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Ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımı ən ağır beynəlxalq cinayətdir
İlham İsmayilov,
Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin sədri
Öz xalqını zaman-zaman “dənizdən-dənizə Ermənistan” xülyası ilə qanlı cinayətlərə aparmış
erməni millətçi başbilənlər xarici dairələrin əlində alətə çevrilərək həmişə avantüralar girdabına
yuvarlanmışlar. 30 ildən artıq davam etmiş növbəti belə təcavüzkar siyasətin ötən ilin payızında
Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində tarixi Qələbəsi ilə puça çıxarılması, görəsən, bu başabəla
topluma birdəfəlik dərs olacaqmı? Bu sual uydurma “24 aprel erməni soyqırımı” saxtakarlığının ildönümü
ilə bağlı dünya erməniliyinin bugünlərdə baş aparan haray-həşirinin müqabilində xüsusi aktuallıqla
səslənir. Görəsən, çağdaş dünyanın gözü qarşısında əlləri Xocalı şəhidlərinin qanına bulaşmış erməni
siyasətbazlar bir əsr əvvələ aid “erməni soyqırımı” uydurmaları ilə beynəlxalq aləmi nə vaxtadək
bezdirəcəklər?
Erməni millətçi-separatçıları XX əsrdə törətdikləri, indi də əl çəkmək istəmədikləri təcavüzkar
siyasət nəticəsində saysız-hesabsız müharibə cinayətləri törətməklə bu toplumun hələ də sivil xalqlar
sırasına çıxmadığını birmənalı olaraq təsdiq etmişlər. Ümumiyyətlə, son 2 əsrdə ermənilər havadarlarının
köməyi ilə müxtəlif vaxtlarda azərbaycanlılara və türklərə qarşı belə amansız terror və soyqırımı aktlarının
gerçəkləşdirilməsi ilə həm də neovandalizmin aşkar daşıyıcıları olduqlarını dönə-dönə nümayiş etdirmişlər.
Təcavüzkar erməni millətçilərinin, “Böyük Ermənistan” şüarı ilə 1988-ci ildə Azərbaycana qarşı
start götürmüş 33 illik etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin ağır nəticələri 1 milyon azərbaycanlının
taleyində qanlı və faciəvl izlər qoymuşdur. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda törədilmiş
amansız qətliam isə nəinki soydaşlarımıza və türk dünyasına, bütövlükdə, bəşəriyyətin mütərəqqi
dəyərlərinə, insanlığa və beynəlxalq hüquq normalarına qarşı yönəlmiş dəhşətli soyqırımı aktı olmuşdur.
Həmin gün azğınlaşmış erməni quldur birləşmələri mənfur imperiyanın 366-cı motoatıcı alayının
bilavasitə iştirakı ilə mühasirəyə aldıqları Xocalı şəhərinə qarşı əvvəlcədən hazırladıqları məkrli planı
həyata keçirmişdilər: 613 nəfər dinc azərbaycanlını, o cümlədən 63 uşağı, 106 qadını, 70 qocanı bir neçə
saatın içində amansızlıqla qətlə yetirən, 487 nəfəri ağır xəsarətlərə məruz qoyan, 1275 nəfəri girov götürən
ermənilər qaniçənlikdə vaxtilə dünyanı lərzəyə salmış faşizmi də geridə qoyduqlarını nümayiş etdirdilər.
Xocalıda mülki əhalinin planlı şəkildə qətlə yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan biri də
məhz budur ki, həmin gün zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyən insanlar ərazidən çıxış yollarında
əvvəlcədən xüsusi hazırlanmış pusqularda güllələnmişlər. Şəhərdən çıxan əhalinin Naxçıvanik kəndi
ərazisində pulemyot, avtomat və başqa atıcı silahlardan gülləbaran edilməsi faktı bunu bir daha təsdiqləyir.
Bütün bunlar həm də ermənilərin 29 il öncə Xocalı şəhərində törətdikləri qeyri-insani hərəkətlərin kökündə
məhz soyqırımı niyyətinin dayandığını aşkar surətdə üzə çıxarır.
BMT-nin “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında” 9 dekabr
1948- ci il tarixli konvensiyasında isə soyqırımı cinayətinin mahiyyəti tam olaraq əksini tapmışdır. 12
yanvar 1951-ci ildə qüvvəyə minmiş bu konvensiyada ilk dəfə olaraq beynəlxalq hüquqda insan qruplarının
milli, etnik, irqi, dini fərqlərinə görə kütləvi məhv edilməsinə yönələn cinayətlər soyqırımı adlandırılmışdır.
Eyni zamanda, bu konvensiyaya qoşulan dövlətlərin üzərinə bu cinayətin qarşısının alınması və bu cinayəti
törədənlərin cəzalandırılması vəzifəsi qoyulmuşdur.
Konvensiyanın 2-ci maddəsinə görə, soyqırımı hər hansı milli, etnik, irqi və dini qrupun qismən və
ya bütövlükdə məhv edilməsi məqsədilə törədilən aşağıdakı hərəkətlərdən biridir: a) bu cür qrup üzvlərinin
öldürülməsi; b) bu cür qrup üzvlərinə ağır bədən xəsarətlərinin və yaxud əqli qabiliyyətinə ciddi zərər
yetirilməsi; c) qəsdən hər hansı bir qrupun tam və ya qismən fiziki məhvini nəzərdə tutan həyat şəraitinin
yaradılması; d) bu cür qrup daxilində doğumun qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi; e)
bir insan qrupuna mənsub olan uşaqların zorla başqasına verilməsi.
Konvensiyanın 3-cü maddəsinə görə, soyqırımı; soyqırımı törətməyə yönəlmiş gizli sövdələşmə;
soyqırımı törətməyə birbaşa iştirak və açıq təhrik; soyqırımı törətməyə yönəlmiş qəsd; soyqırımında iştirak
cəzalandırılan əməllər sırasındadır. Bu kriteriyalar baxımından Xocalı qətliamının soyqırımı kimi tövsif
olunmasına ciddi hüquqi əsaslar mövcuddur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti ötən illərdə bu
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məsələdə həm də keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının IV maddəsini, Ruanda üzrə
Beynəlxalq Tribunalın Nizamnaməsinin I maddəsini, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statutusunu,
həmçinin “Xocalı soyqırımı günü haqqında” Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 24 fevral 1994-cü
il tarixli qərarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 mart
1998-ci il fərmanını və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü və 104-cü maddələrini əldə
əsas tutub.
Azərbaycanlılara qarşı tarixən tətbiq olunan soyqırımı, deportasiya, işgəncələr və qeyri-insani
rəftar, eyni zamanda, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının, İşgəncələrə qarşı BMT və Avropa Şurası
konvensiyalarının və digər aktların kobud şəkildə pozulması deməkdir. Azərbaycan 1996-cı il 31 may
tarixdə BMT-nin 9 dekabr 1948-ci il tarixli “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və onun
cəzalandırılması haqqında” Konvensiyasını ratifikasiya etmiş, milli qanunvericiliyini bu sənədə
uyğunlaşdırmaq istiqamətində tədbirlər görmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin VII bölməsinin fəsillərə bölünməsində bu
konvensiyanın tələbləri nəzərə alınmış, 16-cı fəsil “sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər”, 17-ci fəsil
“müharibə cinayətləri” adlandırılmışdır. Konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərin həyata keçirilməsi
istiqamətində görülən tədbir kimi Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə “Soyqırımı” (maddə
103), “Soyqırımın törədilməsinə təhrik etmə” (maddə 104) maddələri daxil edilmişdir.
Erməni silahlı qüvvələri və Dağlıq Qarabağın silahlı separatçı qüvvələrinin keçmiş SSRİ-nin
Xankəndiyə dislokasiya olunmuş 366-cı alayının hərbçiləri ilə birlikdə Xocalıda törətdikləri qətliamda
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinin “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və onun
cəzalandırılması haqqında” 1948-ci il 9 dekabr tarixli konvensiyasında və Azərbaycan Respublikası CMin 103-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş soyqırımı cinayətinin tərkibi vardır. Cinayət işi öyrənilərkən
müəyyən edilmişdir ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirən Ermənistan hərbi birləşmələri, Dağlıq
Qarabağdakı silahlı separatçı birləşmələr və Xankəndidə yerləşən 366-cı alayın hərbçiləri tərəfindən dünya
dövlətlərinin qəbul etdiyi beynəlxalq hüquq normalarına da riayət edilməmişlər.
1949-cu il 12 avqust tarixli “Döyüşən silahlı qüvvələrdə yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması haqqında”, “Hərbi əsirlərlə rəftar haqqında” və “Müharibə zamanı mülki əhalinin
qorunması haqqında” Cenevrə konvensiyalarının müvafiq maddələrində nəzərdə tutulan-- döyüş
əməliyyatlarında bilavasitə iştirak etməyən şəxslərə qarşı onların həyatına və şəxsiyyətinə qəsd etmək, o
cümlədən hər hansı şəraitdə öldürmək, şikəst etmək, qəddarcasına rəftar etmək və işgəncə vermək, girov
götürmək, insan ləyaqətinə toxunmaq, o cümlədən təhqiramiz və alçaldıcı tərzdə rəftar etmək kimi
qadağalar kobud surətdə pozulmuşdur.
Xatırlatmaq lazımdır ki, məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993- cü ilin iyununda xalqın
təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra bir çox milli faciələrimiz kimi, Xocalı soyqırımına da
siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi mümkün olmuşdur. Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994cü il fevralın 24-də “Xocalı soyqırımı günü haqqında” qərar qəbul etmiş, sənəddə hadisənin başvermə
səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə açıqlanmışdır. Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılması istiqamətində hər il
dövlət səviyyəsində digər tədbirlər də həyata keçirilir.
Əlbəttə, bu istiqamətdə indiyədək görülmüş işlər ardıcıl xarakter daşımalı, kütləvi informasiya
vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları öz tərəfindən bu işə ciddi dəstək verməlidirlər. Bunun üçün virtual
məkanının-- internetin hüdudsuz imkanlarından geniş istifadə olunmalı, eyni zamanda, səfirliklər, diaspor
təşkilatları birgə işləməli, faciə ilə bağlı həqiqətlərin yerləşdikləri ölkələrin ictimaiyyətinə çatdırılması üçün
fəallıq göstərməlidirlər. Türk və Azərbaycan diasporlarının bu istiqamətdə birgə iş aparmasını da yeni
dövrün siyasi reallıqları tələb edir.
Heydər Əliyev Fondunun son illərdə Azərbaycan həqiqətlərinin, ilk növbədə, Xocalı soyqırımının
dünyada tanıdılması istiqamətində həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət digər qeyri-hökumət təşkilatları
üçün də örnək sayıla bilər. Fondun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın İslam
Konfransı Təşkilatının Gənclər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində “Xocalıya ədalət!” kampaniyasına
start verməsi və onu uğurla gerçəkləşdirməsi də bəşər tarixində ən dəhşətli cinayətlərdən olan Xocalı
soyqırımı ilə bağlı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədi daşımışdır.
Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi (ATXƏM) də bu kampaniyaya
dəstək olaraq Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində ardıcıl və sistemli iş aparmışdır.
“Biz müdafiədə deyil, hücumda olmalıyıq” – deyən Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü çevik və
qətiyyətli diplomatiya bədnam erməni lobbisinə qarşı bütün cəbhələrdə effektiv əks-hücumun təşkilini
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yüksək səviyyəyə qaldırmış, ölkəmizin ətrafındakı informasiya blokadası inamla dağıdılmışdır. İnanırıq ki,
aparılan bu sistemli iş nəticəsində bundan sonra da tərəqqipərvər dünya ictimaiyyəti Xocalı faciəsinin
insanlığa qarşı yönəlmiş soyqırımı olduğunu axıradək anlayacaq və onu rəsmi surətdə tanıyacaq.
Azərbaycanın ötənilki Vətən müharibəsində təcavüzkar Ermənistanı məğlub edərək 33 illik
Qarabağ münaqişəsinə son qoyması nəticəsində ölkəmizin haqq səsi daha geniş coğrafi arealda eşidiləcək,
erməni millətçilərinin avantüralarının axıradək puç olması prosesi sürətlənəcəkdir.
Xalq qəzeti. - 2021.- 25 aprel. - № 86. - S. 3.
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Beynəlxalq Xocalı media aksiyasına start verildi
Bu günlərdə Azərbaycan Parlament Jurnalistləri Birliyinin təşəbbüsü ilə keçirilən xaricdə yaşayan
və çalışan azərbaycanlı jurnalistlərın onlayın konfransında gələn il tamam olacaq Xocalı soyqırımının 30cu ildönümü qarşısında təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycanın bu qədim yaşayış məntəqəsində törətdiyi
misilsiz soyqırımının bir daha dünyaya çatdırılması media aksiyasına start verildi. Videotoplantıda
kampaniyanı yüksək səviyyədə təşkil etmək və keçirmək üçün jurnalist soydaşlarımızın belə görüşlərinin
davamlı olması qərara alındı.
Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü ilə bağlı onlayn formatda aparılan müzakirədə qeyd edildi ki,
XX əsrin ən dəhşətli faciəsinə ötən 3 onilliyin zirvəsindən baxışın aktuallığı ona qabaqcadan ciddi
hazırlaşmağı və bu qanlı aktın dünyaya tanıdılması istiqamətində indiyədək görülmüş işlərin miqyasını
daha da genişləndirməyi tələb edir. İlk videokonfransın da əsas məqsədi 2022-ci il fevralın 26-dək xarici
ölkələrin ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri olduğu kimi çatdırmaq işinə start vermək
idi.
Onlayn görüşdə BDU jurnalistika fakültəsinin professoru, Əməkdar jurnalist Qulu Məhərrəmlinin
Xocalı həqiqətlərinin media məkanında tanıdılmasının aktual aspektləri mövzusunda məruzəsi dinlənildi.
Həmkarımız mediaaksiyanın önəmi barədə qəzetimizə açıqlamasında qeyd etdi ki, Xocalı soyqırımının 30cu ili yaxınlaşır və bu gündən onu gündəmdə saxlamaq, dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu mövzuya cəlb
etmək, faciənin təfərrrüatlarını xarici medianın həssas mövzularından birinə çevirmək üçün addımlar
atılmalıdır:
– Bu baxımdan hesab edirəm ki, beynəlxalq aksiya çox aktualdır və müəyyən strateji məqsədlərə
xidmət edir. Müzakirədə xaricdəki azərbaycanlı jurnalistlərin iştirakı çox önəmli idi. Onların bir çoxunu
qiyabi tanısaq da, videokonfransda birbaşa əlaqədə olduq və maraqlı fikirlərini eşitdik. Bundan sonra
keçiriləcək tədbirlər zamanı konkret təkliflər irəli sürüləcək, önəmli mülahizələr bəlli bir səviyyədə
ümumiləşdirilib fəaliyyət üçün proqrama çevriləcək. İnformasiyatəbliğat aksiyasının özəlliyi ilə bağlı əsas
tələb ondan ibarətdir ki, Xocalı soyqırımından danışarkən və bunu xarici ölkə ictimaiyyətinə təqdim
edərkən həmin coğrafiyanın etnik xüsusiyyətləri nəzərə alınmalı, o xalqın tarixi ilə müəyyən mənada
əlaqələndirilməlidir. Hər bir xalqın demokratiyaya, siyasi proseslərə yanaşma tərzi və s. kimi müəyyən
ayrıntılar var ki, bunları unutmaq olmaz.
Əsas məsələ bu işə başlamaq idi. Uğur qazanmaq üçün aksiyanı ardıcıl və sistemli şəkildə davam
etdirmək lazımdır. Toplantıda iştirak edən xaricdə yaşayan jurnalist soydaşlarımız maraqlı təkliflər irəli
sürdülər. Onlar öz ölkəsinə və xalqına qeyrətlə və təmənnasız xidmət göstərməyə hazırdırlar. Bu, çox
sevindiricidir. Mən hər bir həmkarımızı bu önəmli media aksiyasında bacardığı qədər fəal olmağa, doğru
istiqamətdə və təsirli işlər görməyə çağırıram.
Xalq qəzeti. - 2021.- 21 aprel. - № 82. - S. 10.
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Xocalı soyqırımı qabaqcadan, gizli və ciddi hazırlanmış müharibə cinayətidir
Xocalı soyqırımının qabaqcadan planlaşdırılmasını, şəhərə mütəşəkkil hücumda Ermənistandan
gəlmiş silahlı quldur dəstələri ilə yanaşı, keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının hərbçilərinin və xarici
erməni terror dəstələrinin iştirakını sübut edən mənbələr sırasında o zaman Xankəndidə xidmət etmiş
keçmiş sovet hərbi əks-kəşfiyyat zabiti Vladimir Savelyevin sonralar vicdanının hökmü ilə Birləşmiş
Millətlər Təşkilatına da ünvanlayaraq, beynəlxalq aləmdə geniş yaydığı xidməti arayışı mükəmməlliyi,
mötəbərliyi ilə bütün dünyada ən çox istifadə olunan və istinad edilən sənədlərdən sayılır.
Müsahibimiz – bu qiymətli arayış və onunla səsləşən digər mənbələr barədə tədqiqatını Azərbaycan
mediasında dəfələrlə geniş yayımlamış politoloq-jurnalist Rövşən Novruzoğlunun Vladimir Savelyev və
onun məşhur “Məxfi arayış”ı və başqa müvafiq qaynaqlar barədə növbəti açıqlamasını oxucularımıza
təqdim edirik:
– Vladimir Savelyev sovet zamanında Dağlıq Qarabağda yerləşmiş və SSRİ-nin süqutundan sonra
Xankəndidə nəzarətsiz qalıb Ermənistan millətçi-sepatratçılarının nəzarətinə keçmiş 366-cı alaydakı 2270
nömrəli hərbi hissənin əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi olmuşdu. Xocalı faciəsinin ilk məlumatlarını toplayan,
hadisələrin şahidi olan polkovnik 1992-ci il noyabr ayının 26-da, 1994-cü il mart ayının 19-da, 1998-ci il
avqust ayının 22-də və nəhayət, 2000-ci ilin iyul və dekabr aylarında BMT-yə, Avropa Şurasına Xocalıda
baş verən hərbi cinayətlər barədə “Məxfi arayış”ını təqdim etmişdir. O, son arayışlarını “zabit Puqaçov”
imzası ilə göndərmişdir. Həmin arayış və erməni mənbələrinin etirafları Xocalı soyqırımının bir sıra
gizlinlərinə dünya miqyasında aydınlıq gətirmişdir.
Polkovnik Savelyev erməni terror təşkilatları ilə sovet ordusundan qalma qoşun birləşmələrinin
Dağlıq Qarabağda keçirdikləri hərbi əməliyyatları izləyərək fakt və sənədlərə, “agentura” yolu ilə əldə
etdiyi informasiyalara əsaslanaraq, Xocalı soyqırımı ilə bağlı bütün olub keçənlərin müfəssəl şərhini
vermişdir. 366-cı alayın həmin qırğında iştirak etməsilə rus zabitinin şərəfinin ləkələndiyinə möhkəm əmin
olan Vldimir Savelyev vicdanının hökmü ilə bütün dünya qarşısında aşağıdakıları etiraf etmişdir:
“Mən bütün bunları yazmaya bilmərəm. Hər şey gözlərim önündə baş verib. İnsanların, uşaq və
qadınların, hamilə gəlinlərin güllədən keçmiş bədənlərini unuda bilmirəm. Qoy azərbaycanlılar məni
bağışlasınlar ki, bütün bu qanlı və amansız sonluğu olan hadisələrdə əlimdən heç nə gəlmədi. Təkcə on
doqquz səhifəlik məxfi arayışı həm Kremlə, həm də Müdafiə Nazirliyinə, Baş Kəşfiyyat İdarəsinin
generallarına göndərdim. Oxuyun! – dedim. Biz rusların zabit şərəfi görün necə ləkələndi!
Mən Bakıdakı hadisələri də izləyirdim. Hiss olunurdu ki, Prezident Ayaz Niyazoviçi aldadıb tora
salıblar. O, kələfin ucunu itirmiş, hər şeyi nəzarətdən çıxarmış, qarşıdurmanın mərkəzində dayanmış,
nüfuzunu itirmiş ali baş komandandır. Azərbaycan hərbi əks-kəşfiyyatına gəlincə belə bir qurum iflic olub.
Aldığımız məlumata görə, bu qurumun əməkdaşları əsas məsələlərə girişə bilmirdilər. Prezident Xocalıda
nəyin baş verməsini dərk etmirdi.
Azərbaycan ordusunun Baş Qərargahında da hamı özünü qərargah rəisi kimi aparırdı. Dördüncü
ümumordu qoşun birləşmələrində isə gərginlik genişlənirdi. Bu qoşun birləşmələrində hər şey Azərbaycan
əleyhinə idi. Vəziyyət nəzarətdən çıxmışdı. Zabitlər başlarını itirmişdilər. Məlumat aldıq ki, Azərbaycanda
Prezident Aparatında və güc nazirliklərində ikitirəlik var. Məqsəd və fikirlər bir-birini tamamlamırdı. Hamı
siyasi məqsədləri üçün “Müharibə kartından” yapışmışdı. Bu kartı paylayanlara gəlincə, onların bir qismi
Azərbaycanın ali baş komandanının, bir qismi də müxalifətin və nəyə xidmət etdiklərini anlamayan
savadsız və küt generalların yanını kəsdirmişdilər”.
Müsahibimiz açıqlamasının bu yerində V.Savelyevin xidməti qeydlərinin təsdiqi olaraq diqqətimizi
o zaman Fransada çıxan “Frans katolik-ekklezia” aylıq jurnalında (1992-ci il,12 mart) “Hücumdan öncə”
adlı yazısını çap etdirən erməni jurnalisti Berain Siracyanın yazdıqlarına yönəltdi:
“Xocalını gözlərimlə gördüm. Döyüşən, hər qarış torpaq uğrunda vuruşan artsaxlıların igidlikləri
məni valeh etdi. Amma mən torpaq uğrunda gedən vuruşmanın bu tərzdə aparılmasının tərəfdarı deyildim.
Hər yerdən qan iyi gəlirdi. Qar üstündə qalaqlanmış kimsəsiz, sahibsiz cəsədlərdən qorxdum. Qorxdum ki,
bu qan üçün heç vaxt Azərbaycan tərəfi, sabahkı nəsillər susmasın. Bu gün ruslar bizimlədir. Bəs sabah?
Biz tənha qala bilərik”.
“Məxfi arayış”da da bu barədə konkret bəhs olunub:
“1992-ci ilin yanvar ayında Paris yaxınlığında qeyri-leqal məxfi təlim düşərgəsi yaratmış “ASALA”
erməni terrorçu təşkilatının bir qrup üzvü – 26 nəfərlik dəstə, mayor Aşin Simonyanın başçılığı ilə
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Xankəndiyə təşrif gətirmişdi. Onlar başlı-başına buraxılmış 366-cı alayın içərisində asanlıqla öz dayaqlarını
qura bilmişdilər. Polkovnik Yevgeni Zarviqarova nağd 36 min ABŞ dollarını tanışlıq üçün “hədiyyə”
etmişdilər. Məlumata görə, 23-cü diviziyanın komandiri, general mayor Boris Budeykin polkovnik
Zarviqarovu buna görə ittiham da edib. Dördüncü ordu komandanlığı qarşısında onun “zabit şərəfinə
xəyanəti” üstündə azad olunmasını, qovulmasını tələb edib. Lakin bütün bu ittiham və tələblərə baxan yox
idi. Çünki qanunlar artıq işləmirdi”.
Polkovnik V.Savelyev tarixi arayışında daha sonra yazmışdır:
“Əslində, millətlərarası münaqişəyə cəlb olunmuş 366-cı alay ətrafında həmin problemlər daha
qabarıq nəzərə çarpır. Hərbi əməliyyatlarda alayın ermənilər tərəfinə keçib azərbaycanlıları qırması, hərbi
texnika və silahları ermənilərə verməsi məsələsi artıq siyasi əhəmiyyət daşıyırdı”.
Polkovnik 1992-ci ilin aprel ayının 12-də Müdafiə Nazirliyinə göndərdiyi məktubunda isə yazmışdır:
“Öldürülmüş, məhv edilmiş adamların bir qisminin şəxsiyyətlərini təyin edən sənədlərdən 46-sını
nömrələyib Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə, Prezident Aparatına göndərdim. Mənə cavab gəldi ki, biz
həmin sənədləri araşdırırıq. Onda mən Tbilisidə idim və məktubu da oradan yola salmışdım. Amma dərk
edə bilmirdim ki, Azərbaycan hərbi kəşfiyyatı nəyi araşdırır”.
Rövşən Novruzoğlu Türkiyə erməni diasporunun “Jamanak” qəzetinin 1992-ci ilin fevral
hadisələrini, qanlı qırğını barədə yazdıqlarını da yada saldı:
“Biz vəcdə gəldik. Ermənilərə öz dədə-baba torpaqları uğrunda vuruşmaq üçün güc və qüvvət
verilmişdi. Bu işdə Allahın razılığını görürdük. Və vuruşurduq. Azərbaycanlılar isə bizim qədər torpaq
istəyə bilmədi. Məhəbbət və Vətən sevgisi olduğu üçün biz qalib gəldik. Bakıdan da xəbərdarıq. Orada
torpaq uğrunda yox, sülalə və vəzifə, səltənət və şöhrət uğrunda daha çox güc sərf olunur. Çünki Bakıda da
bilirdilər ki, bu torpaqlar bizimdir, bizim dədə-babalarındır. Bu barədə rus zabiti Vladimir Savelyev adlı
birisi meydanda atılan topların yanında bizdən sorğu etdi. O, bizim müxbirdən tələb edirdi ki, bu yerlərdən
çıxıb getsin”.
1992-ci il fevral ayının 19-da isə İrəvanın Teatr meydanında Firdos Ərəbyan adlı bir erməni emissarı
(Livan) Dünya ermənilərinin “iqtisadi gəlir mənbəyi” kimi ad çıxarmış “Qaragin” erməni mərkəzində 13
nəfər varlı erməninin imzaladığı məktubu oxumuşdu:
“Oyanmış xalqa eşq olsun! Müdrikliyini, ağıl və idrakını dərk edən, babalarımızın, əcdadlarımızın
külünü təzədən alışdıran erməni qəhrəmanlarını alqışlamaqla yanaşı, onlara dünya ermənilərinin
salamlarını yetirirəm. Parisdə, Kölndə, Romada, Vaşinqtonda, Küveytdə, Londonda, Moskva və Ankarada,
Tehran və Latın Amerikasında…ayağa qalxan ermənilər sizinlədir. Biz sizə hər cür yardıma hazırıq”.
İki milləti qarşı-qarşıya qoyan bu “millət qəhrəmanları” bir məsələni dərk etmirdilər. Dərk etmirdilər
ki, heç kəsin qanı yerdə qalmır. Edilən cinayətlər üçün, tökülən qanlar üçün cavabdehlik və məsuliyyət nə
Vaşinqtonun, nə Londonun üstündə qalırdı. Bütün bu vəhşiliklərin cavabdehliyi İrəvanın üzərinə düşürdü.
Bunu isə, sadəcə, dərk etmək lazım idi. Necə ki, kəşfiyyatçı V.Savelyev bunları görür və dərk edirdi.
Polkovnik Zarviqarov və başqa vəzifəli şəxslər isə ermənilərə cavab atəşini açan döyüş nöqtələrinin
susdurulması barədə ordu və dairə komandanlığının rəsmi icazəsilə 366-cı alayın Xocalı istiqamətində
gedən əməliyyatlarında ermənilərlə birləşmişdi. Nəticədə, bir gün ərzində 49 nəfər azərbaycanlı
meydanlara yığılıb güllələnmişdi. Qərargah rəisi, podpolkovnik Sergey Kraulenin verdiyi tapşırığa əsasən,
birinci motoatıcı batalyonun komandiri polkovnik Arkadi Moiseyev, 2-ci batalyonun komandiri Seyran
Ohanyan və digər zabitlər Xankəndinin atəşə tutulmasında, 58 dinc azərbaycanlının öldürülməsində iştirak
etmişdilər.
Müsahibimiz daha bir mötəbər mənbəni xatırlatdı. Belə ki, 1992-ci il fevralın 4-də Roma papası II
İohanın 366-cı alayın zabitlərinə yazdığı məktubda bildirilmişdi:
“İmkan olarsa, Xocalıya gəlib orada həlak olan erməni qardaşlarımın vuruş və döyüş məkanlarında
baş əyəcəyəm”. Doğrudan da, 2003-cü il sentyabrın 21-də Roma Papası Ermənistana gələndə Qarabağın
işğalı zamanı öldürülən ermənilərin məzarlarını yad etmişdir.
Polkovnik V.Savelyev daha sonra yazıb:
“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 alçaltdılar, şərəfinə lənət damğasını vurdular. Mən on addımlığımda güllə
yarasından can verən səkkiz-doqquz yaşlı qızcığaza heç cür kömək əlimi uzada bilmədim. Allahın mənə
lənət edəcəyi gündən qorxuram.
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Lənətlənmiş günlər isə bir-birini əvəz edirdi. Həmin ərəfədə Fransadan gəlmiş “Operator-II” özəl
studiyasının erməni əməkdaşları isə (Jül Barelyan, Şerin Sitaryan) Xocalı ətrafında qalaqlanmış meyitlərin
yandırılmasını lentə köçürürdülər. Rusiyanın 2-ci batalyonunda vuruşan zabit İvan Karabelnikovun verdiyi
məlumata görə bu yer “Xocalının şimal-şərq hissəsində kiçik təpəciklər olan bir yer idi”.
Xocalı faciəsini “işıqlandırmaq” (ermənilər buna qəhrəmanlıq deyirlər) üçün Xankəndinə dünyanın
32 ölkəsindən 47 nəfər erməni jurnalisti gəlmişdi. Onların bir qismi polkovnik Y.Zarviqarovun ayırdığı
zirehli maşınların gözlüklərindən, qərargah mərkəzlərindən hadisələri izləyir, qeydlər götürür, bəziləri də
operativ çəkilişlər aparırdı. Dağılmış, viranə qalmış yerləri dünyaya göstərir və acı bir təəssüflə qeyd
edirdilər: guya, “Azərbaycanlılar günahsız erməniləri qırırlar”.
Xocalının işğal edilməsi planının strateji tərəflərini ermənilərlə yanaşı, ruslar da “çox düşünüblər”.
Nəticədə, birinci batalyonun qərargah rəisi, mayor Abram Çitçiyan, mayor Q.Nabokix və kapitan İ.Lixodey
hərbi əməliyyatlarda bilavasitə vuruşublar. Zabit İ.Karabelnikovun məlumatına görə, A.Çitçiyan 13
nəfərlik “Babayevlər ailəsini güllədən keçirib”. Ona 1993-cü ildə Fransa Erməni Diasporu tərəfindən 150
min ABŞ dolları mükafat və ən böyük “Kilsə mükafatı” verilib. A.Çitçiyan 1994-cü ilin sentyabr ayının 2də Fransaya mühacirət edib və orada yaşayır. 366-cı alayın sıravi qulluqçusu, rabitəçi Afik İsbeliyevin
məlumatına görə, o, fevralın 24-də (1992) kapitan İ.Lixodeyin komandasında topçu dəstəsində vuruşub və
Xocalının işğalında iştirak edib. – Siz necə vuruşurdunuz? – sualına belə cavab verib: – “Biz həm də
qorxurduq. Ölümdən qorxurduq. Əlimizə keçənləri məhv edirdik. Bəzən küləkdən tərpənən ağaclar,
xışıldayan yarpaqlar da bizi qorxuya salırdı. Mən bilmirəm, Azərbaycan xalqı məni bağışlayarmı?”.
Beləliklə, fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalı yandırıldı, işğal edildi. Qoşun isə
sakitləşmək bilmirdi. Polkovnik V.Savelyev “Məxfi arayış”ında bu barədə aşağıdakıları qeyd edib:
“Üçüncü batalyon Xocalı işğal olunan gecə müharibə zonasından çıxarıldı, amma oranı tərk etmədi.
366-cı 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 vuruşanlara gəlincə, bu,
hələlik açıq qalmış bir məsələdir”.
1992-ci ilin mart ayının 19-da (müsəlman təqvimində bu gün Novruz günü, bahar bayramı idi)
Xocalıda öldürülmüş azərbaycanlılar üçün kiçik 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, Yerevanın, Vaşinqtonun, Londonun,
Parisin, Bonnun telekanallarına çıxartdı, Ermənilərin öldürülmüş azərbaycanlıların meyitlərinə etdikləri
“hörmət və ehtiramdan”, təşkil olunmuş dəfn mərasimindən danışdı.
Həmin ərəfədə rus kəşfiyyatçısı V.Savelyev Azərbaycan hakimiyyətini barədə yazıb:
“Xocalının işğalından sonra A.Mütəllibov hakimiyyəti öz yaşamaq hüququnu itirdi. Nazirlər isə baş
nazirin ətrafında dövlət daxilində dövlət yaratmışdılar.
Alayın çıxarılmasında, hərbi sursatların ermənilərə verilməsində bilavasitə iştirak edənlərə baxın:
general-polkovnik Qromov, general-leytenant Qrekov, general-leytenant Ohanyan, polkovnik
Y.Zarviqarov, polkovnik O.Kraule, deputat İ.Andronov …
Dördüncü Ordu 23-cü motoatıcı diviziya nümayəndələrinin Xocalı əməliyyatında iştirak etmələri
üçün şərait yaratmışdı. 23-cü motoatıcı diviziyanın komandan müavini A.Babukov və K.Yermolayev isə
erməni yaraqlılarına verilmiş hərbi texnikanın geri qaytarılmasını tələb etmişdi. Onları isə kim idi
eşidən?!”.
V.Savelyev Xocalıya həlledici hücuma hazırılığı şərh edərək, qeyd edib:
“1992-ci ilin fevral ayının 23-də hərbi şəhərcik “Qrad” qurğularından atəşə tutulduqdan sonra
polkovnik Y.Zarviqarov alayın daimi dislokasiya məntəqəsindən ehtiyat bölgəyə keçirilməsi haqqında
qərar verib. Qərar isə erməni silahlı dəstələrinin heç bir müqaviməti olmadan həyata keçirilib. Dislokasiya
yerinin dəyişdirilməsi heç də zərurətdən irəli gəlməyib. Bu zaman bir sıra bölmələrin döyüş texnikaları
çıxarılmayıb. Həmin günlərdə Xankəndi şəhərinə gələn general-leytenant İ.Ohanyan (mayor Ohanyanla
qarışdırmayın) təkid edib ki, artilleriya divizionu, zenit artilleriya divizionu, tank rotası texnikası
saxlanılsın. Nəticədə, ermənilər heç bir maneə ilə rastlaşmadan 23 ədəd “PDM”, 3 ədəd “ZSU-23- 4”, 8
ədəd “D-30” və xeyli digər döyüş texnikası ələ keçirdilər”.
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 mükafatlarını elan etmişdi. Məsələn, dəstənin önünə çıxarılmış rus zabiti Yevgeni Qolubevə
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üstündə “ASALA” yazılmış 25 qramlıq qızıldan tökülmüş orden və 5 min ABŞ dollarını təntənəli surətdə
təqdim etmişdi. Və yaxud həmin gün sıravi Anastas S.İvanova 10 min ABŞ dolları təqdim etməklə yanaşı,
İrəvanda onu gözləyən “Hunday” markalı avtomobilin sənədlərini vermişdi.
Göründüyü kimi, erməni silahlı dəstələrilə rus zabitləri arasında şəxsi bağlaşmalar, “Döyüş
müqavilələri” də imzalanmışdı. Yadınıza salaq ki, 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 tərəfdən vuruşması barədəki əmrin
qiyməti 18 min ABŞ dolları idi.
1992-ci il fevral ayının 24-də saat 21.15 dəqiqədə general rütbəsi almış Y.Zarviqarov zabitlər önündə
belə bir çıxış etmişdir ki, regiondakı müharibə torpaq müharibəsi yox, islamın xristianlığa qarşı
müharibəsidir. O, çıxışında göstərmişdi: “Dünyanın islam ölkələrinin nümayəndələri, hərbi müşavirlər
Bakıya yığışıblar ki, bizim xaçı necə sındırıb, əzsinlər. Xristianlığa qarşı bir yürüş var. Bu yürüşdə ya
dinimizi, şərəfimizi qorumalıyıq, ya da şərəfsizliyi qəbul edib tabe olmalıyıq”.
Polkovnik V.Savelyev bütün bunlara toxunaraq yazıb:
“Birinci batalyon ehtiyat bölgəyə keçirilən zaman polkovnik İvan Moiseyev texnikanı və şəxsi heyəti
dağlar arasındakı Çapar dərəsində saxlayıb, gözləmə mövqeyi tutub. Sonra onun batalyonu Çixani yaşayış
məntəqəsinə daxil olub. Ermənilərin mühasirəsinə düşüb. Nəticədə batalyon könüllü surətdə öz döyüş
texnikasını ermənilər üçün qoyub. İvan Moiseyevə və şəxsi heyətə pul təklif edilərək, birlikdə vuruşmağa
çağırılıblar”.
Xocalının ətraf yaşayış məntəqələrini də dağıdan, külünü göyə sovuran da elə İvan Moiseyevin
batalyonu olub. Və bu batalyon da ermənilər arasında “İvanın vəhşi batalyonu” kimi tanınıb.Tədqiqat
zamanı 02270 saylı hərbi hissənin əks-kəşfiyyatının materiallarından aydın olur ki, 366-cı alaydakı hərbi
texnika və silahların 85 faizi ermənilərin əlinə keçmişdi. Üstəlik, Fransadan göndərilən 142 ədəd avtomat,
7 min 600 ədəd güllə, 460 ədəd bronejilet, 11 ton konservləşdirilmiş yemək, min iki yüz cüt ayaqqabı (altı
cür ölçüdə), 146 ədəd tapança ermənilərin istifadəsinə verilmişdi. Amerikada istehsal olunmuş 149 ədəd
ratsiya da ermənilərə paylanılmışdı.
Erməni diplomatı O.Ter-Qriqoryan 1992-ci ilin aprel ayında İrəvanın Teatr meydanındakı çıxışında
demişdi: “Erməni təbliğatı Bakının diplomatik mərkəzlərində artıq özünə istənilən mövqeyi tutub”.
Diplomat çıxışı zamanı bir yerində xatırladırdı ki, ermənilərlə rusların dostluğunun sınmayan sütunları var:
“Hələ 300 il bundan qabaq ermənilər I Pyotrdan xahiş edirlər ki, yadelli işğalçılara qarşı vuruşanda 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 korpuslarında çalışan ermənilərin sayı 142
nəfərdir. Onların 59 nəfəri jurnalist kimi fəaliyyət 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
general-mayor S.Lukaşovun əmrilə yandırılmışdır.
Polkovnik V.Savelyev “Məxfi arayış”ın sonun da bildirib:
“Ermənilər ruslara məxsus “02-19–MM” nömrəli “KAMAZ”la ərazidəki azərbaycanlı meyitləri
yığıb Xocalıda tonqal qurdular. İnsanın insana olan nifrəti burada həddini aşmışdı. Kim yaratmışdı bunu,
dərk edə bilmirdim.
Mən sizə ermənilərə qoşularaq əsir alınmış azərbaycanlıları sıraya düzərək tək-tək məhv edən və
bundan həzz alan rütbə sahiblərini tanıtmaq istəyirəm”.
Axırda Savelyev Xocalı soyqırımında iştirak etmiş yüksək və aşağı rütbəli hərbçilərin adlarını və
vəzifələrini qeyd edir. Bunlardan 41 nəfər alya soxulmuş milliyyətcə erməni olan kiçik rütbəli şəxslərdir.
Rövşən Novruzoğlu isə açıqlamsını bu sözlərlə bitirdi:
“Vladimir Savelyevin – vicdanlı, səriştəli rus kəşfiyyatçısının “Məxfi arayışı” haqsızlıqlarla
barışmayan bir zabitin acı etirafıdır. Bu arayış ermənilərin və onların havadarlarının Xocalıda planlı,
düşünülmüş hərbi cinayətlər--azərbaycanlı əhaliyə qarşı amansız soyqırımı törətdiklərini təkzibolunmaz
faktlarla bir daha təsdiqləyir”.
Hazırladı: Tahir Aydınoğlu
Xalq qəzeti. - 2021.- 2 aprel. - № 66. - S. 8.
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İtaliyanın AGİ Xəbər Agentliyi Xocalı soyqırımı barədə məqalə yayıb
İtaliyanın AGİ Xəbər Agentliyi XX əsrdə bəşər tarixinin ən qanlı faciələrindən biri olan Xocalı
soyqırımına həsr edilmiş “Xocalı - Qafqazın qəlbində unudulmuş qırğın” adlı məqalə yayıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə oxuculara Xocalı soyqırımı barədə məlumat verilir, faciənin
canlı şahidlərinin, jurnalistlərin xatirələri diqqətə çatdırılır.
Qeyd edilir ki, 29 il bundan əvvəl Qarabağ müharibəsi zamanı ən böyük insan qırğınının baş verdiyi
Xocalı faciəsi müasir tarixin ən qanlı epizodlarından biridir. Minlərlə insan öz ev-eşiyindən didərgin
salındı, yüzlərlə insan erməni silahlılarının güllələrinin qurbanı oldu.
Xocalı faciəsinin ildönümü ərəfəsində Azərbaycanda səfərdə olan məqalənin müəllifi Cüzeppe Di
Donna bildirir ki, faciənin Azərbaycan üçün hansı anlama gəldiyini bilmək üçün Bakı küçələrində beş
dəqiqə zamana ehtiyac var. Qırğının ildönümü vaxtı şəhərdəki saysız-hesabsız pankart və plakatlar
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımını yada salır. 1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə aralarında 83
uşaq, 106 qadın və 70-dən artıq yaşlı insanın olduğu 613 insan qətlə yetirildi və 1275 sakin əsir götürüldü.
Müəllif diqqətə çatdırır ki, Xocalının strateji mövqeyi onun acı taleyinə damğa vurdu. Erməni
yaraqlıları gecə vaxtı şəhərə hücum etdilər.
