiham etmiş, sonra isə həm müzakirələr boyu, həm
də Yerevana qayıtdıqdan sonra dəfələrlə yalan danışmışdır. Bu, bütün dünyada, o cümlədən Yerevanda böyük
əks-səda doğurmuşdur. Özünü qalib, xalqını isə hamıdan üstün tərzdə təqdim etməklə baş nazir bununla növbəti
dəfə Ermənistanın sülh konsepsiyasının olmadığını ortaya qoymuşdur. Onun təklif etdiyi mikroinqilablar isə hətta
ermənilərdə gülüş doğurmuşdur.
Paşinyan siyasətin şahmat taxtasında dama oyununun gedişləri ilə iməkləsə də, özünü qrossmeystr kimi
təqdim edir. Onun Münxendə Xocalı soyqırımının məsuliyyətinin Azərbaycan tərəfinin, Yerevanda isə rusların
üzərinə atması məhz bu boş iddiaların təzahürüdür. "Xocalıda azərbaycanlıların qırğınının Azərbaycandakı
ermənilərlə ortaq heç nəyi yoxdur, bunu Rusiyanın 366-cı alayı edib. Bu faciədə bizim günahımız yoxdur”.
Bununla Rusiyanı qeyzləndirdiyini anlayan Paşinyan sözlərini bir neçə dəqiqədən sonra "Twitter” səhifəsindən
silmişdir.
Amma artıq iş işdən keçmişdi və rusiyalı ekspertlər kükrəməyə başlamışdılar. Rusiyanın tanınmış
politoloqu, hərbi-siyasi analitik Oleq Kuznetsov Xocalı soyqırımının əsas günahkarlarının üç etnik ermənidən ABŞ vətəndaşları Monte və Markar Melkonyanlardan, eləcə də Jirair Səfilyanın Livan, Suriya, İordaniya əsilli
ermənilərdən yaratdığı "Arabo batalyonu” adlı qanunsuz silahlı qruplaşmaya daxil olan beynəlxalq terrorçulardan
ibarət olduğunu diqqətə çatdırdı.
Kuznetsov adıçəkilən Jirair Səfilyanın 2016-cı ildə Ermənistanda çevriliş etməyə cəhd göstərən "Sasna
Tsrar” qruplaşmasına rəhbərlik etdiyini də bildirir. Politoloq Xocalı qətliamının əsas günahkarının çox sayda etnik
ermənini özündə cəmləyən, Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyanın komandanlığı altında
tapşırıqları yerinə yetirən 366-cı motoatıcı alayın 2-ci batalyonu olduğunu yazır: "Nikol Paşinyanın 366-cı
motoatıcı alayın ruslara aid olduğunu dilə gətirməsi böyük siyasi səhvdir. 25 fevral 1992-ci ildən etibarən bu alay
MDB Birgə Silahlı Qüvvələrinin bir hissəsi idi. Baxmayaraq ki, Rusiya Baş Qərargahının Komandanlığına təhvil
verilərək Orenburq vilayətinə dislokasiya olunmalı idi”. Politoloq izah edir ki, 25 fevral 1992-ci il çərşənbə
axşamı idi. Alayın yeni növbətçi stansiyaya təhvil verilməsi martın 2-si bazar ertəsi günü başlamalı idi. Seyran
Ohanyan bu barədə alay komandirindən bir gün əvvəl, fevralın 24-də - bazar ertəsi günü müşavirə zamanı xəbər
tutmuş və öz tabeçiliyindəki 366-cı motoatıcı alayın 2-ci bölüyünü təcili Xocalıya tərəf aparmış və ondan əsas
məhvedici qüvvə kimi istifadə etmişdir. Ohanyan və onun bu bölükdən olan bir neçə erməniəsilli zabiti də
Melkonyan-Səfilyan silahlı birləşməsinə qatılmışdır. Moskvalı politoloq belə yazır: "Paşinyan növbəti dəfə özünü
biabır etdi. Bu statusu yazmamışdan əvvəl gərək o, heç olmasa "Vikipediya”nı oxuyardı. Ən azından təqaüddə
olan Seyran Ohanyana da zəng edib soruşa bilərdi”.
Məsələ burasındadır ki, erməni politoloqlar da baş nazirdən yanıqlıdırlar. Politoloq A.Manasyan Paşınyanın
bu görüşə İrəvandakı mitinqə çıxdığı kimi hazırlıqsız gəldiyini qeyd edir. Siyasi şərhçi A.Tevanyan isə
diskussiyada Paşinyanın tələblərinin yenə də eşidilmədiyini qeyd edir: "Baş nazir bir daha sübut etdi ki, dövlət
başçısının libası onun əyninə düz gəlmədi və həddən-ziyadə böyük oldu”.
Baş nazirin sözügedən debatda uydurduğu yalanlara Baron Münhauzenin özü də həsəd apara bilərdi. Çünki
bunun üçün xüsusi "istedad” tələb olunur. Paşinyan belə "fitri istedad” sahibi olmasını dəfələrlə nümayiş
etdirmişdir. Fikir verin: Münxendəki debatda çoxsaylı jurnalistlərin gözü qarşısında Azərbaycan Prezidenti
Paşinyandan soruşur ki, siz təmas xəttində erməni snayperinin Azərbaycan əsgərini öldürməsinə necə baxırsınız?
Paşinyan isə cavabında yalan uydurmağa qərar verir və belə deyir: "Prezident Əliyev dedi ki, bu gün Azərbaycan
əsgəri öldürülüb, mən isə deyirəm ki, bu gün Ermənistan-Azərbaycan sərhədində erməni əsgəri Azərbaycan
snayperləri tərəfindən yaralanmışdır”. Halbuki bu barədə yazan Rusiyanın "Vestnik Kavkaza” saytı erməni
mətbuatında araşdırma aparmış və həmin gün erməni əsgərinin vurulması barədə heç bir məlumat tapa
bilməmişdir. Sayt belə qənaətə gəlmişdir ki, Ermənistanın baş naziri birinci, bu yalandan ya əks-arqument kimi
istifadə etmiş, ya da Ermənistanın müdafiə naziri baş nazirə yalan məlumat verməklə Qazax rayonu istiqamətində
əsgər ölümlərini gizlətməyə cəhd göstərmişdir. Əslində, Ermənistan ordusunda baş verən ölümlərin sayı həqiqətən
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də elə kəskin surətdə artmışdır ki, ermənilərin onların bir qismini Azərbaycan snayperlərinin ayağına yazmaqdan
savayı əlacları qalmır.
"Vestnik Kavkaza” yazır ki, erməni baş nazirinin yalanlarının bir qismini də Münxen debatında Azərbaycan
Prezidenti ifşa etdi. Sayt qeyd edir ki, Azərbaycan Prezidenti özünə əmin idi, ingilis dilində fikirlərini səlis ifadə
edirdi, Paşinyana isə həm həqiqəti demək, həm də ingilis dilində danışmaq çətin idi. Bütün ekspertlər bir nəfər
kimi təsdiq edirlər ki, Əliyev arqumentlərini ardıcıl düzürdü, hüquqi sənədlərə, Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrinə əsaslanırdı və yerindəcə Paşinyanın yalanlarını ifşa edirdi.
Göründüyü kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Münxen debatında uduzan Paşinyan indi də
məğlubiyyətini pərdələmək üçün ümidsiz cəhdlərlə xal yığmağa çalışır. Amma o, nə qədər əlləşsə də, irəli getmək
əvəzinə geri düşür və sürətlə nüfuzunu itirir.
Azərbaycan.-2020.-28 fevral.-№45.-S.1,3.
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Dmitri Savelyev: Xocalının xatirəsi nəsillərin yaddaşında yaşayacaq
Fəridə Abdullayeva
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Bəşəriyyətin bütün tarixi qanlı hadisələrlə müşayiət olunub. AZƏRTAC-ın müxbiri dünyanın ən müasir
tarixində baş vermiş belə hadisələrdən biri, Azərbaycan xalqının daim göynəyən yarası - Xocalı faciəsi barədə
Rusiya Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Dmitri
Savelyevlə söhbət edib.
-Dmitri İvanoviç, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixində Xocalı faciəsinin rolunu necə qiymətləndirirsiniz?
-Dağlıq Qarabağda hadisələr başlanana qədər azərbaycanlılar və ermənilər dinc yanaşı yaşayırdılar. Lakin
Ermənistan SSR-in hakim dairələrinin həmin ərazini öz respublikalarına birləşdirmək niyyəti təcavüzkarlığa
səbəb oldu və bu da Azərbaycan xalqına saysız-hesabsız fəlakətlər və məşəqqətlər gətirdi. Qeyd edək ki, Xocalıda
soyqırımı aktı işğalçıların ilk cinayəti deyildi: Dağlıq Qarabağın Meşəli, Malıbəyli, Qaradağlı və Ağdaban kimi
kəndlərinin dinc əhalisi artıq qurbanlar vermişdi. Görünür, azərbaycanlıların qırılması kursu qabaqcadan
götürülmüşdü. Lakin bu hadisələrin apogey nöqtəsi məhz Xocalı qırğını oldu. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
bütün dövrü ərzində 30 mindən çox azərbaycanlı həlak olub. Lakin Xocalıda törədilmiş dəhşətli cinayətin məhz
bu 613 qurbanı hər bir azərbaycanlının qəlbini daim göynədən yaraya çevrilib və hətta 28 il keçəndən sonra da bu
itkilərin ağrısı səngimək bilmir.
-Belə irimiqyaslı hərbi əməliyyat nə üçün məhz Xocalıda aparıldı?
-Şəhər öz strateji mövqeyinə görə işğalçılar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Dağlıq Qarabağda yeganə
aeroport Stepanakertin cəmi 10 kilometrliyində yerləşən Xocalı şəhərində idi. Lakin bu, işğalçıların onlar üçün
təhlükəli olmayan dinc əhaliyə münasibətdə amansızlığına əsla haqq qazandırmır. Şəhərdə özünümüdafiə
qüvvələrinin kiçik, praktiki olaraq silahsız qrupu vardı. Bununla belə, Xocalı bir neçə ay mühasirədə oldu.
Şəhər əvvəlcə “Qrad” və “Uraqan” qurğularından atəşə tutuldu, sonra piyada qoşun sakinlərə divan
tutmağa, bunun üçün o cümlədən qadağan edilmiş silahdan istifadə etməyə başladı. Silahsız qadınların, uşaqların
və qocaların məhv edilməsinə heç bir bəraət qazandırıla bilməz. Günahsız insanları yalnız azərbaycanlı
olduqlarına görə öldürürdülər.
-Bəs siz erməni tərəfinin Xocalı faciəsini indiyədək “Azərbaycanın təbliğat aksiyası” adlandırmasına, dinc
əhalinin kütləvi qırğını faktını təkzib etməsinə necə münasibət bəsləyirsiniz?
-Onda Rusiya, İngiltərə, Fransa, Almaniya, ABŞ, Polşa, Türkiyə, habelə Baltik ölkələrindən olan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini işıqlandıran və faciə yerindən xeyli foto və videokadrları dünyaya nümayiş etdirən onlarca
fotoqraf və jurnalist də Azərbaycanın təbliğatçıları hesab edilməlidir. Xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmiş
insanların cəsədləri - törədilmiş cinayətin təkzibedilməz sübutu bax budur. Bəs “Xocalı şahidlərin gözü ilə” kitabı
necə olsun? Kitabda sağ qalmış xocalılılar qanlı hadisələrin təfərrüatını danışır, Xocalı qırğını haqqında
həqiqətləri dünya birliyinin diqqətinə çatdırırlar.
- Xoşməramlı insanlar Xocalı barəsində ədalətin zəfər çalması üçün nə etməlidirlər?
-Azərbaycan Respublikasının məqsədi cinayətkarları dünya ictimaiyyətinin məhkəməsinə vermək, habelə
tarixi ədaləti bərpa etməkdir. Bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqın, o cümlədən Xocalı sakinləri doğma yurdyuvalarına qayıtmalıdırlar. İndi isə Xocalı faciəsini daim dünya birliyinə xatırlatmaq, bu hadisələrin acı xatirəsini
nəsildən-nəslə ötürmək lazımdır. Xalqlar bilməlidirlər ki, azğın ksenofobiya və dözümsüzlük necə ağır nəticələrə
gətirib çıxarır. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyası başlayıb və bu hərəkat ildən-ilə genişlənir. Onlarca ölkədə xatirə gecələri və
konfranslar keçirilir, kitablar, kitabçalar nəşr olunur, faciədən bəhs edən tammetrajlı “Xoca” filmi ekranlara çıxıb.
İndi kampaniya yeni mərhələyə qədəm qoyur: Xocalı qırğınının dünya səviyyəsində soyqırımı aktı kimi
tanınmasına dair kampaniya aparılır. Bəzi ölkələr, o cümlədən Avropa ölkələrinin bir hissəsi, ABŞ-ın bir sıra
ştatları soyqırımını artıq rəsmən tanıyıblar.
-Bəs Rusiya ictimaiyyəti Xocalı hadisələrini necə xatırlayır?
- Şəksiz ki, həmvətənlərim bu ağrını Azərbaycan xalqı ilə bölüşürlər. Rusiyanın bir çox şəhərlərində Xocalı
hadisələri ilə bağlı xatirə günləri keçirilir. Vətəndaşlar başsağlığı verir, öz doğma və yaxınlarını itirmiş
azərbaycanlıların kədərini bölüşməyə hazır olduqlarını bildirirlər. Məsələn, fevralın 25-də Moskva sakinləri
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Tolerantlıq Muzeyində keçirilmiş xatirə tədbirində Xocalıda həlak olanlara
ehtiramlarını ifadə ediblər. Şəxsən mən ötən il olduğu kimi, bu il də fevralın 26-da Bakıda olmuşam, Xətai
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rayonunda Xocalı soyqırımı qurbanlarının memorialının – “Ana harayı” abidəsinin qarşısına əklilqoyma
mərasimində iştirak etmişəm. Yer kürəsində belə bir faciənin bir daha baş verməməsi üçün ən yaxşı müdafiə isə
nəsillərin yaddaşıdır.
Moskva
İki sahil. - 2020.- 27 fevral. - № 39. - S. 10.
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Xocalı faciəsi XX əsrdə insanlığa qarşı yönəlmiş ən dəhşətli cinayətdir
Könül Məmmədova,
Göyçay Rayon Qeydiyyat Şöbəsinin rəisi.
Tarix insanlıq əleyhinə yönəlmiş çox dəhşətli, qanlı cinayətlərin şahidi olub. Çox təəssüf ki, bu
antihumanist hadisələrin ən ürək parçalayanları, damarlarda qan donduranları bəşər tarixinə elm,
mədəniyyət, böyük kəşflər, ixtiralar əsri kimi daxil olmuş XX yüzillikdə törədilib.
XX yüzilliyin Xocalı qətliamından əvvəl planetimizdə iki yaşayış məntəqəsi eyni aqibətə məruz qalmış,
eyni üsulla məhv edilmiş, sakinləri xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. İndiki orta və gənc nəslin
nümayəndələri onlardan ikisi haqqında tarix kitablarından, elmi-publisistik əsərlərdən oxumuş, məlumat almışdır.
Bunlardan birincisi Belarusun Xatın kəndidir. İkinci Dünya müharibəsində - 1941-ci ildə faşistlər Xatın kəndini
tamamilə yandırmış, dinc sakinləri məhv etmişlər. İkincisi isə Vyetnamın Sonqmi kəndində baş vermişdir. Bu
kəndin sakinlərini isə partizanlara dəstək verdiklərini bəhanə edərək böyükdən-kiçiyə qədər məhv etmişdilər. Bu
iki qanlı, dəhşətli hadisə müharibə tarixinə dinc əhalinin soyqırımı kimi daxil olmuş və bütün dünyada geniş əkssəda doğurmuşdur. Lakin öz miqyasına, dəhşətinə və xüsusi amansızlığına görə bu iki hadisə Xocalı faciəsi ilə
müqayisə oluna bilməz.
Xocalı soyqırımı miqyasına, böyüklüyünə və xüsusi amansızlıqla, qəddarlıqla həyata keçirilməsinə görə
daha dəhşətlidir.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev bununla bağlı qeyd etmişdir: “Bu amansız və qəddar
soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu”.
Xocalı faciəsi bir gecənin hadisəsi deyildi. Ermənilər bu faciəyə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi
başlandığı gündən hazırlıq görmüşdü.
Ermənilərin Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ortalığa atıldığı zamandan başlayaraq, istər imperiya
tərkibində, istərsə də müstəqillik dövründə ölkəyə rəhbərlik edənlərin heç biri problemin qarşısının alınmasına
cəhd etməmişdi. Onlar hətta baş verən hadisələrə beynəlxalq aləm tərəfindən siyasi və hüquqi qiymət verilməsinə
belə nail ola bilməmişdilər. 1992-ci ilin yanvarından başlayaraq Dağlıq Qarabağın əhalisi azərbaycanlılardan
ibarət olan yaşayış məntəqələrinə ardı-arası kəsilməyən hücumlar başlandı. Köməksiz qalan azərbaycanlılar
təpədən-dırnağa silahlanmış erməni quldurları və Sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının hücumlarına
mətanətlə sinə gərsələr, inadla, qəhrəmanlıqla dirəniş göstərsələr də, qeyri-bərabər qüvvələr döyüşündə geri
çəkilməli oldular. Bir-birinin ardınca azərbaycanlılar yaşayan kəndlər işğal olundu və Xocalı şəhəri Xankəndi ilə
Əsgəran arasında tənha qaldı. Xocalı uzun müddət özünü qoruya bilsə də heç yerdən kömək ala bilmədiyi üçün
qeyri-bərabər döyüşlərdə erməni vandalizminin qurbanına çevrildi. Xocalıların harayına o dövrün Azərbaycan
iqtidarı və real siyasi güc olan AXC rəhbərləri laqeyd qaldılar, kömək əvəzinə vədlər verməklə kifayətləndilər.
Fevralın 25-də axşam 366-cı alayın hərbi texnikasının döyüş mövqelərinə çıxması və toplardan, tanklardan,
“Alazan” tipli raket qurğularından 2 saatlıq atəşdən sonra Xocalıya hücum başladı. Xocalıya üç istiqamətdən
hücum aparıldığından əhali Əsgəran istiqamətində qaçmağa məcbur olmuşdu. Tezliklə aydın oldu ki, bu bir məkrli
hiylə, tələ imiş. Naxçıvanik kəndi yaxınlığında əhalinin qarşısı erməni silahlı dəstələri tərəfindən kəsilmiş və onlar
sürəkli gülləyə tutulmuşlar.
Qarlı aşırımlarda və meşələrdə zəifləmiş, taqətdən düşmüş insanların çox hissəsi məhz Əsgəran Naxçıvanik düzündə erməni silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla məhv edilmişdir.
Bu hadisələr regiona İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayətinin vasitəçilik
missiyası ilə səfəri günlərinə təsadüf etmişdir. O, fevralın 25-də Azərbaycanın hakimiyyət rəhbərləri ilə görüşmüş
və fevralın 27-də Qarabağa, sonra isə Ermənistana səfər planlaşdırırdı. Bununla əlaqədar tərəflərin razılığı ilə
fevralın 27-dən martın 1-dək üçgünlük atəşkəs elan edilmişdi. Ermənilər razılığa məhəl qoymadılar və vədlərinə
xilaf çıxdılar.
Həmin günlərdə Azərbaycan qüvvələri Xocalı sakinlərinin köməyinə çata bilmədi, hətta meyitlərin
götürülməsi belə mümkün olmadı. Bu zaman isə ermənilər helikopterlərlə, ağ geyimli xüsusi qruplarla meşələrdə
gizlənmiş insanların axtarışlarını aparır, aşkar edilənləri əsir götürür, işgəncələrə məruz qoyurdular.
Fevralın 28-də tərkibində yerli jurnalistlər olan qrup 2 helikopterlə azərbaycanlıların həlak olduqları yerə
çata bildilər. Gördükləri mənzərə hamını dəhşətə gətirdi - düzənlik cəsədlə dolu idi. İkinci helikopterin havadan
mühafizəsinə baxmayaraq, ermənilərin güclü atəşi altında ancaq 4 meyiti götürmək mümkün oldu. Martın 1-də
yerli və xarici jurnalistlərin iştirakı ilə hadisə yerində daha da dəhşətli vəziyyət müşahidə olunmuşdu. Meyitlərin
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baş dərilərinin götürülməsi, qulaqlarının və digər orqanlarının kəsilməsi, gözlərinin çıxarılması, ətraflarının
kəsilməsi, çoxsaylı bıçaq və güllə yaraları, ağır texnika ilə əzilmələr, yandırılma halları aşkar edildi.
Dəhşətli faciə şahidlərinin dedikləri insanın qanın dondurur. Düşünürsən ki, elm və tərəqqi əsri olan XX
yüzilliyin sonunda bu qəddarlığı, insanlığa qarşı ağılasığmaz cinayəti törədənləri insan adlandırmaq insanlığa
ləkədir.
Xocalı sakini Cəlil Hümbətov deyir: “Mənim gözümün qabağında bir gəlinin qucağındakı körpəyə beş
avtomat gülləsi vurub parça-parça etdilər. Həmin gəlini isə sinəsindən güllə ilə vurub öldürdülər. Mənim oğlumu,
həyat yoldaşımı, 16 yaşında qızımı gözlərimin qarşısında, Xocalının içində öldürdülər. Bir məshəti türkünü on bir
nəfərlik ailə üzvü ilə birlikdə evdən çıxmağa qoymadılar, benzin töküb od vurdular, hamısı yandı”.
Xocalı sakini Əntiqə Qəhrəmanova isə olanları belə xatırlayır: “Əsgəran tərəfdən bir tank, bir BTR gəldi,
yoldakı və yolun kənarındakı adamları qırdılar. Meyitləri cərgə ilə düzdülər, adamların qulaqlarını kəsir,
qadınların döşünü kəsirdilər, kiminin gözlərini çıxarır, ya da yandırırdılar.
Bir neçə hamilə qadının qarnını yarıb uşaqlarını çıxardılar, ağacların üstünə atdılar. Bir erməni yeznəm
Təvəkkülün qulağını kəsib ayağına bir güllə vurdu. Sonra onu ağaca bağladılar. Ondan tələb etdilər ki, de, yer
erməninindir. Təvəkkül dedi ki, adam ölümdən ötəri yerini, vətənini satmaz. Sonra ayaqlarına benzin atıb od
vurdular, xeyli yanandan sonra təkrar dedilər ki, de, yer erməninindir. Təvəkkül eyni cavabı verəndən sonra
başından benzin töküb diri-diri yandırdılar”.
Şahidlərin söylədikləri belə faktlar yüzlərlədir.
Xarici mətbuat Xocalıda ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər haqqında belə yazırdılar:
“Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qadının sifətinin yarısı kəsilmişdir. Kişilərin
skalpları götürülmüşdür” (“İzvestiya”, Moskva, 4 mart 1992-ci il)”. Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda
öldürülmüş qadın və uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxarılmış 3 nəfəri görmüşlər. Bu
azərbaycanlıların təbliğatı deyil, bu reallıqdır (“Le Mond” qəzeti, Paris, 14 mart 1992-ci il). Mayor Leonid Kravets
yazırdı: “Mən şəxsən təpədə yüzə yaxın meyit gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla
öldürülmüş qadın, uşaq, qocalar görünürdü (“İzvestiya”, Moskva, 13 mart 1992-ci il).
“Ermənilər Ağdama tərəf gedən dəstəni güllələmişlər” (“Faynenşl Tayms” qezeti, London, 9 mart 1992-ci
il). Xarici mətbuatda belə yazıların sayı onlarladır. Törətdikləri ağır cinayətləri, vəhşilikləri ermənilər özləri də
etiraf edir və bunu bir qəhrəmanlıq kimi qələmə verməyə çalışırlar. Qarabağ hadisələrinin iştirakçısı, ermənilərin
ən çox sevdikləri ideoloqlardan biri Zori Balayan “Ruhumuzun dirçəlişi” adlı kitabında Xocalıda törətdikləri
soyqırımı haqqında yazır ki: “Biz Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını
pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın deyə Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun
ağzına soxdu. Daha sonra 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 uşağın
cəsədini hissə-hissə doğradı və bu türklərlə eyni kökdən olan itlərə atdı. Axşam eyni şeyi daha 3 türk uşağına
etdik. Mən bir erməni kimi öz vəzifəmi yerinə yetirirdim. Bilirdim ki, hər bir erməni hərəkətlərimizlə fəxr
duyacaq”.
Belə dəhşətli vəhşiliklərdən erməni yazıçısı-jurnalisti David Xerdiyan da özünün “Xaç uğrunda” kitabında
fəxrlə bəhs edir.
Çox təəssüf ki, ermənilərin özlərinin də etiraf etdikləri bu dəhşətli cinayətə hələ də dünyanın bir çox
dövlətləri, ictimai-siyasi birlikləri göz yumur, Azərbaycanın haqlı tələblərinə, çağırışlarına sükutla cavab verirlər.
Azərbaycan xalqının təkidli tələbi ilə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra bir
sıra tarixi gerçəkliklərin ortaya çıxması, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya tanıdılması, qəbul etdirilməsi
istiqamətində misli görünməmiş addımlar atılmağa başlanmış və həmin addımların nəticəsini bu gün açıq-aydın
hiss edirik. Xalqımızın, ümumən, bəşəriyyətin tarixində misli görünməmiş Xocalı soyqırımı Heydər Əliyevin
ölkəyə ikinci dəfə rəhbərliyi dövründə beynəlxalq qurumların və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə olduğu kimi
çatdırılmağa başlanılmış, bu gün həmin həqiqətləri dünyanın görməsi istiqamətində böyük işlər görülür,
irimiqyaslı addımlar atılır.
Mənim sakini olduğum rayonda - Göyçayda 1992-ci ildən indiyə kimi Xocalı faciəsinin canlı şahidləri Xocalı köçkünləri yaşayır. Onların söylədiklərini həyəcansız, qəhərsiz, göz yaşlarsız dinləmək mümkün deyil.
Lakin onlar inamlarını itirmirlər, öz doğma torpaqlarına qayıtmaq ümidilə yaşayırlar. Bu inamı ümummilli lider
Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan uğurlu siyasi, hərbi, ideoloji siyasətin ölkə Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirilməsi daha da möhkəmləndirir.
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Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başladılan “Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq təbliğat kampaniyası çərçivəsində görülən işlərin daha geniş vüsət alması, uğur qazanması
xocalılıların ürəyincədir.
Doğma yurdlarına qayıtmaq inamı gündən-günə güclənən Xocalı sakinləri ölkə rəhbərinin səyləri ilə
Xocalının azad olunacağı günün tezliklə gələcəyinə inanır və həmin günü səbirsizliklə gözləyirlər.
Respublika.-2020.-27 fevral.-№44.-S.4.
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Xocalı faciəsi musiqidə
Səadət Təhmirazqızı,
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Musiqi əsrarəngiz gözəlliyi təbliğ edən hisslərin, düşüncələrin tərcümanı olsa da, onun vasitəsilə dərd,
faciə də ifadə olunur.
Bu, musiqinin gücünün təzahürüdür. Bu gücü, qüdrəti ifadə etmək isə onu - yəni musiqini yaradanların
istedad və peşəkarlığından, həmçinin xalq və vətən sevgisindən irəli gəlir. Bu yerdə unudulmaz bəstəkarımız
Süleyman Ələsgərovun fikirləri düşür yadıma. O deyirdi: “Gərək sənətkar yaşadığı zamanın hadisələrini öz
əsərlərində ifadə edə bilsin ki, gələcək nəsil də bundan xəbərdar olsun. Çünki musiqi də tarixdir və o, nəsillər
arasında bir mənəvi körpü funksiyası daşıyır”.
Bəli, doğrudan da, musiqi tarixin səs yaddaşıdır. Ötən illərin bir çox hadisələri, yaşantıları bizə məhz
musiqi vasitəsilə də çatdırılıb. Təbii ki, xoşbəxtliyi sevinc, qəhrəmanlığı mübarizə, faciəviliyi isə kədər hissi ilə
dinləmişik. Bu məqaləni də elə kədər dolu hisslərlə qələmə alıram. Qəlbimdən keçən bu misralar kədər yükümü
bir az da artırır.
Əzizim, Vətən bağı,
Cənnətdir Vətən bağı.
Qəlbimizi göynədir,
Yurd dağı, Vətən dağı.
Xocalı da Vətənimizin cənnət guşələrindən biri idi. 28 ildir ki, bu torpaq düşmən tapdağındadır. Bəs,
görəsən, hələ qönçə olub gül kimi açılmayıb yerində solan, hələ nə vətən, nə ana, nə həyat sevgisinin dadını
bilməyən, hələ Xocalının gözəl təbiətini gəzib-dolaşmayan, hətta ayağı hələ yer tutmayan körpələrin ah-naləsi
düşməni tutmayacaqmı? Ötən illərdə qələm və sənət əhli bu kimi ağrılı suallara cavabı bədii dillə ifadə etməyə
çalışıblar. Bu minvalla Azərbaycan musiqi tarixində Qarabağ mövzusu böyük bir şaxəyə çevrilib. Qarabağın
füsunkar təbiətini, çal-çağırlı, sevincli günlərini tərənnüm edən əsərləri son illərin faciəvi motivləri əvəzləyib.
Vasif Adıgözəlovun “Qarabağ şikəstəsi” oratoriyası, “Natəvan” operası, Hacı Xanməmmədovun “Kamança ilə
orkestr üçün konserfi, Ramiz Mustafayevin
Bu qan yerdə qalan deyil” oratoriyası, Sevda İbrahimovanın “Qurbansız qalan tarım” əsəri, Firəngiz
Əlizadənin “İntizar” operası və daha neçə-neçə bəstəkarların əsərləri Qarabağ dərdinin, Qarabağ faciəsinin
musiqidə ifadəsidir.
Bu silsilədə Xocalı faciəsi də bəstəkarlarımızın diqqətindən kənarda qalmayıb. Dəhşətli soyqırımına həsr
olunan ilk əsərlərdən biri Məmməd Quliyevin böyük simfonik orkestr üçün “Rekviyem”idir. Bu əsər Xocalı
faciəsinin ümumiləşmiş kədər hisslərindən doğan matəm musiqisidir. Bəstəkar Arif Mirzəyevin orqan üçün
“Xocalı uşaqlarına layla” kompozisiyasında isə sanki itkin düşmüş, qəddar düşmən gülləsinə tuş gələn körpələrə
ağı deyən anaların fəryadı, onların qəlb göynədən laylasına qovuşub dərin kədər hissi yaradır.
Elnarə Dadaşovanın “Xocalı laylası” əsəri də həzin və qəmli notlar üzərində köklənib. Oqtay Rəcəbov
“Xocalı avazları” oratoriyasında bu ağır faciədən doğan ağrım-acını xalqın ruhuna yaxın melodik çalarlarla elə
ifadə edib ki, əsərin hər bir musiqi parçasında ümumxalq faciəsi əks olunub.
Xocalı faciəsinin 613 faciə qurbanının xatirəsini bəstəkar Yusif Mirişli “Xocalı 613” simfonik
poemasında yad edib.
Bu ümumxalq faciəsini musiqinin dili ilə ifadə edən bəstəkarlarımızın bir çoxu öz daxili emosiyalarını
əsərin ideya və məzmununa uyğun təsvir etməklə bərabər bəzən əsərin sərlövhəsində də ifadə ediblər. Azər
Dadaşovun “Xocalıya ədalət!” simfonik plakatı, Faiq Nağıyevin xor üçün “Xocalı harayı” əsərləri də bu
qəbildəndir.
Xocalı faciəsinin musiqidə ifadəsindən danışarkən bəstəkar Azad Zahidin Abdulla Qurbaninin sözlərinə
yazdığı “Xocalı yol gözləyir” və “Kül altından boy atacaq Xocalı” əsərlərini də qeyd edə bilərik. Ümumiyyətlə,
Azad Zahidin vətənpərvərlik mövzusunda bir neçə əsəri var ki, onlar təkcə Qarabağ faciəsini deyil, bu torpaq
uğrunda mərdlik göstərən qəhrəman oğulların igidliyini, insanların mübarizə əzmini də öz musiqisi ilə ifadə edir.
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“Lələtəpə fatehləri”, “Biz gəlirik, Qarabağ!”, “Qartaltəpə”, “Aprel zəfəri”, “Bayraqtəpə qartalları” və başqa
mahnılar bu qəbildəndir.
Xocalı faciəsi bütün insanlığa qarşı dəhşətli cinayət kimi tarixə yazıldı və yalnız Azərbaycan
bəstəkarlarının deyil, digər xalqların sənətkarlarının da kədər hissinin ifadəsinə çevrildi. Bu mənada Rusiyanın
Xalq artisti Aleksandr Çaykovskinin “Xocalı” matəm musiqisi, fransız bəstəkarları Pyer Tillau və Roman
Zantenin əsərlərini, qazax bəstəkarı Balnur Kıdırbekin “Xocalı qurbanları”nın da adını çəkə bilərik. Bu əsərlərin
hər birində bu vətəndən olmayan, bu torpaqda doğulmayan, amma yüksək insani hisslərə malik olan İnsan
ürəyinin vəhşiliyə, qəddarlığa, amansızlığa qarşı hiddəti, etirazı musiqi dili ilə təqdim olunub. Bu da bir daha
sübut edir ki, faciə dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan sənət adamlarını da sarsıdıb.
Biz isə yenidən qayıdırıq Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığına. Deyirlər dərd uzaqlaşdıqca dağa
dönər. Xocalı faciəsi də bir dərd olaraq sənətkarlarımızın qəlb dağına çevrilib. Bəstəkar Nazim Quliyevin
“Xocalı” operası, Rəna Qədimovanın “Sarı gəlin” balladası, Tofiq Bakıxanovun “Humayun” simfonik muğamı,
Rüfət Ramazanovun “Təəssürat”, “And” əsərləri və digər bəstəkarların əsərlərində hüzn, kədər, qəm-qüssə
intonasiyaları ilə yanaşı, mübarizə ruhu və düşməni məğlub edərək qələbəmizə inam hissi öz əksini tapır.
Bu mövzuda həmsöhbət olduğumuz hər bir Azərbaycan bəstəkarı belə deyir: “Mən qələbə himni yazmaq
arzusu ilə yaşayıram”. Bu yalnız bəstəkarın yox, hər bir azərbaycanlının arzusudur. Tanrının qüdrəti, dövlətimizin
gücü sayəsində bu arzumuz çin olsun.
Mədəniyyət.-2020.-26 fevral.-№15.-S.5.
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Əsrin faciəsi Rusiya mediasında
"Xocalı qətliamı təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bütün dünya xalqlarının faciəsidir”
Azər Nuriyev
28 il bundan öncə bəşər tarixinə ən qanlı faciələrdən biri kimi düşən Xocalı soyqırımı ilə bağlı dünya
mediası çoxsaylı məqalələr, informasiyalar, reportajlar dərc edir. Təqdirəlayiq haldır ki, illər uzunu faciənin
üstündən keçməyə üstünlük verən Rusiya mediası da artıq bu qətliama obyektiv yer verməyə başlayıb. Məsələn,
qonşu dövlətin dünyaca məşhur "Lenta.ru” saytı yazır ki, 28 il bundan öncə Xocalıda baş verən faciənin
qurbanlarını Azərbaycan xalqı hələ də yad edir. "Qarabağ münaqişəsinin ən qızğın dövründə erməni silahlı
qüvvələri strateji əhəmiyyət kəsb edən şəhəri əvvəlcə mühasirəyə alıb hücumla ələ keçirdilər. Bu əməliyyat dinc
sakinlərin qətli ilə nəticələndi. 600-dən artıq azərbaycanlı qətlə yetirildi və onların arasında uşaqlar, qocalar,
qadınlar çoxluq təşkil edirdi. Faciəni törədənlər hələ də cəzalandırılmayıb. Xocalı faciəsini Dağlıq Qarabağ
müharibəsində ən qanlı və qəddar epizodu adlandırırlar”, - deyə portal yazır. Materialda həmçinin faciəvi
hadisədən fotoreportaj da təqdim edilir.
Başqa bir nüfuzlu nəşr "Nezavisimaya qazeta” isə Xocalı soyqırımını Azərbaycan xalqının sağalmaz yarası
kimi təqdim edir: "Dünya boyunca fevralın sonunda Xocalıda baş verən faciə qurbanlarının xatirəsi qeyd edilir.
Kiçik şəhərdə mənasız yerə aparılan müharibədə yerli sakinlər qətlə yetirildilər. Həmin tarix Azərbaycan xalqı
üçün mənasız qəddarlığı xatırladan xatirə simvoluna çevrilib”. Müəllif yazır ki, "Xocalı 1992-1994-cü illərdə
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin qızğın dövründə iki qüvvə arasında qarşıdurmanın mərkəzində olan kiçik
bir şəhər idi. Buradakı bu fövqəladə halın əsası əslində daha əvvəl qoyulub. Şəhərdə sürətli inkişaf gedir,
demoqrafik tarazlığın dəyişməsi ilə möhkəmləndirilən sənaye obyektlərinin tikintisi həyata keçirilirdi”. Xocalını
mühüm nəqliyyat məntəqəsi adlandıran müəllif şəhərdən bir neçə yol (Ağdam - Şuşa, Əsgəran – Xankəndi)
keçdiyini və Dağlıq Qarabağda böyük təyyarələri qəbul edə biləcək yeganə hava limanı olduğunu yazır. Əlavə
edir ki, "1991-ci ilin payızında erməni qüvvələri Xocalını mühasirəyə aldılar və bir müddətdən sonra şəhərə yalnız
helikopterlə getmək mümkün oldu. Xocalıya son vertolyot uçuşu 1992-ci il fevralın 13-də həyata keçirildi və atəşə
məruz qalmaları səbəbindən pilotlar bloklanan yaşayış məntəqəsinə uçmaqdan imtina etdilər. Bu vaxta qədər
Xocalıda vəziyyət fəlakətli idi - su, elektrik, istilik, ərzaq problemləri var idi. Azərbaycan qüvvələrinin Əsgərana
qarşı əks-hücum cəhdləri də uğursuz oldu. Erməni hərbi qüvvələri iddia edirdilər ki, Xankəndinin yaşayış yerlərini
mütəmadi olaraq Xocalıdan ağır silahlarla bombardman edirlər, lakin şəhər ələ keçirildikdən sonra məlum oldu
ki, burada ciddi hərbi texnika yoxdur. Ancaq Azərbaycanda hesab edirlər ki, şəhərə hücum yalnız 27-29 fevral
1988-ci ildə Sumqayıt hadisələrinin qisası idi və növbəti ildönümünə təsadüf etdi. Fevralın 25-də şəhərdə
yaxınlaşan təhlükə ilə bağlı şayiələr yayılsa da, yerli sakinlər hücum barədə xəbərdarlıq olmadığını söyləyirlər.
Fevralın 25-də axşam saatlarında toplardan, zirehli texnikalardan və çoxsaylı buraxılış raket sistemlərindən
istifadə olunmaqla şəhərə hücum başladı. Müdafiəçilərin mövqeləri dərhal məhv edildi. Hücum başlayandan sonra
şəhərdə qalan mülki şəxslər (təxminən 2500 nəfər) oranı tərk etməyə çalışdı, lakin atəşə tutuldu, öldürüldü və
tutuldu və olmazın işgəncələrə məruz qaldı. Bəziləri (qadınlar və uşaqlar) qaçaraq dağlarda gizlənməyə çalışdılar,
lakin dondular.
Beləliklə, Xocalı faciəsi münaqişənin ən kütləvi və qanlı qırğınına çevrildi. Xocalıda və onun ətraflarında
613 nəfər qətlə yetirildi. Azərbaycan Prezident Kitabxanasının veb saytında mövcud olan ölənlərin sayı
siyahısında təcavüzkarların inanılmaz vəhşiliyinə şəhadət verən yüzlərlə ad və şəhadətnamələr var. Siyahılara
böyüklər və uşaqlar daxildir, bir çoxların üzərində işgəncə əlamətləri var. Bu faktlar Rusiya İnsan Hüquqları
Mərkəzinin faciəyə həsr olunmuş hesabatında da qeyd edilib. Xocalıda baş verənlərin bir çox mənbələri var bunlar hadisə ilə bağlı o günlərin media nəşrlərinin topluları, beynəlxalq hesabatlar və sağ qalan şəhər sakinlərini
qəbul edən həkimlərin xatırlatmalarıdır.
Bir neçə onilliklər ərzində rəsmi Bakı və müxtəlif ölkələrdəki Azərbaycan xalqının nümayəndələri Xocalı
faciəsinə diqqəti cəlb edərək beynəlxalq təşkilatların, dünyanın müxtəlif ölkələrinin hökumət və parlamentlərinin
baş verənlərə qiymət vermələrinə, hadisəni soyqırımı aktı kimi qəbul etmələrinə çalışdı. Bosniya və Herseqovina,
Kolumbiya, Çex Respublikası, Meksika, Pakistan, Panama, Peru, Rumıniya, Qvatemala, habelə ABŞ-ın bir sıra
ştatlarının qanunverici orqanları Xocalıda soyqırımını tanıyan aktlar qəbul etdilər.
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Məqalənin sonunda bildirilir ki, vəhşilikləri görməməzliyə salmaq, unutmağa çağırmaq pis siyasətdir,
cinayətlər araşdırılmalı və cinayətkarlar cəzalandırılmalıdır. "Bu, hər şeydən əvvəl bəşəriyyət üçün lazımdır ki,
dünyanın hər yerindəki insanlar əmin olsunlar: Xocalı kimi bir faciə bir daha baş verməyəcəkdir”.
"Novıe izvestiya” yazır: "Bəşəriyyət tarixində bir xalqın nümayəndələrinin digərinə münasibətdə göstərdiyi
şiddətli qəddarlığın çox kədərli səhifələri var. Növbəti ildönümü 26 fevralda qeyd edilən Xocalı qətliamı da bu
səhifələrdən biridir. Bu, şübhəsiz ki, Dağlıq Qarabağdakı hərbi münaqişənin ən qaranlıq bir epizodudur, bu dövrdə
Azərbaycanın Xocalı şəhərinin yüzlərlə sakini, o cümlədən qadın və uşaqlar həlak olub, yaralanıb və itkin düşüb.
Erməni hərbçiləri bu şəhərə olan maraqlarını Xankəndindən cəmi 10 kilometr məsafədə, Azərbaycan
artilleriyasının müdaxiləsiz əsas düşmən bazasına minaatan atəşi etməsinə imkan verən rahat mövqeyi ilə izah
ediblər. Bundan əlavə, Dağlıq Qarabağdakı Xocalıda yerləşən yeganə aerodrom ağır təyyarələr qəbul edə bilirdi.
Mübahisə qəribədir, çünki çox sayda hesabata görə, bu şəhərdə ağır silahlar yox idi və belə bir məsafədən
Xankəndinə minaatan atəşi etmək mümkün deyil. Buna baxmayaraq, erməni komandanlığı şəhəri tamamilə
mühasirəyə almışdı (hətta telefon əlaqəsi kəsildi, elektrik, istilik və su kəsilmişdi). Erməni mənbələri xəbər verir
ki, şəhər sakinlərinə yaxınlaşan hücum barədə xəbərdarlıq edilmişdi, lakin mülki şəxslərin təxliyəsi gec
başlamışdı. Lakin hüquq müdafiəçilərinin ümumi rəyinə görə, təxliyə ilə bağlı hər hansı xəbərdarlıq xarici
işğalçıların tələbi ilə evlərindən və mənzillərindən qaçmaq istəməyən mülki şəxslərin qırğınları və öldürülməsi
üçün bəhanə ola bilməz.
Rusiyanın "Memorial” hüquq müdafiəsi mərkəzinin məlumatına görə, əməliyyat başlayanda Xocalıda 2
mindən 4 minə qədər mülki vətəndaş olub. Onların əksəriyyətinin taleyi dəhşətli olub... Hücumun özü 25-dən 26a keçən fevral gecəsi başladı. Mütəxəssislərin fikrincə, bu tarix təsadüfən seçilməmişdi, çünki SSRİ ərazisində
kütləvi millətlərarası zorakılığın başlamasından dörd il əvvəl Azərbaycanın Sumqayıt şəhərində erməni talanları
baş vermişdi (Sumqayıt faciəsini kim tərəfindən təşkil edildiyi hələ məlum deyil, zorakılıqda təqsirləndirilənlər
arasında erməni millətindən olan insanlar da var idi).
Şahidlər iddia edirlər ki, MDB Ümumi Qüvvələrinin 366-cı motoatıcı alayı tərəfindən erməni hərbçilərinə
rəhbərliklərinin birbaşa əmri olmadan hərbi dəstək verilib. General Polyakov daha sonra "Financial Times”a
verdiyi müsahibədə demişdi ki, Dağlıq Qarabağda qalan 103 erməni bu alayda xidmət edib. Saat 23-də atəş
başladı, gecə saat 1-də piyadalar Xocalıya girdi və səhər 7-də şəhər müdafiəçilərinin müqaviməti sona çatdırıldı.
Sağ qalan Xocalı sakinləri hücum zamanı yaşayış binalarının zirzəmilərində gizlənməyə çalışdıqlarını və
daha sonra şəhəri tərk etməyə çalışdıqlarını söylədilər. Kimsə bunu bacardı, amma hamı deyil... "Memorial”
şəhərin tutulmasından dörd gün sonra cəmi 200 cəsədin qonşu Ağdama çatdırıldığını, bunlardan 13-nin uşaq, 51nin qadın olduğunu bildirdi. Onların böyük əksəriyyətinin ölüm səbəbi güllə yaraları olub. Bəziləri isə kəskin
cisimlərlə zərbələr nəticəsində öldürülüb. Ölülərin cəsədləri üzərində əlavə işgəncələr və hətta baş dərisini soyma
faktları da qeyd edilib. Faciədən dərhal sonra rus və Avropa dillərində yayımlanan dəlillərin yalnız kiçik bir
hissəsi:
- Çoxları şil-küt edilib, bir balaca qızın yalnız bir başı qalıb...
- Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir yaşlı qadının üzünün yarısı kəsilmişdi. Kişilərin
dərisi soyulmuşdu...
- Ağdamdakı xarici jurnalistlər, Xocalıda öldürülən qadınlar və uşaqlar arasında dırnaqları çıxarılan, baş
dərisi soyulanları gördülər. Bu, Azərbaycan təbliğatı deyil, reallıqdır.
Bundan əlavə, "Human Rights Watch” beynəlxalq insan haqları təşkilatı şahidlik edir: "Bir neçə onlarla
müdafiəçi ilə müşayiət olunan izdiham şəhər Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən tutulduqdan sonra oradan
qaçdılar. Azərbaycanla sərhədə yaxınlaşanda bir erməni silahlı postuna rast gəldilər və vəhşicəsinə güllələndilər.
Erməni tərəfi iddia edir ki, bu, Xocalı sakinlərinə verilən "dəhliz”dən istifadə etməyib, erməni dayaq
məntəqələrini atəşə tutan silahlı şəxslərin müşayiəti ilə yola çıxmaları və bununla da atəşi geri qaytarmaları ilə
əlaqədardır. Ancaq bu faktlar təsdiqini tapmadı və günahsız insanların ölümünə bu şəkildə haqq qazandırmaq
daha qəribədir. Belə vəhşiliklərə görə heç bir bəhanə ola bilməz”. Əlavə edilir ki, "Xocalı qətliamı təkcə
Azərbaycan xalqının deyil, bütün dünya xalqlarının faciəsidir. Bu cür vəhşiliklərin təzahürləri əsaslı deyil,
insanları sülhə və harmoniyaya yaxınlaşdırmır, əksinə, hər dəfə onları təkamül nərdivanlarına atır. Yəqin təsadüfi
deyil ki, bu "döyüş”ün "qalibləri” qara tarixi qeyd etməməyi üstün tutur, eyni zamanda mülki əhali arasında itki
sayını minimuma endirirlər”.
"Qazeta.ru”da dərc olunan materialda da Xocalı qətliamına obyektiv qiymət verilir. "Hücumun qurbanları
yüzlərlə mülki şəxs olub, şahidlərin dediyinə görə, qarlı sahədən qaçmaq istəyərkən artilleriya və snayper atəşi ilə
vurulub. İngilis jurnalist, Qafqaz üzrə mütəxəssis Tomas de Vaal SSRİ-nin son aylarında Dağlıq Qarabağdakı
vəziyyəti "xaosa yaxın” adlandırmışdı.
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"Arqumenti nedel” nəşrində dərc olunan "Xocalı – sağalmaz yara” başlıqlı məqalədə isə vurğulanır ki, bir
çox xalqların tarixində çoxsaylı insan tələfatı ilə bağlı "ağrılı nöqtələr” var: Yəhudilərdə Babiy Yar, belaruslarda
Xatın, çinlilərdə Nankin, yaponlarda Xirosima və s. Belə faciəvi gün azərbaycanlılarda da var. Onun adı Xocalıdır.
Qonşular arasında münaqişə adi haldır. Bu, həm ayrı-ayrı insanlara, həm də bütöv xalqlara aiddir. Onlar arasında
həmişə illərlə yığılmış gərginlik tapmaq mümkündür. Bəzən bu gərginliklər hətta yüz illərlə yığılır. Ya
axmaqlıqdan, ya qatı nifrətdən, ya da bəd niyyətdən sovet hakimiyyəti əsrlərlə formalaşmış düzəni kəsibdoğrayırdı. Bütöv xalqlar köçürülür, başqalarının torpaqlarında yerləşdirilirdi. Ən qanlı yaralardan biri də
Ermənistanla Azərbaycan arasında yarandı. Dağlıq Qarabağ xalqların döyüş meydanına çevrildi. Xocalı faciəsinin
qurbanları unudulmayıb. Bakıda, Lənkəranda, Haaqada, Berlində, Sarayevoda, Ankarada, Mexikoda faciə
qurbanlarına abidələr ucaldılıb. Həlak olanlar hər il Azərbaycanda izdihamlı mitinqlərlə yad edilir. Lakin yad
etmək təkcə unutmamaq üçün deyil, həm də belə faciələrin təkrarlanmaması üçün lazımdır”.
Kaspi. - 2020.- 27 fevral. - № 36. - S. 5.