“Ərim orduda xidmət etdiyinə görə onu güllələdilər. On yaşlı qızım əvvəlcə yaralandı, sonra aldığı
yaralardan öldü. Mən öz bədənimlə onu qorumağa çalışsam da, özümü vaxtında çatdıra bilmədim. Mən
digər sağ qalanların toplandığı bir yerə gətirdilər. Bizim ayaqqabı və paltarlarımızı soyundurub təpələri
aşaraq Ağdama getməyə məcbur etdilər. Hava çox soyuq idi, əl və ayaqlarımız şaxtadan donaraq
qaralmışdı”, - deyə həmin hadisələri göz yaşları içində nəql edən Mehriban Əliyeva həlak olmuş əzizlərinin
fotolarını da göstərir.
Müəllif həmin vaxt Azərbaycanda ordunun hələ yeni yaranmaqda olduğunu, Ağdamda yüngül
silahlarla silahlanmış bir neçə yüz adamdan ibarət könüllü dəstələrin Xocalıdan qaçan insanları xilas
etdiyini yazır. Şəhərdən qaçan insanların snayper atəşinə tutulması məsələsini isə Ermənistanın öz
boynundan atmağa çalışdığı qeyd edilir.
Könüllülər batalyonuna rəhbərlik etmiş Zahid Qarayev də ağrılı günlərlə bağlı xatirələrini bölüşür:
“Qırğından sonrakı günlərdə biz ərazidə ancaq kişi cəsədlərinə rast gəlirdik, lakin sonrakı günlərdə onlarca
qadın və uşaq cəsədi tapdıq, onlar soyuqdan donmuşdular. Azərbaycan hərbçilərinin cəsədləri çox vaxt
tikanlı məftillərə sarınmış olurdu. İyirmi yaşlı bir qız qaça bilmişdi və biz onu xilas edə bildik”.
“Mənə qəfil zəng gələndə Parisdə idim. Mənə dedilər ki, Xocalıda dəhşətli hadisələr baş verib.
Dərhal yola düşdüm və qırğından iki gün sonra Ağdama çatdım. Sağ qalanların üzündə heç bir ifadə yox
idi. Ölənlərin cəsədlərini yığmaq üçün azərbaycanlılara qoşuldum. Bəzilərinin gözləri çıxarılmış, çoxu
yandırılmışdı. Xocalıda baş verənlər bir etnik təmizləmə, soyqırımı idi,” - deyən məşhur fotoqraf Rza
Diqqəti AGİ üçün gördüklərini nəql edir.
Rza Diqqətinin həmin günlərdə çəkdiyi fotolar “National Geopraphic”in səhifələrində bütün
dünyaya yayılmasına baxmayaraq, 1992-ci ildə baş verən bu qırğın ötən əsrin “unudulmuş qırğınları”
sırasında yer aldı.
Azərbaycan. - 2021.- 16 mart. - № 58. - S. 6.
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Rusiya nəşri: Xocalı qırğını Azərbaycan xalqının ən ağrılı yarasıdır
Xocalıda törədilmiş qırğın postsovet məkanında ən qəddar hərbi cinayətlərdən biri olub, lakin
bu qırğın beynəlxalq səviyyədə müvafiq əks-səda doğurmayıb, lazımınca hərtərəfli təhqiq edilməyib.
"İki sahil" xəbər verir ki, bu fikirlər Yevgeni Vladimirovun Rusiya “Polit.ru” internet
nəşrində dərc olunmuş məqaləsində əksini tapıb.
Müəllif xatırladır ki, gələn il Azərbaycan xalqı Birinci Qarabağ müharibəsinin ən kədərli
hadisələrindən biri olan Xocalı faciəsinin 30 illiyini qeyd edəcək.
Y.Vladimirov yazır: “1992-ci il fevralın axırlarında Qarabağda iri nəqliyyat və hərbi təyyarələri
qəbul edə bilən aerodromu olan yeganə şəhər – Xocalı hücuma məruz qalıb. Son məlumata görə, bu hücum
zamanı 613 nəfər həlak olub. Onların çoxu işğal edilmiş şəhərdən dağları aşaraq qaçmağa çalışan dinc
sakinlər idi”.
Məqalə müəllifinin fikrincə, 1990-cı illərin əvvəlində dünyada əsas diqqət başqa siyasi dramlara
yönəlmişdi və Azərbaycan xalqının ən ağrılı yarası olan Xocalı uzun müddət ən böyük regional insident
kimi deyil, təzəcə dağılmış sovet imperiyasının ucqar nöqtələrində yayılmış çoxsaylı etnik qırğın
yanğınlarından biri kimi qəbul edilirdi.
Materialda deyilir: “2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasına start verildi. Eyni zamanda, həm təbliğat, həm
də maarifçilik xarakteri daşıyan bu kampaniyanın əsas məqsədi Xocalı faciəsini ən yüksək beynəlxalq
instansiyalar səviyyəsində dinc əhaliyə qarşı soyqırımı kimi tanınmaq idi. “Xocalıya ədalət!” kampaniyası
çərçivəsində kitablar nəşr edilir, çoxsaylı təhqiqatların materialları dərc olunur, filmlər çəkilir, sərgilər və
konfranslar təşkil edilir. Kampaniya öz səmərəsini göstərir: indiyə qədər 18 ölkə Xocalı hadisələrinin dinc
əhaliyə qarşı soyqırımı kimi tanınması barədə qətnamələr qəbul edib. Bu siyahıda Rusiyanın adı yoxdur,
hərçənd bəzi deputatlar bu yaxınlarda Bakıda Xocalı faciəsinə həsr edilmiş memorial yürüşlərdə iştirak
ediblər”.
Müəllif yazır ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar hər il bu hüzn gününü qeyd edirlər. Builki
memorial toplanış Spiridonovun malikanəsində keçirilib. Tədbirin emosional təsiri əvvəlki illərdən
fərqlənməyə bilməzdi.
Məqalədə deyilir: “Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu məmnun halda qeyd edib ki,
Azərbaycan uzun illər ərzində ilk dəfədir, Xocalı faciəsinin ildönümünü qalib xalq kimi qeyd edir. Səfirin
sözlərinə görə, İkinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində Azərbaycan təkcə öz ərazilərini deyil, həm də ləyaqət
hissini qaytardı, ruslar və ləzgilər, yəhudilər və tatlar, avarlar və udilər, saxurlar və ukraynalılar, tatarlar və
gürcülər, talışlar və kürdlər, habelə digər etnosların nümayəndələri çoxmillətli vahid Azərbaycan xalqı
şəklində sıx birləşdilər”.
Y.Vladimirov oxucuları Moskvada keçirilən xatirə gecəsində iştirak etmiş məşhur rusiyalı
ekspertlərin və ictimai xadimlərin fikirləri ilə tanış edir.
Məsələn, Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Sergey Markov Xocalı faciəsini “ərazilərdə
kütləvi etnik təmizləmələrə təhrik etmək məqsədilə hazırlanmış hərbi cinayət” adlandırıb. O deyib: “Bu
hadisə on minlərlə ailəni vahimədə saxlamaq, onların bu ərazilərdən qaçmasına nail olmaq və gələcəkdə
həmin ərazilər müqabilində Qarabağın statusuna nail olmaq üçün əldə saxlamaq məqsədilə törədilmişdi”.
Onun fikrincə, bu cinayətin təhqiq edilməsi zəruridir. S.Markov deyib: “Yəqin ki, bu asan məsələ deyil,
lakin zəruri məsələdir. Bəşəriyyət insanlıq əleyhinə törədilmiş bu hərbi cinayətin təşkilində təqsirkar
olanların ciddi cəzalandırılmasını tələb edəcək”.
“Nasionalnaya oborona” jurnalının baş redaktoru İqor Korotçenko əmindir ki, bu faciə təhqiq
edilməlidir. Bu, ilk növbədə bizim həyatımızda və gələcək nəsillərin həyatında belə vəhşiliklərin bir daha
heç vaxt təkrarlanmaması üçün zəruridir. İ.Korotçenko Dağlıq Qarabağda münaqişənin gedişində
törədilmiş cinayətlərə dair beynəlxalq tribunal yaradılmasını zəruri hesab edir. O əmindir ki, Xocalı faciəsi
barədə bütün sənədlər və sübutlar beynəlxalq ictimaiyyət üçün əlçatan olmalıdır. “Belə hadisələr
beynəlxalq təşkilatların tribunalarından da soyqırımı adlandırılmalıdır”, - deyən İ.Korotçenkonun fikrincə,
2021-ci ilin sentyabr ayında seçiləcək RF Dövlət Dumasının yeni tərkibi Xocalı faciəsinin soyqırımı aktı
kimi tanınması barədə məsələ qaldıra bilər.
Tarix elmləri doktoru, Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Postsovet Tədqiqatları
Mərkəzinin direktoru Stanislav Çernyavski ümidvar olduğunu bildirib ki, Ermənistanda sağlam düşüncəli
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qüvvələr sovet dövründə qonşu xalqlar arasında mövcud olan əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşma vəziyyətinə
qayıtmağın zəruri olduğunu başa düşəcəklər.
Siyasətçi və jurnalist Maksim Şevçenko baş vermiş hadisələri dəyərləndirərərk qeyd edib ki,
Azərbaycan xalqı Xocalı qırğınından Şuşanın azad edilməsinə qədər böyük bir yol keçib. Bu 30 il ərzində
millətin mənəvi vəziyyətində əsaslı dəyişikliklər baş verib, Azərbaycanın daxilində zorakılığa yol
verilmədən, qan tökülmədən millətlərarası münasibətləri nizamlamaq, vətənpərvərlik və ədalət hissləri ilə
yaşayan yeni nəsil yetişdirmək mümkün olub. M.Şevçenko Xocalı faciəsinin səbəblərini anlamağın zəruri
olduğunu da qeyd edib. Onun fikrincə, ötən əsrdə və ola bilsin həm də bu əsrdə bəşəriyyətin üzləşdiyi əzab
və bədbəxtliklərin başlıca mənbəyi - milli üstünlük və müstəsnalıq hissidir.
İki sahil.-2021.-11 mart.-№45.-S.7.
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya bir daha çatdırdı
Dövlət başçısının səsləndirdiyi bu həqiqətlər dünya mediasının gündəmindən
düşmür
Rüstəm Kamal
Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konfransının fevralın
26-da - Xocalı soyqırımı günündə keçirilməsi təsadüfi deyildi. Dövlət başçısı həmin gün bir daha dünyaya
erməni faşizminin Xocalıda törətdiyi soyqırımı barədə geniş məlumat verdi.
Məlumdur ki, ermənilər bu faciəni hər vəchlə gizlətməyə çalışırlar. Bununla yanaşı, fürsət
düşdükcə Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilən vəhşilikləri ermənilərin özlərinə qarşı həyata keçirilən
soyqırımı kimi qələmə verməyə də cəhd edirlər. Odur ki, Prezidentin bu soyqırımı barədə verdiyi mötəbər
məlumatlar bir daha dünyaya erməni faşizminin iç üzünü açıb göstərdi. Konfrans boyu 30 illik işğala və
postmüharibə dövrünə aid bir çox həqiqətlər də çatdırıldı.
Tarixi qələbəmizlə başa çatan 44 günlük Vətən müharibəsi ölkəmizə marağı daha da artırıb. Hələ
də dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri bu müharibə barədə geniş məlumatlar verir. Hərb, siyasət
və diplomatiya üzrə ekspertlər müxtəlif istiqamətlərdə müharibənin gedişini və nəticələrini təhlil edib
qiymətləndirirlər.
Prezidentə verilən suallardan aydın olur ki, jurnalistləri maraqlandıran suallar çoxşaxəlidir. Belə
ki, onlar Vətən müharibəsində qazandığımız qələbə, işğal nəticəsində törədilən vandalizm, bərpaquruculuq işləri, Ermənistanın üçtərəfli bəyanata əməl edib-etməyəcəyi, məcburi köçkünlərin doğma
yurdlarına qayıtması və s. ilə bağlı suallar səsləndirirdilər. Kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri
mətbuat konfransından öncə işğaldan azad edilən ərazilərə getmiş və ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərin
şahidi olmuşlar. Özlərini dünyaya qədim və mədəni xalq kimi sırımaq istəyən ermənilərin törətdikləri
dağıntılar onları heyrətləndirmişdi. Görünür, ermənilərin illərlə yalan danışdıqlarına artıq inanmışdılar.
Həmin ərazilərin ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə talan edilməsindən az qala şoka düşmüşdülər. Onlar bir
çox münaqişələri görmüş jurnalistlər idi. Ancaq bu cür vandalizmin yəqin heç yerdə şahidi olmamışdılar.
Dövlət başçısı işğaldan azad edilən ərazilərdə dəhşətli dağıntıların olmasına baxmayaraq, orada
yenidən geniş bərpa-quruculuq işlərinin aparılacağını jurnalistlərin diqqətinə çatdırdı. Bildirdi ki, bu
ərazilərin yenidən bərpası üçün dövlət tərəfindən böyük layihələr hazırlanır. Bunun üçün bölgədə yeni
infrastruktur qurulur. Füzuli hava limanının tikintisi məsələsinə toxunuldu. Həmçinin işğaldan azad olunan
ərazilərdə quruculuq işlərinin sürətlə həyata keçirilməsinə ermənilərin basdırdıqları minaların mane olduğu
vurğulandı. Bununla belə hava limanında uçuş-enmə zolaqları və aeroportun fəaliyyətini təmin edəcək
naviqasiya sistemləri qısa müddətdə istifadəyə veriləcək. Bu, beynəlxalq hava limanı olacaq. Onun uçuşenmə zolaqları ən ağır təyyarələr də daxil olmaqla bütün növ təyyarələri qəbul edə biləcək. Eləcə də Laçın
və Zəngilanda yeni aeroportların tikintisinin proqnozlaşdırıldığı bildirilirdi.
Əlbəttə, kiçik bir ərazidə üç hava limanının tikilməsi dövlətin bu bölgəyə verdiyi əhəmiyyətdən
irəli gəlir. Məqsəd işğaldan azad edilən torpaqların turizm imkanlarından səmərəli istifadə etmək, yerli
əhalinin gediş-gəlişini asanlaşdırmaq, eyni zamanda bu ərazilərin bərpası üçün yükdaşımaların
səmərəliliyini təmin etməkdir.
Dövlət başçısı jurnalistlərə tarixi qələbəmizdən sonra yaranan yeni situasiya barədə də məlumat
verdi. Bildirdi ki, Ermənistanın işğalı üzündən 30 ildən çoxdur ki, Azərbaycanın Naxçıvan MR ilə quru
yol əlaqəsi kəsilmişdi. İmzalanan üçtərəfli bəyanatdan sonra bu nəqliyyat dəhlizi təkcə ölkəmiz üçün deyil,
eləcə də region üçün böyük əhəmiyyət qazanıb. Belə ki, Mehri dəhlizi bərpa edildikdən sonra Azərbaycan,
Türkiyə, İran, Rusiya və Gürcüstanın iqtisadi əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar açılacaq. Mehri dəhlizinin
əhəmiyyəti bununla bitmir. Bu marşrut tezliklə Asiya ilə Avropa arasındakı yükdaşımalarda özünəməxsus
yer tutacaq. Sözügedən xətt eyni zamanda “Şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi”nin vacib bir sahəsinə
çevriləcək. Bu da şimaldan Yaxın Şərqə və Fars körfəzinə yüklərin daşınması üçün yeni imkan yaradacaq.
Dövlət başçısı bunları deməklə həm də dünyaya bir mesaj vermiş oldu. Yəni münaqişənin həlli təkcə
ölkəmiz üçün deyil, həm də dünya üçün əhəmiyyətli bir hadisədir.
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Prezident İlham Əliyev jurnalistlərin marağını nəzərə alaraq işğaldan azad olunan ərazilərə qayıdış
və bərpa-quruculuq işləri barədə də geniş məlumat çatdırdı. Dövlət başçısı bildirdi ki, orada bərpaquruculuq işləri aparılarkən ekologiyanın bərpasına, həmçinin ekoloji cəhətdən təmiz enerjinin istifadəsinə
üstünlük veriləcək. Belə ki, bölgə bu sahədə böyük potensiala malikdir. Kəlbəcər-Laçın zonasında külək,
Zəngilan-Cəbrayıl zonasında isə Günəş stansiyalarının tikilməsi “yaşil enerji”dən istifadəyə imkan
yaradacaq. Bununla yanaşı, Laçın, Qubadlı və Kəlbəcər rayonlarında çoxlu su elektrik stansiyaları
mövcuddur. Onlar ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Hazırda bu stansiyalarda bərpa işləri həyata keçirilir.
Artıq Qubadlıdakı Güləbird Su Elektrik Stansiyası təmir olunaraq istifadəyə verilib.
İşğaldan azad olunan ərazilərdə yaşayan insanların əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatıdır. Qeyd
edək ki, bu regionun aqrar potensialı böyükdür. Həmin ərazilərdə kənd təsərrüfatının bərpasına xüsusi
diqqət yetirilir. Artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi bölgənin bu sahədəki
imkanlarını yeni şəraitə uyğun araşdıraraq dövlətə müvafiq təkliflər verib. Prezident mətbuat konfransında
bildirdi ki, işğaldan azad olunan torpaqlardan ilk növbədə kənd təsərrüfatı sahəsində istifadə edilməyə
başlanıb. Burada 7 min hektar sahədə payızlıq buğda əkilib. Cari ilin yayında işğaldan sonrakı ilk taxıl
biçini həyata keçiriləcək.
Prezident İlham Əliyev jurnalistlərin ən çox maraqlandığı məsələrdən biri olan məcburi
köçkünlərin doğma yurdlarına qayıdışı barədə sualları cavablandırarkən demişdir: “Bu barədə mən artıq
demişəm. Minalardan təmizləmə prosesi başa çatdıqdan sonra və artıq bununla paralel olaraq biz bu işləri
başlayırıq. Bu yaxınlarda “ağıllı kənd” layihəsi artıq gerçəkləşməyə başlamışdı. Zəngilan rayonunun üç
kəndində - Birinci, İkinci, Üçüncü Ağalı kəndlərində bu layihə həyata keçiriləcək. Mən təlimat vermişəm
ki, bu ilin sonuna qədər layihə tam başa çatsın. Yəni orada təqribən 1000-ə yaxın insan yerləşəcək. Bütün
lazımi infrastruktur qurulacaq, əkin sahələri bərpa ediləcək və insanlar oraya qayıdacaqlar. Belə pilot
layihələr çox ola bilər. Biz indi onun üzərində işləyirik”.
Azərbaycan. - 2021.- 10 mart. - № 53. - S. 1,3.
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Unudulmaz faciə: Xocalı soyqırımı
Səfər, Mahmudzadə
Xocalı faciəsi 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 məhkum olunmalıdır.
Heydər Əliyev,
Ümummilli lider.
Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentinə
çatdırılmalı, bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini
almalıdır.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
İyirminci əsr bəşəriyyət tarixinə yüksək elmi-texniki nailiyyətlər, kosmosun fəthi sahəsində
qazanılmış uğurlarla yanaşı, kütləvi insan qırğınları ilə müşayiət olunan iki dünya müharibəsi, atom
bombasının ixtirası, “soyuq müharibə”, bir sıra beynəlxalq və lokal münaqişələr əsri kimi düşdü.
Təbii fəlakətləri nəzərə almasaq, milyonlarla insanın məhvi, kənd və şəhərlərin, iri yaşayış
məntəqələrinin yer üzündən silinməsi məhz müharibə və münaqişələrin payına düşür, itkilərin, dağıntıların,
məhv edilənlərin miqyası isə heç də kiçik deyil. Zamanında dünya xəritəsinə sadəcə coğrafi məkan kimi
düşən yaşayış məntəqələri məhvi elə “bəşəriyyətin əşrəfi” adlandırılan insanın öz əli ilə tarixin “qara”
səhifələrinə yazıldı, qəddarlığın və amansızlığın ifadəsinə çevrildi: Babi Yar, Liditse, Oradur, Xatın,
Xirosima, Naqasaki, Sonqmi, Srebrenitsa... Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində bu “qara” siyahıya daha
bir ad əlavə olundu - Azərbaycanın Xocalı şəhəri. Baş verən fəlakətin, törədilən vəhşiliklərin miqyasına
görə bu faciə özündən əvvəlkilərdən heç də geri qalmır, əslində daha amansızlığı ilə seçilirdi...
... 1992-ci ilin fevralında Xocalı artıq çətin günlərini yaşayırdı. Ətraf aləmlə əlaqə demək olar ki
kəsilmişdi. Blokada şəraiti davam edir, mühasirə halqası get-gedə daralırdı. Yollarda hərəkət dayanmışdı.
Ümid ancaq hava nəqliyyatına idi. Axırıncı uçuş fevralın 13-də olmuşdu. Şəhərdə heç bir xidmət sahəsi
işləmir, rabitə əlaqəsi kəsilmiş, işıqlar söndürülmüş, su, istilik təchizatı yox idi. Qida və ərzaq məhsulları
çatışmırdı. Bir tərəfdən də şəhər ermənilər tərəfindən vaxtaşırı atəşə tutulurdu. Yaşayış son dərəcə
ağırlaşmışdı. Əhalinin yarıya qədəri artıq isti yuvalarını tərk edib getmişdi. Ümid yalnız Allaha qalırdı.
Şəhəri Əlif Hacıyevin (ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür)
komandir olduğu aeroport milis mühafizəçilərinin, könüllülərin və şəhər milis bölməsinin yüngül silahlı
dəstələri müdafiə edirdi.\... Xocalı imdad diləyir, kömək gözləyirdi. Lakin sakinlərin, yerli qurumların
Mərkəzə ünvanladığı müraciətlər qulaqardına vurulur, eşidilməz olurdu... Yaranmış gərgin vəziyyət
hansısa məşum faciənin yaxınlaşdığından xəbər verirdi...
Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə təpədən-dırnağadək silahlanmış erməni silahlı dəstələri
Xankəndidə yerləşən sovet ordusuna məxsus 366-cı hərbi briqadanın şəxsi heyətinin iştirakı ilə ağır
texnikayla Xocalıya hücuma keçdi. Düşmən heç nəyə məhəl qoymadan evləri dağıdır, yandırır, qarşılarına
çıxan hər kəsi - uşaqdan qocaya hamını amansızlıqla qətlə yetirirdi. Canını qurtarıb birtəhər şəhəri tərk
etməyə macal tapanlar Naxçıvanik kəndi yaxınlığında gülləbaran edildilər.
Beləliklə, baş verən qırğın nəticəsində 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca
xüsusi qəddarlıqla öldürüldü. 1275 nəfər əsir və girov götürüldü. Onlardan 150 nəfərin, o cümlədən 68
qadın və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyil. Qırğın zamanı 487 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən
xəsarətləri almışdır ki, onlardan da 76-sı uşaqdır. 8 ailə bütövlükdə məhv edildi; 25 uşaq hər iki valideynini,
130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi; 56 nəfər xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla işgəncə verilərək diridiri tonqalda yandırıldı, hamilə qadınların bədəni süngü ilə dəlik-deşik edildi. Başı kəsilən, dərisi soyulan,
gözləri oyulub çıxarılanlar da az olmadı...
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Hadisə yerinə gələn yerli və xarici jurnalistlər, təhqiqatçılar dəhşətli mənzərədən sarsıldılar. Baş
verənləri ilk olaraq kameranın yaddaşına köçürən telejurnalist Çingiz Mustafayev (sonralar “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür) və teleoperator Seyidağa Mövsümlünün çəkdiyi
videogörüntülərdən məlum olur ki, qətlə yetirilənlər arasında 2 yaşından 15 yaşına qədər uşaqlar heç də
azlıq təşkil etmirdi.
Faciənin şahidi olan fransız jurnalisti Jan - İv Ginyet sonralar yazırdı:
“Mən müharibələr haqqında, alman faşistlərinin qəddarlığı haqqında çox eşitmişəm, lakin 5-6 yaşlı
uşaqları, dinc əhalini qırmaqla ermənilər onları arxada qoydular”.
Tanınmış ingilis yazıçı-jurnalisti, sonralar “Qarabağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və savaş
yollarında” adlı kitabın müəllifi Tomas de Wall qeyd edirdi ki, “... hadisə yerinə gələn müşahidəçilər
dəhşətli qırğın səhnəsinin şahidi oldular. Tikə-tikə edilmiş cəsədlər donmuş torpağın üzərində hər tərəfə
səpələnmişdi”.
Bütün bu vəhşilikləri görən 366-cı alayın xüsusi şöbəsinin rəisi polkovnik Vladimir Savelyev
Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin Baş Qərargahı yanında Baş Kəşfiyyat İdarəsinə, BMT və Avropa
Şurasına ünvanladığı məlumatda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı cinayətinin törədildiyini etiraf edir.
Azərbaycan Respublikasına qarşı davam edən təcavüz fonunda Ermənistanın başladığı müharibə,
insanlıq əleyhinə cinayətlər və Xocalı soyqırımı insan hüquqları və beynəlxalq humanitar hüququn,
xüsusilə “1949-cu il Cenevrə Konvensiyaları”, “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqından Konvensiya”, “Mülki və Siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt”, o
cümlədən “Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi” (BMT Baş Məclisi, 10.12.1948), “Vətəndaş və
Siyasi hüquqlar barədə Beynəlxalq Saziş” (BMT Baş Məclisi, 16.12.1966), “Fövqəladə vəziyyətlərdə və
hərbi münaqişələr zamanı qadınların və uşaqların müdafiəsi Bəyannaməsi”nin (BMT Baş Məclisi,
17.12.1974) müddəalarının kobud şəkildə pozulduğunu sübut edir.
Xocalı faciəsinin dünya ölkələrində tanıdılması və soyqırımı kimi qəbul edilməsi Azərbaycanın
xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Bu haqda ulu öndər Heydər Əliyev demişdir: “Azərbaycan
hökuməti və xalqı qarşısında Xocalı soyqırımı və bütövlükdə ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri
vəhşiliklər haqqında həqiqətləri olduğu kimi, bütün miqyası və dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə,
parlamentlərinə, geniş ictimaiyyətə çatdırmaq, bütün bunların əsl soyqırımı aktı kimi tanınmasına nail
olmaq vəzifəsi durur”.
Təəssüfləndirici haldır ki, baş vermiş qətliamın soyqırımı aktı kimi tanıdılması üçün vaxtında zəruri
addımlar atılmadı. Ölkəmizdə bu faciəyə ilk dəfə məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
hüquqi-siyasi qiymət verilmiş, Milli Məclisin 1994-cü il 24 fevral tarixli qərarı ilə fevralın 26-ı “Xocalı
Soyqırımı Günü” elan olunmuş, bu barədə beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilmiş, erməni terrorizminə
qarşı təsirli tədbirlər görülməsinə çağırış edilmişdir. Ölkə prezidentinin 25 fevral 1997-ci il tarixli Fərmanı
ilə hər il fevral ayının 26-ı saat 17:00-da Azərbaycan Respublikası ərazisində Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla qeyd olunur. Eyni zamanda, Xətai rayonundakı “Ana harayı”
heykəli önündə hər il şəhər sakinlərinin izdihamlı anım tədbiri keçirilir.
Xocalı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, ona beynəlxalq səviyyədə hüquqi-siyasi
qiymət verilməsinə nail olmaq məqsədilə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurlu addımlar
atılmış, məqsədyönlü işlər görülmüşdür. Bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Rusiya
Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri, Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
2008-ci ildən başlanmış “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat kampaniyası müəyyən uğurlara imza
atmışdır. Kampaniya çərçivəsində dünyanın bir çox ölkəsində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş tədbirlər,
konfranslar, mitinqlər, aksiyalar keçirilmiş, müsabiqələr, xatirə gecələri, sərgilər təşkil edilmiş,
fotoalbomlar buraxılmış, “Qarabağ həqiqətləri” silsiləsi və işğal olunan ərazilərdə mədəni-tarixi abidələrin
dağıdılması ilə bağlı ingilis dilində nəşr edilmiş kitab və bukletlər paylanmış, ingilis dilində çəkilmiş
sənədli film disket şəklində nümayiş etdirilmişdir. Bütün bunlar əsl həqiqətlərin, Ermənistan tərəfindən
ölkəmizə qarşı yürüdülən təcavüzkar siyasətin mahiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında
əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Təsadüfi deyil ki, bu möhtəşəm kampaniya dünyanın 30-dan çox ölkəsində yüzlərlə könüllü
tərəfindən uğurla davam etdirilməkdədir. Bir sıra ölkələrdə Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirən
abidələr ucaldılmaqdadır. Kampaniyanın Xocalı faciəsini soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi
tanınması tələbini irəli sürən müraciətini artıq bütün dünyada on minlərlə insan imzalamışdır.
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Fondun bu istiqamətdə fəaliyyətini qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki, “...faciə
ilə əlaqədar dəhşətli faktlar bu kampaniya çərçivəsində aparılan işlər sayəsində geniş beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılmış, planetin bütün guşələrində milyonlarla insan erməni millətçilərinin əsl simasına
bələd olmuş, onlar bilmişlər ki, ermənilər öz sərsəm ideyalarını həyata keçirmək naminə heç nədən, hətta
uşaqları belə qətlə yetirməkdən çəkinmirlər”.
Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində aparılan 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 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.
Xocalı faciəsi xalqımıza qarşı ermənilərin törətdiyi milli qırğın olmaqla yanaşı, həm də beynəlxalq
cinayətdir. Beynəlxalq cinayət - ayrı-ayrı dövlətlərin hüquq və qanuni mənafelərini, beynəlxalq səviyyədə
tanınmış insan hüquqlarını kobud və ya kütləvi şəkildə pozan, hüquqi tərkibi beynəlxalq hüquq
normalarında müəyyən olunmuş, beynəlxalq hüquqa zidd olan əməllərə deyilir. Beynəlxalq hüquqa görə,
genosid sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməl olaraq ən ağır beynəlxalq cinayətlərdən biri sayılır.
BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Soyqırımı
cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyanın 2-ci bəndində göstərilən
şərtlər Xocalı faciəsinin məhz soyqırım adlandırılmasına imkan verir. Hüquq üzrə mütəxəssislərin
bildirdiyi kimi, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü zamanı həmin sənəddə təsbit olunmuş genosid
(soyqırımı) cinayətini təşkil edən bütün əməllər tətbiq olunmuşdur. Bu müddəalar ermənilərin Xocalıda
törətdikləri dəhşətli cinayətlərin genosid olduğuna heç bir şübhə yeri qoymur. Həmin beynəlxalq sənəddə
göstərilir ki, hər hansı milli, etnik, yaxud dini qrupun tam və ya qismən məhv edilməsi ilə törədilən bir sıra
hərəkətlər genosid (soyqırımı) cinayətinin mahiyyətini təşkil edir. Bu hərəkətlər - həmin qrupun üzvlərinin
öldürülməsi, ağır bədən xəsarətlərinin yetirilməsi, onların fiziki məhvinə səbəb olan həyat şəraitinin
yaradılması və s. bu kimi əməllər cinayətin soyqırımı kimi tövsif edilməsinə əsas verir. Baş verənlər
təsdiqləyir ki, erməni silahlıları Xocalı sakinlərini məhz milli-etnik-dini zəmində son nəfərinədək məhv
etməyi qarşılarına məqsəd kimi qoymuşdular.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi həm dövlətlərə soyqırımı törətməyi qadağan edir, həm də onlara
belə bir halın baş verməməsinin qarşısını almaq öhdəliyi qoyur. Başqa sözlə, ikili məsuliyyətin, yəni həm
dövlətin, həm də şəxsin (şəxslərin) məsuliyyətinin mümkünlüyünü qəbul edir. Deməli, Xocalı soyqırımına
görə, bilavasitə həm Ermənistan dövləti, həm də cinayət törətmiş ayrı-ayrı şəxslər, dövlət məmurları
məsuliyyət daşıyırlar.
Xocalı soyqırımı son iki əsrdə erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı həyata keçirdiyi milli-etnik
təmizləmə və işğalçılıq siyasətinin daha bir təzahürüdür. Təkcə son 30 ili götürsək, törədilən qətliamların
heç də az olmadığını görərik: Qazaxın Bağanis-Ayrım kəndində baş verənlər, Qaradağlı hadisələri,
Kəlbəcərin Ağdaban-Başlıbel faciəsi və s. və i.a. ... Torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün apardığımız
müqəddəs müharibə zamanı düşmənin müharibə qanunlarına məhəl qoymayaraq cəbhə xəttindən uzaqda
yerləşən yaşayış məntəqələrimizi - Gəncə, Tərtər, Bərdə və s. yerləri istifadəsi qadağan olunmuş raketlərlə
atəşə tutması, dinc, günahsız insanları hədəf seçməsi, nəticədə yüzlərlə soydaşımızın yaralanması, uşaqlıböyüklü, qadınlı-kişili 94 nəfəri qətlə yetirməsi onun vəhşi təbiətini bir daha üzə çıxarır. Sözsüz ki, bütün
bunlar beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə öz qiymətini almalıdır.
Torpaqlarımızdan erməni qəsbkarlarının qovulması, ərazilərimizin işğaldan azad edilməsi
məqsədilə başladığımız müharibə 44 günün tamamında möhtəşəm Qələbəmizlə başa çatsa da, müharibə
yaralarının sağalmasından danışmaq hələ tezdir. İndi mübarizə diplomatiya müstəvisində aparılır: bölgədə
dayanıqlı və möhkəm sülhün yaradılması, təcavüzkar Ermənistana qarşı həm maddi, həm də mənəvi
soyqırım iddiasının irəli sürülməsi və s.
Xalqımızın qan yaddaşına keçmiş Xocalı qətliamının bütün dünya ölkələri tərəfindən soyqırımı
kimi tanıdılması istiqamətində fasiləsiz olaraq işlər həyata keçirməlidir. Digər tərəfdən, hələ də azadlıqda
gəzən Xocalı qatillərinin cəzalandırılması, Xocalı qətliamına hüquqi-siyasi qiymət verilməsi üçün müvafiq
beynəlxalq qurumlara müraciətlər edilməlidir. Eyni zamanda, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq soyqırımı
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barədə cinayət işinə Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli məhkəmələri tərəfindən baxılması da
mümkündür. Beynəlxalq hüquq nəinki milli məhkəmələrə belə bir imkan verir, hətta onların üzərinə belə
bir öhdəlik qoyur.
Xocalı soyqırımının bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən qanlı cinayət aktı olduğu heç vaxt
unudulmamalıdır!
Unudulmayası sadə bir həqiqət də var: ədalət həmişə qalib gəlir - bir az tez, bir az gec...
Respublika. - 2021.- 10 mart. - № 53. - S. 4.
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Xocalı faciəsinin dəhşətləri
Məhəmməd Vəliyev
Tarix boyu Azərbaycan məmləkəti istilalara, qanlı savaşlara cəlb olunub və bu sınaqlardan, qanlı
çarpışmalardan şərəflə çıxıb. Tarixin səhifələrini vərəqlədikcə, əbədi düşmənlərimiz olan ermənilərin
zaman-zaman bizi cəlb etdikləri məqsədli münaqişələrinə, qondarma iddialarına rast gəlirik. Gəlmə
olduqları halda özgə torpaqları hesabına “böyük Ermənistan” yaratmaq iddiasında olan bu haylar bizi bu
gün də sonu görünməz münaqişəli bir gələcəyə təhrik etmək yolundadırlar. Yalan və iftira ilə “yazıq”,
“əzilmiş”, “hüquqları pozulmuş” kimi bütün dünyada miskin görünüş formalaşdıran bu rəzil zümrənin
“erməni soyqırımı” iftirası bir daha sübut edir ki, bu kütlə öz saxta arzularını reallaşdırmaqda israrlıdır.
Bu gün planlı şəkildə bütün Türk dünyasına yönəlmiş erməni terroru, məqsədli havadarları
hesabına formalaşmış ideologiya maşını ədalətsiz olaraq dünyanı “erməni soyqırımı” yalanını əldə bayraq
tutaraq, heç bir sübutsuz və əsası olmayan bu “fakt”la davamlı olaraq dünyanı inandırmağa çalışırlar.
Tarix boyu Azərbaycan xalqı misli görünməmiş ədalətsizliklərlə qarşılaşıb, dağıdıcı müharibələrə,
istilalara məruz qalıb. Təbiətən insanpərvər, humanist olduğumuzdan taleyimizə düşən çətinlikləri
yaşamağa məhkum olmuşuq. Millətimizə qarşı edilən haqsızlıqlar yaddaş tariximizə ağrı-acılarla yazılıb.
Biz bu vəhşiliklərə dözüb dayanmışıq, buna görə də bu gün tarixin ibrət dərslərindən lazımi nəticə
çıxarmalı, buraxdığımız səhvləri təkrarlamamaq şərti ilə bu bəlaları dəf etməliyik.
Bəllidir ki, İrəvan şəhəri azərbaycanlıların yaşadığı İrəvan xanlığının mərkəzi olmuş, 1828-ci ildən
başlayaraq Türkiyədən, Livandan, Suriyadan və başqa ərazilərdən siyasi məqsədlə köçürülüb gətirilən
ermənilər bizim əzəli torpaqlarımızda yerləşdirilmişdir. Yerli əhali bu gəlmələri mehribanlıqla,
humanistcəsinə qarşılamış, onlara sığınacaq vermişlər. Lakin çox keçmədən ermənilər öz xəbisliyini
gizlədə bilməmiş, millətimizə qarşı xəyanət etmişlər. Heç vaxt dövləti və ərazisi olmayan bu gəlmələr
torpağımızda sığınacaq tapsalar da, tarix boyu bizə qarşı ədalətsiz və xəyanətkar olublar. Çünki onlar
həmişə insanlığa yaraşmayan əməlləri ilə cinayətlər törətmiş, haqları olmayan böyük iddialarla yaşamışlar.
Ötən əsrin əvvəllərində “böyük Ermənistan” yaratmaq niyyəti ilə yaşayan bu millət bütün zamanlarda
xalqımıza qarşı terror, təxribat və soyqırımı törətməklə Azərbaycan torpaqlarına sahib olmaq kimi çirkin
niyyətlərini həyata keçirmək istəmişlər. İki əsrdən çoxdur ki, onlar insanlığa sığmayan hərəkətlərlə iyrənc
məqsədlərinə çatmaq istəyirlər. Bunun nəticəsidir ki, soydaşlarımız öz doğma torpaqlarından, dədə-baba
yurdlarından dəfələrlə qaçqın düşmüş və deportasiya olunmuş, evləri yandırılmış, talan olunmuş, qocalar,
qadınlar, körpələr amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Təəssüf ki, xalqımıza qarşı edilən haqsızlıqlara, bu qanlı
cinayətlərə siyasi-hüquqi qiymət verilməmiş, baş verən hadisələr heç vaxt ardıcıl, sistemli şəkildə
araşdırılmamışdır. Odur ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin “1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların
Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiya haqqında” 18 dekabr
1997-ci il fərmanı xalqımızın başına gətirilən müsibətlərin öyrənilib dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına
yönəldilmiş çox mühüm sənəd kimi qiymətləndirilməlidir.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin qaranlıq səhifələrinə işıq salınması üçün bir çox
tədbirlər həyata keçirmişdir. Onun “31 Mart-Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü haqqında” 1998-ci il martın
26-da imzaladığı fərman da bunun bariz nümunəsidir. Həmin fərman keçmiş SSRİ dövründə və ondan əvvəl
ermənilərin yeritdikləri soyqırımı siyasətinin mahiyyətini açıqlayır, çar Rusiyasının, keçmiş Sovet İttifaqı
rəhbərliyinin ikiüzlü, antihumanist hərəkətlərinin xronologiyasını obyektiv əks etdirir.
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü münasibətilə ümummilli liderimiz xalqa müraciət etmişdir.
Müraciətdə deyilir: “Onilliklər boyu soyqırımı siyasəti total ideoloji təcavüz, türk və Azərbaycan
xalqlarına, onların görkəmli nümayəndələrinə qarşı terrorla müşayiət olunmuşdur. Çar Rusiyası və SSRİ
dövründə türk-müsəlman xalqlarına qarşı ayrı-seçkilik şəraitində bu siyasət daha iyrənc və təhlükəli
metodlarla davam etdirilmiş, azərbaycanlıların deportasiyası və soyqırımı kütləvi hal almışdır”.
Erməni tarixçiləri və ideoloqları uzun illər ərzində tarixi saxtalaşdırmaqla məşğul olmuş, xalqımıza
məxsus yer adlarını, toponimləri dəyişdirmişlər. Onlar soydaşlarımıza öz dədə-baba torpaqlarında olmazın
əzab-əziyyətlər vermişlər. Onlar bəşər tarixində insanlıqdan kənar monoetnik dövlət yaratmaqla qarşılarına
qoyduqları məqsədə çatmışlar. İllərlə dünyaya ağ yalanlar yayan erməni təbliğatına cavab verən olmamış,
az-çox baş qaldırana isə millətçi damğası vurmuşlar.
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Erməni başbilənləri, onların xarici havadarları, şair və yazıçıları öz əsərlərində, eləcə də rejissorları
filmlərində türkləri vəhşi, qaniçən kimi göstərir, bir yerə toplaşdıqları zaman onların erməni xalqına qarşı
amansızlıqları barədə dezinformasiya yayırlar. Buna görə də erməni gəncləri istər-istəməz türklərə nifrətlə
tərbiyə olunurlar.