34

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Yolu, işığı kəsilmiş, ərzağı tükənmiş Xocalı Ermənistana qarşı təkbaşına,
qəhrəmancasına döyüşürdü
Serj Sərkisyan Xocalı soyqırımının təşkilatçısı və birbaşa iştirakçısıdır
Elçin Zaman
İnsanların diri-diri yandırılması, başlarının kəsilməsi, üzlərinin dərisinin soyulması, körpə uşaqların
gözlərinin çıxarılması, hamilə qadınların qarınlarının süngü ilə yarılması-bunlar erməni vəhşiliyinin Xocalı
soyqırımındakı təzahürləridir
Ötən əsrin dəhşətli faciələrindən sayılan Xocalı soyqırımının 28 ili tamam olur. Bu faciə iki yüz ilə yaxın
bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir. Təbii ki, xocalılar bir neçə il erməni
işğalçılarına qarşı mərdliklə döyüşmüşlər. Hətta amansız soyqırımı günündə də onlar özlərini əsl qəhrəman kimi
aparmış, erməni-sovet hərbi birləşmələrinə qarşı qeyri-bərabər döyüşdə igidliklə vuruşmuş, düşmən qarşısında
əyilməmiş, xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinə şərəfli səhifələr yazmışlar.
Ermənilərin Xocalını ələ keçirməkdə əsas maraqları bu şəhərin strateji mövqeyə malik olması ilə əlaqədar
idi. 7000 əhalisi olan Xocalı Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə yerləşirdi. Yeganə aeroport da Xocalıda idi.
1988-ci ildən başlamış Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixində ən müdhiş hadisələrdən biri
Xocalıda baş vermiş soyqırımı oldu. Bu hadisə XX əsrin ən dəhşətli və qəddar faciələrindən biri hesab edilir.
Qeyd edək ki, 1991-ci ilin oktyabrından Xocalı blokadada idi. Oktyabrın 30-dan etibarən şəhərə gedən
bütün avtomobil yolları bağlanmış, yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot olmuşdu. Xocalıya sonuncu vertolyot
1992-ci il yanvar ayının 28-də endi. Şuşa səmasında mülki vertolyotun vurulması nəticəsində Azərbaycanın sayseçmə 40 nəfər vətəndaşının həlak olmasından sonra şəhərlə hava əlaqəsi də kəsildi. Yanvarın 2-dən elektrik
enerjisi də verilmirdi. Xocalılılar ancaq öz qəhrəmanlıqları və şəhər müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində yaşayır
və müdafiə olunurdular. Şəhərin müdafiəsi əsasən avtomat və ov tüfəngləri ilə silahlanmış yerli özünümüdafiə
dəstəsi, yerli milis qüvvələri və Milli Ordunun döyüşçülərindən təşkil olunmuşdu. Fevralın ikinci yarısından
başlayaraq Xocalı erməni silahlı dəstələrinin mühasirəsinə alınmışdı və hər gün toplardan, ağır texnikadan
atəşlərə, erməni dəstələrinin həmlələrinə məruz qalırdı.
Xocalıya hücuma hazırlıq fevralın 25-də axşam 366-ci alayın hərbi texnikasının döyüş mövqelərinə
çıxması ilə başlanılmışdı. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə XX əsrin ən böyük faciəsi - Xocalı qırğını
baş verdi. Erməni silahlı dəstələri Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı hərbi
alayının köməyi ilə silahsız və köməksiz Xocalı şəhərinə hücum etdilər. Tanklardan, “Alazan” tipli zenit
toplarından 2 saatlıq atəşdən sonra şəhərə hücum başlandı. Düşmən kini-küdurəti içinə yığıb kimsəyə aman
vermədi. Şəhər əvvəlcə erməni qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınmış, sonra isə artilleriya və ağır hərbi
texnikadan güclü və amansız atəş açıldı, az bir vaxt ərzində yanğın baş verdi, Xocalı tamamilə alova büründü.
Xocalıya üç istiqamətdən hücum aparıldığından əhali Əsgəran istiqamətində qaçmağa məcbur olmuşdu.
Tezliklə aydın olmuşdur ki, bu məkrli hiylə imiş. Naxçevanik kəndi yaxınlığında əhalinin qarşısı erməni silahlı
dəstələri tərəfindən kəsilmiş və onlar gülləbarana tutulmuşlar. Dinc əhali erməni vəhşiliyindən yayınıb meşələrə,
dağlara qaçsalar da, onların çoxu soyuqdan, şaxtadan həlak oldular...Cinayətkar erməni qoşunlarının vəhşiliyi
nəticəsində Xocalı əhalisindən 613 nəfər öldürülmüş, 487 nəfər şikəst olmuş, 1275 nəfər dinc sakin - qocalar,
uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək ağlasığmaz erməni zülmünə, təhqirlərinə məruz qalmışdır. 150 nəfərin taleyi
hələ də məlum deyildir. Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Onlar diridiri yandırılmış, başları kəsilmiş, üzlərinin dərisi soyulmuş, körpə uşaqların gözləri çıxarılmış, süngü ilə hamilə
qadınların qarınları yarılmışdır. Ermənilər hətta meyitləri də təhqir etmişdilər... Qarlı aşırımlarda və meşələrdə
zəifləmiş, taqətdən düşmüş insanların çox hissəsi məhz Əsgəran-Naxçevanik düzündə erməni silahlı dəstələri
tərəfindən xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Baş vermiş dəhşətli soyqırımı Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi
tərəfindən xalqdan gizlədilir, bu qanlı faciə bütün vasitələrlə ört -basdır edilirdi. Yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin
yenidən hakimiyyətə gəlişindən sonra Xocalı faciəsinin törədilməsinin əsl səbəbləri barədə xalqa ətraflı məlumat
verildi.
Xocalı soqırımının dünya ölkələri tərəfindən tanınması üçün Prezident İlham Əliyev və ölkənin Birinci
vitse -prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri
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Mehriban xanım Əliyeva səmərəli görüşlər keçirmiş, beynəlxalq tədbirlərin təşkilinə nail olmuşlar. Həmçinin
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezdienti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə hər il 30-dan çox ölkədə
“Xocalıya Ədalət” kampaniyası keçirilir.
Hər il Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev,
xanımı Mehriban Əliyeva, dövlət və hökumət nümayəndələri, ziyalılar, ictimayyət nümayəndələri, bir sözlə,
bütün ölkə vətəndaşları soyqırımı qurbanlarının xatirəsini dərin ehtiramla anır və ümumxalq yürüşündə iştirak
edirlər. Yürüş Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək və erməni faşistləri tərəfindən insanlığa
qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədi daşıyır. İyirminci
əsrin ən dəhşətli qırğınlarından biri olan Xocalı faciəsini törədənlər bütün dünya azərbaycanlıları, bu soyqırıma
biganə qala bilməyən beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən lənətlənir və hər bir azərbaycanlının qəlbi soyqırımına
məruz qalmış soydaşlarımızın yaxınları, doğmaları ilə birgə döyünür.
Qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən Dağlıq Qarabağda və işğal olunmuş digər ərazilərdə
törədilən cinayət əməlləri 1 oktyabr 2000-ci il tarixdə qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 16-cı fəslində nəzərdə tutulmuş sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərə aid edilib. Cinayət işinin
istintaqı hərbi prokurorluq orqanlarında keçirilən islahatlardan sonra daha da sürətlənib. Baş prokurorunun 30
mart 2009-cu il tarixli əmrinə əsasən, respublika Hərbi Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə dair İstintaq İdarəsinin
tərkibində Xüsusi istintaq şöbəsi yaradılaraq yuxarıda göstərilən cinayət işinin istintaqı həmin şöbəyə həvalə
edilib.
Respublika Hərbi Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə dair İstintaq İdarəsinin tərkibində yaradılan Xüsusi
istintaq şöbəsi tərəfindən beynəlxalq hüquq normalarına uyğun soyqırımı, deportasiya, işgəncə və digər epizodlar
üzrə hərtərəfli istintaq hərəkətləri aparılıb, nəticədə 2011-ci il yanvarın 1-dək sülh və insanlıq əleyhinə müharibə
cinayətləri törətmiş 239 nəfər, habelə ümumi cinayətlər kateqoriyasına aid banditizm, qəsdən adam öldürmə və
digər cinayətlər törətmiş 48 nəfər barəsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlbetmə qərarları çıxarılıb. Məhkəmə
qərarlarına əsasən, onların barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib, axtarış elan edilib, bununla bağlı müvafiq
sənədlərin aidiyyəti orqanlara göndərilməsi təmin olunub.
Aparılan istintaqla o da müəyyən edilib ki, beynəlxalq humanitar hüquq normalarını, insan hüquqları üzrə
ən müxtəlif konvensiyalara məhəl qoymayan erməni hərbi birləşmələri dinc əhalini qətlə yetirmək məqsədilə
insanlığa ləkə olan ən qəddar üsullara əl atıblar. Xocalıda mülki əhalinin planlı şəkildə qətlə yetirilməsini sübut
edən çoxsaylı faktlardan biri də məhz budur ki, həmin gün əhalinin zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyən dəstələri
ərazidən çıxış yollarında əvvəlcədən xüsusi hazırlanmış pusqularda güllələniblər. Xocalıdan qaçan əhalinin
Naxçıvanik kəndi ərazisində pulemyot, avtomat və başqa atıcı silahlardan gülləbaran edilməsi bunu bir daha
təsdiqləyir. Bütün bunlar ermənilərin 1992-ci ildə Xocalı şəhərində törətdikləri qeyri-insani hərəkətlərin kökündə
məhz soyqırımı niyyətinin dayandığını aşkar surətdə üzə çıxarır.
İstintaqla o da müəyyən edilib ki, ermənilər beynəlxalq humanitar hüquqda yolverilməz sayılan soyqırımı
cinayətinə şüurlu, məqsədli şəkildə, bilərəkdən əl ataraq, misli görünməmiş qətliamlar törədiblər. BMT Baş
Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 saylı qətnaməsində qeyd olunur ki, genosid insan qruplarının yaşamaq
hüququnu tanımamaqla insan mənliyini təhqir edir, bəşəriyyəti insanlar tərəfindən yaradılan maddi və mənəvi
dayaqlardan məhrum edir. Belə bədnam əməllər BMT-nin məqsəd və vəzifələrinə tam ziddir.
Cinayət işi öyrənilərkən müəyyən edilib ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirən Ermənistan hərbi
birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı silahlı separatçı birləşmələr keçmiş SSRİ-nin Xankəndidə yerləşən 366-cı
alayının hərbçiləri tərəfindən dünya dövlətlərinin qəbul etdiyi beynəlxalq hüquq normalarına da riayət edilməyib.
366-cı alayın hərbi qulluqçularının və digər şəxslərin Xocalı soyqırımında iştirakı tam sübuta yetirilmiş,
onların Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin soyqırımına görə məsuliyyəti nəzərdə tutan maddələri ilə
təqsirləndirilən şəxslər kimi cəlb olunmaları barədə qərarlar çıxarılıb. Həmçinin barələrində məhkəmələr
tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilib və beynəlxalq axtarışlarının həyata keçirilməsi üçün müvafiq sənədlər
İnterpolun Azərbaycan Milli Bürosuna göndərilib.
Daha bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan, keçmiş müdafiə
naziri Sehran Ohanyan Xocalı soyqırımının birbaşa təşkilatçıları və iştirakçılarıdır. Təsadüfi deyildir ki,Serj
Sarkisyan mətbuata müsahibələrində Xocalı soyqırımını törətmək ideyasının ona məxsus olduğunu və bununla da
azərbaycanlılarda qoxu və vahimə yaratmaq istədiklərini bildirib. Ancaq vaxt gələcək onlar bu soyqırıma görə,
həm Azərbaycan xalqının ədalət məhkəməsi qarşısında, həm də beynəlxalq tribunallarda cavab verməli olacaqlar.
İki sahil. - 2020.- 27 fevral. - № 39. - S. 16.
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Sənət əsərləri Xocalı soyqırımını törədənləri lənətləyir
M. Mükərrəmoğlu
Xocalı soyqırımı bəşər tarixinin ən qanlı səhifələrindən biridir. Bu dəhşətli faciənin ağrı-acısı Azərbaycan
xalqının yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. Bu gün muzeylərimizdə, sərgi salonlarında toplanmış yüzlərlə rəsm
əsəri, paytaxtımızda və regionlarımızda heykəltəraşlarımızın yaratdığı Xocalı abidələri tarixi yaddaşımızın
daşıyıcılarına çevrilmişlər. Belə əsərlər bu gün də yaranmaqdadır. Bunun səbəbi odur ki, hər bir sənətkarın
qəlbində bu ağrı yaşayır və onlar bunu əsərlərə çevirməklə müəyyən rahatlıq tapırlar. Hər bir yaradıcı insan bu
tarixi həqiqətə öz daxili dünyası ilə yanaşır. Yaranan əsərlərin əksəriyyətində yerlə-yeksan edilmiş şəhərin, onun
insanlarının ağrı-acısı duyulur.
Bu baxımdan Xalq rəssamı, heykəltəraş Xanlar Əhmədovun yaratdığı əsərlər daha ibrətamizdir. Onun bu
mövzuda əsərləri müxtəlif muzeylərdə saxlanılır. “Nalə”, “Ana körpəsi ilə”, “Yanmış qadın”, “Ata fəryadı”
əsərləri faciənin miqyasını əks etdirmək baxımından daha təsirlidir. Xalq rəssamı deyir ki, o hadisələrin ağrıacısını hiss etmiş sənət adamı bu mövzuya biganə qala bilməz: “O günlər mən Ağdam bölgəsində olmuşam. Bir
sənət adamı kimi Xocalı həqiqətlərinə biganə qala bilməzdim. Düşünürəm ki, bu əsərləri yaratmaqla həm
Azərbaycan vətəndaşı kimi, həm də sənət adamı kimi mövqeyimi, düşüncələrimi ortaya qoymuşam”.
Hazırda Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının, Milli İncəsənət Muzeyinin fondlarında Xocalı faciəsini
əks etdirən çox sayda əsər qorunub saxlanılır. Milli İncəsənət Muzeyinin rəngkarlıq bölməsinin müdiri Mehriban
Nuriyeva deyir ki, saxlanılan əsərlərin bir hissəsi Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən alınaraq muzeylərə verilib. Bəzi
əsərlər isə müəlliflərin özləri tərəfindən muzeylərə təqdim olunub.
Xocalı mövzusuna ən çox müraciət edən fırça ustalarından biri də Nazim Məmmədovdur. Bu gün mərhum
rəssamın 60-dan çox əsəri Xocalı həqiqətlərini özündə yaşadır. O, həm də Xocalı faciəsi zamanı baş verən dəhşətli
hadisələrin şahidi olub. Muzeyin fondunda Nazim Məmmədovun rəngkarlıq janrında silsilə əsərləri – “Uşağın
ölümü”, “Onu öldürdülər”, “Xocalı Qavroşu”, “Oğul anası”, “Mən yetim qaldım”, “Çingizin xatirəsi”, “Onları
Xankəndinə apardılar”, Kamil Ramazanovun “Nəvə və nənə”, “Ana-bala faciəsi” “Körpə girovlar”, “Murovdağ”,
Natiq Fərəcullazadənin “Keçid” və digər əl işləri var.
Xocalı faciəsinə həsr olunmuş əsərlərin sayı artmaqda davam edir. Bu sənət əsərləri Azərbaycan
Respublikasının müxtəlif ölkələrindəki səfirliklərinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirlərdə, sərgilərdə Xocalı
həqiqətlərindən “danışır”, bu faciənin ağrılarını dünya ictimaiyyətinə tanıdır. Paytaxtımızda və regionlarımızda
bu mövzuda qiymətli abidələr yaradılmışdır.
Ən böyük abidə Bakıdakı Xocalı prospektində – “Xətai” metro stansiyasının yaxınlığında ucaldılıb.
Abidənin müəllifləri -- heykəltəraş Teymur Rüstəmov, atası Aslan Rüstəmov və qardaşı Mahmud Rüstəmovdur.
Abidənin açılış mərasimi 2008-ci ildə olub. Ondan öncə isə həmin yerdə 1993-cü ildə ucaldılmış başqa bir
monument dayanırdı. Həmin abidə tələsik hazırlanmışdı və sənətkarlıq baxımından o qədər də uğurlu deyildi.
Buna görə də onu dəyişmək barədə qərar qəbul edildi. Yeni abidə ölçüsünə görə də əvvəlkindən fərqlənir. Əgər
köhnə abidənin hündürlüyü 4 metr idisə, indi abidə postamenti ilə birlikdə 9 metrdir. Heykəlin hündürlüyü isə 3
metr 20 santimetrdir. Yeni layihənin müəllifləri abidənin əsas kompozisiyasını saxlayıb. Abidədə gənc qadın
qucağında öldürülmüş uşaqla təsvir olunub.
Bir sıra xarici ölkələrdə də Xocalı faciəsinə həsr olunmuş abidələr ucaldılıb. Məsələn, Hollandiyanın Haaqa
şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə yaradılıb. Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində
Şteqlits-Selendorf inzibati dairəsindəki Qotfrid-Benn kitabxanasının həyətində “Xocalı” abidəsi var. Abidənin
ucaldılmasının təşəbbüskarı Səlhab Məmmədov, Akif Əsgərov, Əli İbadullayev və əsərin həmmüəlliflərindən
biri, Almaniyada yaşayan görkəmli azərbaycanlı rəssam və heykəltəraş İbrahim Əhraridir. Türkiyədə də Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidələr var.
Azərbaycan bəstəkarları da bu mövzuda çox qiymətli əsərlər yaratmışlar. Onları dinlədikcə xalqımızın o
ağrılı anlarını yenidən yaşayırsan. Musiqinin bütün janrlarında bu mövzuda əsərlər yaradılmışdır.
Məşhur fransız bəstəkarı Pyer Tiluanın simfonik orkestr üçün yazılmış “Xocalı 613” əsəri yaralı yerimiz
olan Xocalı soyqırımı qurbanlarına həsr edilmişdir. Xocalı qurbanlarına ithaf olunmuş bu əsər sülhə çağırışdır.
“Xocalı-613” çox təsirli sənət əsəridir. O, bu əsərlə faciədə həlak olan həmvətənlərimizə böyük ehtiram nümayiş
etdirib. Bu əsər faciədə həlak olan həmvətənlərimizin xatirəsinə ucaldılmış möhtəşəm musiqi abidəsidir.
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Açığını deyək ki, kinematoqrafiya sahəsində Xocalı faciəsi kifayət qədər əks olunmayıb. 1993-cü ildə
rejissor Oruc Qurbanov “Haray” filmini çəkmişdi. “Fəryad” filmində də bu mövzu qismən əks olunub. Vahid
Mustafayevin “Xocalı”, rejissor Mərahim Fərzəlibəyovun çəkdiyi “Qırmızı qar” filmləri isə bütövlükdə bu faciəyə
həsr olunmuşdu. Amma bizə “Belarusfilm”in istehsal etdiyi “Qara ağcaqayın” filmi kimi geniş diapazonlu,
hadisələrin mahiyyətini ekran dili ilə açan filmlər lazımdır.
Doğrudur, Milli qəhrəmanlar haqqında filmlərin bir çoxunda Xocalı hadisələrinə toxunulub. Məsələn Milli
Qəhrəman Əlif Hacıyev haqqında rejissor Könül Kərimovanın “Azərbaycanlı olmaq böyük şərəfdir” adlı sənədli
filmini buna misal göstərmək olar.
Bir neçə il bundan qabaq Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə "Sonsuz dəhliz” adlı sənədli film çəkilmişdi.
Film Leyla Əliyevanın "Xocalıya ədalət!” layihəsi çərçivəsində lentə alınmışdı və həmin kinolent dünyanın əksər
ölkələrində nümayiş etdirildi.
Bu sənədli araşdırma Xocalı faciəsinin bilavasitə iştirakçılarının – Xocalı sakinlərinin, həmin hadisələri
araşdıran jurnalistlərin və döyüş əməliyyatlarının birbaşa iştirakçılarının – erməni separatçılarının nümunəsində
hadisələrin səbəblərinə və təfsilatına həsr olunub.
Filmdə dərin təhlil aparılıb, kütləvi qətlləri məhz kimlərin törətdiyi barədə şübhələri yox edən faktlar və
şahid ifadələri təqdim edilib.
Filmdə, həmçinin ermənilər və azərbaycanlılar arasında düşmənçiliyin kökünə və bunda xarici qüvvələrin
roluna nəzər salınır.
Filmin rejissoru və prodüsseri litvalı sənədli filmlər müəllifi Aleksandr (Andryus) Brokasdır.
Söz yox ki, bundan sonra da kinematoqrafçılarımız tarixi yaddaşımızın bu qanlı səhifəsini yaşadan sanballı
sənət əsərləri yaradacaqlar.
Xalq qəzeti.-2020.-27 fevral.-№44.-S.5.
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İnsanlar kütləvi şəkildə “Ana harayı” abidəsinə doğru axışırdılar
28 ildir ki, xalqımızın qan yaddaşına yazılan bir faciənin ağrı-acısını yaşamaqdayıq. Yalnız vətənində,
doğma yurdunda yaşayan soydaşlarımızın deyil, dünya azərbaycanlılarının dilinin əzbərinə, nənələrin ağıbayatısına çevrilib tar-mar olunan, bir gecənin içərisində məhv edilən, yer üzündən silinən, "tonqal”lara atılan
Xocalımız.
Dünən Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad etmək, ermənilər tərəfindən törədilmiş bu vəhşi
qətliamı bir daha beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq məqsədi daşıyan izdihamlı mərasim bir daha
göstərdi ki, xalqımız bu faciəni heç zaman yaddan çıxarmayacaq.
Anım mərasimində şəhid Xocalının şahid xocalılıları da az deyildi. "Ana harayı” abidəsinin ətrafında göz
yaşı axıda-axıda doğmalarının daşa həkk edilən adlarını axtaranlardan biri də Roza Quliyeva idi. Abidənin
üzərində adları yazılmış bütün Quliyevlər onun doğmalarıdır. Atası da o gecə əsir düşüb: "Xocalı faciəsindən
danışmaq çox ağırdır. Ermənilər qorxaq, xain və hiyləgərdirlər. Onlara kömək edən sovet ordusunun 366-cı alayı
oldu. Atam əsirlikdən qayıtdıqdan sonra deyirdi ki, bizi orada döyən, zülm verənlərin birini də tanımırdıq. Deməli,
xaricdən və Ermənistandan gələn muzdlu daşnaklar idilər”.
Sabir Aslanov Ağdamın Şelli kəndindəndir. Bildirdi ki, atası Xəqani Aslanov da Xocalının o dəhşətli
günlərində xocalılılarla birlikdə olub. Həmsöhbətimiz deyir ki, 3 qardaş (atası və iki əmisi) Qarabağın müdafiəsi
uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olublar. Xocalının işğal edildiyi gecə xocalılıların köməyinə ikinci dəfə gedən
atası orada şəhid olub. Şəhid oğlunu yandıran həm də atasının meyitinin çıxarıla bilməməsidir.
Xalidə Hüseynovanın siyahıda 3 doğmasının - atasının, anasının və qardaşının adları var. O dəhşətli
hadisədən bir həftə sonra doğmalarının meyitlərini meşədən tapıblar: "Onları Bərdənin Yeni Həyat kəndində
torpağa tapşırdıq. Mərhum Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayevin ağlaya-ağlaya çəkib göstərdiyi cəsədlərin
arasında idilər. Budur, baxın, Hüseyn, Həsən, Ziynət, Yunis, Rəşid, Sədaqət...”
Elmira Əzizova o gecə ağır yaralanıb. Əsgərlərimiz onu yaxınlıqdakı hospitallardan birinə çatdırıblar.
Həyat yoldaşı döyüşlərdə iştirak edib, mühasirədə qalıb. O da doğmalarını itirib. 7 şəhid verib.
Günel İbrahimli Elmira Əzizovanın qızıdır. O müdhiş gecənin şahidi olmasa da, eşitdikləri onu dəhşətə
gətirir. Düşünür ki, Xocalı faciəsini unutmaq olmaz. Ata-anası da bu mənada o qanlı gecəni uşaqlarının yaddaşına
yazıblar ki, onlar da gələcək nəsillərə çatdırsınlar. Günel o gecənin şəhidlərinin hər birinin müqəddəs məzarını
ziyarət edə bilmədiklərinin çox ağır olduğunu dilə gətirdi.
O gecə iki qardaşından əli üzülən Pərvanə Məmmədovanın isə itkiləri yalnız bunlar olmayıb: "Qayınatamla
birlikdə nəslimizdən o gecə 15 nəfər itirmişik. Bu abidəni nə yaxşı ki, ucaldıblar. Dövlət başçısına, Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarıq ki, şəhidlərimizin adını həmişə uca tutublar. Bu abidə də bizə
bir təsəllidir, yoxsa hara ziyarətə gedə bilərdik? Xalqımız xocalılıların dərdinə illərdir ki, şərik çıxır. İnanırıq ki,
torpaqlarımız işğaldan azad ediləcək. Xocalıda doğulmayan uşaqlar o yerlərdə yenidən qurub-yaradacaqlar.
Xocalının başı əzəldən bəlalı olub: dolub-boşalıb”.
Solmaz İsmayılova 63 saylı tam orta məktəbin müəllimidir. Xocalıda dünyaya göz açmış bu ana da 613
nəfərlik şəhid siyahısındakı adların arasından doğmalarını axtarıb tapır: Həmid və Tariyel Səmədov qardaşları.
Solmaz xanım Həmid Səmədovun ömür-gün yoldaşıdır. Deyir ki, qaynı Tariyelin meyitini hadisə yerindən çıxara
bilməyiblər. Həyat yoldaşını isə Ağcabədinin Təzəkənd kəndində dəfn ediblər...
Gözüyaşlı analardan biri də Gülayə Orucovadır. 16 yaşlı balasını - Cavan Canan oğlunu o gecə itirib. Dörd
gün meşədə gizlənsələr də sonradan onları əsir götürüblər. Gənc və yeniyetmə oğlanları onlardan ayırıb naməlum
istiqamətə aparıblar ki, ölmüş ermənilərin məzarı üstündə başlarını kəssinlər. Həyat yoldaşı ilə birlikdə min bir
məşəqqətlər yaşadığı əsirlikdən qurtarıb gəlsələr də, oğlundan hələ də bir soraq ala bilməməsi onu dağlayır...
Anım mərasimi iştirakçıları arasında respublikamızın tanınmış ziyalıları da var idi. İnternat Məzunlarının
Sosial İnteqrasiya Gənclər İctimai Birliyinin sədri Araz Əhmədov deyir ki, Xocalı faciəsinin dünyada soyqırımı
kimi tanınması üçün dünya azərbaycanlılarının da üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür: "Tarixin ən qəddarcasına
törədilmiş kütləvi terror aktına qarşı səsimizi bir daha ucaltmalıyıq!
Xocalının qisasının alınması faciənin mahiyyətinin dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılmasından
keçir. Düzdür, Prezident İlham Əliyevin, eləcə də Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın, həmçinin
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın "Xocalıya ədalət” devizi artıq nəticəsini
göstərməkdədir.
Xocalı, ümumiyyətlə, Qarabağ dərdləri bizi daha çox birləşdirir. Həmin birliyin bu gün şahidiyik. Bu,
işğalçı Ermənistana və haqqa göz yuman, ikili standartlardan xilas olmayan bir sıra beynəlxalq birliklərə mesajdır:
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Biz Xocalıya dönəcəyik! Biz Qarabağımızın işğal altında qalmasına dözməyəcəyik. Buna hərbi, iqtisadi gücümüz
və sıx birliyimiz də sübutdur!”
Tahirə Hüseynovanı danışdırmaq heç də asan deyildi. Dilində ancaq bayatı-ağı idi. Görünür ki,
doğmalarının, əzizlərinin adları bu abidə üzərində yazılanlardan idi..
Almaz Məmmədova isə fikirlərini bir qədər fərqli ifadə etdi. Qarabağın, o cümlədən yağmalanan
Xocalısının qisasının alınmasında hər an öndə getməyə hazırdır! Bu, onun düşmən üzərində qələbə çalınması,
torpaqlarımızın işğaldan azad olunması naminə söylədiyi mübariz fikirlərindən də hiss olunurdu.
Xocalı faciəsi xalqımızın yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. Ziyarətdə Bakı şəhəri Nərimanov rayonunun
səhiyyə işçilərinin əksəriyyəti iştirak edirdi. Həkimlərdən Rafael Bayramov, Arzu Səfərova, Amil Eyvazov,
Svetlana Nəcəfova, Firuz Nağıyev, Sevinc Həsənova, Elzamə Hacıyeva və digərləri anım mərasimində iştirakı
özlərinə vətəndaşlıq borcu hesab edirdilər. Deyirdilər ki, qoy bütün bəşəriyyət səsimizi eşitsin, Azərbaycan
torpaqları işğaldan azad olmalıdır, ədalət zəfər çalmalıdır!
Ziyarətçilər arasında qardaş Türkiyədən gələnlər də az deyildi. Türkiyənin Bursa şəhərindən gəlmiş
Mehmet Sevgin bildirdi ki, Xocalı faciəsi xalqımızın, insanlığın qan yaddaşına yazılmış ən dəhşətli hadisədir:
"Hər il Xocalı qətliamının qurbanlarının anım tədbirində iştirak edirik. Biz azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə
eyni acıları hiss edirik. Soyqırımı zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin, sovet qoşun birləşməsi alayının iştirakı
ilə milli mənsubiyyətinə görə yüzlərlə türkü vəhşicəsinə qətlə yetirdilər”.
Kayseridən olan Müzəffər Eroğlu və dostları Xocalı şəhidlərinin anım mərasimində iştirak etməyi özlərinə
borc biliblər. Deyirlər ki, Xocalı faciəsi yalnız azərbaycanlıların deyil, bütünlüklə türk xalqlarının qan yaddaşına
yazılmalıdır! Bu faciə heç vaxt unudulmamalıdır!
Dünən kimi dindirdiksə söylədi ki, belə haqsızlığı nə dünya birliyi, nə də tərəqqipərvər insanlar heç vaxt
bağışlamamalıdır: "Bu, bəşəriyyətə, insanlığa qarşı vəhşilikdir. Bu tarix heç zaman unudulmayacaq. Biz inanırıq
ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində şəhid Xocalı və digər Qarabağ torpaqları
işğaldan azad olunacaq!”
Azərbaycan.-2020.-27 fevral.-№44.-S.7.
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Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasəti: tarixi və siyasi-hüquqi müstəvidə
Elman NƏSİROV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Siyasi
Araşdırmalar İnstitutunun direktoru, siyasi elmlər doktoru, professor
Xocalı faciəsi 200 ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı
müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Xocalıdakı mülki insanların məqsədyönlü qırğını sadəcə azərbaycanlı olduqları üçün onların kütləvi
məhvinə yönəlmişdi. Beynəlxalq hüquqa görə belə hərəkətlər “soyqırımı” anlayışına uyğundur və dünya
ictimaiyyəti
tərəfindən
bu
cür
tanınmalıdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Son iki yüz ildə Azərbaycan xalqı dəfələrlə kütləvi qırğınlara və soyqırımlarına məruz qalmışdır.
XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq kütləvi və məqsədli şəkildə Cənubi Qafqaza köçürülən ermənilər xarici
havadarlarının köməyi ilə soydaşlarımızın yaşadıqları minlərlə yaşayış məntəqəsini viran etmiş, bir
milyondan artıq soydaşımıza qarşı bəşəri cinayət olan soyqırımı siyasətini həyata keçirmişlər. Azərbaycan
xalqına qarşı erməni təcavüzünün başlıca məqsədi tarixi Azərbaycan torpaqları hesabına erməni
dövlətinin əsasını qoymaq və sonradan müxtəlif yollarla onu genişləndirməklə “böyük Ermənistan”
yaratmaqdan ibarət olmuşdur.
1826-1828-ci illər Rusiya–İran, 1828-1829-cu illər Rusiya–Türkiyə müharibələrindən dərhal sonra İran və
Türkiyədən köçürülən 130 minə yaxın erməni əsasən İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarının ərazilərində
məskunlaşdırılmışdır. Həmin müharibələr nəticəsində 359 müsəlman kəndi dağıdılmış, əhalisinin xeyli hissəsi
məhv edilmiş və torpaqlarından didərgin salınmışdır. Türkmənçay müqaviləsindən sonra İrəvan və Naxçıvan
xanlıqları ərazisində təşkil edilən erməni vilayətində mövcud olan 1111 yaşayış məntəqəsindən cəmi 62 kənddə
(erməni kilsələrinin ətrafında) ermənilər yaşayırdılar.
Son iki yüz ildə indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycan türklərinə qarşı həyata keçirilən qırğınlar,
deportasiya və soyqırımları nəticəsində onların yaşadıqları iki minə yaxın yaşayış məskəni boşaldılmışdır.
Azərbaycanlıların öz əzəli torpaqlarından qovulması ilə paralel ermənilərin onların yerində məskunlaşdırılma
kampaniyası XIX əsrin sonunda Türkiyədə baş qaldıran erməni separatizminin yatırılmasından sonra daha geniş
vüsət almışdır. XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqzda yaşayan 1,3 milyon erməninin 1 milyonu xaricdən gələn
ermənilərdən ibarət olmuşdur.
Həmin dövrdə “Daşnaksütyun” partiyası öz proqramında dəyişiklik edərək, fəaliyyətinin ağırlıq mərkəzini
Cənubi Qafqaza keçirmiş, müstəqil erməni dövləti qurmaq məqsədilə terrorçu silahlı birləşmələr yaratmışdır.
Rusiyanın rəsmi dairələrinin ermənipərəst mövqeyindən istifadə edən “Daşnaksütyun” partiyası İrəvan, Gəncə
(Yelizavetpol) və Tiflis quberniyalarında Azərbaycan türkləri yaşayan əraziləri təmizləmək və orada erməniləri
məskunlaşdırmaq məqsədilə kütləvi qırğınlar törətmişdir. 1905-1906-cı illərdə, yəni ötən əsrin əvvəlində
Rusiyada baş verən iğtişaşlardan bir fürsət kimi istifadə edən ermənilər əvvəlcə Bakıda, sonra isə İrəvanda,
Naxçıvanda, Gəncədə, Qarabağda, Zəngəzurda, Qazaxda və Tiflisdə dinc azərbaycanlılara qarşı qırğınlar
törətmişdir. Erməni silahlı dəstələri İrəvan–Naxçıvan–Zəngəzur–Qarabağ istiqamətində yerləşən azərbaycanlı
yaşayış məskənlərinin əhalisini qırmaqla, qovmaqla və həmin ərazilərdə erməniləri məskunlaşdırmaqla gələcək
Ermənistan dövlətinin əsasını qoymaq istəyirdilər. Sayları on min silahlıdan artıq olan erməni birləşmələri İrəvan
şəhərində və onun ətraf kəndlərində, Eçmiədzin (Üçkilsə) və Şərur-Dərələyəzdə, Gəncə quberniyasının Zəngəzur
qəzasının Gorus, Qapan və Qarakilsə (Sisyan) nahiyələrində, Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl, Qazax qəzalarında kütləvi
soyqırım törətmiş, 200-dən artıq azərbaycanlı kəndini viran qoymuşlar.
Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı çevrilmiş soyqırımı siyasəti çar Rusiyasında mərkəzi hakimiyyətin
süqut etdiyi, keçmiş imperiyanın dərəbəylik və anarxiya şəraitində yaşadığı 1918-ci ildə daha geniş vüsət almışdır.
Bu dövrdəki soyqırımı daha mütəşəkkil şəkildə və daha böyük bir qəddarlıq və amansızlıqla həyata keçirilmişdi.
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Təkcə 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Muğanda, Lənkəranda ermənilər 50 mindən
çox azərbaycanlını qətlə yetirmiş, evlərini talan etmiş, on minlərlə adamı öz yurd-yuvalarından didərgin
salmışdılar. Yalnız Bakıda 30 minə yaxın soydaşımız xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmiş, Şamaxı qəzasının 58
kəndi dağıdılmış, 7 min nəfərədək adam, o cəmlədən 1653 qadın və 965 uşaq öldürülmüş, Quba qəzasının 122
müsəlman kəndi yerlə yeksan edilmişdi. Qarabağın dağlıq hissəsində 150-dən çox, Zəngəzur qəzasında 115
Azərbaycan kəndi vəhşicəsinə dağıdılmış, əhaliyə cinsinə və yaşına fərq qoyulmadan qəddarcasına divan
tutulmuşdu. İrəvan quberniyasında 211, Qars vilayətində 92 Azərbaycan kəndi dağıdılmış, yandırılmış və talan
edilmişdir. İrəvan azərbaycanlılarının çoxsaylı müraciətlərindən birində göstərilir ki, qısa müddət ərzində bu tarixi
Azərbaycan şəhərində və onun çevrəsində 88 kənd dağıdılmış, 1920 ev yandırılmış, 132 min azərbaycanlı məhv
edilmişdir. Erməni cəza dəstələrinin törətdikləri vəhşiliklər, daşnak hakimiyyəti dövründə yürüdülən “türksüz
Ermənistan” siyasəti nəticəsində İrəvan quberniyasının azərbaycanlı əhalisinin sayı 1916-cı ildə 375 min nəfərdən
1922-ci ildə cəmi 70 min nəfərə enmişdir. Göründüyü kimi, qısa müddət ərzində soyqırımın və genişmiqyaslı
etnik təmizləmələrin aparılması nəticəsində erməni millətçiləri qarşılarına qoyduğu məqsədə əsasən nail olmuşlar.
Şovinist ruhlu erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı cinayətlərinin cəzasız qalması, bu
cinayətlərə heç bir siyasi-hüquqi qiymətin verilməməsi səbəbindən sovet hakimiyyəti dövründə də azərbaycanlılar
onlara qarşı yeridilən antihumanist siyasətlə dəfələrlə üzləşmişlər. Ermənistan SSR ərazisində yaşayan
azərbaycanlıların taleyi bu düşünülmüş, rüsvayçı siyasətin əyani təzahürüdür. “Sürünən” deportasiyalar, habelə
1948-1953 və 1988-1989-cu illərin zorakı deportasiyaları nəticəsində Ermənistan SSR-dən yarım milyona yaxın
azərbaycanlı qovulmuş, onların bütün əmlakı talan edilmişdir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra fövqəladə istintaq komissiyası yaradılmış və
ermənilərin xalqımızın başına gətirdikləri müsibətlər şahid ifadələri əsasında sənədləşdirilmişdir. Xalq
Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə hər il martın 31-ni matəm günü kimi qeyd etmək qərara alınmışdı. Erməni
təcavüzünün qurbanlarının xatirəsi 1919-cu və 1920-ci il martın 31-də matəm kimi qeyd edilmişdi. 1920-ci ildən
sonra Ermənistanda Azərbaycan türklərinə qarşı deportasiya siyasəti “dostluq” və “beynəlmiləlçilik” pərdəsi
altında davam etdirilmişdir. 1930-1937-ci illərdə Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhəd boyunda yaşayan 50 minə
yaxın azərbaycanlı repressiyaya məruz qalaraq həbs olunmuş, Qazaxıstan və Sibir çöllərinə sürgün edilmişlər.
1947-ci il dekabrın 23-də SSRİ Nazirlər Sovetinin “Ermənistan SSR-də kolxozçu və digər azərbaycanlı
əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” qərarına əsasən 1948-1953-cü illərdə
azərbaycanlılar yaşayan ən münbit ərazilərdən, xüsusən də İrəvan və onun ətraf rayonlarından 150 minə yaxın
əhali deportasiyaya məruz qalaraq Azərbaycanın aran rayonlarına köçürülmüşdür. Köçürülən əhalinin təqribən
yarısı iqlim şəraitinə uyğunlaşmayaraq tələf olmuşdur.
1988-ci ildə keçmiş SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyindən istifadə edən Ermənistan
Respublikası Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini anneksiya etməyə cəhd göstərməklə yanaşı, Ermənistan SSR Ali
Soveti sessiyasının məxfi göstərişinə əsasən, 1988-ci il noyabrın 22-dən 28-dək müddət ərzində soydaşlarımız
yaşayan 22 rayonda 170 tam və 94 qarışıq (ermənilərlə) yaşayış məskənləri azərbaycanlılardan təmizlənmiş,
nəticədə 200 mindən artıq azərbaycanlı 18 min müsəlman kürd, min nəfər rusdilli əhali Azərbaycana pənah
gətirmişdir. Həmin vaxt 216 azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, minlərlə qadın, uşaq və qoca bədən xəsarəti
almış, on minlərlə ailənin əmlakı qarət olunmuşdur.
Ermənistan Respublikası azərbaycanlılara qarşı təkcə fiziki soyqırım siyasətini deyil, onları tarixi-etnik
torpaqlarından təmizlədikdən sonra mənəvi soyqırım – türk mənşəli toponimləri erməniləşdirmək aksiyasını da
həyata keçirmişdir. Son vaxtlara qədər mövcud olan türk mənşəli toponimlərin hamısı dəyişdirilmiş və yaxud
soydaşlarımızın yaşadıqları kəndlər ölü zonaya çevrilərək, yaşayış məntəqələrinin siyahısından silinmişdir.
Monoetnik Ermənistan dövləti yaratmağa nail olan Ermənistan rəhbərləri onu dəstəkləyən dövlətlərin
hərbi-sənaye potensialından bəhrələnərək, əhalisinin 30 faizini azərbaycanlılar təşkil edən Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətini, habelə, 7 ətraf rayonu (Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam və Füzuli rayonlarını)
işğal edib xarabazara çevirmiş, əhalini soyqırımına məruz qoymuşlar. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın
12 rayonunu işğal etmiş (ərazisinin 20 faizi, yaxud 1/5 hissəsini), 20 minə yaxın Azərbaycan vətəndaşını
öldürmüş, 4 minə yaxın əhalini girov götürmüşlər ki, onların da əksəriyyətini uşaqlar, qadınlar və qocalar təşkil
edirlər. İşğal edilmiş ərazilərdə 4 mindən çox sənaye və kənd təsərrüfatı obyekti, 724 şəhər, kənd və qəsəbə qarət
edilmiş, ümumi sahəsi 6 milyon kv. metr olan 180 mindən artıq mənzil və şəxsi ev, minə yaxın təlim-tərbiyə
müəssisəsi, 3 minə yaxın mədəni-maarif ocağı, 700-dən artıq tibb müəssisəsi erməni vandalları tərəfindən
dağıdılmışdır.
Nəhayət, Azərbaycan xalqına qarşı Xocalıda törədilmiş soyqırım aktı öz miqyası etibarilə Xatın, Lidisa,
Sonqmi və Srebrenitsa ilə müqayisə oluna bilər. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalı
şəhərinin mülki əhalisi 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni terrorçuları tərəfindən kütləvi
soyqırıma məruz qalmışdır. Bəşəriyyətə qarşı olan bu soyqırım aktında Ermənistan Respublikasının silahlı
qüvvələri və Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ ərazisindəki erməni terrorçu birləşmələri keçmiş SSRİ43
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nin Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyyətinin və hərbi texnikasının iştirakı ilə Xocalı
şəhərini işğal edərək azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasətini həyata keçirmişlər. Bu bəşəri cinayətdə mayor
Seyran Ohanyanın (Ermənistan Respublikasının keçmiş müdafiə naziri) komandanlığı altında 366-cı alayın 2-ci
batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandanlığı altında 3-cü batalyonu, 1 saylı batalyonun qərargah rəisi Valeri
Çitçiyan və alayda xidmət edən 50 nəfərdən artıq erməni zabiti iştirak etmişdir.
Soyqırım siyasəti nəticəsində 613 nəfər qətlə yetirilmiş, (o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq) 478 nəfər əlil
olmuş, 1275 nəfər erməni əsirliyinin bütün dəhşətlərindən keçmiş, 8 ailə bütünlüklə məhv edilmiş, 56 nəfər xüsusi
qəddarlıqla diri-diri yandırılmış, 150 nəfər isə itkin düşmüşdür. Şəhərin özü isə yer üzündən silinmişdir.
Xocalı soyqırımı həm də beynəlxalq terror aktıdır. Bu mütəşəkkil cinayət əməlində beynəlxalq terrorçuluq
üçün xarakterik olan bütün əlamətlər vardır. İlk növbədə, o, siyasi məqsəd daşıyır və prosesdə eyni vaxtda 3 tərəf
iştirak edir. Terrorun icraçıları, qurbanları və sağ qalmış insanlar. Bu halda hədəf qismində, nə qədər paradoksal
səslənsə də, həlak olmuşlar deyil, sağ qalanlar seçilir. Ölənlərin sayı çox olduqca, sağ qalanlara təsirin miqyası
artmış olur, total qorxu və vahimə effekti yaradılır və nəticədə siyasi məqsədin reallaşması-ərazi işğalı üçün unikal
imkanlar təmin edilir. Xocalı soyqırımını həyata keçirən erməni terror birləşmələrindən birinin rəhbəri olmuş Serj
Sarkisyanın (Ermənistan Respublikasının sabiq prezidenti) etirafları da yuxarıda səslənən fikirləri təsdiqləyir:
“Xocalıdan öncə azərbaycanlılar güman edirdilər ki, biz onlarla zarafat edirik və hesab edirdilər ki, ermənilər
mülki əhaliyə əl qaldırmağa qadir olmayan insanlardır. Biz isə bunun əksini sübut etməyi bacardıq. Baş verənlər
də məhz bunlardan ibarətdir”.
Xocalıda terror metodları ilə həyata keçirilən soyqırım hadisəsi beynəlxalq reaksiyaya səbəb oldu.
“Qarabağ təpələrinə səpələnən cəsədlər”-, Böyük Britaniyadan olan jurnalist Anatol Levenin reportajı belə
adlanırdı.
Xocalı soyqırımını ABŞ “ilin ən böyük faciəsi” adlandırmışdı.
Rusiyanın “Gün” (Den) qəzetinin 1992-ci il 10-16 may tarixli 19-cu nömrəsində nəşr olunmuş “Xəyanətin
qiyməti” başlıqlı yazıda haqlı olaraq qeyd olunurdu ki, “niyə “Qarabağ xalqı”nın dostları olan Starovoytova,
Nuykin, Bonner, Lebed və başqaları kimi siyasi muzdurlar Sumqayıtda həlak olmuş 27 erməniyə görə göz yaşları
axıdırlar, lakin bir dəfə də olsun Xocalını xatırlamırlar? Qarınları yırtılmış hamilə qadınlar, başlarının dərisi
soyulmuş qocalar, gözləri çıxarılaraq güllələnmiş uşaqlar-məgər bu, faşizm deyildir?”
Beynəlxalq hüquqi-normativ sənədlər Xocalı qətliamını soyqırım cinayəti kimi tövsir etməyə əsas verir. Bu
baxımdan “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya”, “Beynəlxalq
Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi”, “Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Yuqoslaviya üzrə Nizamnaməsi”,
“Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Ruanda üzrə Nizamnaməsi”, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanı
və digər sənədlər olduqca əhəmiyyətli hüquqi baza rolunu oynayır.
Bir sözlə, təkcə XX yüzillikdə bir milyona yaxın azərbaycanlı ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə öldürülmüş,
1,5 milyondan artıq soydaşlarımız indiki Ermənistan ərazisindən deportasiya edilmişdir. 1918-ci ildə imzalanan
Batumi müqaviləsinə əsasən cəmisi 9 min kv.km ərazisi olan Ermənistan 1988-ci ildə onu 30 min kv. km.-ə
çatdırmış, hazırda isə işğal etdiyi ərazilərlə birlikdə azı 45 min kvadratkilometr əzəli Azərbaycan torpaqlarını öz
nəzarəti altına almışdır.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxarılması haqqında
BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə (822, 853, 874, 884 saylı) qəbul etmişdir. Ermənistan Respublikası həmin
qətnamələrin tələblərinə indiyədək əməl etməmişdir.
Ermənistanın soyqırım və terror siyasətinin, xüsusilə də Xocalı haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılması,
bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı aktı kimi tanınması üçün Azərbaycan dövləti bütün zəruri addımları atır.
Bu sahədə məqsədyönlü fəaliyyət ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdandan
sonra başlanmışdır. Ulu öndər “1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik
torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında” 18 dekabr 1997-ci il, “Azərbaycanlıların soyqırımı
haqqında” 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanlar imzalamış, Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermiş,
fevralın 26-sını Xocalı Soyqırımı Günü elan etmişdir.
Xarici ölkələrdə erməni təcavüzkarlarının bəşəriyyət əleyhinə cinayətləri haqqında doğru-dürüst
informasiyanın yayılması Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, ölkəmizinin Birinci vitseprezidenti, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın və “Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq kampaniyasının təşəbbüskarı Leyla xanım Əliyevanın fəaliyyətinin prioritet xəttidir. Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın “Xocalıya ədalət!” kampaniyası Xocalı həqiqətlərini dünya
ictimaiyyətinə çatdırmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur və ciddi nəticələr əldə olunmuşdur.
Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində aparılan bu sistemli işin nəticəsidir ki,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının, Meksika, Pakistan, Çexiya, Peru, Kolumbiya, Panama,
Honduras, Sudan, Qvatemala və Cibuti parlamentlərinin müvafiq sənədlərində Xocalıda törədilmiş kütləvi
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qətllərin soyqırımı aktı olduğu təsdiq edilmişdir. Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Serbiya, İordaniya,
Sloveniya, Şotlandiya parlamentləri, eləcə də ABŞ-ın 22 ştatının icra və qanunvericilik orqanları Xocalı faciəsini
qətliam kimi qiymətləndirərək qətiyyətlə pisləmişdir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2010-cu il 22 aprel tarixli
qərarında Xocalının azərbaycanlılardan ibarət mülki əhalisinin qətlə yetirilməsinin “müharibə cinayətləri və ya
insanlığa qarşı cinayətlər kimi qiymətləndirilə bilən xüsusilə ağır əməllər” olduğunu müəyyən etmişdir.
Bəşər tarixində ən qanlı cinayətlərdən biri olan Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar ötən il
fevralın 26-da Bakıda ümumxalq yürüşü keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri
yürüşdə iştirak etmişlər. Paytaxtın Azadlıq meydanından Xətai rayonunda ucaldılmış abidəyə doğru hərəkətə
başlayan və on minlərlə insanın iştirak etdiyi ümumxalq yürüşünün məqsədi Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini
ehtiramla yad etmək, erməni faşistləri tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq idi.
Bu il bəşəriyyətə qarşı cinayət olan Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümüdür. 28 ildir ki, Xocalı şəhidlərinin
əziz xatirəsi ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda böyük ehtiramla yad edilir. Dünya Xocalı qırğını haqqında
əsl həqiqəti bilməli, başa düşməlidir ki, XX əsrin sonunda bütün bəşəriyyətin gözü qarşısında törədilmiş bu
vəhşiliyə laqeydlik, yüzlərlə dinc insanın ölümündə təqsirkar olanların cəzalandırılmaması belə faciələrin planetin
hər bir nöqtəsində təkrarlanmasına gətirib çıxara bilər.
Bütün bunları nəzərə alaraq Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ərəfəsində bir daha “Xocaliya ədalət!”
şüarını gündəmə gətirir və bununla bağlı haqlı tələblərimizi ifadə edirik:
-1948-ci il 9 dekabr tarixli BMT-nin “Soyqırım cinayətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılması”
haqqında Konvenisyasının 2-ci maddəsini əsas tutaraq dünyanın aparıcı beynəlxalq qurumları və beynəlxalq
ictimaiyyəti bu qeyri-insani, qəddar cinayəti pisləməli, habelə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən bəşəriyyət
əlehinə törədilmiş bu qanlı aksiyaya müvafiq hüquqi və siyasi qiymət verməlidir.
– Xocalı soyqırımı zamanı əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş, taleyi bu günə kimi də məlum olmayan
vətəndaşlarımızla bağlı məlumatlandırmanın təmin olunması üçün BMT, dünyanın aparıcı dövlətlərinin İnsan
hüquqları institutları və bu işlə birbaşa məşğul olan Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyətləri
Federasiyası Ermənistan hökumətinə lazimi təzyiqlər göstərməlidir
– İşğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarından erməni silahlı qüvvələrinin tamamilə və qeyd şərtsiz çıxarılması
barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 4 qətnaməsi yerinə
yetirilməlidir.
– Ermənistan münaqişə ilə bağlı qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlərin müddəalarını yerinə yetirməli,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalı, azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin pozulmuş hüquqları
təmin edilməli, onlar öz doğma yurdlarına dönməli və Ermənistana beynəlxalq qurumlar tərəfindən sanksiyalar
tətbiq olunmalıdır.
Xalq qəzeti.-2020.-26 fevral.-№43.-S.6.
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Dövlət Baxçalı: “Xocalı türkün yurdudur, türkün qürurudur, işğalçılar sonsuza qədər
lənətlənmişdir”
Rəşad Baxşəliyev
Türkiyənin hakim koalisiya ortağı Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının rəhbəri Dövlət Baxçalı 9 fevral seçki
qələbəsi münasibətilə İlham Əliyevi və YAP-ı təbrik edib
"Xocalı dinməyən hayqırtı, bitməyən acı, tükənməyən bir türk sevdasıdır. Xocalının yaraları dərindir,
yamacları sərindir, əks-sədası böyükdür. Tam 28 ildir ki, Dağlıq Qarabağın Xocalı şəhəri türklüyün vicdanında
bir sızıltı, ürəklərdə bir ağrıdır”.
Bu fikirləri Türkiyənin Milliyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Baxçalı Türkiyə Böyük Millət
Məclisində partiyasının deputat fraksiyasının iclasında səsləndirib.
Xocalı soyqırımına geniş şəkildə toxunan partiya rəhbəri öncə Dağlıq Qarabağın tarixi türk yurdu olduğunu
xatırladaraq bu torpaqların 28 ildir Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanıldığını vurğulayıb.
Dövlət Baxçalı qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ, Azərbaycanda Kür və Araz çayları ilə Ermənistanın
sərhədləri daxilində yerləşən Göyçə gölü arasında yer alan, Qərbdə Ermənistan, Cənubda İran sərhədlərinə yaxın
olan məkanın adıdır və bu yerlər qədim türk yurdudur. Dağlıq Qarabağ şimaldan cənuba 120 kilometr, şərqdənqərbə 35-60 kilometr uzunluğundakı dağ və obalardan ibarət ərazidir.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələrinin və sovet ordusuna məxsus 366-cı
motoatıcı alayın Xocalıda həyata keçirdikləri qətliamı ötən əsrin ən vahiməli, dəhşətli hadisələrindən biri
adlandıran MHP sədri deyib ki, rəsmi məlumata görə, 106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i qoca olmaq üzrə 613
soydaşımız Xocalıda qətlə yetirilib. 76 uşaq olmaqla 487 nəfər ağır yaralanıb. 1275 nəfər əsir götürülüb. Bunların
150-sindən hələ də xəbər yoxdur. Digər məlumatlara əsasən ümumilikdə şəhid olanların sayı 1300 nəfərdir.
MHP sədrinin fikrincə, Xocalı qətliamı Qarabağ müharibəsinin yaşandığı bölgələrdə böyük narahatçılıq
yaratdığı üçün insanlar bu qətliamdan qorxaraq öz doğma torpaqlarını tərk etmək məcburiyyətində qalıblar.
Bunun nəticəsində ermənilər qanunsuz və həyasız şəkildə Şuşanı, Laçını, Ağdamı, Kəlbəcəri, Qubadlını,
Zəngilanı, Cəbrayılı, Füzulini işğal ediblər. 1 milyon Azərbaycan türkü öz doğma torpağını tərk etmək
məcburiyyətində qalıb.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazilərini qeyd-şərtsiz tərk
etmələri ilə bağlı qətnaməsini yada salan MHP sədri hesab edir ki, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra "böyük
Ermənistan” xülyasına düşən Ermənistanın sabiq prezidenti Levon Ter-Petrosyan türk düşmənçiliyini yeni bir
mərhələyə gətirərək müasir dünyanın gözü qarşısında Dağlıq Qarabağın işğalı siyasətini yürütdü. Azərbaycan
ərazisinin beşdəbirini işğal edən Ermənistan hələ də qədim türk yurdundan geri çəkilməyib və hərbi işğala son
qoymaq niyyətində deyil.
"Bu gün Dağlıq Qarabağ inləyir. ATƏT-in Minsk qrupu və başqa beynəlxalq təşkilatlar bununla bağlı
ədalətli qərar qəbul edə bilmirlər. Xocalıda soyqırımı aktı, insanlığa qarşı dəhşətli qətliam baş verib. Ancaq
beynəlxalq birlik tərəfindən bu qətliam hələ də soyqırımı aktı kimi tanınmayıb. Bu qətliam beynəlxalq hüquqi
qiymət almalı və qərarlar dərhal icra olunmalıdır”, - deyə Dövlət Baxçalı vurğulayıb.
MHP sədri deyir ki, qondarma "erməni soyqırımı”nı əldə əsas tutaraq Türkiyəyə qarşı siyasi və diplomatik
təhdid maşınına çevrilən ölkələrin ədalətə bir az da olsa sayğıları varsa, insan haqlarına az da olsa bağlılıqları
mövcuddursa, Xocalıda axan qanın hesabını insan cəlladlarından soruşsunlar: "Xocalı türkündür, Dağlıq Qarabağ
türkündür, Qarabağın hər qarışında türkün xatirəsi, silinməyəcək ayaq izləri var. Ermənistan və onun dəstəkçiləri
tarixi gerçəkləri silahla, zor gücü ilə, qan tökərək əsla dəyişdirə bilməyəcəklər. Hesab günü gəldiyində qarşılarında
türk millətinin qüdrətini görəcəklər. Xocalı türkün yurdudur, türkün qürurudur, işğalçılar sonsuza qədər
lənətlənmişdir”.
Azərbaycan və Türkiyənin tarixin bütün zamanlarında qardaş ölkələr olduğunu, dar gündə bir-birinə dəstək
verdiklərini söyləyən Dövlət Baxçalı deputat fraksiyası qarşısında Xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin
"Azərbaycan-Türkiyə” şeirini səsləndirərək qeyd edib ki, Türkiyə-Azərbaycan arasındakı can, qan və qardaşlıq
bağı əbədi var olacaq.
Çıxışının sonunda MHP sədri fevralın 9-da Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçkilərində qalib gəlmiş
hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını və təşkilatın sədri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib.
Azərbaycan.-2020.-27 fevral.-№44.-S.1,3.
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Prezident İlham Əliyev: Xocalı soyqırımı XX əsrin ən böyük cinayətlərindən biridir
Bu faciə təcavüzkar erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı apardığı soyqırımı və etnik
təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsidir
Nurlan Qələndərli
Ermənistanın Azərbaycana qarşı uzun illər həyata keçirdiyi işğalçılıq və soyqırımı siyasətinin növbəti
mərhələsini təşkil edən Xocalı soyqırımından 28 il ötür. Məlum olduğu kimi, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Xocalı şəhərində XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri
törədildi. Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ dövründən Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın
zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə bu şəhəri yerlə yeksan etdi və azərbaycanlılara qarşı etnik soyqırımı
həyata keçirdi.
Xocalı soyqırımı erməni vandalizminin bariz nümunəsidir
Onu da qeyd edək ki, Xocalının strateji hədəf seçilməsi və şəhər sakinlərinə qarşı soyqırımının həyata
keçirilməsi təsadüfi deyildi. Xocalı coğrafi mövqeyinə görə olduqca mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edirdi. Belə
ki, 7000 nəfər əhalisi olan Xocalı Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Qarabağ dağının silsiləsində və AğdamŞuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşir. Şəhərin strateji önəmini artıran növbəti amil isə budur ki,
Qarabağdakı yeganə aeroport da Xocalıda yerləşir. Məhz bu, Ermənistanın Xocalıya etdiyi təcavüzü şərtləndirən
geostrateji amil qismində çıxış edirdi. Digər tərəfdən, Xocalıda törədilən soyqırımı azərbaycanlılara qarşı
törədilən ilk sistemli cinayət aktı deyil, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq müharibəsi zamanı dinc
azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin ən dəhşətlisidir. Bundan əvvəl Azərbaycanın
Ermənistanla həmsərhəd Qazax rayonunun Bağanis Ayrım kəndinin, Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların
yaşadığı İmarət Qərvənd, Tuğ, Səlakətin, Axullu, Xocavənd, Cəmilli, Nəbilər, Meşəli, Həsənabad, Kərkicahan,
Qaybalı, Malıbəyli, Yuxarı və Aşağı Quşçular kəndlərinin işğalı ilə yanaşı, qabaqcadan düşünülmüş şəkildə mülki
azərbaycanlılar xüsusi amansızlıqla qətlə yetiriliblər. Bundan başqa, Qaradağlı kəndində 80 nəfərdən çox,
Ağdaban kəndində 67 nəfər mülki əhali, o cümlədən uşaqlar, qadınlar və qocalar işgəncə verilərək qəddarcasına
öldürülüb, onlarla insan girov götürülüb, itkin düşüb, kəndlər isə yandırılaraq məhv edilib.
Ümumiyyətlə, Xocalı faciəsi həm bəşəriyyət əleyhinə cinayət, həm də soyqırımı faktıdır. Çünki insanlar
etnik mənsubiyyətlərinə - azərbaycanlı olduqlarına görə xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, işgəncələrə məruz qalıblar.
Eyni zamanda, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 130 uşaq valideynlərindən birini, 25 uşaq isə hər iki valideynini itirib.
1275 insan əsir və girov götürülərək işgəncələrə məruz qalıb, onlardan 150 nəfərin, o cümlədən 68 qadın və 26
uşağın taleyi bu günədək məlum deyil. Beləliklə, bu soyqırımı erməni vandalizminin növbəti nümunəsidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Xocalı soyqırımı XX əsrin ən böyük
cinayətlərindən biridir: “Əfsuslar olsun ki, bu cinayəti törədənlər hələ ki ədalət qarşısında cavab verməyiblər,
amma o gün gələcəkdir”.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verilməsi,
reallıqların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində ardıcıl işlər görüldü
Xüsusi olaraq vurğulamaq gərəkdir ki, Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin xalqın
təkidli tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə gəlməsi ilə - 1993-cü ildən sonra Xocalı soyqırımına hüquqi qiymətin
verilməsi, onun dünya ictimaiyyətinə tanıdılması yönündə sistemli və ardıcıl işlər görüldü. Ulu Öndər Heydər
Əliyev Xocalı soyqırımını təkcə Azərbaycan xalqına deyil, eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tarixi
cinayət kimi qiymətləndirdi. Öncə 1994-cü ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan
parlamenti - Milli Məclis 26 fevralı Xocalı soyqırımı günü kimi qəbul etdi. 25 fevral 1997-ci il tarixində isə Ulu
Öndər Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad etmək məqsədi ilə imzaladığı “Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” Sərəncamına əsasən, hər il fevral ayının
26-sı saat 17.00-da Azərbaycan Respublikası ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti
olaraq sükut dəqiqəsi elan edilib. Həmçinin 1998-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin müvafiq Sərəncamında
Xocalı faciəsi soyqırımı adlanıb. 2002-ci ildə isə Milli Məclisdə soyqırımının 10 illiyi qətnaməsində 1992-ci ilin
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26 fevralında baş verənlər soyqırımı kimi tanınıb. Eyni zamanda, Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən siyasətə müvafiq surətdə atılan addımlar Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması
istiqamətində də olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. Belə ki, hər il bu faciənin ildönümü ölkəmizdə, dünyanın
müxtəlif dövlətlərində yaşayan soydaşlarımız və digər dost xalqların nümayəndələri tərəfindən qeyd olundu,
həmçinin bir çox ölkələrin nüfuzlu qəzetlərində faciəyə həsr olunmuş məqalələr çap edildi, televiziya və radio
kanallarında verilişlər yayımlandı. Ümumiyyətlə, Ümummilli Lider hər il faciənin ildönümündə Xocalı soyqırımı
ilə bağlı xalqa müraciət edib, faciənin bütün azərbaycanlıların qan yaddaşına çevrildiyini vurğulayıb. Ulu Öndər
Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində deyib: “Xocalı faciəsi
iki yüz ildən çox müddətdə davakar erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı aparılan etnik təmizləmə və
soyqırımı siyasətinin qanlı səhifəsidir. Müxtəlif vaxtlarda fərqli şəkildə, xüsusi incəliklə yeridilən bu mənfur
siyasət və düşmənçilik heç zaman dayanmamış, gah açıq qarşıdurma və qanlı toqquşmalar şəklini almış, gah da
dövrün tələblərinə uyğun ideoloji forma ilə pərdələnmişdir”.
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi dərin ehtiramla yad edilir
Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması, bu şəhərin sakinlərinə qarşı törədilən erməni vəhşilikləri
haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılması məqsədilə müvafiq tədbirlər Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısı mütəmadi olaraq Xocalı faciəsi qurbanlarını anma mərasimlərində, müxtəlif
rayon və qəsəbələrdə soyqırımı abidələrinin açılışında iştirak edir. Bu, Azərbaycan xalqının başına gətirilən
faciələrə ən yüksək səviyyədə verilən qiymətin göstəricisidir.
Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın hər yerində, o cümlədən dünyanın bir çox
dövlətlərində müxtəlif tədbirlər keçirilir, soyqırımı qurbanlarının xatirəsi dərin ehtiramla yad edilir. Yeri
gəlmişkən, bu günlərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyevin
Sərəncamı ilə “Xocalı soyqırımının iyirmi səkkizinci 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 şəhər və rayonlarda Şəhidlər xiyabanının ziyarət edilməsi, Azərbaycanın
xarici ölkələrdəki səfirliklərində, konsulluqlarında və diaspor təşkilatlarında soyqırımı ilə bağlı tədbirlərin, anım
mərasimlərinin 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 konfessiyaların və qurumların iştirakı ilə Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan anım mərasimləri təşkil edilməsi, idarə və təşkilatlarda, təhsil və mədəniyyət
müəssisələrində xatirə gecələri, foto-rəsm sərgiləri, şahidlərlə görüşlər keçirilməsi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
uğrunda mübarizəyə həsr edilən sənədli və bədii filmlər nümayiş olunması nəzərdə tutulmuş tədbirlər sırasında
yer alır. Eyni zamanda, xocalılıların müvəqqəti məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda (Bakı, Sumqayıt, Gəncə,
Mingəçevir, Şəki, Goranboy, Bərdə, Sabirabad, Göyçay, Zaqatala, Oğuz, Balakən) dövlət qurumları rəhbərlərinin,
ziyalıların şəhid ailələri ilə görüşlərin təşkil edilməsi də nəzərdə tutulub. Fevralın 26-da təhsil müəssisələrində ilk
dərslər Xocalı soyqırımına həsr olunacaq. 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.
Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti müstəsna
əhəmiyyətə malikdir
Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində görülən işlər çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun
fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası da səmərəli nəticələr verir. Kampaniya çərçivəsində
Xocalı faciəsinə həsr olunmuş konfranslar, tədbirlər keçirilir, bu istiqamətdə xüsusi təbliğat aparılır. Aksiyalarda
“Xocalı soyqırımı” filmi, ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri əks etdirən fotoşəkillər, müxtəlif illərdə
xarici ölkələrin nüfuzlu nəşrlərində Xocalı faciəsi haqqında dərc edilmiş materiallar təqdim olunur. Bütün
bunların qanunauyğun nəticəsidir ki, bir sıra ölkələrin parlamentlərinin müvafiq sənədlərində Xocalıda törədilmiş
kütləvi qətllərin soyqırımı aktı olduğu təsdiq olunub. Daha dəqiq desək, 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,
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İordaniya, Sloveniya, Şotlandiya və Paraqvay parlamentləri, eləcə də ABŞ-ın 22 ştatının icra və qanunvericilik
orqanları Xocalı faciəsini qətliam kimi qiymətləndirərək qətiyyətlə pisləyib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
Ermənistanı təcavüzkar, Xocalı faciəsini isə soyqırımı kimi tanıyıb. Bu isə o deməkdir ki, artıq beynəlxalq
ictimaiyyət ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi soyqırımı və digər vəhşiliklərlə bağlı daha yaxşı
məlumatlanıb. Dünya ictimaiyyətinin həqiqətləri bilməsi isə tarixi təhrif edən yalan məlumatların sürətlə
yayılmasının və möhkəmlənməsinin qarşısını alır. Beləliklə, dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi: “İndi
Xocalı haqqında dünyada bilirlər, Xocalı faciəsi haqqında kifayət qədər məlumatlar var. Biz bütün ölkələrdə
kampaniyalar keçiririk, həm səfirliklər, həm də Heydər Əliyev Fondu vasitəsilə”.
Sözsüz ki, qazanılan uğurlar, Azərbaycanın bu sahədə yüksək diplomatik fəallığı, ölkəmizin informasiya
müharibəsində erməni diasporunun və lobbisinin fəaliyyətini geridə qoyması işğalçı ölkə rəhbərliyinin təşviş və
narahatlığını da artırmaqdadır. Çünki Azərbaycanın məqsədyönlü və həqiqətə söykənən təbliğat strategiyası əsl
soyqırımının nədən ibarət olduğunu və kimin soyqırımına məruz qaldığını tarixi faktlar əsasında açıq şəkildə
ortaya qoyur. Bu gün dünyanın bəzi ölkələrində erməni yalanlarının, erməni diaspor təşkilatlarının ianələrinin
girovuna çevrilən siyasətçilər isə baş verdiyi iddia edilən uydurma “erməni soyqırımı” yalanlarını
araşdırmaqdansa, cəmi 28 il öncə baş vermiş və hələ də bir sıra şahidlərinin həyatda olduğu, haqqında minlərlə
dəlil və fakt olan əsl soyqırımını tanısınlar ki, dünya bu kimi bəlalarla bir daha rastlaşmasın! Xocalı faciəsi zamanı
yol verilmiş cinayət əməllərinin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli mənsubiyyətinə görə insanların tamamilə
və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqa əsasən məhz soyqırımı
olduğunu sübut edir. BMT-nin “Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında”
Konvensiyasına görə, soyqırımını törədənlər qanunvericiliyə uyğun olaraq cəzalandırılmalıdırlar. Bir sözlə,
faciəni törədənlər mütləq ədalət mühakiməsinə cəlb olunmalı, layiqli cəzalarını almalıdırlar. Dövlətimizin başçısı
bu məqamlara toxunaraq “Xocalı soyqırımı ermənilərin vəhşiliyini göstərmişdir. Amma yenə də deyirəm, 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 ki, bütün dünya Xocalı haqqında bilsin.
Bizim indi imkanlarımız da artır, o cümlədən təbliğat imkanlarımız genişlənir. Biz istənilən ölkədə diaspor
təşkilatlarımızın xətti ilə, dövlət xətti ilə istənilən tədbiri, konfransı keçirə bilərik. Bunu edirik və bu həqiqətləri
bütün dünyaya çatdırırıq. 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”,
- deyə vurğulayıb.
Xocalı faciəsinin beynəlxalq hüquq normalarına əsasən qiymətləndirilməsi
Ümumiyyətlə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalı şəhərini yerlə yeksan etməsi və azərbaycanlılara
qarşı etnik soyqırımının həyata keçirilməsi beynəlxalq hüquq normalarına əsasən qəbul edilmiş konvensiyalara
müvafiq surətdə cinayət tərkibli akt kimi dəyərləndirilir. Belə ki, Xocalının zəbt olunması üzrə həyata keçirilmiş
hərbi əməliyyat zamanı şəhərin dinc əhalisinə qarşı kütləvi zorakılıq törədilib ki, bu da konkret olaraq hərbi
cinayət kimi xarakterizə olunur. Həmçinin azad dəhliz barədə məlumat Xocalı əhalisinin çoxuna çatdırılmayıb ki,
bu da müvafiq konvensiyalara ziddir.
Konkret olaraq Xocalıya hücum zamanı erməni silahlı dəstələrinin dinc əhaliyə qarşı hərəkətləri Cenevrə
konvensiyasına, həmçinin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin aşağıdakı maddələrinə ziddir:
Maddə 2. Hər bir şəxs dilindən, dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq bu Bəyannamədə təsbit olunmuş
bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır;
Maddə 3. Hər kəsin yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır;
Maddə 5. İnsan ləyaqətini alçaldan, insanlıqdan kənar və qəddar hərəkətlər qadağandır;
Maddə 9. Özbaşına həbslər, saxlanılmalar və ya qovulmalar qadağandır;
Maddə 17. Hər bir insanın əmlaka malik olma hüququ vardır və insanın əmlakdan özbaşına məhrum
edilməsi qadağandır.
Eyni zamanda, Ermənistan silahlı dəstələrinin hərəkətləri fövqəladə vəziyyətlərdə və hərbi münaqişələr
zamanı qadınların və uşaqların müdafiəsi Bəyannaməsinə də tam ziddir. Digər tərəfdən, BMT Baş Məclisinin
1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 (I) saylı qətnaməsinə və 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə
qəbul olunmuş “Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyaya görə,
Xocalıda erməni qəsbkarları tərəfindən törədilən bu kütləvi insan qırğını məhz soyqırımıdır.
Bütövlükdə, dünya ictimaiyyəti artıq bilir ki, Xocalı faciəsi təcavüzkar erməni millətçilərinin yüzilliklər
boyu Azərbaycan xalqına qarşı apardığı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsidir!
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Xocalı faciəsini törədənlər ədalət məhkəməsi qarşısında dayanacaqlar
Bu, həm bizim, həm də zamanın tələbidir
Rəhman Salmanlı
Nə tarixin, nə də insanların yaddaşlarında unudulması mümkün olmayan Xocalı soyqırımının qurbanlarının
xatirəsi hər il olduğu kimi, bu il də respublikamızın şəhər, rayon, qəsəbə və kəndlərində, hətta ayrı-ayrı
təşkilatlarda anılır, qətliamın gənc nəslə, eləcə də dünya ictimaiyyətinə tanıdılması istiqamətində müxtəlif
tədbirlər keçirilir.
Ermənilər 28 il bundan əvvəl - 1992-ci il fevralın 26-da qarlı-şaxtalı qış gecəsində Xocalı şəhər sakinlərinə
qarşı soyqırımı həyata keçirmişlər. Erməni millətçilərinin yüzilliklər boyu xalqımıza qarşı apardıqları etnik
təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi olan bu faciə amansızlığına və qəddarlığına görə insanlığa qarşı törədilən ən
ağır cinayətlərdən biridir.
Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu soyqırımının əsl mahiyyəti Ümummilli Lider Heydər Əliyev
1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra üzə çıxmışdır. 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir. Ümummilli Lider bu amansız
kütləvi qırğının tarixi-siyasi mahiyyətini açaraq demişdir: "Xocalı faciəsi 200 ilə yaxın bir müddətdə erməni
şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və
soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir”.
Bu gün Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva, habelə Heydər Əliyev
Fondu Xocalı həqiqətlərinin, erməni vandalizminin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində böyük işlər
görürlər. Bakının Xətai rayonunda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidə Prezident İlham
Əliyevin tapşırığına əsasən yenidən qurulub. Dövlət başçısı hər il fevralın 26-da dövlət və hökumət, habelə
ictimaiyyət nümayəndələri ilə birgə həmin abidənin önünə gəlir, soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edir.
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, erməni vandalizminin beynəlxalq aləmə 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 müxtəlif ölkələrində qeyd olunur. Bu fondun
fəaliyyəti sayəsində əvvəlki illərdən fərqli olaraq indi dünya ölkələri erməni qəsbkarlarının insanlığa sığmayan
qətlləri barədə daha dolğun məlumatlandırılır. Bu günlərdə Almaniyada və Londonda keçirilən və bütün dünyaya
səs salan "Xocalıya ədalət” kampaniyası dediklərimizə bariz nümunədir. Fondun həyata keçirdiyi "Qarabağ
həqiqətləri” silsiləsi və işğal olunan ərazilərdə mədəni-tarixi abidələrin dağıdılması ilə bağlı bir sıra əcnəbi
dillərdə nəşr olunan kitab və bukletlər xarici ölkələrdə yayımlanır. Nəticədə bir sıra dövlətlər, beynəlxalq
təşkilatlar, nüfuzlu qurumlar bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu cinayətin əsl mahiyyətini anlayaraq qətliamı kəskin
şəkildə pisləyirlər.
Bu il fevralın ikinci ongünlüyündə Avropada - Almaniya Federativ Respublikasında keçirilən 56-cı
Münxen Təhlükəsizlik Konfransında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev işğalçı Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyanla debatda, eləcə də panel iclaslardakı çıxışları və digər görüşlərində erməni yalanlarını bir daha
beynəlxalq aləmdə ifşa etmişdir. Azərbaycan Prezidentinin məcburi köçkünlərin və qaçqınların haqq səsinin
eşidilməsi, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün hər addımda qətiyyət nümayiş etdirməsi, erməni
vəhşiliklərinin, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətindəki mövqeyi ictimaiyyəti
qürurlandırmış, gənclərimizdə vətənpərvərlik əhvali-ruhiyyəsini daha da artırmışdır. Azərbaycan Prezidenti
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
bütün çıxışlarında qətiyyətli şəkildə bildirmişdir ki, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti bundan sonra da ifşa
ediləcək. Bununla da Avropanın ürəyindən növbəti dəfə bütün dünyaya çatdırıldı ki, xalqımız istənilən yolla
Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq Qarabağı və ətraf rayonları azad etməyə, münaqişənin Azərbaycan dövlətinin
maraqları çərçivəsində ədalətlə həllinə nail olacaqdır.
Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyasının nəticəsi olaraq Xocalı soyqırımını tanıyan dövlətlərin
sayı ilbəil artır. Pakistan, Meksika, Rumıniya, Serbiya, Peru, Panama, Çexiya, İordaniya, Bosniya və Herseqovina,
Honduras, Sudan və Kolumbiya parlamentləri, ABŞ-ın 15 ştatı Xocalı hadisələrinin soyqırımı aktı kimi tanınması
haqqında qərarlar qəbul ediblər. Prezident İlham Əliyevin xarici ölkə rəhbərləri ilə görüşlərində, bütün çıxış və
nitqlərində dönə-dönə vurğuladığı kimi, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq
hüquq və normaları, ədalət meyarı Azərbaycanın tərəfindədir və bunu dünya ictimaiyyəti də birmənalı olaraq
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qəbul edir. Beynəlxalq birliyin tamhüquqlu üzvü olan Azərbaycan hələlik münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün
səylərin davam etdirilməsini zəruri saysa da, ərazi bütövlüyünün pozulması ilə heç cürə barışmaq niyyətində deyil.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü haqqında imzaladığı sərəncamda
deyilir: "Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi
etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici
ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son
dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır”.
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Ermənistanın münaqişənin hamılıqla qəbul
olunmuş norma və prinsiplərlə həllinə razılıq verməyəcəyi, təcavüzkarlıq siyasətini davam etdirəcəyi təqdirdə,
Azərbaycanın öz torpaqlarını istənilən yolla azad edəcəyini qətiyyətlə bildirmişdir. Bu, Azərbaycan xalqının
müstəsna hüququdur və onu heç bir dövlət bu yoldan çəkindirə bilməz. Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh
və insanlıq əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır cinayət hesab edilir. Bu barədə BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9
dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi qəbul edilmiş və 1951-ci il yanvarın 12-dən qüvvəyə minən "Soyqırımı
cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması” Konvensiyasında soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit
olunmuşdur.
Şübhə yoxdur ki, düşmən tapdağı altında olan ərazilərimiz tezliklə işğaldan azad ediləcək, həmçinin
xalqımıza qarşı ağır cinayətlərə yol verənlər, o cümlədən Xocalı faciəsini törədənlər ədalət məhkəməsi qarşısında
dayanacaqlar. Bu, həm bizim, həm də zamanın tələbidir.
Azərbaycan.-2020.-26 fevral.-№43.-S.8.
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Heç vaxt sağalmayacaq yaramız - Xocalı faciəsinin 28-ci ili
Bu gün bütün ölkə ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanları yad ediləcək, ermənilərin törətdikləri
qırğınların şahidi olan Xocalı sakininin tükürpədən hekayəsi
Bu gün Xocalı soyqırımının 28-ci ili tamam olur. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Dağlıq
Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan ikinci böyük yaşayış məntəqəsi olan Xocalıya Rusiya ordusunun 366cı motoatıcı alayının hərbçiləri və döyüş texnikasının fəal iştirakı ilə erməni qüvvələr yeridilib.
Xocalı soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla, 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib,
8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. Düşmən
gülləsindən 76-sı uşaq olmaqla, 487 nəfər yaralanıb. 1275 nəfər əsir götürülüb. Əsir götürülənlərdən 150
nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyil.
Bu gün Azərbaycan ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək.
Saat 17:00-da ölkə ərazisində nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti dayandırılacaq, avtomobillər siqnal, gəmilər,
metro və yerüstü qatarlar fit verəcəklər.
Eyni zamanda Bakıda, digər şəhər və rayonlarda, qəsəbələrdə, kəndlərdə, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki
diplomatik nümayəndəliklərində dövlət bayraqları endiriləcək.
Azərbaycan paytaxtının minlərlə sakini Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar anım
mərasimində iştirak etmək üçün bu gün Xətai rayonunda faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə
toplaşacaq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və hökumət
üzvləri anım mərasimində iştirak edəcəklər.
Təklənmiş şəhər
Xocalı 1991-cı ilin oktyabrından blokadada idi. Oktyabrın 30-da avtomobil əlaqəsi kəsilmiş və yeganə
nəqliyyat vasitəsi vertolyot qalmışdı. Xocalıya sonuncu vertolyot 1992-ci il yanvarın 28-də gəlmişdi. Şuşa
şəhərinin səmasında mülki vertolyotun vurulması və nəticədə 40 nəfərin həlakından sonra isə bu əlaqə də
kəsilmişdi. Yanvarın 2-dən şəhərə elektrik verilmirdi. Şəhər ancaq əhalinin qəhrəmanlığı və müdafiəçilərin
cəsurluğu sayəsində yaşayır və müdafiə olunurdu. Şəhərin müdafiəsi əsasən atıcı silahlarla silahlanmış yerli
özünümüdafiə dəstəsi, milis və Milli Ordunun döyüşçülərindən təşkil olunmuşdu.
Fevralın ikinci yarısından başlayaraq Xocalı erməni silahlı dəstələrinin mühasirəsinə alınmışdı və hər gün
toplardan, ağır texnikadan atəşlərə, erməni dəstələrinin həmlələrinə məruz qalırdı.
Xocalıya hücuma hazırlıq fevralın 25-də axşam 366-cı alayın hərbi texnikasının döyüş mövqelərinə
çıxması ilə başlanmışdı. Şəhərə hücum toplardan, tanklardan, “Alazan” tipli zenit toplardan 2 saatlıq atəşdən sonra
başlandı. Xocalıya üç istiqamətdən hücum aparıldığından əhali Əsgəran istiqamətində qaçmağa məcbur olmuşdu.
Tezliklə aydın olmuşdur ki, bu, məkrli hiylə imiş. Naxçevanik kəndi yaxınlığında əhalinin qarşısı erməni silahlı
dəstələri tərəfindən kəsilmiş və onlar gülləbarana tutulmuşdular. Qarlı aşırımlarda və meşələrdə zəifləmiş,
taqətdən düşmüş insanların çox hissəsi məhz Əsgəran-Naxçevanik düzündə erməni silahlı dəstələri tərəfindən
xüsusi qəddarlıqla məhv edilmişdi.
“Ətraf donmuş və güllələnərək öldürülən meyitlərlə dolu idi”
Fevralın 28-də tərkibində yerli jurnalistlər də olan qrup 2 vertolyotla azərbaycanlıların həlak olduqları
yerə çata bildilər. Gördükləri mənzərə hamını dəhşətə gətirdi - düzənlik cəsədlərlə dolu idi. İkinci vertolyotun
havadan mühafizəsinə baxmayaraq, ermənilərin güclü atəşi altında ancaq 4 meyiti götürmək mümkün oldu.
Martın 1-də yerli və xarici jurnalistlərin iştirakı ilə hadisə yerində daha da dəhşətli vəziyyət müşahidə olunmuşdur.
Meyitlərin qulaqlarının və digər orqanlarının kəsilməsi, gözlərinin çıxardılması, çoxsaylı bıçaq və güllə yaraları,
ağır texnika ilə əzilmələr, yandırılma aşkar edilmişdi.
Xocalı dəhşətlərini öz gözləri ilə görən, ermənilərin törətdikləri qırğınların şahidi olan Xocalı
sakinlərindən biri də Yaqub Zamanov vaxtilə “Yeni Müsavat”a öz dəhşətli hekayəsini danışmışdı. Bu gün onları
yenidən xatırlayaq.
“Y.Zamanov hadisələri, gördükləri erməni vəhşiliklərini bizə öz dili ilə nəql etdi. Bildirdi ki, münaqişə
alovlananda, hadisələr qızışanda, könüllü olaraq Xocalının müdafiəsinə qalxıblar. Xocalını ancaq altı ay saxlaya
biliblər. Onun sözlərinə görə, atası ilə Xocalı ətrafında müxtəlif postlarda keşik çəkiblər: ”Ətraf yerlərdə səngərlər
qazmışdıq. Keşik çəkirdik. Çox az adamda silah var idi. Buna baxmayaraq, basqınlar olduqca qarşısını ala bilirdik.
Fevralın 25-i axşam gördük ki, ətrafımız üzük qaşı kimi dairəyə alınıb. Qaranlıqdan işıqlar parıldayırdı. Elə bildik
hər gecə olduğu kimi, erməni əsgərləri bizi qorxutmağa çalışırlar. Bir az keçəndən sonra xəbər gəldi ki, erməni
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qoşunları Xocalı aeroportu tərəfdən 3 post alıblar. Əvvəlcə inanmadıq. Həmin ayları hamı həyəcan içində
yaşayırdı. Altı ay blokada müddətində Xocalıya vertolyotla gəlib-gedirdilər. Həmin gecə bizim kəndin başından
və çaylaq tərəfdən evləri yandırmağa başladılar. Dedilər ermənilər kəndə giriblər. Camaat təşvişə düşdü. Bəzi
adamlar hələ də xəbərə inanmırdılar. Arvad-uşağı qazma tunellərə doldururduq. Qonşularımızdan biri gəldi ki,
üçüncü və dördüncü postdakı nəzarətçiləri öldürüblər".
Hadisələri nəql etdikcə boğazı qəhərdən kilidlənən Y.Zamanov bu dəfə özünü saxlaya bilmir. Hönkürtü
ilə ağlayır. Özünə gələndən sonra “Həmin postları qoruyan atamgil idi” dedi. Söyləyir ki, atasıgilin ölüm
xəbərindən sonra anasının girov düşdüyünü eşidib: “Anamgil bizdən xeyli aralıda idi. İstədik onlar tərəfə gedək.
Dedilər onlar çıxıblar. Erməni əsgərləri həmin postları götürəndə anamgilin saxlandığı sığınacağı da tutub, onları
girov götürüblər. Bunu eşitmişdik ki, erməni tankları kəndimizə girdilər. Sakinlərin kimisi çay aşağı qaçır, kimisi
qaçıb evdə gizlənirdi. Mərmilər üzərimizə dolu kimi yağırdı. Biz tərəfdən o qədər də cavab olmadı. Adamların
silahları demək olar yox idi. Silahı olanlar da güllə atmırdılar ki, yerləri bilinməsin. Atəş açanların hamısını
öldürdülər. Meşə tərəfə qaçdıq. Ata baladan, qardaş bacıdan ayrı düşdü. Kim ölürdüsə, yanındakı istər-istəməz
özünü itirirdi. İnsanları toplamaq da çətinləşdi. Evlər yanırdı. Hər yer alov içində idi. Elə bil gündüz idi. Qaçıb
canını qurtaranlar da oldu, girovluqda qalanlar, ölənlər də. Bir qrup Xocalı sakininin Ağdama pənah apardığını
eşidən erməni əsgərləri Şelli kəndi ilə Ağdamın arasındakı yolu kəsmişdilər. Oradan keçməyə cəhd edən bir dəstə
Xocalı sakinini güllədən keçirmişdilər”.
Danışdıqca həyəcanlanır, alnında tər damcıları görünməyə başlayır: “Birtəhər 3-4 nəfərlə Ağdamın Şelli
kəndinə çıxdıq. Bir müddət orada gözlədik. Yenidən geri qayıtdıq. Ermənilərin postunu yarıb keçdik. Bizdən bir,
qarşı tərəfdən 4 erməni əsgəri öldü. Xocalıya tərəf yol aldıq. Mənzərə dəhşət idi. Meyitləri də təhqir etmişdilər.
Öldürülənlərin qulaqlarını, burunlarını kəsib, gözlərini çıxarmışdılar. O qədər keyimişdik ki, heç nə hiss etmirdik.
Girovluqdan 11 adam xilas etdik. Aralarında donanlar da var idi. Qoca bir qadını sürüyə-sürüyə gətirdik. Özümüz
də donmuşduq. Məshəti türkü olan bir qonşumuz var idi. Onu gördüm Şellidə. Dedi ki, atamı görüb. Atamın
öldüyü xəbərini eşitmişdim. Amma bu təsdiqlənməmişdi deyə, hələ də onun sağ olduğu xəbərini gözləyirdim.
Bəlkə də buna görə onun dediyinə inandım. Yenidən geri qayıtdıq. Bir gecə qardaşımla meşədə qalıb gözlədik.
Qar qurşağa çıxırdı. Bu dəfə də iki Xocalı sakinini tapdıq. Ətraf donmuş və güllələnərək öldürülən meyitlərlə dolu
idi. Dişləri qızıldan olan meyitlərin dişlərini sökmüşdülər”.
Müsahibimiz danışır ki, ertəsi gün Əsgəranda toyuq ferması yaxınlığında, meşənin qurtaracağında 100150 nəfər girovun 20 əli silahlı erməni əsgərləri tərəfindən sıraya düzülüb aparıldığını görüblər: “Bizdən ancaq
iki nəfərin silahı var idi. Onlardan biri də ov tüfəngi idi. Onlar bizdən 5-6 kilometr aralıda idilər. İstədim qabağa
gedim. Yoldaşlarım məni tutub getməyə qoymadılar. Həmin girovları fermaya apardılar. Məni də sürüyə-sürüyə
geri gətirdilər. Özümüzlə dörd nəfər də erməni girovu gətirdik Dörd girovu sonradan dəyişdik ”.
Y.Zamanov anasını girovluqdan necə qaytardıqlarını da danışıb: “Bir gün ermənilər bizə 60 ton
benzin müqabilində 95 girov qaytara biləcəklərini dedilər. Biz də 4 erməni girovu saxlamışdıq. 40 ton benzin
ancaq toplaya bildik. Bizə qaytaracaqları girovların 90 nəfəri məshəti türkü imiş. Anam da onların içində olub.
Onlar girovluqda anama azərbaycanlı olduğunu bildirməməyi deyiblər.
Məshəti türklərindən biri girovluqda olanlara deyib ki, kim Fatma ananı satsa, onu öldürəcək. Nəhayət,
girovları gətirdilər. Anamı soruşdum. Dedilər birinci maşında olub. Əslində birinci maşını saxlamışdılar beş
dəqiqəlik. İçəri baxsam da anamı orada tanımamışam. Dedilər maşını Ağdamda hansısa çayxanaya aparıblar.
Maşının arxasınca getdim. Öyrəndim ki, anamı qonşu evə aparıblar. Getdim ki, evə beş-altı adam yığışıb. Qurana
and olsun, anamı tanıya bilmədim. Amma anam məni tanıdı". Ağlayır. “Anam elə balaca olmuşdu ki... başqa
rəngdə bir şey olmuşdu” - deyir.
Hadisələrdən sonra anasının da səhhətində ciddi problemlər yaranıb: “Ödündən əməliyyat olundu. Bu
hadisələr zamanı atam şəhid oldu, bacım dünyasını dəyişdi. Ən əziz adamlarımızı itirdik...”
“Xocalıya ədalət!”
Hazırda Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirilib. 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, İordaniya, Rumıniya və Şotlandiya tanıyır. İndiyədək ABŞ-ın 22 ştatı Xocalını qətliam kimi
tanıyan sənəd qəbul edib.
Hazırladı: Orxan Əliyev
Yeni Müsavat. - 2020. - 26 fevral. - № 35. - S. 5.
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Xocalı faciəsi həm bəşəriyyətə qarşı cinayət, həm də soyqırımı faktıdır
“Soyqırımı Həqiqətlərinin Tanıdılması” İB-nin sədri, “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ
bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İB-nin İH-nin üzvü Ceyhun Ələkbərovun yap.org.az saytına müsahibəsi
Ceyhun müəllim, erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi Xocalı soyqırımından 28 il ötür.
Ölkə miqyasında və respublikaımızın hüdudlarından kənarda soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçirilir, bu qanlı terror
aktı nəticəsində qətlə yetirilmiş insanların xatirəsi yad edilir. Ümumiyyətlə, Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar
reallıqların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Azərbaycan dövləti tərəfindən görülən işlərin əhəmiyyəti və
nəticələri nədən ibarətdir?
- Bilirsiniz ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin keçmiş SSRİnin 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalını işğal etməsi, dinc əhaliyə qarşı soyqırımı həyata keçirməsi bu
ölkənin Azərbaycana qarşı uzun illər apardığı işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasətinin davamı idi. Ümumiyyətlə,
Xocalı faciəsi həm bəşəriyyətə qarşı cinayət, həm də soyqırımı faktıdır. Çünki insanlar etnik mənsubiyyətlərinə azərbaycanlı olduqlarına görə xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, işgəncələrə məruz qalıblar. Mən Xocalı sakini olaraq
bu faciənin şahidiyəm. Eyni zamanda, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 130 uşaq valideynlərindən birini, 25 uşaq isə
hər iki valideynini itirib. 1275 insan əsir və girov götürülərək işgəncələrə məruz qalıb, onlardan 150 nəfərin, o
cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyil. Göründüyü kimi, bu soyqırımı erməni
vandalizminin növbəti nümunəsidir.
Azərbaycan dövləti Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanıdılması istiqamətində sistemli və genişmiqyaslı iş
aparır. Bu siyasətin əsası xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Məlumdur ki, 1994cü ilin fevralında Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı
soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verib, 26 fevral tarixi “Xocalı soyqırımı günü” elan olunub. Ümummilli Liderin
siyasətini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər uğurla
davam etdirilir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası da Azərbaycan həqiqətlərinin, Xocalı soyqırımı ilə
əlaqədar reallıqların dünya ictimaiyyətə çatdırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Kampaniya çərçivəsində
Xocalı faciəsinə həsr olunmuş konfranslar, tədbirlər keçirilir, bu istiqamətdə xüsusi təbliğat aparılır. Aksiyalarda
“Xocalı soyqırımı” filmi, ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri əks etdirən fotoşəkillər, müxtəlif illərdə
xarici ölkələrin nüfuzlu nəşrlərində Xocalı faciəsi haqqında dərc edilmiş materiallar təqdim olunur. Bütün
bunların qanunauyğun nəticəsidir ki, bir sıra ölkələrin parlamentlərinin müvafiq sənədlərində Xocalıda törədilmiş
kütləvi qətllərin soyqırımı aktı olduğu təsdiq olunub. ABŞ-ın 22 ştatının icra və qanunvericilik orqanları isə Xocalı
faciəsini qətliam kimi qiymətləndirərək qətiyyətlə pisləyib.
- Ermənistanın Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar antitəbliğat kampaniyası və dezinformasiya siyasətinin, eləcə
də erməni yalanlarının ifşası istiqamətində görülən işləri necə qiymətləndirmək olar?
- Ermənistan dövləti və erməni lobbisi tarixi faktları təhrif edərək dünya ictimaiyyətini aldatmağa, işğalçılıq
və etnik təmizləmə siyasətinin nəticələrini ört-basdır etməyə çalışırlar. Amma yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilən sistemli və kompleks xarakterli tədbirlər nəticəsində erməni
yalanları ifşa olunur, qarayaxma kampaniyası iflasa uğradılır. Elə bu yaxınlarda 56-cı Münxen Təhlükəsizlik
Konfransı çərçivəsində keçirilmiş panel müzakirələri zamanı Nikol Paşinyana tarix və hüquq dərsi keçən
Prezident İlham Əliyev Ermənistanın Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etdiyini, işğal olunmuş torpaqlarda
mülki azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə apardığını, o cümlədən Xocalı soyqırımını törətdiyini, Dağlıq
Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bütün beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən tanındığını, ermənilərin işğal olunmuş torpaqlarımızda bütün azərbaycanlıları etnik təmizləməyə məruz
qoyduqlarını, onların işğal altındakı torpaqlarda mədəni irsimizi məhv etdiklərini, Dağlıq Qarabağda
Ermənistanın heç bir tarixi irsi olmadığını bir daha qətiyyətlə ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı “Xocalıda soyqırımı
törədənlərin adları hamıya məlumdur. Onlar yerli ermənilər idi, Ermənistandan olan ermənilər və diaspordan olan
ermənilər idi. Bu şəxslərin adları hamıya məlumdur. Bu barədə çoxlu kitablar və beynəlxalq məqalələr çap
olunub”,-deyə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırdı.
Ümumiyyətlə, erməni siyasətçiləri və ideoloqları Xocalı soyqırımı ilə bağlı reallıqları zaman-zaman dilə
gətirir, faciənin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədildiyini etiraf edirlər. Biz bunu işğalçı ölkənin
keçmiş prezidentləri Robert Koçaryan və Serj Sarkisyanın müsahibələrində də şahidi olmuşuq.
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- Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının üzərinə hansı vəzifələr düşür?
- Əvvəla qeyd edim ki, bu istiqamətdə böyük və genişmiqyaslı işə məhz “Xocalıya ədalət” kampaniyası ilə
start verilib. Vətəndaş cəmiyyəti təsisatları da bu kampaniyaya dəstək verir, fəal təəşəbbüslərlə çıxış edirlər.
Rəhbərlik etdiyim “Soyqırımı Həqiqətlərinin Tanıdılması” İctimai Birliyi də Belçika, Almaniya, Polşa və digər
bir sıra Avropa ölkələrində kampaniya çərçivəsində əhəmiyyətli tədbirlər təşkil edib, kitablar nəşr etdirib. Eyni
zamanda, Almaniya, İsveç kimi ölkələrin parlamentlərində görüşlər keçirilib, dinləmələr təşkil olunub. Hesab
edirəm ki, bütün bunlar soyqırımı həqiqətlərinin tanıdılması baxımından ümumi işə töhfədir.
Ümumiyyətlə, bu prosesə hər bir azərbaycanlı öz dəstəyini verməlidir, çünki bu, ümummilli məsələdir.
- Fevralın 22-də Almaniyada Ümumavropa Qarabağ mitinqi keçirildi. Bu tədbirin əhəmiyyəti ilə əlaqədar
nə deyə bilərsiniz?
- Təbii ki, belə təşəbbüslərin Azərbaycan reallıqlarının, o cümlədən Qarabağ həqiqətlərinin beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılması baxımından böyük əhəmiyyəti var. Ümumavropa Qarabağ mitinqi ciddi əks-səda
doğurdu, dünyaya mühüm ismarıc verildi. Bununla yanaşı, maarifləndirici tədbirlərin də davam etdirilməsi
zəruridir. Çünki bu, olduqca effektiv vasitədir, mühüm nəticələr verir.
- Azərbaycan dövlətinin qaçqın və məcburi köçkünlərə, o cümlədən Xocalıdan olan soydaşlarımıza diqqət
və qayğısı barədə fikirləriniz nədən ibarətdir?
- Ümumiyyətlə, ölkəmizdə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan vətəndaşlara dövlət tərəfindən yüksək diqqət
göstərilir. Bu baxımdan, qaçqın və məcburi köçkünlərə, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşan Qarabağ
müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələrinə xüsusi qayğı ilə yanaşılması ayrıca vurğulanmalıdır. Eyni
zamanda, Xocalıdan olan soydaşlarımızın mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, sosial təminat və
ehtiyaclarının ödənilməsi istiqamətində çox əhəmiyyətli işlər görülür. Mən Xocalıdan olan bir vətəndaş və
“Soyqırımı Həqiqətlərinin Tanıdılması” İctimai Birliyinin sədri kimi bunun bilavasitə şahidiyəm. Bütövlükdə,
Azərbaycan dövlətinin və şəxsən ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin bu cür münasibəti, diqqət və qayğısı
təqdirəlayiqdir, olduqca yüksək qiymətləndirilir.
İki sahil. - 2020.- 26 fevral. - № 38. - S. 11.
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Xocalı soyqırımı - XX əsrin faciəsi olan qan yaddaşımız!
İndiki və gələcək nəsillərimiz bu amansız cinayəti heç vaxt unutmamalıdır
Hüseyn Vəliyev,
Qaz Anbarlarının İstismarı İdarəsi, YAP Qaradağ rayon İdarə Heyətinin üzvü
Xocalı soyqırımı - ermənilərin törətdikləri kütləvi cinayətlərin bir həlqəsi olan, faciənin miqyasına görə
analoqu olmayan, qəddarlığı və amansızlığı ilə xüsusi olaraq seçilən, ən qanlı, ən əzablı, yaddan çıxmayan,
xalqımıza qarşı amansız kütləvi terror hadisəsi kimi dünya tarixinin ən faciəli səhifəsidir.
Soyqırımı hadisəsi dünyanın bir çox yerlərində baş verib. Lakin erməni şovinist-millətçi qüvvələrinin
azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri Xocalı 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. Ah-nalələri ilə qulaqları batıran, vəhşiliyi və cəza üsulları
ilə seçilən Xocalı soyqırımının törədilməsindən 28 il keçir. Xalqımıza qarşı törədilən bu vandalizm aktı bizim
tariximizin ən ağır yaralarından biridir. Xocalı soyqırımına aid tədbirlər Azərbaycanın bütün regionları ilə yanaşı,
dost və qardaş ölkələrdə də bu qanlı terror aktı nəticəsində qətlə yetirilmiş insanların xatirəsi yad edilir. Keçmiş
sovetlər birliyinin süqutu ərəfəsində xarici himayədarların dəstəyi ilə şovinist-millətçi ermənilər Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ bölgəsinə ərazi iddiası irəli sürərək xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparıblar. Bu gözəl
və səfalı torpaqlardan, tarixən Azərbaycan xalqına məxsus Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verənlər, erməni
barbarların "dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” adlı sərsəm bir ideyanı reallaşdırmaq cəhdi, kəndlərin və
şəhərlərin dağılması, günahsız insanların ölümü, azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından didərgin düşməsi ilə
nəticələnib. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı qüvvələri ilə keçmiş SSRİ-nin 4-cü
ordusunun 23-cü diviziyasına daxil olan və Xankəndində yerləşən 366-cı moto-atıcı alayın şəxsi heyətinin və
hərbi texnikasının köməyi ilə Xocalıya hücum edərək, şəhəri tamamilə dağıdıb azərbaycanlı sakinləri xüsusi
qəddarlıqla qətlə yetirdilər. Mühasirədə olan, köməksiz və silahsız Xocalı şəhərində erməni daşnakları əsl genosid
aktı həyata keçirdilər. Yüzlərlə günahsız insan kütləvi şəkildə məhv edildi, qocalar, qadınlar, uşaqlar, hətta
südəmər körpələr ən dəhşətli üsul və vasitələrlə qətlə yetirildilər, girov götürülərək insanlığa sığmayan həqarət və
təhqirlərlə üzləşməli oldular. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürüldü, 1000 nəfər 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-in taleyi indi də məlum deyil. Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla
qətlə yetirilmişdir. Bu vəhşilikləri sözlə ifadə etmək çox çətindir. Onlar diri-diri yandırılmış, başları kəsilmiş,
üzlərinin dərisi soyulmuş, körpə uşaqların gözləri çıxarılmış, süngü ilə hamilə qadınların qarınları yarılmışdır.
Ermənilər hətta erməni xüsusiyyətindən geri qalmayaraq meyitləri belə təhqir etməkdən çəkinməmişlər.
Xocalı soyqırımının xüsusi amansızlıqla törədilməsi rus, gürcü, ingilis, fransız, alman, amerikalı və digər
ölkələrin vətəndaşı olan jurnalist və publisistləri dəhşətə gətirmişdir. Soyqırımının miqyasını göstərən bu rəqəmlər
nəinki ayrı-ayrı kitablarda və nəşrlərdə daimi qeyd edilməli, həm də xalqımızın hər bir vətənpərvər övladının
yaddaşına həkk olunmalıdır. Çünki bizim indiki və gələcək nəsillərimiz bu amansız cinayəti heç vaxt unutmamalı,
onu törədənləri həmişə, hər yerdə ifşa etməlidir. Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər yalnız Ulu öndər H.Əliyev
xalqın təkidi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra üzə çıxarıldı. Ulu öndər H.Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994cü ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verildi.
Bundan əlavə, Ulu öndər azərbaycanlılara qarşı davamlı olaraq törədilmiş soyqırımı ilə əlaqədar 31 Mart
Azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edilməsi barədə 26 mart 1998-ci il tarixli Fərman imzaladı. Ümummilli
lider faciənin bütün azərbaycanlıların qan yaddaşına çevrildiyini vurğulayaraq deyirdi ki, "Bu, amansız və qəddar
soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu".
Xocalı soyqırımı ilə bağlı real və konkret faktların daha dolğun şəkildə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırılması yönündə Heydər Əliyev Fondu sistemli və ardıcıl iş aparır. Xocalı faciəsinin əsl mahiyyətini,
cinayətkarları və onların havadarlarını dünyaya bəyan etmək üçün "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası
2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası
dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmışdır. Kampaniyanın məqsədi
Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyada yayılması, bu faciənin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı kimi
tanınmasına nail olmaqdır.
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Hazırda Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirilmişdir. Ulu öndərin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İ.Əliyevin
rəhbərliyi ilə bu istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətin nəticəsində Pakistan, Meksika, Çexiya,
Kolumbiya, Bosniya və Herseqovina, Peru, Honduras parlamentləri Xocalı faciəsini soyqırımı və Azərbaycana
qarşı cinayət aktı kimi tanıyıblar. Bundan əlavə, dünyanın supergücü olan ABŞ-ın 21 ştatı Xocalını qətliam kimi
tanıyan sənədlər qəbul etmişdir. Bu da Azərbaycan diplomatiyasının uğurlu fəaliyyətinin nəticəsidir.
Almaniyanın Münxen şəhərində Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin debatı zamanı ən absurd
məqamlardan biri Nikol Paşinyanın Xocalı soyqırımı ilə bağlı cəfəng fikirləri idi. Daşnakların baş naziri
Azərbaycanın keçmiş prezidenti Ayaz Mütəllibovun "Xocalıda qırğını azərbaycanlıların özləri törətdiyi haqda
etiraf etdiyini” iddia edib. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev cavabında bildirdi ki, bu, sadəcə "feyk”
xəbərdir: "Prezident Ayaz Mütəllibovun səhhəti çox yaxşıdır və Bakıda yaşayır. Ola bilsin ki, Ermənistan tərəfi
bunu bilmir. O, bu yaxınlarda və bir neçə dəfə deyib ki, heç vaxt Xocalı soyqırımının azərbaycanlılar tərəfindən
təşkil edildiyini deməyib. Günümüzdə deyildiyi kimi, bu, "feyk” xəbərdir. Rusiyadakı bəzi erməni jurnalistlər
tərəfindən icad olunub və Rusiya mətbuatında dövriyyəyə buraxılıb. Lakin o, heç vaxt bunu deməyib. Bu,
tamamilə bir həqiqətdir. Xocalıda soyqırımı törədənlərin adları hamıya məlumdur. Onlar yerli ermənilər idi,
Ermənistandan olan ermənilər və diaspordan olan ermənilər idi. Bu şəxslərin adları hamıya məlumdur. Bu barədə
çoxlu kitablar və beynəlxalq məqalələr çap olunub”. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İ.Əliyevin
zəngin tarixi və hüquqi biliyi, siyasi təfəkkürü, hazırcavablığı ona növbəti dəfə diplomatik zəfər qazandırdı.
Azərbaycan üçün diplomatik zəfər hesab edilə biləcək Münxen Konfransı təsdiqlədi ki, dövlətimizin
rəhbəri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı prinsipal, dönməz və inamlı mövqedədir.
Ancaq, ermənilər baş nazirləri Nikol Paşinyanın timsalında bir daha dünya ictimaiyyəti qarşısında fiaskoya
uğradılar.
Azərbaycanın ən qədim memarlıq və ilk mədəniyyət abidələri ilə zəngin olan Xocalıda baş verən soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə abidəni elə bu şəhərdə də ucaldacağıq. Bunun reallaşacağı günü bütün dünya
azərbaycanlıları və türk dünyası səbirsizliklə gözləyirlər.
Kaspi. - 2020.- 26 fevral. - № 35. - S. 7.
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Xocalıdan Missuriyə...
Yasəmən Musayeva
Hər şey belə bitə, illərdir çəkdiyi bütün əziyyətlər bir anın içində məhv ola bilməzdi...
Axı o, heç uşaqlığını, yeniyetməliyini, gəncliyini gözüdolu yaşamamışdı...
Bu yaşa qədər yoxluqla insanların sınağa çəkildiyi bir həyatda var olmaq üçün çapalamışdı...
Amma indi arzuları da tükənmişdi, ümidi üzülmüşdü...
Uzaqda, okeanın o tayında, Amerikada çox tənhaydı...
Xocalıdan köçkün düşmüş körpələrdən biri də o idi. Yaş yarımlığından elə həyatda ilk addımlarını da
sığındığı düşərgədə ağrı-acılarla, çətinliklərlə qoşa atmağa başlamışdı. Körpə dünyası başdan-başa insan fəryadı,
ah-naləsi ilə dolub daşmışdı. Ətrafında hər şey qap-qara, bomboz idi. Heç zaman xəyalından çəkilməyən dəhşətli
mənzərə isə ağappaq qarla bürünmüş bir dünyanın üzərinə çilənmiş qıpqırmızı qan idi... Günahsız insanların yer
üzünə tökülmüş qanı...
Bir də əsir, itkin düşmüş doğmalarını gözləyənlərin gələnin-gedənin gözlərinə dikilmiş bir ümid işartısı
uman həsrətli gözləri...
Bu cür qəlb yükü, ürək dərdi içərisində, yardım növbələrində, çörək yoxluğunda, su qıtlığında böyüməyə
çalışırdı bütün xocalılı, bütün məcburi köçkün uşaqlar kimi...
Sadəcə bu zülmət aləmdə ümidləri, arzuları əngəlsizdi, tükənməzdi, sonsuzdu...
Sanki qara daşın bağrın yarıb Günəşə can atan zərif çiçəkdi...
"Xocalıdan çıxan insanlar arasında təsadüf nəticəsində sağ qalanlar olub. Elə bilirəm bizim də ən böyük
xoşbəxtliyimiz oradan sağ çıxmağımız olub. Amma məcburi köçkün düşərgəsində problemləri, sıxıntıları, maddi
və mənəvi çətinlikləri hamımız eyni yaşamışıq”.
Amma o, hər zaman düşünürdü ki, həyatları həmişə belə olmalı deyil. Və bundan qurtuluşun yalnız bir
formulu var: təhsil, bilik, elm. Və elə bu amal uğrunda qarşısındakı hədəflərə doğru müqəddəs bir yola çıxır...
ABŞ-ın Vaşinqton Universitetinin məzunu, Azərbaycan İqtisad Universitetinin Layihələrin İdarəedilməsi
şöbəsinin müdiri və Biznesin idarə edilməsi üzrə magistr fakültəsinin müəllimi Xocalıdan məcburi köçkün
Nərmin İbrahimova Naftalandakı məcburi köçkün düşərgəsində həyat sınağı ilə keçirdiyi illərindən, Bakıdakı ağır
imtahanlı tələbəliyindən, çətinliklərlə təkbaşına mücadilə apardığı Amerikadakı günlərindən söhbət açır.
"Sağ qaldığım üçün xoşbəxt idimmi?”
- 1990-cı ildə Xocalıda anadan olmuşam. Ailəm mən yaşyarımlıq olanda Xocalı rayonunun Kərkicahan
qəsəbəsindən məcburi köçkün düşüb. İndi düşünürəm, bəlkə anasının qucağında bağrı çatlayan, soyuqdan donan,
süngülənən, güllənənən körpələrdən biri də mən ola bilərdim...
Amma xoşbəxt idimmi?! Xeyr. O faciənin, iztirabların içində böyüdüm. Uşaqlıq xatirələrim Naftalanda
yerləşən məcburi köçkün düşərgəsində keçən həyatımızla bağlıdır. Rayonlarımızın işğalından sonra təxminən 4
minə yaxın məcburi köçkün Naftalanın bir hissəsində yerləşib kortəbii yaşamağa başlamışdı. Burada məcburi
köçkünlərdən ibarət bir icma yaranmışdı. İnsanlar sanatoriyaya gələnlər üçün nəzərdə tutulan taxta birotaqlı
evlərdə yaşayırdılar. Bu evlər xüsusilə qışda dözülməz soyuq olurdu. Valideynlərim, kiçik qardaşımla mən də
birotaqlı evdə yaşayırdıq. Vəziyyətimiz çox pis idi, hətta su tapmaq belə müşkül idi...
Acınacaqlı hal isə bu idi ki, yaşadığımız yerdə hər kəs eyni vəziyyətdə olduğuna görə heç zaman bunun
qeyri-adiliyini, pisliyini anlamamışıq, elə bilmişik ki, normal budur...
Maddi vəziyyətin dözülməzliyindən çox insanların ruhi vəziyyəti dəhşətli idi.
Xüsusilə də ilk illərdə insanlar daha travmatik, emosional idilər. Qonşuluğumuzda elə insanlar var idi ki,
bir gecədə ailə üzvlərinin əksəriyyətini itirmişdilər. Onlar üçün yeni həyata başlamaq daha ağrılı və çətin idi.
Artıq 30 ilə yaxın vaxt keçib və sanki insanlar dərdlərini bir növ sinələrinə çəkiblər. Amma övladı, atası,
anası, bacısı, qardaşı öldürülənlərin yarası hələ də qaysaq bağlamayıb. Doğmaları əsir, itkin düşənlərin gözləri
hələ də yoldadır. Düşünürəm ki, hələ də onlar buna öyrəşməyiblər və dərdlərinin ağırlığı ilə yaşayırlar...
"Saatlarla yardım növbələrində dayanırdım...”
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- 4-5 yaşımdan etibarən saatlarla yardım növbələrində dayanmağım yadıma gəlir. Bizə BMT-dən, xarici
təşkilatlardan yardım gəlirdi. Ərzaq, geyinilmiş paltar göndərirdilər. İnsanların pulu yox idi ki, özlərinə lazım olan
nə isə alsınlar... Düşünürəm ki, məcburi köçkünlüyün ilk illərində həmin yardımlar sayəsində sağ qala bilmişik.
Düşərgədəki insanların əksəriyyəti işsiz idi.
Naftalanda yerləşən bir məktəbin tərkibində dərs keçmək məqsədilə məcburi köçkün uşaqlar üçün bəzi
otaqlar ayrılmışdı. Müəllimlərimizin də əksəriyyəti Xocalıdan olanlar idi. Təbii ki, kitab və dərs vəsaitlərimizi də
çətinliklə əldə edirdik. Məktəb kitabxanasında olan köhnə kitablardan oxuyur, UNİCEF-in göndərdiyi dəftər qələmlərdən istifadə edirdik.
Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, qardaşım da, mən də dərslərimizi yaxşı oxumağa çalışırdıq. Bunun üçün
anam əlindən gələni edir, ən əsası da bizə mənəvi motivasiya verirdi. Hər zaman deyirdi ki, yalnız oxumaq və
təhsil yolu ilə bu məcburi köçkün düşərgəsindən çıxa, uğur qazana bilərik. Həm də zamanında valideynləri anamın
təhsil almasına icazə verməmişdilər, ona görə də ürəyində qalan arzusunu bir növ bizimlə reallaşdırmağa çalışırdı.
Orta məktəbə başlamamışdan əvvəl bilirdik ki, məktəbi əla oxumalıyıq, başqa cür ola bilməz...
Yoxluqlar, çətinliklər...
- Uşaqlıqdan ingilis dilinə marağım çox idi. Yadımdadır, Azərbaycan Televiziyasında həftədə bir dəfə
"Week News” adlı ingilis dilində xəbər proqramı var idi və mən mütləq ona baxırdım. Heç nə başa düşməsəm də,
bu dildə səslənənlərə qulaq asmaq xoşuma gəlirdi. Hər zaman düşünürdüm ki, ingilis dilinin arxasınca
getməliyəm. Elə bəlkə də bu arzu idi ki, sonradan məni Amerikaya apardı və uşaqlığımdakı kiçik maraqların
köməyi ilə bir çox şeylərə nail oldum.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Universitetinin mexanika - riyaziyyat ixtisasına qəbul oldum.
Yəni ilk hədəfim olan tələbəliyi qazandım.
Tələbə vaxtı Bakıda qohumumuzgildə qalırdım. Hiss edir və görürdüm ki, yaşam şərtləri, geyimləri ilə
digər tələbələrdən geridəyəm. Onlar kinoya, konsertə, harasa gəzməyə gedirdilər, mən isə gedə bilmirdim. Amma
uşaqlıqdan belə vəziyyətə öyrəşdiyimə görə bu mənim üçün qeyri-adi hal deyildi. Onsuz da həmişə belə olmuşdu
və indi də belə davam edirdi...
"Cibimdə cəmi 250 dollar pulla, uzaq bir ölkəyə yola düşdüm”
- Qrup yoldaşlarımın əksəriyyəti riyaziyyat müəllimi olmağı planlaşdırırdı. Mən isə bakalavr təhsilimi
bitirdikdən sonra tamamilə başqa bir istiqamətə, biznesin idarə edilməsi ixtisası üzrə İqtisad Universitetinə sənəd
verdim. Həmçinin magistr təhsilinin ilk ilindən iş tapıb işləməyə başladım. Bununla yanaşı, hər zaman
arzulayırdım ki, ABŞ-da təhsil alım. Amma o ölkə həmişə mənə əlçatmaz görünüb. Zaman keçdikcə özümə
əminliyim artmışdı və xaricdə təhsil almağı daha ciddi düşünməyə başlamışdım. Buna görə bir neçə xarici
universitetə müraciət etdim. Qəbul olduğum Vaşinqton Universitetində ikiillik proqram üçün 80 min dollar təhsil
haqqı ödəməli idim. Çox çətinliklə universitetin qəbul şöbəsini razı salaraq birinci il üçün mənə 40 min dollar
təqaüd ayırmalarına nail oldum. Bir şərtlə ki, ikinci ilə təhsil haqqını tapacağam. Amma özümə də aydın deyildi
ki, bu necə olacaq?
Artıq Amerikaya yola düşə bilərdim, amma orada da şəxsi xərclərimi ödəmək üçün ayda 1000 dollar pul
lazım idi. O zaman Portuqaliyada təhsil alan qardaşım 500 manat aylıq təqaüdünü mənə verəcəyini dedi. Yerdə
qalanını isə iş tapıb ödəməli idim. Bu düşüncələr və cibimdə 250 dollar pulla, heç kimi tanımadığım yad bir yerə,
Missuri ştatının Sent-Luis şəhərinə yola düşdüm.
"Təmizlik işləri görür, ev heyvanlarına qulluq edirdim ki...”
- Amerikada ilk olaraq əsas məqsədim kampusda iş tapmaq idi. Beynəlxalq tələbə olduğum üçün həftədə
20 saat işləmək icazəm var idi. Buna görə təmizlikdən tutmuş, uşaq baxıcılığına qədər bir çox işlərdə çalışırdım
ki, yaşamaq üçün pul qazanım.
Orada qaldığım üç il yarım müddətində pula qənaət etmək üçün 12 müxtəlif ev dəyişmişəm. Amerikalılar
istirahatə getdiyi zaman evlərini tələbələrə müvəqqəti yaşamaq üçün verirdilər ki, ev heyvanlarına qulluq edən
olsun. Mən də həmin fürsətdən istifadə edirdim, əvəzində kirayə haqqı ödəmirdim.
Amma təhsilimin ikinci ilində təqaüd tapmaq cəhdlərim boşa çıxdı. Təhsil haqqı borcum yarandığından
sonuncu semestrin dərslərinə qeydiyyatdan keçə bilmədim.
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Artıq bilmirdim ki, hara gedim, kimə müraciət edim...
Bəxtim gətirdi ki, həmin dövrdə Azərbaycanın Amerikadakı səfirliyi ilə təsadüf nəticəsində kontaktım
yarandı. Həmvətənlərimin dəstəyi ilə bir portalda adıma profil açıldı və həmin profil ABŞ və Kanadada yaşayan
azərbaycanlılar arasında paylanıldı. Bununla da təhsil haqqım üçün dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan
azərbaycanlılar, o cümlədən qrup yoldaşlarım, professorlarım ianələr etməyə başladılar. O insanların əksəriyyətini
indi də tanımıram, lakin onlara həyatım boyu minnətdaram olacağam...
Bu vasitə ilə 10 gün ərzində 15 min dollar vəsait toplandı. Sevincimdən göylərdə uçurdum. Təsəvvür edin
ki, bu məbləğ semesterin başlanılmasına təxminən 4 gün qalmış yığılmışdı. Yerdə qalan təhsil haqqını isə
professorumun dəstəyi ilə xarici fondların birindən əldə edə bildik. Beləliklə, universiteti bitirməyimə bir ay
qalmış təhsil haqqım möcüzəvi şəkildə tam ödənildi...
Başlanğıca qayıdış
- Ermənilər bizi məhv etməyə çalışsalar da, bunu bacarmadılar. Yalnız xocalılar deyil, bütün məcburi
köçkünlər həyatlarına yenidən, sıfırdan başladılar. O çətinliklər bizi sındırmadı. Nə vaxtsa o cür əziyyətlər
çəkdiyimizi, şəraitsiz vəziyyətdə yaşadığımızı kiməsə deməyə utanırdım. Amma indi dərk edirəm və gənclərimizə
də deyirəm ki, bütün bunlar bizim günahımız deyildi. Amma gələcəkdə bizi daha nəyin gözləməyi öz əlimizdədir.
Əgər gələcəyi düşünməsək, təhsil almasaq, irəli getməsək, bax bu, bizim günahımız olar...
İşdənkənar şəxsi layihələr də həyata keçirirəm. Xarici ölkələrə səfər edirəm, öz rayonlarımıza gedirəm,
həyat hekayəmi, təcrübəmi gənclərlə bölüşürəm. Qarabağ icmasında fəal olmağa çalışıram...
İndi geriyə baxanda görürəm ki, bəli, mən bacarmışam, arzularımın arxasınca gedərək təhsilimi istədiyim
səviyyədə təkmilləşdirmişəm. Bunun üçün əlimdən gələn hər şeyi etmişəm və hətta ümidimin üzüldüyü son ana
qədər mübarizə aparmışam.
Qarşıda isə onu ağır bir səfər gözləyir. Neçə ildir ayaq basmadığı və ömrünün əksər hissəsini keçirdiyi
Naftalanda yerləşən xocalıların məskunlaşdığı düşərgəyə yollanacaq. Düzdür, indi həmin düşərgədən əsər-əlamət
qalmayıb və oradakı ailələr Goranboya köçürülüb. Amma Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü ərəfəsində məhz
ora baş çəkmək istəyir. Acı göz yaşlarının qarışdığı, körpə gülüşlərinin dəfn olunduğu həmin o yerə...
Elə bu düşərgədə arzularından güc alaraq çətin və uzun bir yola başlamışdı. Və sübut etmişdi ki, həyatda
insanın qarşısına sədd çəkəcək heç bir əngəl yoxdur. Yetər ki, bunu ürəkdən istəyib reallığa çevirməyi bacarasan.
Bir ömür sığdırdığı həyatına nəzər salanda, ötən günlərini vərəqləyəndə isə həmişə özünün-özünə ünvanladığı bir
sual var: "Görəsən, bütün bunları mən necə bacarmışam?!”
Azərbaycan.-2020.-26 fevral.-№43.-S.6.
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“Ötən əsrin 26 fevral sazağı”
Rəşid Faxralı