Artıq arxivə dönmüş keçmiş SSRİ və Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının təşkil edib
törətdikləri Sumqayıt hadisələrindən 33 ilə yaxın zaman keçir. Bunu da unutmamalıyıq ki, 1988-ci il
fevralın 27-dən 28-nə keçən gecə Sumqayıtda baş vermiş iğtişaşlar nəticəsində 32 nəfər həlak olmuş,
onlardan 26 nəfəri erməni, 6 nəfəri isə azərbaycanlı olub. Bu hadisəyə “Paşa” ləqəbli Eduard Robertoviç
Qriqoryan rəhbərlik etmişdir. Məqsəd ermənilərdə azərbaycanlılara qarşı nifrət oyatmaqla Dağlıq
Qarabağda separatçılığa başlamaq və muxtar vilayəti Ermənistana birləşdirməkdən ibarət idi. Bu tarixi
hadisəni törətməklə ermənilər öz havadarlarının köməkliyi ilə Ermənistanda yaşayan 300 min nəfər
azərbaycanlını öz ata-baba torpaqlarından didərgin saldılar. 1988-ci ilin sonunda Ermənistandan qovulmuş
qaçqınları Azərbaycanın rayonlarında və Bakıda yerləşdirmək məqsədi ilə “Azərbaycan Qaçqınlar
Cəmiyyəti” yaradıldı. Cəmiyyətin orqanı olan “Vətən səsi” qəzeti fəaliyyətə başladı. Azərbaycanın
tanınmış ziyalıları, əslən İrəvandan olan alimlər və iş adamları soydaşlarımızı yalqız qalmağa qoymadılar,
onlara arxa-dayaq oldular. Cəmiyyətin özündə, xüsusilə də professor, baş redaktor Teymur Əhmədovun
rəhbərliyi altında çap olunan “Vətən səsi” qəzetində müntəzəm olaraq qaçqınların dərd-sərindən yazılar çap
olunurdu. Hər kəs bu qəzeti alıb oxuyur, onu özlərinin həmdəmi hesab edirdilər. Qəzet insanların sabaha
olan inamını ölməyə qoymurdu. 70 mindən çox tirajla çap olunan bu qəzetin fəaliyyət dairəsi olduqca geniş
idi. Mən də cəmiyyətin əməkdaşı olduğumdan qaçqınların əziyyətli həyatı ilə tanış idim. Odur ki, ara-sıra
bu qəzetin səhifələrində soydaşlarımızın ağrı-acılarından bəhs edən məqalələrlə çıxışlar edirdim.
O zaman xidməti vəzifəmlə əlaqədar bir neçə dəfə Şuşada olmuşdum. Bir gün Yevlaxdan
vertolyotla Şuşaya uçurduq. Xankəndinin yaxınlığında Xocalı şəhərindəki inşaat işləri bizi həm sevindirir,
həm də olduqca narahat edirdi. Erməni qaniçənləri belə bir şəhərin salınmasını heç vəchlə istəmirdilər. Mən
Xocalı şəhərinin gələcək taleyini fikirləşəndə ürəyimə qorxu düşür, narahatçılıq keçirirdim. Həmin vaxtlar
“Dədə Qorqud” dastanında yer almış belə bir fikri xatırlayırdım: “Əgər torpağı qoruya bilmirsənsə, onu
əkib-becərməyə dəyməz”... Bizə torpağımızı qorumağa aman vermədilər...
1990-cı ilin 20 yanvarında sovet ordusunun bölmələri Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə və
respublikanın digər rayonlarına soxularaq, Rusiyanın Stavropol, Krasnodar və Rostovdan səfərbər olunmuş
erməni əsgər və zabitlərinin, kursantların gücü ilə dinc əhalini gülləbaran etdilər. Nəticədə 137 nəfər
müxtəlif ağır işgəncələrlə öldürüldü, 744 nəfər yaralandı və itkin düşdü. Bu qanlı hadisələr imperiya rəhbəri
M.Qorbaçovun və öz xalqına xəyanət edən respublika rəhbərliyinin günahı üzündən baş tutmuşdu...
1991-ci ilin axırları və 1992-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan Qaçqınlar Komitəsində “Qarabağın
Dağlıq hissəsində Qaçqınların işləri üzrə” şöbə müdiri vəzifəsində işləyirdim. O zaman Qaçqınlar
Komitəsinin sədri Şakir Kərimov məni və komitə sədrinin müavini Müseyib İmaməliyevi xocalılıların
qeydiyyata alınması və onların yerləşdirilməsi məsələsini həll etmək məqsədilə Ağdama ezamiyyətə
göndərdi. Xocalılıların ağır dərdlərinə şərik olduq. O dəhşətləri yaşayan soydaşlarımızın vəziyyəti bizi rahat
buraxmırdı. İnsanlar çıxılmaz bir vəziyyətə düşmüşdülər. Qarlı-şaxtalı fevral ayında ayaqyalın-başıaçıq
yer-yurdlarından pərən düşən insanların bu halını görəndə ürəyimizin başı göynəyirdi. Bu vəhşilikdən
gözləri doymayan, qaniçən ermənilərin Ağdamı gülləbaran etməsi, Qrad tipli silahlardan mərmi yağdırması
insanları vahiməyə salmışdı. Ağdam mədəniyyət evində əslən Xocalıdan olan qəsəbə nümayəndələrinin,
şəhər sovetinin, müəllim və ziyalıların iştirakı ilə sağ qalanlar qeydə alınır, yaralılar xəstəxanaya
yerləşdirilirdi. Əlimizdən gələn bütün işlərə əl atırdıq ki, vəziyyəti bir qədər yüngülləşdirək, onlara yemək,
papiros, paltar verirdik. İki gün idi ki, çox gərgin iş rejimində işləmişdik. Boğazımızdan nə bir tikə çörək,
nə də su keçirdi. 1992-ci il fevralın 27-si idi. Axşama doğru mərhum Müseyib müəllim dedi ki, Ağdam
Təhsil İdarəsinin qabağında bir çayxana var, gəl gedək orada bir balaca yemək yeyək, çay içək. Elə də
etdik, axşam saat 7 tamamda əlimizi stəkana uzadıb çayı götürmək istəyəndə, ermənilər Ağdam şəhərini,
mülki əhalini alazanlardan raket atəşinə tutdular. Evlərin pəncərə şüşələri şaqqaşaqla yerə səpələnirdi. Vayşivən qalxdı. Gördüyüm vandalizm yaddaşımda silinməz acı bir xatirədir.
Beləliklə, iyirmi doqquz il əvvəl erməni təcavüzkarları Xocalıda, dağlıq Qarabağdan kənarda ən
qanlı faciələr, soyqırımı törətdilər. Xocalıdakı kütləvi qırğın nəticəsində 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın,
63 uşaq, 70 qoca amansızlıqla qətlə yetirildi. 487 nəfər şikəst oldu, 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü.
Onlardan 150 nəfərin taleyi isə hələ də məlum deyil. Bu soyqırımı nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edildi,
25 uşaq hər iki valideynini itirdi.
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Ulu öndər Heydər Əliyev Xocalı soyqırımını bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi-hərbi cinayət kimi
qiymətləndirmiş, bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş ağlasığmaz qəddarlıq və qeyri-insani
cəza üsulları ilə vəhşilik aktı olduğunu qeyd etmişdir. Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
fevralın 26-sı “Xocalı Soyqırımı Günü” elan olunmuşdur.
Atalar demişkən: “Qisas qiyamətə qalmaz”. Nəhayət ki, ermənilər özlərini məğlubedilməz qalib
kimi göstərsələr də, ədalət Zəfər çaldı. Müzəffər, şanlı ordumuz Prezident, Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında möhtəşəm tarixi qələbə qazandı. 2020-ci il yaddaşlarda silinməyən bir tarixə
çevrildi. 30 il davam edən Qarabağ həsrətinə son qoyuldu.
Beləliklə də, 2020-ci il bizim şanlı qələbə ili kimi tarixə düşdü. Bu qələbə Azərbaycan xalqının
yaddaşında əbədi yaşayacaqdır.
Respublika. - 2021.- 3 mart. - № 48. - S. 5.
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Xocalı - tarixdə foto-video sübutları olan yeganə real soyqırım cinayəti...
Qasım Hacıyev: “...onun videosu, fotoçəkilişləri var, eyni zamanda,
faciənin şahidləri sağdırlar”
İradə Sarıyeva
29 il bundan əvvəl beynəlxalq aləmin gözü qarşısında baş verən Xocalı soyqırımının dünya
tarixində foto-video sübutu olan yeganə genosid aktı olduğu məlumdur. Xocalıya qədər törədilən heç
bir soyqırım cinayətinin video-fotokadrları yoxdur.
Erməni faşistləri tərəfindən həyata keçirilən Xocalı soyqırımının bütün dəhşətləri video və
fotolarda əks olunub. Bu soyqırımın həm real göstəriciləri var, həm onun şahidləri sağdır, həm də xocalılara
qarşı bu genosidi törədənlərin kimliyi məlumdur. Ortada bütün faktlar gerçəkliyin özünü ifadə etdiyi,
reallığı aydınlığı ilə göstərdiyi halda, bəs nə üçün dünya birliyi, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq hüquq
Xocalı hadisəsinə azərbaycanlıların soyqırımı kimi yanaşıb ədalətli qiymət vermək istəmir? Dünyada
Xocalı soyqırımı kimi gerçək soyqırımlardan biri Holokost qırğınıdır ki, onu da bütün dünya yəhudilərin
genosidi olaraq qəbul edir.
Bəs biz nə etməliyik ki, Xocali soyqırımını birmənalı olaraq dünya birliyinə qəbul etdirək,
azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədənləri, onların təşkilatçılarını və icraçılarını müttəhim kürsüsündə
oturda bilək.
Ekspertlər deyirlər ki, indiyə qədər Xocalı soyqırımının azərbaycanlıların soyqırımı kimi bütün
dünya tərəfindən tanınmamasının kökündə bizə qarşı ikili yanaşma dayanır.
“Beynəlxalq aləm Xocalı soyqırımına münasibətdə də ədalətli mövqe tuta bilmir, çünki buna da
ikili standartlardan yanaşır”
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Qafqazşünaslıq İnstitutunun ermənişünaslıq
şöbəsinin müdiri, professor Qasım Hacıyev bizimlə söhbətində bildirdi ki, Xocalı soyqırımını
azərbaycanlıların genosidi olaraq dünyanın birmənalı şəkildə qəbul etməsi üçün indiyə qədər ermənilərin
beynəlxalq aləmdə formalaşdırdıqları saxta rəyləri dağıtmalıyıq. Q.Hacıyev hesab edir ki, bu 29 ildə
ermənilər və onların havadarları Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləm tərəfindən qəbul edilməsinin
qarşısının alınması üçün çox saxta təbliğat aparıblar. Q.Hacıyevin sözlərinə görə, Xocalı soyqırımının
beynəlxalq aləm tərəfindən qəbul edilməsi üçün əlavə faktlara ehtiyac yoxdur, çünki soyqırım bütün
dəhşətləri ilə video və foto görüntülərdə öz əksini tapıb. “Olduqca aktual və vacib bir məsələni gündəmə
gətirmisiniz. Doğrudan da Xocalı soyqırımı tarixdə baş verən yeganə soyqırımdır ki, videolentə alınıb və
onun videosu, fotoçəkilişləri var, eyni zamanda, faciənin şahidləri sağdırlar. Bundan başqa, bu soyqırımın
kimlər tərəfindən törədildiyi də təkzibolunmaz sübutlarla ortadadır. Biz həmişə televiziyada, radioda
çıxışlarımızda deyirik ki, Xocalı soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli soyqırımdır və biz bunu yalnız yerli
mətbuatda deyil, dünya mətbuatında səsləndirməliyik. Xocalı soyqırımı sübuta ehtiyacı olmayan bir
soyqırım cinayətidir, bütün faktlar göz qabağındadır, bu real mənzərə video və fotolarda əks olunub.
Beynəlxalq aləm Xocalı soyqırımına münasibətdə də ədalətli mövqe tuta bilmir, çünki buna da ikili
standartlardan yanaşır.
Amma elə ölkələr, xalqlar var ki, onlar erməninin xislətini bilir, onların başqa xalqlara qarşı
soyqırım törətdikləri haqda dərin məlumatı var, bunlar Xocalı soyqırımını azərbaycanlıların soyqırımı kimi
qəbul edirlər. Bilirsiniz ki, erməni lobbisi həddindən artıq həyasızdır və onlar indiyə qədər xaricdə bizim
əleyhimizə şər-böhtan kampaniyası aparıblar. Hətta dünyaya Xocalı soyqırımı barədə yalan, saxta məlumat
da verirlər, yalançılıq ermənilərin siyasətidir. Onlar saxtakarlıq etməyi bacarırlar. Amma dünyada heç kəs
Xocalı soyqırımını, erməni faşistləri tərəfindən günahsız körpələrin, uşaqların, qadın və qocaların, mülkü
şəxslərin genosidə məruz qaldığını inkar edə bilməz. Amma ermənilərin apardıqları saxtakarlıq
kampaniyası, Azərbaycana şər atması bu kimi məsələlərdə maneçilik törədir. Hətta ermənilər bizə şər
atmaqdan, bu soyqırımı “özümüzün törətdiyini” iddia etməkdən də çəkinmirlər. Biz xaricdə çıxan
kitablardan, məqalələrdən bütün bunları oxuyuruq və kimlərin bizə böhtan atdığını bilirik. Bəzən öz
içimizdən erməni dəyirmanına su tökənlər olub.
Hesab edirəm ki, düşmənin saxta təbliğatının qarşısı birdəfəlik alınmalıdır. Biz heç nəyə
baxmayaraq, Xocalı soyqırımının dünyada XX əsrin ən dəhşətli soyqırımlarından biri kimi tanıdılması
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istiqamətində daha çox iş görməliyik. Bütün imkanlarımızdan istifadə edərək Xocalı soyqırımını real
şəkildə özündə əks etdirən bütün video və fotomaterailları dünya mediasında daha çox yaymalıyıq. Çünki
həqiqətin bir üzü var, onu görməzdən gələnlər olsa da, inkar edənlər ola bilməz. Əlimizdə bu qədər fakt
ola-ola biz beynəlxalq birliyi öz gerçək soyqırımımıza inandıra bilməmişik, çünki bu cinayəti törədən
düşmənlərimiz və onların havadarları dünyanı aldatmağa nail olublar. Biz isə artıq bu yalanları öz
həqiqətlərimizlə məhv etmək istiqamətində irəliləməliyik, geriyə yol yoxdur. Yolumuz həqiqətimizi,
birmənalı olaraq, dünyaya qəbul etdirməkdir ki, buna da nail olacağıq” - deyə Q.Hacıyev qeyd etdi.
Bakı Xəbər. - 2021. - 3 mart. - № 40. - S. 3.
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Xocalı soyqırımının xarici mediada ilk əks-sədası
“Vaşinqton Post”
Tomas QOLTS, Ağdam. Eşitdiklərimizə inana bilmirdik. Onlar deyirdilər ki, ermənilər rus
əsgərləri ilə birləşərək 25-i gecəsi Xocalı şəhərini Yer üzündən siliblər, yüzlərlə insanı qətlə yetiriblər. Sağ
qalanların üz-gözləri cırıq-cırıq, ayaqları yalın, soyuqdan və qışqırmaqdan səsləri çıxmırdı. Raisa Aslanova
adlı bir qadın ağlaya-ağlaya bildirdi ki, həyat yoldaşını və kürəkənini onun gözləri qarşısında öldürüblər,
qızı isə itkin düşüb.
Yüzlərlə, bəlkə də, min nəfər mülki şəxs onları müdafiə edən bir ovuc döyüşçü ilə birgə bildirçin
ovundakı kimi gülləbaran edilmişdi. Cəsədlərin çoxu əlçatmaz yerlərdə, meşədə, dağlarda qalmışdı. Xocalı
insan məskəni deyil, qarğaların sakin olduğu məkana bənzəyirdi. Bir gecədə min ölü? Bu, qeyri-mümkün
kimi görünürdü. Lakin biz kiçicik araşdırma aparandan sonra ölənlərin sayı barədə deyilənlərin həqiqət
olduğunu gördük.
Mən artıq Xocalıdaydım. Dərələrdə, təpələrdə, qar üzərində hələ xeyli meyit qalmışdı. Artıq
ruhların dolaşdığı, yalqız, yeməyin, suyun və həyatın olmadığı şəhərdə, burada bütün adamlar
öldürülmüşdü, öldürülmüşdü, öldürülmüşdü. Mən, sadəcə, ağlamağa, ağlamağa, ağlamağa başladım.
27 fevral 1992-ci il
“İndependent”
Elen Vomak, Ağdam. Döyüş vəziyyətində olan Dağlıq Qarabağın şərqində yerləşən bu şəhərin baş
məscidinin xidmətçiiləri dedilər ki, bu gün onlar ermənilərin çərşənbə günü işğal etdiyi anklavda yerləşən
Azərbaycan şəhərindən gətirilmiş 17 nəfəri dəfn ediblər.
Stepanakertin şimal-qərbində yerləşən və 6 min nəfər əhalisi olan Xocalı şəhərindən olan qaçqınlar
hücum zamanı qadın və uşaqlar daxil olmaqla 500 nəfərin öldürüldüyünü dedilər. Ağdam məscidinin
direktoru Səid Sadıqov bildirdi ki, Xocalı şəhərindən olan qaçqınlar çərşənbə günündən bəri onun
məscidinə 477 meyit gətiriblər.
Bakı rəsmiləri Xocalıda 100 nəfərin öldürüldüyünü iddia edir, erməni rəsmiləri isə öz paytaxtları
İrəvandan bildirirlər ki, cəmi 2 azərbaycanlı qətlə yetirilib. Bakı rəsmisi bildirdi ki, onun hökuməti ölülərin
dəqiq sayını bilən zaman azərbaycanlıların qəzəblənəcəyindən narahatdır.
Bu gün burada gördüyümüz 7 cənazədən ikisi uşaq, üçü qadın idi. Ağdam xəstəxanasında müalicə
olunan digər 120 qaçqın ağır yaralardan əziyyət çəkir.
Raziyə Aslanova Ağdama çərşənbə günü gecə çatıb. O, dedi ki, çərşənbə axşamı gecə Xocalıya
hücuma keçən ermənilər dayanmadan atırdılar. Onun əri və kürəkəni öldürülmüş, qızı itkin düşmüşdür.
Dağlıq Qarabağdan bura qaçıb gələn qaçqınlar arasında keçmiş Sovet Daxili Qoşunlarında xidmət
edən iki türkmən əsgəri var idi. Onlar ötən cümə hərbi hissələrini tərk etmiş və Xocalıda sığınacaq
tapmışlar. Əsgərlər dedilər ki, erməni çavuşları onları “müsəlman olduqları üçün” döyürdülər.
Fərarilər bildirdilər ki, onların keçmiş hərbi hissəsi 366-cı alay Xocalını işğal edən erməni
hərbçilərini dəstəkləyirdi. Onlar bildirdilər ki, qadın və uşaqlara qaçmağa kömək edirdilər. Əsgərlərdən biri
Ağaməhmət Mütif dedi: “Biz dağlardan keçərək bir qrup gətirirdik. Bu zaman ermənilər bizi gördü və atəş
açmağa başladılar. On iki nəfər öldürüldü”.
28 fevral 1992-ci il
“Röyters”
Elif Kaban, Ağdam. Çərşənbə qırğınından sonra azərilər onlarla insan dəfn edirdilər. Onlar ki, bu
bölgənin ikinci böyük yaşayış mərkəzi olan Xocalı şəhərinin ermənilər tərəfindən işğalı zamanı
öldürülmüşdülər. Dəfndə iştirak edənlərdən biri jurnalistlərin üstünə qışqıraraq demişdir: “Dünya burada
baş verənlərə göz yumur. Biz ölürük, siz isə baxırsız”.
28 mart 1992-ci il
“Sandey Tayms”
Tomas Qolts, Ağdam. Erməni əsgərləri yüzlərlə qaçqın ailəni qırır. Sağ qalanların sözlərinə görə,
erməni əsgərləri 450-dən çox azərbaycanlıya atəş açmış və süngüdən keçirmişlər. Onların çoxu uşaq və
qadınlar idi. Yüzlərlə, bəlkə də, minlərlə insan itkin düşmüş və ölmüşdür.
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İşğalçılar qadın və uşaqları müdafiə edən əsgərləri və könüllüləri öldürmüşlər. Sonra onlar
qorxudan əsən qaçqınlara atəş açmağa başlayıblar. Sağ qalanlardan bir neçəsi baş verənləri belə təsvir etdi:
“Elə əsl qırğın belə başladı. Ermənilər dayanmadan atırdılar. Sonra onlar içəri daxil oldu, bıçaq və süngü
ilə adamları doğramağa başladılar”. Bu, sağ qalan 3 əsgərdən biri olan Azər Hacıyevin dedikləri idi.
Raziyə Aslanova Ağdama başqa qadınlar və uşaqlarla erməni meşələrindən keçərək gəlmişdir. O,
ermənilərin dayanmadan atdığını bildirdi, əri və kürəkəninin gözləri qarşısında öldürüldüyünü dedi. Qızı
isə hələ də tapılmayıb.
Ağdama gələn oğlanlardan biri qulağını itirmişdi. Sağ qalanların dediyinə görə, daha 2 min adam
ayrı səmtə qaçıb, hələ də tapılmayıb. Bəlkə də, onların çoxu soyuqdan yaxud da aldıqları yaralardan ölüblər.
Dünən gecə Ağdam meyitxanasına 479 meyit gətirildi və qəbiristanlıqda 29 nəfər dəfn olundu.
Mənim gördüyüm və hələ dəfn olunmamış 7 cənazənin 2-si uşaq, 3-ü isə qadın idi. Onlardan birinin sinəsi
aldığı güllə yarasından tamamilə dağılmışdı.
Ağdam xəstəxanası qan və terror səhnəsinə çevrilmişdi. Həkimlər bildirdi ki, soyqırımdan qaçan
140 xəstə dərin güllə yaralarından əziyyət çəkir. Ancaq onlar Ağdamda da təhlükəsiz deyildilər. Cümə günü
gecə 150 min əhalisi olan şəhərin üzərinə raketlərdən zərbələr endirildi. Bir neçə bina dağıdıldı və bir nəfər
öldü.
1 mart 1992-ci il
“Nyu York Tayms”
“Röyters” Ağdam. Ermənilər tərəfindən törədilən soyqırım. Bu gün sonuncu sovet qoşunları Dağlıq
Qarabağı tərk edir. İtar-Tass İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, 366-cı motoatıcı alayı ərazidən çıxmağa,
əslində isə müharibə edən iki etnik qrup - ermənilər və azərbəycanlılar arasındakı buferi aradan götürməyə
başlamışdır.
Hər iki tərəf müdaxilə etmək üçün heç bir cəhd etməyib. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan
Respublikasının tərkibindədir, onun əhalisinin çox hissəsini isə ermənilər təşkil edir.
Şəhərin bombardman edilməsi. Azərbaycanın informasiya agentliyi Azərinform xəbər vermişdir
ki, Bazar günü gecə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar məskunlaşan Şuşa şəhəri ermənilər tərəfindən raket
atəşinə tutulub. Vəncəli qəsəbəsinə edilmiş digər bir hücum zamanı isə bir neçə adam yaralanmışdır.
Ermənistan respublikası keçən həftə azərbaycanlıların yaşadığı Xocalı şəhərində 1000 nəfərin onun
hərbçiləri tərəfindən öldürülməsini və qırğından xilas olmaq üçün qarla örtülmüş dağlardan qaçan kişi,
qadın və uşaqların soyqırımını inkar edir. Lakin bu ərazidə onlarla insan meyiti Azərbaycana bu soyqırımın
törədilməsini iddia etməyə əsas verir.
İki yük maşını meyitlə dolduruldu. “Röyters”in fotoqrafı Frederik Lenqan Ağdam yaxınlığında
azərbaycanlıların meyitləri ilə dolu iki yük maşını görmüşdür. “Birinci dəfə 35 meyit saydım və məncə
ikinci maşında da bir o qədər meyit var idi. Onların bəzilərinin başı kəsilmiş, çoxları yandırılmışdı. Onların
hamısı kişi idi və bir neçəsi hərbi rəngdə forma geymişdi”.
Etnik zorakılıq və iqtisadi böhran dekabrda 11 keçmiş Sovet respublikası tərəfindən yaradılmış
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin parçalanmasına səbəb ola bilər. Birlik üzv dövlətlər olan xristian ermənilərlə
müsəlman azərbaycanlılar arasında uzun illərdən bəri mövcud olan etnik nifrətin qarşısında aciz qaldı.
Dağlıq Qarabağdakı 4 illik müharibə 1500–2 min adamın ölümünə səbəb oldu. Keçən həftə baş
verən döyüş xüsusilə dəhşətli idi.
2 mart 1992-ci il
“Tayms”
Qarabağda cənazə təpələri. Anatol Liven erməni qoşunları tərəfindən həyata keçirilən kütləvi insan
qırğını barədə məlumat toplayan zaman atəşə tutulub. Biz Dağlıq Qarabağın qarla örtülmüş dağlarından
aşağı düşərkən səpələnmiş meyitləri gördük. Görünür, qaçqınlar qaçarkən onlara atəş açmışdılar. Bu
hadisədən sonra jurnalistlər azərbaycanlı operator tərəfindən çəkilmiş kadrlara baxdılar. Kadrlarda bizim
keçdiyimiz həmin dağların müxtəlif hissələrində onlarla insan cənazələri əks etdirilirdi.
Azərbaycanlılar iddia edirlər ki, keçən həftə ermənilər tərəfindən işğal olunan Xocalı şəhərindən
qaçan azərbaycanlıların kütləvi qırğını zamanı ən azı 1000 nəfər öldürülüb. Daha 4000-nəfər yaralanmış,
donub ölmüş, yaxud itkin düşmüşdür.
Mülki vertolyot dağlara enməli və kütləvi qırğınların törədildiyi yerlərdən meyitləri yığmalı idi.
Mülki vertolyot 4 meyit yığdı. Həmin vaxt azərbaycanlı operatorun çəkdiyi filmdə isə həmin təpələrdə
onlarla meyit göstərilirdi.
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Ağdama qayıdan zaman mülki vertolyotun yığdığı cənazələrə baxdıq. İki nəfər yaşlı kişi və kiçik
bir qız qanına qəltan edilmiş, onların əlləri və ayaqları donmuşdu.
2 mart 1992-ci il
“Vaşinqton Post”
Erməni basqınları azərilərin ölümü və qaçqın düşməsi ilə nəticələnir. Xocalının 10 min əhalisindən,
təxminən, 1000 nəfəri erməni ordusunun çərşənbə axşamı həyata keçirdiyi hücum zamanı qətlə
yetirilmişdir. Azərbaycan televiziyası Xocalı ərazisindən cənazələrin yük maşınları ilə evakuasiyasını
göstərmişdir.
2 mart 1992-ci il
“Nyu-York Tayms”
“Röyters”, Ağdam. Ermənilərin törətdiyi qırğın. Azərbaycanın ermənilərin üstünlük təşkil etdiyi
Dağlıq Qarabağ bölgəsində erməni hərbçilərinin mülki vətəndaşlara qarşı törətdiyi soyqırımı haqqında bu
gün yeni bir sübut əldə olunmuşdur. Vertolyotla bölgəyə gedən Azərbaycan jurnalistləri və rəsmiləri
qayıdan zaman özləri ilə üç uşaq meyiti gətirmişlər. Onların başlarının arxa hissəsi tamamilə dağıdılmışdı.
Onlar dedi ki, ermənilərin atəş açması onlara meyitləri yığmağa imkan vermədi.
İnsanların başlarının dərisi soyulmuşdur. Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı rəhbərinin köməkçisi
Əsəd Fərəşov dedi: “Qadınların və uşaqların başlarının dərisi soyulmuşdu. Biz meyitləri yığmağa
başlayanda onlar bizi gülləborana tutdular”.
Meyitlərin yük maşınları ilə daşınması. “Röyter”in fotoqrafı Frederik Lenqan dedi ki o, Ağdam
yaxınlığında azərbaycanlıların meyitlərinin iki yük maşınına doldurulduğunu görüb: “Birinci dəfə 35 meyit
saydım və məncə ikinci maşında da bir o qədər meyit var idi. Onların bəzilərinin başı kəsilmiş, çoxları
yandırılmışdı. Onların hamısı kişi idi və bir neçəsi hərbi rəngdə forma geymişdi”.
3 mart 1992-ci il
“Tayms”
Anatol LİVEN. İşiqlandırılmamış soyqırımı. Dağlıq Qarabağın təpələrində qadın və uşaqlar daxil
olmaqla 60-dan çox meyit səpələnmişdi və bunlar erməni qoşunlarının Azəri qaçqınlarına qarşı törətdiyi
qırğını təsdiq edir. Yüzlərlə adam itgin düşüb, təpə və dərələr erməni qüvvələrinin azərbaycanlı qaçqınlara
qarşı ötən çərşənbə axşamı törətdiyi soyqırım nəticəsində öldürülmüş insanların meyitləri ilə dolu idi.
Burada 31 meyit var idi. Ən azı daha 31 cənazə ötən 5 gün ərzində Ağdama aparılmışdı. Bu
rəqəmlərə çərşənbə axşamı gecəsi ermənilərin Azərbaycan şəhəri Xocalını darma-dağın etdikləri zaman
qətlə yetirilən dinc əhali aid deyil. Həmçinin tapılmamış meyitlər də istisna olunur.
Soyqırımı zamanı sağ qalan Zahid Cabbarov dedi: “Biz olduğumuz yerdə 200 nəfər öldürüldü”.
Müxtəlif istiqamətlərdən gəlmiş qaçqınlar da gülləborana tutulduqlarını və yol boyu çoxlu sayda insanın
qətlə yetirildiyini dedilər. Meyitlərin ətrafında əşyalar, paltar və şəxsi sənədlər var idi. Cənazələr kəskin
şaxtadan donmuşdular, həmçinin qırğından sonra təpə və meşələrdə gizlənmiş insanlar da soyuqdan
ölmüşdü. Onların hamısı kasıb geyinmiş adi adamların cənazələri idi.
Bizim gördüyümüz 31 nəfərdən yalnız 3 nəfər formada idi, hansılar ki, biri polis, ikisi isə milli
könüllülər idi. Qalanları mülki şəxslər idi (8 qadın və 3 uşaq). İki ailə birlikdə öldürülmüşdü və burada
qadınlar əliuşaqlı idi.
Onlardan bir neçəsi başından dəhşətli yaralar almışdı: balaca bir qızın isə yalnız üzü salamat
qalmışdı. Sağ qalanlar dedi ki, onlar yerə uzananda ermənilər dayanmadan onlara atəş açırdılar.
3 mart 1992-ci il
“BBC Morninq News”
Canlı yayımda olan BBC müxbiri xəbər vermişdir ki, o, 100-dən çox azərbaycanlı kişi, qadın, uşaq,
hətta körpənin çox qısa məsafədən başlarından güllə ilə vurulduğunu görüb.
Hadisə yerində çəkilmiş şəkil dağlardan çoxlu sayda insan meyitlərinin yığılmasını təsdiq edir.
Müxbir xəbər verir ki, operator və Qərbdən olan jurnalistlər ermənilərin qırdığı yüzdən çox kişi, qadın və
uşaq meyitlərini görüblər. Onlar 1 metrdən də az məsafədən başlarından vurulmuşdu. Şəkildə həmçinin
təxminən 10 nəfərin, bunlar əsasən qadınlar və uşaqlar idi, başından güllə ilə öldürüldüyü göstərilir.
Azərbaycan iddia edir ki, erməni qüvvələri mindən çox mülki insanı qətlə yetiriblər.
3 mart 1992-ci il
“Vaşinqton Tayms”
Brayn Killen, Ağdam. Dağlıq Qarabağda onlarla insan meyitləri səpələnmişdir və bu, bu
mübahisəli ərazi uğrunda 4 ildən bəri döyüşlərdə törədilmiş ən dəhşətli soyqırımın sübutudur. Bu şəhərdən
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yenicə qayıdan Azərbaycan rəsmiləri özləri ilə 3 uşaq meyiti gətiriblər və onların başlarının arxa hissəsi
tamamilə dağıdılıb.
Yerli məsciddə daha 6 meyit var idi və onların əlləri və ayaqları donmuş, üzləri isə soyuqdan
qaralmışdı. Qadınlardan biri öldürülmüş atasının sinəsinə qəzəblə vuraraq “Telman!”--deyə qışqırırdı.
Cənazə arxası üstə uzanmış və sağ əli havada donmuşdu.
Ötən həftə ermənilərin işğal etdiyi Xocalıya vertolyotla qısa səfərdən qayıdanlar dedi ki, onlar da
oxşar mənzərənin şahidi olublar, ancaq həcmcə bundan daha böyük. Bir rus jurnalistinin dediyinə görə o,
50 metrlik sahədə 30 meyit saymışdır.
Dağlıq Qarabağın ikinci böyük Azərbaycan şəhəri olan Xocalının təpədən dırnağadək silahlanmış
erməni hərbçiləri tərəfindən ötən çərşənbə axşamı işğal olunmasından sonra ermənilər azərbaycanlıların
soyqırımını inkar etdilər. Azərbaycan 1000 nəfərin öldürüldüyünü deyir.
“Röyters”in fotoqrafı Frederik Lenqan Ağdam yaxınlığında azərbaycanlıların meyitləri ilə dolu iki
yük maşını görmüşdür. “Birinci dəfə 35 meyit saydım və məncə ikinci maşında da bir o qədər meyit var
idi. Onların bəzilərinin başı kəsilmiş, çoxları yandırılmışdı. Onların hamısı kişi idi və bir neçəsi hərbi
rəngdə forma geymişdi”.
Azərbaycan televiziyası Azərbaycan şəhəri olan Ağdama bir yük maşını ilə meyit gətirildiyini
göstərmişdir. Onların çoxlarının üzləri bıçaqla doğranmış, gözləri çıxarılmışdı. Balaca bir qızın qolları
havaya açılı vəziyyətdə qalmışdır. O, sanki, kömək diləyirdi.
Ağdam hərbi komandiri Rəşid Məmmədov İkinci Dünya müharibəsi zamanı nasistlərin əməllərini
xatırlayaraq dedi: “Meyitlər üst-üstə yığılmışdı. Heç faşistlər də bunu etməmişdir”.
Operator və qərbli jurnalistləri ərazidən götürən vertolyotun pilotu dedi ki, Xocalıda və Əsgəran
dərəsində onlarla meyit görüb.
3 mart 1992-ci il
Hazırladı:
R.Tahir
Xalq qəzeti. - 2021.- 2 mart. - № 47. - S. 9.
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İqtidarsız iqtidar üçün güzgü
Xocalı soyqırımı - 29
Akif Əli,
Əməkdar jurnalist, fəlsəfə doktoru, yazıçı-publisist.
Bir zamanlar Qanlı Yanvar ərəfəsində gözünü yumub qulağını şəkləyən, xalqın faciəsindən
dərhal sonra əli xalqın qanına batmış Mişa Qorbaçovun hüzuruna qaçıb “uğurla” hesabat verən,
Azərbaycanda “iqtidar” təyin olunmaq yarışına girən adamlar var idi. İndi o adamlar xalqın alın
təri ilə yaranan büdcədən ayda “N” qədər pul alıb rahatca güzgülənir və arada “görkəmli dövlət
xadimi” adına mətbuata mənasız şərhlər, başqalarının fəaliyyətinə dair saxta “konyuktur
qiymətləndirmələr” verirlər...

Bu uzun ağır cümləni oxuyanda belələri olsa dərhal “qızışmağa” və “saqqız çeynəməyə”
tələsməsinlər. Çünki biz tülküsifət oğru, dələduzların trollarından bəs qədər şər-şəbədə, şantaj, böhtan və
qarayaxmaya qarşı “immunitet peyvəndi” görmüş adamlarıq. Daha saxtakarların çığır-bağırtısı (indi özünü
“mətin istiqlalçı” kimi qələmə verib zaman-zaman “çı-çi-çu-çü” olaraq hər dönəmdə vəzifə-orden-medaltitul alan nağarakimilərin Azadlıq meydanına tərəf yuxarı məhlənin pəncərəsindən baxıb “Əclaf yenə
kütləni dalına salıb gətirir!” deyərək qəliz söyüşlərə qərq etdiyi nəhəng istiqlal mücahidi şair Xəlil Rza
demişkən), “vız gəliyor”! İkincisi də, saxtakarlar öncə təqdim edilən bu sitatı tam oxuyub sonra qızışsınlar,
qızışa bilsələr.
Sitat dövlətə məxsus “Həyat” (indi “Azərbaycan”) qəzetinin 27 fevral 1992-ci il tarixli 41-ci
sayındandır. Diqqətlə oxuyaq:
“Xocalıda vəziyyət haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Mətbuat xidmətinin məlumatı
Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən, keçən gecə Xocalı bir neçə istiqamətdən
şiddətli atəşə tutulmuşdur. Düşmənin zirehli texnikasının böyük qüvvələri şəhər üzərinə hücuma keçmişdir.
Atəş və hücumlar bu gün bütün gün ərzində davam etmişdir. Nəticədə aeroport dağıdılmış, evlər
yandırılmışdır. Yaralananlar vardır. İlkin məlumata görə, iki sakin həlak olmuşdur.
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Şəhərin müdafiəçiləri və Milli Ordunun bölmələri düşmən basqınının qarşısını alır, onun saysızhesabsız hücumlarını dəf edə bilirlər. Hazırda vəziyyət yenə də gərgindir. Lüzumsuz itgilərin qarşısını
almaq məqsədi ilə əhalinin qismən köçürülməsi təşkil edilmişdir.
Xocalının erməni birləşmələri tərəfindən tutulması haqqında vahiməli şayiələr həqiqətə uyğun
deyildir. Şuşanın hərbi komendantı Rəhim Qazıyev xəbər vermişdir ki, Xocalı müqavimət göstərir. O,
erməni quldur birləşmələrindən tamamilə təmizlənmişdir. Mühasirəyə alınmış şəhərin müdafiəsini
möhkəmləndirmək üçün tədbirlər görülmüşdür.
Bir-birinə qarşı duran tərəflər Qarabağda hərbi əməliyyatlar zonasında atəşi dayandırmaq haqqında
razılığa gəlmişlər. Moratorium fevralın 27-də səhər saat 9-da qüvvəyə minir və martın 1-də səhər saat 9dək davam edəcəkdir. Bu moratorium Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması sahəsində vasitəçilik
vəzifəsini həyata keçirən İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayətinin bölgəyə
gəlməsi ilə əlaqədar elan edilmişdir.” (sitatın sonu)
***
Budur! Az qala hər cümləsi saxtakarlıqla yoğrulan bu mətn rəhbərlik tərəfindən şəxsən təsdiq
edilməsə, mətbuata çıxmazdı. Bəzi müasir ictimai-siyasi şoumenlərin adətkərdə olduğu kimi, “eks”lər də
deməsin ki, “mənim ondan xəbərim yoxdur”. Ona görə ki, bütün dünyada Mətbuat xidməti özfəaliyyət
qurumu kimi deyil, mənsub olduğu Baş idarənin Başçısının Sözçüsü kimi fəaliyyət göstərir. Yəni
rəhbərliyin iradəsini, mövqeyini, rəyini, fikrini, xətti-hərəkətini ifadə edir. Mətbuat xidməti adına mətbuata
çıxan hər informasiyanın məzmununu şəxsən rəhbər özü müəyyən edir.
Xocalı faciəsi barədə ovaxtkı Prezidentin Mətbuat xidmətinin yaydığı sözügedən məlumat da
birmənalı olaraq ali iradə və mövqeyin icrasıdır. Agentliklər, TV-RV-lər, qəzetlər yuxarıdan gələn bu
mətnin nöqtə-vergülünə toxunmadan olduğu kimi yayıb.
Sözügedən məlumat isə xalqa qarşı saymazlığın, həqarətin, faciəyə biganəliyin və iqtidarın
iqtidarsızlığının təzhürüdür. Rəhbərliyin situasiyadan bixəbərliyini, ölkəni idarə edə bilmədiyini,
hadisələrin yedəyində sürünməklə yalnız sonradan vəziyyətdən çıxış üçün bəhanə axtarmaqda olduğunu və
sadəlövhcəsinə xarici qüvvələrin əlində “oyuncağa” çevrildiyini göstərir. Dörd abzaslıq bu məlumatla
erməni cəlladlarının Xocalıda törətdiyi dəhşətli soyqırım faciəsini təkcə öz xalqımızdan deyil, bütün
beynəlxalq aləmdən də gizlədilməyə yönəlib. Onun mahiyyətinə sadəcə ayna tutaq, özləri də özlərini
görsünlər:
1-ci abzas: “Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə” istinadla verilən həmin məlumatın həqiqətə uyğun
olmadığı onu deməyə əsas verir ki, ya DİN Prezidenti ciddiyə almayıb və ona istədiyi cür yalan məlumat
verib; ya da Prezident özü onlara qarşı ciddi və prinsipial davranmayıb ki, aldatmağa cürətləri çatıb. Hər
iki halda rəhbərlik yerində deyil. Belə olmasaydı, bir gecədə yer üzündən silinən və əhalisi amansızcasına
məhv edilən şəhərdə cəmi “iki sakin həlak olmuşdur” deyə tükürpədici faciə haqqında əsil həqiqət
gizlədilməz və ictimaiyyət aldadılmazdı. Xalqa yalan deməyin, aldatmağın, cinayəti bilərəkdən gizlətməyin
məsuliyyətini iqtidar mənsubları ya anlamamış (yəni anlaqsız vəziyyətdə olmuş), ya da anlayaraq
bilərəkdən yalan demişlər. Hər iki halda cavabdeh xalq qarşısında hüquqi məsuliyyət daşıyır. Ümuməm
anlaqsızdırsa - iqtidarda olmamalı idi, anlayaraq yalan danışıbsa - Prokurorluq və Məhkəməyə cavab
verməlidir.
2-ci abzas: “...hücumları dəf edə bilirlər”, “əhalinin qismən köçürülməsi təşkil edilmişdir” sözləri
ağ yox, zil qara bir yalan idi. Çünki şəhəri tüfənglə, avtomatla müdafiə edən azsaylı könüllülər 366-cı russovet alayının vəhşi kimi dördbir tərəfdən şəhərə daraşan tanklarının hücumunu elementar texniki
baxımdan dəf edə bilməzdilər və bilməmişdilər. Əhalinin köçürülməsini demək isə çirkin sinizmdir. Guya
hökumətin fəaliyyətini qabardan və xalqın qeydinə qalan iqtidar görüntüsü yaratmağa istiqamətlənib.
Əslində görülməli olan işlər vaxtında görülmədiyi üçün sonradan yaranmış faciəli situasiyada öz çulunu
sudan çıxartmaq üçün belə saxtakarlığa əl atılıb.
3-cü abzas: Buradakı “vahiməli şayiələr həqiqətə uyğun deyildir” sözlərinin özü həqiqətə uyğun
deyil! Əslində vəziyyət o qədər “vahiməli” idi ki, hətta onun dəhşətli kabusu aradan keçən 29 ildə də
eşidənləri vahiməyə salır. Xocalı faciəsini yaşamış zavallı insanlar danışanda özləri də tir-tir əsir,
dinləyənlərinsə tükləri biz-biz olur. Bəs o doğru xəbərlərə hansı vicdanla “şayiə” demək olarmış?! Ancaq
“həqiqətin ağzına daş basan” qorxaqlar bunu edər... Bu abzasdakı növbəti üç cümlənin də heç birində
ümumiyyətlə sağlam məntiqi təfəkkür əlaməti yoxdur. Aydın görünür ki, DİN-lə olduğu kimi, burada da
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situasiya barədə xəbər verən “Şuşanın hərbi komendantı Rəhim Qazıyev” Prezidenti sadəcə aldadıb, yəni
onu ciddiyə almayıb, ağlına gələni deməklə başdan edib. Fəqət ölkə idarə edən adamlardan soruşarlar,
Xocalı şəhərində baş verənlərlə bağlı Şuşanın komendantına niyə istinad edilərmiş? Məgər Xocalıda
dövlətin aidiyyatı qurumları, icra, hüquq-mühafizə və xüsusi xidmət orqanları yox idi? Var idisə, bəs niyə
Xocalıda vəziyyət Şuşanın komendantından soruşulur?! Yox idisə, dövləti idarə etməyi öhdəsinə götürənlər
niyə aylarla mühasirədə qalan Xocalı əhalisi üçün narahatlıq keçirmirdi?! Demək, şəhər həqiqətən də
nəzarətsiz qalıb, taleyin ümidinə buraxılıb... Məlumatda yazılan “Xocalı erməni quldur dəstələrindən
tamamilə təmizlənmişdir” sözləri bir daha ölkə rəhbərliyinin saxtakar simasını göstərir. Guya iqtidarın
“lazımi işlərlə məşğul olduğu” görüntüsünü yaratmaqla onlar özlərinə bəraət qazanırlar. Fevralın 25-dən
26-na keçən gecə şəhər artıq yer üzündən silnmişkən, 366-cı motoatıcı alayın iştirakı ilə erməni hərbi
birləşmələri aylarla mühasirədə baxımsız qalan Xocalıda qanlı faciələr törətmişdisə, bir gecədə dinc əhaliyə
amansızlıqla divan tutularaq 613 nəfər qətlə yetirilmişdisə, meyitlər vəhşicəsinə təhqir olunmuşdusa, 1275
nəfər girov götürülmüşdüsə, 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca qətlə yetirilmişdisə, 8 ailə tamamilə məhv edilmiş,
155 uşaq valideynlərini itirmişdisə, bundan iki gün sonra - fevralın 27-də onun “müdafiəsinin
möhkəmləndirildiyini” və “tədbirlər görüldüyünü” yazıb yaymaq nə böyük xəyanət! Dünyada hansısa
iqtidarın öz mənafeyi naminə xalqa qarşı bu dərəcədə aşağılıq davrana biləcəyini təsəvvür etmək mümkün
deyil. İnformasiyasız qalmasından istifadə edərək xalqı bu dərəcədə yalanlarla aldatmaq nə deməkdir sağlam ağıl bunu anlaya bilməz! Bu cür davranışın yalnız bir səbəbi ola bilər: həmin soyqırımı törədənlərlə
eyni amal və əməl birliyi! Bu günün sabahı olacağını nəzərə almamaq dövlət xadimləri üçün elementar
siyasi korafəhimlikdir. Bu dünyada həqiqətin tez-gec üzə çıxdığı bəlli olduğu halda, onu gizlətməyə,
yalana, saxtakarlığa əl atmaq da elementar nadanlıqdır! Rəhbərlikdə bunu düşünən olmamış, yox olan
şəhərin “müdafiəsi möhkəmləndirilmiş”, “tədbirlər görülmüşdür” deyərək, iqtidarsız iqtidardakıların
hamısı yalnız öz dərisini qorumaq barədə düşünmüşdür. Bu - tarixi saxtakarlıqdır.
4-cü abzas: Xocalı boyda faciənin törədilidiyi bir vaxtda “moratorium” barədə nağıl danışılması
dəhşətli faciə içərisində məzlumanə bir komiklik görüntüsüdür. Xocalını od vurub yandıran, insanları gülləbaran edən, çöllərə səpələyən, deyilməklə təsvir oluna bilməyəcək vəhşiliklər törədən azğın düşmənə cavab
vermək əvəzinə, özünü bu sayaq gülünc tragikomik situasiyaya salan başbilənlərin bölgəyə hansısa xarici
məmurun gəlməsi ilə əlaqədar moratoriuma gediləcəyi ilə təsəlli tapması – acizlik, iradəsizlik, nəhayət,
əfəllik əlamətidir. Üstəlik bunu fəxrlə camaata bəyan edərək guya “münaqişəni aradan qaldırmaq üçün çox
mühüm işlər görüldüyü” görüntüsünü yaratmaq acınacaqlı durumun miskin mənzərəsidir.
Vəssalam. Göründüyü kimi, dörd abzasın dördü də yalan və saxtakarlıq üzərində qurulub. Məhz bu
cür əfəl iqtidarların iqtidarsızlığı sayəsində 30 il əvvəl yuxarı Qarabağda qanlı hadisələr başlanmışdı, 20
Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı baş tutmuşdu, Şuşa əldən getmişdi, Qarabağ az qala itirilmişdi... Şükr ki,
nəhayət Ədalət Zəfər çaldı, igid Ordumuz düşməni iti qovan kimi qovdu, Şuşamız da, külli-Qarabağımız
da qaytarıldı, çəpəl tayfa cəzasını aldı, qisas qiyamətə qalmadı!
...Bu ötəri araşdırmalarla demək istədiyimiz odur ki, güzgü tutduğumuz həqiqətlər ortada ikən,
vaxtilə yalan satıb aldatdığı xalqın alın təri ilə yaranan büdcədən ayda “N” qədər pul alıb rahatca
güzgülənən və arada “görkəmli dövlət xadimi” adına mətbuatı öz mənasız şərhləri ilə, başqalarının
fəaliyyətinə verdiyi saxta “konyuktur qiymətləndirmələri” ilə dolduranlar hərdən sevimli güzgüyə də baxıb
özlərinin nə böyük məsuliyyət daşıdığını xatırlasın. Və xalqdan üzr istəməyə cürəti olmur-olmasın, heç
olmazsa sussun.
Böyük Mirzə Ələkbər Sabir demiş: “Lal ol və danışma, a balam!”
24.02.2021
Təzadlar.-2021.-02 mart.-№8.- S.10.
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Xocalı soyqırımı: Dünyanın gözü önündə vəhşət və gəlib çıxmayan ədalət
Şəhla Cabbarlı
Soyqırımı (genosid) hər hansı xalqın milli, etnik və ya dini mənsubiyyəti əsas götürülərək, istənilən
dövlət və ya qrup tərəfindən kütləvi məhv edilməsidir. XX əsrdə Şərqdə də, Qərbdə də, həm müharibələr
gedişində, həm də qəsbkarlıq şəraitində bir çox dəhşətli soyqırımıları törədildi. Onların ən dəhşətlilərindən
biri də, 1992-ci il 25-26 fevral tarixində Xocalıda törədildi. Bu hadisə soyqırımı olmaqla yanaşı,
Ermənistanın dövlət terrorizmi və ruslarla birlikdə törətdikləri hərbi cinayət aktı idi.
Xocalı soyqırımı ermənilərin 1988-ci ildən “Türksüz Ermənistan” şüarı ilə başladıqları sürgün və
qırğınların kuliminasiya nöqtəsi idi. Həmin ildən bu hərəkatları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə daxil olan
Dağlıq Qarabağa da aid etmişdilər və bölgədə yaşayan azərbaycanlılara qarşı fərqli cinayətlər törədirdilər.
Xocalıda ilk təxribatı 1990-cı ildə həyata keçirdilər. 17 hektar ərazini əhatələyən taxıl sahəsi yandırıldı,
insanlar pərişan edildi.
Ermənilər Dağlıq Qarabağı Ermənistanın tərkibinə qatmaq üçün bölgənin hava sahəsini ələ keçirmək
haqqında hələ 1989-cu ildən plan qurmuşdular. Belə ki, Ermənistan ordusunun zabitləri olan Baqdasar
Gevorkyan, Bano Siraderyan və Samvel Şarinyan o zaman SSRİ Quru Qoşunlarının 12-ci briqadasının
tərkibində Əfqanıstanda döyüşmüş rus zabiti Vladimir Voronovla danışaraq, onu Sovet ordusunda xüsusi
təyinatla döyüşən hərbiçilərlə görüşərək, könüllülərdən ibarət batalyon toplamağa, Xocalı üzərinə hücum
etməyə, eyni zamanda hava limanını girov götürməyə razı salıblar.
Voronov razılaşmış və 1990-cı ildə 150 nəfərlik könüllü rus xüsusi təyinatlısından ibarət bir
batalyon qurmuşdu. Batalyonun rəisi isə keçmiş Sovet kəşfiyyatçısı İvan Qukasov idi. Müavinləri
erməni zabitləri Feliks Qeoxlyan və Alik Petrosyan, hücum xətti komandirləri isə Sumbat Akopyan,
Vazgen Sarkisyan və Vladimr Voronov təyin edildilər.
Batalyon Xankəndidə qərar tutdu. Bu işdə onlara, 1985-ci ildən Xankəndidə yerləşdirilmiş 366-cı
Sovet alayı da kömək edəcəkdi. Alayın 50 nəfərlik komandir heyəti və Baş Qərargah rəisi Yuri Zarviqarov
da onların separatçı mövqeyinə dəstək verirdilər.
Artıq 1991-ci ilin noyabr ayından Xocalı rayonunu mühasirəyə almışdılar. Kəndlərdə gecə basqınları
həyata keçirirdilər. Lakin Xocalını mühasirəyə almaq üçün onların qarşısında əsas sədd Xocavəndin
Qaradağlı kəndi idi.
Qaradağlı faciəsi
Qaradağlı kəndi Xankəndi ilə Xocalını birləşdirən yolun üzərində yerləşirdi. Burada 800 ev vardı ki,
ancaq Azərbaycan türkləri yaşayırdılar. 1989-cu ildən başlayaraq erməni separatçıları kəndin əhalisini
incidirlər. İlk dəfə həmin il kəndə hücum etmiş, mal fermasını, ot tayalarını yandırmış, əhalini kəndi
boşaltmağa təhrik etmişdilər.
Bir neçə gün sonra Ağdama gedən toy karvanına basqın etmələri isə kənddə camaatın müdafiə
postları yaratmalarına səbəb oldu. 1992-ci ilə kimi bir neçə dəfə Qaradağlıya hücum edildi və qadınlar,
uşaqlar öldrüldü. Ölkə başçısı Ayaz Mütəlibov isə dəfələrlə Qaradağlıya nəzarəti hökumətin öz üzərinə
götürdüyünü bildirsə də, 1991-ci ilin sentyabr ayından cəmi 11 nəfər hərbçi ora ezam olunmuşdu.
1992-ci ilin yanvar ayının 8-də erməni quldurları açıq-aşkar müharibə şəraitinə keçdilər. Qaradağlı
sakinləri özlərini müdafiə etsələr də, düşmən silah-sursat və canlı qüvvə baxımından çox güclü idi. 1992ci il 15 yanvar tarixində Qaradağlı camaatı radio vasitəsi ilə Azərbaycan xalqına sonuncu dəfə müraciət
etdi. Müraciətin mətni belə idi:
“Tarixin amansız vəhşilikləri Qarabağ torpağının keşiyində duran, zamanın ən çətin
sınaqlarından mərdliklə çıxmağa çalışan mübariz oğullarını əsla sarsıda bilmir. Dörd ildir ki,
Qarabağın bir parçası olan Qaradağlı düşmənin hədəfinə çevrilsə də, qorxmaz oğullar tərəfindən
qorunur, müdafiə edilir. Qaradağlı Xocavənd və Xocalı arasındakı yolda yerləşir və onların yolunu
kəsib. Doğma xalq! Qanınızda qeyrət, namus işartısı varsa, Qarabağın azadlığı uğrunda mübarizəyə
dəstək olun. Yoxsa Qaradağlı öz əlinizlə quldur yuvasına çevriləcək!”
Lakin yenə də hökumətdən heç bir dəstək getmədi. 15 fevralda ermənilər 366-cı alayın da dəstəyi ilə
geniş şəkildə hücuma keçdilər. Qaradağlı camaatı qurduqları postlarda düşmənə qarşı mübarizə aparırdı.
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Son güllə tükənənə kimi mübarizəni davam etdirdilər. Döyüşlər 5 gün davam etdi və yüzə yaxın dinc sakin
qətlə yetirildi, 54 nəfər əsir alındı. Sonrakı məlumatlarda göstərilir ki, əsir alınanlar Xankəndidə ermənilər
tərəfindən amansızlıqla qətlə yetiriliblər.
Xocalı
1992-ci ilin 25 fevral axşamı saat 22:00 radələrində 366-cı alay və erməni birləşmələri Xocalıya
hücum edərək, dəhşətli soyqırımı həyata keçirdilər.
27 fevral tarixində Qarabağ üzrə rayonlararası prokurorluq tərəfindən Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin 4,6-cı bəndi və 255-ci maddənin 3-cü bəndi ilə cinayət işi açılmışdı.
Lakin məsələ bununla yekunlaşmamalı idi. Yenicə BMT-yə üzv qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikası
beynəlxalq təşkilatları ölkəyə dəvət etməli idi.
Çünki, BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 260 saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Soyqırımı siyasətinin
qarşısının alınması və cinayətkarın cəzalandırılması haqqında” Konvesiyanın II bəndində göstərilmiş
şərtlər Xocalı soyqırımını törədənlərə qarşı cinayət işi açılmasına və onların beynəlxalq hüquq qarşısında
cəzalandırılmasına tam uyğun idi.
Soyqırımına ilk reaksiyalarlardan alıntılar:
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin 27 fevral tarixli bəyanatında deyilirdi: “Xocalı şəhəri
od içərisindədir və ermənilər tərəfindən zəbt edilib”.
28 fevral 1992-ci il “Bakinskiy raboçi” qəzeti yazırdı: “Yüzlərlə cəsəd Xocalıda qaldı. Ağdam
hospitalına 120 yaralı gətirilib. Qalan əhali isə hər şeyini ataraq qaçıb”.
Almaniyanın sabiq dövət katibi Otto Hausen: “Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi təcavüz
bütün bəşəriyyətə qarşı cinayətdir”.
1 mart 1992-ci il, “Sandi Tayms” qəzeti (London): “Erməni əsgərləri Azərbaycanda minlərlə ailəni
məhv ediblər”.
Livanlı kiooperator: “Mənim ölkəm Qarabağa silah və daşnak erməni qrupları göndərib”.
2 mart 1992-ci il, “Vaşinqton Post”: “Xocalı şəhəri işğal olunub. Azərbayanlılar deyirlər ki, min
nəfər öldürülüb, dörd min nəfər əsir, itkin düşüb və yaralanıb. Doğrudan da, kadrlara baxarkən, meşələrdə
donmuş uşaqlar və qadınlar gördük”.
3 mart 1992-ci il, “Nyu-York Tayms”: “Erməni hücumları azərbaycanlıların kütləvi ölümü ilə
nəticələnir. Ağdam şəhərinə durmadan meyitlər və yaralılar gətirilir. İnsanlar Prezident Mütəlibova təhqir
və başqa şüarlar səsləndirirlər. Qarlı təpələrdə və meşələrdə yüzlərlə meyit var”.
16 mart 1992-ci il, “Nyusnik”: “Ermənilər öldürülmüş insanların baş dərisini soyublar. Bu,
Azərbaycanın təbliğatı deyil”.
Soyqırımına qiymət verən ölkələr
Bu il Xocalı faciəsinin 29-cu il dönümüdür. Bu illər ərzində soyqırımının tanıdılması üçün bir sıra
addımlar atıldı. Lakin beynəlxalq təşkilatların soyqırımı cinayətini törədən Ermənistana qarşı
etinasızlığı, cinayətkar dövlət cəzalandırmasından imtina etməsi halı davam etməkdədir. Buna
baxmayaraq, həm xaricdə yaşayan soydaşlarımız, həm də bir sıra lobbi təşkilatlarımız durmadan Xocalının
haqq səsini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdadır.
Bu çabaların nəticəsində, ötən illər ərzində ABŞ-ın 24 ştatı Xocalı soyqırımını rəsmən soyqırım kimi
tanıyıb. Bundan əlavə, Azərbaycana dost olan bir sıra ölkələr də xalqımıza qarşı törədilən etnik
təmizləməyə öz təəssüflərini bildirərək, Xocalı soyqırımını hökumət səviyyəsində rəsmən tanıyıbl. Onlar
Pakistan, Meksika, Kolumbiya, Peru, Çexiya, Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, Honduras, Sudan,
Qvatemala, İordaniya və Cibuti Respublikasıdır.
2016-cı ildə Sloveniya hökuməti Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu qəbul edən və
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımına hüquqi qiymət istəyən qətnamə qəbul edib.
2017-ci ildə Şotlandya parlamentində təmsil olunan bütün siyasi partiya və təşkilatlar Xocalı
soyqırımına hüquqi qiymət verilməsi üçün qətnamə qəbul edib.
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Bundan əlavə, 57 ölkənin üzv olduğu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da bəyanat verərək,
soyqırımını rəsmən tanıdığını elan edib. Beynəlxlaq təşkilatları da soyqırımına hüquqi dəsək
verməyə çağırıb.
Vətən müharibəsi gedişində, 05.10.2020-ci il tarixində Əfqanıstan İslam Respublikasının Milli
Assambleyasının Yuxarı Palatası Ermənistanın Azərbaycana qarşı bütün dövrlərdə aparılan təcavüz
siyasətini pisləyən və Xocalı soyqırımını tanıyan qətnamə qəbul etdi. Qətnamədə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü tanınır, BMT Ermənistana qarşı qəbul edilmiş qətnamələri icra etməyə çağrılır. Bu münasibətlə
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Əfqanıstan hökumətinə təşəkkür məktubu göndərib.
Türküstan.-2021.-2-8 mart.-№9.-S.13.
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Xocalıya ədaləti artıq bütün dünya tələb etməlidir
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz Xocalı soyqırımının intiqamını
döyüş meydanında aldı
Xəyalə MURADLI
Dünya çoxlu qanlı hadisələrə, döyüşlərə, qırğınlara şahidlik edib... Tarix saysız təcavüzkarlar görüb,
xeyli işğalları, müharibələri qanlı səhifələrlə yazıb... Amma bu işğalların bir qırmızı xətti, müharibələrin
müəyyən qayda-qanunu, döyüşlərin rəhmi olub...
Ermənilərin zaman-zaman azərbaycanlılara qarşı törətdiyi qanlı cinayətlərin, vəhşiliklərin isə Yer
üzündə misli-bərabəri yoxdur. Elə təkcə Xocalı müsibəti erməni şovinizminin soyqırımı siyasətinin ən
dəhşətlisi, insanlığa sığmayan, tarixdə görünməyən terror aksiyasıdır. Xocalı soyqırımı Azərbaycan
tarixinin ən qanlı səhifələrindən olmaqla bərabər, bəşər tarixinin də ən genişmiqyaslı və xüsusi amansızlıqla
törədilmiş hərbi cinayətlərindəndir...
Soyqırımın canlı şahidlərinin yaşantılarına, tarixi faktlara nəzər saldıqda əminliklə demək olar ki,
Xocalı dəhşətinə, müsibətinə bənzər hadisə bu zamana kimi yaşanmayıb. Körpə uşaqlara atəş açılmayıb,
diri-diri yandırılmayıb... Hamilə qadının sinəsinə süngü sancılmayıb... Diri-diri insanların dərisi
soyulmayıb... Ayağı güclə yer tutan ahıllara zor tətbiq edilməyib... Gənclərin əl-ayaqları bağlanaraq başları
kəsilməyib...
Amma bütün bu insanlığa sığmayan vəhşilikləri ermənilər 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə Xocalıda törədiblər.
Üzərindən illər keçsə də, Xocalı hadisələrinin canlı şahidləri erməni terrorçuları tərəfindən törədilən
həmin dəhşətlərin qarabasmaları ilə yaşayıblar. Bu faciənin qəlblərində açdığı dərin yaralar sarınsa da, heç
vaxt tam sağalmayıb, zaman-zaman qanayıb, onları incidib. Lakin Qarabağın işğaldan azad edilməsi sevinci
o sızıldayan yaralara məlhəm oldu. 44 gün ərzində müzəffər ordumuzun çaldığı zəfər 30 illik ağrı-acılara
sığal çəkdi. Narahat ruhların hüzur tapmasına vəsilə oldu...
Azərbaycanın Qarabağda qazandığı tarixi qələbə ilə şəhidlərimizin, günahsız insanların, soyqırım
qurbanlarının qisası alındı...
Unudulmayan tarix
Xankəndi şəhərindən 14 km şimal-şərqdə yerləşən Xocalı bir neçə dəfə erməni təcavüzünə məruz
qalıb. XX yüzilin əvvəllərində 1905-1906, 1917-1918-ci illərdə bu yaşayış məntəqəsi ermənilərin hücumu
nəticəsində yandırılsa da, talan edilib dağıdılsa da, yenidən bərpa olunaraq yaşamını davam etdirib.
1988-ci ilin fevralında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayanda isə onun ilk
zərbələrindən biri Xocalıya dəydi. Əvvəl Xocalının Xankəndi, Əsgəran, ermənilər yaşayan digər qəsəbə və
kəndlərində işləyən sakinləri işdən çıxartdılar. Bu müddətdə ermənilər kütləvi şəkildə silahlandı, vilayətdə
yaşayan azərbaycanlılara divan tutdu, yurd-yuvalarından didərgin saldılar. Öz dədə-baba yurdlarından Ermənistandan zorla, vəhşiliklə qovulan azərbaycanlıların harayını isə eşidən yox idi. Dağlıq Qarabağda
vaxtilə azərbaycanlılar yaşayan 78 kənd vardısa, hadisələr başlayandan sonra orada cəmi beş-on
Azərbaycan kəndi qalmışdı. Hələ hadisələrə qədər erməni daşnaklar 230-a yaxın azərbaycanlı evini
yandırmış, 200-dən artıq evi isə zəbt etmişdilər.
Xocalı işğal olunmazdan öncə 7 min əhalisi, 3000 min hektardan çox əkin və bağ sahələri, məktəb,
kitabxana, mədəniyyət evi var idi. Tarixi Azərbaycan torpaqları olan Ermənistandan qovulmuş 130
azərbaycanlı ailəsi, Fərqanədən didərgin salınmış 40 Axıska türkünün ailəsi də Xocalıya pənah gətirmişdi.
Onlara burada torpaq sahəsi ayrılmış, özləri üçün ev tikib şərait yaratmışdılar.
1989-1990-cı illərdə münaqişənin gərginləşdiyi zamanlarda ermənilər Dağlıq Qarabağa, Şuşaya
gedən yollarda azərbaycanlılara, o cümlədən də xocalılara məxsus olan maşınları daşa basır, əzir, yandırır,
insanları girov götürüb qətlə yetirirdilər. 1991-ci ilin oktyabrında İmarət-Qərvənd (Kərəmli) kəndi erməni
silahlı dəstələri tərəfindən yandırıldı, onlarca dinc sakin qətlə yetirildi. Bunun ardınca Tuğ, Xocavənd,
Kərkicahan, Cəmilli, Meşəli, Malıbəyli, Quşçular, Qaradağlı kəndləri erməni daşnak ordusu tərəfindən
yandırılaraq azərbaycanlı əhaliyə divan tutuldu. 1991-ci ilin oktyabrından 1992-ci ilin fevralına qədər, yəni
beş ay müddətində ermənilər Dağlıq Qarabağı azərbaycanlılardan demək olar ki, “təmizlədilər”.
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Xocalıya ilk irimiqyaslı hücum 1988-ci il sentyabrın 18-də olmuşdu. Həmin gün kənddə toy
mərasimi vardı. O toy yasa çevrildi. Xankəndidəki nümayişdən çıxan 5 minə qədər erməninin bir qismi
piyada, bir qismi maşınlarla Xocalıya hücum etdi. Xocalının yüzlərlə cəsur oğlu isə onların qarşısına çıxıb
əks-hücuma keçdilər. Ermənilər 6 evi yandırdı, çəpərlərə, ot tayalarına od vurdular, sakinləri yaraladılar.
Məhz bundan sonra “fağır” erməniləri azərbaycanlıların “hücum”larından qorumaq adı ilə Xocalı şəhərinin
sərhədlərində sovet qoşun hissələri - 366-cı motoatıcı alay yerləşdirdilər.
Günahsız qurbanlar...
4 il mühasirədə yaşayan Xocalı 1991-ci il oktyabrın 30-da tam blokadaya düşdü. O gecə ermənilər
Xocalıdan Ağdama gedən “UAZ” markalı avtomobili Əsgəranda vurdular. Maşının içərisində olan bir
sərnişin öldü, digəri yaralandı. Elə həmin gecə ermənilər Əsgəran qalasından yolu bağladılar. Və Xocalı
əhalisi son günə qədər 4 ay tam mühasirədə yaşadı.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə isə Xocalıda əsl soyqırımı törədilir. Erməni silahlı
dəstələri 366-cı motoatıcı hərbi alayının köməyi ilə silahsız və köməksiz qalan Xocalıya hücum edirlər.
Əvvəl şəhər dörd tərəfdən erməni qoşunları tərəfindən əhatə olunur, sonra isə artilleriya və ağır hərbi
texnikadan güclü, amansız atəş açılır, qısa vaxt ərzində şəhərdə yanğın baş verir, hər yer alova bürünür.
Şəhərin müdafiəçiləri və yerli əhali ərazini tərk etməyə məcbur olurlar. Fevralın 26-sı səhər saat 5-ə kimi
şəhər erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilir. Bir gecənin içərisində qədim Xocalı yerləyeksan edilir.
Şəhəri tərk etməyə məcbur olan əhali dağlara, meşələrə qaçır. Hər tərəfdə silahlı ermənilər dinc
əhalini güllələyir, onlara amansız divan tutur. Əhalinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən
əvvəlcədən düzəldilmiş pusqularda qətlə yetirilir. Soyuq, qarlı fevral gecəsində nə qədər qız-gəlin əsir
düşür, girov götürülür. Nə qədər insan erməni silahından yayınıb meşələrə, dağlara qaçsa da, çoxu
soyuqdan, şaxtadan məhv olur.
Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən, dörd gün ərzində Ağdama
Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, onlarca meyitin təhqirə məruz qalması faktı
aşkar edilmişdi. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) məhkəmə-tibbi
ekspertizasından keçirilmişdi. Ekspertiza zamanı müəyyənləşdirilmişdi ki, 151 nəfərin ölümünə güllə
yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları səbəb olmuş,10 nəfər küt alətlə vurularaq öldürülmüşdü. Hüquqmüdafiə mərkəzi diri adamın baş dərisinin soyulması faktını da qeydə almışdı.
Xocalı sakini Əntiqə erməni hərbçilərinin tələb etdiyi “bu yerlər böyük Ermənistanın bir hissəsidir”
sözlərini dilinə gətirmədiyinə görə ermənilər tərəfindən diri-diri yandırılmışdı. Digər Xocalı sakini Səriyyə
Talıbova danışırdı ki, “4 məshəti türkünün və 3 azərbaycanlının erməni qəbirinin üzərində başını kəsdilər.
Sonra daha 2 azərbaycanlının gözlərini çıxartdılar”.
Dəhşətli soyqırım nəticəsində 613 nəfər vəhşicəsinə öldürülüb. Onlardan 106-sı qadın və ahıl, 63-ü
azyaşlı uşaqlar idi. 8 ailə bütövlükdə qətlə yetirilib, 487 nəfər yaralanıb, 150 nəfər itkin düşüb. 25 uşaq hər
iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirib. Qəddarlığın ən son həddi isə 1275 nəfər dinc
sakinin - qocaların, uşaqların, qadınların əsir götürülərək ağlasığmaz erməni zülmünə, təhqirlərə və
həqarətlərə məruz qalmasıdır. 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. 56 nəfər erməni cinayətkarları
tərəfindən xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla qətlə yetirilib - diri-diri yandırılıb, torpağa basdırılıb, başları
kəsilib, üzlərinin dərisi soyulub, körpə uşaqların gözləri çıxarılıb, süngüyə keçirilib, qadınların döşləri
kəsilib, hamilələrin qarınları yarılıb, meyitləri təhqir olunub...
Xocalı həqiqətləri dünyaya çatdırılır
Xocalı faciəsi Azərbaycan və bəşəriyyətin tarixinə ən dəhşətli və faciəli hadisələrdən biri kimi daxil
olub. Həqiqətlərin dünyaya çatdırılması, bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı aktı kimi tanınması üçün
Azərbaycan dövləti bütün zəruri addımları atıb.
Bu sahədə məqsədyönlü fəaliyyət Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətə qayıdandan sonra başlandı. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis
“Xocalı Soyqırımı Günü haqqında” qərar qəbul etdi, BMT-yə, dünya dövlətlərinə bu qətliamın mahiyyətini
açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırdı. Heydər
Əliyev Xocalı faciəsinin on illiyi münasibətilə müraciətində qeyd edirdi ki, bu amansız və qəddar soyqırımı
aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil olub: “Bütövlükdə Azərbaycan
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xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər
tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir”.
Bu illər ərzində Xocalı həqiqətlərinin dünyaya tanıdılması, Ermənistanın havadarlarının dəstəyi ilə
həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülüb,
xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc olunub, soyqırımı müxtəlif təşkilatlarda gündəmə gətirilib. Xocalı
soyqırımına aid 6 ölkədə abidə ucaldılıb.
Faciənin dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən görülən işlər
xüsusilə təqdirəlayiqdir. 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü
ilə başlanmış “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası uğurla davam etdirildi. Xocalı soyqırımının
dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində aparılan 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 qətllərin soyqırımı aktı olduğu
təsdiqlənib. 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.
Milli Məclisin 26 fevral 2002-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xocalı soyqırımının 10-cu
ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Bəyanatı”nda qeyd edilirdi ki,
Azərbaycan dövləti mövcud imkanların hamısından yararlanaraq ərazi bütövlüyünün bərpasını təmin
edəcək, Xocalı faciəsinin əsl beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət almasına, onun ideoloqlarının,
təşkilatçılarının və icraçılarının layiqincə cəzalandırılmasına nail olacaq.
Xocalı soyqırımının qisası alındı
Elə də oldu. Ötən il sentyabrın 27-də Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevin komandanlığı ilə 44 günlük Vətən müharibəsi ölkəmizin qələbəsi ilə başa çatdı və Azərbaycan
özünün ərazi bütövlüyünü tam təmin etdi. 30 ilə yaxın erməni işğalçılarının tapdağı altında qalan
Qarabağımız ordumuzun vətənpərvər, igid oğullarının sayəsində azadlığına qovuşdu.
2020-ci il oktyabrın 7-də Xocalının 2, noyabrın 9-da 4, noyabrın 10-da isə 3 kəndi işğaldan azad
edildi.
Xocalı soyqırımının iştirakçısı olan terrorçuların, əli Xocalı faciəsi qurbanlarının qanına bulaşmış
erməni vandallarının bir çoxu Vətən müharibəsi zamanı ordumuz tərəfindən məhv edildi. Beləliklə, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi müzəffər ordu Xocalı soyqırımının qisasını döyüş meydanında
aldı. Qisasımız qiyamətə qalmadı!
Azərbaycan.- 2020.- 2 mart.- № 47.- S. 5.
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Qisasın alındı, Xocalı!
Yasəmən MUSAYEVA
1992-ci ilin 26 fevralı...
Təqvim vərəqlərimizdə qara dairəyə alınmış o faciəvi tarix. Hüznlə, kədərlə, qəzəb hissi ilə
andığımız o dəhşətli zaman...
Xocalı sakinlərinin dünyada misli görünməmiş soyqırımına məruz qaldıqları o məşum gün...
İllərlə 1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda soydaşlarımızın başına gətirilən faciənin ağrı-acısı ilə
yaşadıq, ürəyimiz dərddən-ələmdən yara bağladı. O günahsız insanlara, yaşlılara, uşaqlara, qızlara,
gəlinlərə, cavanlara tutulan divana yandıq, yaxıldıq...
Yer üzündən silinən ailələrin müsibətinə, qundaqda ömrü qırılan körpələrin yarımçıq taleyinə
ağladıq, gözlərimiz qan-yaş tökdü. Və qəlbimizdə alışan qisas alovu ilə Xocalıda şəhid olan, əsir
götürülərək min-bir işgəncəyə məruz qalan soydaşlarımızın intiqamını alacağımıza and içdik...
And içdik ki, qisasları qiyamətə qalmayacaq.
Və 2020-ci ilin Vətən müharibəsi həm də şəhidlərimiz qarşısında verdiyimiz o andın yerinə yetdiyi
savaş kimi Azərbaycan tarixinə həkk olundu...
Müzəffər Ordumuzun Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin müjdələdiyi 10 Noyabr - Qələbə Günündə
insanlar əllərində al qırmızı qərənfillər Şəhidlər xiyabanına, Xocalı soyqırımının daşlaşmış əksi - “Ana
harayı” abidəsinə, bölgələrimizdəki şəhid məzarlarına ziyarətə axışaraq “Ruhunuz şad olsun, Vətənimin
şəhid övladları, artıq uğrunda can verdiyiniz ana torpağımız Qarabağ azadlığa qovuşub, Xocalıda qətl
edilən günahsız insanların qanı yerdə qalmayıb...” dedilər.
Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünü Xocalının qisasının alındığı gün kimi yad edirik.
Soydaşlarımızın başına gətirilən bu müsibəti hayqırır, Xocalı faciəsində yaşananları bir daha dünya
ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırırıq. Çatdırırıq ki, qatil xislətli ermənilərin əsl üzünə yaxından bələd olsunlar,
bu quzu cildinə girmiş insan cəlladlarının iyrənc əməllərinə bir daha şahidlik etsinlər.
O gecə göydən Xocalıya qan yağmışdı
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə göydən Xocalıya qar əvəzinə qan yağmışdı. Qarqar
çayından su əvəzinə qan axmışdı. Ərşə dirənən insan fəryadı küçələrdə ac qurd kimi ulayan çovğunun səsini
batırmışdı. O müsibətli gecədə gözləri önündə balası süngüyə keçən analar havalanmışdı, ata-anasının
vəhşicəsinə öldürüldüyünə şahidlik edən balaların bağrı çatlamışdı. Canlarını götürüb bu zülmdən qaçmaq
istəyən xocalılılar şaxtanın qılınc kimi doğradığı qarlı havada ayaqyalın, başıaçıq üz tutmuşdular çöllərə,
düzlərə, meşələrə. Bu günahsız insanlara təbiət rəhm etsə belə faşist xislətli erməni cəlladları aman
verməmişdi... Dörd bir tərəfdən Xocalını mühasirəyə alıb, bütün bəndi-bərəni kəsmişdilər ki, bir nəfər belə
canını qurtara bilməsin. Ya vəhşicəsinə öldürülsün, ya da əsir götürülərək olmazın işgəncələrə məruz
qalsınlar...
Bəs nə idi bu zavallı insanların günahı, nə idi erməni quldurlarının bu qanlı əməllərinin məqsədi?
“Xocalı hadisələrinədək azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, biz onlarla zarafat edirik. Onlar elə
düşünürdülər ki, ermənilər mülki əhaliyə qarşı əl qaldıracaq insanlar deyil. Biz bu anlayışa (stereotipə) son
qoyduq”.
Bu sitat britaniyalı jurnalist Tomas de Vaalın 2000-ci ildə ovaxtkı Ermənistan prezidenti, müharibə
cinayətkarı Serj Sarkisyandan aldığı müsahibədən kiçik bir hissədir. “Yüzlərlə insanın ölümünə görə
təəssüflənirsinizmi?” sualına isə cavab olaraq S.Sarkisyan heç bir vicdan əzabı çəkmədən kinlə demişdi:
“Heç bir peşmanlığım yoxdur. Bu cür sarsıntılar minlərlə insanın həyatı bahasına başa gəlsə də, zəruridir”.
Bəli, ermənilərin Xocalı soyqırımını nə üçün törətdikləri bax elə bu bir neçə qandonduran cümlə ilə
Sarkisyan tərəfindən təkzibolunmaz şəkildə etiraf olunub.
Bu vəhşi məxluqlar Xocalı soyırımını törətməklə insanların ürəyinə qorxu salmaq və bununla da
Azərbaycan ərazilərinin sonrakı işğalını və etnik təmizlənməsini özləri üçün daha asan hala gətirmək
niyyətini güdmüşdülər.
Xocalı soyqırımına uzanan qətliam yolu
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O da faktdır ki, hələ Xocalı soyqırımına qədər Azərbaycanın Ermənistanla həmsərhəd Qazax
rayonunun Bağanis Ayrım kəndinin, Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan İmarət Qərvənd, Tuğ,
Səlakətin, Axullu, Xocavənd, Cəmilli, Nəbilər, Meşəli, Həsənabad, Kərkicahan, Qaybalı, Malıbəyli, Yuxarı
və Aşağı Quşçular, Qaradağlı kəndlərinin işğalı zamanı həmin yaşayış məntəqələrinin dinc əhalisinin bir
hissəsi qabaqcadan hazırlanmış plan əsasında xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdi. 1992-ci il fevralın 17də, Xocalı soyqırımından cəmi bir neçə gün əvvəl Xocavəndin Qaradağlı kəndində 80 nəfərdən çox
azərbaycanlı kütləvi qırğına məruz qalmışdı.
Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Ağdam-Şuşa və Əsgəran-Xankəndi yollarının arasında
strateji mövqedə yerləşən və Dağlıq Qarabağın yeganə hava limanının olduğu Xocalıya sonuncu helikopter
1992-ci il yanvarın 28-də enmişdi. Yanvarın 2-dən etibarən isə şəhərin elektrik enerjisi təchizatı
dayandırılmışdı. Təcrid vəziyyətinə düşmüş xocalılılar belə bir şəraitdə ancaq öz qəhrəmanlıqları və şəhər
müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində yaşayıb və müdafiə olunmuşdu.
Fevralın ikinci yarısından başlayaraq isə Xocalı Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən tam
mühasirəyə alınmışdı. Dinc sakinlərin dəstə halında və ya təklikdə mühasirədən çıxmaq üçün göstərdiyi
bütün cəhdlərin qarşısı alınmışdı.
Xocalı hər gün toplardan, ağır texnikadan atəşə, erməni dəstələrinin silahlı həmlələrinə məruz qalırdı.
1992-ci il fevralın 18-də artıq Xocalı istiqamətində olan yaşayış məntəqələri azərbaycanlılardan
təmizlənmiş, yüksək mövqelər ermənilər tərəfindən tutulmuşdu. Şəhərdə vəziyyət getdikcə ağırlaşırdı.
Buna baxmayaraq, ovaxtkı respublika rəhbərliyi Xocalının xilası üçün heç bir iş görmürdü. Dörd bir
tərəfdən mühasirədə olan köməksiz Xocalı düşmənlə təkbaşına mübarizə aparmaq məcburiyyətində
qalmışdı.
“Xocalıdakı vəhşiliklərə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz”
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri 366-cı motoatıcı alayın
zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə Xocalıya hücum etdi. Şəhərə hücum toplardan, tanklardan,
“Alazan” tipli zenit raketlərdən açılan 2 saatlıq atəşdən sonra başlanmışdı. Xocalıya üç istiqamətdən hücum
edildiyindən əhali Əsgəran istiqamətində qaçmağa məcbur olmuşdu. Tezliklə aydın olmuşdu ki, bu bir tələ,
məkrli hiylə imiş. Naxçivanik 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-Naxçivanik düzündə erməni silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla məhv
edilmişdi.
Erməni vandalları qaçıb canlarını qurtarmaq istəyən silahsız mülki insanları güllələyir, ələ
keçirdiklərini vəhşicəsinə qətlə yetirirdilər. İnsanlara dəhşətli işgəncələr verir, diri-diri yandırır, baş dərisini
soyur, qulaqlarını və digər orqanlarını kəsir, gözlərini çıxarır, hamilə qadınların qarınlarını deşir və sözlə
ifadə edilməsi çətin olan digər vəhşiliklər törədirdilər.
14 mart 1992-ci ildə “Le Mond” qəzeti (Paris) yazırdı: “Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda
öldürülmüş qadın və uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxarılmış 3 nəfəri görmüşlər. Bu,
azərbaycanlıların təbliğatı deyil, bu reallıqdır”.
İngiltərənin “Fant men nyus” teleşirkətinin əməkdaşı (hadisə yerində olmuşdur) R.Patrik isə
xocalılılara qarşı törədilən qətliamdan dəhşətə gələrək demişdir: “Xocalıdakı vəhşiliklərə dünya
ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz”.
“Gözümün qabağında 4 məshəti türkünün, 3 qonşumun başını erməni quldurunun qəbri
üstündə kəsdilər”
Xocalılıların müsibəti 26 fevral günündə yaşadıqları ilə bitməmişdi. Qarlı havada günlərlə meşələrdə
ac-susuz, yaralı halda qalaraq vəhşi düşmənin əlindən can qurtarmaq istəmişdilər. Lakin onların çox az
qisminə bu, nəsib olmuşdu. Çoxları donmuş, bəziləri yarasındakı qanaxmadan vəfat etmiş, ya da düşmən
tərəfindən aşkarlanaraq əsir götürülmüşdü. Və əsir götürülənlərin başına günlərlə olmazın müsibətlər
gətirmişdilər.