Qışdı...
Dünən qışın sazağı hiss olunmurdu, güman ki, sabah da hiss olunmayacaq, o biri gün də. 26-sında sazaq
olacaq; 28 ildi 26 fevral şaxtalı keçir, Xocalı işğaldan azad edilənə kimi fevralın 26-sı belə yaşanılacaq...
Göylüyü düz-əməlli seçilməyən göy üzünü tül qalınlığında boz bulud topaları bürüyüb...
Ön xəttə çatmaqdayıq. Bir azdan döyüş əzmini, qələbə ruhunu düşüncələrimizin yol göstərəni bildiyimiz
əsgərlərin əhatəsində olacağıq, əlimiz əllərdə isinəcək, əlimiz əllər isidəcək. “Bəşərin günahlarına görə niyə dünya
opnanır, suçlanır? Rus imperiyasının 366-cı alayının fəal iştirakıyla 1992-ci ilin 25 fevral gecəsi Xocalıda
törədilmiş soyqırımına görə də dünyamı qınanmalıdı? Yox, faciəyə - soyqırımına fitva verənlər də mənəviyyat
qanunlarıyla cəzalandırılmalıdı”, - “N” hərbi hissəsində “Ötən əsrin 26 fevral sazağı” mövzusunda disputa dan
yeri söküləndən bəri düşüncələrimin haləsinə dönmüş bu fikirlərin araçılığıyla başlamağa niyyətliyəm.
Disputdan əvvəl polkovnik Babək Səmidli demişdi: “Bu mövzuda disput əsgərlərin mənəvi-psixoloji
hazırlığında, əlbəttə ki, səmərəli olacaq. Xocalı faciəsinin yaraları torpaqlarımız işğaldan azad ediləndə
qaysaqlayacaq, ondan sonra da unudulmayacaq...”...
Disput başlayır.
Deyirəm ki, tarix üçün böyük rəqəm olmasa da 28 ildi 25 fevral gecəsinin kəsilməyən, yumşalmayan
sazağının dilmancı olan ürəyimizin sızıltıları, ruhumuzun sıxılcımları tarixdən cavab istəyir. Cavab istəyir ki, həm
bu səbəblərə görə, həm də bəşəriliyə sədaqətə görə bu sıxıntıların baiskarları mənşər ayağına çəkilsin.
Böyük tarixi şəxsiyyət, ən böyük azərbaycanlı Heydər Əliyevin tarixi hadisələrə tarixi münasibəti də
tarixdi. Bu tarix həm də Azərbaycan dövlətçiliyi naminə həqiqətin tarixidi. Ulu Öndər deyirdi: “...Bu soyqırımı,
eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir”...
Zabit Ruslan Novruzov əsgərlərin Xocalı soyqırımıyla bağlı bilgilərini disputun gedişinə yönəltmək
niyyətiylə deyir:
- Xocalı 1991-ci ilin noyabrından mühasirədəydi. Xocalı ağır, çətin günlər yaşayırdı, Xankəndi və Əskəran
istiqamətlərindən artilleriya atəşinə tutulurdu. Şəhərə çevrilən Xocalının güzəranı daha da çətinləşirdi. 1992-ci
ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilər rus ordusunun dislokasiya yeri Xankəndi olan 366-cı alayının 10
tankı, 16 zirehli transportyoru, 9 piyadalarının döyüş maşını ilə Xocalıya hücuma keçdi. Şaxtaydı. Sazağıydı...
Əsgərlərin baxışlarında qəzəb görünür, nifrət görünür, hiddət görünür; qəzəb soyqırıma görədi, nifrət
soyqırımı törədənlərədi, hiddət qisas harayıdı, döyüş əzmidi, qələbə ruhudu. Əsgərlərin hamısı nəsə demək
istəyir...
“İnşaatçı” qəzetinin müxbiriydim.
1991-ci ilin yazında - Novruz bayramı ərəfəsində Xocalıda ezamiyyətdəydim. İki günün içində camaatla
elə doğmalaşmışdıq ki... 65 yaşlı bir kişinin müdafiə postlarına gedən yeniyetmələrə dediklərini unutmamışam:
- Kəndi sevə-sevə böyüdüb şəhər edirik. Xocalının şəhərləşməsi düşmənin niyyətinə ölüm hökmüdü.
Şəhərləşən Xocalını bizimlə bərabər siz də qoruyursunuz. Mənim üç nəvəm də sizin sıranızdadı. Xocalını bizdən
sonra bizsiz qoruyacaqsınız. Qeyrətinizi ürəyimə təpər, dizlərimə taqət bilirəm...
Xocalılı kişi Xocalıda belə demişdi; Xocalını, xocalılıları qoruya bilmədik...
Əsgərlərin baxışlarında bayaq sezdiyim döyüş əzmi, qələbə ruhu bir qədər coşmaqdadı - kükrəməkdədi;
ruhən ruhların qayibanə harayını eşidirəm: Xocalım, ay Xocalım!..
- Xocalını müdafiə edən yeniyetmələrin yerişindən, baxışından, duruşundan duyduğum qətiyyətin,
sədaqətin, qələbə ruhunun, Vətən sevgisinin sizin timsalınızda necə əsgərləşdiyini görürəm, yəni, siz onların
azərbaycançılığını davam etdirirsiniz, sizin də azərbaycançılığınızı davam etdirəcəklər, - deyirəm.
- Qələbə ruhunun əsgərləşməsi həm gözəl, həm də düşündürən səslənişdi. Xocalı faciəsi bu əsgərlərdən 10
yaş böyükdü. Onlar faciə haqqında valideynlərindən, sonra müəllimlərindən eşidiblər, kitablardan, qəzetlərdən
oxuyublar. Həbi xidmətə başlayanda onlara bu haqda zabitlər də danışıb. Yüksək döyüş və mənəvi-psixoloji
hazırlığa malik olan əsgərlərimiz Xocalı faciəsinin niyə törədildiyini, necə törədildiyini təfərrüatı ilə bilir, - zabit
Ruslan Novruzov fikrimi yaddaqalacaq məntiqlə tamamlayır. 25 fevral gecəsinin, sökülən dan yerinin, fevralın
26-sının dəhşətlərini xatırladır. Zabitin bu inamını biz də, əsgərlər də məmləkətin inamı bilirik:
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- “Heydər Əliyev Fondu”nun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsüylə “Xocalıya ədalət”
kampaniyası 28 il çəkən biganəliyi silkələyəcək, dünya bu soyqırımı törədənlərin, icraçılarının beynəlxalq
qanunlar əsasında cəzalandırılmasını tələb edəcək, - deyir.
- Televiziyada Xocalı faciəsindən göstərilən kadrlara əvvəllər başa düşmədiyimə görə baxa bilmirdim,
sonralar başa düşdüyümə görə baxa bilmirəm. Nəfəssiz nəvəsini qucağına almış çarəsiz babanın yeri-göyü
yandıran naləsinə, fəryadına necə baxasan, necə? - əsgər Əli Həsənovun bəşəriyyətə ünvanlanan bu sorğusu
Azərbaycan Ordusunun Böyük Qələbəsiylə cavablandırılacaq...
Öldürülənlər zülümlə öldürülmüşdü...
1992-ci ilin martında “İzvestiya” qəzetində mayor Leonid Kravetsə istinadən məqaləni xatırladıram: “Mən
təpənin üstündə 100-ə yaxın meyiti gözlərimlə gördüm. Bir oğlanın başı yox idi, hər yanda xüsusi qəddarlıqla
öldürülmüş qadın, uşaq və qoca gördüm”.
Mənim xatırlatmamı əsgərlər davam etdirir:
- Xocalıda 613 nəfər xocalılı öldürüldü (əsgər Səbuhi Məmmədov).
- 25 uşaq hər iki valideynini itirdi (əsgər Nicat Əsgərov).
- Ermənilərin yaxınlaşdığını görəndə cavan qız özüylə götürdüyü xəncəri ürəyinə sancıb (əsgər Səddam
Xəlilzadə).
- Erməniləri görən ata əvvəlcə qızını, sonra özünü güllələyib (əsgər Samir Hümmətov).
Baş leytenant Pərviz Abbasov xarici mətbuatda dərc olunmuş informasiyaları xatırladır:
- Londonda nəşr olunan “Sandi Tayms” qəzeti yazıb: “Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv etmişlər”.
Moskvada nəşr olunan “İzvestiya” qəzeti yazıb: “Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qadının
sifətinin yarısı kəsilmişdi”. Londonda nəşr olunan “Tayms” qəzeti yazıb: “Çoxları eybəcər hala salınmışdır, körpə
qızın ancaq başı qalmışdı”.
Əsgər Cəbrayıl Babayev öz mətbuatımızda oxuduğu və az qala cümlə-cümlə yaddaşına yazdığı məqalənin
bir hissəsini xatırladır:
- ... 28 il əvvəlin 26 fevral gecəsinin ilik donduran şaxtası ruhumuzu didişdirir. 28 ildi həmin gecə yerigöyü qarğıyanların fəryadını, göz yaşları ürəyinə axanların naləsini, taqəti tükənən qocaların təəssüfə bükülü
qəhərini eşidirik: “Siz gedin, məni özünüzə yük eləməyin”. Halsız qocaların qollarından yapışan qollar görürük.
Baba ömrünü nəfəsi duyulan ölümün əlindən aldıqdan sonra həmin gecə donmayan nəvələr indi babadı, nəvələrinə
o gecə ölümdən necə can qurtardıqlarını danışır...”.
Əsgər Əli Həsənov başqa bir məqaləni xatırladır:
- ...Həmin gecə Ağdama üz tutan 6 gənc ana körpələriylə birlikdə bir mağaraya sığınıb.
Analardan biri ağlayan südəmər körpəsinin ağzını əliylə qapayıb ki, ermənilər səsə gəlməsinlər. Körpənin
ağlantısı 6 ananın, 7 uşağın ölümünə səbəb olardı. Körpə keçinib. Ana, hıçqırtı içində “Balamı çölün düzündə
qoymaram!” - deyib, ciyərparasını belinə şələləyib, Ağdamacan gətirib. Orada bilib ki, körpənin nəfəsi özündədi
- sağdı...”.
Əsgər Əli Həsənov xatırladığı, acılarla xatırlatdığı məqaləni mən də acılar içində xatırlayıram. Əsgərin
fikrinin davamının cəfasını mənim yaddaşım çəkir:
- O körpə sağdımı? O gecə nəfəsini itirən, dan üzü yenidən doğulan o körpə özünü Xocalı faciəsinin yaşıdı
bilir. Haqlıdı. Bu illər ərzində həmin gecə ağzını qapayan əldən öpəndə anasının göz yaşları ürəyinə axıb,
şübhəsiz. Deyə bilməyib, deməyib ki, bu əl səni öldürmüşdü, qızım, öldürmüşdü...
Əsgərlərin qaşları çatılıb...
Əsgər Səbuhi Məmmədov maraqlı və gərəkli bir mətləbə toxunur:
- II Dünya müharibəsində faşistlər Belarusun Xatın kəndinin əhalisini bir tikiliyə doldurub yandırmışdı. Bu
faciəni SSRİ dağılana kimi dövlətin siyasi manifesti edən imperiya özünün törətdiyi faciəni - soyqırımı ört-basdır
etmək istəyir. “Xocalıya ədalət” kampaniyası bu ləyaqətsiz istəyi alt-üst edəcəkdir.
Səbuhinin fikrini Cəbrayıl tamamlayır:
- Miqyasına və öldürülənlərin sayına görə Xocalı faciəsi Xatın faciəsindən daha dəhşətli faciədir...
Hər iki əsgərin dünyaduyumundan, azərbaycançılığından duyğulanırıq...
- İllər keçəcək, rəqəm də dəyişəcək, nəsillər də. Vətənsevərlik yaşayacaq, Vətənə sədaqət yaşayacaq. 28 il
əvvəl 26 fevral günü erməniliyin vəhşiliyindən, qaniçənliyindən can qurtaranların, 28 ildi son nəfəsini Xocalıya
yetirmək arzusuyla yaşayanlara nə deyərdiniz? - əsgərlərdən soruşuram. “Hamısının mənəvi qardaşıyıq”, deyirlər. “Onları Xocalıya, kəlbəcərliləri Kəlbəcərə, laçınlıları Laçına, ağdamlıları Ağdama, füzulililəri Füzuliyə,
cəbrayıllıları Cəbrayıla, qubadlıları Qubadlıya, zəngilanlıları Zəngilana qovuşdurmaq amalıyla xidmət edirik”, kəlmələr and kimi səslənir...
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Disput bu ovqatla tamamlanır...
Şaxtada-sazaqda, insafsız soyuqda düşmənin atdığı güllələr dabanlarını qarsılayanların qəhər gecəsidi 25
fevral gecəsi. O gecənin ağrılarını ağrımız, sıxılcımlarını sıxılcımımız, qəhərini qəhərimiz bilmişik. Bu fikir “Ötən
əsrin 26 fevral sazağı” mövzusunda disputda əsgərlərin heysiyyətli fikirləriylə də təsdiqləndi...
İki sahil. - 2020.- 26 fevral. - № 38. - S. 9.
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Xocalını qan dənizində kimlər boğurdu?...
(Şuşadan görünən Xocalı)
Əyyub Şırlanlı,
şair, AYB-nin üzvü, əməkdar müəllim, Qarabağ müharibəsinin veteranı
(əvvəli ötən sayımızda)
Nəticədə birinci batalyonun qərargah rəisi, mayor V.İ.Çitiçiyan, mayor E.A.Nabokix və kapitan
İ.Lixodey hərbi əməliyyatlarda bilavasitə vuruşublar. Zabit İ.Karabelnikovun məlumatına görə
V.İ.Çitiçiyan 13 nəfərlik “Babayevlər ailəsini... güllədən keçirib...” Ona 1993-cü ildə Fransa Erməni
Diasporu tərəfindən 150 min ABŞ dolları mükafatı və ən böyük “Kilsə mükafatı” verilib. V.İ.Çitiçiyan
1994-cü ilin sentyabr ayının 2-də Fransaya mühacirət edib və orada yaşayır.
366-cı alayın sıravi qulluqçusu, rabitəçi Afik İsbeliyevin məlumatına görə isə, o, fevralın 24-də (1992-ci
il) kapitan İ.Lixodeyin komandasında topçu dəstəsində vuruşub və Xocalının işğalında yaxından iştirak edib.
Siz necə vuruşurdunuz? – sualına o belə cavab verib:
- Biz həm də qorxurduq. Ölümdən qorxurduq. Əlimizə keçənləri məhv edirik.
Bəzən küləkdən tərpənən ağaclar, xışıldayan yarpaqlar da bizi qorxuya salırdı...
Mən bilmirəm, Azərbaycan xalqı məni bağışlayarmı? Anam azərbaycanlılara qarşı ermənilərlə əlbir olub
vuruşduğum üçün məndən imtina edib. Mən artıq evə gedə bilmirəm, hamı məndən üz döndərib. Amma məni
məcbur etdilər. Əmr verdilər. Biz isə əmrə tabe idik. Məni artıq heç kəs bağışlamır...
(“Bir erməni məzarı” – müəllif: Əbdül Fateh. “Beyrut” nəşri. 1994-cü il)
A.İsbeliyev bunu deyir ki, ermənilər ruslara məxsus hərbi texnikanı satın almışdılar. Bir avtomat
“Kalaşnikov”a 1500 ABŞ dolları verilirdi...
...1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı yandırıldı, tamamilə işğal edildi. Qoşun isə
quduz canavar təki sakitləşmək bilmirdi.
Polkovnik V.Savelyev “Məxfi arayışında” qeyd edir:
“Üçüncü batalyon Xocalı işğal olunan gecə müharibə zonasından çıxarıldı, amma oranı tərk etmədi. 366cı Alay isə ərazidən çıxarılmadı. Ordu tərksilah olundu. Zabitlər satqınlıq etdilər. Silahlara gəlincə, işlənməmiş
silahları ermənilər üçün ayırdılar. Qərara alındı ki, ermənilərdən bunun müqabilində pul və zinət şeyləri alınsın.
“Böyük Ermənistan” adlı bədnam və rüsvayçı plan uğrunda vuruşlara gəlincə, bu, hələlik açıq qalmış bir
məsələdir”.
1992-ci ilin mart ayının 19-da (müsəlman təqvimində bu gün Novruz günü, Bahar bayramıdır).
Xocalıda öldürülmüş azərbaycanlılar
üçün bir qəbiristanlıq salındı. Orada 54 nəfər öldürülmüş günahsız azərbaycanlı dəfn edildi. Ermənilərin
Fransa diasporunda telekanal müəllifi Surik Şaqenyan bu mənzərəni elə həmin günün axşamı İranın, Türkiyənin,
Moskvanın, İrəvanın, Vaşinqtonun, Londonun, Parisin, Bonnun telekanallarına çıxartdı. Ermənilərin öldürülmüş
azərbaycanlıların meyitlərinə etdikləri “hörmət və ehtiramdan”... (?), təşkil olunmuş dəfın mərasimindən danışdı.
Haşiyə: Bu dəfn mərasimi əslində azərbaycanlıları təhqir etmək idi. Və ermənilərin “humanist”
olduqlarını tez dünyaya yaymaq idi.
Bakıda isə əslində hələ heç kəs hadisələrin, Xocalıda baş vermiş faciənin səbəblərini araşdıra bilmirdilər.
Yaradılmış deputat komissiyasından tutmuş, müxalifət partiyalarınadək hamı iflic vəziyyətdə idi,
hakimiyyət çat vermişdi. Təhlükəsizlik orqanları öz informasiya mənbələrinin əsas dayaqlarını itirmişdi.
A.Mütəllibov hakimiyyəti cəmiyyətdə və dövlətdə siyasi gücünü artıq itirmişdi. O, öz ehtiraslarının,
komandasındakı fitnə-fəsadların qurbanı olmuşdu.
Həmin ərəfədə rus kəşfiyyatçısı V.Savelyev Azərbaycan hakimiyyətini təsvir edib yazırdı: “...Xocalı
işğalından sonra A.Mütəllibov hakimiyyəti öz yaşamaq hüququnu itirdi. ....Nazirliklər isə Baş nazirin
ətrafında dövlət daxilində dövlət yaratmışdılar.
Polkun çıxarılmasında, hərbi sursatların ermənilərə verilməsində bilavasitə iştirak edənlər bunlardır:
- General-polkovnik Qromov
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- General-leytenant Qrekov
- General-leytenant Ohanyan
- Deputat-İ.Andropov
- Polkovnik-Y.Zarviqarov (Xocalının işğalından sonra general oldu)
- Polkovnik-O.Kraule ... və digərləri.
Dördüncü ordu 23-cü motoatıcı Diviziya nümayəndələrinin Xocalı əməliyyatında iştirak etmələri üçün
hərtərəfli şərait yaratdı.
23-cü motoatıcı Diviziyanın komandan müavini A.Badukov və K.Yermolayev isə erməni yaraqlılarına
verilmiş hərbi texnikanın geri qaytarılmasını tələb edirdi. Onları isə kim idi eşidən?!
RF hərbi əks kəşfiyyatının rəisi işləmiş polkovnik V.Savelyev məsələləri şərh edərək, qeyd edir:
“...1992-ci ilin fevral ayının 23-də hərbi şəhərcik “Qrad” qurğularından atəşə tutulduqdan sonra polkovnik
Y.Zarviqarov polkun daimi dislokasiya məntəqəsindən ehtiyat bölgəyə keçirilməsi haqqında qərar verdi.
Qərar isə erməni silahlı dəstələrinin heç bir müqaviməti olmadan həyata keçirildi. Dislokasiya
yerinin dəyişdirilməsi heç də zərurətdən irəli gəlməyib. Bu zaman bir sıra bölmələrin döyüş texnikaları
çıxarılmayıb.
Nəticədə
ermənilər heç bir mane ilə rastlaşmadan 23 ədəd “PDM”, 3 ədəd “ZSU-23-4”, 8 ədəd “D-30” və xeyli
digər döyüş texnikası ələ keçirdirlər.
Həmin gün ermənilərin özünümüdafiə dəstəsi adı ilə vuruşan, əslində “ASALA” terror təşkilatının
Xankəndində yaradılmış özəyinin başçısı kimi tanınan İllarion Allaverdiyan 24 nəfər rus zabitinə və əsgərinə pul
mükafatları elan etdi: Məsələn, dəstənin önünə çıxarılmış rus zabiti Yevgeni Qolubevə üstündə “ASALA”
yazılmış 25 qramlıq qızıldan tökülmüş orden və beş min ABŞ dollarını təntənəli surətdə təqdim etdi. Və yaxud,
həmin gün sıravi Anastas S.İvanova 10 min ABŞ dolları təqdim etməklə İrəvanda onu gözləyən “Hunday” markalı
avtomobilin sənədlərini verdi.
Əslində 1992-ci ilin fevralın 24-də erməni silahlı dəstələri rus zabitləri arasında şəxsi bağlaşmalar:
“Döyüş müqavilələri” imzalamışdılar.
Azərbaycanda isə əsgərlərimiz üçün kəndlərdən, şəhərlərdən, ayrı-ayrı adamlardan göndərilən maddi
yardımların nə dəftəri var idi, nə də hesabatı...
Sənədlərə gəlincə,
o artıq yox idi, bir qismi yandırılmışdı, bir qismi də it-bata salınmışdı. Aldığımız məlumata görə, təkcə
Xocalının işğalı günlərində ordunun xəzinəsində (yardımlar) 793 min ABŞ dolları oğurlandı... .Adamlardan
yardım üçün yığılan 368 milyon manatın aqibəti bilinmədi. Cənubi Azərbaycandakı qardaşlarımızın göndərdikləri
46 milyon 436 min rial isə, necə deyərlər, qeybə çəkildi. ... Ermənilərlə rus zabitlərinin müqavilələri isə getdikcə
şaxələnirdi...
Bütün bunlar, yəni ermənilərlə ruslar arasında olan bu hərbi bağlaşmaların bir qismi şifahi sərəncamlarla
edilirdi. Bunun üçün hər sərəncamın, general sözünün öz qiyməti var idi. Məsələn, Xankəndi şəhərindəki 463-cü
Əlahiddə Kimyəvi Mühafizə Batalyonu və 909-cu Əlahiddə Kəşfiyyat Batalyonunun döyüş planları ilə bağlı,
ermənilər tərəfindən vuruşması barədəki əmrin qiyməti 18 min ABŞ dolları idi...
Polkovnik V.Savelyev bütün bunlara toxunaraq yazır: “...Birinci batalyon ehtiyat bölgəyə keçirilən zaman
polkovnik İvan Moisyev texnikanı və şəxsi heyəti dağlar arasındakı Çapar dərəsində saxlayıb, gözləmə mövqeyi
tutub.
Sonra onun batalyonu Çıxani yaşayış məntəqəsinə daxil olub, ermənilərin mühasirəsinə düşüb.
Nəticədə batalyon könüllü surətdə öz döyüş texnikasını ermənilər üçün qoyub. İvan Moisəyə və şəxsi heyətə
pul təklif edilərək, birlikdə vuruşmağa çağırıblar...”
Qeyd edək ki, Xocalının ətraf yaşayış məntəqələrini də dağıdan, külünü göyə sovuran elə İvan Maiseyevin
batalyonu olub. Və bu batalyon ermənilər arasında “İvanın vəhşi batalyonu” kimi tanınıb.
Araşdırmalara görə 366-cı Alaydakı hərbi texnika və silahların 85 faizi ermənilərin əlinə keçib, üstəlik,
Fransadan göndərilən 142 ədəd avtomat, 7 min 600 ədəd güllə, ;60 ədəd bronijilet, 11 ton konservləşdirilmiş
yemək, min iki yüz cüt ayaqqabı (altı cür ölçüdə), 146 ədəd tapança... ermənilərin istifadəsinə verildi. Amerikada
istehsal olunmuş 149 ədəd ratsiya da ermənilərə paylanıldı.
68

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Fransa senatı isə Xocalı ilə bağlı heç bir məlumatın olmamasından gileyləndi və bütün günahları
Azərbaycanın Fransadakı diplomatik korpusunda gördü.
2001-ci ilin fevral ayının 14-də bu məlum oldu ki, Fransa “Xocalı faciəsini” ermənilərin faciəsi kimi
təbliğ edib tanıdıb. Bizim səfərətxanaya gəlincə, onları sadəcə geri çağırıb ittiham etməkdən başqa... ayrı heç nə
qalmırdı. Digər tərəfdən, erməni diplomatı O.Ter. Qriqoryan 1992-ci ilin aprel ayında İrəvanın teatr meydanındakı
çıxışında deyirdi: “Erməni təbliğatı Bakının diplomatik mərkəzlərində artıq özünə istənilən mövqeyi tutub...” (?).
Bunun isə ətrafında düşünmək lazım idi.
Diplomatik çıxışının bir yerində isə xatırladır ki,
ermənilərlə rusların dostluğunun sınmayan sütunları var. Diplomat Ter – Qriqoryan deyirdi: “...Hələ 300
il bundan qabaq ermənilər I Pyoturdan xahiş etdilər ki, müharibələrdə onlardan da istifadə etsinlər...”
Əgər Moskvada (təkcə şəhərin özündə) 1959-cu ildə 18,4 min nəfər erməni var idisə, indi bu rəqəm 47
min nəfərdir... RF-in xaricdəki diplomatik korpusunda çalışan ermənilərin sayı 142 nəfərdir. Onların 59 nəfəri
jurnalist fəaliyyəti göstərir.
Sıravi əsgər Qriqori Voroşilovun məlumatına görə, Xocalı ilə bağlı ermənilərin ruslarla əlaqələrinə
dair sənədlərin bir qismi 1992-ci il mart ayının 1-də Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin aviasiya komandanı generalmayor S.Lukaşovun əmrilə yandırıldı.
Polkovnik V.Savelyev xatırladır:
...Ermənilər ruslara məxsus “02-19-MM” nömrəli “Kamaz”la ərazidəki azərbaycanlıların meyitlərini
yığıb Xocalıda tonqal qurdular...
İnsanın insana olan nifrəti burada həddini aşmışdı. Kim yaratmışdı bunu, dərk edə bilmədim... Mən Sizə
ermənilərə qoşularaq əsir alınmış azərbaycanlıları sıraya düzərək tək-tək məhv edən və bundan həzz alan rütbə
sahiblərini tanıtmaq istəyirəm:
1. Polkokvnik B.Baranov – arxa cəbhə üzrə polk komandirinin müavini.
2. Polkovnik İ.V.Moiseyev – birinci batalyonun komandiri.
3. Mayor S.İ.Ohanyan-ikinci batalyonun komandiri.
4. Mayor E.A.Nabokix – üçüncü batalyonun komandiri.
5. Mayor V.İ.Çitiçiyan – birinci batalyonun qərargah rəisi.
6. Mayor V.Q.Hayriyan – polkun kəşfiyyat rəisi.
7. Baş leytenant O.V.Mirzaxayzarov – rota komandiri.
8. Baş leynetant S.V.Xrınxua – kəşfiyyat bölməsinin rəisi.
9. Baş leynetant N.T.Hakopyan-rota komandiri.
10. Baş leytenant V.N.Qarmaş-tank rotası komandiri.
11. Baş leytenant V.İ.Valilovski – rota komandiri.
12. Baş leytenant A.B.Lisenko – bölmə komandiri.
13. Baş leytenant V.A.Azarov – batereya komandiri.
14. Baş leytenant İ.S.Abramov-tank əleyhinə batareya komandiri.
15. Leytenant O.V.Balezin – üçüncü tank rotasının komandiri.
16. Leytenant A.V.Smakin – tank bölməsinin komandiri.
17. Leytenant S.İ.Raçkovski – mühəndis – istehkam rotası komandiri.
18. Leytenant V.İ.Bonbaryev – kəşfiyyat rəisinin müavini.
19. Leytenant A.İ.Kulov-radio kimyəvi bölmənin rəisi (eləcə də 41 nəfər milliyyətcə erməni olan
kiçik rütbəli şəxslər)...”
1992-ci ilin fevral ayının 24-də saat 21:15 dəqiqədə general rütbəsi almış Y.Zarviqarov zabitlər önündə
belə bir çıxış edir ki, regiondakı müharibə torpaq müharibəsi yox, islamın xristianlığa qarşı müharibəsidir. O,
çıxışında göstərirdi: “...Dünyanın İslam ölkələrinin nümayəndələri, hərbi müşavirlər Bakıya (?) yığışıblar ki,
bizim xaçı necə sındırıb, əzsinlər... Xristianlığa qarşı bir yürüş var. Bu yürüşdə ya dinimizi, şərəfimizi qorumalı,
ya da şərəfsizliyi qəbul edib tabe olmalıyıq”.
Əslində bu çıxış azərbaycanlılara qarşı ən böyük təxribat, ən bəyük böhtan və bəhanə idi.
Gələcək yazılarımızda digər rayonlarımızda törədilmiş qırğınları da təqdim edəcəyik.
Görəsən, dünya niyə susur, bu analoqsuz soyqırımı niyə görmürlər? Ona görə susurlar və
görmürlər ki, biz azərbaycanlıyıq, bir türkük.
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Xocalı soyqırımı bəşəriyyət tarixinə qara ləkədir
Elman Məmmədov,
V çağırış Milli Məclisin deputatı
Ermənilərin bəşər tarixindəki ən qanlı faciələrdən birini törətməsindən 28 il ötür. Hər bir azərbaycanlı bu
dəhşətli qətliamın dünyada tanıdılmasında fəal iştirak etməli, ermənilərin bu vəhşiliyi barədə beynəlxalq
ictimaiyyətə müfəssəl məlumat verməlidir. Çalışmalıyıq ki, Xocalı soyqırımı dünya dövlətləri, beynəlxalq
qurumlar tərəfindən özünün huquqi və siyasi qiymətini alsın.
Tarix boyu Azərbaycan xalqına düşmən mövqedə dayanan və zaman-zaman əlinə keçən fürsətlərdən
yararlanan qüvvələr xalqımıza qarşı qətliamlar, qırğınlar törədiblər. Bu məsələdə mənfur ermənilər daha “fəal”
olublar. 28 il öncə Xocalı soyqırımının törədilməsi ilə ermənilər həm də insanlıq tarixinə qara ləkə vurublar.
Düşünürəm ki, Xocalıda 1988-1992-ci illərdə baş verən hadisələr heç vaxt unudulmayacaq. Çünki bu faciə hər
bir xocalılının, hər bir azərbaycanlının qanına, canına ağrı ilə hopub. Mən bir Xocalı sakini kimi 1988-ci ildən
1992-ci ilə qədər olan dövrün hər bir anını, acısını, dəhşətini yaşamışam, bunun canlı şahidi olmuşam. Hər dəfə
müxtəlif istiqamətlərdə cəbhə bölgəsinə yaxınlaşanda Xocalıdan çıxarkən gəldiyimiz dağlara baxıram və həmin
vaxt baş verən müdhiş anları yenidən xatırlayıram. Bu, elə bir dəhşətli zərbədir ki, gündən-günə insana daha ağır
təsir edir.
XX əsrdə Xocalı üç dəfə – 1905-1906, 1918-1920-ci illərdə və 1992-ci ilin fevralında ermənilər tərəfindən
yandırılıb. Xocalı bu hadisələr başlayana qədər, yəni 1988-ci ildə kənd statusunda idi və bu kənddə həmin vaxt
təqribən üç minə qədər insan yaşayırdı. Ermənilər tərəfindən Xocalının işğalı cəhdinin çox ciddi səbəbləri var idi.
Əvvəla, Xocalının yerləşdiyi coğrafi mövqe ermənilərin strateji maraqlarının həyata keçirilməsində onlara çox
gərəkli idi. Bakıdan qərb istiqamətində gedəndə Xocalıya qədər Ağdamdır. Ağdamdan şose yolu ilə Xocalıya 16
kilometrlik məsafədir. Ancaq bu 16 kilometr arasında 11 kilometr qərb tərəfdən Əsgəran ərazisidir. Əsgəran
zolağı boyunca erməni kəndləri yerləşir ki, məkrli düşmənlərimiz burada azərbaycanlılar qarşısında cəbhə xətti
yaratmışdılar. Xocalıdan 10 kilometr qərbdə isə Xankəndi şəhəridir və Xocalının ətrafı yenə də erməni
kəndləridir. Həmin ərazidə elə bir azərbaycanlı yaşayış məskəni yox idi ki, erməni kəndlərini keçməmiş ora gedə
biləsən. Xocalı tamamilə erməni yaşayış məntəqələrinin əhatəsində idi. Bizə ən yaxın olanı isə Şuşanun Malıbəyli
və Quşçular kəndləri idi. Xocalı ilə bu kəndlər arasında olan yaşayış məntəqələrində ermənilər məskunlaşmışdılar.
Digər yaxın kənd isə Cəmilli idi və ora getmək üçün yenə də ən azı iki erməni kəndindən keçməli olurdun.
Xocalı düşmən kəndləri arxasında yerləşirdi. Düşmən Ağdama hücum etmək istəyərkən, arxada olan Xocalı
özünümüdafiə dəstələrindən qorxurdu. Xocalı Bakı – Ağdam – Laçın - Şuşa magistral yolunun üstündə idi. Dağlıq
Qarabağda yeganə hava limanı da məhz Xocalıda yerləşirdi. Üstəlik, Bakıdan Xankəndiyə gedən dəmir yolu da
Xocalıdan keçirdi. Biz Xocalıda elə bir müdafiə sistemi yaratmışdıq ki, istədiyimiz vaxt bu yolları bağlayırdıq.
Həmin yollar bağlananda Xankəndidən Əsgərana avtomobillə 40 kilometrdən çox məsafə qət etmək tələb
olunurdu. Xocalı bu strateji mövqeyinə görə düşmənin əsas hədəflərindən birinə çevrilmişdi. Ona görə də, bu
şəhəri işğal etmək ermənilərin başlıca məqsədlərindən biri idi.
Ermənilərin hədsiz dərəcədə silah-sursatla təmin olunmasına baxmayaraq, Xocalı düşmənə lazımi
müqavimət göstərə bilirdi. Amma vəziyyət getdikcə ağırlaşırdı, Ermənilər hücumlarını artırırdılar. Bunun
müqabilində isə o zamankı hakimiyyət bizə kömək etmirdi. Vəziyyətin nə qədər gərgin olması haqda rəhbərliyə
dəfələrlə məlumat verməyimizə baxmayaraq, əvəzində yalan vədlər eşidirdik, real kömək isə yox idi. Müxalifətlə
iqtidarın hakimiyyət uğrundakı mübarizəsi Qarabağı yaddan çıxarmışdı. Ermənilər də məhz belə bir fürsətdən
yararlandılar və Xocalı faciəsini törətdilər.
Ermənilərin hücumundan əvvəl -- fevralın 25-i axşam şəhər toplardan və ağır artilleriyadan şiddətli atəşə
tutuldu. Nəticədə, fevralın 26-ı səhər saat 5 radələrində Xocalı tam alova büründü. 1992-ci il fevralın 25-dən 26na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri SSRİ dövründə Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı
alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdi. Belə bir vəziyyətdə, erməni
əhatəsində olan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər əhali yaxınlıqdakı Ağdam rayonuna çatmaq ümidi ilə Xocalını
tərk etməyə məcbur oldu. Şəhəri yerlə-yeksan edən erməni silahlı dəstələri və motoatıcı alayın hərbiçiləri dinc
əhaliyə misli görünməmiş divan tutdular.
Həmin vaxt Xocalı şəhərinin 613 sakini qətlə yetirildi. Onlardan 106 nəfəri qadın, 83 nəfəri isə azyaşlı uşaq
idi. 56 nəfər xüsusi amansızlıq və qəddarlıqla qətlə yetirildi. Qanlı faciə zamanı 1000 nəfərdən çox şəhər sakini
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yaralandı, şikəst edildi, 1275 nəfər isə girov götürüldü. Xocalıda dinc əhaliyə qarşı həyata keçirilən vandalizm və
qətllər erməni aqressivliyinin və millətçiliyinin əsl mahiyyətini, iç üzünü bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
Bu faciə insanlıq əleyhinə törədilmiş ən ağır cinayətlər sırasındadır.
Təbii ki, 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 qətliamında Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan birbaşa iştirak edib. Bunu özü də etiraf
edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan –
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələrində utanmaz-utanmaz deyir ki, Xocalı
faciəsini ermənilər törətməyib. Dövlət başçısı da bu qədər riyakar, yalançı və böhtançı olarmı?
Qeyd etdiyimiz kimi, Xocalı soyqırımında birbaşa iştirakını Sarkisyanın özü açıq şəkildə etiraf edib.
Qarabağda günahsız tökülən qanlarda Ermənistanın sabiq prezidentinin birbaşa əli var. Bu baxımdan, Serj
Sarkisyanın dünyada hərbi cinayətkar kimi tanınması üçün petisiyaya 100 min imzanın verilməsi çox
əhəmiyyətlidir. Hətta imza verənlər arazında əcnəbilər, ermənilər də var.
Dünyada ikili standartların mövcudluğu bir sıra məsələlərdə, xüsusilə, Ermənistana qarşı münasibətdə
özünü açıq şəkildə büruzə verir. Bəzi beynəlxalq dairələr işğalçı Ermənistanı himayə edir. Hətta petisiya üçün
100 min imzanın toplanmasına baxmayaraq, Sarkisyan beynəlxalq müstəvidə hələ də hərbi cinayətkar kimi
tanınmayıb. Ona görə də Ermənistanın baş naziri bu qətliamın törədilməsində erməniləri təmizə çıxarmaq istəyir.
Amma bütün hallarda tarixi faktlar da Ermənistanın terrorçu ölkə olduğunu təsdiqləyir. Bu barədə saysız-hesabsız
faktlar var. Təkcə Xocalıda yox, digər ərazilərimizdə də çoxlu sayda günahsız insanların qanına əli batmış
Sarkisyan kimilər gec-tez ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verəcəklər.
Bu gün Azərbaycan dövləti Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması üçün sistemli tədbirlər həyata keçirir.
Bunun əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyuldu. Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü
il fevralın 24-də "Xocalı soyqırımı günü haqqında" xüsusi qərar qəbul etdi. Həmin sənəddə hadisənin başvermə
səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə açıqlanıb. Azərbaycan dövləti Xocalı faciəsini soyqırımı kimi dəyərləndirərkən
9 dekabr 1948-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilən "Soyqırımının qarşısının alınması və ona
görə cəza" haqqında Konvensiyanı, keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının IV maddəsini,
Ruanda üzrə Beynəlxalq Tribunalın Nizamnaməsinin I maddəsini, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusunu,
həmçinin "Xocalı soyqırımı günü haqqında" Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 24 fevral 1994-cü il tarixli
qərarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il
fərmanını və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsini əldə əsas tutur. Ümummilli
liderimizin 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. Eləcə də, Xocalı faciəsi
ilə bağlı Milli Məclis dünya ölkələrinə, beynəlxalq təşkilatlara xeyli sayda müraciət edib, həm də bəyanatlar və
qərarlar qəbul olunub.
Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan bu ənənə Prezident İlham Əliyev, Birinci Vitseprezident, Heydər Əliyev Fondu və fondun vitse-presidenti Leyla xanım Əliyeva tərəfindən də davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev bütün beynəlxalq tədbirlərdə Ermənistanın işğalçılıq siyasətini ifşa edir. Elə bir
beynəlxalq tədbir yoxdur ki, orada Xocalı faciəsi barədə danışılmasın. Elə dövlət başçımızın bu günlərdə Münxen
Təhlükəsizlik Konfransında Ermənistanın baş nazirinə tutarlı cavabları da bunu təsdiqləyir.
Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində bu gün bir sıra Avropa
ölkələri Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə tanıdılması, Ermənistanın havadarlarının
dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülüb,
xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc olunub, Xocalı soyqırımı müxtəlif təşkilatlarda gündəmə gətirilib. Dövlət
başçısı, həmçinin Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını səfirliklərimiz və diaspor
təşkilatlarımız qarşısında vacib vəzifə kimi müəyyənləşdirib. Hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət
göstərən diaspor təşkilatlarımızın hər biri Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işinə öz
töhfəsini verir.
Bu işdə Heydər Əliyev Fondunun və fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın gördüyü işlərin
nəticəsi göz qabağındadır. Onun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət!" kampaniyası xüsusilə qeyd
edilməlidir. Bu gün dünyanın bir çox ölkəsi və ABŞ-ın bir sıra ştatları Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyır. Gün
gələcək, dünya bu soyqırımnı tanıyacaq və Azərbaycanın haqq səsi bütün cahana yayılacaq. Bundan ötrü biz
avropalı, amerikalı ilə onların öz dilində, qəbul etdikləri formada danışaraq bu faciəni, soyqırımını tanıtmalıyıq.
Bu, hər bir soydaşımızın ən ümdə borcudur.
72

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Xalq qəzeti.-2020.-26 fevral.-№43.-S.8.

Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Türk dünyasının
ən ağrılı faciəsidir
Dənizli şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbirlərə Türk Egitim
Vəqfi Anadolu Liseyində keçirilən anım mərasimi ilə start verilib
A.Miriyev
Dənizli şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbirlərə Türk Egitim Vəqfi Anadolu
Liseyində keçirilən anım mərasimi ilə start verilib. Mərasimdən öncə bu təhsil ocağının foyesində Xocalı
soyqırımından bəhs edələn fotoşəkillər, o cümlədən Azərbaycanda nəşr edilən, Xocalı soyqırımı və erməni terroru
haqqında həqiqətlərin əks olunduğu, həmçinin Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə elan edilən "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası çərçivəsində görülən işlər
barədə ətraflı məlumatların əks olunduğu kitablar sərgilənib.
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsindən sonra anım mərasimini
giriş sözü ilə açan liseyin tarix müəllimi, uzun illər Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin Türkiyə ictimaiyyətinə
çatdırlması istiqamətində fəaliyyət göstərən Sedat Sərdaroğlu geniş məruzə ilə çıxış edib.
"Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Türk dünyasının ən ağrılı faciəsidir" deyən
S.Sərdaroğlu faciə haqqqında həqiqətlərin dənizlililərə çatdırılması istiqamətində görülən işlərdən danışıb.
Bildirilib ki, məhz S.Sərdaroğlunun təşəbbüsü ilə bu təhsil ocağının şagirdlərindən ibarət "Xocalı çalışma qrupu"
adlı dərnək yaradılıb. Əvvəllər dərnək üzvləri Xocalı soyqırımı ilə bağlı lisey səviyyəsində tədbirlər keçirsələr də,
sonradan bu işlər daha geniş miqyasda davam etdirilib: "Mən harada işləmişəmsə, Türk dünyasının başına
gətirilən facilər, o cümlədən Xocalı soyqırımı haqqında gələcək nəsillərin daha çox bilik əldə etməsinə
çalışmışam. Biz türklər düşmənlərimizi yaxşı tanımalıyıq ki, gələcəkdə təkrar faciələrə tuş gəlməyək. Bu dərnəyi
də məhz həmin məqsədlə yaratmışıq. Əvvəl lisey daxilində fəaliyyətlə kifayətlənirdik. Amma Xocalı soyqırımının
25-ci ildönümü ərəfəsində şəhərimizdə abidə ucaldılması ilə bağlı Dənizli Böyükşəhər Bələdiyyəsinin başqanına
məktub yazdıq və təklifimiz müsbət qarşılandı".
Elə abidənin eskizi də Sədat Sərdaroğlu, liseyin rəsm müəllimi Feriştah Selcen və şagirdlər tərəfindən
hazırlanıb. Eyni zamanda, faciəyə həsr olunmuş fotosərgi, konfrans keçirilib və şagirdlər "25-ci ilində Xocalı
soyqırımı" adlı xüsusi qəzet buraxıblar. Faciənin 25-ci ildönümünə bir həftə qalmış isə dərnək üzvləri Türkiyədə
fəaliyyət göstərən bütün xarici ölkələrin səfirliklərinə soyqırımı haqqında məlumatın əks olunduğu elektron
müraciət ünvanlayıblar. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başladılmış
“Xocalıya ədalət! " kampaniyasına dəstək xarakteri daşıyan bu aksiya sonrakı illərdə də davam etdirilib: "Hazırda
da "Facebook" və "Tvitterdə" "Xocalı çalışma qrupu" adlı səhifələrimiz var. Fəaliyyətimiz davam edir. Həmin
vaxt F.Selcenin çəkdiyi, Xocalı soyqırımına həsr olunmuş rəsm əsəri isə hazırda liseyin birinci mərtəbəsinin
foyesində yerləşdirilib".
Sonra çıxış edən tanınmış yazar Hasan Kallimçi Türk dünyasının zaman-zaman bu cür faciələrlə baş-başa
qaldığını, xüsusilə gənc nəslin bu faciələr barədə məlumatlı olmaları üçün təbliğat işinin davam etdirilməsinin
vacib olduğunu bildirib.
1956-cı ildə İğdırda anadan olan, hazırda isə Dənizlidə yaşayan əslən azərbaycanlı İslam Günəş bu cür
tədbirlırin keçirilməsinin, atılan digər addımların "Bir millət iki dövlət olan" Azərbaycanla Türkiyə arasındakı
əlaqələri daha da möhkəmləndirdiyini deyib.
Anım mərasimində çıxış edən hazırda Dənizlidə təhsil alan, Pamukkale Universitetinin Egitim
fakültəsinin Rəhbərlik və psixoloji danışmanlıq bölümünün birinci kurs tələbəsi Şəmsiyə İsmayıllı öncə bu cür
tədbirlərin keçirilməsinə, həmçinin Xocalı faciəsi ilə bağlı məsələlərə xüsusi həssaslıqla yanaşıldığına görə
Dənizli Böyükşəhər Bələdiyyəsinin başqanı Osman Zolan başda olmaqla bütün Dənizli ictimaiyyətinə
minnətdarlıq edib.
Sonra faciə haqqında ətraflı məlumat verən S.İsmayıllı deyib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərlliyi ilə
Azərbaycan dövləti erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdikləri cinayətlərin, o cümlədən Xocalı faciəsi
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haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanıdılması üçün məqsədyönlü və
ardıcıl fəaliyyət göstərir. Həmçinin Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işlər miqyasına görə xüsusilə
diqqətçəkəndir. Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə təsis edilmiş "Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası çərçivəsində dünyanın bir çox ölkələrində anım və tanıtım tədbirləri
keçirilir. Bildirilib ki, Bu faciə dünyanın 10-dan çox ölkəsi və ABŞ-ın 20-dən çox ştatı tərəfindən soyqırımı kimi
tanınır.
İsveçrədə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb
Qeyd edək ki, Azərbaycanın İsveçrə Konfederasiyası və Lixtenşteyn Knyazlığındakı səfirliyinin
təşkilatçılığı ”Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Assosasiyası”, “Azərbaycanın Dostları” və “Azərbaycanlıların
İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzi” diaspor təşkilatları ilə birlikdə İsveçrədəki diasporumuzun sıx məskunlaşdığı
Soloturn şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Mərkəzində Xocalı soyqırımının 28-ci
ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının İsveçrə Konfederasiyası və
Lixtenşteyn Knyazlığındakı səfiri Xanım İbrahimova çıxışını Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin: "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"
sözləri ilə başlayıb. Səfir daha sonra Xocalı faciəsinin səbəbi və nəticələri barədə geniş məlumat verib, Xocalı
qətliamının Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək məqsədilə apardığı işğalçılıq müharibəsinin
gedişində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş ən dəhşətli cinayət olduğunu söyləyib. Xocalı hadisələrinin
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən soyqırımı kimi tanıdılması istiqamətində Azərbaycan dövləti və diasporu
tərəfindən görülən işlərə toxunan X.İbrahimova bu kontekstdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təşviqat kampaniyası barədə danışıb və
Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanıdılması sahəsində əldə edilmiş nailiyyətləri sadalayıb. Səfir çıxışının
sonunda ölkə rəhbərimiz bütün səfərlərində ermənilərin həyata keçirtdiyi bu qanlı faciə ilə bağlı faktları daim
həmsöhbətlərinə çatdırdığını qeyd edib. Səfir son olaraq cari ilin fevral ayının 15-də Münxen Təhlükəsizlik
Konfransı çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyanın iştirakı ilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı baş tutan panel
müzakirələrində ölkə rəhbərimiz Ermənistanın işğalçı dövlət olmasını bir daha dünya birliyinin diqqətinə
çatdırmasını, ermənilər tərəfindən xalqımıza, o cümlədən mədəniyyətimizə qarşı törədilmiş soyqırımlar barədə
məlumat verməsini və beynəlxalq ictimaiyyəti təcavüzkar Ermənistan dövlətinə qarşı lazımi tədbirlər görməyə
çağırması barəsində məlumatları tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Daha sonra ”Azərbaycan-Türk
Mədəniyyət Assosasiyası”nın rəhbəri Cəvzət Aras qonaqları salamlamış və Xocalı faciəsinin erməni şovinistmillətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən etnik təmizləmə siyasətinin davamı və ən qanlı
səhifəsi olduğunu bildirib və Azərbaycanın ümummilli maraqlarının müdafiəsi məsələsində azərbaycanlıları bir
olmağa çağırıb. Çıxışlardan sonra “613” adlı sənədli film nümayiş olunub. Eləcə də səfirlik tərəfindən tədbir
iştirakçılarına Xocalı soyqırımının dəhşətlərini özündə əks etdirən sərgi nümayiş olunub və Xocalı soyqırımına
eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair əyani vəsaitlər təqdim edilib.
Palitra. - 2020. - 26 fevral. - № 21. - S. 11.
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Xocalı soyqırımı təcavüzkar erməni siyasətinin ən qanlı səhifəsidir
Heydər Əliyevin sayəsində Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verildi
Rəşad Cəfərli
Tarix boyu azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə tərkibində soyqırımı əməlləri olan cinayət edən ermənilər XX
əsrin sonlarında sivilizasiyalı bəşəriyyət üçün növbəti tarixi cinayəti - Xocalı soyqırımını törətdilər.
Bu hadisə Dağlıq Qarabağın işğalı zamanı Ermənistanın və erməni millətçilərinin həyata keçirdiyi etnik
təmizləmə siyasətinin növbəti mərhələsi idi.
Hadisələrin gedişatını bir qədər aydın izləsək görərik ki, Xocalının işğalı xüsusi plan əsasında həyata
keçirilib. Belə ki, 1991-ci ilin oktyabr ayından bu şəhər ermənilər tərəfindən blokadada saxlanılırdı. Həmin ayın
30-dan Azərbaycanla avtomobil əlaqəsi kəsilən Xocalının yeganə nəqliyyat əlaqəsi hava xətti ilə mümkün olurdu.
Şuşa şəhərinin səmasında mülki helikopterin vurulmasından sonra bu əlaqə də kəsilmişdir. Beləliklə, 1992-ci il
yanvarın 28-də sonuncu helikopteri qəbul edən Xocalı tam mühasirə şəraitində yaşamışdır.
Ermənilər tərəfindən Xocalıya hücum edilməsinin başlıca səbəbi şəhərin strateji mövqeyi idi. 7 mindən
artıq əhalisi olan bu yaşayış məntəqəsi Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Qarabağ dağının silsiləsində və
Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşməklə böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Əgər Qarabağdakı
yeganə aeroportun da burada yerləşdiyini nəzərə alsaq, Xocalını ələ keçirmək üçün ermənilərin o dövrdə necə
canfəşanlıq etdiklərini aydın təsəvvür etmək olar.
Bəşəriyyətə və insanlığa qarşı ən böyük cinayətlərdən olan Xocalı faciəsindən 28 il ötür. Həmin dəhşətli
hadisədən bizi ayıran zaman kəsiyinin getdikcə uzanmasına baxmayaraq, bu qanlı faciə haqqında düşündükcə
istər-istəməz saysız-hesabsız suallar yaranır.
Azərbaycan xalqına qarşı uzun illər terror aktları keçirən, azərbaycanlılara qarşı müxtəlif tarixi dövrlərlə
genosid siyasəti yürüdən ermənilər bunun tərkib hissəsi kimi Xocalı soyqırımına imza atdılar. Amma faciənin
baiskarlarının siyahısı təkcə ermənilərlə məhdudlaşmır. Günahkarlar siyahısında sapı özümüzdən olan baltaların
da adları yer alır ki, bunu da xalq heç vaxt onlara bağışlamayacaq.
Xocalı faciəsi üzərində hakimiyyətə yiyələnən AXC-Müsavat iqtidarı dövründə soyqırımı barədə danışılsa
da, son nəticədə faciənin günahkarlarının adlarının üstündən sükutla keçdilər. Soyqırımına dövlət səviyyəsində
hüquqi-siyasi qiymət verilmədi. 2002-ci ildə faciənin onuncu ildönümü ilə əlaqədar Ulu Öndər Heydər Əliyev
xalqa müraciətində deyirdi: "Bütün bu qanlı hadisələrin qarşısının alınmamasında, o cümlədən Xocalı faciəsinin
baş verməsində, şəhərin təpədən-dırnağa qədər silahlanmış amansız düşmənlə üz-üzə müdafiəsiz qalmasında
erməni qəsbkarları ilə bərabər, Azərbaycanın ozamankı rəhbərliyi, habelə hakimiyyət uğrunda hər cür yolverilməz
vasitələrlə mübarizə aparan müxalif qüvvələri də məsuliyyət daşıyırlar”.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda baş verənlər Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi
həkk olundu. Lakin xalq Xocalı kədəri, hüznü yaşadığı vaxtda faciənin ağırlığı ozamankı Azərbaycan hakimiyyəti
tərəfindən lazımi şəkildə qiymətləndirilmədi. Ovaxtkı dövlət rəhbərliyi qətiyyətsizlik nümayiş etdirərək, XX
əsrdə bəşəriyyəti dəhşətə salan bu müdhiş cinayət barədə ilk günlərdə xalqa məlumat verməkdən belə çəkindilər.
Sonralar - AXC-Müsavat iqtidarı dövründə də insanlıq əleyhinə yönələn cinayətə lazımi siyasi və hüquqi
qiymət verilməsi üçün heç bir tədbir görülmədi.
O zaman həm Azərbaycanın rəsmi rəhbərliyi, həm də ölkədə vəziyyətə təsir etmək imkanı olan siyasi
qüvvələr xalqın taleyinə biganəlik nümayiş etdirdilər. Dövlət rəhbərliyi bu dəhşətli cinayət haqqında dünya
ictimaiyyətinə tam və operativ məlumat vermək üçün heç bir addım atmadılar.
Yalnız Ümummilli Lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi özünün əsl siyasihüquqi qiymətini aldı. İlk növbədə Xocalı faciəsi ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı
aktı kimi təsbit olundu və dünyaya tanıdılması istiqamətində xeyli iş görüldü. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Milli
Məclis 1994-cü il fevralın 24-də "Xocalı soyqırımı (genosidi) günü haqqında” xüsusi qərar qəbul etdi. Bu sənəddə
hadisənin baş vermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə açıqlandı. Eyni zamanda Xocalı faciəsi ilə bağlı
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni qəsbkarlarının beynəlxalq müstəvidə ifşası mühüm
vəzifələr kimi önə çəkildi.
Bununla da Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılması üçün təsirli tədbirlər görüldü. Erməni şovinist millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
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cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, faciənin soyqırımı kimi tanınması
üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyətə start verildi.
Təəssüf ki, bir çox dövlətlərin ikili standartlardan çıxış etməsinin, bəzilərinin məsələyə ehtiyatla
yanaşmasının, nəticəsidir ki, dünya ictimaiyyəti Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu dilə gətirmək istəmir.
Dünynanın bir çox telekanalları 1992-ci ildə Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu təsdiq edən kadrları
nümayiş etdirməkdən hələ də çəkinməkdədirlər. Təsəvvür etmək belə çətindir ki, tarixdə analoqu olmayan belə
qəddarlıq və vəhşilik XX əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş verib. Ancaq dünya bilib agah olmalıdır ki,
təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bu tarixi cinayətin müəllifi ermənilərdir.
Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cumlədən Xocalı
soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması üçün
məqsədyönlü və ardıcıl iş aparır. Məqsəd tarixi ədalətin bərpasına nail olmaq, bunu törədən cinayətkarları
beynəlxalq səviyyədə ifşa etmək və onları dünya ictimaiyyətinin mühakiməsinə verməkdir. Ona görə bu gün hər
bir azərbaycanlının, qanında, canında vətən sevgisi olan hər bir kəsin qarşısında duran ən əsas vəzifələrdən biri
dövlətin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi işlərə dəstək verərək Xocalı soyqırımı barədə əsl həqiqətləri dünyaya
çatdırmaq, faciəyə beynəlxalq müstəvidə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsinə nail olmaqdır. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün davamlı və ardıcıl fəaliyyətin
vacibliyi barədə deyib: "Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ
həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya
ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə
yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır”.
2019-cu il fevral ayının 26-da - Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümündə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin öndərliyi ilə Azadlıq meydanından "Xocalı soyqırımı” adibəsinə edilən ümumxalq
yürüşü göstərdi ki, torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi gün uzaqda deyil. Bu ümumxalq yürüşü Azərbaycan
xalqının sıx birliyini, işğal altındakı torpaqların azad olunması və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün əlindən
gələni etmək əzmini nümayiş etdirdi. On minlərlə insanın iştirak etdiyi bu yürüş ermənilərə və onların
havadarlarına bir mesaj idi. Prezident İlham Əliyev bununla bir daha bəyan etdi ki, soyqırımı qurbanlarının qanı
yerdə qalmayacaq, erməni vəhşiliyi daim bütün dünyaya çatdırılacaq, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti ifşa
ediləcək. Bir daha bütün dünyaya çatdırıldı ki, xalqımız istənilən yolla Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq Qarabağı
və ətraf rayonları azad etməyə, münaqişənin Azərbaycan dövlətinin maraqları çərçivəsində həllinə məcbur
olacaqdır.
Azərbaycan Prezidentinin torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün hər addımda qətiyyət nümayiş
etdirməsi, erməni vəhşiliklərinin, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətindəki həssaslığı bizi
qürurlandırır, cəmiyyətimizdəki vətənpərvərlik əhvali-ruhiyyəsini artırır. Prezident
İlham Əliyevin hücum diplomatiyasının nəticəsi olaraq Xocalı soyqırımını tanıyan dövlətlərin sayı artır.
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama
obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımlarda Heydər Əliyev Fondunun müstəsna rolu var. Fond
yaradıldığı ilk gündən bütün imkanlarından istifadə edərək Xocalı soyqırımının dünyada təbliğ olunması yönündə
ardıcıl, məqsədyönlü və səmərəli tədbirlər həyata keçirməkdədir. Fondun gərgin əməyi nəticəsində dünya ölkələri
erməni qəsbkarlarının insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun məlumatlandırılır.
Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması ilə bağlı "Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində keçirilən
tədbirlər olduqca təqdirəlayiqdir. "Xocalıya ədalət!” kampaniyası İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun
mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş koordinatoru, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayıb. İlk gündən başlayaraq kampaniya yüksək templə davam edib və aksiyaya
dünyanın əksər ölkələrində yüzlərlə könüllülər qoşulub.
Bu gün hər bir azərbaycanlının qarşısında mühüm vəzifələrdən biri Xocalı soyqırımı və bütövlükdə
ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər haqqında həqiqətləri olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə
çatdırmaqdır. Bu, Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur. Digər tərəfdən,
faciənin beynəlxalq miqyasda əsl hüquqi-siyasi qiymət alması, onun təşkilatçılarının cəzalandırılması insanlığa
qarşı yönəlmiş belə qəddar aktların təkrarlanmaması üçün mühüm şərtdir.
Azərbaycan.-2020.-26 fevral.-№43.-S.1,4.
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Krasnoyarskda İbad Hüseynli ilə görüş: erməni işğalı və Xocalı soyqırımı ilə bağlı
həqiqətlər çatdırılıb
Nigar Abdullayeva
Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar silsilə tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq
Krasnoyarskdakı Kuzneçov adına Sosial-mədəni kompleksdə “Etnik münaqişələr. Sovet keçmişinin
dərsləri" mövzusunda panel-müzakirələr keçirilib. Diaspor Fəaliyyətinə Jurnalistlərin Dəstəyi İctimai
Birliyinin təşəbbüsü, "Azərbaycan milli-mədəni muxtariyyəti" ictimai təşkilatının və Rusiyanın
Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının Krasnoyarsk diyarı üzrə nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən
tədbirin fəxri qonağı "Azərbaycan bayrağı" ordenli Qarabağ qazisi, xalq qəhrəmanımız İbad Hüseynli
olub.
Tədbirdə soydaşlarımızla yanaşı, Rusiya və Azərbaycanın tanınmış politoloqları, ictimai xadimlər,
Krasnoyarsk rəsmiləri, tələbələr, eləcə də digər xalqların diaspor üzvləri və yerli KİV-lər iştirak ediblər.
Müzakirəni Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasındakı Rusiya Xalqları Gəncləri Şurasının üzvü Kamran
Rüstəmzadə açaraq qonaqları təqdim edib.
Krasnoyarsk diyarı "Azərbaycan milli-mədəni muxtariyyəti" ictimai təşkilatı sədrinin müavini Ayaz
Məmmədov çıxış edərək bildirib ki, Krasnoyarskda Azərbaycan diasporu tərəfindən hər il Xocalı soyqırımı ilə
bağlı müxtəlif səpkili tədbirlər təşkil edilir: "Azərbaycan xalqının tarixinə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə Xocalı faciəsi kimi daxil olub. Ermənistan silahlı qüvvələri bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq,
yatan şəhərə hücum edərək azərbaycanlılara qarşı soyqırımı aktını törədiblər. Dünya birliyi erməni canilərinin
törətdiyi vəhşiliklərə hüquqi qiymət verməlidir. Xocalı şəhərini tarixdə görünməmiş vəhşiliklə yerlə-yeksan edən,
dinc sakinləri amansız şəkildə qətl edən erməni terrorçularına qarşı hələ də bütün dünya susur və hüquqi qiymət
verməkdən boyun qaçırır. Beynəlxalq aləm Xocalı qətliamını tanımalı, bu qanlı qətliama qarşı ölçü götürməli,
Sərkisyan, Köçəryan və eləcə də bu dəhşətli qətliamı törədən bütün hər kəs beynəlxalq hüquq və məhkəmə
orqanları qarşısında cavab verməlidir! Və ümid edirik ki, bir gün Ermənistan və bu qətliamı törədənlər hüquq
qarşısında cavab verəcəklər! Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin".
Sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğurunda şəhid olan vətən övladları bir dəqiqəlik sükutla anılıb.
Moderator Kamran Rüstəmzadə bildirib ki, müasir zamanda qlobal problemlərin həlli hər bir insanın şəxsi
istəyindən asılıdır: "Elə buna görə də bu gün ictimai təşkilatlar xalqlar arasında dialoqun yaradılmasında böyük
rol oynayır. Mən əminəm ki, bizim həmvətənlərimizin fəal vətəndaşlıq mövqeyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
təmin etməyə imkan verəcək və bir daha Xocalı faciəsi təkrar olmayacaq. Bu baxımdan Krasnoyarskda yaşayan
soydaşlarımızla əfsanəvi qəhrəman İbad Hüseynlinin görüşünü alqışlayıram".
Krasnoyarsk diyarı qubernatorunun ekspert və analitik şöbə müdirinin müavini, politoloq Pavel Klaçkov
çıxış edərək deyib ki, bu gün Azərbaycan güclü və dinamik inkişaf edən dövlətdir: "Artıq bir neçə ildir ki,
Azərbaycan Rusiya və ABŞ müdafiə qurumları liderlərinin görüşdükləri məkandır. Münhen Təhlükəsizlik
Konfransı göstərdi ki, Azərbaycanın çox savadlı və təcrübəli, beynəlxalq gündəmi çox yaxşı bilən və
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı mövqeyini dinləyicilərə aydın, dəqiq çatdıran lideri var. Bütün
bunlar Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə çox gözəl şərait yaradır". ADDIM Gənclər
Təşkilatının sədri Hüseyn Cavadzadə Qarabağ qazisi İbad Hüseynlinin qəhrəmanlığından və onun şücaətini təbliğ
etməyin əhəmiyyətindən danışıb. Hüseyn Cavadzadə bildirib ki, missiyaları canlı qəhrəmanımızı təbliğ edib
tanıtmaqdır: "İbad Hüseynli bu gün təkcə Azərbaycanın yox, bütün türk dünyasının qəhrəmanıdır. Çünki İbad
Hüseynli tərəfindən Monte Melikonyanın öldürülməsindən sonra, demək olar ki, Dağlıq Qarabağ müharibəsi
dayanıb.
Qarabağ məsələsi hər zaman bizim əsas mövzudur". ADDIM sədri, həmçinin qeyd edib ki, İbad Hüseynli
qəhrəman olaraq gənclərə və gələcək nəsillərə nümunədir. Krasnoyarsk diyarı üzrə “Azərbaycan milli-mədəni
muxtariyyəti”nin idarə heyətinin üzvü, din xadimi Hacı Müttəlib şəhidlik zirvəsinə ucalmağın önəmindən danışıb.
O, məlumat verib ki, fevralın 26-da şəhərin məscidində şəhidlərin ruhuna dualar oxunacaq və ehsan süfrəsi təşkil
ediləcək.
Müzakirədən sonra Qarabağ qazisi İbad Hüseynlinin soydaşlarımızla görüşü olub. Ardınca İbad Hüseynli
haqqında ADDIM Gənclər Təşkilatı tərəfindən hazırlanan “Əfsanəvi qəhrəman” filminin ilk dəfə təqdimatı olub.
İbad Hüseynli ona göstərilən diqqətə görə hər kəsə təşəkkür edərək deyib ki, Qarabağ müharibəsində iştirak
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etməklə vətən qarşısında milli borcunu yerinə yetirib. Qəhrəmanımız tədbirdə ermənilərin Xocalı soyqırımında
soydaşlarımıza qarşı etdikləri zülmlərdən danışıb: "Bizim gücümüz birliyimizdədir. Mən Krasnoyarskda
soydaşlarımız arasında bu birliyi hiss etdim və qürur duydum. Biz düşmənə öz birliyimizlə qalib gələ bilərik".
İbad Hüseynlinin Krasnoyarska təşrif buyurması soydaşlarımızın ruh yüksəkliyini artırıb. Soydaşlarımız
əfsanəvi qəhrəmanla görüşdən məmnun qalaraq onu böyük sevgi və coşğu ilə qarşılayıblar. 400 nəfərlik zalda
böyük izdiham yaşanıb. İbad Hüseynlinin həyat və döyüş yolundan bəhs edən tanıtım filmini seyr edən iştirakçılar
duyğulu anlar yaşayaraq, ayağa qalxıb Qarabağ qazisinə öz dərin ehtiramlarını bildiriblər. Tədbirin sonunda
həmvətənlərimiz böyük həvəslə türk dünyasının qəhrəmanı ilə xatirə şəkilləri çəkdiriblər.
Tədbirlə bağlı təəssüratlarını bölüşən Rusiyadakı həmyerlimiz, hüquqşünas, ictimai xadim Səadət
Qarayeva bildirib ki, xaricdə canlı qəhrəmanlarımızla belə görüşlərin keçirilməsi soydaşlarımızın vətənpərvərlik
hissinin yüksəlməsinə xidmət edir: "Xocalı faciəsi hər bir azərbaycanlının ağrı, acısıdır. Vətəndən kənarda
böyüyən nəslə bu tarixi faciənin unudulmaması üçün belə tədbirlərin keçirilməsi vacibdir". Yeri gəlmişkən,
Krasnoyarskdakı Azərbaycan diasporunun üzvlərinin bu və digər fəaliyyətləri Diaspor Fəaliyyətinə Jurnalistlərin
Dəstəyi İctimai Birliyinin sədri Fuad Hüseynzadə tərəfindən qiymətləndirilib. Belə ki, Krasnoyarsk Deputatlar
Şurasının millət vəkili, yerli “Azərbaycan milli-mədəni muxtariyyəti” ictimai təşkilatının sədri Taleh Mahmudov
Rusiya Federasiyasında Azərbaycanın təbliği, tanınması, o cümlədən soydaşlarımızın birliyi və həmrəyliyi
yolunda əzmkar fəaliyyətinə görə DFJD sədri Fuad Hüseynzadə tərəfindən Fəxri fərmanla təltif olunub.
Öz növbəsində Qarabağ qazisi İbad Hüseynli və DFJD sədri Fuad Hüseynzadə də Taleh Mahmudov
tərəfindən Fəxri fərmanla təltif ediliblər. Taleh Mahmudov İbad Hüseynliyə cansağlığı və gələcək fəaliyyətlərində
uğurlar arzu edərək bildirib ki, diasporumuz belə qəhrəmanlarımızla hər zaman fəxr edir.
Cənubi Koreya mətbuatı Xocalı soyqırımından yazır
Yeri gəlmişkən, bir çox dünya mətbuatında Xocalı faciəsi geniş işıqlandırılıb. Cənubi Koreyanın kütləvi
informasiya vasitələrində, o cümlədən “The Korea Post”, “The Seoul Times”, “The Korea Times” qəzetlərində
Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar məqalələr dərc olunub.
Məqalələrdə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin keçmiş SSRİnin motoatıcı alayı ilə birgə Xocalı şəhərini zəbt edərək Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı həyata keçirdiyi
bildirilib. Qeyd olunub ki, Xocalının işğalı zamanı bir gecədə dinc əhalidən 613 nəfər, о cümlədən 63 uşaq, 106
qadın, 70 qoca xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə öldürülüb, yüzlərlə insan əsir və girov götürülüb, itkin düşüb,
şəhər yerlə-yeksan edilib, evlər və sosial infrastruktur tamamilə dağıdılıb.
Xocalı soyqırımının iştirakçıları mülki şəxslərə qarşı törətdikləri cinayətkar əməllərini etiraf ediblər.
Ermənistanın sabiq prezidenti, Xocalı soyqırımı iştirakçısı Serj Sarkisyanın “Xocalıdan əvvəl azərbaycanlılar
düşünürdülər ki, ermənilər mülki insanlara əl qaldırmazlar. Amma biz bu stereotipi sındıra bildik” fikri
məqalələrdə əksini tapıb.
Qeyd olunub ki, həmin günlərdə “Sunday Times”, “Financial Times”, “ The Times”, “İzvestiya”, “Le
Monde”, “Crual L`Eveneman” kimi nəşrlər Xocalıda törədilən qanlı hadisələr barədə məqalələr dərc ediblər.
Cənubi Koreya qəzetlərinin məqalələrində Xocalıda baş verənlərin müvafiq beynəlxalq sənədlərə əsasən
soyqırımı aktı olduğu, Xocalı faciəsinin Holokost, Xatın, Lidisa, Oradur, Srebrenitsa soyqırımından heç bir
fərqinin olmadığı vurğulanıb.
Məqalələrdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tərəfindən başladılan “Xocalıya
Ədalət” beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası çərçivəsində görülmüş işlərdən geniş söz açılıb. Bildirilib ki,
kampaniya nəticəsində dünya ictimaiyyətində Xocalıda beynəlxalq humanitar hüququn və insan haqlarının
pozulduğuna dair qlobal məlumatlılıq artıb, bir neçə beynəlxalq təşkilat, bəzi ölkələrin parlamentləri və ABŞ-ın
21 ştatı Xocalı soyqırımını tanıyıb və pisləyib.
Palitra. - 2020. - 26 fevral. - № 21. - S. 8.
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Xocalı soyqırımını törədənlər cəzalandırılmalıdır
Kamran Behbudov
ADA Universitetin professoru
XX-ci əsrin ən dəhşətli faciələrdən biri olan Xocalı soyqırımından 28 il ötür. Bu ərəfədə baş vermiş
faciəyə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri prizmasından baxmağa çalışdıq.
Məlum olduğu kimi, 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı
şəhərində soyqırımı aktı həyata keçirdi. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürüldü, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı
dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu. 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca qətlə yetirildi. 8 ailə
tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə
1275 nəfər dinc sakin əsir götürüldü, onlardan 150 nəfərin taleyi indi də məlum deyil.
Xocalı soyqırımı zamanı baş vermiş cinayət əməllərinin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə
görə insanların kütləvi şəkildə məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi beynəlxalq, həmçinin dövlətdaxili hüquqa
əsasən, məhz genosid kimi tövsif edilməlidir.
Beynəlxalq hüquqa görə, genosid sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır beynəlxalq
cinayətlərdən hesab olunur. BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 (I) saylı qətnaməsində qeyd
olunur ki, genosid insan qruplarının yaşamaq hüququnu pozmaqla insan mənliyini təhqir edir, bəşəriyyəti insanlar
tərəfindən yaradılan maddi və mənəvi dəyərlərdən məhrum edir. Belə əməllər BMT-nin məqsəd və vəzifələrinə,
ümumbəşəri dəyərlərə tamamilə ziddir.
Genosid cinayətinin hüquqi əsası, BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi
ilə qəbul edilmiş, "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyada müəyyən
edilmişdir. Həmin konvensiyaya görə, hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupu, bir qrup kimi bütövlükdə və ya
qismən məhv etmək məqsədilə qrup üzvlərini öldürmə, qrup üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər vurma və ya
onların əqli qabiliyyətinə ciddi zərər vurma, qrupun bütövlükdə və ya qismən fiziki məhvinə yönəlmiş yaşayış
şəraiti yaratma, qrup daxilində doğumların qarşısını almağa yönəlmiş tədbirləri həyata keçirmə, bir qrupa mənsub
olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirmə genosid sayılır.
Analoji normalar Yuqoslaviya Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsində (4-cü maddə), Ruanda
Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsində (3-cü maddə) və bir sıra dövlətlərin cinayət
qanunvericiliyində, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsində təsbit
olunmuşdur.
Xocalı soyqırımı zamanı ermənilər tərəfindən adıçəkilən beynəlxalq sənədlərdə və cinayət
qanunvericiliyimizdə təsbit olunmuş genosid cinayətinin tərkibini təşkil edən bütün əməllər törədilmişdir.
Qeyd etmək istərdim ki, "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında”
Konvensiyaya qoşulan dövlətlər sülh, yaxud müharibə dövründə törədilməsindən asılı olmayaraq, genosidin
beynəlxalq hüquq normalarını pozan cinayət olduğunu təsdiq edərək, onun qarşısının alınması və səbəbkarlarının
cəzalandırılması üçün tədbirlər görməyi də öhdələrinə götürmüşlər.
Təəssüf ki, insan hüquqlarının kütləvi və kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnmiş Xocalı soyqırımının
beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymətini almaması, bu cinayəti törədənlərin cəzalandırılmaması, günahkarların
özlərini cəzasızlıq mühitində hiss edərək kütləvi insan qırğınları ilə müşayiət olunan yeni cinayətlər törətməsinə
rəvac vermişdir ki, bu da sülhə və bəşəriyyətə açıq təhdiddir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının əsl mahiyyətini açıqlamış, hələ 1994-cü ilin
fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət vermişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mötəbər beynəlxalq tədbirlərdəki çıxışlarında hər zaman
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı cinayətlərini törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasının vacibliyini hər
zaman bəyan edir. O, beynəlxalq təşkilatların bu məsələdə prinsipial mövqe tutmasını, nüfuzlu beynəlxalq
təsisatlar tərəfindən qəbul edilmiş qətnamələrin həyata keçirilməsi mexanizminin olmasını, ikili standartlara yol
vermədən beynəlxalq hüquq və normalara uyğun fəaliyyət göstərməsini qətiyyətlə tələb etmişdir.
Xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən və geniş vüsət almış "Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası
Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyada təbliğ olunmasında, bu faciənin Azərbaycan xalqına qarşı
soyqırımı aktı kimi tanınmasında mühüm rol oynayır. Bunun nəticəsi olaraq dünyanın bir sıra ölkələrində bu
soyqırımıyla bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilməkdədir.
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Qeyd etmək istərdim ki, Xocalı soyqırımı cinayətini törədən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi
üçün bir sıra mexanizmlər mövcuddur. Bunlardan biri Xocalı soyqırımı cinayətinin araşdırılması və bu cinayəti
törədənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün Xocalı soyqırımı üzrə beynəlxalq tribunalın yaradılmasıdır.
Məlumat üçün bildirim ki, beynəlxalq tribunallar, beynəlxalq cinayətlərin törədilməsində ittiham olunan
fiziki şəxslər və dövlətlər üzərində ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi üçün yaradılan bir hüquqi
mexanizmdir.
Tarixdə müxtəlif vaxtlarda müxtəlif hadisələrlə bağlı beynəlxalq tribunallar yaradılmışdır. İlk dəfə İkinci
dünya müharibəsindən sonra, sülh və bəşəriyyət əleyhinə cinayətlərdə təqsirləndirilən şəxslərin cəzalandırılması
üçün Nürnberq və Tokio tribunalları təsis olunmuş, daha sonra keçmiş Yuqoslaviya və Ruanda ərazisində baş
vermiş genosid, sülh və bəşəriyyət əleyhinə olan cinayətləri törətmiş şəxslər üzərində ədalət mühakiməsinin
həyata keçirilməsi üçün Yuqoslaviya və Ruanda ad hoc beynəlxalq cinayət tribunalları yaradılmışdır.
Göründüyü kimi, beynəlxalq tribunallar genosid, sülh və bəşəriyyət əleyhinə olan cinayətləri törətmiş
şəxslər üzərində ədalət mühakiməsi həyata keçirir.
Təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, Xocalı soyqırımı cinayətinin törədilməsində məsuliyyət daşıyan
şəxslərin məhkəmə təqibini həyata keçirmək üçün kifayət qədər hüquqi əsaslar və analoji məhkəmə təcrübələri
olmasına baxmayaraq, Azərbaycana qarşı tətbiq edilən ikili standartlar bu günə kimi məsələyə beynəlxalq hüquqi
qiymətin verilməməsinə, genosid və insanlıq əleyhinə cinayətləri törətmiş şəxslərin hələ də məsuliyyətdən
yayınaraq, yeni-yeni cinayətlər etməsinə səbəb olmuşdur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin yürütmüş olduğu cəsarətli xarici siyasət nəticəsində müxtəlif beynəlxalq və regional
təşkilatlar tərəfindən Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləyən bir çox qətnamə və qərarların qəbul edilməsi,
Xocalı faciəsinin bir çox ölkələr tərəfindən tanınması, Xocalı soyqırımı cinayətinin törədilməsində məsuliyyət
daşıyan şəxslərin tezliklə cəzalandırılacağına inamı artırır.
Xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, "Müddətin hərbi cinayətlərə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə tətbiq
edilməməsi haqqında” 26 noyabr 1968-ci il tarixli Konvensiyanın tələblərinə əsasən, törədilmə vaxtından asılı
olmayaraq, genosid cinayətini törətmiş şəxslərin istənilən vaxt cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilməsi tələbi də
məsələnin aktuallığını daim saxlamış olur.
Xocalı soyqırımının törədilməsində məsuliyyət daşıyan şəxslərin cəzalandırılması istiqamətində atılacaq
digər addım isə bu cinayətin baş verməsində iştirakı sübuta yetirilmiş şəxslərin beynəlxalq axtarışa verilərək,
Azərbaycana gətirilməsinə nail olmaq və barələrində cinayət təqibini həyata keçirməkdir.
Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu tərəfindən Xocalı soyqırımı ilə
bağlı başlanmış cinayəti işi çərçivəsində 7800-dən artıq istintaq hərəkəti aparılmış və 54 nəfərin Xocalı
soyqırımında iştirakı tam sübuta yetirilmişdir.
BMT Baş Məclisinin 3 dekabr 1973-cü il tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş "Hərbi cinayətlərdə,
bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə müqəssir olan şəxslərin aşkara çıxarılması, həbs edilməsi, təhvil verilməsi və
cəzalandırılmasına dair beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipləri”nə müvafiq olaraq, hərbi cinayətlərdə və bəşəriyyətə
qarşı cinayətlərdə təqsirkar olan şəxslərin məhkəmə təqibinin və cəzalandırılmasının təmin edilməsinə
yönəldilmiş beynəlxalq tədbirlərin görülməsinə xüsusi zərurət vardır.
Hərbi cinayətlər və bəşəriyyətə qarşı cinayətlər nə vaxt və harada törədilməsindən asılı olmayaraq
araşdırılmalı, belə cinayətlərin törədilməsində təqsirləndirilən şəxslər barəsində axtarış elan olunmalı, tutularaq
ədalət mühakiməsinə təhvil verilməlidir.
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Xocalı soyqırımı erməni nasizminin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi
1918-ci il mart soyqırımının davamıdır
Cəbi BƏHRAMOV,
AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Mais ƏMRAHOV,
AMEA-nın A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun şöbə müdiri,
tarix üzrə elmlər doktoru, professor
1990-cı il 20 Yanvar və 1992-ci il Xocalı soyqırımları 1918-1921, 1921-1929, 1948-1953 və 1988-1991ci illərdə Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırımı, deportasiya, sürgün, repressiya, etnik təmizləmə, onun
tarixi ərazilərinin işğalı siyasətinin son akkordları idi. 1813-cü ildən Azərbaycan torpaqlarını ikiyə bölən Çar
Rusiyası imperiyası sonrakı mərhələlərdə Vətənimizin şimal ərazilərini ələ keçirdikdən sonra bu torpaqlara
erməniləri və başqa xristian əhalini köçürərək özünə forpost yaratmışdır. 1917-ci ildə Çar Rusiyasını əvəz edən
sovetlər daha qanlı siyasət yeridərək Şimali Azərbaycan torpaqlarını tikə-parça edərək onun 29,8 min km2 -ni
XIX-XX əsrin əvvəlində və XX əsrin 20-30, 40-60-cı illərində Çar Rusiyası və sonradan isə sovetlər tərəfindən
köçürülən ermənilərə verərək onlar üçün forması hərbi-siyasi dayaq meydanı yaratdılar.
1813-cü və 1828-ci illərin müqavilələrinə qədər Azərbaycan ərazisi təxminən 410 min kv. km idi. 18131828-ci illərdə Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsi - sahəsi 280 min kv.km. Cənubi Azərbaycan ərazisi Qacarlar
İranı əsarəti altına düşmüşdür. Çar Rusiyası əsarəti altına düşən ərazi isə 160 min km2 olmuşdur. 1918-ci ildə
Böyük Britaniyanın Osmanlı Türkiyəsinə etdiyi hərbi-siyasi təzyiqi nəticəsində 9 min km2 ərazi İrəvan şəhəri də
daxil olmaqla AXC MŞ-nın qərarı ilə ermənilərə güşəştə gedilmiş və onlara bu ərazilərdə Ararat Respublikası
yaradılmışdı. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulduğu ərazinin sahəsi 114 min km2
olmuşdur. 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini işğal edən Sovet Rusiyası Azərbaycan
ərazilərini bölüşdürərək 29,8 kv. km ərazisini Azərbaycan xalqının, ilk növbədə həmin ərazilərdə yaşayan yerli
azərbaycanlı əhalinin fikri soruşulmadan Ermənistan SSR tərkibinə verilmişdir. Bu ərazilərdən İrəvan (qalan
hissəsi) (3.100, 2 kv. km), Zəngəzur (çox hissəsi) (5.115, 4 kv. km), Qazax (2.980, 3 kv.km), Dərələyəz (1.583, 8
kv.km) Ermənistan SSR-ə, Borçalı (bir hissəsi) (5.161,4 kv.km.), Sıqnax (6.832, 6 kv. km) və bir sıra başqa
Azərbaycan əraziləri (4.564, 6 kv. km.) Gürcüstan SSR tərkibinə verilmişdir. 1920-1991- ci illərdə SSRİ əsarəti
altında qalmış Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının ərazisi 86,6 min kv. km olmuşdur. Hazırda bu ərazinin
17 min kv. km Ermənistanın işğalı altındadır.
Azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdikləri soyqırımı cinayətləri 1918-ci ildən başlamışdır. 19051907-ci illərdə Bakıda çar hökumətinin məxfi razılığı və ermənilərin təşəbbüsü ilə təşkil edilən qırğın polis və
ordunun gözləri qarşısında baş vermişdi. M.S.Ordubadinin təbirincə desək, iki il davam edən azərbaycanlı qırğını
Bakıdan sonra İrəvan, Naxçıvan, Şuşa, Cəbrayıl, Qaryagin və digər bölgələri əhatə etmiş və bu qırğınlara çar
hökuməti rəvac vermişdi.
Azərbaycanlılara qarşı növbəti məqsədyönlü soyqırımı 1918-ci ilin 30-31 mart və aprelin 1-də (köhnə
təqvimlə martın 17-də, Novruz bayramı ərəfəsində) törədilmişdir. 1918-ci ilin martın 30-31-də bəhanədən istifadə
edərək erməni dəstələri azərbaycanlıların yaşadığı məhəllərə hücuma keçmiş, Qızmızı Ordu qərargahının rəisi
S.Avetisyan, daşnak-quldur dəstəsinin rəhbəri Amazasp və Kozarev azərbaycanlılara xüsusi amansızlıqla divan
tutmuşdular. Martın 31-də atəş xüsusilə geniş vüsət almış, döyüşlərin ən qanlı nöqtəsi Qoşa Qala qapısı və
"İsmailliyə” (AMEA RH-nin binası - C.B.) binaları ətrafı olmuşdur. Bakının cənub kəndlərinə hücum edən
ermənilər Mərdəkan, Bülbülə, Binə və Qala kəndlərinə yerli əhalinin müdafiə dəstələri tərəfindən buraxılmamışdı.
Lakin Bakı şəhərində daşnak-bolşevik quldur dəstələri tərəfindən 30 mindən çox əhali qətlə yetirilmişdir.
Daşnaklar tərəfindən təkcə Bakı və onun ətrafında "...3 gün ərzində 15.000 müsəlman öldürülmüş, "İsmailliyə”
sarayı, "Açıq söz”, "Kaspi” mətbəəsinə od vurulmuş, Bakının ən böyük cümə məscidi top mərmiləri ilə dəlikdeşik edilmişdir...” Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı cinayətləri törədilən zaman erməni nasistlərinə bu qədər
silah-sursatı, onları əldə etmək üçün maddi vəsaiti kim verirdi? Aparılan tədqiqatlar, aşkar edilən arxiv sənədləri
belə bir fikri söyləməyə əsas verir ki, erməniləri bir ölüm aləti kimi istifadə edənlər sovet dövlətini quran
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cinayətkarlarla bərabər, onlara Bakı neftindən sonsuz miqdarda gəlir əldə edən Nobellər, Rotşildlər, Rokfellerlər
və onlarla birgə müəssisələr qurmuş erməni milyonçuları Qukasov, Lianozov və Mantanşovlar olmuşlar.
Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə soyqırımı ətraf bölgələrdə də baş vermişdir. Daşnak Hamazaspın
rəhbərliyi altında Qubaya gedən qoşun hissələri şəhərə daxil olaraq 2 mindən çox kişi və qadını, uşağı
öldürmüşdülər. O, qubalılar qarşısında çıxış edərək demişdir: "Mən erməni xalqının qəhrəmanıyam ...Mən bura
qayda-qanun yaratmaq və sovet hakimiyyətini qurmaq üçün gəlməmişəm. Mən Xəzər dənizinin sahillərindən
Şahdağına qədər bütün müsəlmanları məhv etmək, onların yaşayış yerlərini yerlə yeksan etmək əmri ilə
gəlmişəm”. Hamazaspın 1918-ci ildə törətdiyi soyqırımı cinayətinin real nümunəsi bugünkü Quba məzarlığıdır.
Bu gün məsələlərdən bəhs edərkən həmişə biz tədqiqatçılara bu sual verilir.
Ermənilər 1918-ci ilin martınadək İrəvan quberniyasının 197 kəndini darmadağın etmiş, 10.626 nəfər
azərbaycanlı əhali soyqırımına məruz qalmışdır. Zəngəzurun 115 kəndi dağıdılmış, 10 min 63 nəfər azərbaycanlı
erməni nasistləri tərəfindən soyqırımına məruz qalmışdır. Qarabağda 157 kənd ziyan çəkmiş, Bakı quberniyasında
33 yaşayış məntəqəsi büsbütün, 196-sı isə qismən dağıdılmışdı.
Soyqırımı cinayətləri Cənubi Azərbaycan ərazisində və Türkiyənin Şərqi Anadolu vilayətlərində də
davam etdirilmişdir. Bakıda törətdikləri soyqırımı cinayətlərindən ürəkləri soyumayan və Cənubi Azərbaycanın
Qərb hissəsində aysorlar və ermənilər üçün xristian dövləti yaratmaq istəyən daşnak və aysor cəlladları Urmiya,
Səlmas və Köhnəşəhərdə 170 mindən 210 minədək yerli azərbaycanlı əhalini son dərəcə amansız və faciəli şəkildə
soyqırımına məruz qoydular. Həmin ərəfədə Andronik Oranyan başda olmaqla 13 min silahlı erməni Araz çayını
keçərək Xoy şəhərinə hücum edib soyqırımı cinayətini törətdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Azərbaycan və
Şərqi Anadoluda yerli azərbaycanlı və türk əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərin sifarişçiləri Böyük Britaniya,
Fransa, ABŞ dövləti idisə, Rotşildlər ailəsi də maliyyələşdirmişdir.
Urmiyada qırılanların əksəriyyətini günahsız arvad-uşaq, hətta südəmər körpələr təşkil edirdi. Qars
vilayətində müsəlman kəndləri dağıdılmışdır. Kanteliyanın teleqramında bildirilirdi ki, "...general Arişev və
kapitan Movsesyanın vəhşilikləri nəticəsində Qars vilayətində 82 müsəlman kəndi məhv edilmişdir”. AXC
hökuməti tərəfindən yaradılmış "Mart hadisələrini yoxlayan komissiya” üzvlərindən biri, xristian Külqenin
hazırladığı sənəddə göstərilir ki,: "Müsəlmanların sakin olduqları məhəllələrə girib əhalini öldürmüşdülər,
şəmşirlə parçalamışdılar. 3-4 günlük südəmər uşaqları süngüyə taxmışdılar. Hadisənin sonunda 57 müsəlman
meyidi müşahidə olundu ki, bunların qulaqları, burunları qoparılmış, qarınları yırtılmış, əzaları kəsilmişdir.
Öldürmədikləri qadınları saçları ilə bir-birinə bağlayaraq tüfəng qundaqları ilə döymüşdülər”. İzaha ehtiyac
yoxdur və bu vəhşiliyn bir adı var: erməni nasizmi.
Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırımı nəticəsində Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Muğanda və
Lənkəranda 50 mindən artıq azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, evləri talan edilmiş, Şamaxı qəzasının 58 kəndi
dağıdılmış, 7 minədək insan, o cümlədən 1.653 qadın, 965 uşaq öldürülmüş, Quba qəzasında 122 müsəlman kəndi
yerlə yeksan edilmişdir. Qarabağın dağlıq hissəsində 150-dən çox, İrəvan qəzasında 88 kənd dağıdılmış, 1.920 ev
yandırılmış, 131.970 nəfər öldürülmüşdür. Törədilmiş faciələrin nəticəsi idi ki, 1916-cı ildə İrəvan
quberniyasındakı 373.582 nəfər azərbaycanlı əhalidən 1922-ci ildə cəmi 70 min nəfər qalmışdı. Əgər
sadaladığımıza 1948-1953-cü illərdəki faciələri, 1988-ci ildən sonra bir milyondan artıq soydaşımızın yurdyuvalarından didərgin salınması, başqa sözlə, etnik təmizləmə siyasətinin nəticələrini əlavə etsək, erməni
nasistlərin azərbaycanlıların başına gətirdiklərinin nəticələri gözümüz qarşısında canlanar. Bütövlükdə
Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü nəticəsində ölkə ərazisinin 20 faizi, yəni 17.000
kvadratkilometr torpaq sahəsi indiyədək işğal altındadır. İşğal olunmuş ərazilərdə 6 minə yaxın kənd təsərrüfatı
və sənaye obyekti, 102 min yaşayış evi, 4.366 sosial-mədəni obyekt, 7 min ictimai bina, 693 orta məktəb, 855
məktəbəqədər müəssisə, 695 xəstəxana və digər tibb müəssisəsi, 10 məscid, 160 körpü, 368 klub, 927 kitabxana,
85 musiqi məktəbi, 464 muzey və tarixi abidə, 6 dövlət teatrı dağıdılmış, 800 kilometr dəmir yolu və avtomobil
yolları, 15 min kilometr elektrik və qaz xətləri, 2.300 kilometr regional əhəmiyyətli su kommunikasiya sistemləri
sıradan çıxarılmış, 31 məscid, 9 tarixi saray, 1 milyon hektar kənd təsərrüfatı sahəsi, 250 min hektar meşə sahəsi,
200 palentoloji, geoloji abidə erməni faşistlərinin əlinə keçmişdir.
XX əsrdə Azərbaycan xalqına qarşı törədilən ən dəhşətli soyqırımı cinayətlərindən biri 1992-ci ilin
fevralın 25-dən
26-na keçən gecə Xocalı şəhərinin əhalisinə qarşı törədilən soyqırımıdır. Erməni nasistləri sovet
ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı mexanikləşdirilmiş atıcı alayı ilə birgə XX əsrin ən dəhşətli
soyqırımını törətdilər.
1992-ci il fevralın 25-də saat-21-də erməni hərbi birləşmələri, 1.890 nəfər şəxsi heyəti olan 366-cı alay,
habelə xaricdən gətirilmiş muzdlu qatillər Xocalıya hücum etdilər. Hava limanına vurulan zərbələr ağır olsa da,
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şəhər müdafiəçiləri-Xüsusi Təyinatlı Milis dəstəsinin rəisi, milis mayoru Əlif Hacıyev və onun 22 nəfərlik dəstəsi
mərdliklə müdafiə olundular. Qeyri-bərabər döyüşün nəticələrini başa düşən Əlif Hacıyev hava limanının
dispetçer məntəqəsini partlatdı və qəhrəmanlıqla həlak oldu. Ölümündən sonra ona Azərbaycan Respublikasının
Milli Qəhrəmanı adı verildi.
Düşmən tankları və zirehli maşınları artilleriya hazırlığından sonra Mehdikənd, Qərargah və Daşbulaq
kəndi tərəfdən Xocalıya hücuma keçdilər. Ermənilərin komandanlıq etdiyi 366-cı alayın komandiri mayor
S.Ohanyan olan ikinci, komandiri mayor Nabodixın olan üçüncü motoatıcı tabor, topçu diviziyası, Lixodeyanın
rəhbərliyi altında D-3 topu xüsusi vəhşilik göstərdilər.
Düşmən alaylarına qarşı qeyri-bərabər döyüşdə Tofiq Hüseynovun taboru xüsusi mərdliklə vuruşdu və
son gülləsini özünə vuran Tofiq Hüseynov da Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı adına layiq görüldü.
Düşmən əsgərləri müxtəlif istiqamətlərdən Xocalıya hücum edərək şəhəri yandırmışdılar. Müdafiəsiz
qalan şəhər əhalisi - əsasən qadınlar, uşaqlar və qocalar Ağdam istiqamətinə üz tutmuş, əhalinin bir hissəsi qarlışaxtalı gecədə həlak olmuş, sağ qalanlar səhərisi gün Qaraqaya adlı yerdə pusquda dayanan erməni əsgərlərinin
gülləsinə tuş gəlmişdilər.
Xocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədilmişdir. 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 83 azyaşlı uşaq,
70 qoca öldürülmüş, 1000-dən artıq dinc sakin şikəst olmuş, 1.275 nəfər əsir götürülmüş, 8 ailə tamamilə məhv
edilmiş, 119 nəfər diri-diri yandırılmşdır.
Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisi ermənilər
tərəfindən terror məskəninə çevrilmişdir. 1992-ci ilin yanvar ayında Paris yaxınlığında qeyri-leqal məxfi təlim
düşərgəsi yaratmış "ASALA” terror təşkilatının bir qrup üzvü - 6 nəfərlik dəstə mayor Aşin Simonyanın başçılığı
ilə Xankəndinə gəlir. Həmin ilin fevral ayının 19-da İrəvanın Teatr meydanında Firdos Ərəbyan adlı Livanlı bir
erməni emissarı dünya ermənilərinin "iqtisadi gəlir mənbəyi” kimi ad çıxarmış "Qaragin” erməni mərkəzində 13
varlı erməninin imzaladığı məktubu oxuyur. Məktubda deyilirdi: "...Oyanmış xalqa eşq olsun! Müdrikliyini, ağlı
və idrakını dərk edən, babalarımızın, əcdadlarımızın külünü təzədən alışdıran erməni qəhrəmanlarını alqışlamaqla
yanaşı, onlara dünya ermənilərinin salamlarını yetirirəm. Parisdə, Kölndə, Romada, Vaşinqtonda, Küveytdə,
Londonda, Moskvada və Ankarada, Tehran və Latın Amerikasında...ayağa qalxan ermənilər sizinlədir...Biz sizə
hər cür yardıma hazırıq...”
(ardı var)
Azərbaycan. - 2020.- 26 fevral. - № 43. - S.7.
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İnsanlığa qarşı amansız cinayət
Rəşad CƏFƏRLİ
Tarixinin müxtəlif dönəmlərində ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz qalan Azərbaycan xalqı növbəti
belə faciə ilə 1992-ci ilin qarlı qışında Xocalıda üzləşdi. Sovetlər imperiyasının süqutu ilə yaranan mürəkkəb
tarixi və ictimai-siyasi şəraitdə dövlət müstəqilliyini yenicə qazanan Azərbaycanın üzləşdiyi ərazi itkisi ilə yanaşı,
əsrin ən dəhşətli faciələrindən birini yaşaması ölkənin yeni tarixinə qara hərflərlə yazıldı.
Faciəyə gedən yolun başlanğıcı
Xocalı qətliamının, eləcə də ondan əvvəl xalqımıza qarşı dəfələrlə törədilən soyqırımlarının vaxtında
hüquqi-siyasi qiymətini almaması illər boyu Azərbaycanın üzləşdiyi ən böyük ədalətsizliklərdən biri olub. Bu
ədalətsizliyin aradan qaldırılması üçün uzun müddət heç bir addım atılmayıb. Yaşanan faciələr, o cümlədən Xocalı
soyqırımı haqda ətraflı təfsilatlı araşdırmalar yalnız Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə
yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra aparılıb. Eyni zamanda bu hadisələrə hüquqi-siyasi qiymətin verilməsi
prosesi başlanıb. Dünyaya xalqımızın üzləşdiyi fəlakətlər barədə ətraflı, fakt və sübutlarla zəngin olan məlumatlar
çatdırılıb. XX əsrin ən dəhşətli hadisələrindən olan Xocalı faciəsinin də həm bir soyqırımı olaraq təsbit edilməsi,
həm də bu barədə əsl həqiqətlərin dünyaya çatdırılması məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin sayəsində mümkün
olub.
Tarixin ironiyası isə ondan ibarətdir ki, ötən əsrin sonlarında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlanması ilə
Azərbaycan xalqının üzləşdiyi yeni faciələr, yaşadığı soyqırımları elə Heydər Əliyevin hakimiyyətdən
uzaqlaşdırılmasından sonra baş verdi.
Həmin vaxta qədər keçmiş SSRİ rəhbərliyinin hərtərəfli dəstəyini alan ermənilərin Azərbaycana qarşı
məkrli planlarının reallaşmasının qarşısını məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev kəsirdi. Ermənilər və onların
himayədarları yaxşı başa düşürdülər ki, Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu müddətdə Azərbaycana qarşı heç bir
iddialarını reallaşdıra bilməyəcəklər.
Artıq sübut olunmuşdur ki, ölkəmizin ermənilər tərəfindən ərazi bütövlüyünə qəsd planı 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 praktik mərhələyə keçməsi
Azərbaycan xalqının böyük oğlunun SSRİ-də mühüm rəhbər postlardan birində yer aldığı müddət ərzində
mümkünsüz idi və bu həqiqətlə ermənilər, onların himayədarları birmənalı şəkildə barışırdılar. Bu səbəbdən
ermənilərin təhriki və diktəsi ilə hərəkət edən M.Qorbaçov ilk növbədə Heydər Əliyevi tutduğu vəzifədən
uzaqlaşdırmağa çalışırdı və təəssüf ki, buna da nail oldu. Heydər Əliyevin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasının
əsas səbəblərindən biri SSRİ siyasi rəhbərliyini ələ almış erməni lobbisinin təsir və təzyiqləri idisə, digər səbəb
Qorbaçovun subyektiv hisslərin əsiri olması, özündən daha yaxşı idarəçilik qabiliyyətinə, səriştəyə malik bir
şəxsin Kremldə işləməsini həzm edə bilməməsi idi.
Azərbaycanın böyük oğlunun Siyasi Bürodan uzaqlaşdırılmasından cəmi 15 gün sonra M.Qorbaçovun
xeyir-duası ilə ermənilər Azərbaycana qarşı qəsd planlarının icrasına başladılar. 1987-ci ilin noyabrında
M.Qorbaçovun məsləhətçisi olan qatı şovinist A.Aqanbekyanın Parisdə "Humanite” qəzetindəki bəyanatında
bildirilirdi ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb Ermənistana verilməsinə dair artıq Moskvanın
razılığı var. Bütün bunları xatırlayan Heydər Əliyev deyirdi: "Siyasi Bürodan istefa verdikdən 15 gün sonra
Qarabağ məsələsi ortaya çıxdı. Qorbaçovun ən yaxın adamı, iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri, milliyyətcə erməni
olan professor Aqanbekyan Parisdə keçirdiyi bir mətbuat konfransında "Dağlıq Qarabağ Ermənistana
verilməlidir” demiş, bu məsələ ilə əlaqədar Qorbaçovu da qızışdırmışdır. Moskvanın Qarabağ əməliyyatı mənim
Siyasi Bürodan getməyimdən 15 gün sonra həyata keçirilməyə başlandı. Deməli, bu plan hələ əvvəlcədən
hazırlanmış, lakin tətbiq olunmasına mən ciddi maneə imişəm”.
SSRİ rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsinə dair razılığının olduğu 1988-ci ilin
əvvəllərində M.Qorbaçovun Silva Kaputikyan başda olmaqla, bir qrup şovinist erməni ilə görüşü zamanı da üzə
çıxdı. Bunun ardınca Xankəndidə, Yerevanda anti-Azərbaycan və antitürk ruhlu mitinqlər genişləndi. Bundan
sonra erməni "Qarabağ Komitəsi”, onun Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki separatçı-terrorçu təşkilatı
"Krunk” gizli fəaliyyətlərinə son qoyaraq açıq şəkildə niyyətlərini bəyan etməyə, Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları
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səsləndirməyə başladılar. Bunun nəticəsi olaraq ermənilər tərəfindən "Miatsum” adlanan hərəkat da
formalaşdırıldı.
O dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər artıq özünü qabarıq formada və aydın şəkildə büruzə verən
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözümü istiqamətində hansısa praktik addımların atılmasında acizlik nümayiş
etdirirdi. Yalnız Kremlin göstərişləri əsasında atılan addımlar Azərbaycan ərazilərinin qəsb olunması prosesini
sürətləndirirdi. Qarabağ məsələsinin ortaya çıxması isə elə ilk dövrlərdə Moskvada olan Heydər Əliyevi ciddi
narahat edirdi. Bu səbəbdən Qorbaçovla, onunla mümkün olmadıqda Siyasi Büronun digər üzvləri Liqaçovla,
Çebrikovla, Kryuçkovla görüşüb problemin həllinə çalışırdı. Qarabağın əzəli Azərbaycan torpağı olmasına dair
əlindəki sənəd və sübutları da Kreml rəhbərliyinə təqdim etmək istəyən Heydər Əliyevə rəsmi Kremlin cavabı
belə oldu: "Biz Qarabağda erməni-azərbaycanlı münaqişəsi ilə bağlı problemi özümüz həll edəcəyik”.
Belə vəziyyət - Azərbaycan rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyi, təslimçilik mövqeyi ölkəmizin əzəli və tarixi
ərazisi olan Dağlıq Qarabağda Ermənistanın mövqeyinin daha da güclənməsinə gətirib çıxarırdı. Erməni
separatçılarının bu yerlərdə mövqelərinin güclənməsi və ona qarşı rəhbərlik səviyyəsində ciddi tədbirlərin
görülməməsi isə ölkə ərazilərinin itirilməsinin, faciələrin, o cümlədən Xocalı soyqırımına gedən yolun
başlanğıcını qoyurdu.
SSRİ rəhbərliyi Dağlıq Qarabağın tədricən Azərbaycandan ayrılması üçün müvafiq addımlar atmağa
başladı. 1988-ci ilin fevralında Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yalnız erməni deputatlarının iştirakı ilə
keçirilən növbədənkənar sessiyası vilayətin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılaraq Ermənistanın inzibati-ərazi
bölgüsünə daxil edilməsi barədə qərar qəbul etdi. Azərbaycan SSR Ali Soveti Konstitusiyaya zidd olan qərarı
rədd etdikdən sonra Ermənistanın millətçi rəhbərləri "Daşnaksütyun” partiyasının "Türksüz Ermənistan”
proqramını həyata keçirməyə başladılar. Bu isə tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaranan, indiki Ermənistan
ərazisində olan on minlərlə azərbaycanlıya qarşı böyük qəddarlıqlarla müşayiət olunan etnik təmizləməyə rəvac
verilməsi demək idi.
Köməksiz qalan dinc azərbaycanlı əhali
Elə həmin dövrdə ermənilərin Dağlıq Qarabağda da separatçı fəaliyyəti genişlənirdi. Ölkə rəhbərliyindən
heç bir kömək görməyən azərbaycanlılar isə yaşadıqları ərazilərin müdafiəsi məqsədilə özləri fəaliyyətə
başladılar. Ermənilərin qəsbkarlıq niyyəti bir çox yaşayış məntəqələri kimi, Xocalını da özünümüdafiəsini
gücləndirməyə vadar etdi. 1988-ci il fevralın 12-də Xocalı rəhbərliyi Əsgəranda keçirilən yığıncağa dəvət olundu.
Yığıncaqda Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibi V.Konovalovun, şöbə müdiri
M.Əsədovun iştirakına baxmayaraq, ermənilər Ermənistana birləşmək istədiklərini açıq şəkildə bəyan etdilər.
Xocalının sabiq icra başçısı Elman Məmmədov deyir ki, həmin yığıncaqdan çıxıb Xocalıya gəldikdən sonra
ağsaqqallar və ziyalılarla təcili görüş keçirərək vəziyyəti müzakirə etdik. Elə həmin gündən Xocalının və ətraf
kəndlərin müdafiəsi üçün müdafiə komitəsi yaradıldı. Bu məqsədlə postlar yaradıldı. Bu postlara çıxan dəstələrin
isə silahları yalnız ov tüfənglərindən ibarət idi. Ermənilərin Xocalı və bütövlükdə Dağlıq Qarabağ üçün yaratdığı
təhlükə ilə bağlı Bakıya, Moskvaya saysız-hesabsız teleqramlar vurulsa da, nəticə görünmürdü.
Belə bir vaxtda Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti getdikcə ağırlaşırdı. Ermənistanda
repressiyaya məruz qalan və tarixi ata-baba yurdlarından qovulan soydaşlarımız Azərbaycana pənah gətirərək
ölkənin müxtəlif yerlərində, o cümlədən Xocalıda məskunlaşdılar. Onlara Xocalı rəhbərliyi tərəfindən torpaq
sahəsinin ayrılmasını isə nə Əsgəran, nə də Xankəndi qəbul edirdi və bu qərarı özbaşınalıq kimi
qiymətləndirirdilər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilk günlərindən etibarən Xocalı bu problemin ağırlığını öz üzərində hiss
edirdi. Ermənistandan qovulmuş soydaşlarımızın və Fərqanədən olan Ahıska türklərinin böyük bir dəstəsi məhz
Xocalıya pənah gətirmişdi. 1500 Ermənistan qaçqını və 495 Ahıska türkü Xocalıda məskunlaşmış, onlara torpaq
sahəsi ayrılmış, evlər tikilmişdi. O dövrdə, ümumiyyətlə, Xocalıda tikinti-quruculuq işləri geniş vüsət alırdı. Belə
ki, 1988-ci ilin oktyabrında Azərbaycan hökuməti tərəfindən Xocalının sosial inkişafına dair xüsusi qərar qəbul
edilmişdi. Bu qərarla əlaqədar ölkənin müxtəlif rayonları Xocalıya və bütövlükdə Qarabağa kömək göstərirdi.
Azərbaycanın rayonlarından Xocalıya tikinti materialı daşınır, işçi qüvvəsi gəlirdi. Xocalı sürətlə tikilir, genişlənir
və gözəl bir şəhərə çevrilirdi.
Ancaq təəssüf ki, Kremlin xeyir-duası ilə Ermənistandan olduğu kimi, Dağlıq Qarabağdan da
azərbaycanlıların sıxışdırılıb çıxarılması prosesinə start verildi. Təkcə Xankəndidən 18 min azərbaycanlı qovuldu.
Xankəndini tərk etməyə məcbur qalan azərbaycanlıların bir qismi yenə də pənah yeri kimi Xocalıya üz tutdu.
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Azərbaycanın ovaxtkı rəhbərliyi hadisələrə fəal müdaxilə etmək əvəzinə Kremldən gələn əmrlər əsasında hərəkət
edir, xalqın taleyinə biganə yanaşırdı.
Şəhərə ilk böyük hücum
Belə bir vaxtda Dağlıq Qarabağda yaşanan qarşıdurmanın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri yollarda "daş
müharibəsi”nin getməsi idi. Bu, əsas etibarı ilə Xankəndi-Xocalı-Əsgəran arasında özünü göstərirdi. Həmin
istiqamətdə keçən yoldan azərbaycanlılara məxsus avtomobilləri ermənilər daşa tutur, onları əzir, sahiblərinə
müxtəlif xəsarətlər yetirirdilər. Bunun əvəzi isə Əsgərandan Xankəndiyə, habelə əks istiqamətdə hərəkət edən və
beləliklə, Xocalıdan keçmək məcburiyyətində qalan ermənilərə məxsus avtomobillərdən çıxılırdı. Ermənilər
Xocalı maneəsinin mümkün qədər tez neytrallaşdırılmasına çalışır və kiçik bir həmlə ilə Xocalını məhv
edəcəklərinə inanırdılar. Elə bu məqsədlə də 1988-ci il sentyabrın 18-də Xankəndidə keçirilən nümayiş
meydanından 12 minə qədər erməni 10 kilometrlik məsafəni piyada qət edərək Xocalıya tərəf üz tutdu.
Ermənilərdən irəlidə isə "KrAZ” və "KaMAZ” markalı 4 yük avtomobili gəlirdi. O da məlum oldu ki, ermənilərin
arasında xüsusi təlim keçmiş döyüşçülər var. Bundan başqa, ermənilər benzin doldurulmuş butulkalarla, ucu
itilənmiş dəmirlərlə silahlanmışdılar. Lakin bunlar Xocalı sakinlərini qorxutmadı. Əksinə, Xocalıya iki kilometr
qalmış ermənilərə qarşı az bir qüvvə ilə həmləyə keçən xocalılılar onları geri oturtdular. Sonradan isə məlum oldu
ki, həmin vaxt ermənilər arasında yaşanan qarmaqarışıqlıq nəticəsində onlardan yaralanan da olmuşdur. Hadisənin
səhərisi günü Zori Balayan "YAK-140” təyyarəsi ilə 12 nəfər həkimlə birlikdə Ermənistandan Xankəndiyə gəldi.
Yalnız sentyabrın 21-də Bakıdan Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi Xocalıya nümayəndə heyəti göndərdi. Lakin
bu nümayəndələr daha çox ermənilərə müqavimətə görə öz iradlarını bildirirdilər. Hadisədən az sonra mərkəzdən
gələn istintaq qrupu isə baş verənlərə görə bir neçə Xocalı sakininin həbsinə dair qərar çıxardı. Elə bundan sonra
yollarda və digər məntəqələrdə keşik çəkən sovet ordu qüvvələri erməniləri daha çox müdafiə etdi.
Strateji əhəmiyyətli yaşayış məntəqəsi
Bu dövrdə artıq "daş müharibəsi” intensivləşir və odlu silahlardan daha çox istifadə olunurdu. Yerevandan
Xocalı aeroportuna edilən gündəlik reyslərin sayı 30-a çatdırılmışdı. Həmin təyyarələrlə ermənilər Xankəndiyə
hərbi sursat daşıyırdılar. Ancaq sonradan Xocalı polisinin fədakar əməyi sayəsində Ermənistandan gələn reyslərin
sayı 4-ə qədər azaldı. Hətta Moskvanın bu məsələyə qəti etirazını bildirməsinə baxmayaraq, Xocalı polisi
inadından dönmədi və sərnişin reyslərindən başqa heç bir yük təyyarəsinin Xocalı aeroportuna enməsinə yol
vermədi.
Beləliklə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fonunda ermənilərin əsas hədəflərindən biri olaraq Xocalını seçməsi
heç də təsadüfi deyildi. Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda əsas məqsədi bir tərəfdən Qarabağın dağlıq
hissəsində azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən,
ümumiyyətlə, Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək idi. Öz miqyasına və dəhşətlərinə görə dünya tarixində
analoqu olmayan Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni şovinistləri və ideoloqları daha uzağa hesablanmış
məqsəd güdürdülər. Onların əsas niyyəti Dağlıq Qarabağı və digər Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək,
xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini qırmaq idi. Bununla da ermənilər Sovet
ordusunun 366-cı alayının köməyi ilə tarixdə ən qanlı səhifələrdən birinin yazılmasına nail oldular. Beləliklə, ötən
əsrdə Xocalı daha bir faciə yaşamış oldu. Həmin faciədən əvvəl də Xocalı öz tarixində bir neçə dəfə erməni
təcavüzünə məruz qalmış, soyqırımlarına uğramışdı. Təkcə XX əsrin əvvəllərində - 1905-ci, 1906-cı, 1917-ci və
1918-ci illərdə də Xocalı dörd dəfə erməni təcavüzünə məruz qalmış, yandırılmış, talan edilmiş, dağıdılmış, lakin
ayağa qalxaraq düşməndən qisasını almış, yenidən bərpa olunmuş və yaşamışdı. Amma sən demə tarix Xocalını
daha bir qanlı faciə ilə sınağa çəkməyə hazırlaşırmış.
Ermənilərin niyyətini yaxşı bilən Xocalı sakinləri müəyyən müdafiə tədbirləri görürdülər. Düşmən isə yaxşı
anlayırdı ki, Xocalının ələ keçirilməsi Qarabağ münaqişəsinin sonrakı taleyində həlledici rol oynayan əsas
məqamlar sırasındadır. Ermənilərin diqqətini Xocalıya cəlb edən önəmli səbəblərdən biri onun geostrateji
mövqeyi idi. 7000 əhalisi olan Xocalı Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, dağ silsiləsində, Ağdam-Şuşa,
Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşir. Qarabağdakı yeganə hava limanı da məhz Xocalıda idi.
Ermənilərin əsas istəklərindən biri məhz buradakı hava limanı vasitəsilə Ermənistanla daha rahat əlaqə
yaradılmasına nail olmaq idi. Dağlıq Qarabağda hələ A.Volskinin hakimiyyəti dövründən Xocalı aeroportuna
gündə 20-30 təyyarə enib-qalxırdı. Onların əsas yükü silah və xarici ölkələrdən köməyə gələn könüllü və muzdlu
əsgərlər idi. Dünyanın hər yerindən Dağlıq Qarabağ ermənilərinə kömək etmək üçün erməni könüllüləri daşınırdı.
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1990-cı ilin noyabrında Əlif Hacıyev Xocalı təyyarə limanında Xətt Daxili İşlər Bölməsinin rəisi və Xocalı
aeroportunun komendantı təyin olundu. Bu, ermənilərin silah daşımasının qarşısını müəyyən qədər aldı. Lakin
yollarda qətl və təxribat hadisələri davam edirdi.
1991-ci ilin sonlarında SSRİ-nin dağılması ilə keçmiş sovet məkanında yeni geosiyasi şərait yarandı.
Ermənistan faktiki olaraq Azərbaycana qarşı açıq və ədalətsiz müharibəyə başladı. Ermənistanın hərbi
birləşmələri Azərbaycanın sərhədlərini pozub Qarabağa daxil oldu və Dağlıq Qarabağın erməni separatçıterrorçuları ilə birləşərək Azərbaycan torpaqlarının işğalına başladı. Moskvadan və xaricdəki erməni
diasporundan verilən dəstək, ovaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinin yarıtmaz siyasəti nəticəsində ciddi müqavimətlə
üzləşməyən ermənilər 1991-ci ilin oktyabrında Tuğ və Salakətin kəndlərini işğal etdilər. Bunun ardınca Xocavənd
də işğalçıların nəzarəti altına keçdi.
Erməni işğalına qarşı sipər
O dövrdə Xocalı yenə də ermənilərin işğal siyasətinin daha sürətlə genişlənməsinə mane olmağa çalışırdı.
Belə ki, ermənilər azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə hücum edəndə Xankəndiyə və ermənilərin məskunlaşdıqları
digər yerlərə Xocalıdan müqavimət göstərilir və düşmənin öz niyyətini həyata keçirməsinə maneələr yaradılırdı.
Lakin Xocalıya və Qarabağın düşmən hücumuna məruz qalan digər bölgələrinə ovaxtkı Azərbaycan iqtidarı
tərəfindən lazımi yardımlar edilməməsi və hakimiyyət uğrunda gedən savaşlar ermənilərin öz niyyətini daha asan
reallaşdırmalarına imkan verirdi. Məhz bunun nəticəsində 1992-ci il yanvarın 10-da ermənilər Axullu kəndini
zəbt edə bildilər. Elə həmin ilin fevralında Malıbəyli və Quşçular kəndləri hücuma məruz qaldı. Xankəndidə
yerləşən 366-cı alayın bilavasitə iştirakı ilə bu kəndlər də ermənilər tərəfindən işğal olundu. Malıbəyli və Quşçular
kəndlərinin işğalından bir neçə gün sonra Dağlıq Qarabağın ən iri yaşayış məskənlərindən olan Qaradağlı yenə də
366-cı motoatıcı alayın əsgər və zabit heyəti, eləcə də müxtəlif xarici ölkələrdən gətirilmiş muzdlu döyüşçülər
hesabına ermənilərin əlinə keçdi.
Artıq 1992-ci il fevralın 18-də Xocalı istiqamətində olan yaşayış məntəqələri azərbaycanlılardan
təmizlənmiş, yüksək mövqelər ermənilər tərəfindən tutulmuşdu. İndi ermənilər üçün əsas hədəf Xocalı idi.
Xocalıda isə vəziyyət getdikcə ağırlaşırdı. Şəhər 1991-ci ilin oktyabrından blokadada idi. Oktyabrın 30-dan
etibarən şəhərə gələn bütün avtomobil yolları bağlanmış, yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot qalmışdı. Belə
vəziyyət şəhərə özünümüdafiə üçün silah, ərzaq və digər zəruri məhsulların çatdırılmasında ciddi problemlər
yaradırdı. Ermənilərin hücumları isə ara vermirdi. 1991-ci il sentyabr ayının 24-də Ağdamdan Xocalıya fəhlə
gətirən avtobus Əsgəranda daşqalaq edildi, sürücü və sərnişinlər ağır yaralandılar. Bundan iki gün sonra isə Xocalı
polis şöbəsinin iki əməkdaşı maşında atəşə tutulub qətlə yetirildi. Ətraf erməni kəndlərindən hər gecə Xocalı
"Alazan” və "Kristall” raket qurğularından atəşə tutulurdu. Noyabr ayından isə Xocalının Ağdama və Şuşaya çıxış
yolları tamamilə bağlandı.
Həmin dövrdə Dağlıq Qarabağda erməni separatçıları daha da fəallaşdılar, 1991-ci ilin sentyabrında
"Dağlıq Qarabağ respublikası” adlanan oyuncaq dövlət yaradıldığını bildirdilər. Noyabr ayının 26-da isə
Azərbaycan Ali Soveti Dağlıq Qarabağın muxtar vilayət statusunun ləğv olunduğunu bəyan etdi.
Proseslərin gedişi gərginliyi daha da ağırlaşdırırdı. Təcrid vəziyyətinə düşmüş Xocalıya sonuncu vertolyot
1992-ci il yanvar ayının 28-də endi. Şuşa səmasında mülki vertolyotun vurulması və içərisindəki 40 nəfər
azərbaycanlının həlak olmasıyla şəhərlə hava əlaqəsi də kəsildi. Yanvarın 2-dən Xocalıya elektrik enerjisi də
verilmirdi. Xocalılılar ancaq öz hünərləri və şəhər müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində yaşayır və müdafiə
olunurdular. Şəhərin müdafiəsi əsasən avtomat və ov tüfəngləri ilə silahlanmış yerli özünümüdafiə dəstəsindən,
yerli milis qüvvələrindən və Milli Ordunun döyüşçülərindən təşkil olunmuşdu.
Fevralın ikinci yarısından başlayaraq erməni silahlı dəstələri tərəfindən mühasirəyə alınmış Xocalı hər gün
toplardan, ağır texnikadan atəşə tutulur, erməni dəstələrinin həmlələrinə məruz qalırdı. Şəhəri əhatə edən
Daşbulaq, Mehdikənd, Ballıca, Həsənabad, Pirəməki, Noraguh və Mirzəcan kəndlərinə avtomat və pulemyotlarla
silahlanmış yüzlərlə erməni yaraqlısı, "Alazan” raket qurğuları, PDM, ZTR və tanklar cəmlənmişdi. Qüvvələrin
əsas hissəsi isə Xankəndidə və Əsgəranda hücum əmrinə hazır dayanmışdı. Həmin dövrdə şəhərdə hələ 3 min
nəfər yerli əhali olsa da, Xocalıya vertolyot da göndərilmirdi. Ermənilər istər canlı qüvvə, istərsə də hərbi texnika
və silah sarıdan xocalılılardan müqayisəedilməz dərəcədə üstün idilər. Buna baxmayaraq, ölkə rəhbərliyi şəhərin
xilası istiqamətində heç bir tədbir görmürdü.
Halbuki düşmənin Xocalını yeni əsas hədəf kimi seçməsi və buraya hücuma hazırlaşması barədə ovaxtkı
Azərbaycan rəhbərliyinə lazımi məlumatlar verilmişdi. Baş verənlərdən mərkəzi hakimiyyət tam xəbərdar idi.
Təəssüf ki, heç bir tədbir görülmədi.
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Tarixə qanla yazılan gün
Yaranan vəziyyətdən maksimum faydalanmağa çalışan ermənilər Xocalını daha tez ələ keçirməyə səy
göstərirdilər. 1992-ci il fevralın 25-də saat 22 radələrində Ermənistandan Azərbaycan Respublikası ərazisinə
keçirilmiş silahlı qüvvələr, habelə Dağlıq Qarabağın millətçi ermənilərindən təşkil olunmuş qanunsuz silahlı
dəstələr keçmiş SSRİ Müdafiə Nazirliyinin 366-cı motoatıcı alayının komandir heyəti və hərbi texnikası ilə birgə
Xocalı şəhərinə hücuma keçdilər. Hücumda 366-cı alayın komandiri Zarviqorov Yuri Yureviç və mayor Ohanyan
Seyran Muşeqoviçin komandanlığı altında alayın 2-ci batalyonu, Nabokix Yevgeni Aleksandroviçin
komandanlığı altında 3-cü batalyonu, həmçinin 1-ci batalyonun qərargah rəisi Çitçiyan Valeriy İsaakoviç, habelə
alayda xidmət edən 50-dən çox erməni və digər millətlərdən olan zabit və gizirlər iştirak edirdilər. Eyni zamanda
hücum zamanı 90-dan çox tank, piyadaların döyüş maşını, top və digər müasir hərbi texnikadan istifadə olundu.
Hücumdan əvvəl şəhər şiddətli top atəşinə tutuldu. Güclü artilleriya atəşi şəhərdə olan müdafiə postlarını
və müdafiə nöqtələrini sıradan çıxardı. Bundan sonra gecə saat 1-dən başlayaraq 4-ə qədər piyadaların şəhərə
daxil olması davam etdi. Şəhərdə axırıncı müqavimət nöqtəsi səhər saat 7-də susduruldu. Bu zaman yenə də 366cı alayın texnikasından istifadə olundu.
Beləliklə, ermənilər çoxsaylı tanklar, PDM və zirehli transportyorların müşayiəti ilə Xocalını ələ keçirdilər.
Onlar şəhərə daxil olduqdan sonra dinc əhalini xüsusi amansızlıqla qətlə yetirməyə başladılar. Azğınlaşmış
düşmən mülki əhaliyə, o cümlədən qadınlara, uşaqlara, qocalara, bir sözlə, qarşılarına çıxan hər bir kəsə müxtəlif
çaplı odlu silahlardan atəş açır, hərbi texnikanın altına salıb əzir, mühasirədən çıxıb qaçmağa müvəffəq olanları
isə yollarda, keçidlərdə, meşələrdə təqib edərək vəhşicəsinə öldürürdülər. Əsir və girov götürdükləri
azərbaycanlılara da aman vermir, işgəncə ilə qətlə yetirirdilər.
613 nəfər qəddarlıqla qətlə yetirildi
Qətlə yetirilən insanların başlarının dərisi soyulur, müxtəlif əzaları kəsilir, gözləri çıxarılırdı. Qadınların
qarınları yarılır, adamlar diri-diri torpağa basdırılır və ya yandırılır, meyitlər eybəcər hala salınırdı. Xocalıda mülki
əhalinin düşünülmüş şəkildə qətlə yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan biri də budur ki, həmin gün qaçıb
xilas olmaq istəyənlərin çoxu ərazinin çıxış yollarında əvvəlcədən xüsusi hazırlanmış pusqularda güllələnmişdir.
Faciənin törədilməsinə rəvac verənlər sırasında Ermənistanın sabiq prezidentləri Levon Ter-Petrosyan,
Robert Koçaryan və işğalçı ölkənin indiki dövlət başçısı Serj Sarkisyan da vardı. Hələ 1992-ci ildə Levon TerPetrosyan erməni ordusuna müraciətində deyirdi: "Siz, ermənilər düşməni öldürərkən ürəyiyumşaqlıq
göstərməməlisiniz. Dağlıq Qarabağda azərbaycanlı deyilənləri qırıb qurtarana və orada öz sivilizasiyamızı
bərqərar edənə qədər sizin düşmənə yazığınız gəlməməlidir”. Dağlıq Qarabağ separatçılarına rəhbərlik edən
Robert Koçaryan da eyni mövqenin sahibi idi. Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyan isə 1992-ci ildə
Xocalı soyqırımını törədən qüvvələrin komandanlarından olub, həmin qüvvələri təşkilatlandıraraq yüzlərlə
insanın ölüm əmrini verib və beləliklə, soyqırımında şəxsən iştirak edib. Bu mənada Sarkisyanın Tomas de Vaalın
"Qara bağ” kitabında yer alan aşağıdakı fikirləri də çox şey deyir: "Xocalıya qədər azərbaycanlılar elə bilirdilər
ki, bizimlə zarafat etmək olar, onlar elə fikirləşirdilər ki, ermənilər dinc əhaliyə əl qaldırmazlar. Biz o stereotipi
sındırdıq”.
Faciə baş verən gün əsasən qadınlar, uşaqlar və qocalardan ibarət dəstə Qaraqaya tərəfə üz tutaraq
Əsgəranın qarşısında, meşədə gizlənmişdi. Adamlar gecə şaxtalı havada səhərə qədər dayanıb gözlədikdən sonra
dan yeri ağaran zaman meşədən çıxıb Ağdama tərəf hərəkət etmək istəyəndə pusquda dayanan ermənilərin
güllələrinə tuş gəldilər. Təlaş və vahimə içərisində qaçan adamların bir qismi böyük çətinliklə Dəhraz kəndinə
gəlib çıxsa da, orada yenə silahlı ermənilər tərəfindən kütləvi şəkildə qətlə yetirildilər, əsir götürüldülər. Kətik
meşəsinə qaçanlardan da xeyli insan qətlə yetirildi. Silahsız insanlara qarşı kütləvi qətllər törədən, soyqırımı
həyata keçirən ermənilər ən vəhşi üsullardan, işgəncə metodlarından istifadə edir, öldürülmüş insanların
cəsədlərinin başına min bir oyun açırdılar.
28 il öncə - 1992-ci il fevral ayının 26-da Ermənistan silahlı birləşmələri imperiyapərəst qüvvələrin
bilavasitə iştirakı və havadarlığı ilə Azərbaycan xalqına qarşı növbəti qanlı təcavüzə əl ataraq tarixdə misli
görünməmiş Xocalı soyqırımını törətdilər. Xocalı şəhərinin minlərlə əliyalın mülki əhalisi güclü müasir hərbi
texnika ilə silahlanmış düşmənin qəfil və amansız hücumuna məruz qaldı. Ermənilər 613 nəfəri, o cümlədən 106
qadın və 63 uşağı xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirdilər. 1275 nəfər əsir aparıldı, 150 nəfər itkin düşdü. Qocalar,
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qadınlar, uşaqlar, hətta südəmər körpələr ən dəhşətli üsul və vasitələrlə qətlə yetirildilər, girov götürülərək
insanlığa sığmayan həqarət və təhqirlərlə üzləşdilər. Yeddi minlik əhalisi olan bütöv bir şəhər yerlə-yeksan edildi.
Xocalı soyqırımı erməni faşizminin iç üzünü bir daha açıb göstərməklə təkcə Azərbaycan xalqına deyil,
bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tarixi cinayətdir və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq sivilizasiyalı dünya
tərəfindən mühakimə olunmalıdır. Bu qan yerdə qalmayacaq, Xocalı soyqırımında müqəssir olan hər kəs öz
cinayətkar əməlinə və milli xəyanətinə görə xalq qarşısında mütləq cavab verəcək.
Azərbaycan.-2020.- 25 fevral.- № 42.- S. 1,7.
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Xocalı soyqırımı bəşər tarixində ən qanlı faciələrdən biridir
Firuzə Nəbiyeva,
Nəsimi Rayon Qeydiyyat Şöbəsinin rəisi vəzifəsini icra edən
Xocalı şəhərində 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə törədilən dinc insanların vəhşicəsinə kütləvi
qırğınından əvvəl respublikamızın Ermənistanla həmsərhəd Qazax rayonunun Bağanis Ayrım, Dağlıq Qarabağın
İmarət Qərvənd, Tuğ, Səlakətin, Axullu, Xocavənd, Cəmilli, Nəbilər, Meşəli, Həsənabad, Kərkicahan, Qaybalı,
Malıbəyli, Yuxarı və Aşağı Quşçular, Qaradağlı, eləcə də Xocalı faciəsindən, təqribən, ay yarım sonra Kəlbəcərin
Ağdaban kəndlərinin işğalı zamanı həmin yaşayış məntəqələri əhalisinin bir hissəsi qabaqcadan hazırlanan plan
əsasında xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib. Düşmənin amansızlığını göstərmək üçün qeyd edək ki, təkcə
Qaradağlıda 80 nəfərdən çox, Ağdabanda isə 67 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən uşaqlar, qadınlar və qocalar
vəhşicəsinə öldürülüb, onlarca adam girov götürülüb, itkin düşüb, yaşayış məntəqələri yandırılaraq yer üzündən
silinib.
Bu il fevralın 15-də Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin və
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı panel müzakirələrdə dövlətimizin başçısı diqqəti Xocalı şəhərində törədilən dəhşətli cinayət əməlinə
yönəldərək deyib: “1980-ci illərin sonunda Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüzə başladı, 300 min azərbaycanlı
Ermənistan ərazisindən deportasiya olundu. Sonra Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü
nəticəsində 1990-cı illərin əvvəlində bizim ərazilərimizin təxminən 20 faizi işğal altına düşdü və 1 milyon
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrildi. Xalqımız etnik təmizləməyə məruz qaldı. 1992-ci ildə
Ermənistanın əvvəlki rejimi müharibə cinayəti–Xocalı soyqırımını törətdi. Nəticədə, aralarında 106 qadın, 63
uşaq olmaqla, 613 günahsız mülki şəxs vəhşicəsinə öldürüldü. Xocalı soyqırımını 10-dan artıq ölkə tanıyır”.
Hazırda bütün beynəlxalq aləmə məlumdur ki, Xocalı şəhərində törədilən cinayətlər – planlaşdırılan kütləvi
və amansız qırğın aktı əvvəlcədən həmin ərazidə yaşayan insanları məhz azərbaycanlı olduqlarına görə tamamilə
məhv etmək niyyəti ilə törədilib. Azğınlaşan cəlladlar insanların başlarının dərisini soyub, müxtəlif əzalarını
kəsib, körpə uşaqların gözlərini çıxarıb, hamilə qadınların qarınlarını yarıb, adamları diri-diri torpağa basdırıb və
ya yandırıb, cəsədlərin bir qismini minalayıblar. Qaçıb xilas olmaq istəyən insanlara isə aman verilməyib, dinc
sakinləri yollarda, meşələrdə pusqu quran erməni hərbçiləri xüsusi amansızlıqla qətlə yetiriblər. Yeri gəlmişkən,
xatırladım ki, məhdud coğrafi zonada oxşar əməllərin törədilməsi keçmiş Yuqoslaviya üçün Beynəlxalq Cinayət
Tribunalı tərəfindən soyqırımı aktı kimi tövsif edilib.
Xocalı soyqırımının təşkilatçıları Ermənistanın siyasi və dövlət rəhbərliyi, birbaşa icraçıları isə işğalçı
ölkənin silahlı qüvvələrinin bölmələri, Dağlıq Qarabağdakı erməni terrorçu dəstələri və keçmiş sovet ordusunun
Xankəndi şəhərindəki 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin üzvləridir.
Xocalı faciəsi erməni şovinistlərinin Cənubi Qafqazda azərbaycanlılara qarşı qəsbkarlıq, təcavüz, soyqırımı
və etnik təmizləmə siyasətinin yeni qanlı səhifəsidir. Bu siyasət son iki yüz ilə yaxın dövrdə mərhələ-mərhələ
həyata keçirilib. Belə ki, XIX əsrdə Rusiya-İran və Rusiya-Türkiyə müharibələrinin nəticələrini, o cümlədən
Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən ilhaqını təsbit edən müqavilələrə əsasən Cənubi Qafqaza yüz minlərcə
erməni köçürülüb, həm də din birliyi əsasında onlara yerli əhali ilə müqayisədə böyük hüquq və imtiyazlar verilib,
bütün bunlar azərbaycanlı əhalinin hər vasitə ilə sıxışdırılmasına gətirib çıxarıb. “Daşnak” və “Hnçak” kimi
erməni millətçi partiyalarının fəaliyyətə başlamasından və fanatik erməni kütlələrini şovinist ideyalar ətrafında
birləşdirməsindən sonra isə bu proses daha da sürətlənib.
Yuxarıda xatırlatdığım Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində keçirilən Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələrdə Prezident İlham Əliyev bu məsələ haqqında bütün
beynəlxalq aləm tərəfindən müdafiə edilən tarixi həqiqətləri diqqətə çatdıraraq deyib: “Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bu, tarixi həqiqətdir və beynəlxalq hüququn normalarına əsaslanır. Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü bütün dünya tərəfindən tanınır. Dağlıq Qarabağ bizim ölkənin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Tarixi
nöqteyi-nəzərdən, 1805-ci ildə Qarabağ xanı İbrahim xan Rusiya imperiyasının generalı Sisianovla saziş
imzalayır. Bu sazişə əsasən, Azərbaycanın Qarabağ xanlığı müstəqil ölkə kimi Rusiya imperiyasının tabeçiliyinə
keçir. Kürəkçay adlandırılan həmin sazişdə, – sazişin mətni internetdədir, – Qarabağın erməni əhalisi barədə heç
nə deyilmir. 1813-cü və 1828-ci illərdə imzalanmış digər müqavilələr – Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinə
əsasən Azərbaycanın qalan hissələri Rusiya imperiyasının tərkibinə keçir. Dağıstan, Gürcüstan və Ermənistan da
həmçinin. Beləliklə, bu, məsələnin tarixi tərəfidir. Daha sonra Rusiya imperiyasının süquta uğradığı, Gürcüstan
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və Azərbaycan Demokratik respublikaları yaradıldığı zamanlarda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci ildə
verdiyi ilk fərmanlardan biri Yerevanın Azərbaycandan Ermənistana verilməsi və onun Ermənistanın paytaxtı
elan edilməsi ilə bağlı idi. Bu da, həmçinin tarixi faktdır...”.
Burada o da qeyd edilməlidir ki, birinci rus inqilabının başlandığı 1905-ci ildə silahlanan mütəşəkkil erməni
dəstələri Cənubi Qafqazda ilk dəfə olaraq etnik zəmində soyqırımı cinayəti törədiblər. 1905-1907-ci illərdə onlar
Bakı, Tiflis, İrəvan, Naxçıvan, Gəncə, Qarabağ və Zəngəzurda kütləvi şəkildə azərbaycanlılara divan tutub, şəhər
və kəndləri yandırıb, uşaqları, qadınları, qocaları qəddarlıqla öldürüblər. Erməni vəhşiliyindən sağ qurtara bilən
on minlərcə azərbaycanlı doğma yurd-yuvasını tərk etməyə məcbur olub.
Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasəti çar Rusiyasında mərkəzi hakimiyyətin süqut
etdiyi, keçmiş imperiyanın dərəbəylilik və anarxiya şəraitində yaşadığı 1918-ci ildə daha geniş vüsət alıb. Bu
dövrdə soyqırımı mütəşəkkil şəkildə və qəddarlıqla həyata keçirilib. 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakıda,
Şamaxı, Quba, Muğan və Lənkəranda ermənilər tərəfindən 50 mindən çox azərbaycanlı qətlə yetirilib, evləri talan
edilib, on minlərcə soydaşımız yurd-yuvasından didərgin salınıb.
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasəti çar Rusiyasının süqutundan sonra
Azərbaycanın əzəli torpaqlarında Ermənistan Respublikasının yaradılmasına, azərbaycanlılara məxsus olan əlavə
20,2 min kvadratkilometr ərazinin də bu süni dövlət qurumuna qatılmasına, sovet dövründə Azərbaycan ərazisində
ermənilər üçün qondarma “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti”nin təşkil edilməsinə, 1948-1953-cü və 1988-1993cü illərdə 1,5 milyon nəfər azərbaycanlının Ermənistan Respublikasından və keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətindən deportasiya edilməsinə və qovulmasına, Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20 faizinin, yəni Dağlıq
Qarabağ bölgəsinin və onun ətrafındakı daha yeddi rayonun işğal olunmasına gətirib çıxarıb.
Xocalı soyqırımına ilk dəfə hüquqi qiymət ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən verilib, soyqırımı
haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün təsirli tədbirlər
görülməsinə başlanılıb. Ulu öndərimizin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis “Xocalı Soyqırımı
Günü haqqında” qərar qəbul edib, BMT-yə, dünya dövlətlərinə bu qətliamın gerçək mahiyyətini açıqlayaraq
beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev azərbaycanlıların soyqırımı ilə əlaqədar dəfələrlə xalqa müraciət edib,
Xocalı faciəsini insanlığa qarşı ən qəddar və amansız kütləvi terror hadisələrindən biri kimi qiymətləndirib.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanan, bütün dünya birliyi
tərəfindən dəstəklənən “Xocalıya ədalət”! kampaniyasının genişləndirilməsində də məqsəd ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı barədə həqiqətləri beynəlxalq aləmdə yaymaqdır.
Xalq qəzeti. - 2020.- 25 fevral. - № 42. - S. 7.
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Xocalı həqiqətləri xarici ölkələrin mediasında
ABŞ-ın Los Anceles şəhərində fəaliyyət göstərən tanınmış "Environmental Directions" radio
proqramının dəvətilə Azərbaycanın Los Ancelesdəki baş konsulu Nəsimi Ağayev Xocalı soyqırımına dair
sözügedən proqrama müsahibə verib.
Müsahibədə N.Ağayev ilk öncə Qarabağın əzəli Azərbaycan torpağı olması, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasəti barədə ətraflı danışaraq, BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən bu işğalı
pisləyən dörd qətnamənin qəbul edilməsinə baxmayaraq, Ermənistanın hələ də bu qətnamələrə və dünya birliyinin
iradəsinə məhəl qoymadığını qeyd edib.
Daha sonra Xocalı soyqırımı barədə geniş məlumat verən diplomat, bu cinayəti törədənlərin hələ də
cəzasız qaldıqlarını diqqətə çatdırıb. Baş konsul bildirib ki, ermənilər nə qədər Xocalı soyqırımını inkar etsə də,
faktları dəyişdirmək mümkün deyil. N.Ağayev bu səpkidə Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarqsyanın Xocalı
qətliamına dair etdiyi etirafı diqqətə çatdırıb.
N.Ağayev 2008-ci ildən bəri Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi
altında "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq kompaniyası çərçivəsində görülmüş işlər sayəsində Xocalı soyqırmının
beynəlxalq səviyyədə tanınması istiqamətində mühüm addımlar atıldığını vurğulayıb.
Sonda baş konsul Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizin bu gün çətin bir
bölgədə sabitlik və rifah adasına çevrildiyini və münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli
istiqamətində səylərin əzmlə davam etdirildiyini diqqətə çatdırıb.
Ukraynanın “Novıy Çerniqov” telekanalında Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı veriliş yayımlanıb.
Canlı yayımlanan “Veçerniy Çerniqov” verilişində Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Azər Xudiyev Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımı barədə geniş məlumat verib.
Səfir SSRİ-nin süqutundan sonra Azərbaycanın ermənilər tərəfindən separatizmlə üz-üzə qaldığını
bildirib. Qeyd edib ki, Azərbaycanın torpaqları işğal olunub. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə isə
Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı soyqırımı aktı həyata keçirilib, nəticədə 613 nəfər, o cümlədən qocalar,
uşaqlar və qadınlar amansızcasına qətlə yetirilib.
Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi səbəbindən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi hələ də işğal
altındadır. Diplomat bildirib ki, Xocalı soyqırımı bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş dəhşətli cinayətdir.
Diqqətə çatdırılıb ki, “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində soyqırımını törədənlərin layiqli
cəzalarını alması tələb edilir.
ABŞ-ın əsas siyasi və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Çikaqo şəhərində, İllinois Ştatının Holokost
Muzeyi və Təhsil Mərkəzinin binasında Azərbaycan tarixinin ən faciəvi səhifələrindən biri olan Xocalı faciəsinin
28-ci il dönümünə həsr edilmiş tədbir keçirlib.
Tədbir Amerikanın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin təşkilatçılığı, Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin dəstəyi və ölkəmizin ABŞ-dakı səfirliyinin iştirakı ilə baş tutub.
Tədbir çərçivəsində “Xocalı faciəsi - qanlı yaddaş və anım” mövzusunda fotosərgi və seminar təşkil
edilib.
Tədbirdə ABŞ-ın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin (ACMA) prezidenti Fərid Məmmədov
və ACMA-nın idarə heyətinin sədri Mehriban Məmmədova, Türkiyənin Çikaqo şəhərindəki baş konsulu Ayşe
Selcan Şanlı, Azərbaycanın ABŞ-dakı Səfirliyinin əməkdaşı Şəlalə Vəliyeva, Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin əməkdaşı Lalə İsmayılova, amerikalı konqresmen Mayk Quiqlinin nümayəndəsi Cenni Herman,
“Orta Asiya Səmərəliliyi” tədqiqat mərkəzinin rəhbəri professor Harri Lepinski, Northeastern Illinois
Universitetinin soyqırım və müharibə fəlakətləri üzrə tədqiqatçı professoru Jenin Ntihirageza, İlinoys ştatnın
Holokost və Soyqırım Komissiyasının İdarə Heyətinin üzvü professor Maria Korkatsch-Groszko və Ukrayna
Amerika konqresinin direktorlar şurasının sədri – Roman Yatskovskiy və Amerika Yəhudi İcmasının Çikaqo
nümayəndəsi Fenni Sempson-Kohen, həmçinin xüsusi qonaq qismində Holokost şahidi Canin Oberrotman iştirak
edib.
Amerikanın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin prezidenti Fərid Məmmədov çıxış edərək
tədbirin proqramı haqqında danışıb, Xocalı faciəsi barədə ətraflı məlumat verib.
Çikaqo şəhərində yaşayan azərbaycanlı icmasının nümayəndəsi Nigar Çaybasarski də Xocalı faciəsi
barədə geniş təqdimatla çıxış edib. Daha sonra tədbir iştirakçıları Xocalı qətliamına həsr edilmiş qısa videoçarxa
baxıblar.
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Ölkəmizin ABŞ-dakı səfirliyinin əməkdaşı Şəlalə Vəliyeva çıxış edərək görüş iştirakçılarına ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, Ermənistanın ölkəmizə qarşı apardığı işğalçı siyasət, xalqımıza
qarşı törədilən etnik təmizləmə faktları və soyqırım cinayətləri barədə ətraflı məlumat verib. Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə başlayan “Xocalıya Ədalət” beynəlxalq
kompaniyası barədə söz açaraq, kompaniyanın fəaliyyət istiqamətləri və məqsədi barədə məlumatı tədbir
iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.
Xalq Cəbhəsi. - 2020. - 25-26 fevral. - № 20. - S. 8.
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Los-Anceles radiosunda Xocalı həqiqətlərindən danışılıb
Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulu Nəsimi Ağayev bu şəhərdə fəaliyyət göstərən tanınmış
“Environmental Directions” radio proqramına Xocalı soyqırımına dair müsahibə verib. Ölkəmizin LosAncelesdəki Baş Konsulluğundan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müsahibədə N.Ağayev Qarabağın əzəli
Azərbaycan torpağı olması, Ermənistanın ölkəmizə qarşı işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasəti barədə ətraflı
danışıb, BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən bu işğalı pisləyən dörd qətnamənin qəbul edilməsinə baxmayaraq,
Ermənistanın hələ də bu sənədlərə və dünya birliyinin iradəsinə məhəl qoymadığını vurğulayıb.
Xocalı soyqırımı barədə geniş məlumat verən diplomat bu cinayəti törədənlərin hələ də cəzasız qaldıqlarını
diqqətə çatdırıb. Baş konsul bildirib ki, ermənilər Xocalı soyqırımını nə qədər inkar etsə də, faktları dəyişdirmək
mümkün deyil. N.Ağayev Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın bu səpkidə Xocalı qətliamı ilə bağlı
etirafını diqqətə çatdırıb.
N.Ağayev 2008-ci ildən bəri Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində görülmüş işlər sayəsində Xocalı soyqırmının beynəlxalq
səviyyədə tanınması istiqamətində mühüm addımlar atıldığını vurğulayıb. Diplomat artıq 10-dan artıq dövlətin
və ABŞ-ın 20-dən çox ştatının Xocalı qətliamını tanıdığını və rəsmi şəkildə pislədiyini vurğulayıb. Bundan başqa,
o, ABŞ-da Xocalı soyqırımına dair amerikalı müəlliflər tərəfindən iki kitabın nəşr edildiyini, çoxlu sayda
məqalənin dərc edildiyini, 2017-ci ildə Los-Anceles şəhərində amerikalı kinematoqraflar tərəfindən “Zülmətdən
qaçarkən” (Running from the Darkness) sənədli filminin istehsal olunduğunu bildirib.
N.Ağayev müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin dinc yanaşı yaşadığı Azərbaycandan fərqli olaraq,
Ermənistanın bu gün monoetnik və təkdinli dövlətə çevrildiyini, qeyri-tolerantlığın, Azərbaycan ilə
düşmənçiliyin, eləcə də anti-semitizmin gücləndiyini, hətta ABŞ-ın Anti-Defamasiya Liqasının rəy sorğusuna
əsasən anti-semitizimin səviyyəsinə görə, Ermənistanın (58 faiz) Avropada ikinci, dünyada isə Yaxın Şərq və
Şimali Afrika xaricində, üçüncü dövlət olduğunu söyləyib. Vurğulanıb ki, Nasist Almaniyası ilə əməkdaşlıq etmiş
Qaregin Njde Ermənistanda milli qəhrəman hesab olunur və Yerevanın mərkəzində abidəsi ucaldılıb.
Sonda Baş konsul Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin bu gün çətin bir bölgədə
sabitlik və rifah adasına çevrildiyini, münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli istiqamətində
səylərin əzmlə davam etdirildiyini diqqətə çatdırıb.
Qeyd edək ki, 1977-ci ildə yaradılan həftəlik proqramın aparıcısı üç dəfə “Emmi” mükafatına namizəd
olmuş məşhur jurnalist Nensi Perlmandır (Nancy Pearlman). Proqram Kaliforniya və ABŞ-ın digər qərb
ştatlarında müxtəlif radio kanalları vasitəsilə geniş yayımlanır.
Xalq qəzeti. - 2020.- 25 fevral. - № 42. - S. 6.
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Xocalını qan dənizində kimlər boğurdu?...
(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?!..
Mən 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.
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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.
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 açıq-aydın 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.
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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 ayrıayrı siyasi liderlər dərk etmirdilər. Düşdükləri burulğandan çıxmaq üçün heç kəs bir-birinə əl uzatmırdı,
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 növbəti sayımızda)
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“Xocalı harayı” Avropaya səs saldı
Rəşad Baxşəliyev
28 illik nisgil...
Qəlblərdə yaşayan ağrı-acı, qaysaqlamayan yara...
İnsanlığa qarşı amansız soyqırımı və bir gecədə məhv edilən şəhər - XOCALI.
Dünya tarixinin ən dəhşətli qətliamlarından biri hesab olunan bu faciənin yükünü illərdir sinəmizdə
daşıyırıq. Fevralın 28-də hamılıqla birləşib günahsız körpələrin haqq səsini, ruhların harayını yayırıq dünyaya.
İstədiyimiz tək ədalətdir, Xocalıya ədalət!
Erməni faşizminin mənfur xislətini tamamilə ifşa edən bu qanlı qırğının törədildiyi vaxtdan 28 il keçsə də,
faciənin dəhşətləri hələ də unudulmayıb, unudulmayacaq da.
Nə qədər ki, dünya XX əsrin dəhşətli faciəsi sayılan bu soyqırımına layiqli qiymət verməyib, günahkarlar
cəzalandırılmayıb, dünya azərbaycanlıları susmayacaq, illər keçdikcə daha möhkəm hayqıracaq, səs salacaq
bəşəriyyətə.
Fevralın 22-də Avropanın mərkəzi sayılan Almaniyada baş tutan Ümumavropa Qarabağ mitinqində olduğu
kimi...
Bu möhtəşəm aksiya həqiqətən Avropaya səs saldı. Dünyanın 30-a yaxın ölkəsində fəaliyyət göstərən
diaspor təşkilatlarının təşəbbüsü və Almaniya Azərbaycanlıları Alyansının təşkilatçılığı ilə baş tutan aksiya
Almaniyanın Berlin şəhərindəki Brandenburq qapıları yaxınlığındakı Paris meydanında keçirildi. Aksiyada
Azərbaycan, Almaniya, Niderland, Macarıstan, Polşa, İspaniya, İtaliya, Belçika, İsveç, Latviya, Litva, Estoniya,
Çexiya, Avstriya, İsveçrə, Norveç, Finlandiya, Fransa, Rumıniya, Xorvatiya, Böyük Britaniya, Yunanıstan,
Moldova, Ukrayna, Gürcüstan, Türkiyə, ABŞ, Kanada və bir sıra başqa ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız, eləcə
də Azərbaycana dost münasibət bəsləyən xalqların diaspor təmsilçiləri iştirak etdilər. Bir sözlə, siyasi tərəfindən
asılı olmayaraq Avropa ölkələrində yaşayan əksər azərbaycanlılar bu mitinqə qatıldılar.
Mitinq iştirakçıları "Qarabağ Azərbaycandır!”, "Biz terrora yox deyirik!”, "Azərbaycan ədalət tələb edir!”,
"Xocalıya biganə qalma!”, "Dinc və günahsızların qatillərinə ar olsun!”, "Erməni yalanlarına dur de!”, "İşğalı
dayandırın!”, "Qarabağ haqqımızdır!” kimi şüarlarla beynəlxalq təşkilatlara çağırış etdilər.
Aksiya iştirakçıları 28 il əvvəl ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımına beynəlxalq səviyyədə hüquqisiyasi qiymət verilməsini, işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması üçün Ermənistana təzyiq
göstərilməsini, yurd-yuvalarından didərgin düşmüş azərbaycanlıların pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsini,
münaqişə ilə bağlı qəbul olunmuş məlum beynəlxalq sənədlərə Ermənistanın riayət etməsini tələb ediblər.
Mitinq zamanı yerli sakinlərə, turistlərə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin acı
nəticələrini, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti sayəsində Azərbaycanın məruz qaldığı maddi və mənəvi itkiləri əks
etdirən broşürlər paylanıldı.
Min nəfərdən çox soydaşımızın iştirak etdiyi Ümumavropa Qarabağ mitinqinin sonunda yekun sənəd qəbul
edildi və bir sıra beynəlxalq təşkilatlara ünvanlandı.
Bu haray 2008-ci ildə, 12 il öncə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə başladılmış "Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyasının davamıdır.
Bu dəfə minlərlə soydaşımız Avropada yumruq kimi birləşdi. Eynən Xocalı soyqırımının 20-ci, 25-ci və
27-ci ildönümlərində ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin öndərliyi ilə Azadlıq meydanından
"Xocalı soyqırımı” abidəsinə edilən ümumxalq yürüşlərindəki kimi...
Bu möhtəşəm yürüşlərdə öndə gedən liderin arxasınca yürüyən 50-70 min insan "Xocalıya ədalət”
hayqırırdı. Ali Baş Komandanın iştirakı ilə paytaxtda 3 dəfə keçirilən ümumxalq yürüşü Azərbaycan dövlətinin
Xocalı soyqırımı ilə bağlı apardığı genişmiqyaslı işin növbəti mərhələsi idi. Bu yürüş işğalçı Ermənistana və onun
havadarlarına növbəti mesaj idi - xalq işğalla barışmır, barışmayacaq da...
Bir daha dünyaya bəlli oldu ki, ümumxalq yürüşü Azərbaycan xalqının sıx birliyini, işğal altındakı
torpaqlarının azad olunması və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün əlindən gələni etmək əzmini bir daha
nümayiş etdirdi.
Bu mitinqdən bir neçə gün öncə Prezident İlham Əliyev Almaniyada Münxen Təhlükəsizlik Konfrasında
işğalçı Ermənistanın dövlət siyasəti və Xocalı soyqırımı haqqında əsl həqiqətləri dünyaya bəyan etmişdi. Münxen
Təhlükəsizlik Konfransında Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri N.Paşinyan arasında debat təşkil
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olunmuşdu və dünya ictimaiyyəti canlı yayımlanan bu debat çərçivəsində Ermənistanın ifşası, xüsusən də
Paşinyanın özünü utanc vəziyyətə salmasının bir daha şahidi olmuşdu.
Cənab İlham Əliyev belə mötəbər və vacib tədbirin tribunasından istifadə edərək diqqətə çatdırmışdı ki,
dünya birliyi artıq Azərbaycan həqiqətlərini qəbul edir. Prezident 28 il öncə baş verən Xocalı soyqırımı barədə
əsl həqiqətləri açıqlamış və bildirmişdi ki, bu məsələdə Azərbaycanı dəstəkləyənlərin sayı get-gedə 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.
Prezident İlham Əliyevin bu tövsiyəsindən sonra Brandenburq qapıları yaxınlığındakı Paris meydanına
toplaşan soydaşlarımız Avropaya növbəti dəfə səs saldılar.
Azərbaycan. - 2020.- 25 fevral. - № 42. - S. 1,5.
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“Xocalı soyqırımı hamımızın faciəsidir”
Azərbaycan Türkiyə Vizyon Teatrı Xocalı hadisələrinə həsr olunmuş
tamaşa hazırlayıb
Xəyalə Rəis
28 il bundan öncə fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilərin Xocalıda törətdiyi vəhşiliklər dünya
tarixində ən dəhşətli soyqırımı hadisələrindən biri kimi yaddaşlara həkk olundu. Bu hadisədən 28 il keçsə
də, hər il bu günü unutmur və unutdurmuruq. Bu illər ərzində Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması
istiqamətində müəyyən işlər görülüb və hələ də görülməkdədir.
Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Türkiyə Vizyon Teatrı öz ənənəsinə sadiq qalaraq, İstanbulda
bu günü yada salan tamaşa ilə çıxış etdi. Xocalı faciəsi zamanı yaşanmış hadisələr nümayiş olundu. İstanbulda
müstəqil teatr şəklində fəaliyyət göstərən teatrın rəhbəri və tamaşanın baş rol ifaçısı Kəmalə Nəbibəyli bildirir
ki, tamaşada Xocalı dəhşətini yaşamış Dürdanə Ağayevanın obrazını yaradır. Məşq prosesi 2 aydan çox gedən
tamaşaya Bakıdan qonaqlar da dəvət olunmuşdu.
Ssenari müəllifi Aygün Həsənoğlu, rejissoru Kamran Dadaşzadə olan "Cəhənnəmdə 8 gün” tamaşası
müharibə və terrorun qurbanı olmuş insanların yaşantılarını əks etdirir. Tamaşada Xocalıda hücuma məruz qalan
insanlara qarşı münasibət və insanlıq duyğusu ön plana çəkilib. Kəmalə xanım deyir ki, 1992-ci ildə Xocalıda
yaşanan hadisələri anmaq insanlıq borcudur. Çünki insan haqları bu qədər pozularsa, nəticədə soyqırımları geniş
meydanı əhatə edəcək: "Bu layihədə Xocalı soyqırımında bir gənc qızın – Dürdanə Ağayevanın yaşadığı hadisələr
əsasında ssenari yazıldı. Rejissorumuz Kamran bəy ssenariyə uyğun tamaşaçıların diqqətini cəlb edə biləcək bir
tamaşa hazırladı. Tamaşada sadə insanların həyatlarına, psixologiyasına vurulmuş zərbələri, sarsıntıları
göstərməyə çalışdıq. "Cəhənnəmdə 8 gün” vasitəsilə olanları olduğu kimi göstəririk. Tamaşa kimisə hədəfə almaq
deyil, sadəcə məlumat xarakterlidir. Layihənin önəmli tərəflərindən biri də Azərbaycan və Türkiyə aktyorlarının
birlikdə tamaşa hazırlamalarıdır”.
Xocalı faciəsi ərəfəsində yeni layihələrlə türk auditoriyası qarşısına çıxan Kəmalə xanım deyir ki,
millətini, xalqını sevən insan heç bir maddi təmənnası olmadan vətən yolunda hər şeyə hazır olmalıdır: "Xocalı,
Vətən mövzusu mənim üçün aktualdır. Mən bu mövzuda çox həssasam. Ona görə hər zaman Xocalı mövzusuna
toxunmuşam, toxunacam da”.
Aktyorlar isə bizimlə söhbətlərində bildirdilər ki, "bir millət, iki dövlət” prinsipi gündəlik həyatımızda da
bu isbat olunmalıdır. Sözügedən tamaşa isə bunun ən bariz nümunəsidir. Və onun vasitəsilə müharibəyə, qətliama
"yox” deyilir.
"Cəhənnəmdə 8 gün” tamaşasının administratoru Ayhan Ünlü söylədi ki, bu tamaşa onların
yaradıcılığında xüsusi önəm kəsb edir: "İstərdik ki, qarşınıza bir komediya ilə çıxaq və tamaşaçıları əyləndirək.
Ancaq bir həqiqət var ki, biz onu unutmamalıyıq. Çünki keçmişini dananın gələcəyi olmaz, deyirlər. Bu dəfə
teatrımızın pərdəsini Xocalı faciəsini özündə ehtiva edən tamaşa ilə açırıq. Ümid oyunu aktyorları Azərbaycan
Türkiyə Vizyon Teatrı olaraq biz bu qətliamı qınayır və savaşa "yox” deyirik”.
Teatrın aktyoru Musa Çakır bildirir ki, amalımız belə bir tamaşa ilə Türkiyə və Türkiyədə yaşayan
xarici vətəndaşlara Xocalı faciəsində yaşananları xatırlatmaq və qardaş Azərbaycanın acısını təqdim etməkdir:
"Sözügedən tamaşada rol almaqdan qürur duyuram. Bu tamaşada qanlı terrorçu olan Monte obrazını
canlandırıram. 1992-ci ildə qardaşlarımıza qarşı törədilən qətliamda bu qanlı terrorçunun rolunu oynamaq, əlbəttə
ki, bir o qədər də xoş deyil. Lakin mənə görə, bir aktyor hər cür obrazın öhdəsindən haqqı ilə gəlməyi bacarmalıdır.
Xocalı qətliamında qardaşlarımızın uşaqlarını, qadınlarını, yaşlıları amansızcasına qətl etmiş Monte adlı
terrorçunun obrazı ilə düşmənin necə qəddar olduğunu göstərməyə çalışıram. Bu tamaşa vasitəsilə dünyaya
səslənmək və hər kəsə terrorun gətirdiyi bəlaları göstərmək istəyirik. Qardaşlarımızın dərdini unutmadığımızı
göstərməklə yanaşı, Xocalı faciəsini törədənləri lənətləyir, Xocalı şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirik”.
Teatrın aktrisası Şelale Coşkuntuna deyir ki, Xocalı faciəsi dünyanın üz qarasıdır: "Əslində, müharibə
insanlığın dünya üzərindəki vicdan tərəzisidir. Uşaq, qadın, yaşlı demədən 613 nəfər Azərbaycan vətəndaşının
ölümünə səbəb olan o dəhşətli hadisənin üzərindən 28 il keçir. Günahsız insanlara qarşı edilən bu qətliam vicdanı
olan hər kəsdə dərin izlər buraxıb. Mən "Cəhənnəmdə 8 gün” tamaşasında Narxanım obrazını canlandırıram.
Narxanım bütün bu hadisələrə şahid olan, hətta onu yaşayan bir qadındır. Əlbəttə ki, bu xarakteri oynamaq çox
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çətindir. Çünki bu yaşanmışları bir aktrisa olaraq ruhuna qəbul etmək, onu mənimsəmək, özününkü kimi təqdim,
o qətliamı hiss etmək çox çətindir. O günləri, insanlığın ayıbını bu gün zehinlərdə təkrar canlandırmaq üçün
burdayam”.
Aktyor Sait Vardar Xocalıda yaşanan hadisələrin bir qismini teatrın səhnəsində nümayiş etdirəcəklərini
və bu tamaşa vasitəsi ilə cəmiyyətə mesajlarının olduğunu vurğuladı: "Xocalı qətliamı Türkiyədə mətbuatda yer
almışdı. Bu teatrdakı tamaşa ilə bağlı araşdırdıqda, daha böyük bilgiyə sahib oldum. Bu tamaşada erməni
nəzarətçisini canlandırıram. Nəzarətçi türklərlə iç-içə böyüdüyü üçün barış və köməksevər bir xarakterdir. Bu
kiçik dünyada və qısa yaşamımızda savaş olmadan, barış içində yaşamağı arzulayırıq”.
Tamaşada Karo adlı vəhşi terrorçunu canlandıran aktyor Bülənt Altay erməni qatillərinin Xocalıda
törətdikləri vəhşi qətliamı səhnədə göstərməyə çalışdıqlarını bildirdi: "Mənim üçün çətin də olsa, bu rolu səhnədə
yamsılamağa çalışıram. Xocalıda qətl olunan bacı-qardaşlarımızın ruhu şad olsun”.
Son olaraq isə Kəmalə xanımdan sözügedən tamaşanın təşkilatçı tərəfini xəbər aldıq. Türkiyədə yaşayan
azərbaycanlı iş adamlarının bu işdə dəstəyini soruşduq. Aldığımız cavab bizi məyus etdi: "Azərbaycanlı iş
adamlarına müraciət olundu. Lakin Xocalı ilə bağlı tamaşanı hazırlamaq üçün heç kim bizə dəstək olmadı. Başqa
tamaşalar üçün heç kimdən nə sponsor, nə dəstək istəmişik. Ancaq bunu anım günü kimi ortaya gətirib
çıxarmağımız üçün bizə dəstək lazım idi. Ancaq heç bir azərbaycanlı iş adamı bizə cavab vermədi. Halbuki,
Xocalı soyqırımı hamımızın faciəsidir”.
Kaspi. - 2020. - 25 fevral. - № 34. - S. 12.
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Xocalının dünya boyda faciəsi
Cavid
Tarixin müxtəlif dönəmlərində ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz qalan Azərbaycan xalqı
növbəti belə bir faciə ilə 1992-ci ilin qarlı qışında Xocalıda üzləşdi.
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,
azərbaycanlılara 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 1992-ci il fevralın 26-da törədilmiş Xocalı soyqırımı da əlavə edildi.
O vaxtdan 28 il keçir. Azərbaycan xalqının tarixinə qara hərflərlə yazılmış o dəhşətli gecədə Xocalı şəhəri
yerlə-yeksan edilib, dinc əhaliyə vəhşicəsinə divan tutulub. Bütün sivilizasiya normalarına zidd olan bu qanlı
aksiyanı erməni silahlı dəstələri keçmiş SSRİ-nin Xankəndində yerləşdirilən 366-cı motoatıcı alayının hərbi
qulluqçularından və zirehli texnikasından istifadə etməklə törədiblər.
Həmin alayın şəxsi heyətində milliyyətcə erməni olan 40-dan çox zabit və gizir vardı. 613 nəfərin, o
cümlədən 106 qadının və 63 uşağın həyatına son qoymuş, 8 ailəni tamamilə məhv etmiş, 487 nəfərin şikəst olması,
1275 sakinin girov götürülməsi, onların 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyinin məlum
olmaması ilə nəticələnən bu kütləvi qırğını törədənlər hələ də azadlıqdadırlar.
Mühasirədən çıxmağı bacarmış dinc sakinləri yollarda, meşələrdə pusqu quran erməni hərbçiləri xüsusi
amansızlıqla qətlə yetirmişlər. Azğınlaşmış cəlladlar insanların başlarının dərisini soymuş, müxtəlif əzalarını
kəsmiş, körpə uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarınlarını yarmış, adamları diri-diri torpağa
basdırmış və ya yandırmış, cəsədlərin bir qismini minalamışlar.
Ermənilərin etirafları
Erməni ziyalıları da Xocalı qətliamını öz əsərlərində dönə-dönə xatırladaraq dünya ictimaiyyətinə bir
daha vəhşiliklərini sübuta yetirmiş olublar.
"... Bu şaxtalı qış səhərində Daşbulaq yaxınlığındakı bataqlıqdan bizdən ölülərdən 1 kilometrlik körpü
qurmaq tələb olundu. Körpüdən mən keçmək istəmədim. Onda polkovnik Ohanyan mənə işarə verdi ki,
qorxmayıb meyitlərin üstündən keçim. Bu, müharibənin qanunlarından biridir. Mən ilk addımımı 9-11 yaşlı qız
meyidinin qanlı sinəsi üstünə qoyub addımlamağa başladım. Mənim ayaqqabılarım və şalvarım bu "körpü"nü
keçənə kimi tamamilə qana batdı. Beləliklə, mən 1200 meyidi belə addımladım". "... martın 2-də Qaflan erməni
qrupu (meyitlərin yandırılması ilə məşğul olurdular - C.) 2000-ə yaxın monqol (türklər) rütbəlilərin meyitlərini
yığıb Xocalıdan 1 kilometr uzaqda ayrı-ayrı topalarla yandırmağa başladılar. Axırıncı yük maşınında boyun
nahiyəsindən yaralanmış 10 yaşında qız uşağı gördüm. Diqqətlə nəzər yetirəndə gördüm ki, hələ də yavaş-yavaş
nəfəs alır. Şaxta, aclıq və aldığı yaraya baxmayaraq, uşaq hələ də yaşayırdı. Mən heç vaxt ölümdən qorxan bu
uşağın gözlərini unuda bilmirəm. Sonra bir əsgər, deyəsən, onu Tiqranyan deyə çağırırdılar, onun qulağından
tutub sürüyərək mazutlu gölməçədə mazuta bulaşdırdı, sonra isə yandırdı. Bu vaxt ətrafda kömək üçün qışqıran
birinin səsini eşitdim. Mən artıq qabağa gedə bilmirdim. Lənətlənmiş türklərdən Şuşanın azad edilməsinə qatılmaq
istəmirdim. Buna görə mən geriyə qayıtdım. Onlar isə Xaç naminə öz yollarını davam etdilər..."
Dayd Xeriyan, "Xaç naminə" kitabından (Beyrut, 2000-ci il. Xocalıdakı döyüş haqqında səh. 26, 62, 63.)
Xocalı uşaqları doğranıb itlərə atılıb
"... ancaq ermənilər, qəlbləri dərdlə paslanmış və kədərini oda ata bilən ermənilər bu sətirlərdən qürurlana
bilərlər. Mən özüm də vətəndaşlıq və müqəddəs kişilik borcuma görə bu işlə məşğul oldum ki, monqollardan
qisasımı alım. Mən və Xaçatur onların saxlandığı zirzəmiyə daxil olanda artıq əsgərlərimiz bir uşağı pəncərənin
çərçivəsinə tikmişdilər. Onun çox səs-küy etməməsi üçün ölmüş atasının dərisini qoparıb ağzına soxmuşdular.
Sonra mən 13 yaşlı bir türkün baş, sinə və qarnından dərisini qopardım. Təxminən 7 dəqiqədən sonra uşaq qan
itkisindən öldü. Mən birinci dərəcəli həkim kimi humanistəm, ona görə də uşağın başına gətirdiyim zülmlərdən
xoşbəxtlik hiss eləmirdim. Lakin daxilən sevinirdim... Xaçatur uşağın cəsədini tikə-tikə doğradı və itlərə yem
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kimi atdı. Həmin axşam biz daha 3 türk törəməsinin başına həmin oyunu açdıq. Mən patriot, vətəndaş, erməni
borcunu yerinə yetirirdim. Xaçaturun və digərlərinin gözlərində mən güclü qisas mübarizəsi görürdüm. Sonra
mayor Suren (uşaqlıq dostum) mənə dedi: "Biz vəhşi deyilik, lakin soyuqqanlı olmalıyıq. Türk cəlladların əlində
qətlə yetirilən ermənilərin ruhları sakitləşib, şad olmalıdı". Ertəsi gün biz kilsəyə getdik. Orada 1905-ci ildə ölən
ermənilərin ruhlarına dua oxuduq və dünən gördüyümüz, törətdiyimiz vəhşiliklərə görə Allahdan bizi
bağışlamasını istədik. Digər tərəfdən biz Xocalını 30 minlik pislikdən azad etməyə müvəffəq olduq. Surenin
evində olarkən arvadı bizə "Cermuk" süzdü və Suren dedi: "Ermənilər doğma torpaqlarını azad edib, böyük
Ermənistan yaratmağa borcludurlar. Göylər bizdən tələb edir ki, biz əcdadlarımız qarşısında öz vicdanımızı
təmizləyək".
(Zori Balayan, "Ruhumuzun dirilməsi" kitabından (1996-cı il,. səh. 260-262)
"Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü haqqında"
sərəncamında qeyd olunduğu kimi: "Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə
mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında
həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən
insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini
almalıdır". Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondunun şübhəsiz ki, müstəsna rolu var. Heydər Əliyev Fondu dalbadal
bir neçə ildir ki, dünyanın 70 ölkəsində Xocalı faciəsinə həsr edilmiş tədbirlər keçirir. Fond konfranslar, xatirə
gecələri təşkil edir, kitablar, bukletlər dərc edir, DVD-disklər buraxır, filmlər çəkir. Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti, Rusiya Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
keçirilən "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası ildən-ilə geniş vüsət alır. Kampaniya çərçivəsində bütün
dünyada yüzlərlə aksiya keçirilib. Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlərin demək olar ki, hamısında, MDB, Asiya,
Cənubi və Şimali Amerika ölkələrində konfranslar, seminarlar, piketlər keçirilir. Bu kampaniya sayəsində bir sıra
beynəlxalq forumlar Xocalı faciəsini tanıyıblar. Fondun və İƏT Gənclər Forumunun təşəbbüsü ilə 31 ölkənin
deputatları Xocalı faciəsini insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyıblar. Dünyanın 20 ölkəsində aparıcı universitetlərdə
gənclərin fleşmobları keçirilir. Bununla bərabər, kampaniyanın yeni mərhələsi - dövlət və hökumət başçılarına,
ATƏT-in Minsk qrupuna, AŞPA-ya, BMT Baş Katibliyinə, dünya parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara
ünvanlanmış, bu faciəni soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanımaq tələbi irəli sürülən petisiya və
müraciətlər yayılması mərhələsi başlanıb.
Artıq dünya ictimaiyyəti də həqiqətin nədən ibarət olduğunu çox yaxşı başa düşür. İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının Xocalı soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi xüsusi qətnamə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı
faciəsini "İnsanlığa qarşı cinayət" kimi tanıyan ilk sənəddir. 51 ölkənin qəbul etdiyi qətnamədə Xocalı faciəsinə
"erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı" və "insanlığa qarşı cinayət" kimi qiymət
verilib. Hazırda Pakistan, Meksika, Çexiya, Kolumbiya, Peru, İordaniya, Cibuti, Bosniya və Herseqovina
parlamentləri Xocalı faciəsini soyqırımı və Azərbaycana qarşı cinayət aktı kimi tanıyıblar. Bundan əlavə, ABŞın 21 ştatı bu soyqırımını tanıyıb. Azərbaycan erməni millətçilərindən fərqli olaraq, bu məsələdən hər hansı siyasi,
maliyyə, ərazi və başqa dividendlər qazanmaq məqsədi güdmür.
Ən ağır beynəlxalq cinayət
Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməl olaraq, ən ağır beynəlxalq
cinayətlərdən biri sayılır.
Xocalı soyqırımı və işğalçı Ermənistanın torpaqlarımızda törətdiyi digər faciələr nəticəsində “İnsan
hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamədə”, “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında”
Avropa Konvensiyasında və digər beynəlxalq aktlarda təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlar, o cümlədən insanların
yaşamaq hüququ kobud şəkildə, kütləvi surətdə pozulmuş, insanların şərəf və ləyaqəti tapdalanmışdır.
İşğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və yeddi ətraf rayonun Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi
olduğunu beynəlxalq hüquq, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli məlum 822, 853, 874 və
884 saylı qətnamələri, BMT Baş Məclisinin “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı 14 mart
2008-ci il tarixli qətnaməsi, AŞPA-nın 2005-ci il tarixli 1416 saylı qətnaməsi və 1690 saylı tövsiyəsi, Avropa
Parlamentinin Dağlıq Qarabağla bağlı 23 oktyabr 2013-cü il tarixli qətnaməsi bir daha sübut edir.
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Belə dəhşətli faciələri törədənlərin, günahsız insanları amansızcasına qətlə yetirənlərin
cəzalandırılmaması beynəlxalq hüquqa, BMT-nin prinsiplərinə, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə ziddir.
Göründüyü kimi, beynəlxalq hüquq, qəbul olunmuş konvensiyalar da təsdiqləyir ki, Xocalı soyqırımına
beynəlxalq qurumlar tərəfindən hüquqi-siyasi qiymət verilməlidir. İnanırıq ki, haqq-ədalət qalib gələcək,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın pozulmuş hüquqları bərpa olunacaq,
soyqırımı törədən, dinc insanları qətlə yetirən cinayətkarlar tezliklə ədalət məhkəməsi qarşısında cavab
verəcəklər.
Xalq Cəbhəsi. - 2020. - 25-26 fevral. - № 20. - S. 9.
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İsraildə Xocalı qurbanlarının xatirəsi anılıb
İsraildə, Prezident meşəsində 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində
törədilmiş, 613 dinc sakinin, o cümlədən qocaların, qadınların və uşaqların vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi ilə
nəticələnmiş Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə “Xocalı 613” bağı salınıb. “Azİz” İsrail-Azərbaycan
Beynəlxalq Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə yəhudilərin “Keren Kayemet le İsrael” (KKL) milli fondu tərəfindən
2016-cı ildə bu bağın salınması inanılmaz bir hadisə olub, çünki əvvəllər bu bağda heç vaxt yəhudi olmayanların
xatirəsinə ağaclar əkilməyib.
“Azİz”in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, o vaxtdan hər il Xocalı soyqırımı günü
ərəfəsində “Azİz” Assosiasiyası KKL, “Xocalıya ədalət” (“Justice for Khojaly”) beynəlxalq kampaniyası və
Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə “Xocalı 613” bağında mitinq təşkil edir. Əslən
Azərbaycandan olanlar və İsrailinin digər icmalarının nümayəndələri günahsız Xocalı qurbanlarının xatirəsini
anmaq üçün bu mitinqə qatılırlar.
Bu il də Xocalı soyqırımı günü ərəfəsində “Xocalı 613” bağında xatirə mitinqi keçirilib. Yəhudilərin KKL
milli fondunun Avrasiya bölməsinin başçısı İqal Yasinov xatirə mərasimini açaraq qonaqları salamlayıb. O, dost
Azərbaycanın erməni millətçilərinin işğalçı siyasətinin qurbanı olmuş günahsız qurbanlarının xatirəsinə bağ
salınmış Prezident meşəsində belə bir tədbirin keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
Sonra mərasimin aparıcısı, “Azİz” Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Yeganə Salman Xocalıda
faciəli hadisələrin tarixindən danışıb və mitinq iştirakçılarını xocalılıların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla anmağa
dəvət edib.
Bu faciəyə görə dərin təəssüf hissi keçirdiyini söyləyən Knessetin deputatı Mark İfraimov ümidvar
olduğunu bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın vaxtlarda öz ədalətli həllini tapacaq. “Xocalı faciəsinin
613 qurbanı mənə Tövratın 613 ehkamını xatırladır. Mən istərdim ki, 613 ehkam yəhudi xalqını İsrail torpağında
birləşdirdiyi kimi, qoy 613 qurban da Azərbaycan xalqını ərazi bütövlüyü və tərəqqi yolunda birləşdirən rəmzə
çevrilsin" , - deyə Mark İfraimov fikrini tamamlayıb.
Mitinqdə iştirak etmək üçün məxsusi olaraq Bakıdan gəlmiş Milli Məclisin deputatı Rauf Əliyev qeyd edib
ki, o, 4 il əvvəl bu bağın salınması mərasimində iştirak edib və Xocalı qurbanlarının xatirəsinə belə həssas
yanaşdıqlarına görə təşkilatçılara və tədbir iştirakçılarına təşəkkür edib. Rauf Əliyev əmin olduğunu bildirib ki,
Azərbaycan hökumətinin məqsədyönlü siyasəti sayəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tezliklə həllini tapacaq və
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək.
Sonra Kiryat Byalik şəhəri merinin müavini Naxum Raçevski, Xolon şəhəri merinin müavini Mixail
Sutovski, ”Azİz” Assosiasiyasının gənclər cinahının nümayəndəsi Ayaz Əzizov və ictimai qurumların rəhbərləri
çıxış ediblər.
“Azİz” İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyanın prezidenti Lev Spivak Azərbaycanın dərdinə şərik
olduqlarına görə hamıya təşəkkür edərək məxsusi olaraq bu kədərli gün üçün çap edilmiş “Haray” toplusunu
təqdim edib. Topluya tanınmış Azərbaycan yazıçısı Günel Anarqızının “Qarabağ hekayələri” və Azərbaycan
mənşəli çex şairəsi Leyla Bəyimin “Qarabağ şikəstəsi” sonetlər çələngi daxil edilib.
Günel Anarqızı və Leyla Bəyim bu əsərlərin, onları bir topluda birləşdirmək ideyasının necə yarandığından
danışaraq onlardan kiçik parçalar oxuyublar. Tədbir iştirakçılarının hər birinə müəlliflərin avtoqrafları olan
“Haray” toplusu təqdim olunub.
Sonra XABAD-ın nümayəndəsi, ravvin Şaul David Burşteyn Xocalı qurbanlarının ruhuna dua oxuyub.
Tədbirin sonunda Azərbaycanın və İsrailin dövlət himnləri səslənib.
Azərbaycan. - 2020.- 23 fevral. - № 41. - S. 9.
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İnsanlığa qarşı ən ağır cinayət-Xocalı qətliamı
Papa Fransisk: "Azərbaycandakı dini icmalar arasında münasibətlər əsl tolerantlıq
nümunəsidir"
Ölkəmizdə həyatımızın bütün sahələrində olduğu kimi, dini və milli münasibətlər sahəsində də
sabitlik, harmoniya və tolerantlıq hökm sürür. Məhz bu səbəbdən də Azərbaycan dünyada tolerantlıq və
multikulturalizm nümunəsi kimi qəbul olunur.
Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse - prezident Mehriban xanım Əliyevanın Katolik Kilsəsinin
rəhbəri Papa Fransisk ilə görüşündə də, bu məsələyə xüsusi diqqət ayrılıb. Respublikamızda ictimai-siyasi
sabitliyin hökm sürdüyünü, xalqımızın rifah içərisində yaşadığını qeyd edən Papa Fransisk ölkəmizdə dini icmalar
arasındakı tolerant münasibətləri yüksək qimətləndirib. Papa Fransisk qeyd edib ki, müasir zamanda biz bəzi
ölkələrdə dini baxımdan məzhəblər və təriqətlər arasında qarşıdurmalar, toqquşmalar müşahidə edirik, din adı
altında gizlənən radikal, ekstremist qrupların həmin ölkələrdə öz məqsədlərinə çatmaq üçün dini istismar
etdiklərini görürük, ancaq Azərbaycanda bu baxımdan sabitlik hökm sürür və ölkənizdə müxtəlif dini
konfessiyalar və təriqətlər arasında heç bir qarşıdurma müşahidə olunmur. Bu da ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanın
dünyaya təqdim etdiyi tolerantlıq və birgəyaşayış nümunəsi, bu kimi münaqişələrin və toqquşmaların aradan
qaldırılmasına xidmət edir. Azərbaycanda mədəniyyətlərarası dialoq, multikulturalizm, həmçinin müsəlmanlar,
xristianlar və yəhudilər arasında harmoniyanın möhkəmlənməsinə, bütün dini konfessiyaların sərbəst
fəaliyyətinin təmin olunmasına yönəlik bir siyasət həyata keçirilir. Buna görə də ölkəmizə səfər edən istər xristian
və yəhudi, istərsə də müsəlman ölkələrindən gələn nümayəndələr bu tolerantlığı və multikulturalizmi, eləcə də
Azərbaycan dövlətinin bu sahədəki siyasətini yüksək dəyərləndirirlər.
Heç şübhəsiz ki, bu nailiyyətlər Azərbaycan dövlətinin dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun
təşviqinə və təbliğinə mühüm əhəmiyyət verməsindən qaynaqlanır.
Məlumdur ki, ötən il Azərbaycanda Dünya dini liderlərinin ikinci böyük sammiti keçirildi və həmin
sammitdə dünyanın tanınmış dövlət və din xadimləri də yaxından iştirak etdilər. Tədbirdəki bütün çıxışlarda
Azərbaycandakı dini və milli birgəyaşaşyış mühiti yüksək qiymətləndirildi. Bu da dövlət başçımız İlham Əliyevin
bu istiqamətdə apardığı uğurlu siyasətin, eləcə də Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın
Azərbaycanın multikultural və tolerantlıq dəyərlərinin dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində gördüyü
qlobal işlərin məntiqi nəticəsidir.
Bu da şərəfverici haldır ki, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri
Mehriban xanım Əliyeva, məhz dini tolerantlığın və multikulturalizmin dünyada təbliği istiqamətində göstərdiyi
müstəsna xidmətlərinə görə Vatikanda Cəngavər Ordeninin ən ali dərəcəsinə layiq görülüb. Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyeva bu ordenə həm də mədəniyyətin, o cümlədən Müqəddəs Taxt-Tac təsisatları ilə qarşılıqlı
əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfələrə görə layiq görülüb. Bu, həm də beynəlxalq aləmdə Mehriban xanım
Əliyevanın nüfuzunun bariz göstəricisidir.
Papa Fransiski ilə görüşü zaman Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, bu gün Azərbaycanın təqdim etdiyi
tolerantlıq nümunəsi dünyada münaqişələrin aradan qaldırılmasına, insanlar, millətlər, dinlər və dövlətlər arasında
qarşılıqlı əməkdaşlığın və dialoqun yaradılmasına böyük töhfələr verir: "Azərbaycanın təqdim etdiyi tolerantlıq
nümunəsi dünyada münaqişələrin aradan qaldırılmasına xidmət edir"
Roma Papa Fransiski də öz növbəsində dünyada bəzi radikal dairələrin dini amildən istifadə edərək
ədavəti və nifaqı daha da yaymağa çalışdığı bir vaxtda Azərbaycanın bu sahədə əsl tolerantlıq nümunəsi
göstərdiyni etiraf edib. Onun Azərbaycana səfəri isə dünyada sivilizasiyalar və dinlər arasında münasibətlərin
daha da inkişaf etdirilməsində xüsusi rol oynayır və ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Katolik Kilsəsinin rəhbəri Papa Fransisk ilə görüşən Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, ölkəmiz bütün
dünyada dinlərin nümayəndələri arasında qarşılıqlı anlaşmanın, qardaşlıq və həmrəylik hisslərinin bərqərar
olmasına çalışır və bu baxımdan dünyaya nümunədir: "Azərbaycanın təqdim etdiyi tolerantlıq və birgəyaşayış
nümunəsi dünyada münaqişələrin və toqquşmaların aradan qaldırılmasına xidmət edən əsas meyarlardan biridir".
Papa Fransisk Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin hökm sürdüyünü, xalqımızın rifah içərisində
yaşadığını qeyd edərək ölkəmizdə dini icmalar arasındakı münasibətlərə toxunaraq bunun əsl tolerantlıq nümunəsi
olduğunu bildirib.
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Bütün bunlara baxmayaraq, ölkəmizin ərazisində həyata keçirilən soyqırım faktına dünya ictimaiyyətinin
hələ də siyasi, hüququ qiymət verməməsi, sözün həqiqi mənasında, dünyanın müxtəlif dövlətlərində bu məsələyə
ikili münasibətin mövcudluğunu deməyə əsas verir. Dünya Azərbaycanı multikulturalizm və tolerantlıq məkanı
kimi hamıya nümunə göstərir. Eyni zamanda bu tolerant xalqa qarşı erməni separatçılarının həyata keçirdikləri
soyqırım faktına susqunluq nümayiş etdirir.
Qeyd edək ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni işğalçıları Azərbaycanın Qarabağ
bölgəsində yerləşən Xocalıda dinc əhaliyə qarşı soyqırım aktı həyata keçiriblər. Atıq bu faciənin 28-ci ildönümü
qarşısındayıq.
Azərbaycan xalqının qan yaddaşında həkk olunan bu tarixi fakt ondan ibarətdir ki, erməni işğalçıları öz
havadarlarının köməyi ilə Xocalı şəhərinə qəfil silahlı basqın edərək oranın dinc, silahsız əhalisinə qarşı amansız
kütləvi qırğın-soyqırımı törədiblər. Xocalı şəhərində həmin gecə erməni silahlı quldurları tərəfindən qocalar,
uşaqlar, hamilə qadınlar da daxil olmaqla 613 nəfər mülki əhali xüsusi qəddarlıqla öldürülüb. Şəhər yerlə yeksan
edilib, əhalinin 150 nəfəri itkin düşüb, 1275 nəfər əsir götürülərək ağır işgəncələrə məruz qalıb, vəhşicəsinə qətlə
yetirilən dinc sakinlərin meyitlərinin üzərində ağlasığmaz təhqiramiz hərəkətlər edilib.
Müasir dövrün insanlığa qarşı ən ağır cinayəti kimi qəbul olunan bu faciəyə, indiyə kimi bəzi dövlətlərin
susqunluq və ikili standartlarla yanaşması anlaşılan deyil. Çünki beynəlxalq hüquqa görə də, genosid sülh və
bəşəriyyət əleyhinə yönələn ən ağır cinayətlərdən biri hesab olunur. Xocalı faciəsi də öz mahiyyətinə görə
Holokost, Hernika, Xatın soyqırımları kimi insanlığa qarşı törədilən cinayətlərin ən qəddar formalarından biridir.
Separatçı Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycan xalqı öz doğma torpaqlarında etnik təmizləmə, fiziki və
mənəvi terrora məruz qalıb, erməni ekstremistləri torpaqlarımızın 20 faizini işğal edib, bir milyondan çox
soydaşımız doğma yurd-yuvalarından didərgin salınıb. Ermənilər zəbt etdikləri Qarabağ torpaqlarında vandalizm
aktları həyata keçirərək tarixi, dini və mədəniyyət abidələrini məhv ediblər. Xocalıda törədilən soyqırım aktı isə
erməni vəhşiliklərinin kulminasiya nöqtəsi idi. Lakin üstündən 28 il keçməsinə baxmayaraq, bu cinayətə görə heç
kim hələ də cəza almayıb. 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 daha çoxdur.
Məhz bunun nəticəsidir ki, bu gün dünyada baş verən zorakılıq halları, terrorizm və ekstremizm kimi
cinayətlərin təməlində də həmin dövlətlərin izi görünür. Bəzi dövlətlərin, təşkilatların və dini liderlərin bu kimi
problemlərə münasibətindəki ikili standartlar da, dünyada rasizm, antisemitizm, ksenofobiya, islamofobiya kimi
təhlükəli meyllərin artmasına səbəb olur. Bu baxımdan Xocalı faciəsi layiqli qiymətini almadıqca, yeni-yeni bəşəri
cinayətlərə yol açılır, dünyanın müxtəlif bölgələrində soyqırımların təkrarlanmasına, terror, ekstremizm,
separatçılıq üçün meydan açılır. Bu da çox böyük təəssüf doğuran məqamdır ki, bəzi dövlətlər real tarixi
soyqırımların deyil, saxta soyqırım iddialarının tanınması yönündə səy göstərir, onlara himayədarlıq edirlər.
Bu da həmin dövlətlər arasında qarşılıqlı anlaşmaya və dialoqa ciddi maneələr yaradır. Dünyada multikultural və
tolerant dəyərlərə ən yüksək səviyyədə dəyər verən bir dövlət kimi tanınan Azərbaycanın üzləşdiyi bu faciəyə
biganə münasibət də, həmin dövlətlərə olan etimadımızın sarsılmasına səbəb olur.
Biz əminik ki, Xocalı qətliamında əli olanlar tarixin mühakiməsindən boyun qaçıra bilməyəcəklər və
gec-tez öz cəzalarını alacaqlar. Bu canilərin beynəlxalq tribunala çıxarılacağı gün heç də uzaqda deyil.
Azərbaycanda yaşayan müxtəlif konfessiyalardan olan din xadimləri, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən milli icma
rəhbərləri Azərbaycanın dövlət rəhbərinin ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası yönündə səylərini dəstəkləyir və
uğurla nəticələnəcəyinə inanırlar. Azərbaycanda yaşayan bütün dinlərin və xalqların nümayəndələri bütün dünya
xalqlarına sülh, səadət, əmin-amanlıq və rifah diləyir. Dağlıq Qarabağda beynəlxalq hüquq çərçivəsində sülh yolu
ilə ədalətin bərqərar olmasını, qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın öz doğma torpaqlarına qayıtmasını
arzulayırlar. Buna görə də dünyanın dini liderlərinə, parlamentlərə, beynəlxalq təşkilatlara və İnsan Hüquqları
üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət edərək, onlardan Azərbaycan xalqına qarşı erməni ekstremistlərinin
təcavüzünə və vəhşiliklərinə prinsipial siyasi, hüquqi qiymət verməsini, Xocalıda törədilən cinayətin soyqırım
aktı kimi tanınmasını tələb edirlər.
Azərbaycanda mövcud olan multikultural və tolerant mühit, burada yaşayan bütün insanların və dini
konfessiyaların qarşılıqlı anlaşma və qardaşlıq şəraitində yaşamalarına tam təminat verir və bu, dövlətimizin
qanunlarında da öz əksini tapıb.
“Paralel”in Araşdırma Qrupu
Paralel. - 2020. - 25 fevral. - № 39/40. - S. 10.
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“Dünyanın tanıdığı faciə – Xocalı soyqırımı”
Qabil Yusifoğlu
Fevralın 24-də AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində “Dünyanın
tanıdığı faciə – Xocalı soyqırımı” mövzusunda elmi sessiya keçirildi. Muzeyin direktoru, akademik Rafael
Hüseynov bildirdi ki, 1992-ci ilin qarlı fevral gecəsində Qarabağ torpağında daha bir məşum qətliam törədildi.
Dünya tarixində ən dəhşətli hadisə – Xocalı soyqırımı baş verdi. XX əsrin ən qanlı faciəsi olan Xocalı qırğını
insanlıq əleyhinə törədilmiş cinayət idi.
Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə keçmiş sovet ordusunun Xankəndidəki hərbi qüvvələri ilə birlikdə
Ermənistanın silahlı birləşmələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisindəki Xocalı şəhərinə hücum ediblər.
Xocalının 613 nəfər günahsız, əliyalın sakini bir gecənin içərisində xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib, yüzlərlə
insan əsir götürülüb, itkin düşüb. Səkkiz ailənin bütün üzvləri məhv edilib. İyirmi beş uşaq hər iki valideynini
itirib. Bu dinc, gündəlik həyatını yaşayan sadə insanların məruz qaldığı dəhşətin bircə səbəbi olub – onları
azərbaycanlı olduqlarına, məhz milli mənsubiyyətlərinə görə bu müsibətlərə məruz qoyublar.
Tədbirdə “Xocalı faciəsi və erməni yalanları” mövzusunda məruzə ilə çıxış edən Rafael Hüseynov
Azərbaycan xalqına qarşı erməni təcavüzkarlarının və onlara dəstək verən qüvvələrin törətdiyi soyqırımı
dəhşətlərindən, faciənin başvermə səbəblərindən danışıb. Xocalının işğalı zamanı dinc əhaliyə qarşı törədilmiş
genişmiqyaslı qanlı hərbi cinayət barədə ətraflı məlumat verib.
Vurğulanıb ki, tariximizin qan yaddaşına əbədi həkk olan Xocalı faciəsini xalqımız heç zaman
unutmayacaq. R.Hüseynov bu qəddar aktın günahkarlarına beynəlxalq səviyyədə siyasi-hüquqi qiymət verilməsi
istiqamətində görülən işlərdən danışıb. Bildirib ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə təsis edilmiş “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat kampaniyasının uğurla həyata keçirilməsi
nəticəsində artıq bir sıra dövlətlər Xocalıda törədilən qırğını soyqırımı kimi qəbul edib. Avropanın bir sıra
ölkələrində bu kampaniya çərçivəsində keçirilən yürüş və mitinqlərdə həmin ölkələrin tanınmış simaları,
şəxsiyyətləri iştirak edirlər. Həmin insanlar bu yürüş və mitinqlərdə iştirak etməklə Xocalı faciəsinin fəlsəfəsini,
başvermə səbəblərini dərk edir, onun bütövlükdə bəşəriyyətə qarşı cinayət olduğunu anlayırlar.
Rafael Hüseynov Xocalı soyqırımının əsl mahiyyətinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün daha təsirli
filmlər çəkilməsinin vacibliyini qeyd edib.
Elmi sessiyada, həmçinin muzeyin komparativistika və bədii tərcümələr şöbəsinin müdiri, professor Şəfəq
Əlibəylinin “Xocalı: Yer üzünə qan çiləndi”, elmi inkişaf və tədris layihələri şöbəsinin müdiri, professor Kamil
Allahyarovun “Xocalıya aparan yol”, muzeyin Xurşidbanu Natəvan adına Qarabağ filialının elmi işçisi Rəhman
Baxşəliyevin “Xocalı soyqırımı - bəşəriyyətə qarşı törədilən cinayət” mövzusunda məruzələri dinlənilib.
Tədbirdə Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi Xurşidbanu Natəvan adına Qarabağ
filialı əməkdaşlarının dünya muzeylərinə müraciəti səsləndirilib.
Xalq qəzeti. - 2020.- 25 fevral. - № 42. - S. 10.
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“Xocalı faciəsi Ermənistan dövlətinin Azərbaycana qarşı işğal
siyasətinin tərkib hissəsidir”
Avstraliyanın Melburn şəhərində Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə
həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib
A.Miriyev
Avstraliyanın Melburn şəhərində Viktoriya Azərbaycan Mədəniyyəti Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə
Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş “Xocalıya ədalət” adlı anım mərasimi keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə Melburnda yaşayan Azərbaycan icmasının üzvləri, diplomatik korpusun
əməkdaşları, eləcə də Azərbaycana dost münasibət bəsləyən xalqların nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə
faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb.
“Ölüm dəhlizi” adlı poema ingilis və rus dillərinə tərcümə edilərək tədbir iştirakçlları arasında paylanıb.
“Xocalıya Ədalət” sənədli filmi nümayiş olunub. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Avstraliyadakı diplomatik
nümayəndəliyini rəhbəri Ramil Qurbanov qeyd edib ki, Xocalı faciəsi Ermənistan dövlətinin Azərbaycana və
xalqımıza qarşı təcavüzkar siyasətinin tərkib hissəsidir. Məhz bu siyasət beynəlxalq hüquq normalarının və
prinsiplərinin, insan hüquqlarının pozulmasına səbəb olub. Diplomatımız xatırladıb ki, ermənilər tarix boyu
xalqımıza qarşı törətdikləri qırğınlarla Azərbaycan ərazilərinin işğalına can atıblar. Türkiyənin Avstraliyanın
Melburn şəhərindəki baş konsulu Arif Əsər Torun çıxış edərək bildirib ki, Xocalı faciəsi yalnız Azərbayycanın
deyil, həmçinin Türkiyənin faciəsidir və həmin qanlı hadisələr zamanı ermənilər tərəfindən törədilən vəhşiliklər
Türkiyə cəmiyyətinə də güclü təsir göstərib. Tədbirdə çıxış edən Türkiyə konsulluğunun katibi Yaqub Əroğlu isə
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü kəskin pisləyərək, Dağlı Qarabağın və ətraf rayonların tezliklə azad
ediləcəyinə əminliyini bildirib. Faciənin mahiyyəti barədə Tomas De Valın müəllifi olduğu ingilis dilində
yazılmış “Black garden” kitabı da tədbirdə nümayiş olunub. Qeyd edilib ki, burada əksini tapmış faktlar
hadisələrin əsil mahiyyətinin dərk olunması baxımından çox əhəmiyyətlidir. Tədbirin sonunda təşkilatçılar
adından iştirakçılara minnətdarlıq ifadə edilib, bildirilib ki, belə müzakirələr Xocalı soyqırımı kimi hadisələrin bir
daha təkrar olunmaması baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Koreya Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının saytındakı Xocalı soyqırımına aid petisiya
kifayət qədər dəstək toplayıb
Xocalı soyqırımının Koreya Respublikasında daha yaxşı tanıdılması məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər
çərçivəsində Koreya Prezidenti Administrasiyasının və parlamentinin rəsmi internet səhifələrində "Xocalı
soyqırımının 28-ci ildönümü ərəfəsində səsimizi eşidin!" başlıqlı petisiyalar yerləşdirilib. Azərbaycan-Koreya
əlaqələrində ilk dəfə olaraq Koreyada yaşayan və fəaliyyət göstərən azərbaycanlılar tərəfindən hazırlanan
petisiyalarda 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 613 azərbaycanlının,
o cümlədən azyaşlı uşaq, qadın və yaşlı insanların işgəncələrə məruz qalaraq vəhşicəsinə öldürülməsi vurğulanıb,
Ermənistan hakimiyyətinin törətdiyi bu kimi cinayətlərə hüquqi qiymət verilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırılıb.
Koreya Respublikası Prezidentinin internet səhifəsində yerləşdirilmiş petisiya tələb olunan sayda dəstək
topladığından səhifəsinin administratoru tərəfindən nəzarətə götürülüb və hazırda nəzərdən keçirilir. Xocalı
soyqırımı ilə bağlı həmin petisiyalar yerli kütləvi informasiya vasitələrinin diqqətini çəkib, ölkənin "Boan 24"
onlayn xəbər agentliyi bu mövzuda material yayıb.
Ukrayna telekanalında Xocalı soyqırımına həsr edilmiş veriliş yayımlanıb
Onu da qeyd edək ki, Ukraynanın “Novıy Çerniqov” telekanalında Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı
veriliş yayımlanıb. Canlı yayımlanan “Veçerniy Çerniqov” verilişində Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Azər
Xudiyev Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımı barədə geniş məlumat verib. Səfir
SSRİ-nin süqutundan sonra Azərbaycanın ermənilər tərəfindən separatizmlə üz-üzə qaldığını bildirib. Qeyd edib
ki, Azərbaycanın torpaqları işğal olunub. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə isə Xocalı şəhərində
azərbaycanlılara qarşı soyqırımı aktı həyata keçirilib, nəticədə 613 nəfər, o cümlədən qocalar, uşaqlar və qadınlar
amansızcasına qətlə yetirilib. Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi səbəbindən Azərbaycan torpaqlarının 20
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faizi hələ də işğal altındadır. Diplomat bildirib ki, Xocalı soyqırımı bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş dəhşətli
cinayətdir. Diqqətə çatdırılıb ki, “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində soyqırımını törədənlərin layiqli
cəzalarını alması tələb edilir.
"Der Freitag" nəşri ermənilərin Xocalıda törətdikləri cinayətlər barədə məqalə dərc edib
Bu araad onu da qeyd edək ki, "Der Freitag" nəşrində Humboldt Universitetinin doktorantı Asif
Məsimovun ermənilərin Xocalıda törətdikləri cinayətlər barədə məqaləsi dərc edilib "Ermənilər öz cinayətkar
əməllərinə görə cavab verməlidirlər" sərlövhəli məqalədə Ermənistan tərəfindən törədilən cinayətlərin qısa
xronologiyası və əsas faktlar yer alıb. Qeyd olunur ki, bunun qətliam və ya soyqırımı olması böyük əhəmiyyət
kəsb etmir, lakin mühüm olan başqa şeydir - bəşər övladı qarşısında bu ağır cinayətin törədilməsində məsuliyyət
daşıyan təşkilatçılar və icraçılar hələ də azadlıqdadır. Universitetin doktorantı yazır ki, Ermənistanın sabiq
prezidenti Serj Sarkisyan və sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyan da həmin cinayətkarlar sırasındadır. Müəllif
vurğulayır ki, Ermənistan bu cinayətdə nəinki öz rolunu inkar edir, hətta günahı azərbaycanlıların boynuna
qoymağa cəhd göstərir. Bununla yanaşı, A.Məsimov Serj Sarkisyanın britaniyalı jurnalist Tomas de Vaala etdiyi
etirafı xatırladır: “Xocalıdan əvvəl azərbaycanlılar düşünürdülər ki, ermənilər dinc əhaliyə heç vaxt əl qaldıra
bilməzlər. Biz bu stereotipi qıra bildik”.
Təmas xəttində Ermənistan ordusunun diversiya cəhdinin qarşısı alınıb
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki təmas xəttində
növbəti dəfə atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozmaqla təxribat törədib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat
mərkəzindən bildiriblər ki, fevralın 24-də saat 07:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Noyemberyan
rayonunun Koti kəndi yaxınlığında yerləşən bölmələrindən Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun Quşçu
Ayrım kəndi istiqamətindəki sərhəd döyüş məntəqəsinə diversiya cəhdinin qarşısı alınıb. Ciddi itkilər verməyə
məcbur olmuş düşmənin bir zabiti ağır yaralanıb, digər hərbi qulluqçusu öldürülüb. Düşmənin diversiya qrupunun
qumbaraatan və digər iriçaplı silahların tətbiqi ilə baş verən təxribatının qarşısı alınarkən sərhədçi əsgər Vəliyev
İbrahim Ələmşah oğlu qəhrəmancasına şəhid olub.
“Koreya Respublikası Prezidentinin internet səhifəsində yerləşdirilmiş petisiya tələb olunan sayda
dəstək topladığından səhifəsinin administratoru tərəfindən nəzarətə götürülüb və hazırda nəzərdən
keçirilir. Xocalı soyqırımı ilə bağlı həmin petisiyalar yerli kütləvi informasiya vasitələrinin diqqətini çəkib,
ölkənin "Boan 24" onlayn xəbər agentliyi bu mövzuda material yayıb”
Palitra. - 2020. - 25 fevral. - № 20. - S. 8.
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Xocalı soyqırımını törədənlər hələ də cəzasız qalıblar
Beynəlxalq aləm bu faciəyə hüquqi-siyasi qiymət verməyib
Zəka
26 fevral 2020-ci il tarixində Xocalı Soyqırımının 28-ci ildönümü tamam olur. Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən sakinlərin kütləvi öldürülməsi, dərilərinin soyulması, başlarının kəsilməsi, hamilə
qadınların süngülərə keçirilməsi və cansız bədənlərin eybəcər hala salınması ilə xarakterizə olunan Xocalı
soyqırımının əsası 1991-ci ilin oktyabr ayından qoyulmuşdu. Həmin gündən etibarən Xocalı şəhər
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən tam mühasirəyə alınmışdı.
1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə kütləvi artilleriya zərbələrinin ardınca Xocalı şəhərinə
müxtəlif istiqamətlərdən hücum edildi. Nəticədə Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş Sovet Sosialist
Respublikaları İttifaqının (SSRİ) 366 saylı moto atıcı alayının köməyi ilə Xocalının işğalını həyata keçirdilər.
İşğalçılar Xocalını darmadağın etdilər və xüsusi amansızlıqla onun dinc əhalisinin qırğınını həyata keçirdilər.
Nəticədə 106-ı qadın, 63-ü uşaq və 70-i yaşlı olmaqla, 613 mülki şəxs öldürüldü. 1000 nəfər yaralandı və 1275
nəfər əsir götürüldü. İndiyə qədər, Xocalının 150 sakini itkin hesab olunur. Sadəcə azərbaycanlı olduqları üçün,
Xocalının mülki əhalisinin məqsədli şəkildə qırğını həyata keçirildi. Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq
və soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi olan, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin, insan hüquq və
azadlıqlarının kütləvi şəkildə, kobudcasına pozulması ilə nəticələnən, bəşər tarixinə böyük qanlı faciə kimi daxil
olan Xocalı soyqırımından artıq 30 il ötür. Bu faciə erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan
xalqına qarşı uzun müddət davam edən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin daha bir dəhşətli nümunəsidir.
Belə ki, Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni silahlı birləşmələrinin törətdiyi cinayət beynəlxalq hüquq
baxımından məhz soyqırımı kimi qiymətləndirilməlidir.
Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı başladılan müharibənin səbəbləri və nəticələrinin ümumi
qiymətləndirilməsi qəti şəkildə sübut edir ki, Xocalının mülki əhalisinin və müdafiəçilərinin məqsədli şəkildə
qırğını ayrıca və təsadüfi hərəkət olmayıb, əksinə Ermənistanın geniş yayılmış və sistemli şəkildə həyata
keçirilmiş mənfur və amansız etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olub. Məhz həmin gün 366-cı alayın
çoxsaylı ağır texnikası şəhərə yeridilib, cinayətkarlar vahimə içərisində şəhəri tərk etmək məcburiyyətində qalan
dinc insanları amansızcasına qətlə yetiriblər, şəhər yerlə yeksan edilib, yaşayış evləri və sosial infrastruktur
tamamilə dağıdılıb və yandırılıb. Xocalı faciəsi zamanı əsir və girov götürülənlərə amansız işgəncələr verilib. Bu
zaman soydaşlarımızın əsas insan hüquqları, ən başlıcası isə təməl hüquq olan yaşamaq hüququ kütləvi şəkildə
pozulub. Bu faciəni törətməklə Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün miqyasını daha da genişləndirən və ölkəmizin
ayrılmaz tərkib hissəsi olan 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, torpaqlarımızın 20 faizi işğala məruz qalıb.
Xocalıda erməni qəsbkarları tərəfindən törədilən bu kütləvi insan qırğını ağlasığmaz qəddarlığı və
işgəncələri ilə birmənalı olaraq, genosid faktıdır. Belə ki, beynəlxalq hüquqa əsasən genosid ən ağır
cinayətlərdəndir. BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 (I) saylı qətnaməsində qeyd olunur ki,
genosid insan qruplarının yaşamaq hüququnu pozmaqla insan mənliyini təhqir edir, bəşəriyyəti insanlar tərəfindən
yaradılan maddi və mənəvi dəyərlərdən məhrum edir, BMT-nin məqsəd və vəzifələrinə, ümumbəşəri dəyərlərə
tamamilə ziddir və dünya birliyi tərəfindən pislənir. Genosid cinayətinin əlamətləri BMT Baş Məclisinin 9 dekabr
1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul olunmuş "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında" Konvensiyada müəyyən edilmişdir. Xocalı soyqırımı zamanı baş vermiş cinayət
əməllərinin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə görə insanların kütləvi şəkildə məhv edilməsi
niyyəti ilə törədilməsi onun genosid aktı olduğunu sübut edir. Azərbaycana qarşı təcavüz zamanı adı çəkilən
Konvensiyada təsbit olunmuş genosid cinayətini təşkil edən bütün əməllər tətbiq olunub. Lakin təəssüf ki,
Azərbaycanda dinc əhaliyə qarşı belə dəhşətli soyqırımı aktları həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bu faktlar, o
cümlədən Xocalı soyqırımı beynəlxalq aləmdə hələ də öz hüquqi-siyasi qiymətini almayıb, bu hadisəni
planlaşdıranlar, təşkil edənlər və törədənlər məsuliyyətə cəlb edilməyib, layiqli cəzalarını almayıb və bu
istiqamətdə hər hansı bir tədbir görülməyib.
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İşğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və yeddi ətraf rayon Azərbaycan ərazisinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bunu
beynəlxalq hüquq, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli məlum 822, 853, 874 və 884 saylı
Qətnamələri, BMT Baş Məclisinin "Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət" adlı 14 mart 2008-ci il
tarixli Qətnaməsi, AŞPA-nın Azərbaycan ərazilərinin erməni hərbi qüvvələri tərəfindən işğal edildiyini və Dağlıq
Qarabağ regionunun separatçı rejimi tərəfindən idarə olunmasını təsdiq edən 2005-ci il tarixli 1416 saylı
qətnaməsi və 1690 saylı tövsiyəsi bir daha sübut edir. İşğal nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın
və məcburi köçkün vəziyyətinə düşərək əsas hüquqları kobudcasına pozulub. Həmçinin Avropa Parlamentinin
Dağlıq Qarabağla bağlı 23 oktyabr 2013-cü il tarixli qətnaməsi də beynəlxalq birliyin ölkəmizin haqlı mövqeyini
dəstəkləməsini və işğal faktının tanımasını təsdiqləyir. Həmin sənəddə bir daha Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələri əsasında həllinin vacibliyi qeyd olunub və işğalçı qüvvələrin
zəbt olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, qeyd-şərtsiz və tam çıxarılması tələb edilib. Təəssüf ki, bununla
bağlı da heç bir tədbir görülməyib və Azərbaycanın zəbt olunmuş əzəli torpaqları hələ də işğal altındadır.
Ermənistan Avropa Şurasına üzv qəbul olunarkən Parlament Assambleyasının 221 saylı Rəyi əsasında öz
üzərinə bir sıra öhdəliklər götürüb, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız dinc yollarla nizamlamaq üçün səyləri
davam etdirmək, beynəlxalq və yerli mübahisələri, qonşulara qarşı hər hansı güc tətbiqinə və hədələməyə yol
vermədən, dinc vasitələrlə və beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında həll etmək öhdəliyini götürüb. Lakin
erməni tərəfi qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirərək, bu öhdəliklərə əməl etmir, regionda sülhün bərqərar
olmasına maneçilik törədir, atəşkəs rejimini mütəmadi olaraq pozur. Belə ki, 2 aprel 2016-cı il tarixdə işğal
olunmuş Azərbaycan ərazilərindən və Ermənistan Respublikası ərazilərindən erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
qəflətən iri miqyasda Azərbaycan Respublikasının əraziləri, cəbhəyanı bölgələrdə məskunlaşan mülki əhalimizin
yaşadığı çoxsaylı yaşayış məntəqələri, məktəblər və digər sosial obyektlər, habelə Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin qoşunlarının təmas xətti boyunca mövqeləri ağır artilleriyadan, iri çaplı silahlardan intensiv atəşə
məruz qalıb. Nəticədə dinc əhali, o cümlədən uşaqlar, qadınlar və ahıllar həlak olub və ağır yaralanıb. Bu
təxribatlar nəticəsində beynəlxalq sənədlərin, o cümlədən Cenevrə konvensiyalarının müddəaları kobud şəkildə
pozulub.
Dövlət kimi Ermənistan Respublikasının məsuliyyəti ilə yanaşı, beynəlxalq cinayət hüququna əsasən
silahlı münaqişənin gedişində, eləcə də Xocalıda törədilmiş bu kimi əməllər beynəlxalq cinayət hesab olunur və
ona görə də bu əməllərin törədilməsində iştirak etmiş şəxslər, onlarla əlbir olan və onlara kömək edənlər də fərdi
qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Odur ki, 22 aprel 2010-cu il tarixli qərarında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi
Xocalıda törədilmiş cinayətə münasibətdə hücumda iştirak edənlərin davranışını müharibə cinayətləri və ya
insanlıq əleyhinə cinayətlərə bərabər tutulan hərəkətlər kimi qiymətləndirərək mühüm nəticəyə gəlibdir. 15-dən
çox dövlətin milli qanunvericilik orqanı, həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalıda dinc əhalinin qırğınının
ən kəskin şəkildə pislənilməsi və Xocalı faciəsinin soyqırım və insanlıq əleyhinə cinayət aktı kimi tanınmasına
dair çoxsaylı qətnamə və qərarlar qəbul ediblər. Lakin bütün sadalananlara baxmayaraq, hələ də Xocalı
soyqırımını törədənlər, daha dəqiq, onun təşkilatçıları və icraçıları hələ də cəzasız qalıblar.
Olaylar. - 2020. - 25-26 fevral. - № 20. - S. 11.
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Dini icmalarının rəhbərləri dünya ictimaiyyətinə müraciət edib
Xocalı soyqırımı
26.02.1992
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini icmaların rəhbərləri Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümü ilə
əlaqədar bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir: “Biz milyonlarla azərbaycanlının iradəsini ifadə edərək,
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalıda törədilmiş soyqırımının 28-ci ildönümü ərəfəsində
dinindən, dilindən və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün dünya ictimaiyyətinə bir daha
müraciət edirik.
Azərbaycan xalqının qan yaddaşında həkk olunmuş tarixi fakt ondan ibarətdir ki, 1992-ci il fevralın 25dən 26-na keçən gecə erməni işğalçıları öz havadarlarının köməyi ilə Xocalı şəhərinə qəfil silahlı basqın edib və
oranın dinc, silahsız əhalisinə qarşı amansız kütləvi qırğın törədiblər. Azərbaycanın Xocalı şəhərində həmin gecə
erməni silahlı quldurları tərəfindən qocalar, uşaqlar, hamilə qadınlar da daxil olmaqla 613 mülki şəxs xüsusi
qəddarlıqla qətlə yetirilib. Xocalı şəhəri yerlə yeksan edilib, 150 nəfər itkin düşüb, 1275 nəfər əsir götürülərək
ağır işgəncələrə məruz qalıb, vəhşicəsinə qətlə yetirilən dinc sakinlərin meyitlərinin üzərində ağlasığmaz
təhqiramiz hərəkətlər edilib.
Beynəlxalq hüquqa görə, genosid sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn ən ağır cinayətlərdəndir. Mahiyyəti
etibarilə, Xocalı faciəsi Holokost, Hernika, Xatın soyqırımıları kimi insanlığa qarşı törədilən cinayətlərlə eyni
qəbildəndir. Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü nəticəsində Azərbaycan xalqı öz doğma torpaqlarında etnik
təmizləməyə, fiziki və mənəvi terrora məruz qalıb, erməni ekstremistləri ərazilərmizin 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. Xocalıda məqsədyönlü
soyqırımı aktı isə erməni vəhşiliklərinin kulminasiya nöqtəsidir.
İyirmi səkkiz il keçməsinə baxmayaraq, erməni terrorçuları törətdikləri cinayətlərə görə hələ də cəza
almayıb, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsinin tələbləri 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 mövcuddur.
Bu gün dünyada baş verən zorakılıq halları, terrorizm və ekstremizm kimi cinayətlərin təməlində bəzi
dövlətlərin, təşkilatların və dini liderlərin problemlərə münasibətindəki ikili standartlar, irqçilik, 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 soyqırımıların təkrarlanmasına, terror, ekstremizm, separatçılıq üçün zəmin yaranır. Çox böyük
təəssüf doğuran məqamdır ki, bəzi dövlətlər real tarixi soyqırımıların deyil, saxta soyqırımı iddialarının tanınması
yönündə səylərini əsirgəmirlər. Beynəlxalq müstəvidə tarixi faktlara əsaslanmayan hadisələrin qərəzli şəkildə
siyasiləşdirilərək haqsız iddialara yol açması istiqamətində meyillər bizi narahat edir. Belə təəssübkeşlik heç bir
vəchlə qəbul oluna bilməz!
Azərbaycanın üzləşdiyi bu təcavüz və onun nəticəsində bir milyonluq qaçqın və məcburi köçkün
probleminə biganə münasibət bəslənməsinin, soydaşlarımızın erməni ekstremistləri tərəfindən öz doğma yurdyuvalarından didərgin salınmasının cavabının verilməməsi nəticəsində erməni tərəfi təxribatlarından nəinki əl
çəkmir, öz dədə-baba yurdlarında uyuyan qohumlarının qəbrini ziyarət edən vətəndaşlarımızı əsir, girov götürərək
onlara qarşı işgəncələr tətbiq edir, meyitlərin qaytarılması məsələsində belə beynəlxalq konvensiyalara əməl
etməkdən boyun qaçırır. Xocalı qətliamında əli olanların tarixin mühakiməsindən boyun qaçıra bilməyəcəkləri
məlumdur. Xocalı canilərinin soyqırımı cinayətinə görə beynəlxalq tribunala çıxarılacağı gün uzaqda deyil,
İnşallah!
Biz-Azərbaycanda yaşayan müxtəlif konfessiyalardan olan din xadimləri Azərbaycanın dövlət rəhbərinin
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası yönündə səylərinin uğurla nəticələnəcəyinə inanır, bunun üçün dualar
edirik. Biz Vətənimizin ayrılmaz hissəsi olan Qarabağda torpaqlarımızın azadlığı uğrunda həlak olmuş bütün
şəhidlərin, o cümlədən Xocalı şəhidlərinin əziz xatirəsini daim uca tutur, onların ruhlarına Allahdan rəhmət
diləyirik. Biz din xadimləri bütün dünya xalqlarına sülh, səadət, əmin-amanlıq və rifah diləyir, Dağlıq Qarabağda
beynəlxalq hüquq çərçivəsində sülh yolu ilə ədalətin bərqərar edilməsi, qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın
115