Gözlərinə ömürlük həkk olunmuş insanlığa sığmayan vəhşiliklərin dəhşətli mənzərəsini, ürəklərində
yara bağlamış faciəvi günlərin ağrı-acısını daşıyan əsir şahidlər sonradan ermənilərin o qandonduran
əməllərindən dəhşətlə danışırdılar:
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Səriyyə Talıbovanın gözünün qabağında 4 məshəti türkünün, 3 qonşusunun başını erməni
quldurunun qəbri üstündə kəsmişdilər...
8 yaşlı Xatirə Orucovanın gözü qarşısında atasını, anasını, 6 yaşlı bacısını güllələyib qətlə
yetirmişdilər. Güllə özünə də dəymişdi.
Sənan Abdullayev yaşadığı o dəhşəti məqamları belə dilə gətirmişdi: “Bir gün meşədə qaldıqdan
sonra ermənilər bizi tapıb Əsgərana gətirdilər. Anam, atam, 16 yaşlı bacım meşədə öldü. Ruslar, ermənilər,
sırğalı zəncilər uşaqların gözü qarşısında mənə işgəncələr verirdilər. Sonra bizi içərisinə su doldurulmuş
zirzəmiyə saldılar. Suda boğulmamaq üçün uşaqları bir gün əlimdə saxlamışam...”
Bunlar erməni faşizminin qurbanına çevrilmiş sadəcə bir neçə xocalılının dedikləridir.
Soydaşlarımızın başına gətirilən bu cür tükürpədici faktlar minlərlədir...
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Allahverdi Bağırov Xocalı soyqırımı zamanı 1003 nəfəri əsirlikdən
azad etməsəydi, bəlkə də bu günahsız insanların biri də erməni cəlladlarının əlindən sağ qurtula
bilməyəcəkdi...
“Xocalıya ədalət!”
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.
“Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin yüzilliklər boyu türk və Azərbaycan xalqlarına qarşı apardığı
soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi idi” deyən Prezident İlham Əliyevin birbaşa səyi
nəticəsində bu gün dünyanın bir sıra dövlətləri Xocalı qətliamını əsl soyqırımı kimi tanıyır və qəbul edir.
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu faciənin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama
obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işləri də xüsusi qeyd etmək
lazımdır.
Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyası
dünya ölkələrinin erməni qəsbkarlarının törətdiyi insanlığa sığmayan Xocalı soyqırımı haqqında daha
dolğun məlumatlandırılmasında müstəsna rol oynayır.
Qəhrəman oğullar döyüş meydanında Xocalı qatillərini məhv etdilər
Vətən müharibəsində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli siyasəti, şanlı Azərbaycan
Ordusunun rəşadəti sayəsində işğal altında olan torpaqlarımız azadlığa qovuşdu, Xocalıda soyqırımına
məruz qalanların qisası döyüş meydanında alındı.
44 günlük Vətən savaşında qəhrəman oğullarımız Xocalı qatillərini, insan cəlladlarını məhv etməklə
günahsız soydaşlarımızın qanını yerdə qoymadılar. Bununla da həmin şəhidlərin yaxınlarının, eləcə də
bütün Azərbaycan xalqının ürəyinə su çilədilər.
Gücləri yalnız əliyalın insanlara çatan mənfur ermənilər Xocalı soyqırımını törətməklə Azərbaycan
xalqının gözünü qorxutmaq istəsələr də, buna nail ola bilmədilər. Bu faciə hər birimizi dərindən yaraladı,
amma milli iradəmizi, azadlıq eşqimizi, işğalla barışmaz mövqeyimizi sarsıda bilmədi. Vətənimizin mərd
oğulları döyüş meydanında Xocalı cəlladlarını məhv etdilər, faşist xislətli ermənilərə heç zaman
yadlarından çıxarmayacaqları dərs verdilər.
1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda soyqırımına məruz qalan soydaşlarımız Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, xalqımızın milli azadlıq uğrunda apardığı haqq mübarizəsinin şəhidləridir. Onların əziz
xatirəsini ehtiramla yad edir, ruhları qarşısında baş əyirik.
Azərbaycan.- 2021.- 28 fevral.- № 46.- S. 4.
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Xarici ölkələrdəki Xocalı soyqırımı abidələri
M.MÜKƏRRƏMOĞLU
Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycandan başqa, Xocalını dövlət səviyyəsində də soyqırımı kimi bir neçə
dövlət tanıyır. Faciəni parlament səviyyəsində soyqırımı kimi Meksika, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və
Herseqovina, Cibuti, Peru, Honduras, Panama, İordaniya, Rumıniya və Şotlandiya tanıyırlar. İndiyədək
ABŞ-ın 22 ştatı Xocalını qətliam kimi tanıyan sənəd qəbul edib. Bu hadisə Azərbaycanda “Xocalı
soyqırımı” və “Xocalı faciəsi” kimi anılır.
Dünyanın bir neçə ölkəsində Xocalı soyqırımı abidəsi ucaldılmışdır. Bu abidələr Azərbaycan
xalqına qarşı erməni cəlladlarının törətdikləri soyqırımı hadisəsinin tanıdılması baxımından çox
əhəmiyyətlidir.
2011-ci il mayın 30-da Almaniyanın Berlin şəhərində əzəmətli bir abidə ucaldılmışdır. Paytaxtın
Şteqlits-Selendorf inzibati dairəsində 1892-ci ildə yaradılmış məşhur Qotfrid–Benn kitabxanasının
həyətində Xocalı abidəsinin açılışı olmuşdur. Abidənin ucaldılmasının təşəbbüskarı Salxab Məmmədov,
Akif Əsgərov və Əli İbadullayevlə yanaşı, onun həmmüəlliflərindən biri, görkəmli Azərbaycan rəssamı və
heykəltəraşı İbrahim Əhraridir.
Abidəninin açılış mərasimində Azərbaycanın və Almaniyanın rəsmi nümayəndələri iştirak etmişlər.
Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Pərviz Şahbazov açılış mərasimindəki ovaxtkı çıxışında demişdir ki,
Berlində belə bir abidənin qoyulması Azərbaycan və alman xalqları arasında mədəni əlaqələrin
möhkəmlənməsinə bir töhfədir. Səfirin sözlərinə görə, bu, çox əhəmiyyətli məsələdir, çünki yalnız öz
tarixini və mədəniyyətini bilən xalqlar bir-birini başa düşməyə qadirdir. Diplomat vurğulamışdır ki, Xocalı
abidəsi bundan sonra hər bir ziyarətçiyə bu soyqırımın tarixi köklərini, məşəqqətli taleyini xatırladan bir
abidə olacaqdır. Ola bilsin, bu abidə bütün bəşəriyyətə Xocalı şəhərinin adı ilə bağlı olan faciənin
təkrarlanmasına yol verməməyə bir çağırış olacaqdır.
Daha bir abidə Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda qoyulmuşdur. Heydər Əliyev
Fondunun təşəbbüsü ilə yaradılan bu abidəniun müəllifi heykəltəraş Natiq Əliyevdir. Müəllif bu abidədə
iki dərdli ananın – yaşlı və cavan qadının obrazlarını əks etdirir. Bu abidənin ucaldılması Xocalı
soyqırımının 20-ci ildönümü ərəfəsində faciənin əsl mahiyyəti ilə bağlı həqiqətlərin təbliğinə xidmət edən
mühüm hadisə idi. Açılış mərasimində iştirak edən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım
Əliyeva Bosniya və Herseqovinanın rəhbərliyinə, o cümlədən Azərbaycan xalqının kədərini bölüşən bu
ölkənin xalqına minnətdarlığını bildirmişdir. Leyla xanım ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı
nəticəsində 613 dinc sakinin qətlə yetirildiyini diqqətə çatdırmışdır.
2012-ci il avqustun 22-də Meksikanın paytaxtı Mexikoda Tlakskoke–Xocalı meydanı istifadəyə
verilmişdir. Meydanda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılmışdır. Qeyd edək ki,
Tlakskoake–Xocalı meydanının yerləşdiyi Tarixi Mərkəz rayonu UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs
siyahısına daxil edilmişdir. Tlakskoake–Xocalı meydanında Azərbaycan hökuməti tərəfindən təmir-bərpa
və abadlıq işləri aparılmışdır. Azərbaycan və Meksika xalqları son iki əsrdə keçdikləri tarixi yolu,
müstəqillik əldə etmək uğrunda apardıqları mübarizəni, qədim adət-ənənələrini, mədəniyyətlərini və bir
çox digər ümumi dəyərlərini bölüşürlər. Bu isə öz növbəsində ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq
münasibətlərinin inkişafına zəmin yaradır. Burada 20 metr hündürlüyündə proqramlaşdırılmış musiqili və
rəngli fontan qurğusu yaradılmışdır. Bu meydan ölkələrimiz arasında qarşılıqlı hörmət, gələcəkdə daha sıx
və geniş əməkdaşlıq yaratmaq üçün zəmin yaratmışdır.
Qardaş Türkiyənin bir neçə şəhərində Xocalı soyqırımı abidəsi ucaldılmışdır. Ankarada Xocalı
soyqırımına aid abidə Xocalı soyqırımı xatirə parkında yerləşir. Parkda Xocalı muzeyi də var.
Bundan başqa, İzmitdəki Xocalı şəhidləri abidəsini də qeyd etmək lazımdır. İzmitin Yenişəhər
məhəlləsində qoyulmuş abidənin ümumi hündürlüyü 2,5 metrdir. Şəhidlərin ölməzliyini bildirən səmaya
doğru ucalmış sütunlardan ibarət abidənin üzərində Xocalı soyqırımı haqqında qısa məlumat yerləşdirilib,
Azərbaycan və Türkiyə dostluğunu tərənnüm edən simvollar əks olunub. Bundan başqa, abidənin
kənarlarındakı lövhələrdə Xocalıda qətlə yetirilmiş 613 nəfərin adları həkk olunub.
Xalq qəzeti .- 2021.- 28 fevral.- № 46.- S. 6.
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Unudulması mümkün olmayan Xocalı faciəsi
Rəhman Salmanlı
Hər il olduğu kimi, bu il də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyeva, habelə hökumət üzvləri, ölkəmizdə fəaliyyətdə olan səfirliklərin, nazirlik, komitə, şirkət,
idarə və təşkilatların, eləcə də ictimaiyyətin nümayəndələri, demək olar ki, bütün Azərbaycan xalqı Xocalı
faciəsi qurbanlarını ehtiramla yad etdilər. Paytaxtın görməli yerində ucaldılan Xocalı faciəsi qurbanlarının
“Ana harayı” kompleksinin önünə gül dəstələri qoydular, faciə qurbanlarının ruhuna dualar oxundu.
Unudulması mümkün olmayan anım günü respublikamızın bütün bölgələrində dərin hüznlə qeyd
edilmişdir.
200 il ərzində erməni millətçi-şovinistləri Azərbaycan xalqına qarşı davamlı olaraq etnik təmizləmə,
soyqırımı həyata keçiriblər. Zaman-zaman xalqımız tarixi torpaqlarından qovulmuş, qaçqına, məcburi
köçkünə çevrilmişdir və bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət olunmuşdur. Arxiv
sənədləri ilə sübuta yetirilmişdir ki, azərbaycanlıların öz tarixi-etnik torpaqlarından qovulması, yurd
yerlərinin zəbt edilməsi sovet dövründə də Ermənistan tərəfindən məqsədyönlü şəkildə davam etdirilmişdir.
Əvvəlcə 1948-1953-cü illərdə Ermənistandan 150 min azərbaycanlı deportasiya olunaraq Azərbaycanın
Kür-Araz düzənliyində yerləşdirilmiş, 1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan sonuncu 250 min
azərbaycanlı bu ərazidən qovulmuş, bununla da Ermənistan monoetnik dövlətə çevrilmişdir. 1988-ci ildən
Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr, erməni ideoloqlarının “dənizdən dənizə Ermənistan” adlı
sərsəm ideyasını reallaşdırmaq cəhdi kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərə günahsız insanın ölümü,
yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələnmişdir. Bu azmış kimi,
sovetlər ittifaqı dağılma ərəfəsində Ermənistan dövləti beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq,
himayədarlarına arxalanaraq Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək istəyi ilə analoqu olmayan cinayət və
vəhşiliklərə əl atdı. Ötən 29-30 il ərzində Dağlıq Qarabağda və respublikamızın kənd, qəsəbə və
şəhərlərində, hətta ictimai nəqliyyatda belə saysız-hesabsız terror aktları törətdilər.
Dərin hüznlə xatırladığımız Xocalı soyqırımı aqressiv, cinayətkar və terrorçuluğu dövlət səviyyəsinə
qaldırmış Ermənistan dövlətinin rəsmi siyasətinin nəticəsidir. Belə ki, 29 il əvvəl - 1992-ci il fevralın 25dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri keçmiş sovetlər birliyinə məxsus 366-cı alayın köməyi ilə
Xocalı şəhərinin dinc mülki əhalisinə təcavüz etmişdir. Bu zaman 613 nəfər dinc azərbaycanlı vəhşicəsinə
qətlə yetirilmiş, 1275 nəfər dinc sakin əsir götürülmüşdür.
Ermənilər Xocalıya hücum zamanı “yandırılmış torpaq” taktikasını yeritdilər. Hücumdan əvvəl bir
neçə saat ərzində şəhər toplar və zirehli texnikadan fasiləsiz atəşə tutuldu. O zaman Ermənistanın prezidenti
L.Ter-Petrosyan erməni ordusuna müraciətlə deyirdi: “Siz ermənilər, düşməni öldürərkən ürəyiyumşaqlıq
göstətməməlisiniz. Dağlıq Qarabağda azərbaycanlı deyilənləri qırıb qurtarana və orada öz sivilizasiyamızı
bərqərar edənə qədər sizin düşmənə yazığınız gəlməməlidir”.
Sonralar əsir götürülmüş erməni əsgərlərinin dedikləri bu vəhşi xəttin həyata keçirildiyini bir daha
təsdiq edir. Mixail Qazaryan (Hadrut rayonunun sakini) bildirirdi ki, “Mən müharibəyə getdiyimi başa
düşürdüm, ancaq uşaqlara atəş açacağımı və hətta öldürəcəyimi ağlıma da gətirməzdim”. Aşot Barxudaryan
(Mehri rayonunun sakini) isə göstərirdi ki, “Adamlar qışqırır, ağlayırdılar, bizim yaralıları çıxarırdılar,
azərbaycanlılar isə yolun ortasında qalmışdılar, tanklar, zirehli texnika, yük maşınları onların üzərindən
keçib gedirdilər”. Rantik Mirzoyan (İrəvan şəhərinin sakini) isə belə xatırlayırdı: “Burada mən bizimkilərin
törətdikləri vəhşilikləri gördüm. Mən heç vaxt belə şey görməmişdim. Meyitlərin iyi hər yanı bürümüşdü.
Hər yerdə meyitlər tökülüb qalmışdı”.
Xocalı üzərinə hücuma, insanlığa sığmayan vəhşiliklərə mayor Seyran Ohanyan (sonradan o,
Ermənistanın müdafiə naziri oldu), Yevgeni Nabokixin, Valeri Çitçyan və erməniəsilli 50-dən artıq zabit
və praporşik rəhbərlik etmişdir. Həmin dövrdə Xocalıdan Ağdama gətirilmiş 181 meyit (130 kişi, 51 qadın,
onlardan 13 uşaq) məhkəmə-tibbi ekspertizadan keçirilmişdir. Nəticədə müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfər
güllə, 20 nəfər qəlpə, 10 nəfər küt alətlərlə öldürülmüşdü, meyitlərin əksəriyyətinin baş dərisi soyulmuş,
burunları, qulaqları və digər orqanları kəsilmişdi.
Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan isə bu kimi vandallıqlara rəğmən xarici jurnalistə
müsahibəsində demişdir: “Xocalıya qədər azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, bizimlə zarafat etmək olar, onlar
fikirləşirdilər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldırmazlar. Biz bu stereotipi dağıtdıq. Məhz bu baş verdi”.
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Təəssüflər olsun ki, Xocalı faciəsindən 29 il keçməsinə baxmayaraq, bəzi tərəqqipərvər ölkələr bu
soyqırımı hadisəsinə hüquqi qiymət versə də, bəziləri susdular və hələ də ikili mövqe nümayiş etdirirlər.
Bu səbəbdən Xocalı faciəsini törədən cinayətkarlar indiyədək lazımi cəzalarını almamışlar. Halbuki cinayət
baş verdiyi tarixdə Xocalı hadisəsi ABŞ-da “İlin ən böyük faciəsi “ adlandırılmış, dünyanın aparıcı KİV-i
onu geniş şəkildə işıqlandırmışdır. 1993-cü ildən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışından sonra Azərbaycan hökuməti və parlamenti erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı
törətdiyi cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq,
bunların soyqırımı siyasəti kimi tanınmasına nail olmaq üçün inadlı və ardıcıl fəaliyyət göstərmişdir. Ulu
Öndər o zaman mətbuata açıqlamasında bildirmişdi: “Bu qəddar və amansız soyqırımı aktı insanlığın
tarixinə ən dəhşətli kütləvi terror hadisələrindən biri kimi daxil olmuşdur. Bu gün Azərbaycan hökuməti və
xalqı qarşısında Xocalı soyqırımı və bütövlükdə ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər
haqqında həqiqətləri olduğu kimi, bütün miqyası və dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə, parlamentlərinə, geniş
ictimaiyyətə çatdırmaq, bütün bunların əsl soyqırımı aktı kimi tanınmasına nail olmaq vəzifəsi durur. Bu,
Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur”. O böyük şəxsiyyətin
təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı faciəsini soyqırımı kimi
qiymətləndirmiş və beynəlxalq ictimaiyyətə, dünya dövlətlərinə müraciətlər qəbul etmişdir. Ulu Öndər
Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması üçün ATƏT, AŞ, BMT və digər bu kimi beynəlxalq
qurumlara müraciətlər, məktublar və sənədlər ünvanlayaraq Xocalı faciəsinə birmənalı yanaşmamağı,
habelə məsələyə “soyqırımı” adı verilməsini tələb etmiş, dünya ölkələrini faciəyə münasibət bildirməyə
çağırmışdır.
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə heç də təsadüfi olmayan
bir tarixdə - 2008-ci il mayın 8-də - Şuşanın işğalı günü irəli sürülmüşdür. Bünövrəsi Ümummilli Lider
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bu siyası kurs 17 ildir ki, Ulu Öndərin layiqli davamçısı
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bunun nəticəsidir ki, Xocalı faciəsinin soyqırımı
olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların qərarlarında, qətnamələrində öz əksini
tapıb. Belə ki, 13 ölkə və ABŞ-ın 22 ştatı parlament səviyyəsində, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı isə
beynəlxalq qurum olaraq Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2010-cu il
22 aprel tarixli qərarında Xocalının azərbaycanlılardan ibarət mülki əhalisinin qırılmasını “müharibə
cinayətləri və ya insanlığa qarşı cinayətlər kimi qiymətləndirilə bilən xüsusilə ağır əməllər” kimi müəyyən
etmişdir. Hətta Avropa Şurası və Avropa Parlamenti kimi hər zaman anti-Azərbaycan mövqeyində dayanan
təşkilatlar da məcbur olub münaqişə ilə bağlı həqiqəti əks etdirən qətnamələr qəbul etmişlər.
Prezident İlham Əliyev mütəmadi olaraq soyqırımı həqiqətlərini beynəlxalq kürsülərdən dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırır. Bu qətiyyətli mövqeyinə görə ölkə başçısının 17 il ərzində apardığı
siyasətə xalq dəstəyi hər zaman yüksək səviyyədə olub. Vətən müharibəsi dövründə güclü xalq-ordu və
hakimiyyət birliyi müşahidə olundu. Hər kəs həmrəylik nümayiş etdirərək, cənab Prezidentin siyasətinə,
ordumuzun səngərdəki mübarizəsinə dəstək verdi.
Bu illər ərzində biz “Xocalı faciəsinin günahkarları, təşkilatçıları və icraçıları layiqli cəzalarını
almalıdırlar, bu dəhşətli cinayəti törədənlərin hamısı vicdanı qarşısında cavabdehdirlər və gün gələcək ki,
onlar tarix məhkəməsi qarşısında da cavab verəcəklər” dedik və bunu Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında xalq olaraq bacardıq.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusu güclü
təşkilatlanmış düşmən, eyni zamanda onu himayə edən qərəzli, məkrli qüvvələr üzərində qələbə çaldı.
Beləliklə, Vətən müharibəsində Prezident İlham Əliyev sadəcə Paşinyanı və Ermənistanı diz çökdürmədi.
Uzun illər Ermənistana rəhbərlik etmiş, Azərbaycan xalqına qarşı Xocalı soyqırımını törətmiş cəlladlara,
cinayətkarlara - Koçaryana və Sarkisyana, onların himayədarlarına da dərs verdi, onların ordusunu məhv
etdi. Prezident İlham Əliyevin qətiyyətindən, əzmindən, şanlı Azərbaycan Ordusunun gücündən qorxan
Koçaryan və Sarkisyan bir dəfə də olsun Dağlıq Qarabağ ərazisinə heç burunlarını belə soxa bilmədilər,
qaçıb gizləndilər.
Azərbaycana qələbə sevincini bəxş edən müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
qəhrəman əsgər və zabitlərimiz Xocalı qurbanlarının, respublikamızın suverenliyi və müstəqilliyi uğrunda
həlak olan digər günahsız insanların qisasını aldılar. İndi Azərbaycanı layiqli əllərə, Azərbaycanın məğrur
və qürurlu oğlu
İlham ƏIiyevə əmanət qoyub gedən Ulu Öndər Heydər Əliyevin, şəhidlik mərtəbəsinə ucalan bütün
əsgər və zabitlərimizin, günahsız insanların ruhu şaddır.
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Riçard Lapaitis: Xocalı soyqırımı mənim həyat yolumu dəyişdi, hərbi jurnalist oldum
Leyla Rəşid
Mən onu dərin maraq, heyrət və dəhşət hissi ilə dinləyirdim. Yox, mən dinləmirdim, bir film
izləyirdim sanki… Bir-birini əvəz edən məkanlar, ürəkdağlayan kadrlar, dəhşətli epizodlar… Bəzən
də kiçik zaman kəsiyində mərhəmət dolu böyük bir ürəyin döyüntüsünü, təmiz vicdanın
səsini, sükutun fəryadını duyurdum. Filmin qəhrəmanı Vilnüsdan Bakıya səyahət edən, 23 yaşlı
litvalı gənc Riçard Lapaitisdir.
-- 1992-ci ilin fevral ayında mən Azərbaycana hansısa KİV orqanı tərəfindən göndərilməmişdim,
çünki o vaxt mən jurnalist deyildim. O zamanlar Vilnüsdə və Bakıda qanlı yanvar hadisələri baş vermişdi.
Dağlıq Qarabağ hadisəsi post-sovet məkanında ilk münaqişə ocağı idi. Ona qədər biz Sovet İttifaqında
müharibənin nə olduğunu bilmirdik. 20 Yanvar hadisələri zamanı Azərbaycan informasiya blokadasında
idi. 250-yə yaxın kütləvi informasiya vasitəsi erməni yalanlarına xidmət edirdi. 1992-ci il fevralın sonunda
Azərbaycana səfərimlə bağlı tərəddüd edirdim. Qorxurdum bir az. Çünki mən də Pribaltika mətbuatında
oxuduğum informasiyaların təsiri altında idim. Düşünürdüm ki, ermənilər təzavüzə uğrayıb, Pribaltika
mediasında özlərini “təcavüz qurbanları” kimi təqdim edirdilər.
Azərbaycana səfərinədək bir sıra yerlərə səyahəti olmuşdu Riçardın. Sibir, Uzaq Şərq, Şimali Ural,
Qütb dairəsində, Yerevanda olan gənc səyyah Orta Asiyaya səfər etmək istəyirdi. Lakin 20 Yanvar
hadisələrindən sonra planını dəyişərək Bakıya gəlir.
Bakı, Təzəpir məscidinin həyəti, soyuq fevral axşamı ... Qərib şəhərdə gecələməyə yeri belə olmayan
Riçardın ilk azərbaycanlı tanışı Şahin Babayev olur:
-- On yeddi yaşı olardı, gənc oğlan mənə yaxınlaşıb kim olduğumu və haradan gəldiyimi soruşdu.
Şəhəri görmək istədiyimi və burada beş gündən çox qalmayacağımı və sonra Orta Asiyaya səfər edəcəyimi
bildirdim. Qalmağa yerin varmı?-- deyə oğlan gözləmədiyim halda söruşdu. Yoxdu -- dedim.
• O zaman məndə qala bilərsən.
• Şahin dostu ilə birlikdə idi. Təlaş içində idim. Nə cavab verəcəyimi bilmirdim. Açığı qorxurdum
bir az. Amma gecələməyə yerim yox idi..
-- Axşamdan xeyli keşmiş Şahinin kirayələdiyi ünvanında -- Dimitrov küçəsi, ev 38 çox da böyük
olmayan evinə gəldik. Səhər çay süfrəsində bir-birimizi daha yaxından tanımağa başladıq. Öyrəndim ki,
Şahin rəssamlıq üzrə təhsil alır. Otaqda İsa Məsihin tablosu diqqətimi cəlb etmişdi. Bu təzə rəsm əsəri
Şahinin əl işi idi. Bir müsəlman gəncin İsa Məsihin şəklini çəkməsi mənə qəribə gəldi. Təəccübümü
gizlələdə bilmədim, səbəbini sorüşdum. Şahinin üzünə qəribə ifadə qondu, anidən əhvalı dəyişdi. Mənə
qəmli və qəribə hekayəsini danışdı. Öyrəndim ki, Şahin böyük qardaşı ilə birlikdə Ordubaddan Bakıya
gəlib, rəsm məktəbinə daxil olub. 20 Yanvar gecəsi sovet qoşunları zirehli tanklarla dinc əhalini vəhşicəsinə
qıranda Şahinin qardaşı da şəhid olub.
-- Yuxumda İsa Məsihi gördüm, bağışla və həyata davam et -- dedi. Onu gördüyüm kimi çəkmişəm
-- qonağı olduğum gənc rəssam bildirdi.
Riçard bu hadisədən çox təsirlənmişdi. Bir neçə gün Şahinin evində qalır. Şəhərlə tanış olur. Şahini
tanıdıqca qanı qaynayır ona: “ O, çox qonaqpərvər, səxavətli, mehriban insan idi. Son gündə çox gərgin idi.
Narahatlığının Vətəni, xalqı üçün olduğunu öyrəndim. Şahin mənə ermənilərin əsassız torpaq iddiaları,
Dağlıq Qarabağdakı müharibə barədə danışdı, ermənilər tərəfindən günahsiz insanların öldürüldüyünü
dedi. Eşitdiklərim Litva mətbuatında oxuduqlarımla tərs mütənasib idi. Mən heç vaxt müharibədə
olmamışdım”.
Gəcənin bir yarısı, sükutu pozan saatın səsidir, əqrəblər 4-ü göstərir. Stolun üstündəki açıq məktubda
yazılmışdı: “ Dostum Şahin! Sənə və sənin xalqına görə Qarabağa gedirəm”.
Dəmir yolu vağzalı. Riçard kassa yaxınlaşıb Ağdama bilet istəyir. Satıcı Ağdama qatar getmədiyini,
Bərdə və Yevlaxa bilet olduğunu bildirir...
-- Qatar sürətli deyildi, yavaş-yavaş gedirdi, Bərdəyə çatanda artıq gecə idi. Qış vaxtı, hava tez
qaralırdı. Balaca avtobusla Ağdama yola düşdüm. Avtobusda ölü sükut hökm sürürdü, sanki sərnişinlər yox
idi, insanların çöhrəsindən kədər və qəzəb yağırdı.
Ağdama çatanda komendat saatının olduğunu bilmirdim. Hər yer qaranlıq idi, yəqin ki, insanlar raket
hücumundan qorxaraq işıqları söndürmüşdü. Bu mənim üçün dəhşətli mənzərə idi. Gecənin qaranlığında 2
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saat idi ki, kor kimi yeriyirdim, düşünürdüm ki, qarşıma çıxan ilk işıq gördüyüm pəncərəyə doğru gedib
evin qapısını döyəcəm.
Gecənin zil qaranlığında pəncərədə işıq görünür. Bu Ağdam mehmanxanası idi. Pəncərənin
qabağında yaşlı kişi durmuşdu. Riçard qocaya yaxınlaşaraq çox donduğunu, sığınacaq axtardığımı söylədi.
-- Bax, döşəmədə nə qədər insan var, yeganə qala biləcəyin yer buradır. Yer tap yat, səhəri gözlə -deyə qoca yer göstərdi. Riçard bel çantasını çıxarıb beton piltənin üstünə atdı, başının altına çantanı qoyub
diri gözlə səhərin açılmasını gözlədi...
Soyuq fevral səhəri, Ağdam məscidi. Eşidilən səda minbərdən gələn azanı deyil, insanların avazlı
naləsi idi. Elə yanıqlı və içdən gəlirdi ki...
-- Məscidin yaxınlığında dəhşətli izdiham vardı, insanlar ağlayır, qadınlar dairəvi şəkildə durub
saçlarını yolur, üzlərini cırır, Azərbaycan dilində nəsə deyib nalə çəkirdilər. Mən onların nə söylədiklərini
başa düşməsəm də fəryadlarını iliyimə qədər hiss edirdim.
Litvalı gənc məscidin yanındakı binya daxil oldu. Gərək ki meyitlərin yuyulma yeri idi. Hər tərəfdə
üzərində işgəncə əlamətləri olan insan meyitləri vardı, aralarında qocalar, qadınlar, südəmər körpələr, kiçik
uşaqlar... Bir nəfər şəxs onları Riçarda göstərirdi. Dəhşət içində addımlayan gəncin ürəyinin döyüntüsü
qulaqlarında eşidilirdi...
-İlk gözümə sataşan 70 yaşlarında qadın meyiti oldu. Onun bütün bədəni dəlmə -- deşik edilmişdi,
yaraları qan idi. Yanındaki əlləri, sinəsi yanmış, yarıçilpaq vəziyyətdə olan kişi meytinin beyni tamamilə
dağıdılmışdı, gözlərindən deşik açılmışdı. Bu vəziyyətdə olan meyitin nə vaxtsa canlı insan olduğunu
demək çətin idi.
Riçard dərindən nəfəs aldı, sanki köksündə ağır daş varmış kimi. Hiss edirdim ki, o, həmin epizodları
xatırladıqca soyqırımı səhnəsini təkrar yaşayardı... Xeyli sükutdan sonra aramla:
-- Sonra iki qız meytini gördüm. Birinin boğazı kəsilmişdi, beyni parçalanmışdı, gözləri açıq idi,
uzun saçları qan içində idi. Bədənində güllə yaraları və cəhənnəmin izləri vardı ... Qətlə yetirilən insanların
əksəriyyətinin gözləri açıq idi, yuxarı qaldırılmış əlləri donub qalmışdı. Bu, qatillərin onları çox yaxın
məsafədən öldürdükləri anlamına gəlirdi. Həmin binada meyitləri yuyurdular. Su qana qarışıb küçə ilə
axırdı. Yaxınlıqda çoxlu sayda tabut düzülmüşdü. Bu səhnələr mənə cəhənnəmi xatırladırdı...
23 yaşlı litvalı gənc şok içində idi, bu vəhşiliyin niyə baş verdiyini öyrənməyə, informasiya yığmağa
başladı. Xeyli insanla söhbət etdi, onlar arasında müxtəlif yaş qrupundan adamlar vardı: “Aldığım bütün
məlumatlar, faktlar göstərirdi ki, ermənilər və 366-cı alayın əsgər və zabitləri tərəfindən Xocalıda dinc
mülki əhalini vəhşicəsinə qırıblar. Bu faciə vəhşiliyin görünməmiş forması idi. Şəhərə gecə ikən hücum
edib günahsız mülki insanları məhz azərbaycanlı olduğuna görə öldürmək, ağlasığmaz işgəncələr vermək
dəhşətli cinayətdir, soyqırımıdır və mən orada soyqırımı qurbanlarının şahidi oldum. Mən müsəlman
deyiləm, xristianam. Mənimlə eyni dinə sitayiş edən ermənilərin belə bir vəhşilik etməsi çox utancverici
idi. Bu, qəddarlıq, vəhşilik, cəlladlıq, insanlıq adına ləkə, bəşəriyyətə qarşı cinayətdir!”
Müsahibim danışdı ki, Ağdamda olduğu bir neçə gün ərzində şəhərə yüzlərlə meyit gətirildi. Əksər
meyidlərinəli, qolu, barmaqları, qulaqları kəsilmiş, gözləri, dişləri çıxarılmış, başının dərisi soyulmuşdu:
“Mən orda silahli Azərbaycan hərbçilərini hönkür- hönkür ağladığını gördüm. Erməni quldurları qadınların
üzüklərini barmaqlarından, sırğalarını qulaqlarından çıxarmayıb həmin orqanlarını kəsmişdilər. Bir faktı
da qeyd etmək isyəyirəm ki, Xocalıda soyqırımı törədən ermənilərin içərisində ABŞ, Fransa, yaxın
Şərqdən, orta Asiyadan gələn terrorçularlar da olub”.
Riçard gördüyü ağlasığmaz vəhşilikdən dəhşətə gəlirdi, sanki cəhənnəmə düşmüşdü. Üzərindəki
işgəncələrdən meyitlərin nə zamansa insan olduğunu ağla gətirmək olmurdu. Ağdam hospitalında,
xəstəxanasında Xocalı faciəsindən sağ qalan şoyqırımı şahidləri ilə, “Sərhədsiz həkimlər”, Qırmızı Xaç
Komitəsi və Rusiyanın “Memorial” Hüquq-Müdafiə Mərkəzinin əməkdaşları ilə tək- tək söhbət edib, fakt
toplamaqda, qeydlər aparmaqda davam edirdi. Müsahibim aclığın, susluğun nə olduğunu bilmədən
hadisənin təfərrüatını yazırdı: “Əksər xocalılar Əskəran qalası və Naxçıvanik kəndindən qırğının çox
olduğunu bildirdilər. İnsanların bir qısmi şaxtada donmuş, yolu azıb, itkin düşmüşdülər. “Sərhədsiz
həkimlər”, Qırmızı Xaç Komitəsi və Rusiyanın “Memorial” Hüquq-Müdafiə Mərkəzinin
informasiyalarında fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə baş verən faciənin, dəhşətli cinayətin mənzərəsi əks
olundu”.
-- Minə yaxın Xolalı sakini ermənilər tərəfindən girov götürülmüşdü. Girovların bir qısmi
Xankəndinə, digər hissəsi Əsgərana aparılmışdı. Rusiyanın “Memorial” Hüquq-Müdafiə Mərkəzinin
nümayəndələrinin uzun danışıqlarından sonra onlara girovlarla görüşməyə icazə verildi. Hüquq
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müdafiəçiləri deyirdilər ki, girovlar soyuq zirzəmidə, ac saxlanılırdı. Onların arasında uşaqlar, qadınlar da
vardı. Girovlar müxtəlif işgəncələrə məruz qalırdılar, kişilər vəhşicəsinə döyülür, qadınlara güc tətbiq
olunurdu. Erməni faşizminin nə olduğunu ilk dəfə olaraq, xocalılar, ümunən azərbaycanlılar, həmçinin
Mesxeti türkləri bildilər.
Riçard girovlardan danışanda səsi titrəyir, cümlələri rabitəsiz və aramla tələffüz edirdi.
Doluxsunurdu, göz yaşlarının ürəyinə axdığını hiss edirdim. Həmin epizodları, girovlarla söhbətlərini
xatırladıqca əzab çəkirdı. Səsi, sözü deyil, aldığı nəfəs belə yaşadıqlarını yaşadırdı mənə...
-- Girovların işərisində çoxsayda uşaqlar və qadınlar da vardı. Onların bəziləri Allahverdi Bağırovun
köməyi ilə dəyişdirmişdi. Bəziləri də Qırmızı Xaç Komitəsinin yolu ilə azad olunmuşdu... İllər keçib,
girovluqdan azad olunan bir qadının üzündəki ifadə hələ də gözlərimin önündən getmir. Onu Ermənistanda
bir həftə türmədə saxlamışdılar. Danışırdı, ermənilər bu gənc xanıma ağlasığmaz işgəncələr verir, hər
saatdan bir döyür, təhqir edirdilər. İnsanı özünü öldürmək səviyyəsinə çatdırmışdılar erməni vəhşiləri,
cəlladları. Xanım özünü asmağa cəhd etsə də, paltarı onu saxlaya bilməmişdi. Girovun dəyişdirilməsi
zamanı Qırmızı Xaç Komitəsi ermənilərdən sənəddə imza tələb etdilər, mən o sənədi gözlərim ilə
görmüşdüm, orada imza yerində məsul şəxs kimi Ermənistan hakimiyyəti yazılmışdı. Bu, sadəcə
Qarabağdakı seperatçı qüvvələrin deyil, bir daha rəsmən Ermənistan dövlətinin, hakimiyyətinin Xocalıda
dinc əhaliyə qarşı soyqırımı törətdiyini sübut edir.
Məkan dəyişir, dərd həmin dərddir amma. Riçardın növbəti üz tutduğu yer --Ağdam sanitar qatarıdır.
Səsinin titrəməsindən hiss edirdim ki, buradakı acı xatirələri danışdıqca əzab çəkir...
-- Ağdam sanitar qatarına erməni faşızminin işgəngələrinə məruz qalmış xeyli Xocalı sakini
gətirilmişdi. Mən sanitar qatarının rəisi polkovnik Qurbanovla tanış oldum, onun gözlərinin dərinlikdərinə
sonsuz boşluq gördüm, erməni vəhşiliklərinin qarşısında güclə tuturdu özünü. Həmin insanların üzərindəki
erməni faşızminin izləri dözülməz idi. Polkovnik Qurbanov sanitar gündəliyini açdı, həmin gün 598
amputasiya qeydə alınmışdı. Ora xeyli sayda başı kəsilmiş meyitlər gətirilmişdi. 170 meyit tibbi ekspertiza
olunmuşdu. Xocalılar vardı ki, diri-diri baş dərisi soyulmuşdu. Sizcə, mən bunlara, nec reaksiya verirdim?
Mən özümdə deyildim, şok vəziyyətində idim! Mən bilmirdim haradayam, nə zaman yemək yediyimi belə
unutmuşdum. Mən bilmirdim, bu psixoloji şokdan sağala biləcəyəmmi?
Müsahibim hadisələrin sonrakı mərhələsində ermənilərin eybəcər xislətini dəhşət içində danışırdı:
“Xocalı əhalisinin çox hissəsi ermənilərin əlində idi, həm dirilər, həm ölülər. Ölüləri benzinə, pula, qızıla
dəyişirdilər. Bu ermənilərin açdığı XX əsrin ən dəhşətli bazarı idi!”
-- Xocalı soyqırınının təşkilatçıları və icraçıları Serj Sarkisyan, Seyran Ohanyan, Robet Köşəryan,
erməni hərbçiləri, Qarabadakı seperatçı silahlı qüvvələr, dünyaca tanınan erməni başkəsənləri, terrorçuları
Aramo, Molte Melkonyan, onun qardaşı Markan Melkonyan, Arkadi Dedobosyan, Nazaryan və digər
cəlladlar, həmçinin 366-cı motaatıcı alayın əsgər və zabitləri daha sonra 27 fevralda Qaradağlı, Meşəli,
Ayrımlı kəndlərində də dinc əhaliyə qarşı kütləvi qırğın törərətmişlər.
Riçard Lapaitis rus jurnalisti Viktoriya Yivlevanın ermənilərlə birlikdə Xocalıya getdiyindən,
çəkdiyi şəkillərdən, erməni sakilərinin insanlığa sığmayan davranışlarından da danışdı: “Onun çəkdiyi
şəkillərdə küçədəki südəmər körpələrin, uşaqların, qadınların meyitii açıq-aydın görünürdü. Ən dəhşətlisi
odur ki, Xocalıda küçələrdə meyitlərin qanı qurumamış ermənilər evləri zəbt ediblər. Hərəsi bir
azərbaycanlı evinin qapısında, divarına öz adını yazıb. Bir də həmin evlərin zirzəmisində 300-ə yaxın
Xocalı sakini qalmışdı”.
Müsahibim çox maraqlı bir faktla faciəni, cinayəti başqalarının adına bağlamaq istəyən ermənilərin
mənfur simasını açdı: “Onlar hansısa yadplanetli deyildilər. Mən yüzdən çox soyqırımı şahidi, Xocalı
girovları ilə danışan zaman məlum oldu ki, onların əksəriyyəti soyqırımı törədən keçmiş müəllimlərini,
keçmiş milisi, keçmiş həkimi tanıyıblar”.
Ağdam xəstaxanası, ermənilərin işgəncələrlə tanınmaz hala saldığı meyitlər. Yaralıların ahı anaların
naləsinə qarışıb. Riçardın bir küncdə taqətsiz halda oturub, gözləri mərmilərdən deşik-deşik olmuş balaca
qışın cəsədinə dikilib, xəstəxanada son ziyarəti idi. Xəyal dünyasında qırmızı gödəkcəli balaca qızcığazın
əlində çanta məktəbə getdiyini təsəvvür edərək öz- özünə:
-- Niyə axı, niyə? Siz insan ola bilməzsiniz, siz xristian deyilsiniz. Vəhşilər, faşistlər, qəddarlar,
cəlladlar, quldurlar, dinsizlər...
-- Oğul, ay oğul...- Yaşlı ananın səsi onu xəyallardan ayırdı. -- Biz bilmirik haralısan, hansı
ölkədənsən, amma biz səni burada görürük. Görürük ki, sən necə vaxtdı gəlib gedirsən, yazırsan, adamları
danışdırırsan.
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Ətrafdakı qadınlar da ananın sözünü təsdiqlədilər: “Düzdü!”, “Doğrudu!”, !Allah razı olsun!”