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

öz doğma torpaqlarına qayıtması üçün dualar edir, səylərimizi əsirgəmirik. Bu məramla 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 soyqırımı aktı kimi tanımağa çağırırıq.
Qoy, Uca Yaradan hamımıza savab əməllərdə və ədalətli olmaqda yardımçı olsun! Amin!”.
Müraciəti Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Bakı və Azərbaycan
Arxiyepiskopu Aleksandr və Azərbaycandakı Dağ yəhudiləri icmasının rəhbəri Melih Yevdayev imzalayıb.
Xalq Cəbhəsi. - 2020. - 25-26 fevral. - № 20. - S. 6.

116

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Qətliamın şahidi: "Qızlarımı güllələ"
Xocalı faciəsindən 28 il ötür.
Xudiyeva Ərkinaz Vahid qızı 1979 ildə Xocalıda anadan olub. O, Xocalı hadisələrini birbaşa yaşayıb.
Həmin qanlı gecənin şahidlərindəndir.
Yaxşı ki, anam öldü.
Xocalı hadisələri ilə bağlı paylaşılan məşhur şəkil var. Ev paltarında bir xanım yolun ortasında qətlə
yetirilib. Bu yaxınlarda məlum oldu ki, şəkildəki şəxs əsir düşdüyünü güman edilən Mərmər Həsənovadır. Sizin
qonşulardan olub. Bəzi adamlar xilas olduğu halda o xanıma heç cür kömək etmək olmazdı?
Atışma başlayanda hamımız məktəbə qaçırdıq. Zirzəmidə gizlənirdik. Kişilərsə məktəbin çölündə bir növ
gözətçilik edib bizi qoruyurdular. Belə hallar çox olurdu. Atışma olur, sonra kəsilirdi. Bəziləri düşündü ki, yenə
belə olacaq. Ona görə də vaxtında qaçmağa cəhd etmədilər. O, Milli qəhrəman Tofiq Hüseynovun həyat
yoldaşıdır. Iksi də həlak oldu. Qızları Yasəmən Həsənovasa hər iki valideynini itirən 25 Xocalı uşağından biridir.
Qızları Yasəmən Həsənovanın statusunu oxudum. Yazırdı ki, bu şəkildə vəfat edən adamın anam olduğunu
öyrəndim. Sevinirəm ki, o gecə anam həlak olub, əsir düşməyib. Dəhşətli statusdu...
Bəli, ən dəhşətlisi əsir düşmək olardı ki, bu baş verməyib. Məhz işgəncələr görmədiyinə görə bir övlad
kimi sevinir. Xüsusən, bir azərbaycanlı xanımın erməniyə əsir düşməsi...
Ailəsinin gözü qabağında başını kəsdilər
- 28 il keçsə də həmin 12 yaşlı uşağı yaşayırsınız. Nə qədər çətin olsa da həmin gecəni necə
xatırlayırsınız?
- On birin yarısı idi. Hər axşam alazan atırdılar, artıq alışmışdıq. Hər gecə paltarlı yatırdıq ki, nəsə olsa
qaça bilək. Həmin gecə anama dedim ki, heç olmasa bu dəfə kurtka, palto ilə yatmayaq. Elə də etdik. Qəfil evdəki
şüşələrin cingiltisinə oyandıq. Şüşələr cilik-cilik olmuşdu. Dayanmadan atəşə tuturdular, işıqlar da sönmüşdü.
Hamımız ayaqyalın gecə paltarında çölə qaçdıq. Dizə kimi qar vardı. Qonşuların qapısına qaçdıq. Kimi çağırdıqsa
cavab verən olmadı. Dəhşətli gecəydi. Alazanın, pulemyotun səsindən qulaq tutulurdu. Ortalıqda çarəsiz
qalmışdıq. Qəfil evin arxasındakı qonşuluqdan avtomat səsi gəldi. Qonşular hamısı rəhmətlik Muradgilin
zirzəmisindəydi. Biz də ora getdik.
Elnarə adlı qonşuluqda qız varıydı. Hamımız ağlayırdıq, onu isə elə bil şeytan güldürürdü. Dayanmadan
gülürdü. Sonradan eşitdik ki, Elnarə əsir düşüb. Həmin zirzəminin sahibi Muradın başını ailəsinin gözü qarşısında
kəsmişdilər. Onlara atəş açdığına görə.
Ailə üzvləri havalanmışdı. İllərlə xəstəxanada yatdılar. Biz zirzəmidə təxmini bir saat qaldıq. Atamın
xalası oğlu Tofiq əsgər idi, əlində silah vardı. Gəldi ki, durun gedirik. Heç kəs yerindən qalxmadı. Dedik, həmişə
atırlar, birazdan kəsilər, biz də evə gedərik. Tofiq israr etdi. Mən sizi qorxutmaq istəmirəm, amma ermənilər artıq
kənddədi. Gülləmiz qurtarıb. Hamımız düşdük Tofiqin qabağına. Ara yollarla, kol-kosa ilişə-ilişə gəlib məktəbin
yanına çatdıq.
Qadın, uşaq, qız-gəlin hamısı məktəbin zirzəmisində idi. Kişilər də əlində silah qapıda dayanmışdı. Tofiq
nə qədər desə də, gəlin, birlikdə gedək heç kəs gəlmədi. Erməninin Xocalıya girməsinə heç kəs inanmırdı. Biz
əlli-altmış nəfər olardıq. Qarqar çayı tərəfə düşdük. Əhalinin çoxu burda idi. Biz hamımız çayı ayaqyalın keçdik,
meşəyə üz tutduq. Bu vaxt bizi atəşə tutdular . Hər tərəfdən güllə atırdılar. Balaca bacım 6 yaşındaydı. Anamın
kürəyindəydi. Mən 12, qardaşım da 9 yaşındaydı. Meşəni bir az çıxmışdıq ki, dönüb kəndə baxdım ki, evlər hamısı
yanır. Meşəyə üz tutduq. Yanımızdakıların kimisinə güllə dəyib ölür, kimisi də yaralanırdı.
Bir qadına qolundan güllə dəydi, qucağındakı körpəsi düşüb dərəyə yumarlandı. Ağlaya-ağlaya dedi ki,
bir qızım kənddə qaldı, itirdim, bunu qoymayın ölsün. Atam tez getdi gətirdi. Uşaq sağ idi. Ayaqlarımızı hiss
etmirdik. Qarın üstü qıpqırmızı qanıydı. Əllərimiz şişmişdi, ağacdan qar yeyirdik. İki hissəyə ayrıldıq. O dəstə
çox idi, sol tərəfə yola düşdülər. Nə qədər desək ki, getməyin, ora erməni tərəfdi, bizə məhəl qoymadılar. Biz
onlardan bir az olardı ki, ayrılmışdıq. Onları əsir götürdülər. Biz dik sıldırım qayanın dibində gizləndik. Onları
gözümüz görə-görə qayanın üstündə sıraya düzürdülər. Qocaları bir tərəfə, cavanları bir tərəfə. İşgəncə verə-verə
sıraya düzüb güllələyirdilər...
Anam xalamoğluna demişdi ki, ermənilərin yaxınlaşdığını görsən qızlarımı güllələ. Qoy, əsir
düşməsinlər.
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– Biz tərəfdən döyüşənlərdən kimi xatırlayırsan?
– Xocalıda qonşumuz idi, həm də qohum idik. Hündür boy, çox yaraşıqlı idi. Gözümüz önündə ayaqlarına
güllə dəydi, gələ bilmədi. Adı Rövşən idi.
– Günlərlə meşədə qaldınız, qarlı, əzablı günlər daha nələr müşahidə etdiniz?
Qonşumuz var idi, Təvəkkül. Onu qızının gözü önündə diri-diri yandırdılar. Digər qaçanları tapmaq üçün
itlər göndərdilər. Qohumumuz Vaqif iti öldürdü. Bizdən aralıda İsmayılı əsir götürdülər. Elə bildilər iti o öldürüb.
Onun başını kəsib itə bağladılar.
- Necə sağ qala bildiniz?
- Qar yeyirdik. Qonşumuz Ofelya xalanın cibində bir parça quru çörək vardı. Heç kəsə çatmadı. Balaca
uşaqlara bir tikə bölüb verdik. Kişilər istədi ki, ölmüş insanların paltarlarından ocaq qalasınlar. Hər yerimiz
donmuşdu.
Anam dedi ki, atam müharibədən bizə danışıb. Deyib ki, nə vaxtsa müharibə olsa heç vaxt ocaq
qalamayın. Qarda ocağın istisində yuxu tutur, insan ayılmır. Tüstüyə də düşmənlər gəlib izi tapırlar. Anam
qoymadı ocaq qalamağa. Bir az oturduq yenə yola düşdük.
Sonra...
3 gün meşədə azaraq, gah da yön dəyişərək gəzdik. Sonra qarşımıza 20-30 əsgər çıxdı. Qorxduq ki, əsir
düşdük. Onlar silahlarını yerə qoyub qışqırdı ki, qorxmayın, azərbaycanlıyıq. Ağdamın Abdalgülablı kəndinə
getdik.
Sevincimin həddi hüdudu yox idi. Üç gün idiki gecə-gündüz sürünə-sürünə gəlib çıxmışdıq. Meşədə
allaha yalvara-yalvara qalmışdım. "Allahım nə olar bircə girov düşməyək...”
Elçibəyin qəbuluna gedib saçını kəsdi
- Digər qohumlarınızın aqibəti necə oldu?
- Nənəm qoca olduğuna görə, bizdən əvvəl çıxmışdı. Ağdamda qalırdı. Qapıya çatdıq ki, bizə yas qurub
ağlayırlar. Meyidimizi gözləyirlər. Nənəmin üzünün qanı sinəsindəydi. 25-ə yaxın qohumu şəhid olmuşdu. Bizim
də əsir düşməyimizdən qorxub.
Əbülfəz Elçibəyin qəbuluna gedib saçlarını kəsib qabağına qoyub and vermişdi ki, nəsə etsin, vertalyot
göndərsinlər və.s.Elçibəy o zaman prezident deyildi, amma nələrsə edə biləcək qədər tərəfdarı vardı.
Bütün Xocalı şahiddi ki, əmim Zahid Xudiyev həqiqətən qəhrəman olub. Ölümünə qədər döyüşüb.
Dözmədi, könüllü getdi. Füzuli bölgəsində bayrağı təpəyə sancan zaman güllə sinəsinə dəyib. 9 gün yaralı qalıb.
Bizə xəbər verməyiblər. Bizim xəbərimiz olanda artıq vəfat etmişdi. Nənəm 30 yaşından ərsiz qalmışdı. 30 yaşlı
oğlunu itirdi. 25 yaşlı qızını da Xocalıda itirmişdi. Qardaşım isə əlildi, ürəyi xəstədi. Meşədə qorxudan ürək
xəstəsi olub.
- Əminizi xatırlayanda gözləriniz dolur...
- Əmim Xocalıdan sonra müharibəyə qayıtdı. Həyatda ən sevdiyim iki şəxsdən biri olub. Atam, bir də
əmim. Əmim indiki İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Qazax bölgəsində də döyüşüb. Orda bir varlı kişi ona
deyib ki, oğlum əsirdi, mənə bir erməni əsiri verəydilər, övladımla dəyişərdim. Əmim bir neçə günə iki erməni
əsiri tutub. Həmin erməniləri kəndlinin oğluyla dəyişdirib. Əmim Qazaxdan bir qız sevirdi. Həmin qazaxlı kişi
qızı əmimə qaçırdıb, əmimə üç gün üç gecə toy edib.
- Xocalıdan sonra nə etdiniz?
- Atam xərçəng xəstəsi idi. Ağrılara dözə bilmirdi. Həm bizə əziyyət verməsin, həm də bizə xərc
çəkdirməsin deyə intihar etdi. Kustar üsulla silah düzəltmişdi. Hardansa patron da almışdı. Belə...Şəxsi həyatımda
bir növ Bakıda ikinci Xocalını yaşadım. Evləndim, amma ömür boyu həbsxana yollarında keçdi ömrüm.
Övladlarımı oxutmaqçün aşbaz, mağazalarda satıcı işlədim.
Qızım universitetə daxil oldu. Beynəlxalq münasibətlər üzrə təhsil alır. Oğlumsa hələ məktəblidir.
Söhbətləşdi: Emin Piri
Ədalət. - 2020. - 25 fevral. - № 34. - S. 5.
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Xocalı - tariximizin qanlı səhifəsi
Səməndər Məmmədov,
Bakı şəhəri 271 saylı tam orta məktəbin direktoru,
Prezident təqaüdçüsü
Azərbaycan xalqı tarixi boyu görünməmiş ədalətsizliklərlə çox üzləşib. Millətimizə qarşı edilən
haqsızlıqlar qan yaddaşımıza ağrı-acılarla yazılıb. XX əsrdə dövlət müstəqilliyini bərpa edən respublikamızın
qarşılaşdığı ərazi itkisi ilə bərabər, həm də XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımı
Azərbaycanın müasir tarixinə qara hərflərlə yazıldı. 1992-ci il fevralın 26-da baş vermiş Xocalı faciəsi erməni
millətçiləri və onların havadarlarının yüzilliklər boyu azərbaycanlılara qarşı apardıqları soyqırımı və etnik
təmizləmə siyasətinin daha bir qanlı səhifəsi, öz amansızlığına və qəddarlığına görə bəşəriyyətə və insanlığa qarşı
törədilmiş ən qatı cinayətlərdən biri idi.
Tarixi faktlar göstərir ki, əzəli Azərbaycan torpaqlarında - indiki Ermənistanda, Dağlıq Qarabağ bölgəsində
və onun ətrafındakı rayonlarda yaşayan azərbaycanlılar daimi olaraq erməni millətçilərinin etnik təmizləmə,
soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinə məruz qalaraq, doğma vətənlərindən didərgin salınıb, qaçqın və məcburi
köçkünə çevriliblər. Daim “böyük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan ermənilər qarşılarına qoyduqları məqsədə nail
olmaq üçün öz himayədarlarının dəstəyi ilə müxtəlif dövrlərdə xalqımıza qarşı terror və soyqırımı, etnik
təmizləmə siyasəti həyata keçiriblər. XX əsrdə azərbaycanlılar dörd dəfə - 1905-1906-cı, 1918-1920-ci, 19481953-cü və 1988-1993-cü illərdə ermənilər tərəfindən soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinə məruz qalıblar.
Xocalıda baş vermiş kütləvi terror aktı, qanlı cinayətdən 28 il ötür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecədə xalqımıza qarşı törədilən dəhşətli vəhşilik heç vaxt qan yaddaşımızdan silinmir. Həmin gecədə ermənilər
Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər, körpələrə, qocalara aman vermədilər. Cəmi bir neçə saat ərzində 613 nəfər,
o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 yaşlı insanın həyatına son qoyuldu. Həmin o müdhiş gecədə 8 ailə tamamilə
məhv edilmiş, 487 nəfər şikəst olmuş və 1275 nəfər soydaşımız ermənilər tərəfindən girov götürülmüşdür.
Onlardan 150 nəfərin taleyi isə hələ də məlum deyil. 25 uşaq isə hər iki valideynini itirdi.
Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən davam edən işğal, insanlıq əleyhinə həyata keçirilən qatı
cinayətlər və Xocalı soyqırımı insan hüquqları və beynəlxalq humanitar hüququn, xüsusilə 1949-cu il Cenevrə
Konvensiyası, soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya, işgəncələrə və
digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növlərinə qarşı Konvensiya, irqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq Konvensiya, Uşaq hüquqları haqqında
Konvensiya və digər hüquqi aktların ciddi şəkildə pozulmasıdır.
O dövrdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olanlar Xocalı haqqında həqiqətlər, Xocalıda baş verən hərbi
cinayətlər barədə qanlı hadisələrin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində heç bir iş görməmişlər,
yetərincə məlumatlandırmamışlar. Yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda ölkə rəhbərliyinə
qayıdışından sonra erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdikləri dəhşətli cinayətlərin miqyası, o cümlədən
Xocalı soyqırımı barədə əsl həqiqətlər dünya dövlətlərinə, beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırıldı. 1994-cü
il martın 1-də ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar xüsusi fərman imzaladı. Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə 26 fevral - Xocalı Soyqırımı Günü elan olunmuş, bu barədə bütün
beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilmişdir. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi
qiymət verilib. Bu gün Azərbaycan diplomatiyası bu soyqırımı haqqında həqiqətlərin bütün dünyaya çatdırılması
istiqamətində məqsədyönlü işlər aparır. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev Xocalıda xalqımızın başına gətirilən
terroru, baş verən cinayətləri ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı kimi
səciyyələndirərək qeyd edib ki, Xocalı faciəsi təsadüfi hadisə deyil, bu, erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına
qarşı yürütdüyü etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsidir. Zaman-zaman davam etdirilən bu məkrli siyasət
nəticəsində azərbaycanlılar öz əzəli torpaqlarından qovulubdur, didərgin salınıbdır, yüz minlərlə insan qaçqın və
məcburi köçkün vəziyyətinə düşübdür. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2012-ci il 20
fevral tarixində Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Azadlıq meydanından “Xocalı soyqırımı”
abidəsinə edilən ümumxalq yürüşü bir daha göstərdi ki, tökülən günahsız qanlar yerdə qalmayacaq, xalq-iqtidar
birliyi sayəsində işğal altındakı torpaqlar azad ediləcək, ölkənin ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır.
Ölkəmizdə son illər Xocalı soyqırımı hadisələrinin bütün dünya miqyasında tanınması üçün geniş ideoloji
işlər aparılır. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi səyi
sayəsində Azərbaycan həqiqətləri, Xocalı faciəsi haqqında kitablar, filmlər, sərgilər dünyanın hər bir yerində
nümayiş etdirilir. 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış
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“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası bu istiqamətdə təbliğat işini daha da sürətləndirib. Faciə ilə əlaqədar
dəhşətli faktlar bu kampaniya çərçivəsində aparılan işlər sayəsində geniş beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılıb,
dünyanın hər bir yerində milyonlarla insan erməni millətçilərinin əsl simasını tanıyıb. Xocalı soyqırımının dünya
miqyasında tanıdılması istiqamətində aparılan sistemli işin nəticəsidir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
İttifaqının, Meksika, Pakistan, Çexiya, Peru, Kolumbiya, Panama və digər ölkələrin parlamentlərinin müvafiq
sərəncamlarında Xocalıda törədilmiş kütləvi qətllərin soyqırımı aktı olduğu təsdiq edilib. Bundan başqa
Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Serbiya, İordaniya, Sloveniya, Şotlandiya parlamentləri, eləcə də ABŞ-ın 22
ştatının icra və qanunvericilik orqanları Xocalı faciəsini qətliam kimi qiymətləndirərək qətiyyətlə pisləyiblər.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2010-cu il 22 aprel tarixli qərarında Xocalının azərbaycanlılardan ibarət mülki
əhalisinin qətlə yetirilməsinin “müharibə cinayətləri və ya insanlığa qarşı cinayətlər kimi qiymətləndirilə bilən
xüsusilə ağır əməllər” olduğunu müəyyənləşdirib.
Artıq bütün dünyada özlərini əzilən, məzlum xalq kimi qələmə verməyə çalışan ermənilərin iç üzü açılır,
onların yeritdikləri bədnam siyasət konkret faktlar və dəlillərlə ifşa olunur. Dahi öndər azərbaycanlıların soyqırımı
günü ilə bağlı xalqa müraciətində qeyd etmişdir: “Onilliklər boyu soyqırımı siyasəti total ideoloji təcavüz, türk və
Azərbaycan xalqına, onların görkəmli nümayəndələrinə qarşı terrorla müşayiət olunmuşdur. Çar Rusiyası və SSRİ
dövründə türk-müsəlman xalqına qarşı ayrı-seçkilik şəraitində bu siyasət daha iyrənc və təhlükəli metodlarla
davam etdirilmiş, azərbaycanlıların deportasiyası və soyqırımı kütləvi hal almışdır”.
Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Sabunçu rayonunda da hər il Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər
keçirilir. Rayon İH-in başçısı Adil Vəliyev də bu tədbirlərdə iştirak edir, gələciyimiz olan gənc nəslin vətənpərvər
ruhda böyümələri üçün öz tövsiyələrini verir. Beynəlxalq aləmdə görkəmli lider kimi tanınan, xalqımızın cəsarətli
oğlu, dünya miqyaslı siyasətçi Heydər Əliyevin layiqli siyasi varisi cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə torpaqlarımız işğalçılardan azad olunacaq, tökülən qanlar yerdə qalmayacaqdır. Xalqımız öz Prezidentinə
inanır və cənab İlham Əliyev də bu inamı layiqincə doğruldur. Bu vəhdətlilik deməyə əsas verir ki, ərazi
bütövlüyümüz bərpa olunacaq, üçrəngli Azərbaycan bayrağı bütün əzəli torpaqlarımızda dalğalanacaq.
Respublika.-2020.-23 fevral.-№41.-S.6.

121

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Xocalı soyqırımı: beynəlxalq hüquq və ədalətsizlik
Aysel Kişiyeva,
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin əməkdaşı
Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olan Xocalı soyqırımı xalqımıza qarşı
200 il ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq apardıqları düşmənçilik siyasətinin nəticəsidir. Son
iki əsr boyu azərbaycanlılar tarixi torpaqlarından qovulub, qaçqın və ya məcburi köçkünə çevriliblər. Bütün bunlar
isə ermənilər tərəfindən törədilmiş kütləvi qırğınlarla, qanla müşayiət olunur. Ermənilərin Azərbaycanın Xocalı
şəhərində törətdiyi soyqırımı aktının üzərindən artıq 28 il keçir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə
Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş SSRİ-nin Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin və
texnikasının bilavasitə iştirakı ilə Xankəndi ilə Əsgəran arasında yerləşən Xocalı şəhərini zəbt etdi, Azərbaycan
xalqına qarşı soyqırımı törətdi.
Soyqırımı nəticəsində 613 günahsız insan, o cümlədən 106 qadın və 63 uşaq yalnız azərbaycanlı olduqlarına
görə vəhşicəsinə qətlə yetirildi, 1275 nəfər əsir götürüldü. Onlardan 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26
uşağın taleyi hələ də məlum deyil. Eyni zamanda, Xocalı soyqırımı zamanı 487 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən
xəsarətləri aldı, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 130 uşaq valideynlərdən birini, 25 uşaq isə valideynlərdən hər ikisini
itirdi. Eyni zamanda, Xocalı şəhərinin işğal edilməsi ilə Azərbaycan dövlətinə və vətəndaşlarına 170 milyon ABŞ
dollarından artıq ziyan vuruldu.
Bu gün qarşımızda duran əsas vəzifə Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması və ümumilikdə, bəşəriyyətə
qarşı yönəlmiş bu cinayətə hüquqi qiymət vermək, ədaləti bərpa etməkdir. Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq
konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımlarını pisləyir, onların yolverilməz olduğunu
bildirir. Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr “Soyqırımı cinayətinin xəbərdarlıq edilməsi və cəzalandırılması”
Konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistana qarşı BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün
bütün hüquqi əsaslara malikdir. 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş dörd qətnamədə
Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın ərazisindən tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunub. Təəssüf ki,
həmin qətnamələrin icrası bu günədək həyata keçirilməyib.
Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması, ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən buna hüquqi qiymətin
verilməsi bu gün qarşımızda duran əsas vəzifədir.
Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla bu yaxınlarda Münxen
Təhlükəsizlik Konfransında apardığı debatda ermənilərin iç üzünü və niyyətini dünyaya bir daha göstərdi.
Möhtərəm Prezidentimiz çıxışında ermənilər tərəfindən dinc Xocalı sakinlərinə qarşı törədilən qətliam haqqında
məlumat verərək, dünyanın 10-dan çox ölkəsinin bu soyqırımı tanıdığını bildirdi. Ölkə başçımızın irəli sürdüyü
əsaslı dəlillər qarşısında susan və çaşqınlıq içərisində qalan Ermənistan baş naziri özü belə anlamadan işğalçı
niyyətlərini etiraf etdi. Türk xalqlarının tarixini mükəmməl bilən dövlət başçımız bütün dünyaya erməni millətinin
Qafqazda tarixi irsinin olmadığını əsaslı şəkildə sübut etdi. Prezidentimizin çıxışı bütün azərbaycanlılarla yanaşı,
dünya mətbuatının, o cümlədən Almaniya, Fransa, Rusiya, Türkiyə mediasının gündəminə çevrildi.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə reallaşdırılan “Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq kampaniyasını burada xüsusilə qeyd etmək vacibdir. Kampaniya bir çox ölkələrdə aktiv şəkildə
fəaliyyət göstərir. Hazırda 100 mindən çox insan və 115 təşkilat bu fəaliyyəti dəstəkləyir. Sözügedən kampaniya
çərçivəsində xaricdə keçirilən tədbirlərə həmin ölkələrin ictimai-siyasi xadimləri dəvət edilir və soyqırımının
reallıqları barədə onlara geniş məlumat verilir. Bu günədək Avropa, Asiya, Afrika, Şimali və Cənubi Amerikanın
70-dən çox ölkəsində bu faciə ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib. Müxtəlif ölkələrin parlamentləri və dövlət qurumları
qarşısında etiraz aksiyaları, piketlər, habelə seminarlar, konfranslar təşkil olunub, kitablar nəşr edilib və filmlər
çəkilib.
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin və
soydaşlarımızın birgə təşəbbüsü ilə bu ilin fevral ayı Ukraynada “Xocalı ayı” elan edilib. Beləliklə, ay ərzində
Ukraynanın bütün vilayətlərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı etiraz aksiyaları, anım tədbirləri keçiriləcək.
Aparılan işlərin nəticəsidir ki, artıq Xocalı faciəsinin soyqırımı olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin
və beynəlxalq təşkilatların qərarlarında, qətnamələrində öz əksini tapır. Dünyanın 13 ölkəsi və ABŞ-ın 22 ştatı
parlament səviyyəsində, eləcə də 57 ölkənin üzv olduğu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımını rəsmən
tanıyıb. Bununla yanaşı, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2010-cu il 22 aprel tarixli qərarında Xocalının
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azərbaycanlılardan ibarət mülki əhalisinə qarşı amansız qətliamını “müharibə cinayətləri və ya insanlığa qarşı
cinayətlər kimi qiymətləndirilə bilən xüsusilə ağır əməllər” kimi müəyyən edib.
Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılması ilə bağlı uzun illərdir ki, Azərbaycan qədər qardaş Türkiyə də ciddi
səylər göstərir. 2012-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində 60 min insanın iştirak etdiyi böyük yürüş oldu. Ötən
ay Türkiyənin İqdır bölgəsindəki məktəblilər arasında Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş
hekayə, şeir, bədii kompozisiya və rəsm müsabiqəsi elan olunub. Əsas məqsəd məktəblərdə Ermənistanın
Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin nəticələrini, eləcə də təcavüzkar dövlətin Türkiyəyə qarşı əsassız iddialara
aid həqiqətləri gənc nəslə çatdırmaqdır.
Ankarada tikintisi başlanan Xocalı soyqırımı parkı və abidə kompleksi Tarixdaş Millətlər və Cəmiyyətlər
Dərnəyi ilə Ankaradakı Yıldırım Bəyazid Universiteti arasında imzalanmış anlaşmaya əsasən universitet
ərazisində fəaliyyət göstərəcək. Kompleksdə Xocalı şəhidlərinin adlarının əks olunduğu qranit ulduzlar olacaq,
həmçinin 16 türk ölkəsinin bayraqları dalğalanacaq. Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar fevralın 24dən 26-dək İstanbul Şəhər Metrosunun “Yenikapı” stansiyasında fotosərgi təşkil ediləcək. Digər bir sərgi isə
Türkiyənin Biruni Universitetində açılacaq. Sərgilərdə Xocalı faciəsinin dəhşətlərini əks etdirən fotoşəkillər
nümayiş olunacaq.
Bundan əlavə, ötən ilin fevralında Türkiyənin müxtəlif ali məktəblərində çalışan 100 professor və dosent
Xocalı faciəsini qınama bəyanatı adlı sənəd imzalayıblar.
Bu insanlıq faciəsinin dünyaya daha geniş tanıdılması yönündə aparılan işlər getdikcə güclənir.
Unutmamalıyıq ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edib və mülki azərbaycanlılara qarşı etnik
təmizləmə aparıb, o cümlədən Xocalı soyqırımını törədib. İnanırıq ki, möhtərəm Prezidentimizin qətiyyətli və
uzaqgörən siyasəti nəticəsində Xocalıya hüquqi ədalət qazandıra və işğal altında olan ata-baba torpaqlarımızı azad
edə biləcəyik.
Xalq qəzeti.-2020.-23 fevral.-№41.-S.6.
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Xocalı - xalqımızın əbədi qubar yeri
Bu günlərdə ölkəmizin hər yerində Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümü yad 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 deyən hər kəsin qəlbində, şüurunda acı bir
iz qoymuş 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.
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 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 nə dərəcədə 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. Mən əminəm ki, ən
qədim tarixlərdə belə buna oxşar zülmkarlıq tapmaq olmaz. Bu cür vəhşilikləri ancaq ermənilər törədə bilər.
Tarixi abidələri ilə fərqlənən, Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən qədim
mədəniyyətə, strateji önəmə malik Xocalı şəhəri, sözün əsl mənasında, xarabalığa çevrilmişdir. Təkcə onu qeyd
etmək kifayətdir ki, ermənilərin insanlığa sığmayan dəhşətli cinayət əməlləri nəticəsində Xocalı şəhərində 105
sosial-məişət obyekti, 3200 fərdi yaşayış binası, 14 məktəb, 21 klub, 29 kitabxana, üç mədəniyyət evi və bir tarixdiyarşünaslıq muzeyi dağıdılmışdır. Bununla yanaşı, şəhərdə XIV-XV əsrə aid türbələr, günbəzlər, məzarlar
yerlə-yeksan olunmuş, qəbiristanlıq vandallara xas üsullarla dağıdılmış, ümumiyyətlə, bu torpağın ən qədim
sakinləri olan azərbaycanlılara aid bütün izlər silinmişdir.
Xocalı qətliamı erməni faşistlərinin insan təfəkkürünə sığmayan vəhşiliklərinin qanlı izidir. Təəssüflər
olsun ki, həmin dövrdə faciənin ağırlığı o zamankı Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən lazımi şəkildə
qiymətləndirilmədi. O vaxt 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 lazımi siyasi və hüquqi qiymətin verilməsi üçün
heç bir tədbir görülmədi.
Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi özünün əsl siyasihüquqi qiymətini aldı, soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması
üçün təsirli tədbirlər görüldü. Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olduğunu dəfələrlə bəyan edən
ulu öndər hadisələrə beynəlxalq aləmdə əsl siyasi qiymətin verilməsinin zəruriliyini vurğulamış, bu məsələnin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün xüsusi səy göstərmişdir. Faciəni xalqımızın böyük dərdi, kədəri, qəmi
adlandırmış ümummilli liderimiz, eyni zamanda, xalqımızın əsrlər boyu keçdiyi mübarizəni, milli azadlıq yolunu
şanlı, uğurlu yol kimi dəyərləndirmişdir. Bununla da erməni şovinist millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, faciənin soyqırımı kimi
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tanınması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyətə start verilmişdir. Ulu öndərimizin təşəbbüsü ilə 1994-cü il
fevralın 24-də Milli Məclis “Xocalı Soyqırımı Günü haqqında” qərar qəbul etdi. BMT-dən, dünya dövlətlərindən
bu qətliamın gerçək mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər
görülməsi tələb olundu. Qəbul edilmiş qərara əsasən, 1992-ci il fevralın 26-da erməni təcavüzkarları tərəfindən
törədilmiş, Azərbaycan xalqının milli faciələrindən və bəşər tarixinin qanlı səhifələrindən biri olan Xocalı
hadisələri hər il fevralın 26-da Xocalı Soyqırımı Günü kimi anılır.
Son illər Azərbaycanın haqlı mövqeyini bütün dünyaya daha gur səslə nümayiş etdirən dövlətimizin başçısı
İlham Əliyev işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi istiqamətində səmərəli fəaliyyəti ilə yanaşı, həm də
dünya ictimaiyyətinin diqqətini erməni vandalizminə cəlb etməyə nail olur. “Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin
yüzilliklər boyu türk və Azərbaycan xalqlarına qarşı apardığı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı
səhifəsi idi” - deyən Prezidentimizin gərgin əməyinin nəticəsidir ki, hazırda 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.
İki əsrdir ki, ermənilər azərbaycanlılara qarşı vəhşi soyqırım siyasətini həyata keçirir. Xocalı etnik
təmizləməsindən isə artıq 28 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. İnanıram ki, bu gün güclü dövləti və İlham Əliyev kimi dünya miqyaslı siyasətçi
Prezidenti olan Azərbaycan tezliklə bu haqsızlığı da uğurla dəf edib ədaləti bərpa edəcəkdir.
Respublika.-2020.-23 fevral.-№41.-S.6.
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Xocalı - Çağdaş tariximizin qanlı səhifəsi
“Xocalı faciəsi iki yüz ildən çox müddətdə erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı apardığı soyqırımı
siyasətinin qanlı səhifəsidir”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
Əlisəfa Nuriyev,
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi
Xocalı yarası sağalmaz, bu dərd heç bir zaman unudulmaz. Xocalı faciəsi barədə geniş məlumatları dünyaya
yaymaq hər birimizin vətəndaşlıq borcumuzdur. İllər ötsə də Azərbaycanın “Qara tarixi”nin qanlı səhifəsi sayılan
Xocalı soyqırımının vurduğu yaraların sağalması mümkün deyil.
Bildiyiniz kimi, respublikamızda və dünyanın bir çox ölkələrində Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr
edilmiş müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev hələ 2013cü ildə “Xocalıya ədalət” kampaniyasının keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Sərəncam imzalamışdı.
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası - bu faciənin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı aktı
kimi tanınması üçün həyata keçirilən məqsədyönlü fəaliyyət istiqamətlərindəndir. Bu kampaniyanın mütəmadi
olaraq həyata keçirilməsində məqsəd Qarabağın, xüsusən də Xocalı və qeyrət qalamız Şuşanın yerlə-yeksan
edilməsi barədə həqiqətləri bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq və ermənilərin işğalçılıq siyasətini pisləyən,
o cümlədən onların əsil simasını nümayiş etdirən və erməni vandalizminin törətdiyi vəhşiliklərin nəticələrinə
diqqəti cəlb etməkdən ibarətdir. Həmin fəaliyyətin müsbət nəticəsi olaraq, hal-hazırda dünyanın bir sıra
beynəlxalq təşkilatları və dövlətləri Xocalı faciəsini “Azərbaycanlıların Soyqırımı” kimi rəsmən tanımışlar.
Hal-hazırda dünyanın 30-dan çox ölkəsində fəaliyyət göstərən Azərbaycanın diaspor təşkilatlarının
təşəbbüsü ilə fevralın 22-də Almaniyanın paytaxtı Berlində Ümumavropa Qarabağ mitinqinin keçirilməsi
planlaşdırılır. Bakı vaxtilə 16:00-da Brandenburq qapıları deyilən ərazidə yerləşən Paris meydanında keçiriləcək
mitinq “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində baş tutacaq.
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində hər il olduğu kimi, 25 fevral 2020-ci il tarixində də Xocalı soyqırımının
28-ci ildönümünə həsr edilmiş “Xocalı - unudulmayan faciəmiz” adlı anım tədbirinin keçirilməsi də məhz qəlb
dağlayan, könül sızladan qətliamın vurduğu yaraları xatırlamaq, gənc nəslə xatırlatmaq və onların əzəli düşmənə
qarşı barışmaz ruhda yetişdirilməsi kimi mühüm ümummilli missiyaya qatılmaqdır. Bu tədbirlərin keçirilməsi
faciənin acı xatirəsinin yaşadılması, talan edilmiş tarixi incilər, milli-mədəniyyət abidələri barədə geniş kütlənin
məlumatlandırılması, yetişməkdə olan yeni nəslin vətənpərvərlik, düşmənə qarşı amansızlıq, intiqam ruhunda
tərbiyəsi baxımından zəruridir. Xocalı mövzusunda icra olunmuş, respublikanın Əməkdar rəssamı Aydın
Rəcəbovun müəllifi olduğu və Xocalı faciəsini əyani olaraq yaşamış toxucular tərəfindən toxunmuş “Ana fəryadı”
adlı xovlu xalçanın muzeyimizdə nümayiş etdirilməsi isə gənc nəslə yaşlı nəsildən bir mesajdır. Bu xalça
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin fondunda saxlanılır və vaxtaşırı ekspozisiyada nümayiş etdirilir.
Xocalı faciəsini ilk dəfə müxtəlif kürsülərdən rəsmi olaraq “Soyqırımı” adlandırmış və faciənin
ildönümündə bu barədə hadisələrə rəsmi münasibət bildirmiş Ulu Öndərin fikirlərini diqqətinizə çatdırmaq
istəyirəm: “Xocalı yarası qəlbimizi həmişə sızladacaq. Xocalı soyqırımı erməni faşizminin iç üzünü bir daha açıb
göstərməklə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tarixi cinayətdir və beynəlxalq
hüquqa uyğun olaraq sivilizasiyalı dünya tərəfindən mühakimə olunmalıdır. Xalqımızı əmin etmək istəyirəm ki,
bu qan yerdə qalmayacaq, Xocalı soyqırımında müqəssir olan hər kəs öz cinayətkar əməlinə görə xalq qarşısında
cavab verməli olacaqdır. Bunu bizdən şəhidlərimizin narahat ruhları tələb edir. Bu milli hüzn günündə xalqımıza
başsağlığı verir, bütün şəhidlərimizə, Xocalının günahsız qurbanlarına Tanrıdan rəhmət diləyirəm. Mərd
Azərbaycan xalqını, həmişə olduğu kimi, dərd qarşısında əyilməməyə, dövlət müstəqilliyimizin əbədiliyi naminə
daha mətin və mübariz olmağa çağırıram. Biz milli-mənəvi bütövlüyümüzlə, Azərbaycan dövlətçiliyi ətrafında
sarsılmaz birliyimizlə haqqın və ədalətin təntənəsinə nail olacağıq.”
Bəli, Ulu Öndərin söylədiyi kimi, bu qan yerdə qalmayacaq. Bütün varlığımızla biz inanırıq ki, müdrik
xalqımızın qırılmaz əzmi və sarsılmaz inamı, xalqının milli iradəsinə arxalanan möhtərəm Prezidentimizin səyi
nəticəsində çox da gec olmayan yaxın gələcəkdə üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağımız bütün işğal olunmuş ərazilərdə
dalğalanacaqdır!
İki sahil.-2020.-22 fevral.-№36.-S.12.
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Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində Xocalı faciəsinin ildönümünə həsr olunan
tədbir keçirilib
Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümü ilə əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində tədbir keçirilib,
“Sonsuz dəhliz” filmi nümayiş olunub.
İcra hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, əvvəlcə tədbir iştirakçıları Səbail
rayonu 6 və 189-190 nömrəli orta məktəblərinin və 132-134 nömrəli Təhsil Kompleksinin
Tarixçi alimlər, ziyalılar, paytaxtın ali məktəblərinin tələbələri, gənclər, mədəniyyət işçiləri, könüllülərin
iştirakı ilə faciənin ildönümünə həsr olunmuş tədbiri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatının İctimaisiyasi, humanitar məsələlər və dini qurumlarla iş şöbəsinin müdiri Elmin İmanov açaraq Azərbaycan xalqının qan
yaddaşı olan Xocalı faciəsi, ermənilərin zaman-zaman xalqımıza qarşı törətdikləri vəhşiliklər və Xocalı soyqırımı
ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması üçün görülməsi vacib olan işlər barədə məlumat
verib. Bildirilib ki, bu faciənin geniş ictimaiyyətə çatdırılması üçün Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin böyük əməyi olub. Məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində ilk dəfə bu
məsələyə siyasi qiymət verilib, faciənin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması üçün işlərə başlanıb.
O, Prezident İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində Xocalının, həmçinin işğal altında
olan bütün Azərbaycan torpaqlarının düşməndən azad ediləcəyinə, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa
olunacağına əminliyini ifadə edib.
Tədbirdə çıxış edən AMEA Tarix İnstitutunun şöbə müdiri, professor Kərim Şükürov, Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının müəllimi, professor Həvva Məmmədova, faciənin canlı şahidi Ramin Quliyev və başqaları çıxış
edərək Xocalıda ermənilərin törətdiyi vəhşiliklərdən danışıb, “Sonsuz dəhliz” filminin Xocalı həqiqətlərinin geniş
ictimaiyyətə, xüsusilə xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşlara obyektiv çatdırılmasında böyük rolu olacağını
vurğulayıblar. Çıxışçılar ölkə rəhbərinin səyləri ilə Xocalının azad olunacağı günü səbirsizliklə gözlədiklərini və
bu günün tezliklə gələcəyinə əmin olduqlarını bildiriblər.
Sonra Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başladılan “Xocalıya
ədalət!” təbliğat kampaniyası çərçivəsində litvalı kino rejissor Andreas Brokasın çəkdiyi “Sonsuz dəhliz” filmi
nümayiş etdirilib.
Xalq qəzeti.-2020.-22 fevral.-№40.-S.9.
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Xocalı soyqırımı: Əbədi olaraq yaddaşlara həkk olunmuş qətliam
Dəmir Qurbanlı
Ermənilər tarixən öz havadarlarının köməyi ilə daim Azərbaycan xalqına qarşı ərazi iddiasında
olub. Tarixi torpaqlarımıza qəddarcasına basqın edərək xalqımıza qarşı soyqırımlar həyata keçiriblər.
Ermənilərin həyata keçirdikləri soyqırım siyasətinin ən dəhşətlisi, insanlığa sığmayan, tarixdə görünməyən
terror aksiyası - Xocalı soyqırımıdır. Xocalı faciəsi XX əsrin ən dəhşətli soyqırımıdır. Lakin gəlin görək,
bu misli görünməmiş erməni vəhşilikləri Azərbaycanın o zamankı iqtidarı, hakimiyyətə can atan və
sonradan hakimiyyətdə olan “demokrat bəylər”, eyni zamanda dünya ölkələri nə cür münasibət bəslədilər
və niyə susdular?
Əvvəla ona görə ki, həmin dövrdə ölkə rəhbəri olan Ayaz Mütəllibov bu qanlı terroru, soyqırımı öz
xalqından və dünya ölkələrindən, beynəlxalq təşkilatlardan gizlətdi. Fevralın 27-də rəsmi qəzetlər və dövlət
televiziyası Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatında bildirdilər ki, Xocalı şəhərinə hücum olub, iki nəfər
ölüb. Axı Azərbaycan öz müstəqilliyini 1991-ci ilin 18 oktyabrında elan etmişdi. Sovetlər İttifaqı yox idi. Faciə
baş verən zaman Azərbaycan artıq 4 ay idi ki, müstəqil dövlətiydi.
Tutaq ki, 1990-cı il yanvarın 20-də törədilən terror aksiyası zamanı Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində idi
və ona görə də heç bir dövlət bu faciəyə münasibət bildirmədi. Yalnız Moskvada həyatı təhlükə qarşısında olan,
izolyasiya şəraitində yaşayan Heydər Əliyevin səsi bütün dünyaya yayıldı. Xocalı hadisəsi baş verən zaman isə
artıq Azərbaycan müstəqil dövlət kimi bir sıra ölkələr tərəfindən tanınmışdı. 1991-ci ildə Türkiyə, 1991-ci ilin
dekabrın 25-də ABŞ Azərbaycanı rəsmən tanıdı.
Bəs onda sual olunur, bu qanlı terror aksiyasından sonra, yəni Xocalı şəhərində 613 nəfərin vəhşicəsinə
öldürüldüyü, 487 nəfərin şikəst edildiyi, 1275 nəfərin əsir alınaraq zülmə, işgəncələrə məruz qalmaları, 6 min
nəfər əhalisi olan Xocalı şəhərinin tamamilə yandırılması, öldürülmüş meyitlərin üzərində ermənilərin sərxoşluq
edərək toy-bayram etdikləri halda, A. Mütəllibov “iqtidarı” nə üçün Xocalıda baş verənləri gizlədərək, orada 2
nəfərin öldürüldüyünü bəyan edirdi?
Mütəllibov öz vəzifəsini qorumaq üçün bu soyqırımı barədə yanlış məlumat verdi. O, hakimiyyətə
can atan cəbhəçilərdən, müsavatçılardan ehtiyat edirdi. Bu Mütəllibovun öz xalqına xəyanəti idi. Əslində,
faciə ilə əlaqədar olaraq o və Ali Sovet soyqırım barədə öz xalqına, dünya ölkələrinə, BMT-yə bəyanatlarla
müraciət etməli idi. Dünya ölkələrinin diqqətini bu qanlı soyqırıma yönəltməli idi. Sonra isə bunu
bacarmadığı halda, özünü xalq qarşısında günahkar bilərək istefa verməliydi.
Çox təəssüf ki, Xocalı faciəsinə gedən yolu günü-gündən yaxınlaşdıran Mütəllibov bunu etmədi.
Hakimiyyətə can atan İ. Qəmbər, Ə. Elçibəy, Y. Məmmədov və başqaları Mütəllibovdan tələb etmişlər ki, nə
üçün bu soyqırımı xalqdan və dünya ictimaiyyətindən gizlədir? Çünki İ. Qəmbər də, Ə. Elçibəydə onlara xidmət
edən “bəylər” bu faciədən bəhrələnərək hakimiyyətə can atırdılar. Xocalı faciəsinə dünya bax bu səbəblərdən
susur. Atalar yaxşı deyib: “Həmişə yatan, sakit duran, ağlamayan uşağa öz anası da süd verməz”.
A. Mütəllibov və ondan sonrakı rəhbərlər - Y. Məmmədov, İ. Qəmbər, Ə. Elçibəy də qəflət yuxusunda
yatırdılar, dünya da susdu. Azərbaycanın səsinə səs vermədilər. Soyqırıma, terrora məruz qalan Azərbaycan İ.
Qəmbərin, Ə. Elçibəyin hakimiyyəti dövründə daha da təkləndi.
Xocalı faciəsindən təxminən 2 ay sonra hakimiyyətə gələn İ. Qəmbər heç soyqırım barədə fikirləşmədi
də. Ə. Elçibəy də öz hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın başına gətirilən terrordan, soyqırımdan, əsasən Xocalı
soyqırımı barədə heç bir yerdə söhbət açmadı. Fakt üçün göstərə bilərik. 1992-ci ilin iyulunda Finlandiyanın
paytaxtı Helsinkidə ATƏT-in sammiti keçirilmişdi.
1992-ci ildə ABŞ prezidenti olmuş Corc Buş Ə. Elçibəyə məktubla müraciət edərək ABŞ-ın bütün
sahələrdə Azərbaycanla sıx əməkdaşlığa və qarşılıqlı münasibətlərin inkişafına hazır olduğunu bildirmişdi.
Həmin vaxt hesab etmək olardı ki, “demokrat bəylər” bu tarixi fürsəti əldən verməyərək Azərbaycanın
başına gətirilən dəhşətli Xocalı soyqırımı, terror əməllərindən, torpaqlarımızın işğala məruz qalmasından,
bütövlükdə erməni vəhşiliklərindən, ölkənin üzləşdiyi Qarabağ problemindən ABŞ prezidentinə rəsmən
müraciət edərək məlumat verəcəklər. Lakin Ə. Elçibəyin təcrübəsizliyi, qlobal siyasət məsələsindən baş
çıxarmaması Helsinki sammitində ABŞ-Azərbaycan dialoqunun başlanmasına imkan vermədi. Helsinki
sammitindən Azərbaycanın xeyrinə istifadə etmək imkanı əldən verildi.
Azərbaycan xalqının başına ermənilər tərəfindən gətirilən faciələr - Xocalı soyqırımı, torpaqlarımızın
ermənilər tərəfindən işğal edilməsi və s. məsələlər barədə həmin sammitdə prezident kimi iştirak edən Ə. Elçibəy
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bir kəlmə də danışmadı. Nəticədə “demokratların” hakimiyyəti dövründə ölkəmiz dünya miqyasında görünməmiş
təcavüzə, soyqırıma, Xocalı müsibətləri görmüş, ərazisi işğal olunmuş, bir milyondan artıq qaçqın-köçkünü olan
Azərbaycan dünya ölkələrindən yardım, kömək almaq əvəzinə təkləndi. Respublikamız Xocalı soyqırımından 910 ay sonra 1992-ci ilin dekabrında ABŞ Konqresi tərəfindən Azərbaycana hər cür yardım göstərilməsini qadağan
edən “907-ci düzəliş” deyilən sənədlə “mükafatlandırıldı”.
Əksinə, Xocalı soyqırımı həyata keçirilən Ermənistan təcavüzkar kimi dünyada tanınmaq əvəzinə, erməni
millətçilərinin apardığı siyasət nəticəsində dünyada əzilən, soyqırıma məruz qalan xalq kimi tanındı. Erməni
lobbisinin təsiri ilə dünya ölkələrindən dəstək aldı.
ABŞ 1992-ci ildə Ermənistana 600 milyon dollar yardım göstərmişdi. Bizim “demokrat bəylər” isə xalqı
dünya ölkələrinin diqqətini Xocalı faciəsinə yönəltmək əvəzinə bu hadisədən hakimiyyətə gəlmək üçün məqam
kimi istifadə etdilər.
11 sentyabr ABŞ-da baş verən terror aksiyasına dünya ölkələri tərəfindən tez bir zamanda
münasibət bildirildi. O cümlədən, terrorizmi beynəlxalq cinayət hesab edən və ona qarşı bütün dünya
ölkələri birgə mübarizəyə səsləyən müdrik rəhbərimiz Heydər Əliyev bu terror aksiyasına kəskin etirazını
bildirdi. Amerika prezidenti və xalqı ilə həmrəy olduğunu bəyan etdi. ABŞ-da baş verən terror bütün
dünyaya olduğu kimi çatdırıldı. ABŞ prezidenti bəyanat verərək bütün dünya ölkələrini terrorizmə qarşı
mübarizəyə səslədi. Xocalı soyqırımı baş verən zaman isə ölkə prezidenti faciəni bütün təfsilatı ilə dünyaya
bəyan etmək əvəzinə, ermənipərəst mövqe tutaraq bu qanlı terror əməliyyatını gizlətdi.
Baş verən qanlı terror hadisəsi - Xocalı soyqırımı barədə prezident kimi Mütəllibov bir kəlmə də
danışmadı. Nə Milli Məclisdə, nə də Prezident Administrasiyasında bu beynəlxalq cinayət hadisəsi müzakirə
edilmədi. Beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat verilmədi. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, qeyd etmək istəyirəm ki,
XX əsrin ən dəhşətli beynəlxalq cinayəti - Xocalı soyqırımı barədə dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələrində
çıxışlar etmiş və təkliflər vermişəm. 18 fevral 2001-ci il tarixdə rəsmi dövlət qəzeti “Azərbaycan” qəzetində
“Xocalı soyqırımı” - ermənilərin Azərbaycana qarşı genosid siyasətidir” başlığı məqalədə etdiyim təkliflər, eyni
zamanda Azərbaycanın Avropa Şurasındakı deputat qrupuna etdiyim təkliflər deputat qrupu və o zaman bu qrupa
rəhbərlik edən cənab İlham Əliyev tərəfindən, Milli Məclis, ictimaiyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.
Xocalı soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli terror aksiyası, ermənilər tərəfindən qəsdən törədilməsi, dinc
əhalinin gecə vaxtı qırılmaları, diri-diri yandırılmaları ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı kimi
tanınmalıdır. Beynəlxalq Haaqa Məhkəməsi Xocalı şəhərində baş verən qanlı terroru - soyqırımı beynəlxalq
cinayət hadisəsi olaraq təsdiq edən qərardad çıxarmalı və bu qərarla qəti hökmlə Ermənistan və rəhbərlərini qəti
şəkildə cəzalandırmalıdır.
Ermənistana beynəlxalq qadağalar - embarqo tətbiq edilməsi, BMT sıralarından xaric olunması barəsində
Təhlükəsizlik Şurası qərar qəbul etməlidir. Avropa Şurası, ATƏT, MDB və s. beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan
adlanan forpost dövlətin sıralarından xaric edən xüsusi qərar qəbul etməlidir.
Bu istiqamətdə prezident cənab İlham Əliyevin, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın həyata keçirdikləri
beynəlxalq və regional tədbirlər, uğurlu, məqsədyönlü, düşünülmüş daxili və xarici siyasət öz bəhrəsini
verməkdədir. “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində aparılan məqsədyönlü tədbirlər də bunu deməyə
əsas verir.
Azad Azərbaycan.-2020.-22 fevral.-№19.-S.3.
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XX əsrin faciəsi – Xocalı
Dilimi yandıran yanıqlı ağım...
İbrahim Yusifoğlu,
AMEA-nın N. Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşı
“XX əsrdə ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə təcavüz edilib, soyqırımı
törədilibdir. Onlardan ən dəhşətlisi Xocalıda baş vermişdir. Bu faciə bütün Azərbaycan xalqını sarsıtmış,
Xocalılara ağır mənəvi zərbə olmuşdur. Ancaq xocalılar hətta genosid günündə belə özünü əsl qəhrəman
kimi aparmış, son damla qanlarına qədər qeyri-bərabər vuruşmuş və bu şəhərin ölməzlik tarixini
yaratmışlar”.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Yadda saxlayıb, unutmamalıyıq...
Azərbaycan Şərqlə Qərbin qovuşduğu, müxtəlif geosiyasi maraqların kəsişdiyi məkanda tarix boyu
zəngin mədəniyyətə, qədim dövlətçilik ənənələrinə malik olan yetkin bir millət kimi formalaşmışdır. Lakin
Cənubi Qafqaz regionunda əsrlərlə gedən tarixi-siyasi proseslər, xüsusən erməni şovinizmi nəticəsində
azərbaycanlılar hərbi münaqişələrə cəlb olunmuş, ərazisinin müəyyən hissəsi işğal edilmiş, həmvətənlərimizə
qarşı soyqırımları törədilmişdir. Ermənilərin şovinist millətçi siyasəti XX əsrdə daha da şiddətlənmiş, son
yüzillikdə xalqımız dəfələrlə kütləvi soyqırımlara, deportasiyalara məruz qalmışdır.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə xalqımıza qarşı daha bir soyqırımı törədildi. Təcavüzkar
erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı apardığı etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin qanlı səhifəsi yazıldı.
Azğın erməni cəlladları Xankəndində yerləşən keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə Xocalıya
hücum etdi. Şəhər dağıdıldı, yandırılaraq yerlə yeksan edildi. Xocalı əhalisinə tutulan qanlı divan nəticəsində 613
nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca öldürüldü.
Xocalı əhalisindən 1275 nəfər qoca, uşaq və qadın girov götürüldü. Onlar amansız zülm və məşəqqətlərə
məruz qalmışlar. Xocalıda 487 nəfər ömürlük şikəst oldu, 150 nəfərin taleyi haqqında heç bir məlumat əldə
olunmamış, onların haraya göndərilməsi, necə məhv edilməsi sirr olaraq qalmışdır.
57 nəfər xüsusi amansızlıqla öldürülmüş, onlardan bir qisminin başı kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, dəriləri
soyulmuş, odda yandırılmışdır. 200 nəfərdən artıq adam əlindən, ayağından və ya gözündən olmuşdur. Pərənpərən salınmış Xocalı əhalisi indi 58 rayonda məskunlaşmışdır.
Sənin böyüklüyünə şükür, İlahi!
Xalqımız 28 il bundan əvvəl törədilmiş Xocalı faciəsini dərin kədər hissi, düşmənə nifrətlə qeyd edir.
...Dünyaya göz açdığımız andan ilk sədamız, dünyadan köçdüyümüz anda son nidamız sənin böyüklüyünə
şükür etməyimizdir, Ulu Tanrı!
“Allahdan başqa Allah yoxdur”- kəlamı dilimizdə bəndələrinə məsləhət gördüklərini həmişə uca
tutmuşuq, onun arxasınca getmişik. Bir olan Allahın mərhəmət və səyi nəticəsində həyatda düz və pak olmağa,
özgə malına, yad torpaqlarına göz dikməməyə, insanlara xəyanət və yamanlıq etməməyə, özümüzə bir pay,
qonşuya iki istəməyə həmişə əməl etmişik. Ancaq xain və acgöz erməni qonşularımız tarixin müxtəlif dövrlərində
yaranmış vəziyyətlərdən istifadə edərək azərbaycanlıları əzəli torpaqlarından qovmuş, yaxud soyqırımı törədərək
oralarda məksunlaşmağa başlamışlar. Onlar çar Rusiyası və SSRİ-nin yetmiş ili ərzində ərazilərimizin xeyli
hissəsini müxtəlif hiylələrlə ələ keçirərək bu gün Ermənistan adlanan respublikanın yaranmasına nail olmuşlar.
Bəs bizim günahımız nədir ki...
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Həmişə düşmən əsarətində olmuşuq, Ulu Tanrı! Dağ vüqarlı, el qeyrətli, torpaqcanlı igidlərimiz sinələrini
düşmən gülləsinə sipər edib, Vətən yolunda şəhid olublar! Elimiz-obamız yad ayaqları altında tapdağa dönüb,
viranə qalıbdır.
Misilsiz sərvətlərimiz yad ellərə daşınıb, torpaqlarımıza Dədə Qorqudun verdiyi adla dəyişib,
özgələşibdir. Bütün bu əzablar, dərdlər, işgəncələr azmış kimi, Xocalı dağı çəkildi sinəmizə, Xocalı faciəsi yazıldı
taleyimizə! Əsrin Xatın faciəsindən, Xatın harayından dəhşətli olan Xocalı soyqırımı törətdi insan cildinə girmiş
canavarlar! Xocalı faciəsindən sonra başımızı qaldırıb vətən göylərinə baxmağa, Ulu Tanrıya dualar etməyə
utanırıq... Özü də Xocalıdakı qırğını planlı şəkildə etdilər:
Üzlərə baxmağa gözüm utanır,
Təsəlli verməyə sözüm utanır,
Halına yanmağa üzüm utanır,
Namərdlər əlində qalan torpağımXocalım hey, Xocalım...
Düşmən həmişə düşməndir...
Unutma bunu, oğul! Özü də erməni kimi düşməni! Zənciri özgə əllərdədir. Həmişə qabına yal töküb,
qabağına küt atıb “huy” verənləri var. Belə qansız düşmənin beş addımlığında yaşayırdı Xocalı! Yalqız qalsa da
öz vüqarını, qeyrətini, namusunu, dilini, dinini qoruyub saxlayırdı Xocalı! Nə halına yanan, nə dərdinə qalan oldu.
Düşmən düşmənliyini etdi, sinəsində od qaladı, odlara çatdı Xocalını...
Yetişən olmadı o gün dadına,
Axan qanlar hopdu yeddi qatına.
Səni tay tutdular yaslı Xatına,
Dilimi yandıran yanıqlı ağımXocalım hey, Xocalım...
Qırmızı qar...
“Xocalını gözlərimlə gördüm. Hər yerdən qan iyi gəlirdi. Qar üstündəki kimsəsiz, sahibsiz cəsədlərdən
qorxdum. Qorxdum ki, bu qan üçün heç vaxt Azərbaycan tərəfi, sabahkı nəsillər susmasın. Bu gün ruslar
bizimlədir. Sabah biz tənha qala bilərik”, bunlar bir erməni yazıçısının dedikləri və bəşəriyyətə çatdırdıqlarıdır.
...İsti yuvalarından perikən quşlar, haraya uçursunuz?! Başınız üzərində hərlənən caynaqlı düşmənlərinizi
görmürsünüzmü?.. Görmürsünüzmü, bu vəhşilər qana susayıblar? Sizi məhv etmək üçün alçaqlığa əl atırlar.
Haraya qaçırsan körpə balam, dörd yanın düşməndir, düşmən də həmin düşməndir sənə də qıyar!
...Qar yağanda sevinmisən, baharda torpağımız bərəkətli, düzlərimiz laləli olacaq, - demisən, Xocalının
ağsaqqalı. Qarın ağlığı xəyalını ağ günlərə aparıb, sevinmisən. Bəs qırmızı qarı görəndə hansı hissləri keçirirdin?
Qırmızı qarı - oğlunun, qızının, nəvənin qanına boyanmış qarı deyirəm! Düşmənə nifrətin güclü idi, yoxsa
şan-şöhrət axtaran, vəzifə davası aparan biqeyrət vətən oğullarına? Ağ qar qırmızı qana boyandı, o qan Xocalı
torpağına hopdu...
Günəş üzərinə qəm saçacaqdır,
Otlar göz yaşıyla boy atacaqdır,
Lalələr rənginə qan qatacaqdır...
Baharda saralan yaşıl yarpağımXocalım hey, Xocalım...
O gün gələcək...
Sinəmizə çəkilən Xocalı dağının 28 ili tamam olur. Hələ ki, Xocalı düşmən əlindədir, hələ ki, Xocalıdan
sağ qalanlar köçkün adı ilə yaşayırlar. Hələ ki, Xocalısız Xocalı dərdi ilə yaşayırıq. Yaşayırıq - sabaha ümidlə...
Yaşayırıq- Xocalıya qayıtmaq, bu torpağa diz çöküb, səcdə etmək üçün. Bu torpağın murdarlanmış sinəsini göz
yaşımızla yumaq üçün...
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“Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün bizim kifayət qədər hərbi gücümüz, iqtisadi
potensialımız və siyasi iradəmiz vardır... Mövcud status-kvo qəbul edilməzdir və Ermənistanın işğalçı
qüvvələrinin torpaqlarımızdan çıxarılması tələbi daim gündəmdədir. Azərbaycan xalqı və dövləti Xocalı faciəsini
heç vaxt unutmur və unutmayacaqdır”.
Xocalı soyqırımının ildönümü haqqında respublika prezidentinin sərəncamından gətirdiyimiz sitatda da
görürük ki, Xocalı faciəsi unudulan dərd deyildir.
Gün gələcək, XX əsrdə törədilmiş Xirosima, Naqasaki, Xatun faciələrindən də dəhşətli olan Xocalı
soyqırımı beynəlxalq səviyyədə hüquqi-siyasi qiymətini alacaq, faciənin səbəbkarları və iştirakçıları törətdikləri
əməllərə görə cavab verəcəklər. O gün gələcək...
... Hələ ki, yaşayırıq, hələ ki, Xocalı faciəsindən iyirmi səkkiz il keçir, hələ ki, Xocalı matəmini keçiririk:
Qoynundakı yadlar qovulacaqdır,
Şişmiş burunları ovulacaqdır,
Bu dərd içimizdə qovrulacaqdır,
Sinəmə çəkilən sağalmaz dağım
Xocalım hey, Xocalım!
Ədalət.-2020.-22 fevral.-№33.-S.9.
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Beynəlxalq ictimaiyyət dərk etməlidir ki, Xocalı soyqırımı bütün
bəşəriyyətə qarşı yönəlib
Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı cinayəti Dağlıq Qarabağın işğalı
planının tərkib hissəsi idi
Zəka
Hər il olduğu kimi, bu il də Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü ilə əlaqədar dünyanın bir sıra
ölkələrində soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılır, qətliamın dünya ictimaiyyətinə tanıdılması
istiqamətində müxtəlif tədbirlər keçirilir. Artıq bəzi ölkələrdə Azərbaycan diasporunun təşkilatçılığı ilə
Xocalı qətliamının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirlərə start verilib.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu il dünyanın 50-dən çox ölkəsində Xocalı soyqırımının qurbanları yad
ediləcəyi nəzərdə tutulur. Artıq diaspora təşkilatlarımızın təşəbbüsü və dəstəyi ilə xarici ölkələrdə Xocalı
soyqırımı qurbanlarının yad edilməsi ənənə halını alıb. Belə ki, ötən il ABŞ tarixində ilk dəfə olaraq
azərbaycanlılara məxsus olmayan qeyri-hökumət təşkilatları - Amerika Sefardlar Federasiyası, Amerika
Müsəlmanları Liderləri İttifaqı Xocalı soyqırımı qurbanlarına həsr edilmiş geniş tədbir keçiriblər. Həmçinin ABŞın İllinoys ştatının Çikaqo şəhərində Holokost Muzeyi və Təhsil Mərkəzində Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsi yad edilib. 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 olunub. Qeyd edək ki, bu kimi tədbirlərin çoxsaylı ölkələrdə təşkil edilməsi Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından əhəmiyyət daşıyır. Tədbirlərdə səsləndirilən şüarlar,
iştirakçılara paylanan braşüra, digər çap və vodeo materiallar əyani vəsait olaraq Xocalı fasciəsinin mahiyyətini
anlatmış olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
istiqamətində məqsədyönlü siyasət yürüdür, ardıcıl tədbirlər həyata keçirir. Hələ 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa
Şurasına qəbul edildikdən az sonra-həmin il aprelin 26-da Avropa Şurası Parlamenti Assambleyasında
Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı siyasətinin tanıdılmasına dair ilk sənəd hazırlanıb. O vaxt
nümayəndə heyətimizə rəhbərlik edən Azərbaycanın bugünkü Prezidenti İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində
sənəd gerçəkləşib və imzalar toplanıb. Ümumilikdə 200-dən artıq sözün yer almasına icazə verilməyən bu sənəddə
son 200 ildə ermənilərin xalqımıza qarşı həyata keçirdikləri soyqırımı siyasəti, eləcə də Xocalı faciəsi öz əksini
tapıb. Son illərdə də Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində mühüm işlər
görülməkdədir. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 2008-ci il mayın 8-də
irəli sürdüyü "Xocalıya ədalət!" Beynəlxalq təbliğat və məlumatlandırma kampaniyası təqdirəlayiqdir. Həmçinin
bu istiqamətdə Azərbaycan diasporunun fəal nümayəndələri də ardıcıl işlər aparırlar. Təqdirəlayiq haldır ki,
gğrülən işlərin nəticəsi olaraq artıq bir sıra ölkələrin parlamentləri tərəfindən Xocalı hadisələri soyqırımı aktı kimi
tanınıb.
***
Qeyd edək ki, Xocalıda baş verənlər soyqırımı ilə əlaqədar beynəlxalq konvensiyaların müddəalarına
cavab versə də, təəssüflər olsun ki, dünya ictimaiyyəti hələ də faciəyə siyasi qiymət verməyib. Ermənilərin
törətdiyi müdhiş cinayətin xarakteri və miqyası BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli qətnaməsi ilə
qəbul edilmiş "Soyqırımı cinayətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" Konvensiyada əksini
tapmış müddəalara tam uyğundur. Qabaqcadan planlaşdırılmış kütləvi və amansız qırğın aktı həmin ərazidə
yaşayanların məhz azərbaycanlı olduqlarına görə həyata keçirilib. Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı cinayəti
Dağlıq Qarabağın işğalı planı çərçivəsində Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin növbəti
mərhələsi idi. Məlum olduğu kimi, məhdud coğrafi zonada oxşar əməllərin törədilməsi keçmiş Yuqoslaviya üçün
Beynəlxalq Cinayət Tribunalı tərəfindən soyqırımı aktı kimi tövsif edilib. Təəssüf ki, bir çox dövlətlərin ikili
standartlardan çıxış etməsinin, bəzilərinin məsələyə ehtiyatla yanaşmasının nəticəsidir ki, dünya ictimaiyyəti
Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu dilinə gətirmək istəmir. Təsəvvür etmək çətindir ki, tarixdə analoqu
olmayan belə qəddarlıq və vəhşilik XX əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş verib. Lakin dünya unudur
ki, bu cinayət təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlib.
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***
Azərbaycan öz həqiqətlərini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq məqsədilə Almaniyanın Berlin
şəhərindəki Brandenburq qapıları yaxınlığında yerləşən Paris meydanında Xocalı Soyqırımının 28-ci ildönümü
ilə əlaqədar Ümumavropa Qarabağ mitinqi keçiriləcək. Dünyanın 30-a yaxın ölkəsində fəaliyyət göstərən diaspor
təşkilatlarının təşəbbüsü və Almaniya Azərbaycanlıları Alyansının təşkilatçılığı ilə keçirilən mitinq fevralın 22-si
saat 13:00-da baş tutacaq. Aksiyaya Azərbaycan, Almaniya, Niderland, Macarıstan, Polşa, İspaniya, İtaliya,
Belçika, İsveç, Latviya, Litva, Estoniya, Çex Respublikası, Avstriya, İsveçrə, Norveç, Finlandiya, Fransa,
Rumıniya, Xorvatiya, Böyük Britaniya, Yunanıstan, Moldova, Ukrayna, Gürcüstan, Türkiyə, ABŞ, Kanada və bir
sıra başqa ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız, eləcə də Azərbaycana dost münasibət bəsləyən xalqların diaspor
üzvlərinin qatılacağı gözlənilir. Aksiyanın vacibliyinə diqqət yönəldən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif
Nağı deyib ki, beynəlxalq təşkilatlarımız bütün ölkələrdə fəal olmalıdır. Çünki, diaspor təşkilatlarını bir araya
gətirən əsas ideyalardan biri və birincisi Qarabağın azadlığı idayasıdır. "Hər bir diaspor təşkilatı və onun üvləri
Qarabağın azadlığı idayasına xidmət etməlidirlər və bu istiqamətdə Azərbaycan dövlətinin yanında olmalı, öz
dəstəklərini verməlidirlər. Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətin uğurla nəticələnməsi üçün oz paylarını
verməlidirlər və son illərdə hiss olunur ki, bu istiqamətdə diaspor təşkilatlarımız xüsusilə də Avropada xeyli
fəallaşıblar. Diaspor Komitəsinin yeni rəhbəri o istiqamətdə yorulmadan fəaliyyət göstərir və biz də onu izləyirik.
Bizim oradakı diaspor təşkilatları ilə əlaqələrimiz var, biz də onlarla Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar əməkdaşlıq
edirik. Mən hesab edirəm ki, demək olar ki, bütün Avropanı əhatə edən bir mitinq olacaq. Hətta mən mətbuatdan
izlədim ki, Amerikadan, digər yerlərdən də nümayəndələr bu mitinqdə iştirak edəcəklər. Avropadakı təşkilatlarla
biz əlaqə saxlayırıq və şahidiyik ki, ciddi şəkildə hazırlaşırlar. Bu tədbirin əhəmiyyəti də böyükdür və vacibdir.
Dünya ictimaiyyətinə, Avropa ictimaiyyətinə birmənalı şəkildə Qarabağla bağlı həqiqətlər çatdırılmalıdır və bu
məsələnin bir tərəfidir. Dövlətlər də, beynəlxalq təşkilatlar da Qarabağla bağlı həqiqətləri bilməlidir və
Azərbaycanın haqlı mövqeyini başa düşməli, müdafiə etməlidirlər. Eyni zamanda bu cür mitinqlərin keçirilməsi,
bu cür tədbirlərin keçirilməsi bizim Avropadakı diaspor təşkilatlarımızın, soydaşlarımızın bir araya gəlməsi,
güclənməsi, qüdrətlənməsi, vahid mövqeyi ortaya qoyması üçün çox vacibdir. Belə aksiyaların ətrafında
birləşmək diaspor təşkilatımızın gücünü artırır. Ona görə də hesab edirəm ki, nəzərdə tutulan mitinq çox müsbət
bir hadisədir və hesab edirəm ki, hər kəs də buna dəstək verməlidir". Onu da vurğulayaq ki, bütün hallarda
bəşəriyyət bilməlidir ki, Xocalı faciəsi son 200 ildə Azərbaycan xalqına qarşı aparılan soyqırımı siyasətinin ən
qəddar mərhələsi olub. Odur ki, təkcə ildönümü günündə və ya ərəfəsində soyqırımını xatırlatmaqla
kifayətlənmək olmaz. Bu istiqamətdə işlər davamlı görülməli, məsələyə tarixi kontekstdən və sistemli şəkildə
yanaşılmalıdır.
Olaylar. - 2020. - 22-24 fevral. - № 19. - S. 11.
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Xocalı faciəsi erməni-faşist təfəkkürünün dəhşətli cinayətidir
Erməni məkri
Təhmasib Novruzov,
“Azadlıq Hərəkatçıları” İctimai Birliyinin sədri
Ermənilərin Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ortalığa atıldığı zamandan başlayaraq istər imperiya
tərkibində, istərsə də müstəqillik dövründə ölkəyə rəhbərlik edənlərin heç biri, nəinki problemin qarşısının
alınmasına cəhd etməmiş, hətta baş verən qanlı hadisələrə beynəlxalq aləm tərəfindən siyasi və hüquqi qiymət
verilməsinə belə nail ola bilməmişdi. Məhz xalqın təkidli tələbi ilə ümummilli liderin siyasi hakimiyyətə
qayıdışından sonra bir sıra tarixi gerçəkliklərin ortaya çıxması, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya tanıdılması
sahəsində misli görünməmiş addımlar atılmağa başlanmış və həmin addımların nəticəsini bu gün açıq-aydın hiss
edirik. Xalqımızın, ümumən, bəşəriyyətin tarixində misli görünməmiş Xocalı qətliamı da, məhz ümummilli
liderin ölkəyə ikinci dəfə rəhbərliyi dövründə beynəlxalq qurumların və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə olduğu
kimi çatdırılmağa başlanılmış, bu gün də həmin həqiqətləri eşitməsi və görməsi yolunda irimiqyaslı addımlar
atılmaqdadır. Bu qanlı faciənin əksər beynəlxalq qurumlar, bir sıra dövlətlər tərəfindən rəsmən pislənilməsi və
onu bəşəri cinayət kimi tanınması, aparılan məqsədyönlü siyasətin uğurlu nəticəsidir.
Həm mətbu yazılarımda, müsahibələrimdə, həm də televiziya çıxışlarımda dəfələrlə səsləndirdiyim bir fikri
yenidən təkrar etməyə ehtiyac duyuram. 1988-1993-cü illərdə ölkəmizdə, əsasən. Bakıda, Dağlıq Qarabağda və
digər regionlarda baş verən faciələrin ətraflı öyrənilməsi və hüquqi-siyasi qiymət verilməsi üçün vahid istintaq
komissiyası yaradılmalı, bütün faciələrə eyni kontekstdən yanaşılmaqla hadisələrin başvermə səbəbləri, törədilmiş
bəşəri cinayətlərə hazırlıq “laboratoriyası”, nəhayət. həmin cinayətlərin müasir dünya düzəninin hüquqi aktları ilə
bir araya sığmayan əhatə dairəsini dəqiqliklə müəyyənləşdirilməlidir. Ən azı, gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün
tam əhatəli, təkzibolunmaz dəlillərə və sübutlara əsaslanan sənədlər toplusu ortaya qoyulmalıdır. Çünki baş verən
bütün hadisələr dağılmaqda olan bir imperiyanın Qafqazda təsir dairəsini və nüfuzunu qoruyub-saxlamaq, bu
regionda əsas vassalı olan, ötən əsrin əvvəllərində məhz bu vassallığı möhkəmləndirmək məqsədilə tarixi
Azərbaycan torpaqlarında süni olaraq yaradılan Ermənistanın bu istəkdən maksimum yararlanması üçün istifadə
etməsi ilə birbaşa bağlıdır. Qəribəsi budur ki, həmin dövrlərdə təkcə dağılmaqda olan Sovet İmperiyası deyil, həm
də bir sıra dünya gücləri də Qafqazda istəklərinə nail olmaq üçün məhz tarixdə ikiüzlü, xain millət imici qazanmış
hayları seçmişdilər.
Təbii ki, o dövrdə həm Azərbaycan hakimiyyətinin yanlış xarici siyasəti, həm erməni diasporunun
genişmiqyaslı fəaliyyəti, həm də erməni-hay tayfalarının satqın imicindən faydalanmaq istəyi bunu şərtləndirən
başlıca amillər idi. Bütün bunların fonunda dünyanın erməni lobbisi və ermənipərəst qüvvələr tərəfindən müxtəlif
üsullarla ələ alınaraq və ya siyasi səbatsızlıqdan, bir sözlə, bilərəkdən, ya bilməyərəkdən dünya güclərinin və
ermənilərin bu istəyinin reallaşmasına yardımçı olan, “sapı özümüzdən olan balta”ların da əvəzsiz “xidmətləri”
nəticədə düşmənlərimizin istəklərinə nail olmalarına münbit şərait yaratdı.
Geosiyasi maraqların Qarabağ labirinti
SSRİ dağılandan sonra bütün müttəfiq respublikalar beynəlxalq birliyin subyektinə çevrilmişdi. Moskvanın
və erməni lobbisinin hərtərəfli dəstəyi ilə Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək niyyəti Azərbaycan xalqının
möhtəşəm dirənişi nəticəsində baş tutmamışdı. Bu qədim Azərbaycan torpağı beynəlxaq birliklər, o cümlədən
BMT tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisi olaraq tanınmışdı. Təbii ki, həm Kremlin, həm də erməni
lobbisinin istəklərinə nail ola bilməmələri onları daha da hiddətləndirmişdi. Erməni lobbisinin təsir imkanları olan
bir sıra dünya dövlətləri də Qarabağ düyünündən öz maraqları naminə istifadə etmək üçün Ermənistana müxtəlif
formalarda dəstək verməkdən çəkinmədi. Beləliklə, həmin dövlətlərlə də gizli separatçılığa gedən Mixail
Qorbaçov, tör-töküntüləri və Moskvanın imperiyapərəst qüvvələri Qarabağ məsələsi ilə bağlı yeni planlarını işə
salmağa başladılar. İlkin plan, yəni SSRİ tərkibində Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR-dən alınıb Ermənistan
SSR-ə verilməsi baş tutmadığı təqdirdə Kremlin yeni planı işə salacağı gözlənilən idi.
Bir məqamı xüsusi qeyd etməyi vacib hesab edirəm. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin bir qismi bu
qarşıdurmanın birbaşa Kremldən idarə olunduğunu anlayır və onun genişlənməsinin qarşısını almağa cəhd
göstərirdilər. Məsələn, beş erməni kəndini birləşdirən Naxçıvanik sovetliyinin əhalisi, hər kənddən bir
nümayəndənin və kənd sovetinin Hamlet adlı sədrinin, eləcə də onun katibinin imzası, sovetliyin möhürü ilə təsdiq
edilmiş məktub hazırlayıb 1991-ci il oktyabrın 24-də gizli yolla Ağdamdakı könüllü müdafiə qərargahına
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göndərmişdi. Məktubda Azərbaycan hökumətindən erməni kəndlərində məskən salan quldur dəstələrinin
çıxarılmasına kömək etmələri xahiş olunur və Azərbaycan Bayrağının kənddə qaldırılmasına, ölkə qanunlarına
əməl etməyə hazır olduqları vurğulanırdı. O da qeyd olunurdu ki, əgər bu plan müsbət həllini taparsa, Dağlıq
Qarabağın digər erməni kəndləri də onlara qoşulacaq.O zaman AXC Ağdam şöbəsinin sədri, Milli Məclisin
deputatı Eldar Bağırovla birlikdə həmin məktubu götürüb Bakıya gəldik. Məktubla bağlı həmin dövrdə ölkədə
real qüvvə olan AXC-nin sədri Əbülfəz Elçibəy və Ağdamdan seçilmiş Tamerlan Qarayevlə söhbət etdik. Hər
ikisi bu məsələni çox gizli saxlamağı tövsiyə edərək, bunun birbaşa Kremlin siyasətinin pozulması olduğunu qeyd
etdilər. Ali Sovetin sessiyasında, oktyabrın 28-də Eldar Bağırov o zaman iç üzü hələ açılmayan, ustalıqla
maskalanan Rəhim Qazıyevlə də məktub barədə söhbət etmiş və iki surətdən ibarət olan həmin məktubun birini
Rəhimin təkidi ilə ona vermişdi. Bundan bir gün sonra məni aldadaraq təcili rayona göndərdilər, iki gün sonra isə
Eldar Bağırov Bakıda qətlə yetirildi. “Morq”da cibindən bütün sənədləri götürüldü, lakin cibində qalan həmin
məktubun surəti tapılmadı. Sonralar, 1992-ci ilin iyun ayında Naxçıvanik və digər dörd kənd quldurlardan
təmizləndiyi zaman, həmin kənddən əsir götürülmüş yerli ermənilərin dediklərinə görə, 1991-ci il noyabr ayının
əvvəlində yuxarıda qeyd olunan həmin məktuba imza atmış yeddi nəfərin hamısı erməni quldurları tərəfindən
kəndin ortasında güllələnmişdi. Bütün bu və digər faktlar bizdən tələb edirdi ki, bu məkrli, qeyri-insani siyasətin
ayaq açıb yeriməməsi üçün daha ağıllı taktika seçək. Ancaq məhz içimizə salınaraq, özlərini vətən və millət fədaisi
kimi göstərən, əslində, imperiyanın siyasətinin reallaşmasına xidmət edən qüvvələr belə taktika seçilməsinə var
gücləri ilə mane olurdular.
Noyabr ayında AXC Ali Məclisində Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin Ağdam və Şuşa
rayon təşkilatlarından ayrılması haqqında qərarı, həmin rayon və kəndlərin de-fakto hərəkatçı qüvvələrdən ayrı
salınması da, şübhə yoxdur ki, bu məkrli siyasətə xidmətin tərkib hissəsi idi. Beləliklə, Qarabağın o zamankı ölkə
hakimiyyətindən heç bir dəstək ala bilməyən bütün azərbaycanlı yaşayış məntəqələri, həmin dövrdə
Azərbaycanda ən real qüvvə olan AXC-dən də ayrıldı və nəticədə köməksiz vəziyyətdə qaldılar. Həmçinin, Dağlıq
Qarabağda fəaliyyət göstərən Azərbaycan hökumətinin Təşkilat Komitəsinin işinin iflic vəziyyətinə gətirilməsi
planı da reallaşdırılırdı. Bundan sonra təhlükə ilə üz-üzə qalan Təşkilat Komitəsi Xankəndini tərk edərək Ağdama
köçürüldü. Məhz bütün bu hazırlıqlardan sonra Kremldən təlimat alan ermənilər 1991-ci il noyabrın əvvəllərindən
başlayaraq, ayrı-ayrı kəndlərə silahlı hücumlara başladılar.
Vəziyyəti yerində araşdırmaq məqsədilə bölgəyə səfər edən Azərbaycan Respublikasının yüksək rütbəli
dövlət məmurlarının olduğu helikopter vuruldu və helikopterdə olanların hamısı qətlə yetirildi. Belə bir zamanda
respublikada, xüsusən paytaxt Bakıda milli birlik, xalqla hakimiyyət arasında etimad yaradılmalı olduğu halda, o
zamankı hakimiyyətin qətiyyətsizliyindən istifadə etməyə çalışan, rəhbər heyətin əksəriyyəti Kremlin planına
yardım edən AXC-nin başbilənləri xalqı münaqişənin həllində birliyə səfərbər etmək əvəzinə, qarşıdurmanı
gücləndirir, Qarabağda baş verən hər bir olaya görə hakimiyyəti sadəcə qınamır, insanları hakimiyyət uğrunda
savaşa cəlb edirdi.
Xocalı ermənilərin
xüsusi planına daxil idi
1992-ci ilin yanvarından başlayaraq Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə ardı-arası
kəsilməyən hücumlar başlandı. Köməksiz qalan yerli əhali təpədən - dırnağa silahlanmış erməni quldurları və
Sovet Ordusunun 366-cı polkunun hücumlarına mətanətlə sinə gərsələr də, qeyri-bərabər qüvvələr savaşında geri
çəkilməli olurdular. Beləcə ard-arda Kərkicahan, Meşəli, Cəmilli, Malıbəyli, Quşçular, Qaradağlı, Xocavənd
kəndləri işğal olundu. Əsgəranla Xankəndi arasında yeganə azərbaycanlı yaşayış məntəqəsi kimi Xocalı uzun
müddət özünü qoruya bildi. Ancaq hadisələrin içində olan hər kəs bilirdi ki, ermənilər bu şəhərə xüsusi plan
hazırlayırdılar. Bunun da üç başlıca səbəbi var idi. Birinci səbəb Xocalının qədim tarixə malik olması, bu yerlərin
qədim türk məskənləri olduğunu sübut edən saysız-hesabsız tarixi abidələrin, o cümlədən Xocalı-Gədəbəy
mədəniyyət nümunələrinin mövcudluğu idi ki, ermənilər hər zaman belə yaşayış məskənlərinə qarşı daha amansız
olmuşlar. İkinci səbəb, 1988-ci ilin sentyabrında bu şəhərə hücum edən ermənilərin xeyli sayda itki verərək geri
çəkilməyə məcbur edilmələri idi ki, bu fakt onları Xocalıya və xocalılara qarşı daha da aqressivləşdirmişdi.
Nəhayət, üçüncü səbəb isə, Dağlıq Qarabağda yeganə aeroportun Xocalıda yerləşməsi idi ki, bu da ermənilərin
Yerevan və Moskva ilə əlaqələrində mühüm əhəmiyyətli strateji maraq idi.
Artıq bölgədə qalan yeganə azərbaycanlı yaşayış məntəqəsi -- Xocalı şəhəri gecə-gündüz artilleriya silahları
ilə atəş altında saxlanılırdı. Bakıda başı hakimiyyət savaşına qarışan həm iqtidar, həm də AXC rəhbərləri isə hər
gün yalançı vədlər verir, əhaliyə kömək göndəriləcəyini deyir, ancaq heç bir yardım edilmirdi. Nəhayət,
Ağdamdakı könüllü müdafiə batalyonları bir araya gələrək, Xocalı əhalisini xilas etmək üçün əməliyyat keçirməyi
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planlaşdırdılar. Fevralın 23-də keçirilməsi nəzərdə tutulan həmin əməliyyat o zaman Müdafiə Nazirliyinin
nümayəndəsi kimi Ağdamda olan Fəhmin Hacıyev tərəfindən dayandırıldı.
AXC yetkililərindən olan F.Hacıyevin sonradan bu əməliyyat planının dayandırılması əmrinin Bakıdan,
konkret olaraq yenicə müdafiə naziri təyin edilmiş Tahir Əliyevdən gəldiyini desə də, bu faktın həmin dövrdə
dəqiq araşdırılmaması ilə bağlı bir sıra məqamlar var. Xüsusilə, Gəncə Dəmir Yol İdarəsi ilə birgə təxminən 20
kilometrlik zəncir-trosla qatarı Ağdamdan Xocalıya göndərib, dinc əhalini çıxarmaq planının da pozulması orada
daha böyük qırğın olmasında maraqlı qüvvələrin olduğunu deməyə tam əsas verir.
Xocalı qətliamı haqqında, onu törədən ermənilər, qırğının miqyası, insan ağlına sığmayan vəhşət doğuran
məqamları barədə kifayət qədər yazılıb və deyilib. Bu yazılanların və deyilənlərin cəmiyyət daxilində
təkrarlanmasından daha çox, bu gün bütün bunları dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa ehtiyac var. Son illər həm
dövlət qurumlarının, həm də Heydər Əliyev Fondunun bu sahədəki məqsədyönlü siyasətinə dəstək verən vətəndaş
cəmiyyətinin genişmiqyaslı fəaliyyəti bunun üçün zəmin yaratmışdır. Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının bu soyqırımının dünya miqyasında
əks-səda doğurmasında mühüm rol oynadı. Ermənilər tərəfindən törədilmiş Xocalı qətliamı bəşər tarixinin ən
qanlı, insanlıq normalarına sığmayan bir faciəsidir. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyanın bu qətliama
rəhbərlik etdiyini həyasızcasına bildirməsi erməni qəddarlığının bariz nümunəsidir. Bu, ümumən insanlığın
faciəsidir! Bu, bütün dünyanın faciəsidir və məsələyə də bu konteksdən yanaşmaq, onu bəşəri faciə kimi dünyaya
tanıtmaq gərəkir. Bu faciənin törədilməsinin səbəbləri sırasında erməni faşist düşüncəsi ilə keçmiş sovet
imperialist siyasi təfəkkürünün başlıca rol oynaması isə danılmaz həqiqətdir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərinin və BDU-nun yubiley tədbirlərində vurğuladığı kimi, tarix
hər zaman təkrarlanır və təkrarlanan tariximizdə ötən hadisələrdə zərərimizin əsl səbəblərini doğru-düzgün
bilmədən, yanlşlıqlarımızın gətirmiş olduğu ümummilli bəlalarımız haqqında müfəssəl məlumata malik olmadan,
onların yenidən təkrarlanması təhlükəsi qaçılmazdır.
Bugünlərdə Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı müzakirələrdə işğalçı ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan Xocalı faciəsinin ermənilər
tərəfindən törədildiyini ört- basdır etməyə cəhd göstərsə də, Prezident İlham Əliyevin təkzibolunmaz faktları
qarşısında aciz qaldı. Görünür, Nikol Paşinyan sələfi Serj Sarkisyanın Xocalı qətliamının təşkilatçısı olduğunu
bəyan etdiyini “unudub”.
Xalq qəzeti.-2020.-22 fevral.-№40.-S.10.
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Ümumxalq hüznü, yaddaşlardan silinməyən Xocalı faciəsi Türkiyədə anılıb
Yasəmən Musayeva
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu Türkiyənin İstanbul şəhərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı silsilə tədbirlər
keçirir. Növbəti tədbir "Okçular vakfı”nda təşkil olunub.
Öncə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş foto-sərginin nümayişi keçirilib.
Tədbirdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, Azərbaycan və Türkiyə
respublikalarının Dövlət himnləri səsləndirilib.
Tədbirdə çıxış edən Bəyoğlu Bələdiyyəsinin sədri Haydar Ali Yıldız Xocalı soyqırımının Türkiyədə böyük
üzüntü, ümumxalq hüzn, yaddaşlardan silinməyən faciə kimi qəbul edildiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, bu
dərd bundan sonra da unudulmayan acı kimi insanlarımızın qəlbində yaşayacaq.
Bəyoğlu icra başçısı Mustafa Demirelli keçmişi dəqiq şəkildə təhlil edib gənclərimizin
məlumatlandırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Bütün dünya xalqlarını bu hadisəyə, ümumilikdə terrorizmə,
erməni vandalizminə qarşı səsini ucaltmağa çağırıb.
Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulu Məsim Hacıyev tarixi hadisələrin xronologiyasına nəzər salıb:
"1905-ci ildə Qarabağda, 1918-də Bakıda və 1992-ci ildə Xocalıda Azərbaycan türklərinə qarşı həyata keçirilən
soyqırımlarını bir-birindən ayırmaq olmaz, çünki hamısı erməni separatçı terrorçularının eyni məqsəd üçün həyata
keçirdikləri cinayətlərdir. Birinci Dünya müharibəsində üç cəbhədə müharibə aparan Osmanlı imperiyasını
arxadan xəncərləyərək cinayətlər törətmiş ermənilər həmin əməllərini daha sonra Azərbaycan torpaqlarında
davam etdiriblər”. Ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımının təfərrüatları barədə məlumat verən Baş Konsul
M.Hacıyev daha sonra bu faciəni daim gündəmdə saxlayan Türkiyəyə təşəkkür edib.
Türk Ocaqları İstanbul şöbəsinin müdiri Cezmi Bayram tarix boyu ermənilərin türk millətinə və
Azərbaycan torpaqlarında dinc əhaliyə qarşı törətdikləri ardıcıl və düşünülmüş soyqırımı siyasəti, həmçinin
Xocalı faciəsi haqqında bəhs edib. Cezmi Bayram bu qanlı hadisənin dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində
tələbələrin və sosial medianın rolunun vacibliyini vurğulayıb.
Aİİ-nin Elm və innovasiyalar üzrə prorektoru Aqil Şirinov erməni vəhşiliklərini tarixi nöqteyi-nəzərdən
təhlil edib. O, Xocalıda baş vermiş soyqırımı faktlarını, insanların hansı amansızlıqlarla - qadın, qoca, uşaq
demədən qətlə yetirildiyini bildirib. A.Şirinov, həmçinin XX əsrin əvvəllərində ermənilər və onların havadarları
tərəfindən Azərbaycan türklərinə qarşı törədilmiş 31 Mart hadisələrini, soyqırımı nəticəsində dinc əhalinin
amansızlıqla qətlə yetirilməsini, yüzlərlə kəndi, yaşayış yerlərini dağıdıb viran qoymalarını diqqətə çatdırıb. Qeyd
edib ki, tarix boyu ermənilər türk-müsəlman əhalisinə qarşı düşmən münasibətində olublar.
Erməni Təcavüzünün Tanıdılması İctimai Birliyinin sədri, Qarabağ veteranı jurnalist Səriyyə Cəfərova
çıxış edərək Xocalıda qətlə yetirilmiş 63 uşaqdan bəhs edən, 4 dildə nəşr olunan "Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər”
kitabından söhbət açıb. S.Cəfərova soyqırımı haqqında olan rəsmi və gizlədilmiş faktlar, öldürülən insan sayı
haqqında məlumat verib. Şahidlərin, o hadisələrdən sağ çıxmış insanların, əsir düşüb, daha sonra əsirlikdən xilas
olanların həmin hadisələr barədə söylədikləri tədbir iştirakçılarını duyğulandırıb.
Tədbirdə "Xocalı zülmət bir gecə” sənədli filminin də nümayişi olub. Filmdə Xocalı soyqırımının canlı
şahidləri həmin gündən danışırlar.
Azərbaycan.-2020.-22 fevral.-№40.-S.7.
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Xocalı soyqırımı insanlığa qarsı cinayətdir
Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ötən əsrdə insanlıq əleyhinə törədilmiş ən dəhşətli və faciəli
hadisələrdən biri kimi daxil olmuşdur
Coşqun Məmmədov,
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Elm və Təhsil Komitəsinin eksperti
Tarix boyu xalqımıza qarşı terror, kütləvi qırğın, deportasiya və etnik təmizləmə kimi bəşəri
cinayətlər törətmiş erməni şovinistlərinin Xocalıda törətdikləri hərbi cinayət, xalqımıza qarşı yürüdülən
növbəti düşmənçilik siyasətinin davamı idi.
1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə aylarla mühasirədə saxlanılan Xocalı şəhəri keçmiş SSRİnin 366-cı motoatıcı alayının ağır hərbi texnikası və hərbi heyətinin birbaşa dəstəyi ilə erməni silahlı qüvvələri
tərəfindən yerlə-yeksan edildi, əliyalın dinc əhaliyə xüsusi amansızlıqla divan tutuldu. Hücum zamanı 25 tank, 87
zirehli döyüş maşını, 28 piyada döyüş maşını, 45 artilleriya top sistemindən istifadə edildi.
Dörd aydan artıq müddət ərzində mühasirədə saxlanılan 3 minə yaxın mülki əhali erməni zülmündən xilas
olmaq üçün öz doğma yurd-yuvalarını tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Soyuq və qaranlıq gecədə çöllərə,
meşələrə üz tutan Xocalı sakinləri ağlagəlməz müsibətlərlə, dözülməz əzab-əziyyətlərlə qarşılaşdılar. Çox
təəssüflər olsun ki, həmin dövrdə mərkəzi hakimiyyət tərəfindən Xocalıya heç bir yardım olunmaması səbəbindən
əhalinin böyük bir hissəsi quduzlaşmış erməni cəlladlarının xain hücumundan xilas ola bilmədi, nəticədə erməni
zülmünün qurbanına çevrildilər.
Azğınlaşmış erməni cinayətkarları uşaq, qoca demədən insanları xüsusi amansızlıqla qətlə yetirirdilər.
Mühasirədən qurtulmağa müvəffəq olmuş insanları isə meşələrdə, çöllərdə pusqu quraraq girov götürür, onlara
tarixdə görünməmiş müxtəlif işgəncələr verərək vəhşicəsinə qətlə yetirirdilər.
Nəticədə, bu qanlı faciə zamanı aralarında 63 nəfər uşaq, 106 nəfər qadın, 70 nəfər ahıl, qoca olmaqla,
ümumilikdə, 613 nəfər qətlə yetirilmiş, 487 nəfər isə aldığı güllə yaralarından əlil olmuşdur. Faciə zamanı
Xocalının 1275 dinc sakini girov götürülmüşdür ki, onlardan 197 nəfərinin sonrakı taleyi hələ də məlum deyildir.
Hərbi təcavüz nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə
valideynlərindən birini itirmişdir. Soyqırım zamanı qətlə yetirilənlərdən 56 nəfəri xüsusi qəddarlıqla qətlə
yetirilmiş, onların başları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, başlarının dəriləri soyulmuş, bədən əzaları kəsilmiş, diridiri yandırılmış, hamilə qadınların hələ dünyaya göz açmayan məsum körpələri batinlərindən yarılaraq
çıxarılmışdır.
Hesablamalara görə şəhərin işğalı nəticəsində dövlət əmlakına və mülki əhalinin şəxsi əmlakına külli
miqdarda maddi ziyan dəymişdir. Xocalı faciəsinin adı indi tarixə dinc əhalinin soyqırımı olaraq daxil olmuş və
hərbi cinayətlər olaraq yaddaşlardan heç vaxt silinməyən Xatın, Ruanda, Srebrenitsa və Holokost kimi faciələrlə
birgə çəkilir.
Bütün dünyanın gözü önündə törədilmiş bu dəhşətli soyqırıma ilk siyasi-hüquqi qiymət isə, məhz
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə yenidən qayıdışından sonra verilmişdir. Belə
ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1994-cü il 24 fevral tarixli 791 nömrəli qərarı ilə fevralın 26-ı
Xocalı soyqırımı günü olaraq elan edilmiş və bu qanlı faciə barədə beynəlxalq təşkilatlara müraciət
ünvanlanmışdır.
Ulu Öndər Heydər Əliyev Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində bu amansız
kütləvi qırğının tarixi-siyasi mahiyyətini bu cür göstərmişdir: “Xocalı faciəsi 200 ilə yaxın bir müddətdə erməni
şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və
soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir... Bu amansız və qəddar soyqırım aktı insanlıq tarixinə ən
qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar xalqa ünvanladığı
müraciətində, bu faciənin insanlığa qarşı ən qəddar və amansız kütləvi terror hadisələrindən biri olduğunu qeyd
etmişdir.
Bu gün erməni faşistləri tərəfindən Xocalıda törədilən bəşəri cinayətin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırılması, insanlıq əleyhinə cinayət olaraq beynəlxalq siyasi və hüquqi qiymətinin verilməsi, onun dünya birliyi
tərəfindən soyqırımı aktı kimi tanınması dövlətimizin xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən, əsas strateji
hədəflərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir.
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Bu məqsədlə dövlətimiz tərəfindən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası
çərçivəsində bir çox beynəlxalq təşkilatlarda və dünya ölkələrinin parlamentlərində Xocalı soyqırımını
törədənlərin ifşa olunması və beynəlxalq ictimaiyyətin bu haqda geniş məlumatlandırılması istiqamətində
qətiyyətli addımlar atılmaqdadır. Bunun nəticəsidir ki, hal-hazırda Xocalı soyqırımını dünyanın 10-dan artıq
ölkəsi və ABŞ-ın 21 ştatı tam və ya parlament səviyyəsində qətliam kimi tanımışdır.
Eyni zamanda, dövlət tərəfindən istər ölkəmizdə, istərsə də ölkəmizin hüdudlarından kənarda Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə parkların salınması, abidələrin ucaldılması
istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirilir.
Xalqımız isə hər il 26 fevral tarixində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini böyük ehtiramla yad edir,
tariximizə qanla yazılmış bu faciəni\törədənləri isə qınayır, onların layiqli cəzalarının verilməsini dünya
birliyindən tələb edir.
Azərbaycan xalqına qarşı törədilən bu cür bəşəri cinayətlər yaddaşlardan heç zaman silinməyəcəkdir, ağrıacıları qəlbimizdə daim yaşayacaqdır.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin.
Səs.-2020.-21 fevral.-№35.-S.14.