Ay oğul, Ana yalvarış dolu baxışlarla fikrinə davam etdi, vətəninə qayıdanda burada nə görmüsənsə
onu yaz, biz səndən başqa heç nə istəmirik, sadəcə gördüklərini yaz, bala.
Bu epizodu xatılayanda Riçard bildirdi ki, həmin anaların xahişi mənim həyat yolumu dəyişdi: “Mən
həmin analara and içdim ki, bunu edəcəm. Bakıya qayıdıb əşyalarımı Şahinin evində qoydum. O zaman
internet kimi məsafələri yaxın edən qlobal şəbəkə olmadığı üçün mən qatarla Rusiyadan keçib Vilnüsa
qayıtdım”.
Vilnüs, “Respublika” dövlət qəzetinin redaksiyası. Riçard əlində yazdığı məqalə, Xocalıda baş verən
soyqırımını sübut edən faktlarla -- fotolar, rəsmi məlumatlar, tibbi ekspertizalar, şahidlərin ifadələrindən
ibarət materiallarla siyasi şöbənin redaktorunun qəbulunda gəlir. Səssizcə bütün materialları redaktor
Alqimantas Jukasın stolunun üstünə qoyur.
-- Bu ermənilərin meyitidir, onları azərbaycanlılar öldürübmü? -- deyə Alqimantas Jukas dəhşət
içində reaksiya verir.
Rişard Lapaitist:
- Xeyir. Bu azərbaycanlıların meyitidir. Onları erməni faşistləri öldürüblər. Bu insanları tanınmaz,
eybəcər hala erməni başkəsənləri, cəlladları salıb. Baxın, bu südəmər körpədir, bu yaşlı qadının döşləri,
qulağı, barmağı kəsilib, bu qocanın baş dərisi soyulub, bu kişinin gözləri çıxarılıb. Bunları özlərini
dünyanın qədim, sivil xalqı adlandıran erməni vəhşiləri törədiblər...
-- Qlobal şəbəkənin olmadığı bir dövrdə, mən Bakıdan Vilnüsə qayıdanda xeyli vaxt keçməsinə
baxmayaraq Litvada bu haqda informasiya yox idi. Redaktor inana bilmədi, mən onunla xeyli mübahisə
etməli oldum. Nəhayət, Alqimantas Jukas bildirdi ki, materialları Sakraça göndərirəm, qoy baxsın, qərar
versin, səhər “bomba” partlayacaq. Mən Xocalıda ermənilərin və 366-cı motaatıcı alayın əsgər və zabitləri
ilə dinc əhaliyə qarşı törətdiyi soyqırımı haqqında məqaləmin və bu barədə əldə etdiyim sübutların, faktların
Litvanın rəsmi “Respublika” qəzetində şap olunmasına nail oldum.
Bu məqalədən sonra Alqimantas Jukas məni redaksiyaya çağırıb “Sən bizim qəzetin xüsusi müxbiri
olaraq Qarabağa yollanmaq istərdinmi?” – şəklində təklif etdi. Həmin anda mən tərəddüd etmədən qərar
qəbul etdim: Bu dəqiqədən sonra, hərbi jurnalist olacam.
Riçard Lapaitist onun həyat yolunu dəyişən, hərbi jurnalistikaya gətirən Xocalı soyqırımı ilə bağlı
bir epizodu xüsusi vurğuladı:
Bilmirəm, Leyla xanım, yazıda qeyd edəcəksiniz, ya yox, amma bunu bilməyinizi istəyirəm. O
zaman mən 23 yaşlı təcrübəsiz gənc idim. Sadə fotoaparatım vardı. Yanımda yaxşı geyinmiş, bahalı
aparatla təhciz olunmuş iki jurnalistdən biri digərinə: “Yox, burada heç nə baş verməyib”. Hiddətimi,
qəzəbimi saxlaya bilmədim: “Necə heç nə baş verməyib, bura əsl cəhənnəmə çevrilib”. Mən onda başa
düşdüm ki, satılmış KİV-lər, vicdanı və qəlbi olmayan jurnalistlər var. Ona görə də mənim hərbi
jurnalistikaya yolum xüsusi yoldur. Bu yol alçaq, şərəfsiz jurnalistlərə və qərəzli mediaya qarşı vicadanın
səsi ilə gedən, haqqın-ədalətin yoludur.
-- Mən Vilnüsdən Bakıya gələndən sonra yenidən Ağdama qayıtdım. Bu dəfə hərbi jurnalist kimi.
Ağdama ikinci səfərim zamanı şəhər bombalanırdı, mən güllələr, bombalar altında bir neçə dəfə ölümlə
rastlaşdım. Bir səfərimdə ölüm mənə lap yaxın olduğu zaman, mən ona yalvardım ki, məni apara bilərsən,
ancaq uşaqlara toxunma.
Cinayətkarların cəzasız qalması vicdanının diktəsi ilə döyünən Rişard Lapaitisin ürəyinə, ruhuna bu
gün də rahatlıq vermir: “ Bizim bütün səylərimizə, soyqırımına dair fakt və sübutlara baxmayaraq Xocalıda
dinc əhalini qətlə yetirən hərbi cinayətkarlardan heç biri cəzalandırılmayıb. Bu qatillər yazdıqları
kitablarda, memuarlarda Xocalı soyqırımını etiraf ediblər. Arkadi Tadevosyan kimi qatil siyasətçi
müsahibələrində deyirdi ki, Xocalı soyqırımını bizdən siyasətçilər tələb edirdi. Siyasət tələb edirdi ki,
olduqca çoxlu qan axıdaq. Məni narahat edən bir məsələ də 366-cı motaatıcı alayın əsgər və zabitlərinin
hələ də susması, cinayətdə iştiraklarını gizlətməsidir. Amma mən inanıram ki, erməni faşizmi bütün
dünyada tanınacaq, ədalət gələcək, hərbi cinayətlərdə köhnəlmiş iş yoxdur”.
Müsahibim müxtəlif dövlətləri gəzir, Xocalı soyqırımı haqqında tədbirlərdə gördüklərini,
bildiklərini, soyqırımı şahidlərindən eşitdiklərini dünya ictimaiyyətinə çatdırır. Baş qəhrəmanı və layihə
müəllifi olduğu, dünyanın müxtəlif dillərinə tərçümə edilərək, bir çox ölkələrdə nümayiş etdirilən “Sonsuz
dəhliz” sənədli filmi Xosalı soyqırımının beynəlxalq aləmə çatdırılmasında, tanıdılmasında böyük rol
oynayıb. O, deyir:: “Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması mənim məqsədinə çevrilib. İstəyirəm ki,
bütün dünya erməni vəhşiliyi, faşizmi haqqında bilsin. Buna görə də, Xocalı soyqırımının şahidi olan bütün
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jurnalistləri vicdanının səsini dinləməyə, gözləri ilə gördüklərini danışmağa, mediada yayınlamağa
çağırıram. Mən cinayətkarların, dinc xocalıların qatillərinin cəzalandırılmasını istəyirəm. Xocalı soyqırımı
cinayətkarları mütləq cəzalandırılmalıdır ki, onlar bir daha baş qaldırmasın, digər dövlətlərdə də dinc
əhaliyə qarşı belə vəhşilik, soyqırımı törədilməsin”.
-Bilirsiniz, Xocalı haqqında yazımdan sonra ermənilər məni ölümlə təhdid etməyə başladıqda
bacardığım hər şeyi etdiyimi anladım... Amma yenə də ağrı ürəyimdə yaşayır ... Uşaqların və qadınların
gözlərini hər zaman görəcəyəm... Mən litvalıyam, amma bütün bunları xatırladıqca həmişə belə dəhşətli bir
ağrı çəkirəm !!!! Qoy, İlahi qeyri-insani vəhşiliyi mühakimə etsin!
Görüşümüzün sonunda, o, xocalılara, ümümən Azərbaycan xalqına dərin hüznlə başsağlığı verdi.
Onu da bildirdi ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman, mərd xalqdı, mən bu xalqın döyüş ruhuna heyranam.
Ermənilər Azərbaycan əsgərləri ilə üz-üzə gəlməkdən həmişə çəkiniblər, onların gücü yalnız əliyalın, dinc
əhaliyə çatır, mülki əhali qarşısında “qəhrəman”a çevrilirlər.
Xocalı soyqırımının bu ildönümü, Xocalı qurbanlarının anım günü fərqlidir. Bu gün Azərbaycan
qalibdir, bu qalibiyyəti xalqınıza yaşadan Azərbaycan əsgəri, Ali Baş Komandandır.
Düşünürəm, dili dilimizdən, dini dinimizdən olmayan litvalı jurnalist Riçard Lapaitisi Azərbaycan
xalqı niyə bu qədər sevir?! Sadəcə bir cavabı var: O, təmiz vicdana malik əsl İNSANdır!
Xalq qəzeti .- 2021.- 27 fevral.- № 45.- S. 12.
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Yeni reallıqlar Xocalı qətliamına beynəlxalq səviyyədə siyasi qiymət verilməsinə zəmin
yaradır
Mənsumə Babayeva
Ermənistanın separatçılıq siyasəti nəticəsində təkcə torpaqlarımız işğal edilməyib, dünyada misli
görünməmiş hərbi cinayətlər törədilib, günahsız insanlar qətlə yetirilib. Eyni zamanda, Azərbaycan xalqına
məxsus çoxəsrlik qədim tarixi-dini abidələr dağıdılaraq yerlə-yeksan edilib, bir qismi isə saxtalaşdırılıb,
bəziləri erməniləşdirilib.
AMEA-nın Tarix İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cəbi
Bəhramov mövzu ilə bağlı “İki sahil” qəzetinin suallarını cavablandırıb.
- Cəbi müəllim, ermənilərin tarixi Azərbaycan torpaqlarında “böyük Ermənistan” dövləti
yaratmaq ideyasının əsasında bu millətin genlərindən qaynaqlanan vəhşilik, qana hərislik kimi mənfur
niyyətlər dayanır. Məsələ ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik...
-Tarixi mənbələr sübut edir ki, erməni millətçilərinin türk xalqlarına qarşı yürütdükləri düşmənçilik
siyasətinin 200 ildən artıq yaşı vardır. Xalqımıza, türk dünyasına qarşı erməni daşnaklarının həyata
keçirdikləri soyqırımlarında da məqsəd göz dikdikləri türk torpaqları hesabına “böyük Ermənistan” dövləti
yaratmaqdır. Prezident İlham Əliyev mötəbər beynəlxalq tədbirlərdə, nüfuzlu dövlətlərin rəsmiləri ilə
görüşlərində faktlara əsaslanaraq dəfələrlə sübut edib ki, İrəvan, Zəngəzur və digər ərazilər tarixi
Azərbaycan torpaqlarıdır. Yəni, indiki Ermənistan Respublikası Azərbaycan torpaqları hesabına yaradılıb.
Arxiv sənədləri ilə təsdiqlənən bu faktın sübuta ehtiyacı yoxdur, bu tarixdir. Ermənilər isə həyasızcasına
iddia edirlər ki, guya tarixi İrəvan qalası onlara məxsus olub və “Yerevanqala” adlandırılıb. Tarixi
mənbələrdə də göstərilir ki, 5 əsr bundan əvvəl ermənilərin dövləti olmayıb. Ermənistan adlı dövlət 200 il
öncə, daha dəqiq desək, 1813 və 1828-ci illərdə Rusiya və İran arasında bağlanmış Gülüstan və Türkmənçay
sülh müqavilələri nəticəsində, Azərbaycan torpaqlarının bu iki imperiya arasında bölüşdürülməsi hesabına
yaranıb. Əminliklə demək olar ki, Ermənistanın varlığı imperialist qüvvələrin məqsədyönlü, işğalçılıq
siyasətinin nəticəsidir.
1918-ci ildə Cənubi Qafqazda ilk erməni dövləti yarandıqdan sonra İrəvan Ermənistanın paytaxtına
çevrilmişdir. XIX əsrin əvvəllərində (rus qoşunlarının işğalından sonra) şəhərin adı Erivan (Grivanğ) kimi
yazılmış, XX əsrdə tarixdə ilk dəfə erməni dövlətinin paytaxtına çevrildikdən sonra Yerevan
adlandırılmışdır. Onu da qeyd edək ki, 1828-ci il fevralın 10-da Rusiya ilə Qacarlar İranı arasında imzalanan
Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci maddəsinə əsasən İranda yaşayan ermənilərə sərbəst olaraq Rusiyanın
himayəsinə keçmək hüququ verilir. Müqaviləyə əsasən rus qoşunlarının Cənubi Azərbaycandan geri
çəkilmə prosesi martın 8-dən, Marağadan başlanır. Bu köçün sübutu da var. Ermənilərin Qarabağa
köçürülməsinin 150 illiyi münasibətilə 1978-ci ildə keçmiş Mardakert rayonunun Marağaşen kəndində
üzərində “Marağa – 150” sözləri yazılmış abidə ucaldılmışdı. Lakin Dağlıq Qarabağ Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal edildikdən sonra həmin abidə dağıdılmışdır. Köçürülmə prosesinə rəhbərlik edən
erməni əsilli polkovnik Yeğiazar Lazaryev ermənilərə müraciətində deyirdi: “Orada siz xristianların
məskunlaşdığı yeni vətən əldə edəcəksiniz... Tələsin! Vaxt qiymətlidir. Tezliklə rus qoşunları İranı tərk
edəcək, bundan sonra sizin köçməyiniz çətinləşəcək və biz sizin təhlükəsiz köçməyinizə cavabdeh
olmayacağıq. Azca itkiyə məruz qalsanız da, qısa zamanda hər şeyə nail olacaqsınız, özü də həmişəlik”. Y.
Lazaryevin 1828-ci ildə “yeni vətən” hesab etdiyi əraziləri bu gün Ermənistan həyasızcasına qədim erməni
torpağı adlandırır. Rusiya imperatorunun 11 mart 1836-cı il tarixli fərmanı ilə alban apostol kilsəsi yeni
yaradılan erməni-qriqorian Qarabağ yeparxiyasının tərkibinə qatılmaqla Eçmiədzin katolikosluğuna tabe
etdirildi. Bundan sonra Qarabağ ərazisində yaşayan albanların tədricən öz identikliklərini itirərək
erməniləşmələri prosesi daha da sürətləndi.
- Dediklərinizdən aydın olur ki, başqalarına məxsus olanları mənimsəmək erməniliyin
mahiyyətindən qaynaqlanan nadanlıqdır. Ermənilərin işğal altında saxladıqları Azərbaycan
torpaqlarında xalqımıza məxsus mədəni-tarixi abidələrimizə qarşı törətdikləri vandallıqlar onların
mənəviyyatsızlıqlarını göstərir. Mənəvi terrorları törədən ermənilərin mənfur niyyətləri həm də bəşəri
cinayətdir.
-1918-1920-ci illərdə Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri soyqırımından sonra Ermənistan
Azərbaycan torpaqlarında tarixi abidələri dağıtmağa, toponimləri, adları dəyişdirdi. 1935-ci ildən etibarən
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İrəvan şəhəri daxil olmaqla bütün toponimlər erməniləşdirildi. Bu, Azərbaycan xalqının tarixinə və
mədəniyyətinə qarşı mənəvi soyqırımı, vandalizmi aktı idi. Bu cinayətləri törədən ermənilərin məqsədi
Azərbaycan xalqının tarixini, milli-mənəvi dəyərlərini tamamilə silib məhv etmək idi. Aparılan tədqiqatlar,
işğaldan azad olunan ərazilərimizdə ermənilərin müqəddəs ziyarətgahlarımızda, dini ocaqlarımızda
törətdiyi vəhşiliklər barbarların mənfur niyyətlərindən xəbər verir. Yəni, erməni faşizmi ən ağır
cinayətlərə əl atmaqdan belə çəkinmirlər. Bu məsələ tanınmış tarixçi alim Nazim Mustafanın “Ermənilərin
vandalizm aktlı: Soyqırım” əsərində də geniş şəkildə əks olunub. İllərdən bəri etnik təmizləmə siyasəti
aparan ermənilər qərbi Azərbaycanda, indiki Ermənistanda xalqımıza məxsus bütün maddi-mədəniyyət
nümunələrini məhv etmiş, dağıdılmış, silinməsi mümkün olmayan abidələr isə başqa xalqlara məxsus
abidələr kimi beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edilmişdir. Hazırda Ermənistan ərazisində ta qədimdən
azərbaycanlıların adlandırdıqları 40 minə yaxın oykonimlərin (yaşayış məntəqələri, şəhərlər, kəndlər,
yaylaqlar, məhəllələr və s.), hidronimlərin (çaylar, göllər, bulaqlar, şəlalələr və s.) və oronimlərin (dağlar,
dərələr, aşırımlar, düzənliklər və s.) adları erməniləşdirilmişdir. Həmin proses işğaldan azad olunan
Qarabağ ərazisində də aparılıb. Belə ki, onlar işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin adlarını dəyişdiriblər.
Bununla da onlar Ağdam şəhəri “Akn”, Füzuli şəhəri “Varanda”, Zəngilan şəhəri “Kovsakan”, Qubadlı
şəhəri “Sanasar”, Kəlbəcər şəhəri “Karvacar”, Cəbrayıl şəhəri “Crakan” adlandırılmışdır. Dünyanın gözü
qarşısında soyqırıma məruz qoyulan Xocalı şəhəri, onun işğal planını hazırlayan Rusiya ordusunun sabiq
generalı Xristofer İvanyanın adı ilə “İvanyan” adlandırılmışdır. Sözsüz ki, Azərbaycanın tarixi ərazilərində
insanlıq və mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərə, mədəni irsin dağıdılmasına görə Ermənistan məsuliyyət
daşıyır. Ermənistanın xalqımıza məxsus abidələri dağıtması “Silahlı münaqişə baş verdikdə mədəni
dəyərlərin qorunması haqqında” 1954-cü il Haaqa Konvensiyası, “Arxeoloji irsin mühafizəsi haqqında”
1992-ci il Avropa Konvensiyası və “Ümumdünya mədəni və təbii irsin mühafizəsi haqqında” UNESCOnun 1972-ci il Konvensiyasının tələblərinə ziddir. Ermənistan tərəfindən Azərbaycan xalqının mədəni
irsinin məhv edilməsinə və saxtalaşdırılmasına yönəlmiş, beynəlxalq sənədlərdə bəşəri cinayət kimi
qiymətləndirilən bu əməllər bütün bəşər mədəniyyətinə qarşı təcavüzdür.
- Ermənilər mədəni irsimizi məhv etməklə yanaşı, insanlıq əleyhinə də cinayətlər törədiblər. Ötən
əsrin ən qanlı qətliamı olan Xocalı soyqırımı dəhşətləri ilə seçilən bəşəri cinayətdir. Ermənistanın sabiq
prezidentlərinin iştirak etdikləri Xocalı soyqırımı göstərir ki, terrorçuluq, insan qanına hərislik bu
millətin dövlət siyasətinin əsasını təşkil edir...
- Erməni faşistlərinin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri dəhşətli faciələrdən biri də Xocalı
soyqırımıdır ki, artıq bu qanlı terror hadisəsindən 29 il ötür. Məlum olduğu kimi, həmin gecə dinc əhaliyə
amansızlıqla divan tutulub, 613 nəfər qətlə yetirilib, cəsədlər təhqir olunub, 1275 nəfər girov götürülüb.
Qətlə yetirilənlərin 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca idi. Hərbi təcavüz nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv
edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideynlərindən birini itirib. Sevindirici haldır ki, bu il
xalqımız bu faciənin növbəti ildönümünü işğalçı üzərində qazanılmış tarixi qələbə ilə qeyd edir. Bir
dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınan Xocalı soyqırımında qətlə yetirilən şəhidlərimizin ruhu
rahatdır. Yeni reallıqlar Azərbaycanın hərbi, gücünü göstərməklə Xocalı qətliamının siyasi və hüquqi
aspektlərini daha mükəmməl, geniş miqyasda təhlilini, siyasi qiymət verilməsini zəruri edir. Beynəlxalq
hüququn normalarına əsasən Ermənistanın dövlət qismində Xocalıda törətdiyi əməllər beynəlxalq cinayət
hesab olunur və keçmiş SSRİ-nin Xankəndində yerləşdirilmiş və rəhbər strukturlarında çoxlu sayda erməni
əsilli zabitlərin xidmət etdiyi 366-cı motoatıcı alayının hərbi qulluqçularını və zirehli texnikasını cəlb
etməklə bu əməlləri törətmiş şəxslərin - Ermənistanın əvvəlki prezidentləri Serj Sarkisyan və Robert
Koçaryanın, cinayətə cəlb olunması labüddür. Soyqırımda iştirak edən Ermənistanın digər yüksək vəzifəli
siyasi və hərbi qulluqçuları, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın yaratdığı separatçı
rejimin rəhbərlərinin ədalət məhkəməsi qarşısında cavab vermə vaxtıdır. Heydər Əliyev Fondu Xocalı
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama obyektiv qiymət verilməsi
istiqamətində genişmiqyaslı təbliğat aparılır. Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
illərədən bəri davam etdirilən “Qarabağa azadlıq, Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində dünyanın bir
çox ölkələrində mitinqlər, yürüşlər, aksiyalar təşkil olunur, soyqırım qurbanlarının xatirələri hörmətlə yad
olunur. Məqsəd Xocalı qətliamının insanlığa qarşı törədilmiş ən böyük cinayət kimi beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən tanınmasıdır. Təsadüfi deyil ki, ABŞ-ın 20-dən çox ştatı, Pakistan, Macarıstan, Ruminya,
Meksika kimi başqa dövlətlərin parlamentlərində Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın
xarici siyasətinin, dünyada möhkəmlənən nüfuzunun göstəricisidir.
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- Cəbi müəllim, bildiyimiz kimi, artıq 44 günlük müharibə qələbəmizlə yekunlaşdı. Bununla da
ermənilərin Azərbaycana qarşı törətdikləri vəhşiliklərin qurbanları olan şəhidlərimizin qisası alındı...
- Ölkə başçısı cənab İlham Əliyev işğaldan azad olunan torpaqlarımıza səfərləri zamanı ilə növbədə
şəhidlərimizi yad edir, onların adlarının əbədiləşdirilməsi üçün görüləcək işlərdən bəhs edir. Bu diqqət
şəhid ailələrinə də göstərilir. Prezident İlham Əliyev həmin ərazilərə səfərləri zamanı tarixin izlərini hər
daşında yaşadan abidələrimizə qarşı törədilən vəhşilikləri lənətləyir. Beynəlxalq təşkilatları bu mənzərəni
müşahidə etmələri üçün ölkəmizə dəvət edir. Bildirir ki, qoy bütün dünya erməni faşizminin izlərini,
dağıntıları, yandırılan şəhərləri öz gözləri ilə görsünlər. Sözsüz ki, bu istiqamətdə işləri daha da
genişləndirmək, bununla da erməni vəhşiliyini dünyada geniş şəkildə təbliğ etmək lazımdır. Prezident
İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, bu müharibədə biz erməni faşizminin onurğa sümüyünü qırdıq. Bununla
da 44 günlük Vətən müharibəsində Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi ordumuz
torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə yanaşı, ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırım və
vandalizmin qısasını da aldı. Yeri gəlmişkən, onu da bildirim ki, II Qarabağ müharibəsində ermənilərin
Qarabağda qalması, statusla bağlı böyük güclərin, Fransanın cəhdlərinə məntiqli çıxışları ilə cavab verən
Prezident İlham Əliyev bir daha qətiyyətli lider olduğunu təsdiqlədi. Mənfur niyyətlərinə nail olmağa
çalışan havadarlar dövlət başçımızın siyasi iradəsinə qalib gəlməyi bacarmadılar. Bununla da həmin
dövlətlər gördülər ki, artıq onların qarşısında güclü, qüdrətli, bütün dünyada öz sözünü deməyi bacaran
Azərbaycan var.
İki sahil.-2021.-27 fevral.-№38.-S.29.
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Xocalı faciəsi
Maarifə Hacıyeva
Bu gün Ermənistan adlanan torpağın tarixən erməni torpağı olmadığı bütün tarixçilərə, elm
adamlarına, elə ermənilərin özlərinə də məlumdur.
Bu torpaq tarixi Azərbaycan torpağı olmaqla bərabər, Ermənistanın bugünkü paytaxtı Yerevan da
Azərbaycanın İrəvan xanlığının inşa etdiyi qanuni, halalca Azərbaycan şəhəridir. Tarixçilər bu barədə də
öz mədəniyyəti, bazar yerləri, karvansaraları, bağçaları ilə məşhur olan İrəvan xanlığının İrəvan şəhəri
haqqında məlumatlar verirlər.
Əsası 1510-cu ildə Azərbaycanın Səfəvi Dövlətinin hökmdarı Şah İsmayıl Xətainin vəziri Rəvanqulu
xan tərəfindən qoyulan və onun şərəfinə Rəvan adlandırılan, əhalisi Azərbaycan türklərindən ibarət olan
İrəvan şəhəri Azərbaycanın İrəvan xanlığına məxsus şəhərdir.
1813-cü ildən başlayaraq, təkcə Qarabağa deyil, Çarlıq Rusiyasının Azərbaycanın İrəvan xanlığı
ərazisində də köçəri erməniləri yerləşdirməsi isə böyük tarixi ədalətsizlikdir.
Bu gün Yerevan adlanan şəhər 1918-ci ildə 9 min kv.km olan İrəvan xanığının ərazisində
yaradılmışdır. O dövrdə (1918-1920) Azərbaycan Çarlıq Rusiyasından ayrılıb müstəqilliyini elan etmişdi.
Rusiyada 1917-ci ildən hakimiyyətə gələn bolşeviklər Azərbaycan müstəqilliyinə mane olmaq məqsədilə
ADR hökumətini məcbur etmişlər ki, İrəvan şəhərini paytaxt kimi qondarma Ermənistan dövlətinə
verilməsinə razılıq versin.
Cənubi Qafqazda sülhü təmin etmək, Azərbaycanın müstəqil dövlətini yaşatmaq xatirinə İrəvanın
paytaxt kimi Ermənistana verilməsinə ADR hökuməti məcbur oldu. Əlbəttə, bu, tarixi səhv idi və zaman
keçdikcə də bu səhv Azərbaycana baha başa gəldi. Sonrakı illərdə də və 1988-ci ildən başlayaraq
Azərbaycan türklərinin öz tarixi Göyçə, İrəvan torpaqlarından gəlmə ermənilər tərəfindən deportasiyası
başlandı. Torpaqlarımızda məskunlaşan gəlmə, köçəri hayas ermənilər Sovet Rusiyasının himayədarlığı ilə
tarixi Azərbaycan torpağı olan Göyçə, Zəngəzur torpaqlarında möhkəmləndilər və Prezident İlham
Əliyevin dediyi kimi: "Tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaranan Ermənistan özünə aid olmayan torpaqda
dövlət qurdu".
Tarixçi alimlərin yazdığı kimi: "Tarix boyu nəinki Qarabağın, hətta İrəvan xanlığının, Zəngəzurun,
Göyçə mahalının ermənilərlə heç bir əlaqəsi olmamışdır. Yəni ermənilər bugünkü qondarma Ermənistanı
belə tərk etməlidirlər. Əslində, bu millətin nəinki uydurma "Böyük Ermənistan"a, kiçik bir Ermənistana
belə haqqı yoxdur" (Fazil Qaraoğlu).
Tarixdən hər kəsə məlumdur ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək məqsədilə 1806-1813, 18261828-ci illərdə müharibəyə girən Çar Rusiyası ilə İranın bağladıqları 1813-cü il "Gülüstan", 1828-ci il
"Türkmənçay" müqavilələri ilə Azərbaycan torpaqları Araz çayı boyunca ikiyə bölündükdən sonra işğalçı
qüvvələr dünyaya səpələnmiş köçəri erməniləri gətirib Azərbaycanın Qarabağ və başqa bölgələrində
yerləşdirdilər. Lakin zaman keçdikcə onlar köçəri olduqlarını unudaraq torpaq iddiasında olmağa və
xəyanətkar fəaliyyətə başladılar.
Ermənilərin xəyanətkar xislətini elə "Gülüstan" müqaviləsinin iştirakçısı olan rus yazıçı və diplomatı
A.S.Qriboyedov da dərk etmişdi. O, rus çarına yazdığı bir məktubda bunu açıqca ifadə edərək yazırdı:
"Əlahəzrət, Rusiyanın mərkəzi torpaqlarında ermənilərin yerləşməsinə icazə verməyin. Onlar elə
qəbilədəndirlər ki, bir neçə on il bu torpaqlarda yaşadıqdan sonra hay-küy salıb bu torpaqların onların ata
və babalarından qaldığını deyəcəklər".
Tarix ermənilərin bu nankor xislətini gördü. Ermənilər elə 1813-cü və 1828-ci ildən Qarabağa
köçürüldükdən sonra yavaş-yavaş torpaq iddiasına düşdülər, Qərb və rus havadarlarının köməyi ilə
təşkilatlanmağa başladılar.
Fitnəkar ermənilərin Tiflisdə qurduqları "Daşnaksütun" (1897), Cenevrədə qurduqları "Hnçak"
(1897) və "ASALA" terror təşkilatları fəaliyyətə başladı. Erməni terror təşkilatları xəyal etdikləri "Böyük
Ermənistan" dövlətini qurmaq üçün Rusiya, Fransa, İngiltərə kimi xristian dövlətlərindən dəstək alırdılar.
Adıkeçən terror təşkilatları "Böyük Ermənistan" adlı dövlət qurmaq üçün Türkiyənin Anadoludan
başlayaraq Aralıq dənizinə qədər olan ərazisini, Azərbaycanın Qarabağ, Naxçıvan, Gürcüstanın Axalkala,
Borçalı, Batum torpaqlarını zəbt etmək istəyirdilər. Onlar bu fitnəkar xəyala aludə olmuşdular. Rus alimi
və jurnalisti Veliçkonun etiraf etdiyi kimi: "Ermənilər "Böyük Ermənistan" xülyasına elə uyublar ki, onlar
bu xəritəni Tiflisdən az qala Voronejə qədər uzadıblar".
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Erməni terror təşkilatının üzvləri zaman-zaman Türkiyə və Azərbaycan torpaqlarında ara qarışdırır
və çaxnaşmalar salırdılar. Ruslardan və bir çox Avropa dövlətlərindən aldıqları dəstək sayəsində soyqırımı
törədirdilər.
Azərbaycanın Sovetlər Birliyi tərkibində yaşadığı 70 il ərzində (1920-1991) rus dövləti hər zaman
Ermənistana ayrıcalıq göstərib zaman-zaman torpaqlarımızdan kəsib köhnə əlaltısına "hədiyyə" etmişdir.
Bu həqiqətlər 1988-ci ildən bu günə qədər yazılmış bir çox kitab və məqalələrdə öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan torpaqlarının 1813-1928-ci ilə qədər ərazisinin statistikası da bu "hədiyyələrin"
miqdarını açıq-aydın göstərməkdir.
Azərbaycan torpaqları İrana və Rusiyaya ilhaq nəticəsində və erməni terroru nəticəsində aşağıdakı
şəklə düşmüşdür:
1813-1828-ci ilə qədər Azərbaycan ərazisi 410 min kv.km idi.
1813-1828-ci illərdə İrana ilhaq edilmiş Cənubi Azərbaycanın sahəsi təxminən 280 min kv.km idi.
Rusiyaya ilhaq edilmiş Şimali Azərbaycanın sahəsi isə təxminən 130 min kv.km idi.
1918-ci ildə Rusiyanın təzyiqi ilə ermənilərə verilmiş İrəvan xanlığının sahəsi 9 min kv.km idi.
Rusiyaya verilmiş Dərbənd xanlığının sahəsi 7 min kv.km idi.
Bu ilhaqlardan sonra 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurulduğu
ərazinin sahəsi təxminən 114 min kv.km qalmışdı.
1920-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasını işğal edən rus sovet imperiyasının
bölüşdürüldüyü Azərbaycan əraziləri aşağıdakı şəkildə idi:
Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasının nəzarətinə verilən Zəngəzur, Göyçə, Şərur, Dərələyəz,
Dilican və gürcülərin qismən nəzarətinə verilən azərbaycanlıların yaşadıqları torpaqların Borçalı ilə
birlikdə sahəsi təxminən 27,4 min kv.km idi.
1920-1991-ci illərdə SSRİ əsarəti altında qalmış Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası ərazisinin
sahəsi artıq 86,6 min kv.km qalmışdı.
1988-1993-cü illərdə rusların köməyi ilə Azərbaycanın ermənilər tərəfindən Şuşa, Xankəndi,
Xocavənd, Ağdərə, Hadrut əraziləri işğal olundu və onların işğal tarixi: 1988-1993-cü illər və sahəsi 4400
kv.km idi.
1992-1993-cü illərdə erməni işğalçıları rusların köməyi ilə Azərbaycanın yeddi rayonunu və Şuşa
şəhərini işğal etdilər...
Erməni terroru vasitəsilə Azərbaycanın işğal olan torpaqları sırasında Xocalı da var. Xocalı 7000
əhalisi olan bir şəhərdir. Bu şəhər strateji cəhətdən çox vacib olan Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi
yollarının üstündə yerləşir. Xocalı Azərbaycanın qədim diyarlarından biri olan Qarabağdadır. Dünya
tarixçiləri, arxeoloq və antropoloqlar yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağ bütöv
Qarabağın və bütöv Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. Neçə min illər əvvəl Qarabağ torpağında
Azərbaycan türkləri yaşayıb və öz tarixi izlərini, mədəniyyətlərini yaşatmışlar. Tarixə bəlli olan və dünya
muzeylərini bəzəyən Xocalı-Gədəbəy-Quruçay mədəniyyət inciləri (e.ə. XIV-VIII əsrlər) Qarabağla
bağlıdır. Qarabağın Füzuli bölgəsində aşkar edilmiş Azıx mağarası da dünya alimlərinə məlumdur.
Xocalıda aparılan qazıntılar nəticəsində aşkar edilən qədim sandıq qəbirlər, kurqanlar, tökmə təpələr,
abidələr bu diyarın qədim insan məskəni olduğunu sübut etmiş, onların məhz Azərbaycan türkləri olduğunu
elmi əsaslarla təsdiqləmişdir.
Xocalıda aşkar olunmuş qiymətli sənət incilərinin əksəriyyəti hələ sovet dönəmi illərində Moskva və
Sankt-Peterburqun dünya şöhrətli muzeylərində (Moskva Tarix Muzeyi və Sankt-Peterburqun Ermitaj
muzeyi) dünyanın başqa incəsənət nümunələri ilə bir sırada nümayiş etdirilmişdir.
Xocalı abidələri dini mərasimlər, ayinlər, ibtidai memarlıq, təsərrüfat və sənətkarlıq sahələri
haqqında qiymətli mənbədir. E.ə. III minilliyə aid Xankəndi və Xaçınçay kurqanları, Qarağacı yaşayış
məskəni e.ə. II minilliyin birinci yarısına aid Üzərliktəpə şəhər yeri, Xocalı ilə həmdövr olan Axmaxı,
Dovşanlı, Ballıqaya, Sırxavənd abidələri bu qəbildəndir.
Xocalı abidələri kompleksi Azərbaycan xalqının ulu keçmişinin yadigarı və şahididir. Xocalıda
bütün dünyada məşhur olan qəbim abidələr kompleksi, bütövlükdə Qarabağ abidələri, ermənilərin gözünə
bıçaq kimi batırdı.
1990-1991-ci illərdə Xocalıda geniş tikinti işləri gedirdi. Çexoslovakiyadan hazır evlər, avadanlıqları
ilə birlikdə göndərilmişdi. Bunlar Ermənistandan və Xankəndidən qovulan Azərbaycan türkləri və 1989-cu
ildə Özbəkistanda ermənilər tərəfindən faciəyə uğrayan, Özbəkistandan didərgin salınan (ahıska) məhsəti
türkləri üçün idi. Faciə törədildiyi üçün həmin evlər qurulub köçkünlərə verilmədi.
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Xocalı şəhəri ermənilərin blokadasına məruz qalmışdı. Şəhər yerli əhalinin cəsarət və qəhrəmanlığı
sayəsində yaşayırdı. Yerli mühafizəçi və milis dəstələri şəhərin mühafizəsini təmin etməyə çalışırdılar.
Şəhərə 1991-ci ilin ikinci yarısından ruslara arxalanan erməni silahlı dəstələrinin hücumları müntəzəm
olaraq davam edirdi. Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı qüvvələri keçmiş Sovet İttifaqının
366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdi. Şəhərin tutulması zirehli maşınların,
tankların və "Alazan" tipli raketlərin atəşi ilə başladı. Xocalı üç tərəfdən mühasirəyə alınmışdı və yerli dinc
əhali xilas olmaq üçün Əsgəran istiqamətində qaçmağa cəhd edirdi. Amma hadisənin gedişindən məlum
olmuşdur ki, bu yolda ermənilər onlara tələ qurmuşdular. Naxçıvanik kəndinin yaxınlığında erməni silahlı
qüvvələri silahsız dinc əhalini amansızcasına qətlə yetirmişdir.
Əsgəran-Naxçıvanik istiqamətində bu dəhşətdən qaçıb qurtulmağa çalışan insanların bir qismi dərə
və meşələrdə qaçmaqdan taqətdən düşərək qışın şaxtasında donaraq məhv oldular. İnsanların çoxu da onları
izləyən erməni quldurlarının amansız işgəncələrinə məruz qalaraq qətlə yetirildilər. Uşaqlar, qadınlar,
qocalar erməni quldurları tərəfindən amansızlıqla öldürüldülər. Erməni silahlı qüvvələri hər bir Xocalı
sakininin arxasına düşərək taqətsiz qız-qadınları, hətta körpə uşaqları öldürür, meyitləri tanınmaz hala
salırdılar.
Erməni silahlı qüvvələri keçmiş Sovet İttifaqının 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalı şəhərini
darmadağın edərək bütün əhalinin başına amansız vəhşiliklər gətirdi, nəticədə 613 nəfər öldürüldü.
Onlardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın və 70-i yaşlı insandır. 8 ailə tamamilə yer üzündən silindi, 25 uşaq hər
iki valideynini, 130 uşaq isə bir valideynini itirdi, 487 nəfər yaralandı, onlardan 76-sı uşaq idi. 1275 nəfər
girov götürüldü, 150 nəfər itkin düşdü.
1992-ci ilin 26 fevralında erməni vəhşilərinin törətdikləri soyqırım Xocalı soyqırımı kimi tarixləşdi.
Ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüş xalqımızın cəsarətli oğlu
Çingiz Mustafayev misilsiz hünər göstərərək fevralın 28-də vertolyotla faciə yerində olmuş, erməni
quldurlarının törətdiyi vəhşiliyi kamera ilə çəkmiş və dünya xalqlarına çatdırmaqla erməni vəhşiliyinin nə
olduğunu dünyanın bir neçə televiziya ekranlarında nümayiş etdirmişdir.
Erməni quldurları tərəfindən törədilmiş bu soyqırım, eyni zamanda bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir
cinayətdir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə 26 fevral "Xocalı soyqırımı və milli matəm
günü" elan olunmuş, bu barədə bütün beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilmişdir.
Vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, işgəncələr verilmiş, şikəst edilmiş həmvətənlərimizin xatirəsi, erməni
quldurlarının xalqımıza qarşı törətdiyi Xocalı dəhşəti, faciəsi heç zaman unudulmayacaq!
Xocalıda törədilmiş qanlı soyqırım tarixdə ən faciəli soyqırım hadisələrindən biridir. Bu soyqırım
dünyanın məşhur Xatın (Belarus), Sonqmi (Vyetnam), Xirosimo (Yaponiya) kimi faciələri ilə müqayisə
edilir. Yüzlərlə insan cənazəsi, qulaqları kəsilmiş, kəllələri dağıdılmış insanlar, əksəriyyəti isə yaxın
məsafədən başından güllələnmiş uşaq, qadın, yaşlı insan meyitləri vəhşi ermənilərin törətdiyi faciənin
mənzərəsi idi. Ermənilərin törətdiyi insana aid olmayan bu vəhşilik erməni faşist düşmənlərinin
Azərbaycana vurduğu ən böyük zərbələrdən biridir.
Türkiyənin Manisa şəhərində yaşayan şairə xanım Gülsüm Gülməz Xocalıda erməni quldurlarının
törətdiyi faciəni belə lənətləyir:
Hocalı soykırımı
Hocalı soykırımı, kıyım yıl doksan iki,
Eli kanlı cellatlar, gözü dönmuş ermeni.
Yok ederken Türk'ü, iyirmi beş Şubat gecesi,
Neredeydi insanlık, bütün dünya seyretti!..
Ne çocuk, ne genc, ne de dediler yaşlı,
Acımadan vicdansızca, katlederken canları,
Ayırmışlar parçalara, eli kolu, kanadı,
Hocalının etrafı, her yer kana boyandı.
Küçücük çocuklar, yaralanmış körpe ten,
Diri diri yakmışlar, caresizce ağlarken,
Feryatlar gök kubbeyi alev alev yakarken,
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Kulaklar sağır olmuş, dilleri tutulmuş neden...
Şehit dolu her yer, tuz basıldı yarama,
Bunca vahşet içinde, yok insanlık arama,
Kimi öksüz boynu bükük kimi yetim kaldı da,
Ağlar analar ağlar, Dağlık Karabağ'da.
Aynıdır hep töremiz, adetimiz aynıdır,
Dilimiz öz Türkce'miz, kelamımız aynıdır,
Nerde dursak olalım, Türk Türk'ü hep savunur,
Azerbaycan Türkü'dür, hepsi canda barınır!..
Və 44 gün, 44 gecə
Əziz oxucu! Düz bir il əvvəl - 2020-ci il 21 fevralda Türkiyənin İğdır şəhərində Xocalı soyqırımı ilə
bağlı keçirilən konfransda oxuduğum məruzənin mətni bu şəkildə idi. İndi zaman dəyişdi, haqq-ədalət
yerini tapdı.