140

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Xocalı soyqırımı insanlıq tarixinə ən qəddar kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil olub
Bu soyqırımında 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca ermənilər
tərəfindən amansızlıqla qətlə yetirilib
Pərviz Sadayoğlu
Dünya tarixinin ən qanlı faciələrindən biri sayılan Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümüdür. Azərbaycan
xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, bu amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq
tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil olub.
Qeyd edək ki, Xocalı faciəsi bir gecədə baş verən hadisə sayıla bilməz. Xocalıya qədər 1992-ci ilin
fevralında Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin ardından Dağlıq Qarabağın ən iri yaşayış məskənlərindən olan
Qaradağlı 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. Ermənilər üçün əsas hədəf Xocalı idi.
Fevralın 25-də Xocalı dəhşətli dərəcədə artilleriya və digər hərbi texnikadan atəşə tutulmağa başlayıb. Bu
faciənin törədilməsində yenə də 366-cı alayın texnikasından geniş istifadə olunub. 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. Yeri gəlmişkən, 366-cı alaydan Xocalıya edilən hücuma rəhbərlik
edən şəxslər arasında Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan, keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan da
olub.
Bu soyqırımında 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca bir neçə saatın içində
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən milli zəmində amansızlıqla qətlə yetirilib, 487 nəfər ağır xəsarətlərə məruz
qalıb, 1275 nəfər isə girov götürülüb. Ermənilər qaniçənlikdə vaxtilə dünyanı lərzəyə salmış faşizmi də geridə
qoyduqlarını nümayiş etdiriblər. Beynəlxalq humanitar hüquq normalarını, insan hüquqları üzrə ən müxtəlif
konvensiyaları ayaq altına atan erməni hərbi birləşmələri insanları qətlə yetirmək məqsədilə ən qəddar üsullara əl
atıblar. 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 yandırılıb. Güllə yarasından ölməyənlərin başlarına
sonradan güllə vurulub, meyitlər zorakılığa məruz qalıb.
Yeri gəlmişkən, bu il fevralın 15-də Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı keçirilən panel iclasında çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev bildirib ki, 1992-ci ildə Ermənistanın əvvəlki rejimi müharibə cinayəti - Xocalı soyqırımını törədib.
Nəticədə aralarında 106 qadın, 63 uşaq olmaqla, 613 günahsız mülki şəxs vəhşicəsinə öldürüldü. Xocalı
soyqırımını 10-dan artıq ölkə tanıyır: “Xocalıda soyqırımı törədənlərin adları hamıya məlumdur. Onlar yerli
ermənilər idi, Ermənistandan olan ermənilər və diaspordan olan ermənilər idi. Bu şəxslərin adları hamıya
məlumdur. Bu barədə çoxlu kitablar və beynəlxalq məqalələr çap olunub. Ona görə azərbaycanlıların özlərinin
63 uşağı, 100 qadını vəhşicəsinə öldürdüyünü demək, eyni zamanda, 1000 nəfərin itkin düşdüyünü söyləmək, bu,
sinizmin zirvəsidir”.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Ermənistanın şovinist ideologiyasının əsas simalarından sayılan yazıçı Zori
Balayan “Ruhumuzun dirçəlişi” adlı kitabında 1992-ci ilin 26 fevralında Xocalıda soyqırımı törətdiklərini etiraf
edərək 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”.
Livanda yaşayan daha bir erməni müəllif, jurnalist David Xerdiyan Xocalıda ermənilərin azərbaycanlıların
başına gətirdikləri müsibətləri “Xaç uğrunda” kitabında fəxrlə xatırlayaraq kitabın 19-76-cı səhifələrində yazır:
“Səhərin soyuğunda biz Daşbulaq yaxınlığındakı bataqlıqdan keçmək üçün ölülərdən körpü düzəltməli olduq.
Mən ölülərin üstünə 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
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içində idi. Və mən beləcə 1200 meyitin üstündən keçdim. Martın 2-də “Qaflan” erməni qrupu (meyitləri
yandırmaqla məşğul olurdu) 2000-ə yaxın alçaq monqolun (türklərin) 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. Soyuğa, aclığa 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”.
Bütün bu faktlar işğalçı ermənilərin vandal, qeyri-insani hərəkətlərinin məhz erməni müəlliflər tərəfindən
etirafıdır. Bunlarla yanaşı, işğalçı ölkənin keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan da 2000-ci ildə Böyük britaniyalı
jurnalist Tomas de Vala müsahibəsində Xocalı qətliamının birbaşa iştirakçısı olduğunu etiraf edib.
Bəli, ermənilər ciddi-cəhdlə Xocalı soyqırımı ilə bağlı faktları danmağa çalışsalar da, bu, mümkün deyil.
Çünki yaxın keçmişimizdə baş verən bu qanlı qətliamda öldürülmüş azərbaycanlıların yaxınları, o cümlədən
Xocalıda əsir alınmış, sonradan Azərbaycana qayıdan şəxslər bu hadisələrin canlı şahidləridir. Eyni zamanda,
Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni qəsbkarlarının beynəlxalq
müstəvidə ifşası mühüm vəzifələr kimi hər zaman dövlətimizin əsas prioritetlərindən birinə çevrilib. Bu gün bir
sıra Avropa ölkələri Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərlə yaxından tanış olub. Aparılan siyasətin nəticəsidir ki,
dünyanın 10-dan çox dövləti, eləcə də ABŞ-ın bir sıra ştatları və bəzi beynəlxalq təşkilatlar Xocalı soyqrımını
rəsmən tanıyıb və bu soyqırımını pisləyən qətnamə qəbul ediblər. Xocalı soyqırımının ildönümlərində
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban Əliyevanın
təşəbbüsü ilə bir sıra ölkələrin paytaxtlarında soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçirilir.
Yeri gəlmişkən, artıq “Xocalı soyqırımının iyirmi səkkizinci ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər
planı” da 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 şəhər və rayonlarda Şəhidlər xiyabanının ziyarət edilməsi,
Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərində, konsulluqlarında və diaspor təşkilatlarında soyqırımı ilə bağlı
tədbirlərin, anım mərasimlərinin 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 konfessiyaların və qurumların
iştirakı ilə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan anım mərasimləri 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.
Yeni Azərbaycan. - 2020.- 21 fevral. - № 35. - S. 7.
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Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar silsilə tədbirlər davam edir
Fuad Hüseynzadə
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu Türkiyənin İstanbul şəhərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı silsilə tədbirlər
keçirir. Növbəti tədbir “Okçular vakfı”nda təşkil olunub. Öncə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş foto sərginin
nümayişi keçirilib. Tədbirdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib,
Azərbaycan və Türkiyə respublikalarının Dövlət himnləri səsləndirilib. Tədbirdə giriş nitqi ilə çıxış edən
Bəyoğlu Bələdiyyəsinin sədri Haydar Ali Yıldız Xocalı soyqırımının Türkiyədə böyük üzüntü, ümumxalq hüzn,
yaddaşlardan silinməyən faciə kimi qəbul edildiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, bu dərd bundan sonra da
unudulmayan acı kimi insanlarımızın qəlbində yaşayacaq.
Beyoğlu icra başçısı Mustafa Demirelli keçmişi dəqiq şəkildə təhlil edib gənclərimizin
məlumatlandırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Bütün dünya xalqlarını bu hadisəyə, ümumilikdə terrorizmə,
erməni vandalizminə qarşı səsini ucaltmağa çağırıb.
Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulu Məsim Hacıyev tarixi hadisələrin xronologiyasına nəzər salıb:
“1905-ci ildə Qarabağda, 1918-də Bakıda və 1992-ci ildə Xocalıda Azərbaycan türklərinə qarşı həyata keçirilən
soyqırımlarını bir-birindən ayırmaq olmaz; hamısı erməni separatçı terrorçularının eyni məqsəd üçün həyata
keçirdikləri cinayətlərdir. Birinci Dünya müharibəsində üç cəbhədə müharibə aparan Osmanlı imperiyasını
arxadan xəncərləyərək cinayətlər törətmiş ermənilər həmin əməllərini daha sonra Azərbaycan torpaqlarında
davam etdiriblər”. Ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımının təfərrüatları barədə məlumat verən Baş Konsul
M.Hacıyev daha sonra bu faciəni daim gündəmdə saxlayan Türkiyəyə təşəkkür edib.
Türk Ocaqları İstanbul Şöbəsinin müdiri Cezmi Bayram tarix boyu ermənilərin türk millətinə və
Azərbaycan torpaqlarında dinc əhaliyə qarşı törətdikləri ardıcıl və düşünülmüş soyqırımı siyasəti, həmçinin
Xocalı faciəsi haqqında bəhs edib. Cezmi Bayram bu qanlı hadisənin dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində
tələbələrin və sosial medianın rolunun vacibliyini vurğulayıb.
Aİİ-nin Elm və innovasiyalar üzrə prorektoru Aqil Şirinov erməni vəhşiliklərini tarixi nöqteyi-nəzərdən
təhlil edib. O, Xocalıda baş vermiş soyqırımı faktlarını, insanların hansı amansızlıqlarla – qadın, qoca, uşaq
demədən – qətlə yetirildiyini bildirib. A.Şirinov, həmçinin XX əsrin əvvəllərində ermənilər və onların havadarları
tərəfindən Azərbaycan türklərinə qarşı törədilmiş 31 Mart hadisələrini, soyqırımı nəticəsində dinc əhalinin
amansızlıqla qətlə yetirilməsini, yüzlərlə kəndi, yaşayış yerlərini dağıdıb viran qoymalarını diqqətə çatdırıb. Qeyd
edib ki, tarix boyu ermənilər türk-müsəlman əhalisinə qarşı düşmən münasibətində olublar.
Erməni Təcavüzünün Tanıdılması İctimai Birliyinin sədri, Qarabağ veteranı jurnalist Səriyyə Cəfərova
tədbirdə çıxış edərək, Xocalıda qətlə yetirilmiş 63 uşaqdan bəhs edən, 4 dildə nəşr olunan “Onlar heç vaxt
böyüməyəcəklər” kitabı haqqında bəhs edib. S.Cəfərova soyqırımı haqqında olan rəsmi və gizlədilmiş faktlar,
öldürülən insan sayı haqqında məlumat verib. Şahidlərin, o hadisələrdən sağ çıxmış insanların, əsir düşüb, daha
sonra əsirlikdən xilas olmuş insanların həmin hadisələr barədə söylədikləri tədbir iştirakçılarının diqqətinə
çatdırılıb.
Tədbirdə “Xocalı zülmət bir gecə” sənədli filminin də nümayişi olub. Filmdə Xocalı soyqırımının canlı
şahidləri həmin gündən danışırlar.
İraq saytlarında dərc olunan məqalədə Xocalı soyqırımı barədə geniş məlumat verilib
Bu arada İraq mətbuatında Xocalı soyqırımı və erməni vəhşilikləri barədə geniş məlumat verilib. İraqın
“s-news”, “mnolalim.home.blog” və “sindibadnews.com” saytlarında Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr
olunan məqalə dərc edilib.
Məqalədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı elan olunmamış müharibəyə başlaması, torpaqlarımızın 20
faizdən çoxunun işğal olunması və törədilən cinayətlər haqqında əhatəli məlumatlar verilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, keçmiş SSRİ rəhbərliyinin yanlış milli siyasəti və ermənilərə havadarlıq etməsinin
nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlar işğala məruz qaldı. Xocalının işğalı zamanı
qadınlara, qocalara və uşaqlara qarşı görünməmiş vəhşiliklər törədildi, cəsədlər təhqir olundu.
Qeyd olunur ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra
atəşkəsə nail olundu və milli ordunun formalaşması istiqamətində ciddi addımlar atıldı. Bildirilir ki, Prezident
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İlham Əliyev dəfələrlə ən yüksək tribunlardan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız və
yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində həllinin mümkünlüyünü bəyan edib.
Yazıda bildirilir ki, Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyətə tanıdılması istiqamətində də ciddi
addımlar atılır. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat kampaniyası bu soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyada təbliğ
olunmasında mühüm rol oynayır. Bunun nəticəsi olaraq dünyanın bir sıra ölkələrində Xocalı soyqırımı ilə bağlı
müvafiq tarixi qərarlar qəbul edilir.
İndoneziyada Xocalı soyqırımına həsr olunmuş poçt markaları buraxılıb
Onu da deyək ki, Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar silsilə tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq
Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə “İndoneziya Poçt” dövlət şirkəti tərəfindən poçt markaları
nəşr edilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, nəşr edilən poçt markasının üzərində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyevanın təşəbbüskarı olduğu “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının loqosu olan badam çiçəyi təsvir olunub
və kampaniyanın veb-ünvanı qeyd edilib.
Kampaniyanın veb-ünvanının markada qeyd olunması Xocalı soyqırımı və Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı İndoneziya əhalisi arasında maarifləndirmənin artırılması məqsədi daşıyır.
“İndoneziya Poçt” dövlət şirkəti tərəfindən verilən məlumata əsasən, fevralın ortalarında mərkəzi və
regional poçt şöbələrində dövriyyəyə buraxılan markaya indoneziyalı filatelistlər tərəfindən böyük maraq
müşahidə olunur.
Harvard Universitetinin saytında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı Münhendə
keçirilən müzakirələrə dair məqalə yerləşdirilib
Yeri gəlmişkən, ABŞ-ın Harvard Universitetinin rəsmi saytında Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Azər
Xudiyevin müəllifi olduğu “Münhen debatı: İki siyasi məktəbin fərqi” sərlövhəli məqalə dərc edilib. Yazıda
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Ermənistanın baş naziri N.Paşinyanın və erməni yalanının ifşa
edilməsindən bəhs olunub.
Məqalədə qeyd olunub ki, bu, sadəcə iki siyasətçinin müzakirəsi deyil, iki siyasi məktəbin müzakirəsi idi.
Prezident İlham Əliyev müasir dialoq siyasətini təmsil edirdi, Nikol Paşinyan isə aqressiv görünürdü və sivil
dialoqa hazır deyildi. Eyni zamanda, bu debat qlobal və regional geosiyasət arasındakı ziddiyyətləri əyani şəkildə
göstərdi.
Səfir vurğulayıb ki, təcavüzkar ölkənin hökumətinin başçısı, manipulyasiya və hətta məlum tarixi
həqiqətləri təhrif etməklə əsl mahiyyətdən yayınmağa çalışırdı.
Azərbaycan Prezidenti isə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində siyasi etika qaydalarına ciddi riayət
edərək, fikirlərini təmkinlə söylədi və açıq şəkildə mübahisə etdi. Təsadüfi deyil ki, Ermənistandakı bir çox
ekspert və siyasətçi də Prezident İlham Əliyevi bu müzakirələrin qalibi hesab edir. Məqalədə Paşinyanın ifşasına
dair digər faktlar da qeyd olunub.
Palitra. - 2020. - 21 fevral. - № 19. - S. 11.
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Xocalı soyqırımının şahidləri
Kamil İsmayılov
Xocalı Ağdam-Şuşa yolu üzərində Əsgəranla Xankəndi arasında yerləşən mühüm yaşayış məntəqələrindən
biri idi. Şəhərtipli bu qəsəbədə əhalinin sayı 7 mindən çox idi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə təpədəndırnağadək ən müasir silahlarla silahlanmış erməni quldurları və Rusiya ordusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı
motoatıcı alayı bölmələrinin iştirakı ilə Azərbaycanın bu şəhərini məhv etdilər. Həmin müdhiş soyqırımı zamanı
613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi amansızlıqla öldürülüb, 1275 nəfər insan əsir və
girov götürülərək işgəncələrə məruz qalıb. Onlardan 150 nəfərin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu
günədək məlum deyil. Qırğın zamanı 487 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Həmçinin 8 ailə tamamilə
məhv edilib, 130 uşaq valideynlərindən birini, 25 uşaq isə hər ikisini itirib.
Xocalıda baş verənlər soyqırımı aktı olsa da, o zaman Azərbaycanda hakimiyyətdə olan qüvvələrin günahı
üzündən dünya ictimaiyyətinə lazımınca çatdırılmamışdı. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda
rəhbərliyə qayıtdıqdan sonra erməni quldurlarının xalqımıza qarşı törətdiyi Xocalı soyqırımı barədə həqiqət dünya
dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılmışdır. Ulu öndər 1994-cü il 1 mart tarixdə Xocalı
soyqırımı ilə əlaqədar xüsusi fərman imzalamış və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin qərarı ilə 26
fevral- Xocalı Soyqırımı və Milli Matəm Günü elan olunmuş və bütün beynəlxalq təşkilatlara məlumat
verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 1997-ci il fevralın 25-də “Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” fərman imzalamış və hər il fevralın 26-da saat 17:00-da
soyqırım qurbanları bir dəqiqəlik sükutla yad edilirlər.
Xocalı soyqırımı haqqında ulu öndər demişdir: “Xocalı hadisələri bir daha onu göstərdi ki, ermənilər
Azərbaycanın təkcə torpaqlarına göz dikmək, ərazimizi qəsb etmək yox, xalqımıza qarşı soyqırımı törətmək üçün
vəhşi bir yola düşmüşlər. Bu, Xocalı hadisələrində özünü açıq-aşkar büruzə verdi. O dəhşətli gecədə Azərbaycan
xalqının ürəyinə bir süngü taxıldı. O süngü bizi sızıldadır. Bu yara hələ sağalmayıb, bağlanmayıb, bu yara
qəlbimizdə həmişə olacaqdır. Gecə vaxtı dinc əhaliyə hücum etmək, öldürmək və onlara görünməmiş qəddarlıqla
əzab-əziyyət vermək düşmənlərimizin nə qədər vəhşi olduğunu bir daha sübut edir.”
Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılması, bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı aktı
kimi tanınması üçün Azərbaycan dövləti bütün zəruri addımlar atır.
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Ələsgər Novruzovun həyat yoldaşı Şəkibə Mustafayeva və Xocalı şəhər
sakini Sahib İmani Xocalı soyqırımı şahidləridir. Onlarla söhbət zamanı həmin hadisələri ürək yanğısı ilə
xatırladılar.
Şəkibə Mustafayeva: Xocalı şəhərində doğulub boya-başa çatmışam. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə erməni quldurları Rusiya ordusunun Xankədidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalı şəhərini
darmadağın edəndə mən üç azyaşlı övladımla birlikdə evimdə idim. Həmin vaxt həyat yoldaşım Ələsgər həmişəki
kimi öz postunda olduğu üçün evdə yox idi. Bizimlə bir məhəllədə yaşayan qocalar, qız-gəlinlər və uşaqlar
evimizin zirzəmisinə toplaşmışdılar. Heç kim öz yurd-yuvasını qoyub getmək istəmirdi. Ancaq düşmən şəhərə
daxil olandan sonra biz gecənin qaranlığında öz evimizi tərk edib, meşəyə üz tutduq. Göydən lopa-lopa qar
yağırdı. Hər tərəf ağappaq qara bürünmüşdü. Qarqarçayı çox çətinliklə keçib meşəyə girdik. Adamların çoxu
soyuqdan donaraq öldü. Mən üç uşağımı çox çətinliklə aparırdım. Onlar xeyli yorulmuş və hərəkət edə bilmirdilər.
Ermənilərin qəflətən açdığı atəş hamını pərən-pərən saldı. Ağappaq qarın üstü bir anın içində qıpqırmızı insan
qanına boyandı. Erməni quldurları qocalara, uşaqlara, südəmər körpələrə, hətta, hamilə qadınlara belə rəhm
etmədən dinc əhaliyə qarşı misli görünməmiş cinayət aktı törətdilər. Körpələrin, qocaların, qız-gəlinlərin naləsi
ərşə dirənirdi. O gecə erməni quldurları hərbi hissənin əsgər və zabitləri tərəfindən bəşər tarixində Azərbaycan
xalqına qarşı Xocalı soyqırımını həyata keçirdilər.
Artıq səhər açılırdı. Bir gecənin içində yurd-yuvamız dağıldı, yaxınlarımızı və doğmalarımızı itirdik. Mən
üç övladımla birlikdə çətinliklə gəlib Ağdamın Şelli kəndinə çatdıq. Ələsgər səhərə qədər yorulmadan öz
silahdaşları ilə erməni quldurları ilə döyüşdü və tutduqları mövqedən bir addım da olsun geri çəkilmədilər. Lakin
erməni quldurlarının atdığı güllələr Ələsgərin döyüşkən həyatına son qoydu. Onu doğulub boya-başa çatdığı ata
ocağı olan Laçın rayonunun Kürdhacılı kəndində dəfn etdilər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 fevral
1997-ci il tarixli 533 saylı fərmanı ilə Novruzov Ələsgər Xanlar oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı adı verilmişdir.
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Üç övladımla Bakı şəhərində məskunlaşdıq. Dövlətimizin bizə göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində
övladlarımı böyütdüm və oxutdum. Oğlum Ülvü, qızlarım Vüsalə və Piyalə hər üçü ailə qurublar. Oğul nəvəm
babası Ələsgərin adını yaşadır. Arzum budur ki, balaca Ələsgər atalı-analı böyüsün, xalqına və dövlətinə layiqli
övlad olsun.
Xocalı naləsi, Xocalı harayı Azərbaycan torpağına vurulan ağır yaradır, şəhidlərin bu günədək alınmamış
qisasıdır. Azərbaycanın işğal altındakı bütün əzəli və əbədi torpaqları bizi gözləyir. Vaxt gələcək ermənilər
axıtdıqları qana görə tarixin ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verəcək və öz layiqli cəzalarını alacaqlar.
Sahib İmani: -Tarixin bütün dövrlərində Azərbaycan xalqına düşmən olan mənfur erməni daşnakları 1988ci il fevralın 12-də nəhayət iç üzlərini bir daha göstərdilər və onlar Dağlıq Qarabağda torpaq iddiası ilə mitinqə
çıxdılar. SSRİ rəhbərliyinin dəstəyi ilə güclənən erməni separatizmi və Moskvanın yardımı Ermənistanın
işğalçılıq fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın üzərini qara buludlar alan vaxtdan Xocalı da öz narahat günlərini
yaşamağa başladı. Biz dörd il on üç gün gecə-gündüz səksəkəli və narahat günlər yaşadıq. Nəhayət 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni quldurları öz çirkin niyyətlərini həyata keçirmək üçün Xocalı şəhərinə
5 istiqamətdən hücum etdilər. Ağır texnika və sovet ordusunun ən müasir silahları ilə Xocalı şəhərini atəşə
tutdular. Gecə saat 01:30 radələrində şəhər əhalisi doğma yurdu tərk edib, Ağdam istiqamətində yola düşdülər.
Qarqarçayı keçib meşəyə üz tutduq. Fevral gecəsinin şaxtası adamları əldən salmışdı. Amma buna baxmayaraq
hamı özündə dözüm və qüvvə taparaq gedirdi. Qarlı və şaxtalı bir gündə dərə-təpəli yollarla çox çətinliklə gedərək
Naxçıvanik kəndinin yaxınlığına çatdıq. Artıq dan yeri sökülürdü. Ucu-bucağı görünməyən qəm karvanı ağır-ağır
Ağdam istiqamətinə irəliləyirdi. Ancaq çox çəkmədi ki, atəş səsləri eşidildi. Elə bil ki, erməni quldurları yüksək
yerdə dayanıb Xocalı camaatını gözləyirdilər. Onlar əhalini mühasirəyə alaraq, atəş açmağa başladılar. Yer
üzündə misli-bərabəri olmayan bir soyqrımı faciəsi törətdilər. Onlar qocaya, cavana, qadına, südəmər körpəyə
belə rəhm etmədən güllələyirdilər. Atam Ağayar, qardaşım Malik, dayımın yeznəsi Murad, onun Aysel və
Gülmirə adlı iki qızı erməni quldurları tərəfindən qətlə yetirildi. Çox təsadüf nəticəsində mən quldurların əlindən
qaçıb sağ qaldım. Qardaşım Malikin həyat yoldaşı Sonanı 12 gündən sonra çox ağır vəziyyətdə meşədən tapdılar
və onu Bakı şəhərində yerləşən xəstəxanaların birinə apardılar. Sonanın ayaqlarını şaxta apardığı üçün
barmaqlarını kəsdilər.
Xocalı faciəsi qəlbimizə vurulmuş ən ağır yaradır. Biz xocalılılar səbirsizliklə zəfər gününü gözləyirik.
İnanırıq ki, o gün uzaqda deyil.
Respublika.-2020.-20 fevral.-№38.-S.5.
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Ukrayna parlamentində Xocalı soyqırımının tanınması məsələsi müzakirə ediləcək
Samirə Əliyeva
Ukrayna Ali Radasında Xocalı soyqırımının tanınması məsələsinin müzakirə ediləcəyi gözlənilir.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız xəbərdə deyilir ki, Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının
həmsədri, Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş
Diasporunun sədri Hikmət Cavadov bildirib ki, Azərbaycan-Ukrayna parlamentlərarası qrupu və Ali
Radanın Xarici əlaqələr komitəsinin üzvləri bu mövzuda birgə müzakirələr aparıblar. Yaxın vaxtlarda məsələnin
Rada komitəsində nəzərdən keçirilməsi gözlənilir. Diaspor rəhbəri deyib: “Xocalı şəhərinin azərbaycanlı əhalisinə
qarşı törədilən cinayətlərin xarakteri və dərəcəsi bu faciə zamanı törədilən cinayətlərdə soyqırımı əlamətlərini
açıq şəkildə göstərir. Bu günə qədər Çexiya, İordaniya, Meksika, Pakistan, Panama, Peru, Rumıniya, Sudan,
Qvatemala, Şotlandiya və ABŞ-ın 19 ştatının qanunverici orqanları Xocalı soyqırımını tanıyan parlament aktları
qəbul ediblər.
Ukrayna parlamentinin Xocalıda baş vermiş faciəni soyqırımı kimi tanıması ölkələrimiz arasında dəstək və
həmrəyliyi bir daha nümayiş etdirəcək”.
Xalq qəzeti.-2020.-20 fevral.-№38.-S.3.
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Dünya Xocalıya biganə qalmayacaq
Nəzakət Ələddinqızı
Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olub. Xocalı
soyqırımı Xatın, Lidisa 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.
Tarixi faktlar göstərir ki, əzəli Azərbaycan torpaqlarında - indiki Ermənistanda, Dağlıq Qarabağ bölgəsində
və onun ətrafındakı yeddi rayonda yaşayan azərbaycanlılar erməni millətçilərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə,
soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinə məruz qalaraq, doğma yurdlarından didərgin salınıb, qaçqın və məcburi
köçkünə çevriliblər, “böyük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan ermənilər öz məqsədlərinə çatmaq üçün xarici
himayədarların hərbi-siyasi köməyi ilə müxtəlif vaxtlarda azərbaycanlılara qarşı terror və soyqırımı həyata
keçirməklə etnik təmizləmə siyasəti aparıblar. Təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar dörd dəfə - 1905-1906-cı, 19181920-Cİ, 1948-1953-cü və 1988-1993-cü illərdə soyqırımı və etnik təmizləmələrə məruz qalıblar.
SSRİ-nin süqutundan dərhal sonra isə yenicə yaranmış Ermənistan Respublikasının ilk addımları dövlət
səviyyəsində zor tətbiqi və Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzkar müharibə etməkdən ibarət oldu. Bütün
bunların nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazilərinin təqribən beşdə biri işğal edildi, zəbt olunmuş
torpaqlarda və Ermənistanın öz ərazisində bir milyondan artıq azərbaycanlı etnik təmizləməyə məruz qaldı. Bu
təcavüz zamanı mülki azərbaycanlı əhaliyə qarşı çoxsaylı müharibə, insanlıq əleyhinə cinayətlər, o cümlədən,
soyqırımı aktları törədildi. Bu cinayətlərə görə, məsuliyyəti, məhz təcavüzkar tərəf olan Ermənistan Respublikası
daşıyır.
Bəşəriyyətə və insanlığa qarsı törədilmiş qanlı cinayət
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. 7000 əhalisi
olan Xocalı bir gecənin içində yerlə-yeksan olub.
İnsanlığa qarşı törədilmiş bu cinayət aktı beynəlxalq aləm tərəfindən öz ədalətli hüquqi qiymətini almalıdır.
Azərbaycan dövləti erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdiyi cinayətlərini, o cümlədən, Xocalı soyqırımı
haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanıdılması üçün məqsədyönlü və
ardıcıl iş aparır. Prezident İlham Əliyev Xocalı faciəsini təcavüzkar erməni millətçilərinin yüzilliklər boyu
Azərbaycan xalqına qarşı apardığı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi kimi qiymətləndirib.
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. Xocalı haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılması,
bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı aktı kimi tanınması üçün Azərbaycan dövləti bütün zəruri addımları atır.
Bu sahədə məqsədyönlü fəaliyyət Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdandan
sonra başlanıb. Ulu Əndərin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verilib, fevralın 26-sı Xocalı
Soyqırımı Günü elan edilib.
Artıq Xocalı faciəsinin soyqırımı olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların
qərarlarında, qətnamələrində öz əksini tapır. Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri
qanunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları pisləyir və onların yolverilməz olduğunu bildirirlər. Bu, təkcə
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı deyildi, bəşəriyyətə və insanlığa qarşı törədilmiş qanlı cinayətdir. Hər il bu
müdhiş faciənin ildönümü respublikamızda və dünyanın müxtəlif ölkələrində ürək ağrısı ilə qeyd olunur. Faciə
ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev Fondu böyük xidmətlər göstərib.
Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində də hər il
silsilə tədbirlər reallaşdırılır.
İnsanlığa qarsı cinayət əməlləri dünya ölkələri tərəfindən
qətliam kimi qiymətləndirilir
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2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyası bu istiqamətdə təbliğat işini daha da fəallaşdırıb. Faciə ilə əlaqədar dəhşətli
faktlar bu kampaniya çərçivəsində aparılan işlər sayəsində geniş beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılıb, planetin bütün
guşələrində milyonlarla insan erməni millətçilərinin əsl simasına bələd olub. Xocalı soyqırımının dünya
miqyasında tanıdılması istiqamətində aparılan sistemli işin nəticəsidir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
ittifaqının, 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 22
ştatının icra və qanunvericilik orqanları Xocalı faciəsini qətliam kimi qiymətləndirərək qətiyyətlə pisləyiblər.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2010-cu il 22 aprel tarixli qərarında Xocalının azərbaycanlılardan ibarət mülki
əhalisinin qətlə yetirilməsinin “müharibə cinayətləri və ya insanlığa qarşı cinayətlər kimi qiymətləndirilə bilən
xüsusilə ağır əməllər” olduğunu müəyyən edib.
Dünyanın müxtəlif qitələrində dərc olunan məqalələrdə, hazırlanan verilişlərdə, çəkilən filmlərdə Xocalı
soyqırımının dəhşətləri qeyri-millətlərə təqdim olunur, bəşəriyyətə və insanlığa qarşı törədilmiş soyqırımının
səbəbkarları dünya ictimaiyyəti tərəfindən lənətlənir.
Xocalı faciəsinin dəhşətlərindən bəhs edən, 2017-ci ildə Los-Anceles şəhərində amerikalı kinematoqraflar
tərəfindən çəkilmiş “Zülmətdən qaçarkən” sənədli filmi isə ABŞ-ın Kaliforniya ştatının bir sıra ictimai
kanallarında nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, bu film ABŞ-da Xocalı soyqırımı mövzusunda çəkilmiş ilk ekran
əsəridir. Əsas süjet xətti Xocalı soyqırımının canlı şahidləri ilə aparılmış müsahibələr üzərində qurulmuş bu film
Şimali Kaliforniyanın San Fransisko, San-Xose, Kampbel, Mauntin Vyu, Los-Altos, Palo-Alto, Menlo Park,
Aterton və digər şəhərlərində nümayiş olunub.
Ümumavropa Qarabağ mitinqində beynəlxalq təşkilatlara çağırışlar ediləcək
Bu gün dünyanın 30-a yaxın ölkəsində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının təşəbbüsü və Almaniya
Azərbaycanlıları Alyansının təşkilatçılığı ilə fevralın 22-də saat 13:00-da Almaniyanın Berlin şəhərindəki
Brandenburq qapıları yaxınlığındakı Paris meydanında Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar
ümumavropa Qarabağ mitinqi keçiriləcək. Aksiyaya Azərbaycan, Almaniya, Niderland, Macarıstan, Polşa,
İspaniya, İtaliya, Belçika, İsveç, Latviya, Litva, Estoniya, Çex Respublikası, Avstriya, İsveçrə, Norveç,
Finlandiya, Fransa, Rumıniya, Xorvatiya, Böyük Britaniya, Yunanıstan, Moldova, Ukrayna, Gürcüstan, Türkiyə,
ABŞ, Kanada və bir sıra başqa ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız, eləcə Azərbaycana dost münasibəti bəsləyən
xalqların diasporlarının üzvlərinin qatılacağı gözlənilir.
Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ərəfəsində keçiriləcək mitinqin iştirakçıları “Qarabağ
Azərbaycandır!”, “Biz terrora yox deyirik!”, “Azərbaycan ədalət tələb edir!”, “Xocalıya biganə qalma!”, “Dinc
və günahsızların qatillərinə ar olsun!”, “Erməni yalanlarına dur de!”, “İşğalı dayandırın!”, “Qarabağ
haqqımızdır!” kimi şüarlarla beynəlxalq təşkilatlara çağırış edəcəklər.
Aksiya iştirakçıları 28 il əvvəl ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımına beynəlxalq səviyyədə hüquqisiyasi qiymət verilməsini, işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması üçün Ermənistana təzyiq
göstərilməsini, yurd-yuvalarından didərgin düşmüş azərbaycanlıların pozulmuş hüquqlarının bərpasını, münaqişə
ilə bağlı məlum beynəlxalq sənədlərə Ermənistanın riayət etməsini tələb edəcəklər.
Ümumavropa Qarabağ mitinqinin sonunda yekun sənədin qəbulu və bir sıra beynəlxalq təşkilatlara
ünvanlanması planlaşdırılıb.
Ankaradakı Beynəlxalq insan Hüquqları və Demokratiya Dərnəyində isə Xocalı soyqırımının 28-ci
ildönümünə həsr olunan konfrans keçirilib.
Tbilisidəki M.F. Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyində Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla xanım Əliyevanın “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Xocalı soyqırımının
28-ci ildönümünə həsr olunan “Xocalı: tarixin qan yaddaşı” adlı sərgi açılıb.
Dünya mətbuatı Xocalıdan yazır. Cənubi Koreyanın “The Korea Post” qəzetində “Ermənistanın
Azərbaycana hərbi təcavüzü fonunda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı” sərlövhəli məqalə çap olunub.
Məqalədə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələrinin bütün beynəlxalq hüquq
normalarını pozaraq Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalı şəhərindəki mülki insanlara
hücum etdikləri yazılıb. Ermənistanın sabiq prezidenti, Xocalı soyqırımı iştirakçısı Serj Sarkisyanın “Xocalıdan
əvvəl azərbaycanlılar düşünürdülər ki, ermənilər mülki insanlara əl qaldırmazlar. Amma biz bu stereotipi sındıra
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bildik” fikri məqalədə əksini tapıb. Bildirilib ki, həmin günlərdə “Sunday Times”, “Financial Times”, “Times”,
“İzvestiya”, “Le Monde” kimi nüfuzlu nəşrlər Xocalıda baş verən dəhşətli hadisələr barədə məqalələr çap ediblər.
Xalqımız əmindir ki, ədalət mütləq yerini tutacaq, hazırda Cənubi Qafqazın iqtisadi güc mərkəzinə çevrilən,
beynəlxalq aləmdə mövqeyini daha da möhkəmləndirən, hərbi qüdrəti ilə seçilən Azərbaycan düşmən tapdağı
altında olan torpaqlarını azad edəcək, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq.
Səs.-2020.-20 fevral.-№34.-S.9.
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Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə qarsı törədilmiş cinayətdir
Zahid Rza
“Böyük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan erməni millətçi-şovinistləri təxminən 200 il ərzində öz
havadarlarının köməyi ilə Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmə, soyqırım siyasəti aparıblar. Məhz bu
antibəşəri siyasətin nəticəsində azərbaycanlılar zaman-zaman öz tarixi torpaqlarından qovulub, qaçqına,
didərginə, məcburi köçkünə çevrilib, kütləvi qırğınlara məruz qalıb.
1988-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verənlər, erməni ideoloqlarının “dənizdən dənizə
Ermənistan” adlı sərsəm bir ideyanı reallaşdırmaq cəhdi kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərlə günahsız
insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələnib.
Xalqımıza qarşı ermənilərin törətdikləri kütləvi cinayətlərin bir həlqəsi olan, tarixdə analoquna çox az rast
gəlinən, antibəşəri mahiyyəti, faciənin miqyası, qəddarlığı və amansızlığı ilə xüsusi olaraq seçilən Xocalı
soyqırımı tarixin utanc səhifələrindən birini təşkil edir.
1992-ci ilin qanlı faciəsinə kimi Xocalıda 7 min əhali yaşayırdı. O dövrdə Xocalıda Ermənistandan, qonşu
Xankəndidən ermənilər tərəfindən didərgin salınmış xeyli azərbaycanlı, eləcə də 1989-cu ildə Fərqanədən
qovulmuş məhsəti türkləri də məskunlaşırdı. 1991-ci ilin oktyabrından etibarən Xocalı rayonu tam olaraq erməni
qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alınmışdı. 30 oktyabr tarixində rayonla yerüstü əlaqə kəsildi. 1992-ci ilin
yanvarından etibarən şəhərin elektrik təchizatı dayandı. Xocalını işğal etməklə Ermənistan Dağlıq Qarabağın
digər məntəqələrini ələ keçirərək strateji üstünlük və əlverişli imkanlar əldə etmək üçün ən çirkin vasitələrə əl
atırdı. Fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xankəndi şəhərindəki keçmiş SSRİ-nin 366-cı
motoatıcı hərbi alayının köməyi ilə silahsız və köməksiz Xocalı şəhərinə hücum etdilər. Həmin gecə Ermənistan
hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində soyqırım aktı həyata keçirdi. Xocalı soyqırımı zamanı 613
nəfər öldürüldü, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu. 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı
uşaq, 70 qoca qətlə yetirildi. 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə
valideynlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin əsir götürüldü, onlardan 150 nəfərin
taleyi indi də məlum deyil.
Erməni cəlladları tərəfindən bir gecədə yerlə-yeksan edilən, xəritədən silinən Xocalının sağ qalan sakinləri
zorakılıqdan qaçıb canlarını qurtarmaq istəyərkən əvvəlcədən düzəldilmiş pusqularda qətlə yetirilib. Rusiyanın
“Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən, dörd gün ərzində yalnız Ağdama Xocalıda qətlə
yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilib, onlarla meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar edilib. Ağdamda
181 meyit (13-ü uşaq olmaqla 130 kişi və 51 qadın) məhkəmə-tibbi ekspertizadan keçirilib.
Ekspertiza zamanı müəyyən edilib ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları
səbəb olub, 10 nəfər küt alətlə vurularaq öldürülüb. Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın baş dərisinin soyulması
faktını da qeydə alıb.
Bəşər tarixinin ən qəddar, dəhşətli və faciəli səhifələrindən olan Xocalı soyqırımının təşkilatçıları
Ermənistanın o vaxtkı siyasi rəhbərliyi, birbaşa icraçıları isə Ermənistan silahlı qüvvələri, Dağlıq Qarabağdakı
erməni terrorçu dəstələri və keçmiş sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi
heyətidir. Sonralar bu cinayətkar dəstənin başçıları etiraf edirdilər ki, erməni silahlı dəstələrinin ilk əsas vəzifəsi
Xocalı platsdarmının məhv edilməsi, bu məntəqədən keçən Əsgəran-Xankəndi yolunun boşaldılması,
azərbaycanlıların nəzarətində olan hava limanının ələ keçirilməsi idi.
Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları
pisləyir, yolverilməz olduğunu bildirir. Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr tarixli “Soyqırım cinayətinin
xəbərdarlıq edilməsi və cəzalandırılması” Konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistana qarşı BMT-nin Beynəlxalq
məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. Bütün dünya bilməlidir ki, bu cinayət təkcə
Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün dünya sivilizasiyasına, bəşəriyyətə qarşı törədilib. Məhz buna görə
də uşaq qatili Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan, Robert Koçaryan, eləcə də onların əliqanlı cəlladları baş vermiş
soyqırımın günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər.
Azərbaycan xalqı və dövlətimiz Xocalı faciəsini heç vaxt unutmur və unutmayacaqdır. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə Azərbaycan parlamenti 26 fevralı Xocalı soyqırımı günü elan etdi.
Ulu Öndər 1997-ci il fevralın 25-də “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi
haqqında” Fərman imzaladı.
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Prezident İlham Əliyev Xocalı faciəsini təcavüzkar erməni millətçi-şovinistlərinin yüzillər ərzində
Azərbaycan xalqına qarşı apardıqları soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi kimi qiymətləndirib.
Ölkəmizin başçısı hər il bu dəhşətli faciənin qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə əklillər qoyur,
onların xatirəsini ehtiramla yad edir. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva Xocalı
faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında misilsiz xidmətlər göstərir. Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində hər il
silsilə tədbirlər reallaşdırılır.
200 ilə qədər bir müddətdə cinayətkar erməni millətçilərinin və onların havadarlarının xalqımıza qarşı
apardıqları etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin davamı olan, bütün bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törədilmiş
Xocalı faciəsi heç zaman yaddaşlardan silinməyəcək. Şanlı Azərbaycan Ordusu Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tezliklə öz torpaqlarını işğaldan azad edəcək, şəhidlərimizin, Xocalı soyqırımı
qurbanlarının qanını yağı düşməndən alacaq, günahkarlar ədalət qarşısında cavab verəcəklər. Vətənimizin zəfər
günündə ay-ulduzlu, üçrəngli bayrağımız əzəli və əbədi Azərbaycan torpağı olan Qarabağımızda əzəmətlə
dalğalanacaqdır.
İki sahil.-2020.-20 fevral.-№34.-S.11.
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Bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş amansız cinayət
Günel Xanlarova,
Nərimanov rayonundakı 177 nömrəli məktəbin direktoru
Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti və hərbi təcavüzü dünyanın yeni
tarixinə beynəlxalq hüquqi normaların ən çox və kobudcasına pozulduğu faktlardan biri kimi daxil olub.
Azərbaycan xalqı son 200 il ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq soyqırımı siyasətindən əziyyət
çəkmiş, böyük faciələri taleyində yaşamışdır.
Azərbaycanlıların öz tarixi etnik torpaqlarından qovulması prosesi sovet dövründə də davam etmiş, 19481953-cü illərdə Ermənistandan 150 min azərbaycanlı deportasiya olunaraq Azərbaycanın Kür-Araz düzənliyində
yerləşdirilmişdir. 1988-ci ildə tarixi torpaqlarında yaşayan 250 mindən çox azərbaycanlı Qərbi Azərbaycandan
qovulmuş, bununla da Ermənistan monoetnik dövlətə çevrilmişdir. 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ ətrafında
başlayan hadisələr—erməni ideoloqlarının “Dənizdən dənizə Ermənistan” adlı sərsəm ideyasını reallaşdırmaq
cəhdi kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərlə günahsız insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının tarixi
torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələnmişdir.
1988-ci ilin yanvarından etibarən erməni millətçiləri tərəfindən “türksüz Ermənistan” siyasəti planlı şəkildə
həyata keçirilməyə başlanmışdır. Ermənistan hökuməti, “Qarabağ” və “Krunk” komitələrinin, Eçmiədzin
kilsəsinin nümayəndələri SSRİ rəhbərlərinin himayəsi ilə azərbaycanlıların qovulması prosesində minlərlə qanlı
aksiyalar törətmişlər. 1992-ci ilin fevralında Xocalıda miqyasına və qəddarlığına görə bəşər tarixində misli
görünməmiş daha bir soyqırımı aktı yaşanmışdır. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ətraf
rayonları işğal etmək məqsədilə Ermənistan Respublikasının apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc
azərbaycanlı əhaliyə törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin miqyasına görə ən dəhşətlisidir. Ermənilərin Xocalı
şəhərini hədəfə almaqda məqsədləri bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində azərbaycanlılardan ibarət
əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq, digər tərəfdən isə Xocalı şəhərini yer üzündən birdəfəlik silmək olmuşdur.
Çünki Xocalı Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini
özündə əks etdirirdi.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçə gecə Ermənistan silahlı qüvvələri, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
ərazisindəki erməni silahlı dəstələri, keçmiş SSRİ-nin Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi
heyətinin və texnikasının bilavasitə iştirakı ilə Xankəndi ilə Əsgəran arasında yerləşən Xocalı şəhərini zəbt edərək
xalqımıza qarşı nsoyqırımı siyasətini həyata keçirmişdir. Xocalının işğalı zamanı bir gecədə dinc əhalidən 613
nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 100 qadın, 70 qoca xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə öldürülmüş, insanların başları
kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınlar süngü ilə deşik-deşik edilmişdir.
Ermənilər öz bədnam hərəkətləri ilə tarixdən tanıdığımız ən qəddar hökmdarların zülmkarlığını belə
kölgədə qoydular. Bu vəhşiliklər həmişə, hər yerdə özlərini “məzlum, yazıq, türklərin təqiblərinə məruz qalan bir
xalq” kimi təqdim edən ermənilərin xislətini, iç üzünü açıb bütün dünyaya göstərdi.
Xocalı faciəsi əslində bir günün, bir gecənin hadisəsi deyildi. Əsrlər boyu türk dünyasına, azərbaycanlılara
kin, nifrət bəsləyən ermənilər bu faciəyə, bu soyqırıma illərlə hazırlanmışdılar.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsinə əsl siyasi-hüquqi
qiymət verildi, soyqırımı haqqında həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün tədbirlər görüldü. Ulu
öndər deyirdi: “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 və tarixi bir cinayətdir”.
Artıq insanlığa qarşı qəddarlığına, vəhşiliyinə görə ən dəhşətli kütləvi terror aktı kimi tarixə düşmüş Xocalı
soyqırımından 28 il keçir. Bu gün düşmən torpağında inləyən Xocalımızı azad etmək üşün hər birimiz səfərbər
olmalı, Ali Baş Komandanımızın ətrafında birləşməliyik. Bunu bizdən Vətənimizin ərazi bütövlüyü, xalqımızın
milli azadlıq yolunda mətanət, cəsarət, rəşadət göstərərək şəhidlik zirvəsinə yüksələn övladlarımızın ruhu tələb
edir.
Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Xocalı soyqırımına bizim məktəbdə də geniş hazırlıq işləri aparılır. Bu
məqsədlə tədbirlər planı hazırlanmışdır.
Xocalı soyqırımı ilə bağlı sinif qəzetləri hazırlanmış, rəsm əsərləri ərsəyə gətirilmiş, şagirdlər arasında inşa
yazı müsabiqələri keçirilmiş, ədəbi-bədii kompozisiyalar hazırlanmışdır.
Xocalı bəşər tarixində ən qanlı, ən dəhşətli, ən qeyri-insani soyqırımının bariz nümunəsidir.
153

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Respublika.-2020.-20 fevral.-№38.-S.6.