Atalar gözəl deyib: "Buynuzlu qoçun qisası buynuzsuzda qalmaz". İşğal olunmuş torpaqlarımız Ali
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin fövqəladə yüksək rəhbərliyi, müzəffər Azərbaycan ordusunun, şəhid
və qazilərimizin qanı və canı bahasına yağı, faşist düşmənlərdən bir-birinin ardınca 44 günə azad oldu.
"Xocalı soyqırımını törədən mənfur düşmən ermənilər döyüş meydanında məğlub oldu" (Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev).
27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan II Qarabağ müharibəsinə 9 noyabrda son qoyuldu. İşğal altında
olan torpaqlarımız əsl sahiblərinə qovuşdu. Tarixlər aşağıdakı kimi sıralandı:
Cəbrayıl - 18 oktyabr 2020
Füzuli - 19 oktyabr 2020
Zəngilan - 20 oktyabr 2020
Qubadlı - 25 oktyabr 2020
Şuşa - 8 noyabr 2020
Noyabrın 10-da Bəyannamə imzalandı. Terrorçu Ermənistan tökdüyü qanda boğularaq məğlub və
təslim oldu. Xocalı soyqırımını törədən işğalçı Ermənistan döyüş meydanında məğlub oldu. Azərbaycan
Respublikasının məğrur Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və
məğlub Ermənistanın Baş naziri imza atdılar. Bu bəyannaməyə Sülh müqaviləsi ilə Qarabağın işğaldan
azad olunması 2020-ci il 9 noyabr gecə
00-da, yəni 10 noyabra təsadüf etdi.
Bəyannaməyə əsasən, erməni işğalçı qoşunları 20 noyabr 2020-ci ildə Ağdamdan, 15-20 noyabr
2020-ci ildə Kəlbəcərdən, 1 dekabr 2020-ci il tarixində Laçından cıxarıldı. Torpaqlarımız 44 gün, 44 gecədə
işğalçılardan təmizləndi. Ali Baş Komandan, Azərbaycanın Qalib Prezidenti İlham Əliyevin dediyi kimi
"Qırx dörd günlük müharibənin hər bir günü zəfər günüdür. Bu müharibəni biz şəhidlərimizin qanı, canı
hesabına qazanmışıq".
40 gün, 40 gecə nağıllarımızda əfsanəvi güc kimi təsvir edilib. İndi xalqımızın "44 gün, 44 gecə" adlı
real qəhrəmanlığı tarixləşdi. Qələbə tarixi yazırdı bu 44 günün qəhrəmanlıq səhifəsi. Ali Baş
Komandanımızın dediyi kimi "Dəmir yumruqla düşmənimizin bağını əzib, öz doğma torpaqlarımızı azad
etmişik".
Vətənimizin torpaqları faşist quldurlarından təmizləndi, Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü özünə
qaytarıldı. İndi Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Xalqımızın, ölkəmizin yeni tarixini yazırıq. Bu, Zəfər
tarixidir".
2020-ci il dekabrın 10-da isə Azərbaycanda təntənəli şəkildə "Zəfər Paradı" keçirildi. İnsanlarımızın
üzü güldü. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun!
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-27 fevral.-№8.-S.18-19.
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Dünya ölkələrində sayca artan Xocalı abidələri - ən yeni dövlətçilik
tariximizin tutarlı faktları...
İradə Sarıyeva
Azərbaycan tarixinin elə səhifələri var ki, o səhifələr xalqımızın qanı ilə yazılıb. XX əsrin
dəhşətli soyqırımlarından biri kimi dünya tarixinə düşən Xocalı genosidi erməni daşnakları
tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı törədilib.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən Rusiyanın
366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhəri işğal edilərək etnik azərbaycanlılara qarşı soyqırım
cinayəti törədilib. Xocalı soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı 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 nəfərin, o cümlədən, 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum
deyil.
Xocalı qurbanlarına qoyulan abidələr...
Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanıdılması üçün dövlətimiz, eləcə də ölkəmizdəki ictimai
qurumlar, xarici diaspor təşkilatlarımız tərəfindən müxtəlif tədbirlər keçirilir.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyilə bütün dünyada keçirilən
“Xocalıya ədalət” layihəsi Xocalı soyqırımına beynəlxalq aləmin ədalətli mövqe bildirməsinə səbəb olur.
Qədim Azərbaycan şəhəri Xocalıda dinc azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım cinayətlərinə
beynəlxalq aləmin qiymət verməsi və bu soyqırımın bütün dünya ölkələri tərəfindən rəsmən
azərbaycanlıların genosidi olaraq tanınması olduqca vacibdir.
Bildiyimiz kimi, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması üçün atılan addımlardan biri dünyanın
müxtəlif ölkələrində soyqırım qurbanlarına abidələrin qoyulmasıdır. Bu gün ayrı-ayrı ölkələrdə, şəhərlərdə
Xocalı soyqırımı qurbanlarına həsr edilən soyqırım abidələri qoyulub. Bu abidələr azərbaycanlıların
soyqırım tarixinin dünyada tanıdılmasına və erməni faşizminin ifşasına səbəb olan amillərdir.
Azərbaycan xalqının uzun illər erməni faşizmindən əziyyət çəkdiyi, azərbaycanlıların erməni
faşistlərinin törətdiyi antiinsani cinayətlərin qurbanı olduğu məlumdur. Yalnız 1992-ci ilin 26 fevralında
deyil, ondan əvvəlki illərdə də erməni faşistləri azərbaycanlılara qarşı kütləvi qətliamlar törədiblər.
Soyqırım abidələri xalqımızın soyqırım tarixini simvolizə edən, göstərən faktlardır.
Bakıda “Ana harayı” abidəsi...
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə Bakıda ucaldılan abidə “Ana harayı”, yaxud Xocalı
soyqırımı abidəsi adlandırılır. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində mülki
azərbaycanlılara qarşı erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilmiş soyqırım qurbanlarının xatirəsinə
Bakı şəhərinin Xətai rayonunda, “Şah İsmayıl Xətai” metrostansiyası yaxınlığında ucaldılmış abidənin
layihə rəhbəri memar Camal Rəşid Əlizadə, abidənin müəllifləri isə Aslan, Mahmud və Teymur
Rüstəmovlardır.
Avropada və Hollandiyada Xocalı soyqırımına aid ilk abidə...
Xocalı soyqırımına abidə qoyulan ölkələrdən biri Hollandiyadır. Hollandiyanın Haaqa şəhərində
ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırıma etiraz əlaməti olaraq ucaldılan abidə 24 fevral 2008-ci ildə
qoyulub.
Məlumatlara görə, Azərbaycandan kənarda ucaldılan ilk belə abidənin açılışında Xarici Ölkələrdə
Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (indiki Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi)
nümayəndələri, diplomatik korpusun əməkdaşları, Azərbaycan və türk diasporlarının təmsilçiləri iştirak
ediblər.
Bilgilərə görə, “Kamperfoeliestraat” parkında ucaldılan abidə Hollandiya-Azərbaycan-Türk Kültür
Dərnəyinin ən böyük layihələrindən biridir. Abidədə körpəsini erməni qəsbkarlarından qorumaq üçün
başının üzərinə qaldıran ana təsvir olunub. Abidənin hündürlüyü 2 metrə yaxındır. 30 illiyə kirayələnmiş
ərazidə mərmərdən ucaldılan abidənin ətrafındakı böyük bir sahədə gül-çiçək bağı salınacaq.
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Məlumatlara görə, 2020-ci ildə çoxsaylı ziyarətçinin eyni anda bu məkanda toplaşmasının qeyrimümkün olduğu nəzərə alınaraq, abidə daha geniş əraziyə, insanların kütləvi hərəkət etdiyi yerə köçürülüb
və ətrafı abadlaşdırılıb.
Berlində Xocalı abidəsi...
Məlumatlara görə, Xocalı abidəsi (almanca Chodschali) Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərinin
Şteqlits-Selendorf inzibati dairəsində Qotfrid-Benn kitabxanasının həyətində ucaldılıb. Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə abidənin ucaldılmasının təşəbbüskarları Səlhab Məmmədov, Akif Əsgərov və Əli
İbadullayevlə yanaşı, onun həmmüəlliflərindən biri, artıq 45 ildir ki, Almaniyada yaşayan Azərbaycan
rəssamı və heykəltəraşı İbrahim Əhraridir.
Əldə etdiyimiz məlumatlara görə, 2011-ci ilin may ayının 30-da baş tutan açılış mərasimində
Şteqlits-Selendorf dairəsinin özünüidarəetmə təşkilatının başçısı Norbert Kopp, Azərbaycan diasporunun,
Almaniya ictimaiyyətinin nümayəndələri, hər iki ölkənin elm və mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər.
Sarayevoda Xocalı soyqırımı qurbanlarına abidə...
Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda da Xocalı soyqırımı qurbanlarına abidə ucaldılıb.
Belə ki, 24 fevral 2012-ci il tarixində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yenidən qurulan
“Dostluq” parkının və Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılışı
olmuşdu.
Açılış mərasimində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, “Xocalıya ədalət” kampaniyasının
təşəbbüskarı Leyla Əliyeva iştirak etmişdi.
Heykəltəraş Natiq Əliyevin müəllifi olduğu abidə iki dərdli ananın - yaşlı və cavan qadının obrazını
əks etdirir. “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü, Azərbaycan
Respublikasının maliyyə dəstəyi, Sarayevonun Novi Qrad bələdiyyəsinin və Azərbaycanın Bosniya və
Herseqovinadakı diplomatik nümayəndəliyinin dəstəyilə reallaşan bu layihə Xocalı soyqırımının 20-ci
ildönümü ərəfəsində faciənin əsl mahiyyəti ilə bağlı həqiqətlərin təbliğinə xidmət edən mühüm hadisə idi.
Meksikanın paytaxtında da Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılıb
Meksikanın Mexiko şəhər sakinləri də Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anan insanlar
sırasındadır. 2012-ci ilin 23 avqust tarixində Mexiko şəhərinin Tarixi Mərkəz rayonu ərazisində
Tlakskoake-Xocalı meydanının və burada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin
açılması bu şəhərin əhalisinə imkan verir ki, onlar azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz
qaldığını daha yaxından öyrənib bilsinlər.
Əslində, bu abidələr Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya yayılmasında mühüm rol oynayır.
Ankarada “Xocalı şəhidləri” abidəsi...
Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan “Xocalı
şəhidləri” abidəsinin açılışı 28 mart 2014-cü ildə baş tutub, abidənin qoyulması soyqırımın 22-ci
ildönümünə təsadüf edirdi.
“Xocalı şəhidləri” Türkiyədə Xocalı soyqırımına aid ilk abidədir və abidə “Xocalı soyqırımı xatirə
parkı”nda yerləşir, parkda Xocalı Muzeyi də fəaliyyət göstərir.
İzmitdə “Xocalı şəhidləri” abidəsi...
22 aprel 2015-ci ildə Türkiyənin İzmit şəhərində ucaldılan “Xocalı şəhidləri” abidəsi şəhərin
Yenişəhər məhəlləsində qoyulub və abidənin ümumi hündürlüyü 2,5 metr təşkil edir. Şəhidlərin ölməzliyini
bildirən səmaya doğru ucalmış sütunlardan ibarət abidənin üzərində Xocalı soyqırımı haqqında qısa
məlumat yerləşdirilib, Azərbaycan və Türkiyə dostluğunu tərənnüm edən simvollar əks olunub. Bundan
başqa, abidənin kənarlarındakı lövhələrdə Xocalıda qətlə yetirilmiş 613 nəfərin adları həkk olunub.
İzmirdə və Sakaryada “Xocalı şəhidləri” abidəsi...
27 fevral 2016-cı ildə Türkiyənin İzmir şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə
ucaldılan “Xocalı şəhidləri” abidəsi qardaş ölkənin xalqımızın bu böyük acısını öz acısı bilməsinin
nümunələrindən biridir. Məlumatlara görə, abidə İzmirin Bornovo Bələdiyyəsinin maliyyə dəstəyi və
tanınmış QHT fəalı Mülazim Kardelen Paşanın köməkliyilə hazırlanıb.
2018-ci ildə isə Sakarya şəhərinin Karasu rayonunda Xocalı soyqırımı abidəsi və Qarabağ
prospektinin açılışı olub.
Həm Avropa, Latın Amerikası ölkələrində, həm də qardaş Türkiyədə Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə abidələrin qoyulması erməni terrorunun yalnız Azərbaycanda və Anadoluda deyil,
bütövlükdə, türk coğrafiyasında saysız-hesabsız genosid aktlarına səbəb olduğunun açıq ifadəsidir. Erməni
daşnakları tarixən türk xalqlarına qarşı soyqırım cinayətləri törədiblər və Xocalı soyqırımı da genosidlərin
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ən dəhşətlisidir. Azərbaycan tarixinin qanayan səhifəsi olan Xocalı soyqırımına beynəlxalq aləmin
birləşərək ədalətli qiymət verəcəyi günü gözləyirik.
Bakı Xəbər. - 2021. - 27 fevral-1 mart. - № 38. - S. 10.
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Beynəlxalq məhkəmələr və beynəlxalq təşkilatlar Xocalıda törədilmiş cinayətin
ciddiliyini etiraf ediblər
1992-ci ilin fevralında erməni silahlı dəstələri tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımının 29-cu
ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev
BMT-nin Baş katibinin ünvanına məktub göndərib.
Məktubda deyilir ki, 29 il bundan əvvəl Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişə tarixində ən
böyük kütləvi qətl törədilib, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalı
şəhərinin mülki şəxsləri və şəhəri müdafiə edənlər bu qırğının qurbanı olublar.
Yaşar Əliyev yazır ki, münaqişəyə qədər Xocalı şəhərində 7 minə yaxın əhali yaşayırdı. 1991-ci ilin
oktyabr ayında şəhər erməni silahlı qüvvələri tərəfindən tam mühasirəyə alınıb. 1991-1992-ci illərin qış
fəslində şəhər demək olar ki, hər gün atəşlərə məruz qalır, o cümlədən istiqaməti bilinməyən atəşlər və ya
bilavasitə mülki şəxslərə tuşlanmış atəşlər açılırdı. 1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə şiddətli atəşlərdən
sonra şəhər işğal edildi. Hücum keçmiş SSRİ silahlı qüvvələrinin 366-cı alayında xidmət edənlərin
bilavasitə iştirakı ilə təşkil edilmişdi. Həmin alay Sovet İttifaqı dağılandan sonra bu rayonda qalmışdı.
Məktubda qeyd edilir ki, şəhərə hücum və onun zəbt edilməsi nəticəsində 613 mülki şəxs, o cümlədən
106 qadın, 63 uşaq və 70 ahıl şəxs qətlə yetirilib. Min nəfərə yaxın yaralanıb, 1275 adam girov götürülüb.
Xocalının 150 sakininin sonrakı taleyi barədə indiyə qədər məlumat yoxdur.
Azərbaycanlı diplomat daha sonra öz məktubunda Xocalı faciəsindən sonrakı günlərdə beynəlxalq
mətbuatda dərc edilmiş məlumatlardan sitat gətirir. Bu məlumatlar qəddarlığın miqyası barədə tam təsəvvür
əldə etməyə imkan verir. Məsələn, “Independent” qəzetində “Reuters” informasiya agentliyinin
Ağdamdakı müxbirinin məlumatına istinadla deyilirdi: “Qanlı divandan sonra azərbaycanlılar ermənilər
tərəfindən bu rayonda böyüklüyünə görə Azərbaycanın ikinci yaşayış məntəqəsi olan Xocalı şəhərinin zəbt
edilməsi zamanı həlak olan onlarla insanı dəfn edirdilər. Dəfn mərasimində iştirak edənlərdən biri
jurnalistlərdən ibarət bir qrup tərəfə qışqırdı: “Dünya burada baş verənlərdən üz çevirir. Biz həlak oluruq,
siz isə sadəcə seyr edirsiniz”. Avstraliyanın “Eyc” qəzetində bildirilmişdi ki, zərərçəkənlərin dəqiq sayı
hələ də məlum deyil, amma azərbaycanlı mülki şəxslərin ötən həftə Dağlıq Qarabağın qarlı dağlarında
erməni ordusunun törətdiyi qanlı qırğının qurbanı olmasına heç bir şübhə ola bilməz. “Newsweek”
jurnalının müxbirləri Paskal Privat və Stiv Le Vayn “Qanlı qırğının üzü” adlı məqalələrində qeyd ediblər:
"Keçən həftə Azərbaycan yenə də matəmə qərq olundu. Dərin hüznlə qaçqınlar məscidin arxasında olan
kiçik əraziyə gətirilən onlarla sadə azərbaycanlının: kişilər, qadınlar və uşaqların eybəcər hala salınmış
meyitləri - müharibə ilə parçalanmış Dağlıq Qarabağda fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni qüvvələri
tərəfindən işğal edilmiş kiçik Xocalı şəhərciyinin sakinləri üçün göz yaşı tökürdülər. Bir çoxları qaçmağa
çalışarkən yaxın məsafədən öldürülmüşdü; həlak olanların bir qisminin üzləri eybəcər hala salınmışdı,
bəzilərində baş dərisi çəkilmişdi”. "Time" jurnalının müxbiri Cill Smolou "Xocalıda qanlı divan" adlı
məqaləsində yazmışdı: "Detallar mübahisə edilsə də, bir şey aydındır: iki həftə əvvəl Azərbaycanın Xocalı
şəhərində nəsə dəhşətli və ağlasığmaz baş vermişdi. Hazırda əksəriyyəti eybəcər vəziyyətə salınmış 200-ə
yaxın azərbaycanlının meyiti şəhərdən dəfn olunmaq üçün çıxarılıb”.
"Human Rights Watch" təşkilatı Xocalıya hücum zamanı erməni qüvvələrinin mülki əhali arasında
qeyri-mütənasib itkilərə səbəb olan hücumlara qadağanı "qəsdən görmədiyini" bəyan edib. Bundan əlavə,
o qeyd edib: "Şahidlər işıqlandırmanın normal görünüşü təmin etmək üçün kifayət olduğunu bildiriblər,
bununla əlaqədar olaraq işğalçılar silahlanmış və/və ya silah istifadə edənləri silahsız mülki şəxslərdən ayıra
biliblər. Bundan başqa, atəşin haradan aparıldığı barədə ziddiyyətli sübutlara baxmayaraq, mövcud
məlumatlar göstərir ki, hücum edənlər fərq etmədən qaçan bütün şəxslərə atəş açırdılar. Bu vəziyyətdə
qaçmaqla xilas olan döyüşənlərin qətlə yetirilməsi böyük sayda proqnozlaşdırılan mülki şəxslərin həlak
olmasına bəraət qazandıra bilməzdi". "Memorial" hüquq müdafiə mərkəzinin məlumatına görə, "Xocalının
ələ keçirilməsi üzrə hərbi əməliyyat zamanı bu şəhərdə mülki şəxslərə qarşı kütləvi zorakılıq aktları
törədilib"; "azad dəhliz" zonasında və ətraf ərazidə mülki şəxslərin kütləvi qırğınına heç bir halda haqq
qazandırıla bilməz"; "şəhərin erməni birləşmələri tərəfindən zəbt edilməsindən sonra Xocalıda qalan mülki
şəxslər deportasiya ediliblər"; "bu hərəkətlər mütəşəkkil şəkildə həyata keçirilirdi"; "Xocalının saxlanılmış
sakinləri ilə amansız rəftar olunurdu".
Beynəlxalq məhkəmələr və təşkilatlar Xocalıdakı vəhşiliyin ciddiliyini etiraf ediblər. Avropa Şurası
Nazirlər Komitəsi qırğından cəmi bir neçə həftə sonra qəbul etdiyi 11 mart 1992-ci il tarixli
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bəyannaməsində, Azərbaycanda son zaman baş verən kütləvi qətllər və kobud pozuntuları haqqında
xəbərlərdən dərin narahatlığını bildirib və Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin mülki
əhalisinə qarşı şiddət və təcavüz aktlarını kəskin şəkildə pisləyib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi,
Xocalıdakı qanlı qırğın əsnasında hərbi cinayətlərə və ya insanlığa qarşı cinayətlərə bərabər tutula biləcək
xüsusilə ağır hərəkətlərin edildiyi barədə qərar çıxarıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı beynəlxalq və milli
səviyyədə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalı şəhərində törədilmiş azərbaycanlı mülki şəxslərin
qətliamının soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanınmasına çağırıb.
Xocalıda törədilən cinayətlər tək-tük və ya təsadüfi aktlar deyildi, əksinə, Ermənistanın
genişmiqyaslı və sistemli siyasətinin və praktikasının ayrılmaz hissəsi idi. Ölkənin bir çox başqa kənd və
şəhərlərində mülki Azərbaycan əhalisi də erməni qüvvələri tərəfindən oxşar repressiyalara məruz qalırdı.
Lakin bu cinayətlərin törədilməsində təqsirli olan şəxslər nəyinki ədalət mühakiməsinə cəlb olunmamış,
hətta Ermənistanda tərif edilir. Azərbaycan diplomatı qeyd edib ki, Ermənistan tərəfindən 2020-ci il
sentyabrın 27-də törədilən başqa bir təcavüz aktı, onun uzun illərdir istifadə etdiyi cəzasızlığın məntiqi
nəticəsi oldu.
1990-cı illərin əvvəllərində tətbiq etdiyi barbar müharibə üsulları ilə müqayisədə Ermənistan
muzdluların və xarici terrorçuların bilavasitə iştirakı ilə mülki şəxsləri qətlə yetirmək, Azərbaycan
şəhərlərinə, qəsəbə və kəndlərinə birdəfəlik və ya qeyri-mütənasib ziyan vurmaq üçün bütün qüvvələrini
yenidən səfərbər edib. Ermənistan silahlı qüvvələri dəfələrlə sıx məskunlaşmış rayonlara hücumu zamanı
qadağan olunmuş kaset sursatlardan və ağ fosforlu mərmilərdən istifadə etmiş, nəticədə qadın və uşaqlar
da daxil olmaqla, bir çox azərbaycanlı mülki şəxslər həlak olub.
Ermənistan münaqişə başlayandan Azərbaycan ərazilərində törətdiyi çoxsaylı hərbi cinayətlərə görə
məsuliyyət daşıyır. Belə cinayətlərə mülki şəxslərin qətlə yetirilməsi və onlara bədən xəsarəti yetirilməsi;
mülki əmlakın məhv edilməsi və mənimsənilməsi; saxlanılan və hərbi əsirlərlə amansız rəftar; girovların
ələ keçirilməsi; etnik təmizləmələr, əhalinin zorla yerdəyişməsi və işğal edilmiş ərazinin xarakterinin
dəyişdirilməsi, təbii ehtiyatların istismarı; mədəni irsin məhv edilməsi; ətraf mühitə ziyan vurulması aiddir.
Ermənistanın məsuliyyəti həm ümumi beynəlxalq hüquqa, həm də İnsan hüquqları haqqında Avropa
Konvensiyasına uyğun olaraq müəyyən edilib və vurulan zərərə görə tam ödənilməsinin təqdim edilməsi
öhdəliyində ifadə olunan hüquqi nəticələrə səbəb olur. Yuxarıda sadalanan cinayətlər, həmçinin
təqsirkarların fərdi cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutur. Təqsirkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi
hüquqpozmaların törədilməsinin qaçılmaz nəticəsi olmalıdır. Bu, həm də həqiqi barışıq və dinc yanaşı
yaşamaq yolunda mühüm qabaqlayıcı alət və zəruri şərtdir.
Məktubun sonunda Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Y.Əliyev Baş katibdən məktubun
gündəliyin 34, 35, 40, 70, 72, 86 və 135 bəndləri üzrə Baş Assambleyanın sənədi kimi və Təhlükəsizlik
Şurasının sənədi kimi yayılmasını xahiş edir.
AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu
Xalq qəzeti. - 2021.- 27 fevral. - № 45. - S. 7.
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Xocalı soyqırımına dünya birliyi biganə qalmamalıdır
Çingiz Qənizadə,
Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
29 il əvvəl törədilmiş Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bəşəriyyət, insanlıq
əleyhinə törədilmiş qanlı cinayətdir. Hər il bu müdhiş faciənin ildönümü ölkəmizdə, dünyanın müxtəlif
dövlətlərində yaşayan soydaşlarımız və dost xalqların nümayəndələri tərəfindən ürəkağrısı ilə qeyd olunur.
Hər il olduğu kimi, bu il də dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı faciəsi qurbanlarının əziz xatirəsi anılır,
ermənilərin vəhşiliklərini əks etdirən fotoşəkillər, filmlər, sərgilər nümayiş olunur. Ancaq bu il əvvəlki
illərdən fərqlənir. Çünki Xocalı soyqırımının 29-cu ili ərəfəsində başda möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş
Komandan İlham Əliyev olmaqla rəşadətli ordumuz Ermənistan silahlı qüvvələrinə layiq olduqları yeri
göstərdi.
Otuz il havadarlarının himayəsi ilə torpaqlarımızı işğalda saxlayan, sərhədboyu ərazilərdə
təxribatlar törədən, dinc əhalini qətlə yetirən Ermənistan ordusu diz çökdürüldü. Ötən il noyabrın 10-da
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın imzaladığı bəyanatla işğalçı ölkə rəsmən təslim olduğunu
təsdiqlədi. İndi bütün dünya Azərbayacanı qalib, Ermənistanı isə məğlub kimi tanıyır. Xocalıların qanı
yerdə qalmadı, qisası alındı. Bu faciənin 29-cu ili qəm-qüssə ilə xatırlansa da, soyqırımı qurbanları
qarşısında başımızı dik tuturuq və “Qanınız yerdə qalmadı!” – deyirik.
Hazırda dünyanın əksər ölkələrində Xocalı qurbanları ehtiramla yad edilir. Bu, həm də dünya
ictimaiyyətinin, gec də olsa, əsl həqiqəti dərk eməsinə bir işarədir. Nəhayət, bəşəriyyəti silkələyən bu faciə
siyasi-hüquqi qiymətini almalıdır.
Ümumiyyətlə, son 30 il ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin ölkəmizə qarşı törətdiyi
müharibə, insanlıq əleyhinə cinayətlər və Xocalı soyqırımı insan hüquqları və beynəlxalq humanitar
hüququn, xüsusilə, 1949-cu il Cenevrə konvensiyaları, Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında Konvensiya, Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, İqtisadi,
Sosial və Mədəni Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud
ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növlərinə qarşı Konvensiya, İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv
edilməsi haqqında beynəlxalq Konvensiya, Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya və İnsan hüquqlarının və
əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın ciddi şəkildə pozulmasıdır.
“Böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq kimi xəstə xülyanın əsiri olmuş erməni millətçilərinin
xalqımıza qarşı törətdikləri bu növbəti kütləvi qırğın 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadının, 63 uşağın, 70
qocanın həyatına son qoymuşdur. Bir gecədə 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini
itirmişdir. Faciə zamanı 487 nəfər yaralanmış, 1275 dinc sakin əsir götürülmüş, 155 nəfər itkinin taleyi hələ
də məlum deyildir. Soyqırımı zamanı 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş, 3 nəfər diri-diri yandırılmış,
başlarının dərisi soyulmuş, bədən əzaları və başları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarnı
süngü ilə deşik-deşik edilmişdi. Bu əməllərin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə görə
insanların tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi Xocalı faciəsinin beynəlxalq
hüquqa əsasən məhz soyqırımı olduğunu təsdiq edir.
Dünya birliyi bu ədalətsizliyə göz yumsa da, mötəbər beynəlxalq təşkilatların Ermənistanın
işalçılıq siyasətinin dayandırılması, o cümlədən işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərindən öz qoşunlarını
qeyd- şərtsiz çıxarmaları barədə qəbul etdikləri qətnamələr kağız üzərində qalsa da, Azərbayacan Ordusu
öz gücü ilə işğala birdəfəlik son qoydu və işğalçı ordunu darmadağın edərək Xocalının da qisasını aldı.
Dünyanın sülhsevər insanları, sivil dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq ictimaiyyət bu acı
həqiqəti dərk etməli, insanlığa qarşı törədilən bu cinayət öz siyasi-hüquqi qiymətini almalıdır.
Xatırladım ki, ötən il sentyabrın 27-də Ermənistan ordusunun Azərbaycanın sərhədboyu
ərazilərinə hücumunun qarşısı qətiyyətlə alındı və 44 gün ərzində tarixi qələbə qazandıq. Bu döyüşdə
Xocalıda soyqırımı törədən erməni hərbçiləri də məhv edildi.
Təəssüf ki, ozamankı Azərbaycan hakimiyyəti bu dəhşətli hadisəyə siyasi qiymət verilməsi, qanlı
qırğın barədə obyektiv məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün heç bir iş görməmişdir. Xocalı
soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı
aktı kimi tanınması üçün yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəyə ikinci dəfə rəhbərliyi dövründə baş
vermişdir. Məhz həmin vaxtdan başlayaraq, dünya azərbaycanlıları və Azərbaycan hökuməti erməni
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millətçilərinin törətdiyi Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, onun
soyqırımı kimi tanınması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Bu, Xocalı şəhidləri qarşısında
hər birimizin vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur. 1994-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Azərbaycan parlamenti 26 fevralı Xocalı Soyqırımı Günü kimi qəbul etmişdir.Ulu öndərin təşəbbüsü ilə
Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verilib.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın,
həmçinin Heydər Əliyev Fondunun vitse- prezidenti Leyla xanım Əliyevanın siyasi fəaliyyəti sayəsində
artıq dünyanın bir sıra ölkələrinin parlamentləri bu soyqrımın tanınması haqqında qərar qəbul edib.
Xatırladım ki, bu dəhşətli soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər
Əliyev Fondunun xüsusi xidmətləri vardır. Fondun və Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə layihəsi
çərçivəsində Azərbaycan həqiqətlərini, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl
mahiyyətini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Bu faciənin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması erməni faşizminin ifşası baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Xocalı soyqırımının dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən aksiyalara dəstək məqsədilə xüsusi
hazırlanmış ekspozisiya və ingilis dilində bukletlər erməni qəddarlığının ifşasında mühüm rol oynamışdır.
Bu işdə həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor nümayəndələrimizin rolunu da xüsusi qeyd etmək yerinə
düşərdi. Məhz xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərimiz vasitəsilə ABŞ, Cənubi Afrika Respublikası,
Koreya Respublikası, Belarus, Çexiya, Fransa, Gürcüstan, İndoneziya, İsveç, İngiltərə, İsrail, İordaniya,
Kanada, Qətər, Qazaxıstan, Özbəkistan və Yaponiyada təqdim olunan ekspozisiya və nəşrlərlə yanaşı,
Avstriya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İtaliya, İran, İspaniya, Macarıstan, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və
Türkmənistan ictimaiyyəti də Xocalıda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi qanlı cinayət və
vandalizm aktları barədə geniş məlumat əldə etmişdir.
Bu günlərdə ABŞ-ın bir neçə ştatında, həmçinin Belçikada, bir sıra MDB ölkələrində, habelə
Estoniya parlamentində Xocalı faciəsi yenidən müzakirə mövzusu olmuş, erməni vəhşiliyi barəsində dünya
ictimaiyyətinə məlumat verilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi “Qarabağ həqiqətləri”
silsiləsi və işğal olunan ərazilərdə mədəni-tarixi abidələrin dağıdılması ilə bağlı ingilis dilində nəşr olunan
kitab və bukletlərin dünya ictimaiyyətinin nümayəndələri arasında yayılması xüsusi qeyd edilməlidir.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyət
göstərən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində dünya ölkələrində mitinqlər, yürüşlər və
tədbirlərin təşkil olunması erməni vəhşiliyinin beynəxalq ictimaiyyətə çatdrılmasında mühüm rol oynayıb.
Kampaniyanın əsas məqsədi Xocalı qətliamının insanlığa qarşı törədilmiş ən böyük cinayət kimi beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən tanınmasıdır.
Hazırda Xocalı soyqırımının tanıdılması, bu faciəni törədənlərin hüquqi müstəvidə cinayət
məsulyyətinə cəlb edilməsi və haqq səsimizin dünyaya çatdırılması məqsədilə Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüskarı olduğu “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası
çərçivəsində petisiyaya imza toplanmasına başlanılıb.
Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində aparılan sistemli işin nəticəsidir
ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının, Meksika, Pakistan, Çexiya, Peru, Kolumbiya,
Panama, Honduras, Sudan, Qvatemala və digər ölkələrin parlamentlərinin müvafiq sənədlərində Xocalıda
törədilmiş kütləvi qətllərin soyqırımı aktı olduğu təsdiq edilib.
Hər il olduğu kimi, bu il də dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsini anma mərasimləri keçirilir. Bu soyqırımının dünyada tanıdılması ümumxalq məsələsidir və hər
bir azərbaycanlı Xocalı qətliamının tanıdılması işində fəal iştirak etməlidir. Əsas məqsədimiz odur ki,
beynəlxalq miqyasda törədilən bu tipli bütün cinayətlərin qarşısı alınsın və belə cinayətləri törədənlər
layiqli cəzalarını alsınlar. Belə cinayətkarların böyük bir dəstəsi bu gün Ermənistana rəhbərlik edən və
etmiş şəxslərdir. İşğalçı ölkənin sabiq prezidenti, hələ də azadlıqda gəzən, utanıb – çəkinmədən faciənin
törədilməsində təşkilatçı olduğunu gizlətməyən Serj Sarkisyan və onun komandası öz layiqli cəzasını
almalıdır. Xocalı soyqırımını törətmiş insanlar azadlıqda gəzə bilməzlər. Dünya ictimaiyyəti buna yol
verməməlidir. Bütün vasitələrlə çalışmalıyıq ki, Xocalı soyqırımı dünya dövlətləri, beynəlxalq qurumlar
tərəfindən özünün hüquqi-siyasi qiymətini alsın. Bu qanlı faciənin bütün dünyada tanıdılması ümumxalq
məsələsidir və hər birimiz bu işdə fəal iştirak etməliyik.
Bu gün işğaldan azad olunmuş Azərbaycan ərazilərində Dövlət bayrağımızın dalğalanması və
həmin bayraqları möhtərəm Prezidentimizin qaldırması hər birimizdə qürur hissi yaradır. Bu, Azərbaycanın
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haqq işinin təntənəsidir. İnanırıq ki, dünya ictimaiyyəti Xocalı soyqırımını tanımaqla Ermənistanın iç üzünə
yaxından bələd olacaq.
Xalq qəzeti. - 2021.- 27 fevral. - № 45. - S. 11.
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Xocalı soyqırımı: insanlığa qarşı erməni cinayəti
Həmid Pənahov,
YAP Qazax rayon təşkilatının sədri
İki yüz ildən artıqdır ki, erməni-daşnak quldur birləşmələri və onların havadarları
Azərbaycan türklərinə qarşı qətliamlar həyata keçirir, torpaq iddiaları irəli sürür, böyük fəlakətlər
törədirlər.
Xocalı faicəsi isə Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli səhifələrdən biri kimi xalqımızın qan yaddaşına
həkk olan, əsrlər boyunca ermənilərin xalqımıza və bütün türk dünyasına qarşı törətdikləri soyqırımların
daha bir qanlı təzahürü olmaqla, yalnız xalqımıza deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı törədilən ən qəddar
cinayətlər siyahısında yer alır. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına
müraciətində qeyd etmişdir: "Bu amansız və qəddar soyqırım aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror
aktlarından biri kimi daxil oldu».
1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə vəhşiləşmiş, azğınlaşmış erməni faşistləri qədim
Azərbaycan torpağı olan Xocalını yerlə-yeksan etdilər, yüzlərlə günahsız, dinc insanı amansızcasına qətlə
yetirdilər. İyirmi doqquz ildir ki, biz bu fəlakətin ağrı-acıları ilə nəfəs alır, onun başvermə səbəblərini
araşdırır, müəmmalar qarşısında çırpınır və bir sualın cavabını axtarırıq. Xocalı soyqırımı baş verməyə
bilərdimi? Ancaq həmin o müdhiş gecə baş verdi. Erməni quldurlarının, terrorçularının amansız vəhşiliyi
nəticəsində 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi, 1275 nəfər əsir götürüldü, 100-dən artıq sakin yaralandı
və şikəst oldu. Qətl edilənlərin 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri azyaşlı uşaqlar, 70 nəfəri isə qocalar idi.
Soyqırımı törədənlər Xocalı sakinlərini misli görünməmiş qəddarlıqla öldürmüş, diri-diri yandırmış,
başlarının dərisini soymuş, gözlərini çıxarmışdılar. Azərbaycanın çox qədim yaşayış məskəni olan bu ərazi
dəfələrlə erməni quldurları tərəfindən yandırılaraq dağıdılıb. 1905-1906-cı, 1917-1918-ci illərdə erməni
işğalçıları Xocalıya divan tutublar. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı
birləşmələri hələ SSRİ dövründə Xankəndi şəhərində yerləşmiş zabit və gizirlərinin xeyli hissəsi
ermənilərdən ibarət olan 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbçilərinin köməyi ilə 7 min əhalisi
olan Xocalı şəhərinə hücum etmiş və əhalini qıraraq şəhəri yerlə yeksan etmişlər.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı Soyqırımı törətməsindən 29
il ötür. Hər il olduğu kimi, bu il də Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında, o cümlədən, dünyanın bir
çox ölkəsində Xocalı Soyqırımının ildönümü münasibətilə anım tədbirləri keçirilir, soyqırımı qurbanlarının
xatirəsi yad edilir, Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı törətdiyi bu dəhşətli faciə barədə dünya
ictimaiyyətinə dolğun məlumatlar verilir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından
sonra Xocalı Soyqırımına siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi mümkün oldu. Belə ki, Ümummilli Liderimizin
təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də "Xocalı Soyqırımı günü haqqında" xüsusi qərar qəbul
etdi, sənəddə hadisənin başvermə 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.
Son 17 illik prezidentlik fəaliyyəti hövründə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bütün beynəlxalq
tədbirlərdə Ermənistanın işğalçılıq siyasətini ifşa edir. Elə bir beynəlxalq tədbir yoxdur ki, orada Xocalı
faciəsi barədə danışılmasın. Dövlət başçısının 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.
Bu işdə, həmçinin, Heydər Əliyev Fondunun və Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən başlayaraq bu günə kimi həyata keçirilən «Xocalıya ədalət» kampaniyasının
uğurla aparılması istiqamətində sistemli işlər aparırlar. Bu gün dünyanın bir çox ölkəsi və ABŞ-ın bir sıra
ştatları Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyır.
Şübhəsiz ki, Xocalı soyqırımı hər bir azərbaycanlının qəlbində dərin iz salmış qanlı bir yaradır.
Ancaq Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müzəffər Azərbaycan Ordusu bütün
şəhidlərimizin, o cümlədən Xocalı soyqırımını törədənləri cəmi 44 gün ərzində Vətən müharibəsini tarixi
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zəfərlə başa vurmaqla qisaslarını aldılar. Erməni separatizminin utopik "böyük Ermənistan" ideyasını puç
etdilər. Dövlət başçımızın dediyi kimi: "Xocalı qurbanlarının qanı II Qarabağ müharibəsində alındı". Bu
sözləri Prenzident İlham Əliyev Bakının Ramana qəsəbəsindəki yaşayış kompleksində şəhid ailələri və
müharibə əlillərinə mənzillərin təqdim olunması mərasimində çıxışı zamanı deyib.
Şübhəsiz ki, Xocalı qətliamını unutmaq mümkün deyil. Amma gün gələcək Xocalı soyqırımını
törədən sarkisyanlar, koçaryanlar, balayanlar ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verəcəklər.
Səs.-2021.-27 fevral.-№38.-S.12.
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Xocalı: Yeni araşdırmalar, məlum olmayan həqiqətlər
(Respublika Hərbi Prokurorluğunun erməni terroruna qarşı apardığı istintaq material
əsasında politoloqun təəssüratı)
Rövşən Novruzoğlu,
Politoloq
Respublika Hərbi Prokurorluğunun apardığı tədqiqatlar dünyaya kimin kim olduğunu bir
daha açıb göstərir, əsl terrorçuları və onların maliyyə mənbələrini, eləcə də onları dəstəkləyənlərin
əsl xislətini ifşa edir. Ümummilli lider Heydər Əliyev xatırladır: “...Azərbaycan həmişə sülhün və
ədalətin keşiyində olub. Bizim torpaqlarımız və insanlarımız hər cür terrora məruz qalıb.
Azərbaycan Sizlərdən nə istəyir?.. İstəyir ki, hər kəsi öz adı ilə çağırasız. Terrorçu dəstələrin siyahısı
hazırlanarkən, ermənilərin bir qayda olaraq, törətdikləri cinayətlərin əsl mahiyyəti açılıb,
göstərilsin. Mən Konqres kitabxanasında Amerika xalqı üçün bir kitab qoydum. İstərdim xalq o
kitabı oxusun... O həqiqəti, Xocalı ədalətini, Qarabağ həqiqətini dərk etsin”.
Bu kitab Azərbaycan Respublika hərbi prokurorluğunun materialları əsasında hazırlanmış və Avropa
Şurasının deputatları arasında paylanılan “Genosid... Ekosid” adlı kitab idi.
Kitabda qoyulan mövzunun yaddaşlardan silinməyən uzun bir tarixi olsa da, bu mövzuya yanaşma
xətti, onun ideyası yenidir. Artıq dünyada özünə böyük nüfuz qazanmış Heydər Əliyev Fondunun VitsePrezidenti, Fondun Rusiya Federasiyasındakı Nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın
“Xocalıya Ədalət!” çağırışına münasibət əvvəlki illərdən tam fərqlidir və həmişə yenidir.