154

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Xocalıya ədalət istəyi ilə...
Vahid Məhərrəmov
Xocalı faciəsini dilimizə gətirəndə ürəyimiz ağrıyır, qəlbimiz göynəyir, Erməni işğalçılarının 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda törətdikləri soyqırımı faciəsindən artıq 28 il keçir. 28 ildir ki, Xocalı
adlı yaramızdan qan sızır. Xocalı harayının, Xocalı hayqırtısının səsi kəsilmir, getdikcə daha da güclənir.
Təəssüflər olsun ki, Xocalı faciəsinin həyəcan və qan dolu harayını dünya eşitmək istəmir. Erməni
qəsbkarlarının bu qanlı əməlləri dünya dövlətləri tərəfindən lənətlənmir, pislənilmir. Bizim məqsədimiz və
amalımız Xocalı faciəsini dünyaya çatdırıb tanıtdırmaq, ermənilərin qanlı əməllərini ifşa etməkdir.
Məqsədimizə çatmaq üçün bütün imkanlardan səmərəli istifadə etməyə çalışmalıyıq.
Xocalı faciəsinin dünyaya çatdırılması məqsədi ilə Hərbi Hava Qüvvələrinin zabitləri polkovnik-leytenant
Zal Nəbiyev və baş leytenant Ülvi Məmmədli, Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının təcrübəli alpinistləri Rüfət
Qocayev, Nemət Ağayevlə birlikdə fevralın 15-dən martın 1-dək Türkiyə Cümhuriyyətinin ərazisindəki Ağrı
dağında ekspedisiyada olacaqlar. Zabitlərimiz Ağrı rayonunun Doğu Bəyazid qəsəbəsinədək nəqliyyatla
gedəcəklər. Sonra isə klassik marşrutla piyada Ağrı dağının 5157 metrlik zirvəsinə qalxacaqlar. Onlar zirvəyə
Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə bərabər, Xocalı faciəsi zamanı ermənilərin vəhşicəsinə öldürdükləri
qocaların, uşaqların laminasiya edilmiş şəkillərini qoyacaqlar.
Zabitlərlə söhbət əsnasında öyrəndik ki, bu, onların ilk səfərləri deyil. İndiyə qədər hərbçilərimiz bir neçə
dəfə alpinizm ekspedisiyalarında iştirak ediblər. Şərqi Qafqazın ən yüksək zirvəsi olan Kazbekə (5054 metr),
Uşba zirvəsinə (4751 metr) ekspedisiyalar təşkil ediblər. Bundan başqa alpinistlərimiz Qafqaz sıra dağları
yerləşən Qızılqaya və Heydər Əliyev zirvələrini (3726, 3751 metr) fəth edərək qarşıya qoyulan tapşırıqları yerinə
yetirərək ekspedisiyalarını uğurla başa vurublar.
Ordumuzun bacarıqlı və peşəkar zabitləri yenə də səfərdədilər. Səfər proqramına uyğun olaraq onlar
fevralın 15-də Xocalı faciəsini dünyaya tanıtmaq istəyi ilə yola çıxıblar. Ekspedisiya üzvləri yola düşməzdən
əvvəl Xətai rayonun ərazisindəki Xocalı faciəsində şəhid olanların xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət ediblər,
onun önünə əklil və gül dəstələri qoyublar.
Xocalı faciəsini dünyaya çatdırmaq istəyi ilə səfərə çıxan zabitlərlə görüşüb söhbət etdik. Polkovnikleytenant Zal Nəbiyev ürək ağrısı ilə dedi ki, Xocalı hamımızın dərdi və sağalmayan yarasıdı. “Erməni qəsbkarları
1992-ci ildə Xocalıya hücum edərək heç kimə aman vermədən qocaları, uşaqları, qadınları güllələdilər. Təəssüflər
olsun ki, dünya bu faciəni, axıdılan qanları görmək istəmir. Biz Xocalı faciəsinin həqiqətlərini, Xocalı fəryadını,
Xocalıda tökülən qanları dünyaya çatdırmaq istəyi ilə ekspedisiyaya çıxırıq. İnanırıq ki, məqsədimizə nail olacaq,
Xocalı fəryadını dünyaya çatdıracağıq. Xocalıda soydaşlarımızın tökülən qanı yerdə qalmayacaq. Ədalətsizliyə,
haqsızlığa son qoyulacaq. Düşməndən şəhidlərin intiqamı alınmayınca, Xocalı adlı yaramız sağalmayacaq.
Erməni qəsbkarları törətdikləri bu qanlı faciəyə görə tarix qarşısında mütləq cavab verəcəklər.”
Baş leytenant Ülvi Məmmədli dedi ki, fiziki hazırlığımız yüksək səviyyədədir. “Mən sürətli dırmanma
üzrə dünya çempionuyam. Əminlik hissi ilə deyə bilərəm ki, biz Xocalı harayını, Xocalı fəryadını dünyaya
çatdıracağıq.”
Ordumuzun fiziki cəhətdən yüksək hazırlıqlı olan zabitlərinə ekspedisiyalarında, Xocalıya ədalət
axtarışında uğurlar arzuladıq. Əmin olduq ki, onlar Xocalı harayının, Xocalı fəryadının dünyaya çatdırılması üçün
qarşılarına qoyulan tapşırıqları yüksək səviyyədə yerinə yetirəcək və sağ- salamat geri dönəcəklər.
Azərbaycan ordusu.-2020.-19 fevral.-№13.-S.6.
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Erməni işğalı və Xocalı soyqırımı dünya mediasının gündəmində
İranın bir sıra saytlarında Xocalı soyqırımı ilə bağlı
məqalələr dərc olunub
A.Miriyev
İranın “kotahonline.ir”, “khabarban.com”, “iraneconumist.com” və “kalaaghnews.ir” saytlarında
“Xocalı soyqırımı tarixin ən dəhşətli faciəsidir” başlıqlı məqalə dərc olunub. AZƏRTAC xəbər verir ki,
materialda Xocalı soyqırımının ermənilər tərəfindən hazırlanması, həyata keçirilməsi və mahiyyəti barədə
geniş məlumat verilib. Diqqətə çatdırılıb ki, bu soyqırımı həyata keçirərək uşaqları, qoca və qadınları qətlə
yetirib cəsədlərini təhqir etməklə ermənilər əsl mahiyyətlərini ortaya qoymuş oldular.
Qeyd edilib ki, erməni silahlıları 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərini işğal
edərək görünməmiş qətliam törətdilər. Şəhər yerlə yeksan edilmiş, yaşayış evləri və sosial infrastruktur tamamilə
dağıdılmış və yandırılmışdır. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər qətlə yetirilimiş, yüzlərlə mülki insan ağır
yaralanmış, 1275 nəfər girov götürülmüşdür. Bildirilib ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası Xocalı
soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyada təbliğ olunmasında, bu faciənin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı aktı
kimi tanınmasında mühüm rol oynayır. Bunun nəticəsi olaraq dünyanın bir sıra ölkələrində Xocalı soyqırımı ilə
bağlı müvafiq tarixi qərarlar qəbul edilir. Bütün dünyada ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı
siyasəti pislənilir. Artıq Pakistan, Meksika, Kolumbiya, Peru, Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, Çexiya, Sudan,
İordaniya, Honduras, Qvatemala, Panama, Sloveniya, Cibuti və Paraqvay parlamentləri də Xocalı soyqırımını
beynəlxalq hüquq normaları müstəvisində tanımışlar. Habelə ABŞ-ın artıq 21 ştatı - Massaçusets, Texas, NyuCersi, Meyn, Nyu-Meksika, Arkanzas, Corciya, Oklahoma, Tennesi, Pensilvaniya, Konnektikut, Florida,
Missisipi, Vest Virciniya, İndiana, Yuta, Nebraska, Havay, Montana, Arizona və Aydaho ştatlarının qanunverici
orqanlarında Xocalı soyqırımını pisləyən müvafiq qətnamələr qəbul olunmuşdur. Azərbaycan xalqı hər ilin fevral
ayının 26-da Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edir, abidənin önünə qərənfillər düzür, şəhidlərin xatirəsi ehtiramla
yad edilir. Bu qanlı hadisəni Azərbaycan xalqı daim xatırlayır, bu soyqırımı törədənlərə öz dərin nifrətini bildirir.
Xocalı soyqırmı xalqımızın qan yaddaşında əbədi yaşayacaqdır. Azərbaycan xalqı və dövləti Xocalı soyqırımını
heç vaxt unutmur və unutmayacaqdır.
“The Korea Post” qəzeti Xocalı soyqırımından yazır
Cənubi Koreyanın “The Korea Post” qəzetində "Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü fonunda
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı” sərlövhəli məqalə çap olunub. Məqalədə 1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələrinin bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalı şəhərindəki mülki insanlara hücum etdikləri yazılıb. Bildirilib ki,
soyqırımı nəticəsində 613 mülki sakin, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca öldürülüb. İnsanlara qarşı
işgəncələr verilib, başları kəsilib, gözləri çıxarılıb, diri-diri yandırılıb. Şəhər yerlə-yeksan edilib, evlər və sosial
infrastruktur tamamilə dağıdılıb və yandırılıb. Qeyd olunub ki, Ermənistan respublikasının rəhbərliyinin
hazırladığı soyqırımını Ermənistan silahlı qüvvələri, habelə Dağlıq Qarabağdakı erməni terrorçuları, keçmiş
SSRİ-nin Xankəndidəki hərbi hissəsi birgə təşkil edib. Nazi faşistlərindən fərqli olaraq Xocalı soyqırımını
törədənlər mülki şəxslərə qarşı törətdikləri cinayətkar əməllərinə haqq qazandırmağa çalışıblar. Ermənistanın
sabiq prezidenti, Xocalı soyqırımı iştirakçısı Serj Sarkisyanın “Xocalıdan əvvəl azərbaycanlılar düşünürdülər ki,
ermənilər mülki insanlara əl qaldırmazlar. Amma biz bu stereotipi sındıra bildik” fikri məqalədə əksini tapıb.
Bildirilib ki, həmin günlərdə “Sunday Times”, “Financial Times”, “Times”, “Izvestiya”, “Le Monde”, “Crual
L`Eveneman” kimi nüfuzlu nəşrlər Xocalıda baş verən dəhşətli hadisələr barədə məqalələr çap ediblər. "The
Korea Post" qəzetində çap olunan məqalədə Xocalıda baş verənlərin müvafiq beynəlxalq sənədlərə əsasən
soyqırımı aktı olduğu, Xocalı faciəsinin Holokost, Xatın, Lidisa, Oradur, Srebrenisa soyqırımından heç bir
fərqinin olmadığı vurğulanıb. Yazıda “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası nəticəsində dünya ictimaiyyəti
arasında Xocalı soyqırımı haqqında beynəlxalq humanitar hüquq və insan haqları pozuntusu kimi qlobal
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məlumatlılığın artdığı, bir neçə beynəlxalq təşkilatın, bəzi ölkələrin parlamentlərinin və ABŞ-ın 22 ştatının Xocalı
soyqırımını tanıdığı və pislədiyi bildirilib.
Türkiyədə Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi anılıb
Türkiyənin Bursa vilayətində Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi anılıb. “Trend”in məlumatına
görə, anım mərasimində yerli bələdiyyə başçıları, universitet tələbələri, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatlarının
üzvləri iştirak edib. Tədbir zamanı qonaqlara Xocalının dinc sakinlərinə qarşı törədilmiş vəhşilikləri təsdiq edən
fotomateriallar təqdim olunub. Xatırladaq ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə silahlı erməni dəstələri
keçmiş sovet ordusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayının ağır texnikası və şəxsi heyətinin köməyi
ilə Azərbaycanın qədim Xocalı şəhərinin üzərinə hücum edib və onun dinc əhalisinə amansızcasına divan tutublar.
Hücum zamanı şəhərdə olan 3 min nəfərdən 613-ü, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla
öldürülüb, 487 dinc sakin ağır yaralanıb, 1275 nəfər girov götürülüb və insanı alçaldan işgəncələrə məruz qalıb,
197 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Səkkiz ailə tamamilə məhv edilib. Həmin insanlar yalnız etnik
mənsubiyyətlərinə - azərbaycanlı olduqlarına görə amansızcasına öldürülüb, işgəncələrə məruz qalıb və şikəst
ediliblər. Ermənilərin bu cəza tədbiri hərtərəfli planlaşdırılıb və yeganə bir məqsədlə törədilib – dinc sakinləri
milli mənsubiyyət əlamətinə görə qismən və ya tamamilə məhv etmək. Beynəlxalq hüquqa görə belə hərəkətlər
“soyqırımı” anlayışına uyğundur və dünya ictimaiyyəti tərəfindən bu cür tanınmalıdır.
“Xocalı qətliamı” filminin nümayişi olub
On da qeyd edək ki, Masallı şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində “Xocalı qətliamı” filminin nümayişi
olub. Tədbirdə çıxış edən Masallı Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Camal Manafov bildirib ki, Xocalı
qətliamı Azərbaycan xalqının tarixində erməni faşistlərinin insan təfəkkürünə sığmayan vəhşiliklərinin qanlı
izidir: “Faciəni əks etdirən kadrlar bu dəhşətli mənzərəni seyr edənləri sarsıdır, sızladır. Meşələrdə əli, ayağı,
burnu, qulağı donan, əsir və girov düşən qoca və uşaqların bizim könüllü milli müdafiə əsgərlərinə təhvil verilməsi
səhnəsi yüz il bundan sonra da ən möhkəm iradəli insanları belə sarsıdacaqdır. Körpələrin meşələrdə donan,
çöhrələrinə ölümün rəngi çökən zavallı anaların ağılara dönən fəryadı heç vaxt yaddaşlardan silinməyəcək”.
Masallı şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Dilbər İbayeva, rayon Təhsil Şöbəsinin
metodkabinetinin müdiri Bəybala Xəlilov çıxışlarında bildiriblər ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə
Ermənistan hərbi birləşmələri əhalisi tamamilə azərbaycanlılardan ibarət olan Xocalını bir gecədə darmadağın
edib, şəhərin dinc əhalisini etnik azərbaycanlı olduqları üçün qətliama məruz qoyub və ermənilər tərəfindən
insanlara qarşı inanılmaz vəhşiliklər törədilib. Sonra “Xocalı qətliamı” filmi nümayiş etdirilib.
“Dünyanın bir sıra ölkələrində Xocalı soyqırımı ilə bağlı müvafiq tarixi qərarlar qəbul edilir. Bütün
dünyada ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı siyasəti pislənilir. Artıq Pakistan, Meksika,
Kolumbiya, Peru, Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, Çexiya, Sudan, İordaniya, Honduras, Qvatemala,
Panama, Sloveniya, Cibuti və Paraqvay parlamentləri də Xocalı soyqırımını beynəlxalq hüquq normaları
müstəvisində tanımışlar”
Palitra. - 2020. - 19 fevral. - № 18. - S. 11.
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Xocalı gətliamına aparan yol: gerçək tarixin xronoloji təhlili
II yazı
Təhmasib Novruzov,
1989-92-ci illərdə AXC Ali Məclisinin üzvü, “Azadlıq Hərakatçıları” İctimai Birliyinin sədri
SSRİ dağılmışdı. Bütün müttəfiq respublikalar beynəlxalq birliyin subyektinə çevrilmişdi. Moskvanın
erməni lobbisinin də hərtərəfli dəstəyi ilə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağın Ermənistana
birləşdirmək cəhdi Azərbaycan xalqının möhtəşəm dirənişi nəticəsində, baş tutmamışdı. Bu qədim Azərbaycan
torpağı beynəlxalq birliklər, o cümlədən, BMT tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisi olaraq tanınmışdı.
Təbii ki, bütün çabalarına rəğmən həm Kremlin, həm də erməni lobbisinin istəklərinə nail ola bilməmələri onları
daha da hiddətləndirmişdi. Çünki məhz ermənilərin istəklərinin reallaşması Azərbaycan tərəfinin ata-baba
yurdlarının əldən çıxması ilə barışmayacağı, münaqişənin uzun müddət davam edəcəyi, davam edən münaqişədən
isə Moskvanın öz geosiyasi maraqları üçün istifadə edəcəyi anlamına gəlirdi, ilkin planın baş tutmadığı təqdirdə
Kreml yeni planını işə saldı.
Bir məqamı xüsusi qeyd etməyi vacib hesab edirəm. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin mütləq
əksəriyyəti bu qarşıdurmanın birbaşa Moskvadan idarə olunduğunu anlayır və onun genişlənməsinin qarşısını
almağa cəhd göstərirdilər. Məsələn, beş erməni kəndini birləşdirən Naxçıvanik sovetliyinin əhalisi, hər kənddən
bir nümayəndənin və kənd sovetinin Hamlet adlı sədrinin, eləcə də onun katibinin imzası və sovetliyin möhürü
ilə təsdiq edilmiş məktub hazırlayıb oktyabr ayının 24-də xüsusi yolla bizə göndərmişdilər. Məktubda Azərbaycan
hökumətindən erməni kəndlərində məskən salan quldur dəstələrinin çıxarılmasına kömək etmələri xahiş olunur
və Azərbaycan Bayrağının kənddə qaldırılmasına, Azərbaycan qanunlarına əməl etməyə hazır olduqları
vurğulanırdı. O zaman AXC Ağdam şöbəsinin sədri, millət vəkili Eldar Bağırovla birlikdə məktubu Bakıya
gətirdik. Məktubla bağlı Əbülfəz Elçibəylə və Ağdamdan seçilmiş digər millət vəkili Tamerlan Qarayevlə söhbət
etdik. Hər ikisi bu məsələni çox gizli saxlamağı tövsiyə edərək, bunun birbaşa Kremlin siyasətinin pozulması
olduğunu qeyd etdilər. Ali Sovetin sessiyasında, oktyabr ayının 28-də Eldar Bağırov o zaman iç üzü hələ
açılmayan, ustalıqla maskalanan Rəhim Qazıyevlə də məktub barədə söhbət etmiş və iki surətdən ibarət olan
həmin məktubun bir surətini ona vermişdi. İki gün sonra Eldar Bağırov Bakıda qətlə yetirildi, “morq”da cibindən
bütün sənədləri götürüldü, lakin cibində qalan həmin məktubun surəti tapılmadı. Sonralar, 1992-ci ilin iyun ayında
Naxçıvanik və digər dörd kənd quldurlardan təmizləndiyi zaman, həmin kənddən əsir alınmış yerli ermənilərin
dediklərinə görə, noyabr ayının əvvəlində məktuba imza atmış yeddi nəfərin hamısı erməni quldurları tərəfindən
kəndin ortasında güllələnib. Bütün bu və digər faktlar bizdən tələb edirdi ki, Kremlin bu məkrli, qeyri-insani
siyasətinin ayaq açıb yeriməməsi üçün daha ağıllı taktika seçək. Ancaq məhz içimizə salınaraq, özlərini vətən və
millət fədaisi kimi göstərən, əslində imperiya siyasətinin reallaşmasına xidmət edən qüvvələr belə taktika
seçilməsinə var gücləri ilə mane olurdular. Noyabr ayında AXC Ali Məclisində Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı
yaşayış məntəqələrinin Ağdam və Şuşa rayon təşkilatlarından ayrılması haqqında qərarı da, həmin rayon və
kəndlərin de-fakto hərakatçı qüvvələrdən ayrı salınması da, şübhə yoxdur ki, həmin məkrli siyasətə xidmətin
tərkib hissəsi idi. Beləliklə, Qarabağın bütün yaşayış məntəqələri, Azərbaycanda o zaman ən real qüvvə olan
AXC-dən ayrıldılar, nəticədə köməksiz vəziyyətdə qaldılar. Həmçinin, Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən
Azərbaycan hökumətinin Təşkilat Komitəsinin işinin iflic vəziyyətə gətirilməsi planı da reallaşdırılırdı.
Komitənin ən fəal və milli ruhlu əməkdaşı, Təşkilat Komitəsinin prokuroru, erməni separatçılarına qarşı qətiyyətli
və barışmaz mübarizəsi ilə seçilən Şükür Rzayev girov götürüldü. Dərhal Qatır Məmməd təxəllüsü ilə tanınan
Yaqub Rzayevin əli ilə bir neçə mühüm erməni əsir alınaraq, Şükür Rzayev xilas edildi. Bundan sonra təhlükə ilə
üz-üzə qalan Təşkilat Komitəsi Xankəndini tərk edərək Ağdama köçürüldü. Bütün bu hazırlıqlardan sonra
Kremldən təlimat alan ermənilər 1991-ci il noyabrın əvvəllərindən başlayaraq ayrı-ayrı kəndlərə silahlı hücumlara
başladılar. Vəziyyəti yerində araşdırmaq məqsədilə bölgəyə səfər edən Azərbaycan Respublikasının yüksək
rütbəli dövlət məmurlarının və Dağlıq Qarabağ hadisələrində daim ədalətli mövqe tutan, prokuror Şükür Rzayevlə
birgə erməni separatçılarının qəniminə çevrilən rus əsilli general Y. Kovalyovun içərisində olduğu helikopter
vuruldu və bütün helikopterdəkilər qətlə yetirildi. Belə bir zamanda respublikada, xüsusən paytaxt Bakıda milli
birlik, xalqla hakimiyyət arasında etimad yaradılmalı olduğu halda, o zamankı hakimiyyətin qətiyyətsizliyindən
istifadə etməyə çalışan, rəhbər heyətin əksəriyyəti Kremlin planına yardım edən AXC xalqı münaqişənin həllində
birliyə səfərbər etmək əvəzinə, qarşıdurmanı gücləndirir, Qarabağda baş verən hər bir olaya görə hakimiyyəti
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sadəcə qınamır, xalqı onun üzərinə qaldırır, bir| sözlə, hakimiyyət uğrunda savaşa cəlb edirdi. Dekabrın
sonlarında, o zaman Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri işləyən, AXC-də
“Primakov uşaqları”nın “patronu” kimi tanınan İsa Qəmbərin “Beş-altı Azərbaycan kəndini ermənilərə verək,
hakimiyyəti istefaya göndərək” deyə, şəxsən məndən bu sahədə kömək istəməsi də faktdır və onun təmsil (Defakto rəhbərlik) elədiyi qurumun niyyətindən xəbər verirdi.
1992-ci ilin yanvarından başlayaraq Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə ardı-arası
kəsilməyən hücumlar başladı. Köməksiz qalan yerli əhali təpədən dırnağa silahlanmış erməni quldurları və Sovet
Ordusunun 366-cı polkunun hücumlarına mətanətlə sinə gərsələr də, qeyri-bərabər qüvvələr savaşında məğlub
olaraq geri çəkilməli olurdular. Beləcə ard-arda Kərkicahan, Meşəli, Cəmilli, Malıbəyli, Quşçular, Qaradağlı,
Xocavənd kəndləri işğal olundu. Malıbəyli və Quşçular kəndlərindən Ağdamın könüllüləri Abdal-Gülablı
meşələrinin içi ilə insanları təxliyə etmələri bu kəndlərdə qırğının miqyasını azaltsa da, Qaradağlı kəndinə bu
dəstək mümkün olmadı və Xocalıdan əvvəl həmin kənddə sözün tam mənasında qətliam törədildi. Beləliklə,
Əsgəranla Xankənd arasında yeganə azərbaycanlı yaşayış məntəqəsi kimi Xocalı uzun müddət özünü qoruya bildi.
Ancaq hadisələrin içində olan hər kəs bilirdi ki, ermənilər bu şəhərə xüsusi plan hazırlayırlar. Bunun da üç başlıca
səbəbi var idi. Birinci səbəb Xocalı kəndinin qədim tarixə malik olması, bu yerlərin qədim türk məskənləri
olduğunu sübut edən saysız-hesabsız tarixi abidələrin, o cümlədən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyət nümunələrinin
mövcudluğu idi ki, ermənilər hər zaman belə yaşayış məskənlərinə qarşı daha amansız olmuşlar, ikinci səbəb,
1988-ci ilin sentyabrında bu şəhərə hücum edən ermənilərin xeyli sayda itki verərək geri çəkilməyə məcbur
edilmələri idi ki, bu fakt onları Xocalıya və xocalılara qarşı daha da aqressivləşdirmişdi. Nəhayət üçüncü səbəb
isə, Dağlıq Qarabağda yeganə aeroportun Xocalıda yerləşməsi idi ki, bu da ermənilərin Yerevan və Moskva ilə
əlaqələrində mühüm əhəmiyyətli strateji maraq idi. Artıq bölgədə qalan yeganə azərbaycanlı yaşayış məntəqəsi
olan şəhər gecə-gündüz artilleriya silahları ilə atəş altında saxlanılırdı. Bakıda başı hakimiyyət uğrunda savaşa
qarışan həm iqtidar, həm də AXC rəhbərləri isə hər gün yalançı vədlər verir, əhaliyə kömək göndəriləcəyini deyir,
ancaq heç bir yardım edilmirdi. Nəhayət Ağdamdakı könüllü müdafiə batalyonları bir araya gələrək, Xocalıda
xilas üçün əməliyyat keçirməyi planlaşdırdılar. Fevralın 23-də keçirilməsi nəzərdə tutulan həmin əməliyyat da, o
zaman Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi kimi Ağdamda olan Fəhmin Hacıyev tərəfindən dayandırıldı. AXC
yetkililərindən olan F. Hacıyevin sonradan bu əməliyyat planının dayandırılması əmrinin Bakıdan, konkret olaraq
yenicə müdafiə naziri təyin edilmiş Tahir Əliyevdən gəldiyini desə də, bu faktın hələ də dəqiq araşdırılmaması da
bir sıra məqamlardan xəbər verir. Xüsusilə, Gəncə dəmiryol idarəsi ilə birgə təxminən 20 kilometrlik trosla qatarı
Ağdamdan Xocalıya göndərib, dinc əhalini çıxarmaq planının da pozulması, içimizdən Xocalıda daha böyük
qırğın olmasında maraqlı qüvvələrin olduğunu deməyə tam əsas verir. Bəzi oxucular məni qınaya bilər. Biz bəzən
tariximizin ayrı-ayrı məqamlarında içimizdəki düşmən dəyirmanına su tökən qüvvələrin varlığından vaz keçir,
bunu düşmən əlinə fakt vermək kimi dəyərləndiririk. Nəzərə almırıq ki, əksər məğlubiyyətlərimizin başlıca
səbəblərindən biri məhz içimizdə belə qüvvələrin olması, onların bilərəkdən, ya bilməyərəkdən yanlışlıqları,
nəticədə ümummilli bəlalara səbəb olur ki, bunları da deməmək və gələcəkdə belə yanlışlıqların qarşısını almaq
kimi mühüm borcumuzu yerinə yetirməməklə növbəti yanlış addım atmış oluruq. Ancaq mən real həqiqətlərə
istinad edir və çıxardığım nəticə də ondan ibarətdir ki, Moskvadan təlimat alan bəzi qüvvələr və onların bu
“ajan”lığından xəbərsiz olub, onlara inanan və ardınca kor-koranə irəliləyən sadə insanlar faciənin bu qədər
dəhşətli olmasının qarşısının alınmasına da mane oldular ki, bu da nəticə etibarilə Azərbaycan xalqının gözünü
qırmaq, xalqı təslimçiliyə sövq etmək kimi məkrli düşmən niyyətinin başlıca amili idi və etiraf edək ki, buna da
müvəqqəti olsa belə nail oldular.
Xocalı qətliamı ilə bağlı ətraflı yazıb vaxt almağa lüzum görmürəm. Çünki faciə haqqında, onu törədənlər,
onun miqyası, insan ağlına sığmayan vəhşət doğuran məqamları barədə kifayət qədər yazılıb və deyilib. Bu
yazılanların və deyilənlərin cəmiyyət daxilində təkrarlanmasından daha çox, bu gün bütün bunları dünya
ictimaiyyətinə çatdırmağa daha çox ehtiyac var ki, son illər həm dövlət və hakimiyyət qurumlarının, həm Heydər
Əliyev Fondunun, həm də dövlətin bu sahədəki məqsədyönlü siyasətinə dəstək verən vətəndaş cəmiyyətinin
genişmiqyaslı fəaliyyəti bunun üçün zəmin yaratmışdır. Xocalı Qətliamı bəşər tarixinin ən qanlı, insanlıq
normalarına sığmayan elə bir faciəsidir ki, bunu təkcə Azərbaycan xalqının faciəsi kimi qəbul etmək doğru deyil.
Bu, ümumən insanlığın faciəsidir, bu, bütün dünyanın faciəsidir və məsələyə də bu konteksdən yanaşmaq, onu
bəşəri faciə kimi dünyaya tanıtmaq gərəkdir. Bu faciənin törədilməsinin səbəbləri sırasında erməni faşist
düşüncəsi ilə rus imperialist siyasi təfəkkürünün başlıca rol oynaması isə danılmaz həqiqətdir. Məhz yazımı bu
kontekstdən yazmağımda da məqsəd ölkə vətəndaşlarını, xüsusilə gənc nəsli həqiqətlərə söykənin tarixi
gerçəkliklə mənən silahlandırmaq, gələcək dövlətçilik fəaliyyətimizdə yanlışlıqlardan mühafizə olunmalarına
yardımçı olmaqdan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərinin və
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BDU-nun yubiley tədbirlərində vurğuladığı kimi, tarix hər zaman təkrarlanır. Təkrarlanan tariximizdə ötən
hadisələrdə zərərimizin əsl səbəblərini doğru-düzgün bilmədən, yanlışlıqlarımızın gətirmiş olduğu ümummilli
bəlalarımız haqqında müfəssəl məlumata malik olmadan, onların yenidən təkrarlanması təhlükəsi qaçılmazdır.
Düşmən məlumdursa, ondan qorxmağa dəyməz. Qorxulu düşmən özünü sənə dost göstərib, arxadan zərbə
vurmağı planlaşdırandır. Bunu atalarımız belə buyurub. Əlavə etməyə ehtiyac görürəm ki, ən qorxulusu isə, sənin
qardaşın olub, gizlində düşmənlə əlbir olandır. Çünki onun sənə düşmənçilik edəcəyi ağlına gəlmir, reallıqda isə
bunu edir və...
Səs.-2020.-19 fevral.-№33.-S.8-9.
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Xocalı soyqırımı: Dünya tarixinin ən faciəli səhifəsi
Röya Rasimqızı
Azərbaycan xalqı zaman-zaman ermənilərin etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qalmış, tarixi
torpaqlarından qovulmuş, qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. 1988-ci ildə ermənilərin əsassız
torpaq iddiasının yenidən baş qaldırmasının nəticəsi olaraq Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
yarandı. Hazırda 20 faiz torpaqlarımız işğal altında, bir milyondan artıq soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün
vəziyyətindədir. Ermənilərin “dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” yaratmaq ideyalarını gerçəkləşdirmək istəkləri
yüzlərlə kəndin, şəhərin dağılması, on minlərlə günahsız insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi
torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələnsə də dünyanın bu günədək baş verənlərə biganə yanaşması, daha
dəqiq desək, ikili siyasət yeridərək ədalət prinsipini arxa plana keçirməklə ermənilərə dəstək funksiyalarından əl
çəkmək barədə düşünməmələri narazılıq doğuran əsas məqamlardandır.
Dövlət başçısı İlham Əliyev bütün çıxışlarında ermənilərin zaman-zaman azərbaycanlılara və türklərə qarşı
soyqırımı və deportasiya siyasəti həyata keçirdiklərini önə çəkərək, dünya dövlətlərinin bu hadisələrə göz
yummalarına narazılığını ifadə edərək, XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı hadisəsini nə üçün soyqırım kimi
tanımamalarının səbəbini açıqlamalarının gərəkliyini bəyan edir: “Ermənilər həmişə türklərə, azərbaycanlılara
qarşı soyqırımı siyasəti aparmışlar. Keçmiş tarixdə də belə olub, yaxın tarixdə də belə olubdur və Xocalı soyqırımı
bunun bariz nümunəsidir. Günahsız insanları, uşaqları, yaşlı qadınları qətlə yetirmək soyqırım deyil, bəs nədir?
Ancaq əfsuslar olsun ki, dünya birliyi bunu ya görmür, ya da görmək istəmir, ermənilərin, erməni lobbisinin və
dünya ermənilərinin uydurma faktları əsasında qərar qəbul edirlər”. Ölkə Prezidenti bu yalan təbliğata qarşı öz
siyasətimizi, həqiqətlərimizi, ən əsası gücümüzü ortaya qoymağın vacibliyini bəyan edib. Əlbəttə ki, həqiqəti
çatdırmaq, təbliğ etmək, bütün dünyaya yaymaq harada yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlının
vəzifəsi olmalıdır.
Ölkəmiz 30 ildən artıqdır ki, müharibə şəraitində yaşayır. Ötən bu dövr ərzində erməni vəhşiliyini,
Ermənistanın işğalçılıq siyasətini təsdiqləyən yüzlərlə faktlar aşkarlanaraq beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə
çatdırılıb.
XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan, bir neçə gündən sonra 28-ci ildönümü qeyd ediləcək Xocalı soyqırımı
cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin 17 yanvar 2020-ci il tarixli “Xocalı
soyqırımının iyirmi səkkizinci ildönümü haqqında” Sərəncamında da qeyd edildiyi kimi, azərbaycanlılara qarşı
erməni şovinist dairələrini XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib
hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentarilərinə
çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət
beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır.
Faciə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı qüvvələri ilə Xankəndi şəhərində
yerləşdirilmiş Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə törədildi.
Hücumdan əvvəl, fevralın 25-i şəhər toplardan və ağır zirehli texnikalardan atəşə tutulmuş, nəticədə böyük
dağıntılar və yanğınlar baş vermişdi. Fevralın 26-da şəhər tamamilə alova bürünmüşdü. Şəhəri yerlə-yeksan etmiş
erməni silahlı dəstələri və motoatıcı alayın hərbçiləri dinc əhaliyə divan tutmuşdur. Bu qırğın nəticəsində 613
nəfər həlak olmuşdur. Onlardan 63-ü uşaqlar, 106-sı qadınlar, 70 nəfəri qocalar olmuşdur. 8 ailə tamamilə məhv
edilmişdir. Ermənilərin sağ qalmış insanlara verdikləri işgəncələr, başlarının dərisini soymaları, uşaqların
gözlərini çıxarmaları insanlığa sığmayan vəhşilikdir.
Bu gün qarşımızda duran əsas məqsəd faciənin soyqırımı olduğunu dünya ictimaiyyətinə qəbul etdirməkdir.
Əksər dövlətlərin parlamentləri, ABŞ-ın bir sıra ştatları, beynəlxalq təşkilatlar Xocalı faciəsini soyqırım kimi
qəbul edən qətnamələr qəbul ediblər. Bu tanınmada 2009-cu ildən həyata keçirilən və İslam Konfransı Gənclər
Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
xanım Əliyeva tərəfindən irəli sürülən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının rolunu da xüsusi qeyd
etməliyik.
Tariximizin öyrənilməsi, tarixi faktların araşdırılaraq ölkə və dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
tarixçilərimizin qarşısında mühüm vəzifə kimi qoyulur. AMEA-nın Tarix İnstitutunun bu istiqamətdə gördüyü
işlər yüksək dəyərləndirilir. Yalnız faktların dili ilə yazılan xeyli sayda kitablar çap olunub. Bu gün onların
müxtəlif dillərə tərcümə olunaraq yayılması istiqamətində mühüm işlər görülür. AMEA-nın illik ümumi
yığıncağında dövlətimizin başçısı İlham Əliyev bu sahədə qarşıda duran vəzifələri və həlli yollarını açıqlamışdı.
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Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, Xocalı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev
Fondunun da xidmətləri böyükdür. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanan vəsaitlər - kitablar, albomlar,
video disklər dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar keçirilən tədbirlərdə təbliğat vasitəsi
kimi istifadə edilir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Konfransı Gənclər Forumunun
Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış “Xocalıya
ədalət - Qarabağa azadlıq” kampaniyası dəstəklənərək hər il 26 fevral tarixi İKT ölkələrində humanitar fəlakət
qurbanlarının xatirələrinin anma günü kimi qeyd olunur. Hazırda bu kampaniya çərçivəsində dünyanın müxtəlif
ölkələrində silsilə tədbirlər keçirilir, ermənilərin vəhşiliyi faktlarla beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılır.
İki sahil.-2020.-19 fevral.-№33.-S.13.
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Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə qarşı edilən cinayətdir...
Soyqırımının 28-ci ildönümünün qeyd olunması ilə bağlı tədbirlər planı təsdiq olunub
Pərviz Sadayoğlu
Bəşəriyyət tarixinin ən qanlı faciələrindən biri sayılan Xocalı soyqırımından 28 il ötür. Azərbaycanın bütün
regionlarında Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçirilir, bu qanlı terror aktı nəticəsində qətlə yetirilmiş
insanların xatirəsi yad edilir. Xatırladaq ki, bu günlərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyevin Sərəncamı ilə “Xocalı soyqırımının iyirmi səkkizinci 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 şəhər və rayonlarda Şəhidlər
xiyabanının ziyarət edilməsi, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərində, konsulluqlarında və diaspor
təşkilatlarında soyqırımı ilə bağlı tədbirlərin, anım mərasimlərinin 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 konfessiyaların və qurumların iştirakı ilə Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan anım mərasimləri 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. Eləcə də, xocalılıların müvəqqəti
məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda (Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şəki, Goranboy, Bərdə, Sabirabad,
Göyçay, Zaqatala, Oğuz, Balakən) dövlət qurumları rəhbərlərinin, ziyalıların şəhid ailələri ilə görüşləri təşkil
ediləcək. Fevralın 26-da isə 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.
Vurğulamaq lazımdır ki, Xocalı faciəsi XX əsrin ən qanlı soyqırımı hadisələrindən biri kimi növbəti dəfə
erməni şovinizminin iç üzünü açdı. Adi müharibə qanunlarına belə riayət etməyən, yaşından asılı olmayaraq
əliyalın, silahsız və köməksiz insanları vəhşicəsinə qətlə yetirən erməni silahlılarının törətdikləri vandalizm
hərəkətləri onların əsl mahiyyətini bir daha bütün çılpaqlığı ilə ortaya qoydu.
Bu məqamda bildirmək yerinə düşər ki, ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımına gedən yol 1992-ci
ilin yanvarın 10-da Axullu kəndinin zəbt edilməsi ilə başlamışdı. Həmin ilin fevralında Malıbəyli və Quşçular
kəndləri hücuma məruz qaldı. 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. Ermənilər üçün əsas hədəf Xocalı idi.
1992-ci il fevralın 25-də Xocalı daha dəhşətli dərəcədə artilleriya və digər hərbi texnikadan atəşə tutulmağa
başladı. Bu işdə yenə də 366-cı alayın texnikasından geniş istifadə olundu. 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.
Bu soyqırımında 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca bir neçə saatın içində
milli zəmində amansızlıqla qətlə yetirildi. Erməni-rus birləşmələri 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 yandırılıb. Güllə yarasından ölməyənlərin başlarına
sonradan güllə vurulub, meyitlər zorakılığa məruz qalıb.
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Onu da qeyd edək ki, 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 qiymət
verildi. 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 ilə açıqlandı. Eyni
zamanda, Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni qəsbkarlarının 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 26sı 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. Ölkə
başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində bu gün bir sıra Avropa ölkələri Xocalı
soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərlə tanış olub. Aparılan siyasətin nəticəsidir ki, dünyanın 10 dövləti, eləcə də ABŞ-ın
22 ştatı və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Xocalı soyqrımını rəsmən tanıyıb və bu soyqırımı pisləyən qətnamə qəbul
ediblər.
Bu istiqamətdə Ulu Öndərimizin adını daşıyan Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri də xüsusi
vurğulanmalıdır. Məhz Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri,
UNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban 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 vitse-prezidenti Leyla
xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə elan edilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının səyi ilə Xocalı soyqırımının adı
İsveçdə yaradılmış və virtual aləmdə geniş vüsət almış “Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı” arxiv
layihəsinə daxil edilib və Xocalı soyqırımının adı Srebrenitsa, Xolokost və 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. - 2020.- 19 fevral. - № 33. - S. 7.
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Xocalı faciəsi haqda dünyaya çıxarılası filmimiz niyə yoxdur?
Böyük vəsait lazım olduğunu deyən də var, "müharibədə qalib gələk, sonra çəkərik” deyən də...
Xəyalə Rəis
28 ildir ki, qisas gözləyirik. 28 ildir ki, xalqımızın başına gətirilən Xocalı faciəsini dünyaya çatdırmağa və
qəbul etdirməyə çalışır, bu istiqamətdə siyasət və informasiya sahəsində müxtəlif işlər görürük. Mədəni siyasət
isə siyasətin ən effektiv üsullarından biridir. Bu istiqamətdə necə, hansı şəkildə mübarizə aparmağımız isə
birmənalı deyil. Beynəlxalq müstəvidə bu faciə az-çox tanınır, dünya mediasında zaman-zaman işıqlandırıldığının
da şahidi oluruq.
Bir neçə gün əvvəl Münxendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyan arasında görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Elə
həmin gün Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin iştirakı ilə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələr keçirildi. Panel müzakirələri
zamanı dövlət başçımız Paşinyanı diplomatik nokauta saldı. Bu fakt bütün dünyanın diqqətindən yayınmadı.
Bütün bunların fonunda ortaya haqlı bir sual çıxır: Niyə torpaqlarımızın işğalı, o cümlədən Xocalı faciəsi
mövzularını təsirli şəkildə təsvir edən, dünyaya çıxarıla biləcək film çəkə bilmirik? Müasir dövrdə yüksək
texnologiyaların verdiyi imkanlar varkən, biz bu "savaş”da niyə önə çıxmırıq?
Xalq yazıçısı Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, biz dünyaya film vasitəsi ilə sözümüzü çatdırmaqda çətinlik
çəkirik: "Film bizdə problemli məsələ olaraq qalıb. Hətta Litva rejissoru Xocalı faciəsi ilə bağlı səmimi və son
dərəcə təsirli bir film çəkmişdi. Ancaq biz daha çox ritorik şeylər çəkirik. Film çəkərkən yalnız quru faktlara
əsaslanırıq və bu da heç kimin marağını çəkmir. Belə ki, həm faktları, həm də insan taleyini göstərə bilən, insanlara
təsir edən film çəkmirik. Əsas məsələ odur ki, "Azərbaycanfilm” kinostudiyası çox dağılmış bir vəziyyətdədir,
ağır günlərini yaşayır”.
S.Rüstəmxanlı kinonun hər bir millətin taleyində mühüm rol oynadığını vurğuladı: "Dünyanın müxtəlif
ölkələrində kino sənətinə dövlət maliyyə ayırır, diqqət yetirir. "Cavad xan” filminin çəkilişində gördüm ki, çəkiliş
prosesində adi qrim ustasından tutmuş, filmin operatoruna qədər əsas yaradıcı heyətin üzvlərini xaricdən dəvət
etmişdilər. Axı bizim də çox istedadlı yaradıcı heyətimiz var. Onlara da özlərini təsdiq etmək üçün şərait
yaradılmalıdır. Bizim müharibəmiz hələ də davam edir. Müharibə ölkəsində yaşayanlar üçün psixoloji mühit
önəmlidir. Düzdür, Xocalı dünyanın hər nə qədər qəbul olunmuş faciəsi olsa da, bu gün gənclər o ruhda
böyüməlidirlər. Azərbaycanda bu və keçən əsrdə törədilmiş soyqırımlarının tarixini onlara göstərən bir neçə
seriala, filmlərə ehtiyac var. Yeni nəsil bunlardan xəbərsizdir. Bunu düşünmək lazımdır. Heç kim deməsin ki, belə
ssenarilər yazılmır. Azərbaycan tarixinin ən önəmli hadisələri ilə bağlı müxtəlif ssenariləri var. Təəssüf ki, onların
heç birinə əhəmiyyət verən yoxdur. Çəkilən filmlərdə isə bizi, müharibədə uduzan bir xalqı ən bahalı maşınlarda
gəzən, bahalı villalarda yaşayan, heç nəyi vecinə almayan bir məmləkət kimi təqdim etməyə çalışırlar. Ancaq biz
bir millətin faciəsini təsirli çəkib, nə öz gənclərimizə, nə də beynəlxalq arenada göstərə bilirik. Ya rejissorlarımız
film çəkməyi bacarmırlar, ya da mane olan qüvvələr var”.
Mədəniyyət Nazirliyinin Kinematoqrafiya şöbəsinin əməkdaşı Elşad Əliyev isə məsələ ilə bağlı
açıqlamasında 90-cı illərdə Xocalı faciəsindən bəhs edən "Fəryad” və bir neçə başqa filmlərin çəkildiyini
vurğuladı: "Son bir neçə ildə yeni filmlər çəkilib. Onlardan Anar Usubovun "Xocalı soyqırımı” adlı sənədli,
Şamil Nəcəfzadənin "Müharibə uşaqları” adlı filmlərinin adlarını çəkə bilərəm. Adlarını qeyd etdiyim filmlər
dövlət sifarişi əsasında çəkilib. Bunlardan başqa, "Natiq Qasımov” adlı sənədli film var ki, onun ikinci adı da
"İgid”dir. Bu film də Xocalı hadisələri ilə bağlıdır”.
E.Əliyev 2012-ci ildən başlayaraq dövlət sifarişi ilə silsilə şəkildə milli qəhrəmanlara həsr olunmuş
filmlərin çəkildiyini qeyd etdi: "O filmlərin də bir çoxunda Xocalı hadisələrinə toxunulub. Çünki milli
qəhrəmanlarımızın bir çoxu Xocalı hadisələrində iştirak edib. Bu filmlər hər il müxtəlif vaxtlarda nümayiş olunur.
Bakıda və bölgələrdə yerləşən mədəniyyət mərkəzlərində, təhsil ocaqlarında, hərbi hissələrdə yeniyetmə və gənc
auditoriyaya nümayişi keçirilir. Xocalı soyqırımının ildönümləri ərəfəsində tək bu filmlər deyil, digər
vətənpərvərlik mövzusunda çəkilən filmlərimizin nümayişi təşkil olunur. Bu il də nümayişlər nəzərdə tutulub.
Bundan başqa, səfirliklərimiz vasitəsilə xarici ölkələrdə bu filmlərin nümayişi təşkil olunur. Belə ki, müxtəlif
ölkələrdə Azərbaycan mədəniyyəti günləri təşkil edilir. O günlər çərçivəsində bu filmlər nümayiş edilir. Qeyd
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edim ki, bu nümayişlər dövlət sifarişi ilə həyata keçirilir. Bir neçə il bundan qabaq Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə "Sonsuz dəhliz” adlı sənədli film çəkilmişdi. Film Leyla Əliyevanın "Xocalıya ədalət” layihəsi
çərçivəsində çəkilmişdi. Sözügedən film bir çox ölkədə nümayiş olundu”.
"Çölçü” filmi ilə 5 qitədə festivallarda qalib olan rejissor Şamil Əliyev filmin bir ürək işi olduğunu deyir:
"Bizdə zaman-zaman istər sənədli, istərsə də bədii filmlərin çəkilməsinə cəhd olunub. "Muğam və başqaları” adlı
sənədli filmimdə Xocalı faciəsini göstərməyə çalışmışıq. Ancaq bu sahədə böyük film çəkməmişəm. Leyla
Əliyeva hər ilə Xocalı faciəsi ilə bağlı layihələr həyata keçirir. O ki qaldı bu istiqamətdə çəkilən filmlərin dünya
kino arenasına çıxmasına, dünyaya çıxmaq asan məsələ deyil. Dünyada bu faciəni tanımaq istəməyən qüvvələr
də az deyil. Bu faktorun özü də böyük rol oynaya bilər. İki gün bundan qabaq Prezident İlham Əliyev Xocalı ilə
bağlı Ermənistan prezidentini lazımi səviyyədə yerində otuzdurdu. Bu yöndə böyük işlər gedir. Siyasi müstəvidə
belə addımlar atmaq isə böyük nəticələrə gətirər. Azərbaycan kino sənayesini qurmaq əzmindədir, o yoldadır. Biz
kino sənayesinin səviyyəsinə görə nə Hollivud, nə də Bollivud deyilik, heç Rusiya da deyilik. Sadəcə, müstəqil
olduqdan sonra o yolda addımlayırıq. Azərbaycan kino sənayesini qurmaq məcburiyyətində qaldı, buna illər
lazımdır. Azərbaycan faktiki olaraq Ermənistanla müharibə şəraitindədir. Bu məsələ hələ bitməyib. Mübarizə
davam edir. Əgər o mövzuda film çəkmiriksə, bu o demək deyil ki, biz Xocalını unutmuşuq. Biz Xocalını heç
vaxt yaddan çıxarmırıq. Vaxt gələr, kino sənayemizi daha dərindən qurarıq, o vaxt Xocalı ilə bağlı daha sanballı
filmlər çəkərik”.
Xalq artisti Şeyx Əbdül kinonun qələm-kağızla çəkilmədiyini deyərək, bu müstəvidə film çəkməyin
çətinliyindən danışdı: "O masştabda, beynəlxalq səviyyəli film çəkmək üçün, sözsüz ki, böyük də vəsait lazımdır.
Təkcə "Dolu” filmimiz buna nümunədir. Ötən gün Prezident dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında Paşinyanı
rəzil vəziyyətinə qoydu. Bildirdi ki, siz bu işdə yalançısınız. Bunun kökündə min ildən başlayan səlib yürüşləri
dayanır. Bu boş yerə deyil. Qərəz də ondadır ki, onlardan vasitə kimi istifadə etsinlər, türk dövlətləri arasında
ədavət yaratsınlar. Oyunun içində oyunlar gedir. Burda iqtisadi siyasi məsələlər, türkə qarşı min illər davam edən
ədavət var. Çünki hələ də türkün xofu canlarından çıxmır. Dünyaya olmayan bir hadisəni ermənilərin soyqırımı
kimi tanıtmağa çalışırlar. Biz böyük bir xəyanətin qurbanıyıq. Bu şeylər ideoloji təbliğat baxımından dünyaya əsil
həqiqəti göstərməyəcəksə, bu birtərəfli təbliğat böyük dövlətlərin qərəzli maraqları xeyrinə həll olunaraq gedəcək.
Burda kino şapalaqla üz qızartmaq kimi bir şeydir. Söhbət daha ciddi qərəzçilikdən gedir. Bunu kino və tamaşa
ilə yoluna qoymaq mümkün deyil. Böyük dövlətlər və beynəlxalq hüquq müstəvisində bu məsələlər həll
olunmalıdır. Ondan sonra kino da çəkiləcək, dünya da onu tanıyacaq. Bu məsələni kino vasitəsi ilə yoluna qoymaq
mümkün deyil”.
Xalq artisti yaşanan hadisələrin film kimi təqdim olunmasına qarşıdır: "Biz danışırıq, əsəbiləşirik,
düşmənin qəddarlığını göstərməyə çalışırıq. Biz bu faciələri yaşamışıq, ancaq istəmirəm ki, onlar film halında
özünü göstərsin. Çünki belə olduqda, özümüzü aşağılamış olacağıq. Niyə özümüzü qaçqın, köçkün kimi təqdim
edək? Niyə dünyaya deyək ki, ermənilər uşaqlarımızın, balalarımızın başına bu hadisələri gətirib? Vay-şüvən
qoparmaq, ağlaşma qurmaq vaxtı deyil. Mətinləşmək, mübarizə aparmaq lazımdır. Düşməni ağlatmalıyıq, nəinki
özümüzü yazıq kimi təqdim etməliyik. Bizim bir şüarımız var: "Torpaq, uğrunda ölən varsa, vətəndir”. Olmazmı
ki, "torpaq, uğrunda öldürən varsa, vətəndir” olsun? Bəzi bu kimi şüarlarımız da dəyişməlidir. Hər şey mübariz,
inqilabi ruhda olmalıdır. Bizim mübariz ruhumuz, müvafiq də təbliğat olmalıdır. Təbii ki, kino da bu təbliğatın
bir vasitəsidir”.
Kaspi. - 2020.- 18 fevral. - № 29. - S. 12.
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Xocalı qətliamına aparan yol: gerçək tarixin xronoloji təhlili
Təhmasib Novruzov,
1989-92-ci illərdə AXC ali məclisinin üzvü, “Azadlıq Hərakatçıları” İctimai Birliyinin sədri
SSRİ dağılmışdı. Bütün müttəfiq respublikalar beynəlxalq birliyin subyektinə çevrilmişdi. Moskvanın
erməni lobbisinin də hərtərəfli dəstəyi ilə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağın Ermənistana
birləşdirmək cəhdi Azərbaycan xalqının möhtəşəm dirənişi nəticəsində baş tutmamışdı. Bu qədim Azərbaycan
torpağı beynəlxaq birliklər, o cümlədən BMT tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisi olaraq tanınmışdı.
Təbii ki,bütün çabalarına rəğmən həm Kremlin, həm də erməni lobbisinin istəklərinə nail ola bilməmələri onları
daha da hiddətləndirmişdi. Çünki məhz ermənilərin istəklərinin reallaşması Azərbaycan tərəfinin ata-baba
yurdlarının əldən çıxması ilə barışmayacağı, münaqişənin uzun müddət davam edəcəyi, davam edən münaqişədən
isə Moskvanın öz geosiyasi maraqları üçün istifadə edəcəyi anlamına gəlirdi. İlkin planın baş tutmadığı təqdirdə
Kreml yeni planını işə saldı. Bir məqamı xüsusi qeyd etməyi vacib hesab edirəm.
Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin mütləq əksəriyyəti bu qarşıdurmanın birbaşa Moskvadan idarə
olunduğunu anlayır və onun genişlənməsinin qarşısını almağa cəhd göstərirdilər. Məsələn, beş erməni kəndini
birləşdirən Naxçıvanik sovetliyinin əhalisi, hər kənddən bir nümayəndənin və kənd sovetinin Hamlet adlı sədrinin,
eləcə də onun katibinin imzası və sovetliyin möhürü ilə təsdiq edilmiş məktub hazırlayıb oktyabr ayının 24-də
xüsusi yolla bizə göndərmişdilər. Məktubda Azərbaycan hökumətindən erməni kəndlərində məskən salan quldur
dəstələrinin çıxarılmasına kömək etmələri xahiş olunur və Azərbaycan Bayrağının kənddə qaldırılmasına,
Azərbaycan qanunlarına əməl etməyə hazır olduqları vurğulanırdı. O zaman AXC Ağdam şöbəsinin sədri, millət
vəkili Eldar Bağırovla birlikdə məktubu Bakıya gətirdik. Məktubla bağlı Əbülfəz Elçibəylə və Ağdamdan seçilmiş
digər millət vəkili Tamerlan Qarayevlə söhbət etdik. Hər ikisi bu məsələni çox gizli saxlamağı tövsiyə edərək,
bunun birbaşa Kremlin siyasətinin pozulması olduğunu qeyd etdilər.
Ali Sovetin sessiyasında, oktyabr ayının 28-də Eldar Bağırov o zaman iç üzü hələ açılmayan, ustalıqla
maskalanan Rəhim Qazıyevlə də məktub barədə söhbət etmiş və iki surətdən ibarət olan həmin məktubun bir
surətini ona vermişdi. İki gün sonra Eldar Bağırov Bakıda qətlə yetirildi, “morq”da cibindən bütün sənədləri
götürüldü, lakin cibində qalan həmin məktubun surəti tapılmadı. Sonralar, 1992-ci ilin iyun ayında Naxçıvanik
və digər dörd kənd quldurlardan təmizləndiyi zaman, həmin kənddən əsir alınmış yerli ermənilərin dediklərinə
görə, noyabr ayının əvvəlində məktuba imza atmış yeddi nəfərin hamısı erməni quldurları tərəfindən kəndin
ortasında güllələnib. Bütün bu və digər faktlar bizdən tələb edirdi ki, Kremlin bu məkrli, qeyri-insani siyasətinin
ayaq açıb yeriməməsi üçün daha ağıllı taktika seçək. Ancaq məhz içimizə salınaraq, özlərini vətən və millət fədaisi
kimi göstərən, əslində imperiya siyasətinin reallaşmasına xidmət edən qüvvələr belə taktika seçilməsinə var
gücləri ilə mane olurdular. Noyabr ayında AXC Ali Məclisində Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı yaşayış
məntəqələrinin Ağdam və Şuşa rayon təşkilatlarından ayrılması haqqında qərarı da, həmin rayon və kəndlərin defakto hərakatçı qüvvələrdən ayrı salınması da, şübhə yoxdu ki, həmin məkrli siyasətə xidmətin tərkib hissəsi idi.
Beləliklə, Qarabağın bütün yaşayış məntəqələri, Azərbaycanda o zaman ən real qüvvə olan AXC-dən ayrıldılar,
nəticədə köməksiz vəziyyətdə qaldılar.Həmçinin Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən Azərbaycan hökumətinin
Təşkilat Komitəsinin işinin iflic vəziyyətə gətirilməsi planı da reallaşdırılırdı. Komitənin ən fəal və milli ruhlu
əməkdaşı, Təşkilat Komitəsinin prokuroru, erməni separatçılarına qarşı qətiyyətli və barışmaz mübarizəsi ilə
seçilən Şükür Rzayev girov götürüldü. Dərhal Qatır Məmməd təxəllüsü ilə tanınan Yaqub Rzayevin əli ilə bir
neçə mühüm erməni əsir alınaraq, Şükür Rzayev xilas edildi.
Bundan sonra təhlükə ilə üz-üzə qalan Təşkilat Komitəsi Xankəndini tərk edərək Ağdama köçürüldü. Bütün
bu hazırlıqlardan sonra Kremldən təlimat alan ermənilər 1991-ci il noyabrın əvvəllərindən başlayaraq ayrı-ayrı
kəndlərə silahlı hücumlara başladılar. Vəziyyəti yerində araşdırmaq məqsədilə bölgəyə səfər edən Azərbaycan
Respublikasının yüksək rütbəli dövlət məmurlarının və Dağlıq Qarabağ hadisələrində daim ədalətli mövqe tutan,
prokuror Şükür Rzayevlə birgə erməni separatçılarının qəniminə çevrilən rus əsilli general Y.Kovalyovun
içərisində olduğu helikopter vuruldu və bütün helikopterdəkilər qətlə yetirildi. Belə bir zamanda respublikada,
xüsusən paytaxt Bakıda milli birlik, xalqla hakimiyyət arasında etimad yaradılmalı olduğu halda, o zamankı
hakimiyyətin qətiyyətsizliyindən istifadə etməyə çalışan, rəhbər heyətin əksəriyyəti Kremlin planına yardım edən
AXC xalqı münaqişənin həllində birliyə səfərbər etmək əvəzinə, qarşıdurmanı gücləndirir, Qarabağda baş verən
hər bir olaya görə hakimiyyəti sadəcə qınamır,xalqı onun üzərinə qaldırır,bir sözlə, hakimiyyət uğrunda savaşa
cəlb edirdi.
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Dekabrın sonlarında, o zaman Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri
işləyən,AXC-də “Primakov uşaqları”nın “patronu” kimi tanınan İsa Qəmbərin “Beş-altı Azərbaycan kəndini
ermənilərə verək, hakimiyyəti istefaya göndərək” deyə, şəxsən məndən bu sahədə kömək istəməsi də faktdır və
onun təmsil (De-fakto rəhbərlik) elədiyi qurumun niyyətindən xəbər verirdi. 1992-ci ilin yanvarından başlayaraq
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə ardı-arası kəsilməyən hücumlar başladı. Köməksiz qalan
yerli əhali təpədən dırnağa silahlanmış erməni quldurları və Sovet Ordusunun 366-cı polkunun hücumlarına
mətanətlə sinə gərsələr də, qeyri-bərabər qüvvələr savaşında məğlub olaraq geri çəkilməli olurdular. Beləcə ardarda Kərkicahan, Meşəli, Cəmilli, Malıbəyli, Quşçular, Qaradağlı, Xocavənd kəndləri işğal olundu. Malbəyli və
Quşçular kənlərindən Ağdamın könüllüləri Abdal-Gülablı meşələrinin içi ilə insanları təxliyə etmələri bu
kəndlərdə qırğının miqyasını azaltsa da, Qaradağlı kəndinə bu dəstək mümkün olmadı və Xocalıdan əvvəl həmin
kənddə sözün tam mənasında qətliam törədildi. Beləliklə, Əsgəranla Xankənd arasında yeganə azərbaycanlı
yaşayış məntəqəsi kimi Xocalı uzun müddət özünü qoruya bildi. Ancaq hadisələrin içində olan hər kəs bilirdi ki,
ermənilər bu şəhərə xüsusi plan hazırlayırlar. Bunun da üç başlıca səbəbi var idi. Birinci səbəb Xocalı kəndinin
qədim tarixə malik olması, bu yerlərin qədim türk məskənləri olduğunu sübut edən saysız-hesabsız tarixi
abidələrin, o cümlədən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyət nümunələrinin mövcudluğu idi ki, ermənilər hər zaman belə
yaşayış məskənlərinə qarşı daha amansız olmuşlar. İkinci səbəb, 1988-ci ilin sentyabrında bu şəhərə hücum edən
ermənilərin xeyli sayda itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilmələri idi ki, bu fakt onları Xocalıya və xocalılara
qarşı daha da aqressivləşdirmişdi. Nəhayət üçüncü səbəb isə, Dağlıq Qarabağda yeganə aeroportun Xocalıda
yerləşməsi idi ki, bu da ermənilərin Yerevan və Moskva ilə əlaqələrində mühüm əhəmiyyətli strateji maraq idi.
Artıq bölgədə qalan yeganə azərbaycanlı yaşayış məntəqəsi olan şəhər gecə-gündüz artilleriya silahları ilə atəş
altında saxlanılırdı. Bakıda başı hakimiyyət uğrunda savaşa qarışan həm iqtidar, həm də AXC rəhbərləri isə hər
gün yalançı vədlər verir,əhaliyə kömək göndəriləcəyini deyir, ancaq heç bir yardım edilmirdi. Nəhayət
Ağdamdakı könüllü müdafiə batalyonları bir araya gələrək, Xocalıda xilas üçün əməliyyat keçirməyi
planlaşdırdılar.
Fevralın 23-də keçirilməsi nəzərdə tutulan həmin əməliyyat da, o zaman Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi
kimi Ağdamda olan Fəhmin Hacıyev tərəfindən dayandırıldı. AXC yetkililərindən olan F.Hacıyevin sonradan bu
əməliyyat planının dayandırılması əmrinin Bakıdan, konkret olaraq yenicə müdafiə naziri təyin edilmiş Tahir
Əliyevdən gəldiyini desə də, bu faktın hələ də dəqiq araşdırılmaması da bir sıra məqamlardan xəbər verir.
Xüsusilə, Gəncə dəmiryol idarəsi ilə birgə təxminən 20 kilometrlik trosla qatarı Ağdamdan Xocalıya göndərib,
dinc əhalini çıxarmaq planının da pozulması, içimizdən Xocalıda daha böyük qırğın olmasında maraqlı qüvvələrin
olduğunu deməyə tam əsas verir. Bəzi oxucular məni qınaya bilər. Biz bəzən tariximizin ayrı-ayrı məqamlarında
içimizdəki düşmən dəyirmanına su tökən qüvvələrin varlığından vaz keçir, bunu düşmən əlinə fakt vermək kimi
dəyərləndiririk. Nəzərə almırıq ki, əksər məğlubiyyətlərimizin başlıca səbəblərindən biri məhz içimizdə belə
qüvvələrin olması, onların bilərəkdən,ya bilməyərəkdən yanlışlıqları, nəticədə ümummilli bəlalara səbəb olur ki,
bunları da deməmək və gələcəkdə belə yanlışlıqların qaşısını almaq kimi mühüm borcumuzu yerinə yetirməməklə
növbəti yanlış addım atmış oluruq.
Ancaq mən real həqiqətlərə istinad edir və çıxardığım nəticə də ondan ibarətdir ki, Moskvadan təlimat alan
bəzi qüvvələr və onların bu “ajan”lığından xəbərsiz olub, onlara inanan və ardınca kor-koranə irəliləyən sadə
insanlar faciənin bu qədər dəhşətli olmasının qarşısının alınmasına da mane oldular ki, bu da nəticə etibarilə
Azərbaycan xalqının gözünü qırmaq, xalqı təslimçiliyə sövq etmək kimi məkrli düşmən niyyətinin başlıca amili
idi və etiraf edək ki, buna da müvəqqəti olsa belə nail oldular. Xocalı qətliamıilə bağlı ətraflı yazıb vaxt almağa
lüzum görmürəm. Çünki faciə haqqında, onu törədənlər, onun miqyası, insan ağlına sığmayan vəhşət doğuran
məqamları barədə kifayət qədər yazılıb və deyilib. Bu yazılanların və deyilənlərin cəmiyyət daxilində
təkrarlanmasından daha çox, bu gün bütün bunları dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa daha çox ehtiyac var ki, son
illər həm dövlət və hakimiyyət qurumlarının, həm Heydər Əliyev Fondunun, həm də dövlətin bu sahədəki
məqsədyönlü siyasətinə dəstək verən vətəndaş cəmiyyətinin genişmiqyaslı fəaliyyəti bunun üçün zəmin
yaratmışdır.
XOCALI QƏTLİAMI bəşər tarixinin ən qanlı, insanlıq normalarına sığmayan elə bir faciəsidir ki, bunu
təkcə Azərbaycan xalqının faciəsi kimi qəbul etmək doğru deyil. Bu, ümumən insanlığın faciəsidir, bu, bütün
dünyanın faciəsidir və məsələyə də bu konteksdən yanaşmaq, onu bəşəri faciə kimi dünyaya tanıtmaq gərəkdir.
Bu faciənin törədilməsinin səbəbləri sırasında erməni faşist düşüncəsi ilə rus imperialist siyasi təfəkkürünün
başlıca rol oynaması isə danılmaz həqiqətdir. Məhz yazımı bu konteksdən yazmağımda da məqsəd ölkə
vətəndaşlarını, xüsusilə gənc nəsli həqiqətlərə söykənin tarixi gerçəkliklə mənən silahlandırmaq, gələcək
dövlətçilik fəaliyyətimizdə yanlışlıqlardan mühafizə olunmalarına yardımçı olmaqdan ibarətdir. Azərbaycan
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Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərinin və BDU-nun yubiley tədbirlərində vurğuladığı
kimi, tarix hər zaman təkrarlanır. Təkrarlanan tariximizdə ötən hadisələrdə zərərimizin əsl səbəblərini doğrudüzgün bilmədən, yanlışlıqlarımızın gətirmiş olduğu ümummilli bəlalarımız haqqında müfəssəl məlumata malik
olmadan, onların yenidən təkrarlanması təhlükəsi qaçılmazdır. Düşmən məlumdusa, ondan qorxmağa dəyməz.
Qorxulu düşmən özünü sənə dost göstərib, arxadan zərbə vurmağı planlaşdırandır. Bunu atalarımız belə buyurub.
Əlavə etməyə ehtiyac görürəm ki, ən qorxulusu isə, sənin qardaşın olub, gizlində düşmənlə əlbir olandır. Çünki
onun sənə düşmənçilik edəcəyi ağlına gəlmir, reallıqda isə bunu edir və...
Səs. - 2020.- 18 fevral. - № 32. - S. 8-9.
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Xocalı soyqırımı Azərbaycanı diz çökdürmək siyasətinin zirvəsi idi
Təhmasib Novruzov,
“Azadlıq Hərakatçıları” İctimai Birliyinin sədri
Problemi daha da dərinləşdirmək planı işə salındı
SSRİ dağılmışdı. Bütün müttəfiq respublikalar beynəlxalq birliyin subyektinə çevrilmişdi. Moskvanın
erməni lobbisinin də hərtərəfli dəstəyi ilə Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək niyyəti Azərbaycan xalqının
möhtəşəm dirənişi nəticəsində baş tutmamışdı və bu qədim Azərbaycan torpağı beynəlxalq birliklər, o cümlədən
BMT tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisi olaraq tanınmışdı. Təbii ki, bütün çabalarına rəğmən həm
Kremlin, həm də erməni lobbisinin istəklərinə nail ola bilməmələri onları daha da hiddətləndirmişdi. Çünki məhz
ermənilərin istəklərinin reallaşması Azərbaycan tərəfinin ata-baba yurdlarının əldən çıxması ilə barışmayacağı,
münaqişənin uzun müddət davam edəcəyi, davam edən münaqişədən isə Moskvanın öz geosiyasi maraqları üçün
istifadə edəcəyi anlamına gəlirdi. İlkin planın baş tutmadığı təqdirdə Kreml yeni planını işə saldı.
Bir məqamı xüsusi qeyd etməyi vacib hesab edirəm. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin mütləq
əksəriyyəti bu qarşıdurmanın birbaşa Moskvadan idarə olunduğunu anlayır və onun genişlənməsinin qarşısını
almağa cəhd göstərirdilər. Məsələn, beş erməni kəndini birləşdirən Naxçıvanik sovetliyinin əhalisi, hər kənddən
bir nümayəndənin və kənd sovetinin Hamlet adlı sədrinin, eləcə də onun katibinin imzası və sovetliyin möhürü
ilə təsdiq edilmiş məktub hazırlayıb oktyabr ayının 24-də xüsusi yolla bizə göndərmişdilər. Məktubda Azərbaycan
hökumətindən erməni kəndlərində məskən salan quldur dəstələrinin çıxarılmasına kömək etmələri xahiş olunur
və Azərbaycan Bayrağının kənddə qaldırılmasına, Azərbaycan qanunlarına əməl etməyə hazır olduqları
vurğulanırdı. O zaman AXC Ağdam şöbəsinin sədri, Millət Vəkili Eldar Bağırovla birlikdə həmin məktubu
götürüb Bakıya gəldik. Məktubla bağlı Əbülfəz Elçibəylə və Ağdamdan seçilmiş digər Millət Vəkili Tamerlan
Qarayevlə söhbət etdik. Hər ikisi bu məsələni çox gizli sallamağı tövsiyə edərək, bunun birbaşa Kremlin
siyasətinin pozulması olduğunu qeyd etdilər. Ali Sovetin sessiyasında, oktyabr ayının 28-də Eldar Bağırov o
zaman iç üzü hələ açılmayan, ustalıqla maskalanan Rəhim Qazıyevlə də məktub barədə söhbət etmiş və iki
surətdən ibarət olan həmin məktubun bir surətini ona vermişdi, iki gün sonra Eldar Bağırov Bakıda qətlə yetirildi,
“morq”da cibindən bütün sənədləri götürüldü, lakin cibində qalan həmin məktubun surəti tapılmadı. Sonralar,
1992-ci ilin iyun ayında Naxçıvanik və digər dörd kənd quldurlardan təmizləndiyi zaman, həmin kənddən əsir
alınmış yerli ermənilərin dediklərinə görə, noyabr ayının əvvəlində məktuba imza atmış yeddi nəfərin hamısı
erməni quldurları tərəfindən kəndin ortasında güllələnib. Bütün bu və digər faktlar bizdən tələb edirdi ki, Kremlin
bu məkrli, qeyri-insani siyasətinin ayaq açıb yeriməməsi üçün daha ağıllı taktika seçək. Ancaq məhz içimizə
salınaraq, özlərini vətən və millət fədaisi kimi göstərən, əslində imperiyanın siyasətinin reallaşmasına xidmət edən
qüvvələr belə taktika seçilməsinə var gücləri ilə mane olurdular. Noyabr ayında AXC Ali Məclisində Dağlıq
Qarabağın azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin Ağdam və Şuşa rayon təşkilatlarından ayrılması haqqında qərarı
da, həmin rayon və kəndlərin de-fakto hərakatçı qüvvələrdən ayrı salınması da, şübhə yoxdur ki, həmin məkrli
siyasətə xidmətin tərkib hissəsi idi. Beləliklə, Qarabağın bütün yaşayış məntəqələrini, Azərbaycanda o zaman ən
real qüvvə olan AXC-dən ayrıldılar, nəticədə onlar köməksiz vəziyyətdə qaldılar. Həmçinin Dağlıq Qarabağda
fəaliyyət göstərən Azərbaycan hökumətinin Təşkilat Komitəsinin işinin iflic vəziyyətə gətirilməsi planı da
reallaşdırılırdı. Komitənin ən fəal və milli ruhlu əməkdaşı, Təşkilat Komitəsinin prokuroru, erməni separatçılarına
qarşı qətiyyətli və barışmaz mübarizəsi ilə seçilən Şükür Rzayev girov götürüldü. Dərhal Qatır Məmməd təxəllüsü
ilə tanınan Yaqub Rzayevin əli ilə bir neçə mühüm erməni əsir alınaraq, Şükür Rzayev xilas edildi. Bundan sonra
təhlükə ilə üz-üzə qalan Təşkilat Komitəsi Xankəndi tərk edərək Ağdama köçürüldü. Məhz bütün bu
hazırlıqlardan sonra Kremldən təlimat alan ermənilər 1991-ci il noyabrın əvvəllərindən başlayaraq ayrı-ayrı
kənlərə silahlı hücumlara başladılar. Vəziyyəti yerində araşdırmaq məqsədilə bölgəyə səfər edən Azərbaycan
Respublikasının yüksək rütbəli dövlət məmurlarının və Dağlıq Qarabağ hadisələrində daim ədalətli mövqe tutan,
prokuror Şükür Rzayevlə birgə erməni separatçılarının qəniminə çevrilən rus əsilli general Y. Kovalyovun
içərisində olduğu helikopter vuruldu və bütün helikopterdəkilər qətlə yetirildi. Belə bir zamanda respublikada,
xüsusən paytaxt Bakıda milli birlik, xalqla hakimiyyət arasında etimad yaradılmalı olduğu halda, o zamankı
hakimiyyətin qətiyyətsizliyindən istifadə etməyə çalışan, rəhbər heyətin əksəriyyəti Kremlin planına yardım edən
AXC xalqı münaqişənin həllində birliyə səfərbər etmək əvəzinə, qarşıdurmanı gücləndirir. Qarabağda baş verən
hər bir olaya görə hakimiyyəti sadəcə qınamır, xalqı onun üzərinə qaldırır, bir sözlə, hakimiyyət uğrunda savaşa
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cəlb edirdi. Dekabrin sonlarında, o zaman Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Xarici Əlaqələr Komissiyasının
sədi işləyən, AXC-də “Primakov uşaqları”nın “patronu” kimi tanınan İsa Qəmbərin “Beş-altı Azərbaycan kəndini
ermənilərə verək, hakimiyyəti istefaya göndərək” deyə, şəxsən məndən bu sahədə kömək istəməsi də faktdır və
onun təmsil(De-fakto rəhbərlik) elədiyi qurumun niyyətindən xəbər verirdi.
1992-ci ilin yanvarından başlayaraq Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə ardı-arası
kəsilməyən hücumlar başladı. Köməksiz qalan yerli əhali təpədən dırnağa silahlanmış erməni quldurları və Sovet
Ordusunun 366-cı alayının hücumlarına mətanətlə sinə gərsələr də, qeyri-bərabər qüvvələr savaşında məğlub
olaraq geri çəkilməli olurdular. Beləcə ard-arda Kərkicahan, Meşəli, Cəmilli, Malıbəyli, Quşçular, Qaradağlı,
Xocavənd kəndləri işğal olundu. Malıbəyli və Quşçular kəndlərindən Ağdamın könüllüləri Abdal-Gülablı
meşələrinin içi ilə insanları təhliyə etmələri bu kəndlərdə qırğının miqyasını azaltsa da, Qaradağlı kəndinə bu
dəstək mümkün olmadı və Xocalıdan əvvəl həmin kənddə sözün tam mənasında qətliam törədildi. Beləliklə,
Əsgəranla Xankənd arasında yeganə Azərbaycanlı yaşayış məntəqəsi kimi Xocalı uzun müddət özünü qoruya
bildi. Ancaq hadisələrin içində olan hər kəs bilirdi ki, ermənilər bu şəhərə xüsusi plan hazırlayırlar. Bunun da üç
başlıca səbəbi var idi. Birinci səbəb Xocalı kəndinin qədim tarixə malik olması, bu yerlərin qədim türk məskənləri
olduğunu sübut edən saysız-hesabsız tarixi abidələrin, o cümlədən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyət nümunələrinin
mövcudluğu idi ki, ermənilər hər zaman belə yaşayış məskənlərinə qarşı daha amansız olmuşlar, ikinci səbəb,
1988-ci ilin sentyabrında bu şəhərə hücum edən ermənilərin xeyli sayda itki verərək geri çəkilməyə məcbur
edilmələri idi ki, bu fakt onları Xocalıya və xocalılara qarşı daha da aqressivləşdirmişdi. Nəhayət üçüncü səbəb
isə, Dağlıq Qarabağda yeganə aeroportun Xocalıda yerləşməsi idi ki, bu da ermənilərin Yerevan və Moskva ilə
əlaqələrində mühüm əhəmiyyətli strateji maraq idi. Artıq bölgədə qalan yeganə azərbaycanlı yaşayış məntəqəsi
olan şəhər gecə-gündüz artilleriya silahları ilə atəş altında saxlanılırdı. Bakıda başı hakimiyyət uğrunda savaşa
qarışan həm iqtidar, həm də AXC rəhbərləri isə hər gün yalançı vədlər verir, əhaliyə kömək göndəriləcəyini deyir,
ancaq heç bir yardım edilmirdi. Nəhayət, Ağdamdakı könüllü müdafiə batalyonları bir araya gələrək, Xocalını
xilas üçün əməliyyat keçirməyi planlaşdırdılar. Fevralın 23-də keçirilməsi nəzərdə tutulan həmin əməliyyat da, o
zaman Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi kimi Ağdamda olan Fəhmin Hacıyev tərəfindən dayandırıldı. AXC
yetkinlərindən olan F. Hacıyevin sonradan bu əməliyyat planının dayandırılması əmrinin Bakıdan, konkret olaraq
yenicə Müdafiə Naziri təyin edilmiş Tahir Əliyevdən gəldiyini desə də, bu faktın hələ də dəqiq araşdırılmaması
da bir sıra məqamlardan xəbər verir. Xüsusilə, Gəncə Dəmiryol idarəsi ilə birgə təxminən 20 kilometrlik trosla
qatarı Ağdamdan Xocalıya göndərib, dinc əhalini çıxarmaq planının da pozulması, içimizdən Xocalıda daha
böyük qırğın olmasında maraqlı qüvvələrin olduğunu deməyə tam əsas verir. Bəzi oxucular məni qınaya bilər.
Biz bəzən tariximizin ayrı-ayrı məqamlarında içimizdəki düşmən dəyirmanına su tökən qüvvələrin varlığından
vaz keçir, bunu düşmən əlinə fakt vermək kimi dəyərləndiririk. Nəzərə almırıq ki, əksər məğlubiyyətlərimizin
başlıca səbəblərindən biri məhz içimizdə belə qüvvələrin olması, onların bilərəkdən, ya bilməyərəkdən
yanlışlıqları, nəticədə ümummilli bəlalara səbəb olur ki, bunları da deməmək və gələcəkdə belə yanlışlıqların
qarşısını almaq kimi mühüm borcumuzu yerinə yetirməməklə növbəti yanlış addım atmış oluruq. Ancaq mən real
həqiqətlərə istinad edirəm və çıxardığım nəticə də ondan ibarətdir ki, Moskvadan təlimat alan bəzi qüvvələr və
onların bu “ajan”lığından xəbərsiz olub, onlara inanan və ardınca kor-koranə irəliləyən sadə insanlar faciənin bu
qədər dəhşətli olmasının qarşısının alınmasına da mane oldular ki, bu da nəticə etibarilə Azərbaycan xalqının
gözünü qırmaq, xalqı təslimçiliyə sövq etmək kimi məkrli düşmən niyyətinin başlıca amili idi və etiraf edək ki,
buna da müvəqqəti olsa belə nail oldular.
Tarixinin ən qanlı bəşəri cinayəti
Xocalı qətliamı ilə bağlı ətraflı yazıb vaxt almağa lüzum görmürəm. Çünki faciə haqqında, onu törədənlər,
onun miqyası, insan ağlına sığmayan vəhşət doğuran məqamları barədə kifayət qədər yazılıb və deyilib. Bu
yazılanların və deyilənlərin cəmiyyət daxilində təkrarlanmasından daha çox, bu gün bütün bunları dünya
ictimaiyyətinə çatdırmağa daha çox ehtiyac var ki, son illər həm dövlət və hakimiyyət qurumlarının, həm “Heydər
Əliyev” Fondunun, həm də dövlətin bu sahədəki məqsədyönlü siyasətinə dəstək verən vətəndaş cəmiyyətinin
genişmiqyaslı fəaliyyəti bunun üçün zəmin yaratmışdır. XOCALI QƏTLİAMI bəşər tarixinin ən qanlı, insanlıq
normalarına sığmayan elə bir faciəsidir ki, bunu təkcə Azərbaycan xalqının faciəsi kimi qəbul etmək doğru deyil.
Bu, ümumən insanlığın faciəsidir, bu, bütün dünyanın faciəsidir və məsələyə də bu kontekstdən yanaşmaq, onu
bəşəri faciə kimi dünyaya tanıtmaq gərəkirdi. Bu faciənin törədilməsinin səbəbləri sırasında erməni faşist
düşüncəsi ilə rus imperialist siyasi təfəkkürünün başlıca rol oynaması isə danılmaz həqiqətdir. Məhz yazımı bu
konteksdən yazmağımda da məqsəd ölkə vətəndaşlarını, xüsusilə gənc nəsli həqiqətlərə söykənin tarixi
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gerçəkliklə mənən silahlandırmaq, gələcək dövlətçilik fəaliyyətimizdə yanlışlıqlardan mühafizə olunmalarına
yardımçı olmaqdan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərinin
və BDU-nun yubiley tədbirlərində vurğuladığı kimi, tarix hər zaman təkrarlanır. Təkrarlanan tariximizdə ötən
hadisələrdə zərərimizin əsl səbəblərini doğru-düzgün bilmədən, yanlışlıqlarımızın gətirmiş olduğu ümummilli
bəlalarımız haqqında müfəssəl məlumata malik olmadan, onların yenidən təkrarlanması təhlükəsi qaçılmazdır.
Düşmən məlumdursa, ondan qorxmağa dəyməz. Qorxulu düşmən özünü sənə dost göstərib, arxadan zərbə
vurmağı planlaşdırandır. Bunu atalarımız belə buyurub. Əlavə etməyə ehtiyac görürəm ki, ən qorxulusu isə, sənin
qardaşın olub, gizlində düşmənlə əlbir olandır. Çünki onun sənə düşmənçilik edəcəyi ağlına gəlmir, reallıqda isə
bunu edir və...
Vətən səsi.-2020.-14 fevral.-№6.-S.2.
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Xocalı soyqırımı - xalqımızın qan yaddaşının ən dəhşətli səhifəsi
Cahid Xudiyev,
Azərbaycan Respublikasi Hərbi prokurorluğunun şöbə prokuroru ədliyyə polkovnik leytenantı
İnsanlığa qarşı öz vəhşiliyinə və qəddarlığına görə ən dəhşətli kütləvi terror hadisələrindən biri
kimi tarixə düşmüş Xocalı soyqırımının törədilməsindən on doqquz il keçir.
1992-ci ilin o müdhiş fevral gecəsi Ermənistan Silahlı birləşmələri Sovet ittifaqı ordusundan qalmış 366cı alayın köməyi və iştirakı ilə Xocalı sakinlərinə qarşı dəhşətli soyqırımı aktı törətmişlər. Misli görünməmiş
vəhşiliklə həyata keçirilən bu soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biridir. Dinc, silahsız xocalılara bir
gecənin içində amansız divan tutulmuşdur. Soyqırımı nəticəsində yüzlərlə xocalılı qadın, kişi, yaşlı, cavan, körpə
uşaq həlak olmuşdur. Yüzlərlə insan yaralanmış, xəsarət almış, şikəst olmuş, əsir düşmüşdür. Əslində, Xocalı
faciəsi bir gecənin hadisəsi deyildi. Ermənilər bu faciəyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlandıqdan sonra hazırlıq
görmüşdülər. Onlar Qarabağın digər ərazilərində də belə faciələr törətməyə çalışsalar da, bunun ən dəhşətlisini
Xocalıda həyata keçirdilər. Xocalı faciəsinə gedən yolun başlanğıcı isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin daha aydın
şəkildə meydana çıxdığı dövrə təsadüf edir. Elə həmin vaxtdan da Xocalı qətliamının əsası qoyulurdu. Bu faciə
Azərbaycan xalqına qarşı Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi dövründə vurulmuş ən ağır zərbədir. Xocalılar bu
faciəni mərdliklə, qəhrəmanlıqla qarşılamışlar. Öz evini, şəhərini, ailəsini qəhrəmancasına müdafiə edənlər şəhid
olmuşlar. Vəhşi ermənilər tərəfindən şəhəri qana bələnmiş, yer üzündən silinmişdir. Faciəni törətməkdə erməni
şovinistlərinin məqsədi xalqımızı qorxutmaq, vahimə içində saxlamaq, onun mübarizə əzmini qırmaq, işğal faktı
ilə barışmasına nail olmaq idi. Lakin düşmən öz məkrli niyyətlərinə çata bilmədi. Xocalının qəhrəman
müdafiəçiləri təpədən dırnağa qədər müasir silahlarla təchiz olunmuş düşmən qarşısında özünü itirmədi, əyilmədi,
qəhrəmanlıq və rəşadət nümunələri göstərdi. Onlar qeyri-bərabər döyüşdə igidliklə vuruşaraq əsl fədakarlıq və
vətənpərvərlik nümunəsi göstərdilər. Xocalı qətliamı Azərbaycan xalqının tarixində erməni faşistlərinin insan
təfəkkürünə sığmayan vəhşiliklərinin qanlı izidir. Faciədən bir neçə gün sonra cəsarətli reportyorlarımızın od
içində çəkdikləri kadrlar hər an bu dəhşətli mənzərəni seyr edənləri iliyinədək sarsıdır. Meşələrdə əli, ayağı, burnu,
qulağı donan, əsir və girov düşən qoca və uşaqların bizim könüllü milli müdafiə əsgərlərinə təhvil verilməsi
səhnəsi yüz il bundan sonra da ən möhkəm iradəli insanları belə sarsıdacaq, yandırıb-yaxacaqdır. Körpələri
meşələrdə donan, çöhrələrinə ölümün rəngi çökən zavallı anaların ağrılara dönən fəryadı heç vaxt heç kimin
yaddaşından silinməyəcək. Əsrlər boyu türk dünyasına qənim kəsilən, azərbaycanlılara qarşı daim kin, nifrət və
intiqam hissi bəsləyən erməni anaları öz dığalarını da həmin ruhda tərbiyə edirlər. Azərbaycan anası isə qəlbi saf,
humanist, mərhəmətli olduğundan övladlarını insansevər böyüdür. Əslində, bu, bəşəri alicənablıqdır. Lakin
analarımız heç vaxt unutmamalıdırlar ki, övladlarının kürəyinə tuşlanmış gavur xəncəri var. Övladını o yağı
xəyanətindən ehtiyatlandırmaq üçün ona dostu düşməndən seçməyi öyrətməlidir. Analarımız övladını düşmən
tərəfindən əzilən, döyülən, öldürülən, müdafiə olunan, məzlum, fağır yox, düşmən üzərinə gedən, intiqamını
almağı bacaran mərd, cəsarətli, mətin ruhda tərbiyə etməlidirlər. Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqının qan
yaddaşı olduğunu dəfələrlə bəyan etmiş ulu öndər Heydər Əliyev hadisələrə beynəlxalq aləmdə əsl siyasi qiymətin
verilməsinin zəruriliyini vurğulamış, bu məsələnin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün xüsusi səy
göstərmişdir. Bu faciəni xalqımızın böyük dərdi, kədəri, qəmi adlandırmış ümummilli liderimiz, eyni zamanda,
xalqımızın əsrlər boyu keçdiyi mübarizəni, milli azadlıq yolunu şanlı, uğurlu yol kimi dəyərləndirmişdir. Xocalı
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama obyektiv qiymət
verilməsi istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işləri xüsusi minnətdarlıq hissi ilə qeyd etmək lazımdır.
Məhz fondun gərgin fəaliyyəti nəticəsində əvvəlki illərdən fərqli olaraq indi dünya ölkələri erməni qəsbkarlarının
törətdiyi insanlığa sığmayan Xocalı soyqırımı haqqında daha dolğun məlumatlandırılır. Bir sıra dövlətlər,
beynəlxalq təşkilatlar, eyni zamanda, nüfuzlu qurumlar bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş bu cinayətin əsl mahiyyətini
anlayaraq qətliamı kəskin şəkildə pisləyir. Vətən bu gün Xocalıda şəhid olanların ruhu qarşısında baş əyir. Xocalı
şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün dövlətimiz tərəfindən bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Bakıda, respublikamızın bir sıra bölgələrində, həmçinin xaricdəki diasporlarımızın maddi və mənəvi dəstəyi ilə
dünyanın əksər ölkələrin paytaxtlarında Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə abidələr ucaldılmışdır. Bu isə ürəkləri daim
Vətən eşqilə döyünən soydaşlarınızın öz yurddaşları olan Xocalı şəhidlərinin müqəddəs ruhuna hörmət və
ehtiramlarının bariz nümunəsidir. Xocalı soyqırımında həlak olanlar Azərbaycanın əziz vətəndaşlarıdır. Onlar
respublikamızın ərazi bütövlüyü yolunda şəhid olublar, xalqımızın milli azadlıq yolunda apardığı mübarizənin
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qurbanlarıdır. Onların faciəli surətdə şəhid olması Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığının, mətanətinin, cəsarətinin
nümayişidir. Buna görə də biz bu gün bütün şəhidlərin ruhuna rəhmət oxuyaraq, eyni zamanda, başımızı dik
tutmalıyıq. Nə qədər qəmgin olsaq da, bir o qədər də nikbin olmalıyıq, irəliyə, gələcəyə inamla baxmalı, ümidlə
yaşamalıyıq. Mən əminəm ki, tutduğumuz yol şərəfli, doğru yoldur. Xalqımızın mənafeyini təmin edən yoldur.
Biz bu yol ilə gedəcəyik. Azərbaycanın müstəqil dövləti xalqımızın birliyinə arxalanır, onun mətanətinə inanır və
bu birliyimiz, mətanətimiz, dəyanətimiz, dözümlülüyümüz bizi bu ağır vəziyyətdən çıxaracaqdır.
Hərbi and.-2020.-14 fevral.-№6.-S.9.
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“Xocalı soyqırımının iyirmi səkkizinci ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı”
təsdiq edilib
Nəzakət Ələddinqızı
İyirmi səkkiz il əvvəl erməni təcavüzkarları Azərbaycanın Xocalı şəhərində bəşəriyyət tarixində ən
qanlı faciələrlə bir sırada duran soyqırımı törətdilər. Bu soyqırımı erməni millətçilərinin və onların
havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı uzun müddət davam edən etnik təmizləmə və soyqırımı
siyasətinin daha bir dəhşətli nümunəsidir.
Ötən əsrin ən böyük faciələrindən biri kimi tariximizdə iz salan Xocalı soyqırımı XX yüzillikdə insanlığa
qarşı törədilən ən amansız faciələrdən sayılır. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə törədilən Xocalı
soyqırımı xalqımızın növbəti faciəsini yaşadığı bir tarixdir. Soydaşlarımızın xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildiyi
o qış gecəsinin dəhşətli anları, hər bir azərbaycanlının qan yaddaşına elə çökmüşdür ki, bu hadisələri kiminsə
unutmağına inanmaq qeyri-mümkündür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, XX əsrin
onunda bütün dünyanın gözü qarşısında törədilmiş, qəddarlığı və amansızlığı ilə fərqlənən Xocalı soyqırımı
erməni millətçilərinin təcavüzkar siyasətinin ən qanlı səhifəsi olmuşdur: “Bu ağır cinayətə görə siyasi-hüquqi
məsuliyyət birbaşa Ermənistanın o zamankı və indiki rəhbərliyinin, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin üzərinə
düşür”.
Xocalı soyqırımı təkcə bizlərin deyil, bütün bəşəriyyətin faciəsidir. Xocalı haqında-həqiqətin dünyada
bilinməsi, bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı aktı kimi tanınması üçün Azərbaycan dövləti bütün zəruri
addımları atır. Bu sahədə məqsədyönlü fəaliyyət Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətə qayıdışından sonra başlanmışdır. Ulu öndərin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət
verilmiş, fevralın 26-ı “Xocalı soyqırımı günü” elan edilmişdir. 2009-cu ildə Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti, İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası bu istiqamətdə təbliğat işini daha
da fəallaşdırmışdır. Faciə ilə əlaqədar dəhşətli faktlar bu kampaniya çərçivəsində aparılan işlər sahəsində geniş
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmış, planetin bütün guşələrində milyonlarla insan erməni millətçilərinin əsl
imasına bələd olmuşdur.
Bu il Xocalı soyqırımının 28-ci anım ilini qeyd edirik. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyevin Sərəncamı ilə “Xocalı soyqırımının iyirmi səkkizinci 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 şəhər və rayonlarda Şəhidlər
Xiyabanının ziyarət edilməsi Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərində, konsulluqlarında və diaspor
təşkilatlarında soyqırımı ilə bağlı tədbirlərin anım mərasimlərinin təşkili, xarici və yerli kütləvi informasiya
vasitələri, o cümlədən, teleradio kanallarında qanlı qırğını əks etdirən materialların yayılması və internet
şəbəkəsində, mütəmadi olaraq, yenilən məsi nəzərdə tutulub.
Bundan başqa, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən dini konfessiyaların və qurumların iştirakı ilə Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan anım mərasimləri təşkil ediləcək, idarə və təşkilatlarda, təhsil və mədəniyyət
müəssisələrində də 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 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
bayraq lari endiriləcək.
Xatırladıq ki, 7.000 əhalisi olan Xocalı, erməni terrorçu qrupları keçmiş SSRİ-nin 4-cü ordusunun 23-cü
diviziyasının tərkibində olan 366-cı aliyinin köməyi ilə müxtəlif növ silahlardan atəşə tutularaq, yeri yeksan
edilmişdir. Qəddarcasına həyat keçirilmiş terror əməliyyatı nəticəsində, 613 nəfər şəhid olmuş, onlardan 56-cı
xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, 487 nəfə ağır yaralanmış, 1430 nəfər əsir götürülərək amansız işgəncələrə
məruz qalmış, onların 135 nəfərinin taleyi hələ də məlum deyildir. Şəhid olanların 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri
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uşaq, 70 nəfəri isə qocalar olmuşdur. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 2 ailənin hərəsindən yalnız bir nəfər sağ
qalmışdır. Soyqırımı aktı zamanı öz torpaqlarını tərk etməyə məcbur olan Xocalı sakinləri hazırda ölkəmizin 40
rayonunda məskunlaşmışlar. Beləliklə, dünyanın gözü qarşısında ermənilər bəşəriyyət tarixində ən ağır
cinayətlərdən birini - Xocalı soyqırımını törətdilər. Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycanın deyil, bütün dünyanın
və bəşərin faciəsidir. Ermənistan münaqişə ilə bağlı qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlərin müddəalarını yerinə
yetirməli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Dinc insanları məhv edən cinayət karlar tezliklə ədalət
məhkəməsi qarşısında cavab verməli və layiqli cəzalarını almalıdırlar.
Səs.-2020.-13 fevral.-№29.-S.6.
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Xocalı kompleksi inşa olunur
M. Mükərrəmoğlu
Ankarada fəaliyyət göstərən Tarixdaş Millətlər və Cəmiyyətlər Dərnəyi yarandığı gündən bəri
Azərbaycanın tarixi həqiqətlərini də gündəmdə saxlayır, layihələr reallaşdırır. Bu yaxınlarda isə AMEA Tarix
İnstitutunun elmi dəstəyi ilə Ankarada Xocalı soyqırımı kompleksinin yaradılması məsələsi gündəmə gətirilib.
Artıq kompleks üçün sahə də ayrılıb.
Dərnəyin sədri, iş adamı Əhməd Baba bildirib ki, dostluq və qardaşlıq Azərbaycan--Türkiyə
münasibətlərinin təməl prinsiplərini təşkil edir. Millət olmağın düsturlarından biri də qəmi, kədəri, sevinci
paylaşmaqdır. 1992-ci ildə Xocalıda baş verən qətliam oradakı qardaşlarımız qədər bizim də böyük acımızdır.
Hələ universitetdə təhsil aldığımız dövrdə Qarabağ və Xocalı ilə bağlı tez-tez etiraz tədbirləri keçirirdik. Bu
dərnəyi iş adamları və elm adamları ilə birlikdə 2014-cü ildə qurduq. Həmin il Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Tarix İnstitutu ilə birlikdə Türkiyə və Azərbaycandan olan elm adamları və siyasətçilərin də
iştirakı ilə “Qafqaz İslam Ordusu və Hacı Zeynalabdin Tağıyev” adlı konfrans keçirdik.
Hazırda Tarixdaş Millətlər və Cəmiyyətlər Dərnəyi ilə Ankaradakı Yıldırım Bəyazid Universiteti arasında
imzalanmış anlaşmaya əsasən, universitet ərazisində Xocalı kompleksi yaradılır. Universitetdə müxtəlif
ölkələrdən, o cümlədən türk respublikalarından tələbələr təhsil alırlar. Ankarada ən çox xarici tələbənin oxuduğu
ali təhsil ocağı bu universitetdir. Layihə AMEA Tarix İnstitutunun elmi dəstəyi ilə həyata keçirilir və onun Xocalı
soyqırımının dəhşətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynayacağı şübhəsizdir.
Əhməd Baba bildirib ki, 15 min kvadratmetr ərazidə Xocalı şəhidlərinin sayına uyğun olaraq 613 ağac
əkiləcək. Orada ilk ağaclar 2018-ci ilin fevralında Xocalı soyqırımının ildönümündə əkilib. Parkda sonsuzluq
işarəsi (∞) formasında yaradılacaq abidə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını, Türkiyənin bütün məsələlərdə olduğu
kimi, Xocalı soyqırımı məsələsində də sonadək Azərbaycanla həmrəy olduğunu simvolizə edir.
Kompleksin tikintisinin 2021-ci ildə başa çatdırılması planlaşdırılır. Esenboğa Hava Limanının
yaxınlığında yaradılan kompleks enmə və qalxma zamanı təyyarələrdən aydın görünəcək. Kompleksdə Xocalı
şəhidlərinin adlarının əks olunduğu qranit ulduzlar olacaq, həmçinin 16 türk imperiyasının bayraqları da
dalğalanacaq. Bu, Xocalı faciəsi ilə bağlı tikilmiş ən böyük xatirə parkı olacaq.
Əlavə edim ki, təşkilat bu il də 26-27 fevralda elm adamlarının iştirakı ilə Xocalı ilə bağlı konfrans
keçirməyi planlaşdırır.
Xalq qəzeti.-2020.-11 fevral.-№30.-S.11.
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Sevinci və kədəri bəşəri olaraq bölüşən cəmiyyət
Holokost və Xocalı soyqırımı bütün bəşəriyyətin faciəsidir
Azərbaycan özünün multikultural dəyərlərinə, adət-ənənələrinə hər zaman sadiq qalan müasir, demokratik,
dünyəvi dövlətdir. Bütün bu dəyərlər ölkəmizin ərazisində yaşayan azsaylı xalqlara, etnik qruplara və eləcə də
müxtəlif dini inanclara sahib olan insanlara münasibətdə özünü göstərir.
Məhz bunun nəticəsidir ki, ölkəmizdə bir çox xalqların nümayəndələrinin məskunlaşmasına baxmayaraq,
onların arasında tarixin heç bir dönəmində qarşıdurma və anlaşılmazlıq kimi hallar baş verməyib. Çünki
ölkəmizdə yaşayan bütün azsaylı xalqlar və etnoslar da bu məkanı öz doğma Vətənləri hesab ediblər. Bu məkanda
yaşayan bütün insanlar dillərindən, dinlərindən, adət-ənənələrindən, mədəniyyətlərindən asılı olmayaraq, min
illərdir ki, bir ailə kimi, dostluq və qardaşlıq şəraitində yaşayırlar.
Birinin kədəri hamı üçün kədər, sevinci isə hamı üçün sevincdir, bu diyarda. Bütün bunlara səbəb
Azərbaycanın yerləşdiyi məkan, həm də Azərbaycan xalqının burada məskunlaşan azsaylı xalqlara və etnoslara
dözümlü və tolerant münasibətidir. Bu münasibətlər tarixin bütün çətinliklərindən, sınaqlarından çıxaraq
möhkəmlənib və monolit bir toplumun formalaşmasına gətirib çıxarıb. Bu gün ölkəmizdə kimin hansı dinə, hansı
etnik azlığa mənsub olduğunu ayırd etmək belə, çox çətindir. Çünki bu məmləkətdə yaşayan bütün insanlar öz
milli bayramlarını hamı ilə birgə keçirir. Yəhudilərin, xristianların bayramlarında müsəlmanlar, müsəlmanların
bayramlarında isə xristian və yəhudilər öz bayramları kimi yaxından iştirak edirlər. Bu da ölkəmizə qonaq gələn
hər kəsin təəccübünə səbəb olur. Dünyada islamafobiyanın, ksenofobiyanın, antislmitizmin gücləndiyini
müşahidə etdiyimiz bir dönəmdə ölkəmizdə mövcud olan multikultural mühit sözün bütün mənalarında hər kəsi
təəccübləndirir.
Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün xalqlar və etnik qruplar təkcə bayramlarda deyil, hər bir xalqın tarixi
hüzr günlərində də onların ağrı -acılarını bölüşürlər.
Bilirsiniz ki, qoynumuzda yer verdiyimiz mənfur ermənilər 1988-ci ildən başlayaraq xalqımıza bir çox
faciələr yaşadıblar. Onların arasında Xocalı faciəsi öz qəddarlığı və vəhşiliyi ilə seçilib. Bu faciə bütün mütərəqqi
cəmiyyətlər tərəfindən insanlığa qarşı cinayət kimi qəbul olunub və Xocalı soyqırımı kimi tanınıb. Belə bir
soyqırıma 2-ci dünya müharibəsi dövründə yəhudi xalqı da məruz qalıb. Keçən ayın sonunda Bakıda Beynəlxalq
Holokost Qurbanlarının Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Avropa Yəhudilərinin Bakı
Dini İcmasının sədri Aleksandr Şarovski yəhudi xalqına qarşı törədilən soyqırım barədə tədbir iştirakçılarına geniş
məlumat verib. O qeyd edib ki, yəhudi xalqı milli mənsubiyyətinə görə soyqırıma məruz qalıb və bu soyqırımı
törədən şər qüvvələr öz cəzalarına çatıblar.
Avropa Yəhudilərinin Bakı Dini İcmasının sədri bildirib ki, Azərbaycan yəhudi xalqının tarixin bütün
dönəmlərində təhlükəsiz şəraitdə yaşadığı çox az ölkələrdən biridir. Alman faşizminin tüğyan etdiyi İkinci Dünya
müharibəsi zamanı da yəhudilər ölkəmizdə tam təhlükəsiz şəraitdə yaşayıblar və onlara heç bir təzyiq, təhdid
olmayıb.
Anım mərasimində çıxış edən Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Mübariz Qurbanlı bildirib ki, altı milyon günahsız insanın ancaq dini və milli mənsubiyyətinə görə qətlə
yetirilməsi, həqiqətən dəhşətli bir hadisədir. Bu hadisələr zamanı insanlara qarşı törədilən vəhşilikləri təsəvvür
etdikcə insan dəhşətə gəlir. Komitə sədri Mübariz Qurbanlı deyib:" Yəhudi xalqının, Azərbaycan yəhudilərinin
və həmvətənlərimizin dərdini, qəmini dərindən anlayırıq. Əlbəttə ki, faciənin əhatə dairəsi böyük və ya kiçik
olmur. Faşizm, ksenofobiya bu gün də yaşayır. Bu, bəşəriyyətin faciəsidir".
M. Qurbanlı qeyd edib ki, XX əsrin sonlarında belə bir faciə Azərbaycan xalqının da başına gətirilib və
yüzlərlə günahsız insanlar məhz azərbaycanlı olduqlarına görə Xocalıda qəddarlıqla qətlə yetirilib.
İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik çıxış edərək bildirib ki, bu gün tək Holokost qurbanlarının deyil,
bütün faşizm qurbanlarının xatirəsi anılır: "Biz bu gün, həmçinin yəhudiləri zülmdən azad etmək üçün özünü
qurban verən azərbaycanlıların da xatirəsini yad edirik. İrqçiliyə görə törədilən belə cinayətlər təkcə bir xalq üçün
deyil, bütün bəşəriyyət üçün təhlükədir". Səfir qeyd edib ki, bu təhlükəni bir daha yaşamamaq, bundan yayınmaq
üçün keçmişi unutmamaqla gələcəyi qurmaq lazımdır və tolerantlığın birgəyaşayışın əsası olduğunu bilməliyik.
Yaddan çıxarmamalıyıq ki, tolerantlığın alternativi yoxdur.
Beynəlxalq Holokost Qurbanlarının Anım Günü ilə əlaqədar tədbirdə çıxış edən Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənov qeyd edib ki, Holokost qurbanlarının xatirəsi hər il
anılır: "Yetmiş beş il bundan əvvəl baş verən hadisə beynəlxalq ictimaiyyətdə ciddi narahatlıq doğurur. Ancaq
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insanlıq bundan kifayət qədər dərs götürməyib. Çünki XX əsrin sonlarında Xocalı faciəsi törədildi. Holokostu və
Xocalını unutmayaq!"
Avropa yəhudiləri icmasının baş ravini Şeneyer Seqal yəhudi xalqının İkinci Dünya müharibəsi zamanı
üzləşdiyi faciədən bəhs edib. O əlavə edib ki, Holokost dünya ictimaiyyətinin üzləşdiyi bəşəri cinayətdir.
Tədbirin sonunda Holokost qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş musiqili kompozisiya nümayiş etdirilib,
şamlar yandırılıb və dualar oxunub.
Onu da diqqətinizə çatdıraq ki, BMT Baş Assambleyası tərəfindən 2005-ci il noyabrın 1-də qəbul olunmuş
müvafiq qətnaməyə əsasən hər il yanvarın 27-si Beynəlxalq Holokost Qurbanlarının Anım Günü kimi qeyd
olunur.
Bu tədbirin ölkəmizin paytaxtı Bakıda, məhz yanvarın 27-də keçirilməsi də, Azərbaycanın burada yaşayan
yəhudi xalqına münasibətindən irəli gəlir.
Azərbaycanın tolerantlığa, multikultural dəyərlərə münasibətini, təkcə burada yaşayan xalqlara və dinlərə
aid etmək yanlış olardı. Bu gün dünyanın hər yerində Azərbaycan multikulturalizminin geniş yayılması üçün
görülən işlər, onu deməyə əsas verir ki, ölkəmiz artıq öz hədəflərinə çatmaq əzmindədir.
Bu, ölkəmizdə səfərdə olan qonaqların sonradan öz ölkələrində Azərbaycan reallıqlarını olduğu kimi təbliq
etmələrində də özünü göstərir.
Ölkəmizə səfər edən hər kəsi burada ilk növbədə xalqımızın qonaqpərvərliyi və tolerantlığı heyrətə salır.
Bir müddət əvvəl ölkəmizdə səfərdə olan və burada Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin (BBMM)
icraçı direktoru Rəvan Həsənovla görüşən, Malayziya Milli Xəbər Agentliyinin (BERNAMA) peşəkar xəbər
jurnalisti Raviçandra Rajamanikam tərəfindən hazırlanmış "Azərbaycan Malayziya ilə multikulturalizm sahəsində
əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdır" adlı məqalə ölkənin ən böyük rəsmi mətbuat orqanlarında dərc olunub. Eyni
zamanda çoxsaylı oxucu kütləsinə malik xəbər istehsalçısı olan Malayziya Milli Xəbər Agentliyi (BERNAMA)
ölkəmizin multikultural və tolerantlıq təcrübəsinə dair geniş məqaləyə öz səhifələrində yer ayırıb.
Qeyd edək ki, məqalə jurnalistin Rəvan Həsənovla apardığı müsahibə və özünün şəxsi müşahidələri
əsasında yazılıb. Məqalə müəllifi multikulturalizmin Azərbaycanda dövlət tərəfindən dəstəkləndiyinə diqqət
çəkərək bildirir: "Azərbaycanın multikulturalizm modeli üç əsas element üzərində qurulub - etnik və dini
müxtəlifliyə hörmət, dövlət siyasəti olaraq hökumətin bu sahəyə tam dəstəyi və fərqli dini-mədəni icmalara qeyriassimilyasiya münasibəti".
Məqalə müəllifi ilə görüşü zamanı R.Həsənovun səsləndirdiyi fikirlər də məqalədə öz əksini
tapıb."Azərbaycana xarici investisiyaların cəlb olunması, ölkənin iqtisadi inkişafı, eləcə də ictimai həmrəyliyin
təmin olunması sahəsində əldə edilən mütərəqqi nailiyyətlərdə dövlətin apardığı multikulturalizm siyasəti mühüm
rol oynayır". Müəllif həmçinin qeyd edir ki, milli və universal əxlaqi dəyərləri özündə əks etdirən
multikulturalizmin Azərbaycan modelinin uğur qazanmasında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin 1990-cı illərdə bünövrəsini qoyduğu uzaqgörən siyasəti mühüm rol oynayıb. Eləcə də, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə başlanan İslam və Qərb sivilizasiyaları, o cümlədən xalqlar
və mədəniyyətlər arasında əməkdaşlığı təşviq edən "Bakı Prosesi" bu siyasətin beynəlxalq modelə çevrilməsində
vacib amildir. Azərbaycanın Şərqi Avropa və Qərbi Asiyanın kəsişməsində yerləşdiyini yazan jurnalist ölkəmizdə
məscidlərin, sinaqoqların, erməni kilsəsi də daxil olmaqla, xristianlığa məxsus dini ibadət ocaqlarının, eləcə də
hindu və zərdüştlük məbədlərinin qorunduğuna xüsusi diqqət çəkib.
Jurnalist məqaləsində qeyd edib ki, Azərbaycanın multikulturalizm modeli artıq Bolqarıstan, Almaniya,
Litva, Polşa, Ukrayna, Hindistan, Yaponiya, Braziliya, Portuqaliya, İndoneziya, Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə,
İsveç, İsveçrə və İtaliya kimi 22 ölkənin universitetlərində magistratura səviyyəsində tədris olunur.
Məqalədə malayziyalı tələbə və gənc jurnalistlərin Azərbaycan modeli ilə tanış olmaq perspektivlərinə
toxunan jurnalist R.Həsənova istinad edərək yazır ki, Azərbaycan hər zaman bu sahədə əməkdaşlığa hazır ölkədir.
Əgər Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin (BBMM) nümayəndəliyi Malayziyada təsis olunarsa, o
zaman Azərbaycan da universitet proqramının tədrisinə kömək edə bilər.
Jurnalist R.Rajamanikam sonda onu da diqqətə çatdırıb ki, son 5 ildə 100 ölkədən 400-dən çox tələbə
BBMM tərəfindən Azərbaycanın multikulturalizm modelinin təqdimatı ilə bağlı təşkil olunan yay və qış
məktəblərində iştirak ediblər və onların topladığı təcrübə maraq doğurur.
Bu kimi yazılar həm də ölkəmizin dünyada nüfuzunun artmasına xidmət edir.
“Paralel”in Araşdırma Qrupu
Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında KİV-ə Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi
ilə çap olunub
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Ötən əsrin iki böyük dəhşəti - Holokost və Xocalı
Tarix boyu yəhudi xalqı sürgünlərə, qırğınlara məruz qalıb. Bunların ən dəhşətlisi Holokostdur.
Holokost yunanca “holos” – bütün və “koustos” - yanmış sözlərindəndir. Ümumiyyətlə, antisemitizm tarix
boyu Avropada olub. Yəhudilərin İspaniyadan sürgünləri və enqiziya nəticəsində yüz minlərlə yəhudi müxtəlif
işgəncələrlə öldürülüb, bütün malları müsadirə olunub.
Tarixdə rus çarı III Aleksandrın yəhudilər əleyhinə çıxardığı qərarlar da var. Həmin qərarlara əsasən,
yəhudilər öz adlarına mülk ala, şəhər və qəsəbələrin kənarında yaşaya, bazar günləri və xristian bayramlarında
ticarət edə bilməzdi.
Bu vəziyyət Avropanın hər yerində eyni idi. Ən pisi o idi ki, bütün bunları din adı altında edirdilər.
Hitler və Nasist partiyasının hakimiyyətə gəlməsindən sonra Almaniyada yəhudilərə qarşı təzyiqlər artmağa
başladı. Öncə dövlət qurumlarında çalışan yəhudilər işlərindən qovuldu. Heç bir yəhudi dövlət qurumunda çalışa
bilməzdi, həmçinin yəhudi tələbələr də təhsil aldıqları universitetlərdən çıxarılırdılar.
1935-ci ildə Nürnberq qanunları qəbul olundu. Bu qanunlara əsasən, yəhudilər ari irqdən kimsə ilə ailə qura
bilməzdilər. Bununla bərabər yəhudilərin alman vətəndaşlığı da əllərindən alındı. Almaniya üçün çalışıb,
Almaniya üçün xidmət edən yəhudilər artıq bu ölkədə düşmən elan edilmişdi. Tanınmış yəhudi alimlər ölkəni tərk
edirdilər. Bunlara Albert Eynşteyn, Ziqmund Freyd, Volter Benjamini misal göstərmək olar.
1938-ci il 9 noyabrı 10 noyabra bağlayan gecədə Nasist partiyasının təşkil etdiyi hücumda yəhudilərə aid
evlər, iş yerləri və ibadətxanalar yandırıldı. Həmin gecəyə “Kristal gecəsi” deyildi. Dağıdılan sinaqoq və evlərin
qırılan şüşələrinin parıltılarına görə belə adlanırdı.
Həmin gecə 91 yəhudi öldürüldü, yüzlərlə sinaqoq və ev yandırıldı. Bu hadisələrin sonunda 30 min yəhudi
Daçau, Buçenvald, Orenburq xüsusi düşərgələrinə göndərildi. Orada bütün mal varlıqlarını alman hökumətinə
verəcəkləri barədə sənədlərə qol çəkəndən sonra sərbəst qala bilirdilər.
Almaniyanın Polşanı işğal etməsi nəticəsində isə iki milyondan artıq yəhudi Almaniya hakimiyyətinin
nəzarəti altına girdi. Himmlerin sağ əli olan Reynhard Heydriç yəhudilərin gettolara yerləşdirilməsini və alman
ordusu üçün çalışmalarını təklif etmişdi. Almaniya hökuməti bütün yəhudiləri gettolara doldurdu. Bu gettolardan
ən böyüklərindən biri Varşava gettosu idi.
Almaniya işğal etdiyi ölkələrdə də eyni siyasəti həyata keçirirdi. Faşist Almaniyası bütün yəhudiləri Yer
üzündən silməkdə qərarlı idi. Bunun üçün yəhudilər ölüm düşərgələrinə göndərilirdi. Bu düşərgələrdən ən
qorxunc olanları Ausçvitz-Birkenau, Maydanek, Varşova, Arbeytsdorf idi. Bu ölüm düşərgələrində yəhudilər
üzərində qorxunc tibbi sınaqlar aparılırdı. “Ölüm mələyi” ləqəbi ilə tanınan Yosef Mengel yəhudilər üzərində
amansız sınaqlar aparırdı. Bunlara qolları, ayaqları diri-diri kəsilmiş insanlar, əkiz körpələr və s. aid idi. O, iki
milyon insanın öldürülməsində birbaşa günahkar idi.
Faşist əsgərləri bununla bərabər işğal etdikləri yerlərdə də yəhudiləri öldürürdülər. Bu qətliamlardan biri
də Kiyev ətrafında olan Babi Yar idi. Bu qətliamda 34 min yəhudi güllələnmişdi. Bütün bu soyqırımlar nəticəsində
1,2 milyonu uşaq və körpə olmaqla, 6 milyon yəhudi soyqırıma məruz qaldı.
1945-ci il 27 yanvar tarixində ən böyük ölüm düşərgəsi olan Ausçvitz-Birkenau Müttəfiq qoşunları
tərəfindən azad edildi. 2005-ci il tarixindən BMT tərəfindən 27 Yanvar Holokost qurbanlarının Anım Günü kimi
qeyd edilir.
Beləcə əsrlərlə dünyada antsemitizm olduğu halda yəhudilər hər zaman Azərbaycanda sülh içində
yaşayıblar. Bundan başqa, yəhudi xalqı kimi Azərbaycan xalqı da tarix boyu soyqırımlarına məruz qalıb. Necə ki,
Ausçvitzdə yəhudi körpələrin diri-diri qolları, ayaqları kəsilirdi, hamilə qadınların qarınlarından uşaqlar
çıxarılırdısa, eyni qətliamı Xocalıda, Qarabağda Azərbaycan xalqı da yaşadı. Bu soyqırım nəticəsində rəsmi
rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürülmüşdür ki, onlardan 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qoca idi.
Bu gün bütün dünyada ən pis xəstəlik irqçilik və faşizmdir. 1918-ci ildə Qubada yəhudi xalqına da bu zülm
edilib. Stepan Şaumyanın və Lalayanın başçılıq etdiyi faşist dəstələri Azərbaycanlarla birlikdə yəhudilərə qarşı
da qırğınlar törədiblər. Bu qırğınlar nəticəsində üç mindən artıq yəhudi qətlə yetirilib. AMEA-nın insan hüquqları
insitutunun və yəhudi icmasının köməkliyi ilə öldürülən 87 yəhudinin adı aşkar olunub.
Ermənilər və xüsusilə Daşnak Partiyasının Hitler və Faşist Partiyası ilə əlaqələri mövcud idi. Həftəlik
“Hayrenik” jurnalının 1936-cı il 19-21 avqust nömrəsinin üz qabığında Hitlerin fotosu və nasist liderin fəaliyyətini
təbliğ edən məqalə yayımlanmışdı. Bundan başqa ermənilər birbaşa Hitlerin ordusuna qatılıb və yəhudi
soyqırımında iştirak etmişdilər. Hitlerin ordusunun tərkibində müxtəlif erməni taborları var idi. III Reyx üçün
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savaşmış məşhur erməni taborlarında biri də 812-ci tabor idi. Bu tabor Alfred Muradyan və Armik Camalyanın
rəhbərliyi ilə təşkil olunmuşdu. Armik Camalyan Ermənistan xarici işlər naziri olmuş Arşak Camalyanın oğlu idi.
Gördüyümüz kimi, erməni faşizmi yalnız Azərbaycan xalqına düşmən deyil. Erməni faşizminə xidmət
etməyən hər bir xalq, millət onların düşmənidir.
Azərbaycan xalqı hər zaman çörək verdiyi, qonşu bildiyi ermənilər və onların faşist siyasəti ilə üzləşib. Ən
son erməni faşizmində 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün öz yurdlarından didərgin düşdü,
minlərlə insan vəhşicəsinə öldürüldü. Azərbaycanın bu haqlı davasında yəhudi xalqı da Azərbaycanın yanında
oldu. Albert Aqarunov Qarabağda azərbaycanlılarla çiyin-çiyinə döyüşərək şəhid oldu. Bu gün hər iki xalq birbirinə dəstək olur. Çünki hər iki xalq terrordan, soyqırımdan əziyyət çəkib. Haqlı davamız Qarabağ məsələsində
İsrail və yəhudi xalqı Azərbaycana daim dəstək olur. Gözəl haldır ki, İsrail Prezidenti Reuven Rivlin Xocalı
soyqırımını BMT kürsüsündən Holokosta bərabər, insanlığa edilmiş bir cinayət kimi bütün dünyaya bildirir. Bu,
iki xalqın və dövlətin bir-birinə verdiyi dəyərdən irəli gəlir.
Məqaləni Holokost soyqırımında və Xocalıda ölənlərə Tanrıdan rəhmət diləyərək bitirmək istəyirəm
Paralel. - 2020.- 25 yanvar. - № 13/14. - S. 10.
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Ankarada Xocalı soyqırımı kompleksi tikiləcək
“Layihə Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına töhfə olacaq”
Mehparə Sultanova
Ankarada fəaliyyət göstərən Tarixdaş Millətlər və Cəmiyyətlər Dərnəyi qurulduğu gündən bəri
Azərbaycanın tarixi həqiqətlərini də gündəmdə saxlayır, layihələr reallaşdırır. Bu yaxınlarda isə AMEA Tarix
İnstitutunun elmi dəstəyi ilə Ankarada Xocalı soyqırımı kompleksinin yaradılması məsələsi gündəmə gətirilib.
Artıq komplekslə bağlı sahə ayrılıb. Tarixdaş Millətlər və Cəmiyyətlər Dərnəyinin sədri, iş adamı Əhməd Baba
ilə müsahibədə qurumun Azərbaycanla bağlı fəaliyyətlərinə toxunduq.
- Əhməd bəy, Tarixdaş Millətlər və Cəmiyyətlər Dərnəyinin Azərbaycanla bağlı fəaliyyəti nə
zaman başlayıb və bu yöndə önəm verdiyiniz xüsuslar nədir?
- Biz bir millət – iki dövlətik. Dostluq və qardaşlıq Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin təməl
prinsiplərini təşkil edir. Millət olmağın düsturlarından biri də qəmi, kədəri, sevinci paylaşmaqdır. 1992-ci ildə
Xocalıda baş verən qətliam ordakı qardaşlarımız qədər bizim də böyük acımızdır. Hələ universitetdə təhsil
aldığımız dövrdə Qarabağ və Xocalı ilə bağlı tez-tez etiraz tədbirləri keçirirdik. Bu dərnəyi iş adamları və elm
adamları ilə birlikdə 2014-cü ildə qurduq. Həmin il Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu ilə
birlikdə Türkiyə və Azərbaycandan olan elm adamları və siyasətçilərin də iştirakı ilə “Qafqaz İslam Ordusu və
Hacı Zeynalabdin Tağıyev” adlı konfrans keçirdik. Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycan tarixindəki rolunu hər
kəs bilir. H.Z.Tağıyev isə Azərbaycan tarixinin çox önəmli bir fiqurudur. O öz dövründə məktəblərin açılması,
qadınların sosial həyatda iştirakı, təhsil almaları sahəsində çox böyük işlər görüb. Sadəcə Azərbaycan
coğrafiyasında deyil, digər müsəlman ölkələrə də yardımı olub. Birinci Dünya müharibəsi zamanı Nargin
adasındakı əsir türklərə (Osmanlı-Rusiya cəbhəsində əsir götürülən – red.) göstərdiyi dəstək və valideynsiz
uşaqlara yardımları unudulmazdı. Bu konfransı keçirməklə həm də Türkiyədəki iş adamlarına xeyriyyəçiliyin
nümunəsini göstərmək istədik. Yəni pul qazanmaq, zəngin olmaq Allahın qismətidir. Amma bunu vətən, xalq
üçün xeyirli işlərə xərcləmək hər kəsə nəsib deyil. Hacı Zeynalabdin Tağıyev belə insanlardan olub. Bakıda onun
dəstəyi ilə tikilən bir çox binalara rast gəldik.
Azərbaycanla iş birliyimiz bu konfransla bitmədi. Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi və AMEA Tarix
İnstitutunun Azərbaycanın Şəki şəhərində keçirdiyi “Ortaq türk tarixinin yazılışı” konfransında, digər tədbirlərdə
iştirak etdik. Bunlarla yanaşı Azərbaycan və Türkiyənin tarix sahəsində əlaqələrinin inkişafı üçün əlimizdən
gələni edirdik. Qeyd etdiyim kimi, Qarabağ məsələsini biz öz dərdimiz kimi görürük. Ötən il fevral ayında
Ankaradakı Yıldırım Bəyazid Universiteti ilə birlikdə Xocalıda qardaşlarımıza qarşı törədilən qətliamın tarixi,
siyasi və beynəlxalq müstəvidə müzakirəsi və dünya gündəminə necə gətirilməsi mövzusunda fikirlərin ortaya
qoyulduğu bir simpozium düzənlədik. Bu konfransda da Azərbaycan və Türkiyədən elm adamları iştirak edirdi.
Bu mövzuda başqa çalışmalarımız da oldu. Konfransda iştirak edən elm adamlarının çıxışlarını kitab şəklində türk
və ingilis dillərində çap etdik. Yaxın zamanda rus dilində də nəşr ediləcək. Həmçinin alman, fransız, ingilis, ispan
dillərinə də tərcümə etmək istəyirik. Biz onsuz da bu hadisələri bilirik, Qarabağdakı haqsız işğalın fərqindəyik.
Lakin bizim bilməyimiz kifayət deyil. Bu həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə anlada bilməsək, deməli, özümüz
deyib, özümüz eşidirik. Təəssüf ki, biz faciələrimizi unuduruq. Bəzən də öz dərdlərimizi söyləməkdən çəkinirik.
Bəlkə də bu, bizim böyük millət olmağımızdan irəli gəlir. Biz bu fəaliyyətləri həyata keçirərkən də Xocalı
soyqırımı haqqında üç dildə sayt da qurduq. http://www.hocalisoykirimi.org saytını daha da genişləndirəcək,
ordakı məlumatları artıracağıq.
- Sizin də iştirak etdiyiniz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Elmi şurasının
toplantısında Ankarada Xocalı soyqırımı kompleksi yaradılması məsələsi gündəmə gəlib. Bu barədə bir
qədər ətraflı məlumat verərsinizmi?
- Bu kompleks Tarixdaş Millətlər və Cəmiyyətlər Dərnəyi ilə Ankaradakı Yıldırım Bəyazid Universiteti
arasında imzalanmış anlaşmaya əsasən universitet ərazisində yaradılacaq. Yıldırım Bəyazid Universitetində
müxtəlif ölkələrdən, o cümlədən türk respublikalarından tələbələr təhsil alırlar. Ankarada ən çox xarici tələbənin
184

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

oxuduğu ali təhsil ocağı bu universitetidir. Layihə AMEA Tarix İnstitutunun elmi dəstəyi ilə həyata keçirilir. Bu
layihə Xocalı soyqırımının dəhşətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynayacaq. 15 min
kvadratmetr ərazidə Xocalı şəhidlərinin sayına uyğun olaraq 613 ağac əkiləcək. Orada ilk ağaclar 2018-ci ilin
fevralında Xocalı soyqırımının ildönümündə əkilib. Parkda sonsuzluq işarəsi (∞) formasında yaradılacaq abidə
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını, Türkiyənin bütün məsələlərdə olduğu kimi, Xocalı soyqırımı məsələsində də
sonadək Azərbaycanla həmrəy olduğunu simvolizə edir. Kompleksin tikintisinin 2021-ci ildə başa çatdırılması
planlaşdırılır. Esenboğa Hava Limanının yaxınlığında yaradılan kompleks enmə və qalxma zamanı təyyarələrdən
aydın görünəcək. Kompleksdə Xocalı şəhidlərinin adlarının əks olunduğu qranit ulduzlar olacaq, həmçinin 16
türk imperiyasının bayraqları da dalğalanacaq. Məqsədimiz həm də bütün dünyadan gələn tələbələrin bu tarixlə
yaxından tanış olmalarıdır. Bu, Xocalı faciəsi ilə bağlı tikilmiş ən böyük xatirə parkı olacaq.
Qeyd edim ki, bu il də 26-27 fevralda elm adamlarının iştirakı ilə Xocalı ilə bağlı konfrans düzənləməyi
planlaşdırırıq. Qarabağ məsələsini ilin bəlli günlərində deyil, hər zaman gündəmdə saxlamaq lazımdır. Birlikdə
tarixi həqiqətlərimizi daha aktiv şəkildə dünyanın gündəminə daşımalıyıq.
Ankara
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Xocalı üçün özünü fadə etməyə hazır olan şuşalı
İttifaq Mirzəbəyli,
Əməkdar jurnalist
İyirminci əsrin sonlarında xalqımızın başına gətirilmiş çoxsaylı faciə və fəlakətlərdən birinin - 20 Yanvar
qırğınının 30 illiyini dərin bir kədər və böyük qürur hissi ilə yad etdik. Xalqımız həm yanvarın 19-dan 20-nə keçən
gecə - tank tırtılları və gülləbaran altında qalanda, həm də Sovet ordusunun silahlarının istənilən azərbaycanlıya
tuşlandığı gün - yanvarın 22- də şəhidlərin milyonlarla insanın iştirakı ilə dəfni zamanı sübut etmişdi ki, bu millət
möhtəşəm birlik sərgiləmək iqtidarındadır. Amma... birləşmədən, fərd olaraq da mükəmməl vətənpərvərlik
nümunəsi yaradan soydaşlarımız da az deyil. Bu yazıda məhz həmin insanlardan biri barədə söz açmaq istəyirik.
... 20 Yanvar faciəsinin ildönümündən 37 gün sonra Xocalı soyqırımının növbəti ildönümünü qeyd
edəcəyik. Nədənsə, hər dəfə Xocalı sözünü eşidəndə mənim yadıma düşən ilk insan məhz Arif Abbasov olur.
Çünki o, Şuşada doğulub böyüsə də, Bakıda yaşayıb, işləsə də, Xocalını xocalılılardan çox sevir və bu məkan
üçün fədakarlıq edirdi. Çünki o, Şah İsmayıl Xətainin tövsiyə etdiyi dəyərlərin - ana dilimizin, vicdanımızın,
Vətənimizin nə demək olduğunu çoxlarııdan yaxşı bilən soydaşlarımızdan idi. Doğrudur, Xocalı deyiləndə dərhal
Əlif Hacıyevi, Səriyyə Müslümqızını, fotoqraf Əliş kişini də xatırlayıram. Çünki onların fədakarlığı barədə də
dəfələrlə yazmışam.
Söhbət Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun - indiki Memarlıq və İnşaat Universitetinin dosenti,
texnika elmləri namizədi Arif Abbasovdan gedir. Onu 1990-cı ilin payızından tanıyırdım. Həmin illərdə mən
"Bilik" Maarifçilik Cəmiyyətinin orqanı olan "Dalğa" qəzetində işləyirdim. Bir gün baş redaktorumuz - mərhum
yazıçı Nahid Hacızadə məni otağına çağırıb dedi ki, Arif müəllimlə tanış ol və onun danışdıqları əsasında bir yazı
hazırla. Hansısa texniki məsələ ilə bağlı mövzu idi. Hazırladım. Sonra bir neçə məqalə üzərində birlikdə işlədik.
Ona qədər yazımız qoşa imza ilə getdi.
Azərbaycan dövləti Xocalı rayonunu yaradanda və həmin rayon mərkəzinə şəhər statusu verilməsi məsələsi
ortaya çıxanda Arif müəllimin göstərdiyi təəssübkeşliyi, təşəbbüskarlığı və yorulmazlığı heç zaman unuda
bilməyəcəyəm.
Yadımdadır, Xocalı şəhər xəstəxanasının tikintisində iştirak edəcək tələbə inşaat dəstəsinin rəhbəri
vəzifəsini məhz Arif müəllim öz üzərinə götürmüşdü. Tələbələr iki mövsüm Xocalıda həm güllə altında işlədilər,
həm də əlli yaşlı Arif müəllimin rəhbərliyi altında. Amma Arif müəllim təkcə xəstəxana tikintisində deyil, Xocalı
həyatının bütün sahələrində camaatın arasında olurdu. İndi mənim əlimdə Əliş kişinin çəkdiyi, arxasında müxtəlif
qeydlər olan foto şəkillər var: "Tələbələr xəstəxananın tikintisində", "Xocalı Aeroportu tikilir", "Buradan yol
çəkiləcək" (qışda çəkilmiş fotodur), "Arif Abbasov Xocalının vəzifəli şəxsləri arasında", "Tələbələr ot yığımında",
"Arif müəllim ot "presi" daşıyır", "Məhəmməd babanın özü və nəvələri ilə" və başqa fotolar sübut edir ki, Arif
müəllim yağı düşmənin diş qıcartdığı Xocalının dirçəldilməsi üçün sözün həqiqi mənasında fədakarlıq etmişdir.
***
... Xocalının işğalından üç ay sonra Arif müəllimlə birlikdə Pirşağıda - sanatoriyada məskunlaşmış
xocalılıların görüşünə getmişdik. Xocalı camaatı onu necə qarşıladı, ilahi? Onunla necə görüşdülər, qələmə almaq
mümkün deyildi. Arif müəllim həmin adamların hamısını adı ilə tanıyırdı. Şəhərin işğal edilməsindən üç il sonra
işğaldan qabaq nişanlanmış gəncəlin Bakıda keçirilən toyunda da birlikdə iştirak etmişdik. Bir gözü uşaqların
xeyir işinə sevinsə də, bir gözü hələ də yaşlı olan toy sahibləri Arif müəllimi Xocalının ağsaqqalı kimi qəbul
etdilər və ... o, 3-4 saat davam edən toyda bir dəqiqə də olsun, oturmadı. "Təki toy yaxşı keçsin" - deyə, əsl
Qarabağ ağsaqqalı kimi bütün məsələlərlə, detallarla maraqlanırdı ki, problem olmasın. Olmadı. Anası ölmüşlər,
o qədər problem görmüşdülər ki, toyda da qulaqları səsdə idi.
Şəhərin işğalından sonrakı ilin aprelində Arif müəllimi yenə də redaksiyamızda gördüm. Elə bil ki, dindirən
olsa, ağlayacaqdı. Salamlaşdıq. Dedi: "Müəllim, Xocalıda gilənarın gül çağıdır". Sonra heç nə danışmadı. O danışmasa da, mən qəzetin növbəti sayma yazı verdim: "Xocalıda gilənarın gül çağıdır..." Arif müəllim həmin yazını
Qarabağın ən təəssübkeş oğullarından olan, "Xocalının səsi" qəzetinin redaktoru, "Qızıl qələm" mükafatı laureatı
Sərdar Mehdiyevə göndərdi.
***
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Yadımdadır ki, qəzetimizin 16 iyul 1991-ci il tarixli (işğaldan 7-8 ay qabaq) nömrəsində verilmiş
"Xocalının səsi" "Dalğa" da təbriklərə qoşulur" adlı məqalə də məhz Arif Abbasovun təşəbbüsü ilə hazırlanmışdı.
Həmin yazıda bildirilirdi ki, yeni yaradılmış Xocalı rayonunun orqanı olan "Xocalının səsi" qəzeti nəşrə başlayır.
Həmin günlər Xocalının səsinin hər yerdə, xüsusən, Bakıda eşidilməsinə çox böyük ehtiyac var idi.
***
Yeri gəlmişkən, Arif müəllimin Finlandiyada yaşayan oğlu, rəssam Çingiz Abbasov "Helsinki sonamat"
("Helsinki xəbərləri") qəzetinin 27 fevral 1992-ci il tarixli nömrəsini də bizə gətirmişdi. Həmin qəzetdə çöldə,
yamacda, qar üstündə səpələnmiş insan meyitlərini göstərən foto verilmiş və yazılmışdı ki, Xocalıda yüzlərlə
azərbaycanlı qətlə yetirilib. Bizim informasiya vasitələrimiz isə hələ martın ilk günlərində də deyirdilər ki,
Xocalıda iki azərbaycanlı öldürülüb. Arif müəllimin xahişi ilə mən fınlandiyalı jurnalistin həmin məqaləsi barədə
hazırladığım materialı öz qəzetimizdən əlavə "Xocalının səsi" və "Səhər" qəzetlərində də verdim. Həm Sərdar
Mehdiyev, həm də Məzahir Süleymanzadə həmin yazıya görə mənə, Arif müəllimə və oğluna xüsusi minnətdarlıq
etdilər.
***
... Əlimdə kiçik bir kitabça var. "İbn Sina ilə Bəhmənyarın söhbəti" adlı bu kitabçanın ərsəyə gəlməsinin
qəribə bir tarixçəsi var idi. Belə ki, Nahid müəllim bir dəfə mənə dedi ki, Arif Abbasovun qəzetdə vermək üçün
gətirdiyi məqaləni oxuyub çapa hazırla. Əlavə etdi ki, məsuliyyətlə oxu. Mən də məsuliyyətlə oxudum və gördüm
ki, xeyli düzəlişə ehtiyac var. Yazını hazırladım və qəzetdə verilməsi üçün təqdim etdim. Materialın xeyli
dəyişdiyini görən Arif müəllim xahiş etdi ki, onu qəzetdə verməyin, kitab kimi çıxardım. Redaksiya rəhbərliyi
etiraz etmədi. Amma mən ürəyimdə etiraz edirdim. Çünki zəhmət çəkmişdim.
Bir neçə ay sonra Arif müəllim həmin kitabçanı gətirdi. Müəlliflər yerində Arif Xanlaroğlu və İttifaq
Mirzəbəyli yazılmışdı. İnsan nə qədər halallıqsevən olarmış? Mənim zəhmətimi qiymətləndirmək üçün özünün
hazırladığı kitaba məni də müəllif kimi yazdırmışdı.
***
Arif müəllim rəhmətə gedəndə mən İranda olmuşdum. Ötən ilin dekabrında - anım günündə isə Tbilisidə müalicədə idim. Yəni heç bir məclisində iştirak edə bilmədiyimə görə bu sətirləri qələmə aldım ki, ruhuna duaçı
olduğumu bilsin. Allah rəhmət eləsin!
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