Erməni terrorçuları işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında, Dağlıq Qarabağın yaşayış
məntəqələrində, xüsusilə Xocalı ərazisində kütləvi qırğınlarla törətdikləri genosidlə BMT sənədlərinin,
Konvensiya və qərarların, layihə, müharibə və işgəncələr əleyhinə çıxarılan hökmlərin, direktivlərin
üstündən saymazyana xətt çəkdilər. İnsan hüquqları ilə bağlı bütün beynəlxalq öhdəliklər tamamilə
pozuldu. Xocalıda pozulan insan hüquqları sahəsindəki beynəlxalq normativlərə gəlincə, onlar belə qeyd
edilir: - İnsan hüquqları sahəsində əsas baza prinsiplərini əks etdirən beynəlxalq müqavilələr. Məsələn,
BMT Nizamnaməsi; 1948-ci il tarixli İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə; BMT Nizamnaməsinə
müvafiq olaraq dövlətlər arasında dostluq münasibətlərinə və əməkdaşlığa aid beynəlxalq hüququn
prinsipləri haqqında 1970-ci il tarixli Bəyannamə; 1975-ci il tarixli ATƏM-in Helsenki Yekun Aktı və s;
Düşmən bizim üçün sürgünlər təşkil etsə də, bizləri, övladlarımızı, ailələrimizi diri-diri yandırsa da,
kütləvi qətliamlar törətsə də, canımızdakı və qanımızdakı “Vicdan”, “Namus”, “Millət”, “Torpaq”, “Şərəf”,
“Ləyaqət”, “Ədalət”, “Kişilik”... sözlərini çəkib çıxara bilmədi... Qeyd edim ki, bu sözlərin hər biri
Beynəlxalq terrora və onun bir qolu olan erməni terroruna qarşı mübarizədə ən ciddi səngərdir. Mən ulu
öndəri və onun ən layiqli siyasi varislərini məhz bu məğlubedilməz səngərdə görürəm. Fikrimcə, dünyada
elə bir ikinci nəsil yoxdur ki, dünya şöhrətli siyasətçi və dövlət xadimi ilə yanaşı orada beş nəfər elmin,
təhsilin və tərbiyənin ən yüksək pilləsində dayanaraq “Akademik” kimi şərəfli bir adı daşısın. Varmı? Hələ
ki yoxdur... (Şübhəsiz, bütün bunlara düşmən heç vaxt sevinməz). Bu gün bu siyasi elita itirilmiş
torpaqlarımız uğrunda, yandırılan və viranə qalan Xocalı haqqında', ümumən Dağlıq Qarabağ haqqında,
köçkün və qaçqın insanlar haqqında, tökülən şəhid qanı haqqında... ədalət prinsipilə beynəlxalq kürsülərə
yol alıb. Onlar dünyaya anlatmaq istəyirlər ki, yer üzündə, bəşəriyyətə nəfəs verən, ona dayaq olan bir söz
də var: “Ədalət”. Hələ ki, bu söz düşmən lüğətində yox dərəcəsindədir. Olsaydı onlar bu amansız, qatı
cinayətləri törətməzdilər. Mənim fikrimcə, alimlərimiz, tədqiqatçılarımız, elm adamlarımız Azərbaycanın
Şərəf və Ləyaqəti uğrunda vuruşurlarsa, ağsaqqallarımız və ağbirçəklərimiz, qadınlarımız kişilərimizlə
birlikdə Namus və Kişilik uğrunda döyüşlərə atılıblarsa, cavanlarımız, gənc oğlan və qızlarımız ilə Ədalət
və Torpaq uğrunda mübarizədə meydanlardadır. Geriyə yol yox dərəcəsindədir. Bu yolu isə Azərbaycana
ulu öndər və onun ən layiqli siyasi varisi İlham Əliyev açdı.
Yolun başlanğıcında, ən çətin, keşməkeşli cığırlarında, sıldırımlı, buzlu-qırovlu qayalarında isə...
Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin özü dayandı... Mən hərbi prokurorların istintaq materiallarını,
araşdırmalarını oxuduqca hiss edirdim ki, onlar düşmənə qarşı, satqınlara qarşı amansız, barışmayan bir
strategiya ilə hücuma keçiblər.
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Xocalı soyqırımını bağışlamaq heç cür mümkün deyildi. Prezident İlham Əliyev hər çıxışında, hər
görüşündə irqindən, dinindən və dilindən asılı olmayaraq təkrar-təkrar xatırladırdı: “...Ermənistanın
təcavüzü başlanandan indiyə qədər təxminən 16 min azərbaycanlı şəhid olmuş, 22 minə qədər adam
yaralanmış, bir milyona yaxın adam isə qaçqın düşmüşdür. İndi qaçqınlarımızın, məcburi köçkünlərimizin
sayı bir milyondan artıqdır. Kəndlərimiz, şəhərlərimiz, qəsəbələrimiz viran olmuşdur... Lakin Xocalı faciəsi
bunların ən dəhşətlisi olmuşdur. Bütün bu qanlı faciələrin qarşısının alınmasında, o cümlədən, Xocalı
faciəsinin baş verməsində, şəhərin təpədən-dırnağa qədər silahlanmış amansız düşmənlə üz-üzə müdafiəsiz
qalmasında erməni qəsbkarları ilə bərabər, Azərbaycanın ozamanki rəhbərliyi, habelə hakimiyyət uğrunda
hər cür yolverilməz vasitələrlə mübarizə aparan müxalifət qüvvələri də birbaşa məsuliyyət daşıyırlar...
Faciə haqqında dünya ictimaiyyətinə geniş məlumat vermək, beynəlxalq aləmə həyəcan təbili çalmaq
əvəzinə, Xocalı dəhşətlərinin həqiqi miqyasını xalqdan gizlətməyə cəhd etmiş, tam fəaliyyətsizlik və xalqın
taleyinə biganəlik nümayiş etdirmişlər...”
Bu çağırış gələcək nəslə əsl xəbərdarlıq idi. Düşmən bu xəbərdarlıqdan həmişə qorxub. Məhz buna
görə də, Xocalı soyqırımını təsdiq edən fakt və sənədləri təkzib etmək üçün ABŞ-ın və Fransanın erməni
diaspor təşkilatları hələ 2003-cü il fevralın 26-da Vaşinqtonda bir araya gələrək, iş adamlarını və
siyasətçiləri özündə birləşdirən “Xüsusi komitə” yaratdılar. Komitə üzvlərinin vəzifəsi, əsasən, beynəlxalq
miqyasda Xocalı ilə bağlı baş verənləri təkzib etmək, bütün günahları Azərbaycanın üzərində saxlamaq idi.
Amma alınmadı. Millət artıq oyanmışdı. O, indi ağı qaradan seçə bilirdi. O vaxt dünyanın ən məşhur
telekanallarında, mətbuat səhifələrində bəşəriyyət üçün belə bir sual qoyulmuşdu: “Cənablar!
Azərbaycanda nə baş verib?..” Və yaxud, “Azərbaycan torpaqlarının ermənilər tərəfindən işğalından, külü
göyə sovrulan Xocalı olaylarından xəbəriniz varmı?..”
Amma dünya hələ də baş verənlərə biganə idi. Heç nə baş verməmiş kimi, hamı susurdu. Ölkə başçısı
Xocalı faciəsinin bütün dünyada tanınması və ona beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymətin verilməsilə bağlı,
eləcə də bu faciənin təşkilatçılarının, ideoloqlarının və icraçılarının dünya ictimaiyyətinin gözündə ifşasına
və cəzalandırılmasına nail olmağın Milli Fəaliyyət Proqramını vermişdi. Bu proqramın həyatda öz təsdiqini
tapması bir tərəfdən Xocalı müdafiəçilərinin və şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim insanlıq və vətəndaşlıq
borcumuz, digər tərəfdən isə insanlığa qarşı yönəlmiş bu cür qəddar cinayətlərin gələcəkdə bir daha təkrar
olunmamasına xidmət edərdi.
Bu, ölkə başçısının qarşısında dayanan, onun taleyinə düşən tarixi bir missiya idi və o, bu missiyanı
şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirmişdi... Erməni separatçıları isə o vaxt və bu günün özündə belə tələsərək,
dünyanın ən məşhur kitabxanalarında Xocalı faciəsini təsdiq edən kəşfiyyat sənədlərini, politoloqların
açıqlamalarını, fotoşəkilləri, qovluqları ya məhv edirlər, ya da oğurlayıb aradan çıxarmaqla məşğul idilər.
Maraqlı idi, bir ayın içərisində (2005-ci ilin aprel ayı) “böyük Ermənistan”ın ideoloqlarından olan Z.
Balayanın dünyanın erməni mətHbuatında 36 dəfə çıxışı verildi. Çünki o, qorxurdu. Bu gün də erməni
siyasətçiləri tarixin və Azərbaycanda doğulan yeni nəsillərin üsyanından ehtiyat edirdilər. Və yaxud
Kaliforniyanın Qlendil şəhər meri olmuş Ara Naçaryan ABŞ Prezidenti Barak Obama ilə bir kollecdə
oxuduğundan istifadə edərək, Xocalı həqiqətlərini öyrənmək istəyən Prezidentə erməni diasporunun
hazırladığı, hadisələri təhrif edən “Xocalı fotoalbomu” vermişdi. Kanadada erməni diasporunun orqanı olan
“Abaqa” (“Gələcək”) qəzetində isə “Vətən yaddaşlarda” və “Qəriblər evi” cəmiyyətləri Xocalı hadisələrini
ört-basdır etməyə cəhd edən ardıcıl yazılar verir, müsabiqələr keçirirdilər. Məsələn, məlumata görə, “Vətən
yaddaşlarda” erməni cəmiyyətinin liderləri Avropa Şurasında təmsil olunan erməni millət vəkillərinə
ünvanladıqları müraciətlərdə tələb edirdilər: “...Nəyin bahasına olursa-olsun, Siz Avropa Şurasının
sənədlərindən “işğalçı” sözünü çıxarmağa çalışın. Bu da sizlərin erməni xalqı önündə ən böyük missiyanız
olardı...”
Azərbaycanda böyük quruculuq işlərini və Ulu Öndərin siyasi proqramlarını, dövlətçiliyimiz üçün
vacib olan ideyaları cəsarətlə həyata keçirən Prezident İlham Əliyevin Xocalı hadisələrinə yanaşma metodu
zamanın tələblərinə uyğun olaraq, ardıcıl, kəskin və barışmaz oldu. Faktiki Xocalı soyqırımına hüquqisiyasi qiymət verilməsi Azərbaycanın yanacaq resurslarında gözü qalan Avropanın, Asiyanın, Amerikanın,
Afrikanın və s. marağı olsa da, ədalətli yanaşma baxımından heç də asan məsələ deyildi. Dini və iqtisadi
maraqların toqquşduğu, baş-başa dayandığı məqamlar hiss olunmaqda idi. Heydər Əliyev siyasi kursunun
ən ləyaqətli varisi İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl, zamanın tələblərinə uyğun olaraq cəsarətlə, şərəflə
davam etdirilməsi erməni diaspor təşkilatlarını faktiki olaraq iflic vəziyyətində qoymuşdu.
Ermənilər bundan sonra dünyada anti-Azərbaycan təbliğatını daha da genişləndirmək məqsədi ilə
yeni strateji taktiki seçimlər etmək zəruriyyətilə üzləşdilər.
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Prezident İlham Əliyev isə Xocalı faciəsilə bağlı fikirlərini bir daha açıqladı: “Haqq anı gəlib
çatmışdır. Terrorizmi birbaşa və ya dolayısı ilə dəstəkləyən hər bir ölkə və ya təşkilat, beynəlxalq birlik
tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Azərbaycan terrorizmdən çox əziyyətlər çəkmişdir. Ermənistanın
təcavüzü başlandığı andan erməni terrorçu qrupları tərəfindən Azərbaycana qarşı 32 terror aktı
törədilmişdir. Erməni terrorçularının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi terror aktları Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycana genişmiqyaslı təcavüzünün əsas elementlərindən biridir. Bu terrorizmin nəticəsi
kimi on minlərlə azərbaycanlı öldürülmüş, bir milyon adam qaçqın vəziyyətinə düşmüş, Azərbaycan
ərazisinin 20 faizi Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdur”.
Heydər Əliyev Fondunun RF-dakı Nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyeva isə tamam başqa
bir missiyanı icra edir. O, artıq “Xocalıya Ədalət!” çağırışını ideoloji bir bazaya çevirmişdi. Bu çağırış,
doğrudan da Beynəlxalq erməni terroruna qarşı mübarizədə güclü strateji bir model kimi diqqəti cəlb etdi.
Xatırladım ki, müəlliflərin ərsəyə gətirdikləri bu iki cildlik kitab elmi-tədqiqat əsəri kimi Beynəlxalq
erməni terrorizminin vəhşiliklərini, cinayətlərini təsdiq və ifşa edən şahid ifadələri, sənədlər, sübutlar və
faktlar toplusu kimi diqqəti cəlb edir. “Leyla Əliyeva: “Xocalıya Ədalət!” (Beynəlxalq erməni terroruna
qarşı yeni strateji model”) adlı kitabı müəlliflərin vətəndaş yanğısıyla apardıqları gərgin elmi axtarışları,
zəhmətləri sayəsində ərsəyə gətirib, dünya ictimaiyyətinə, tariximizə, gələcək nəsillərə təqdim etdikləri
dəyərli töhfəsidir.
Həyat davam edir. “Xocalıya Ədalət!” artıq dünyanı gəzir, beynəlxalq kürsülərdən insanları
haqsızlığa, zülmə və zülmkarlığa, terrorçuluğa... qarşı mübarizəyə çağırır.
Azərbaycan tarixinin qan yaddaşından qarşımızdakı bu kitabların səhifələrinə köçürülmüş erməni
şovinistlərinin müxtəlif dövrlərdə xalqımıza qarşı törətdikləri fiziki, mənəvi, ekoloji terrorlar faktlarını
təsdiq edən sənəd və sübutlarla tanış olduqca, onlara qarşı nifrətimizi bir daha artırır. Bu tarixi vəhşilikləri,
Xocalı soyqırımını törədən cinayətkarların və onların havadarlarının Beynəlxalq tribunallarda mühakimə
edilib cəzalandırılmaları üçün qüvvələrimizi səfərbər edib, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində
torpaqlarımızı erməni təcavüzkarlarından azad etməliydik.
“Xocalıya Ədalət!” kampaniyasının yüksək səviyyədə təşkil edilib keçirilməsi nəticəsində bir çox
dövlətlərdə haqq, ədalət naminə ictimai fikrin formalaşması rəsmi dairələrdə də bu məsələyə tarixi
həqiqətlər baxımından yanaşma zəruriyyəti yaradırdı. Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun tədqiqat
materialları isə meydana sübut və dəlillər qoymuşdu. “Ədalət” sözü müqəddəs kəlmədir. Misir ehramlarının
birində hansısa bəşər övladı öz qanı ilə, kimlərdənsə öyrənib, əzbərlədiyi “Mən ədalət istəyirəm” ifadəsini
yazmışdı...
Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin törətdikləri ağır
cinayət faktları ilə bağlı prokurorluq və digər hüquq-mühafizə orqanları 1988-ci ildən erməni silahlı
qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərində, həmçinin
Ermənistanda saxlanılan azərbaycanlı əsir və girovlara dözülməz işgəncələr verilməsi, onların bir qisminin
öldürülməsi, şikəst edilməsi, təxribat və terror aktlarının törədilməsi, əhalinin məcburi köçürülməsi, yaşayış
məntəqələrində maddi sərvətlərin, tarixi mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, habelə ermənilərin
törətdikləri digər ağır cinayət faktları ilə əlaqədar ayrı-ayrı cinayət işləri başlayaraq istintaq aparmışlar.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Heydər Əliyev Fondu “Xocalıya Ədalət!” çağırışı
çərçivəsində Beynəlxalq təşkilatlarla daxildəki dövlət qurumları arasında əlaqələrin yaradılmasında, girov
və əsirlərin azad edilməsində də xüsusi fəallıq göstərir. Bu işlərdə hərbi prokurorluğun əməkdaşlarını
kənarda qoymaq olmaz. Fond öz nüfuzuna görə, artıq insanlarımızın ümid yerinə çevrilib. İstintaq
materiallarına görə, Heydər Əliyev Fonduna 11 min adamın işgəncələrin tətbiq edilməsinə dair iddia ərizəsi
təqdim olunub. Bu ərizələrin araşdırılmasına tibb müəssisələrinin həkim-ekspertləri, mütəxəssisləri ilə
yanaşı, müvafiq dövlət qurumlarının səlahiyyətliləri də cəlb olunub. İnsanlara küt və möhkəm alətlə
göstərilmiş təzyiq nəticəsində dərialtı yumşaq toxumaların və dərinin yarılması, cırılması və bərk əzilməsi
daha tez bədənin çıxıntı şəklində olan hissələrində müşahidə olunub. Çünki dərinin küt alətdə dərialtı
toxumaların altında olan sümük arasında sıxılması baş verib. Lakin kifayət qədər güclü təzyiq göstərildiyi
üçün dərinin yarılması bədənin istənilən hissəsində müşahidə olunub. Asimmetrik çapıqlar, qeyri-adi
sahələrdə çapıqlar və çapıqların diffuz yanması, bunlar hamısı erməni separatçılarının xocalılılara qarşı
xəsarətlərin bilərəkdən yetirilməsinə dəlalət edir.
Yandırmalar elə bir işgəncə formasıdır ki, dərinin üzərində bərpaedilməz dəyişikliklər əmələ gətirir.
Siqaretlə yetirilən yanıqlar çox vaxt uzunluğu 5-10 mm olan, hipopiqmentasiya mərkəzi və qeyri-dəqiq
periferiyaya malik olan ləkələr şəklində, dəyirmi, yaxud oval çapıqlar qoyur. İşgəncələrə dair həm də
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siqaretlə yandırma üsulu ilə bədəndə şəkillərin çəkilməsi barədə faktlar var. Erməni terror birləşmələrinin
əsir və girovuna çevrilmiş 8 min Xocalı sakini bundan əziyyət çəkir. Qızdırılmış əşya ilə yandırmadan
sonra, nəzərəçarpacaq atrofik xarakterli çapıqlar görünür. Bu çapıqlar hipertrofık, yaxud
hiperpiqmentasiyalı qıraq zonalar şəklində olan sərhədlərə malik zədənin yetirilməsi üçün istifadə olunan
əşyanın formasına uyğun olurlar. Həkimlər qeyd edirlər ki, bu cür izi, məsələn, elektrik cərəyanı ilə
qızdırılmış dəmir çubuqla, yaxud alışqan vasitəsi ilə qoymaq olar. Çapıqların sayı çox olduqda differensial
diaqnostika aparmaq çətin olur. Öz-özünə yaranmış iltihab prosesində səciyyəvi qıraq zonalar olunur və
yalnız nadir hallarda nəzərəçarpacaq şəkildə toxumanın itməsi müşahidə olunur. Yandırmalar həm də
hipertrofik və keloid çapıqların əmələ gəlməsinə gətirib çıxara bilər.
Əsir və girov götürülmüş Xocalı qurbanlarının 3300 nəfərinin dırnaqları çıxarılıb. Dırnaq qundağının
çıxarılması hallarında, sonradan əmələ gələn dırnaqlar nazik, deformasiyaya uğramış və lay-lay ayrılmış
şəkildə olurlar. Dırnaqların çıxarılması hallarında, proksimal dırnaq yastığından toxumanın həddindən artıq
böyüməsi baş verib ki, bu da dırnağın pteriqiumuna gətirib çıxarıb.
Xocalılıların bədənlərində iti əşya ilə yetirilmiş yaralar daha çoxdur. Belə yaralar o hallarda baş verir
ki, dəri bıçaq süngü, şüşə qırığı kimi iti əşyalarla kəsilir. Ekspertlərin rəyinə görə, bura deşilmiş və kəsilmiş
yaralar daxildir. Yaraların iti əşya ilə yetirilməsi, adətən yırtıq yaraların və çapıqların qeyri-bərabər
yerləşməsindən müəyyən olunub və bu da fərqləndirici əlamət kimi xidmət edib.
Tədqiqat materiallarından göründüyü kimi, 2816 nəfər xocalılının sümüklərində salamat yer
qalmayıb. Dindirmə prosesi zamanı əldə edilmiş materiallara görə, 514 nəfər xocalılının sümükləri
sındırılıb, indi onlar şikəstdirlər. Sınıqların lokalizasiyası, forması və digər xarakteristikaları tətbiq edilmiş
qüvvənin mahiyyətini və istiqamətini əks etdirib. Küt travmanın xarakterini və onun baş verdiyi vaxtdan
keçən müddəti qiymətləndirərkən hipotetik mülahizələr göstərir ki, xəsarət yaş, cins toxumaların
xüsusiyyətlərinə, insanın səhhətinə və travmaların ağırlığına görə fərqlənirlər.
Araşdırma materiallarında qeyd olunur ki, Xocalı qırğınlarında əsas işgəncə formalarından biri başbeyin travmaları olub. Dəfələrlə alınmış baş travmaları, beyin qabığının atrofiyasına və aksonların diffuz
zədələnməsinə gətirib çıxarıb. Travma yıxılma nəticəsində baş verdiyi halda, beyin zədələnir. Eyni
zamanda, açıq travma nəticəsində də beyin silkələnməsi baş verir. Araşdırma materiallarına görə, 52 nəfər
Xocalı əsiri elektrik cərəyanı ilə verilən işgəncədən öldürülüb. Elektrik cərəyanı bədənin istənilən hissəsinə
birləşdirilmiş elektrodlar vasitəsi ilə verilir. Bu cür bədən hissələri, əsasən, əl pəncələri, ayaq pəncələri, əl
və ayaq barmaqları, qulaqlar, məmələr, ağız, dodaqlar və cinsiyyət orqanları nahiyəsidir. Elektrik cərəyanı
qısa yolla iki elektrod arasından keçir.
Erməni terrorçuları, quldur və soyğunçu dəstələri xocalılara elə işgəncələr veriblər ki, bəzən onları
dilə gətirmək mümkün olmur.
Bütün bunlar Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun, Təhlükəsizlik orqanları və Daxili İşlər
Nazirliyinin istintaq materiallarından götürülüb. AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutunda isə Xocalı
qırğınlarında ən adi insani hüquqları pozulmuş bu şəxslərlə ayrı-ayrılıqda dinləmələr olub. Heydər Əliyev
Fondunun RF-dakı Nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın “Xocalıya Ədalət!” harayında
beynəlxalq terrorun əzab və işgəncələrinə məruz qalmış bu kimi insanların haqlarının bərpasına və erməni
terror dəstələrinin cinayət əməllərinin obyektiv araşdırılmasına ədalət tələb olunur.
Respublika.-2021.-26 fevral.-№44.-S.7.
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Amerikalı konqresmen Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar bəyanat verib
ABŞ-ın İllinoys ştatının Nümayəndələr Palatasının üzvü, Konqresmen Kam Bukner Xocalı
qətliamının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar bəyanat verib.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, bəyanatda 1992-ci il
fevralın 26-da Azərbaycanın Xocalı şəhərində faciə törədildiyi bildirilir. Bəyanatda, həmçinin deyilir:
“Keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının köməyi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəhərə hücumu xaos,
şiddət və kütləvi soyqırımı ilə nəticələnib. Hadisədən 29 il sonra Azərbaycan və beynəlxalq ictimaiyyətin
tarixindəki o ağrılı gündə qətlə yetirilmiş günahsız mülki şəxslərin xatirəsini hörmətlə anırıq. Həmin gün
qətlə yetirilmiş 613 nəfərin və yaralanan 1000-dən çox insanın ailə üzvlərinə səbir, ədalət, sülh və
beynəlxalq hüququn aliliyi uğrunda davamlı mübarizədə uğur diləyirəm”.
Qeyd edək ki, Kam Bukner 26-cı dairədən İllinoys Nümayəndələr Palatasının Demokratlar
Partiyasından olan üzvüdür.
Bəyanat İllinoysda yaşayan Azərbaycan icmasının üzvü Aygün Rüstəmlinin təşəbbüsü ilə qəbul
edilib.
AZƏRTAC
2021, 27 fevral
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Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə hazırlanan www.khojalytoday.com akademik resurs bazasının
təqdimatı olub
Fevralın 26-da Bakı Kitab Mərkəzində “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq maarifləndirmə kampaniyası
çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə hazırlanan www.khojalytoday.com akademik resurs
bazası təqdim edilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Bakı Kitab Mərkəzinin direktoru Günel Anarqızı bildirib ki, Xocalı soyqırımı özlüyündə daha qlobal
və bəşəri hadisədir: “Şanlı Azərbaycan Ordusu və xalqı Ali Baş Komandan İlham Əliyevin başçılığı ilə 44
gün davam edən Vətən müharibəsi dövründə Qarabağ münaqişəsini həll edərək tarixə qovuşdursa da,
Xocalıya ədalət savaşı hələ də davam edir. Düşünürük ki, bu proses ədalət öz yerini tapana və Xocalı
cinayətkarları hüquqi cəzalarının alana qədər davam etdirilməli, Xocalıda mülki əhaliyə qarşı törədilmiş
cinayətə hüquqi qiymət verilməli, cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunmalı, bəşəriyyət tərəfindən lənətlənən
cinayətlər sırasına Xocalı soyqırımı da əlavə edilməli və gələcək nəsillərə çatdırılmalıdır”.
Bu istiqamətdə erməni vandalizminin bariz nümunəsi olan Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə
və gələcək nəsillərə çatdırılması üçün Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə dövlət sənədlərinə, beynəlxalq
və yerli müəlliflərə, soyqırımı dövründə beynəlxalq mediada yer alan xəbərlərə, Xocalı qurbanlarının
şahidlərinin ifadələrinə və nəhayət, soyqırımında rol oynayan erməni vandallarının öz çıxış və etiraflarına
istinad edərək “Khojaly Today” akademik resurs bazasının yaradılmasının təqdirəlayiq hadisə adlandıran
G.Anarqızı deyib: “Qloballaşan dünyada əsas istinad edilən mənbələrin internet məlumat bazalarının
olduğunu nəzərə alaraq “Khojaly Today” akademik resurs bazasının yaradılmasının, bu günə qədər Xocalı
soyqırımı ilə bağlı faktların, fotoların, videoların, məqalə və kitabların orada yerləşdirilməsi, dünyanın
bütün kitabxanalarında və kitab evlərində akademik mənbə kimi təqdim edilməsi və qeydiyyatdan
keçirilməsi Xocalıya ədalət savaşının hüquqi qiymət alması istiqamətində mühüm rol oynayacağına və
beynəlxalq ictimaiyyətin Xocalı soyqırımı istiqamətində hər hansı resurs arayışı fonunda önəmli yer
tutacağına inanırıq”.
Sonra Berlin Humboldt Universitetin doktorantı, saytın qurucu komandasının koordinatoru Şamxal
Əbilov www.khojalytoday.com akademik resurs bazası haqqında məlumat verib. Bildirib ki, Xocalı
soyqırımı barədə həqiqətlərin dünyaya çatdırılması məqsədilə yaradılan resurs bazasında Xocalı faciəsinə
aid rəsmi sənədlər, beynəlxalq və yerli müəlliflərin akademik yazıları, bu barədə beynəlxalq mediada
yayımlanan materiallar, soyqırımı şahidlərinin ifadələri toplanıb. Elektron baza tədqiqatçılar, tələbələr və
Xocalı haqqında məlumat əldə etmək istəyən müxtəlif şəxslər üçün ümumiləşdirilmiş mənbə rolunu
oynayır.
“Xocalı xarici mediada” bölümündə soyqırımın baş verdiyi dövrdə xarici jurnalistlər tərəfindən
qələmə alınan və dünyanın bir çox aparıcı media səhifələrində nəşr edilən xəbərlər yer alıb.
“Resurs” bölməsində videoçarxlar və sənədli filmlərlə yanaşı, Xocalı soyqırımını əhatə edən,
beynəlxalq və yerli müəlliflər tərəfindən qələmə alınan akademik kitablar, elmi məqalələr, xarici fotoqraflar
tərəfindən lentə alınmış və ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri özündə əks etdirən fotolar,
hadisəyə dair şahid ifadələri, soyqırımı pisləyən və qarşısının alınmasına yönələn konvensiya və
müqavilələr yer alır.
Qeyd edib ki, bu günədək bir çox ölkələr Xocalı soyqırımının ermənilər tərəfindən törədildiyini
bəyan edən qətnamələr qəbul edib, bir sıra ölkələrdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirən
abidələr qoyulub. www.khojalytoday.com resurs bazasının “Beynəlxalq dəstək” bölməsində məhz buna yer
verilib.
“Resurs” bazası, həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, hüquqi və siyasi tərəfləri ilə,
ermənilərin 30 ilə yaxın müddətdə işğal dövründə həmin ərazilərdə mədəni irsimizə və təbii sərvətlərimizə
qarşı apardıqları vandalizm siyasətinə dair materiallarla tanış olmağa imkan yaradır.
AZƏRTAC
2021, 26 fevral
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İnsanlığa qarşı amansız terror
Vətən müharibəsindəki Qələbə ilə Xocalı soyqırımı qurbanlarının ruhu təsəlli tapdı
Rəşad Cəfərli
Bəşəriyyətə və insanlığa qarşı ən böyük cinayətlərdən olan Xocalı faciəsindən 29 il ötür. XX əsrin
müxtəlif vaxtlarında ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz qalan Azərbaycan xalqı növbəti belə faciə ilə
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə üzləşdi. Sovet ordusunun köməyi ilə Xocalını işğal edən
ermənilər şəhərin sakinlərinə qarşı kütləvi qətliam həyata keçirdilər. 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın və
63 uşaq qəddarlıqla qətlə yetirildi, 1275 nəfər əsir aparıldı, 150 nəfər itkin düşdü.
Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı aktı Dağlıq Qarabağın işğalı zamanı Ermənistanın həyata
keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin növbəti mərhələsi idi. Hadisələrin gedişatını bir qədər aydın izləsək,
görərik ki, şəhərin işğalı xüsusi plan əsasında həyata keçirilib. Belə ki, 1991-ci ilin oktyabr ayından şəhər
ermənilər tərəfindən blokadada saxlanılırdı. Həmin ayın 30-dan Azərbaycanın digər bölgələri ilə avtomobil
əlaqəsi kəsilən Xocalının yeganə nəqliyyat yolu hava xətti oldu. Şuşa şəhərinin səmasında mülki
vertolyotun vurulmasından sonra bu əlaqə də kəsildi. Beləliklə, 1992-ci il yanvarın 28-də sonuncu
vertolyotu qəbul edən Xocalı tam mühasirə şəraitində yaşayırdı.
Ermənilər tərəfindən Xocalıya hücum edilməsinin başlıca səbəbi həm də şəhərin strateji mövqeyi
idi. 7 mindən artıq əhalisi olan bu yaşayış məntəqəsi Qarabağ dağ silsiləsində və Ağdam-Şuşa, ƏsgəranXankəndi yollarının üstündə yerləşməklə böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Qarabağdakı yeganə aeroportun da
burada yerləşməsi şəhərin strateji əhəmiyyətini artırırdı.
Xocalı faciəsi üzərində hakimiyyətə yiyələnən AXC-Müsavat iqtidarı dövründə soyqırımı barədə
danışılsa da, son nəticədə hər şeyin üstü örtüldü. Onlar faciənin günahkarlarının adlarının üstündən sükutla
keçdilər. Həmin dövrdə 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 müxalifət qüvvələri də birbaşa məsuliyyət daşıyırdılar. Əslində o zaman respublikaya rəhbərlik edən
şəxslər şəhərin müdafiəçilərinə təcili kömək göstərmək, faciə barədə dünya ictimaiyyətinə geniş məlumat
vermək, beynəlxalq aləmə həyəcan təbili çalmaq əvəzinə, Xocalı dəhşətlərinin həqiqi miqyasını xalqdan
gizlətməyə cəhd etmiş, tam fəaliyyətsizlik və xalqın taleyinə biganəlik nümayiş etdirmişlər. Hətta sonralar
da Xocalı faciəsinin mahiyyətini açmaq, onun günahkarlarını ifşa etmək, dünya ictimai fikrinə çatdırmaq
üçün heç bir iş görülməmiş, əksinə, bu faciə hakimiyyətlə müxalifətin qarşılıqlı ittihamları və siyasi
mübarizəsi vasitəsinə çevrilmişdir”.
Xocalıda baş verənlər Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi həkk olundu. Lakin xalq Xocalı kədəri,
hüznü yaşadığı vaxtda faciənin ağırlığı ozamankı Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən lazımi şəkildə
qiymətləndirilmədi. Çünki bu, 1992-ci ildə iqtidarda olanlarla hakimiyyətə can atanların arasında baş verən
hərc-mərcliyin, respublikada anarxiyanın, habelə Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında baş verən oyunların
məntiqi nəticəsi idi.
Ovaxtkı iqtidar qorxaqlıq və qətiyyətsizlik nümayiş etdirərək, XX əsrdə bəşəriyyəti dəhşətə salan
bu müdhiş cinayət barədə ilk günlərdə xalqa məlumat belə vermirdi. Sonralar - AXC-Müsavat iqtidarı
dövründə də insanlıq əleyhinə yönələn cinayətə lazımi siyasi və hüquqi qiymət verilməsi üçün heç bir
tədbir görülmədi.
Yalnız Ümummilli Lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi özünün
əsl siyasi-hüquqi qiymətini aldı. İlk növbədə Xocalı faciəsi ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata
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.
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Bununla da Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ölkələrinə və beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılması üçün təsirli tədbirlər görüldü. Erməni şovinist millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, faciənin soyqırımı kimi
tanınması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyətə start verildi.
Tarixi şərait və erməni təəssübkeşliyi səbəbindən xalqımızın faciələrinə beynəlxalq səviyyədə
obyektiv qiymət vermək mümkün olmamışdır. O cümlədən Xocalı faciəsinə də ikili standartlara və
Azərbaycan torpaqlarının işğalına beynəlxalq təşkilatların laqeyd münasibətinə görə uzun illər siyasihüquqi qiymət verilmədi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövləti 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 apardı. Bu məsələdə İlham Əliyevin
müəyyən etdiyi hücum diplomatiyasının həyata keçirilməsi tezliklə effektiv nəticələr verdi. Qeyd edək ki,
Prezident 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 hüquqisiyasi qiymətini almalıdır”.
Ona görə bu gün qanında, canında vətən sevgisi olan hər bir azərbaycanlının 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.
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, 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 vitseprezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayıb. İlk gündən başlayaraq kampaniya yüksək templə
davam edib və aksiyaya dünyanın əksər ölkələrində könüllülər qoşulub.
Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması sahəsində aparılan 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
qətllərin soyqırımı aktı olduğu təsdiq edilib. Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Serbiya, İordaniya,
Sloveniya, Şotlandiya parlamentləri, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının 20-dən çox ştatının icra və
qanunvericilik orqanı Xocalı faciəsini qətliam kimi qiymətləndirərək qətiyyətlə pisləyib.
Hər il Azərbaycanda və dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı soyqırımı genişmiqyaslı tədbirlərlə
qeyd edilir. Bütün bu tədbirlər, o cümlədən Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin öndərliyi ilə
Azadlıq meydanından “Xocalı soyqırımı” adibəsinə edilən ümumxalq yürüşləri göstərirdi ki, qisas anımız,
torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi gün uzaqda deyil. Ümumxalq yürüşləri xalqımızın işğal altındakı
torpaqların azad olunması uğrunda həmrəyliyinin nümayişi idi. On minlərlə insanın iştirak etdiyi ümumxalq
yürüşləri işğalçıya və onların havadarlarına mesaj idi.
Ötən il baş verən 44 günlük Vətən müharibəsində işğal altında olan torpaqlarını azad edən
Azərbaycan xalqı milli maraqlarını təmin etdi. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu Qələbə ilə
Azərbaycan tarixinin şərəfli səhifəsinin, yeni qəhrəmanlıq salnaməsinin müəllifi oldu.
Bu Qələbə ilə Xocalı şəhidlərinin ruhları təsəlli tapdı. Soyqırımı qurbanlarının qanı yerdə qalmadı,
onların qisası döyüş meydanlarında alındı. Vətən müharibəsindəki Qələbə həm də Xocalı soyqırımını
dünyada daha sürətlə tanıdacaq.
Azərbaycan. - 2021.- 26 fevral. - № 44. - S. 1,5.

78

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Xocalıda baş verənlər nə üçün soyqırımıdır?
Məzahir Əfəndiyev
“Genosid” termini beynəlxalq hüquqda “qəsdən və sistemli şəkildə dövlətin milli, irqi, dini, siyasi
və etnik qrupu tam və hissəvi şəkildə məhv etməsi” kimi tanınır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
Məclisi soyqırımı cinayətinə öz tərifi vardır. Belə ki, bu, qətl anlayışı ilə yanaşı insanların yaşamaq
hüququnun inkar edilməsi kimi də xarakterizə edilir. Bunlar isə öz növbəsində soyqırımın “əhalinin qəsdən
məhv edilməsi cəhdi” olduğunu bir daha sübut edir və genosidi “kütləvi qırğın” anlayışından tamamilə
ayırır.
İkinci Dünya müharibəsindən etibarən tarixin ən fəlakətli soyqırımları həyata keçirilmişdir.
Almanların Yəhudilərə qarşı Holokostu, Bosniyadakı etnik təmizləmələr və Ruandadakı qırğınlar tarixin
qanlı səhifələrinə çevrilmişdir. Təəssüflər olsun ki, sülh və bəşəriyyətin əleyhinə olan cinayətlər müasir
dövrümüzdə də davam etmiş və Azərbaycanın tarixində də qanlı yaraya çevrilmişdir.
Azərbaycan xalqı 1992-ci ilin fevralında televiziya ekranlarında öz həmvətənlərinin vəhşicəsinə
öldürülməsinə: ölən uşaqların, təcavüzə məruz qalan qadınların, yaşlı insanların kəsilmiş cəsədlərinin, yerə
səpələnmiş donmuş meyitlərin görüntülərinə dəhşətli şəkildə şahidlik etdi. 600 sakin, 200-dən çox qadın,
83 uşaq, 70 qoca və 150 itkin düşən, 487 yaralı və 1270 mülki şəxs daxil olmaqla 613 azərbaycanlı mülki
şəxsin girov götürülməsi ilə nəticələnən həmin gecə Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən Dağlıq
Qarabağ müharibəsindəki ən ağır hərbi cinayətə çevrildi. Soyqırımı aktı nəticəsində “Xocalı” şəhəri demək
olar ki, tamamilə məhv edildi.
Bu az deyilmiş kimi, qırğına məruz qaldıqdan sonra Xocalı şəhərini boşaltmağa çalışan mülki
şəxslər Ermənistan qoşunları tərəfindən izlənilərək vəhşicəsinə qətlə yetirildilər. Ermənistan hökuməti
tərəfindən düşünülmüş terror siyasətinin bir hissəsi olan Xocalı hadisəsi mülki insanları öldürmək və
qorxutmaq yolu ilə onları bölgədən qaçırmaq cəhdi idi. Bu Ermənistan ordusunun Dağlıq Qarabağ və
Azərbaycanın digər bölgələrini işğal etməsinə imkan verəcəkdi. İstənilən şəkildə bu təmiz və sadə bir etnik
təmizləmə idi.
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 əməli səy göstərmişdir.
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırımına
obyektiv qiymətin verilməsi bu gün Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindən biri olaraq
müəyyənləşdirilib və bu istiqamətdə davamlı olaraq addımlar atılmaqdadır.
Həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işləri xüsusi qeyd etmək
lazımdır. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən etibarən "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq kampaniyası
çərçivəsində bu qırğının Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş soyqırımı aktı kimi tanınması üçün sərgilər,
təqdimatlar, kitablar, müxtəlif dillərdə çap olunmuş jurnal və qəzet materialları nümayiş etdirilmiş, müxtəlif
şəhərlərdə mitinqlər və konfranslar baş tutmuş, "Xocalı soyqırımı: siyasi, hüquqi və psixoloji aspektlər"
mövzusunda dəyirmi masalar və sosial şəbəkələrdə onlayn kampaniyalar keçirilmişdir. Bu günə qədər
onlarla ölkədə uğurla fəaliyyət göstərən bu kampaniyaya 120 mindən çox insan və 115 təşkilat qoşulub.
Nəticə olaraq, Xocalı qətliamı hal-hazırda 10 ölkədə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının 21 əyalətində qəbul
edilmiş parlament aktları ilə tanınır.
Xocalıda yaşanan dəhşət və həmin gecənin canlı şahidləri ilə müsahibələr dünyanın bir çox milli
və beynəlxalq səviyyəli kitab, jurnal, qəzet və məqalələrində yer almışdır. Bunlarla yanaşı Xocalı
genosidinin əsl təşkilatçısının Ermənistan hökuməti olduğunu danılmaz bir fakt olaraq dünyaya təqdim
edən əsas məqam isə onların öz fikirləri ilə etiraf olunmuş kitab və müsahibələridir.
Bu gün belə satışda olan və Marker Melkonyanın yazdığı “Qardaşımın Yolu” kitabı erməni silahlısı
və Xocalı qətliamının iştirakçısı olmuş Monte Melkonyanın həyatına həsr olunmuşdur. Xarici dillərə
tərcümə olunmuş kitabın Ermənistan terrorçusunun “qəhrəman” kimi qələmə verilməsi nə qədər təəssüf
hissi doğursa da, orada qeyd olunan sətirlər Xocalı şəhərinə edilən hücumun strateji bir hədəf olduğunu da
açıq şəkildə sübut edir və Ermənistanın terrorçu xislətini ortaya qoyur.
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Həmçinin keçmiş erməni lideri Serj Sarkisyan 2004-cü ildə İngilis jurnalisti Tomas de Vaal-a
verdiyi müsahibədə: "Xocalıdan əvvəl azərbaycanlılar bizimlə zarafat etdiklərini düşünürdülər; ermənilərin
mülki əhaliyə qarşı əl qaldıra bilməyən insanlar olduğunu düşünürdülər. Biz bunun əksini sübut edə
bildik…" sözləri ilə Xocalı qətliamında Ermənistan hökumətinin birbaşa iştirakı olduğunu öz sözləri ilə
sübut etmişdir.
Bir daha ermənilər tərəfindən “Xocalı” da baş verən qırğın beynəlxalq humanitar hüququn qanun
və qaydalarına, BMT Konvensiyalarına, qadın və uşaq hüquqları ilə bağlı insan haqları perspektivlərinə və
dağıdılmış Xocalı şəhərinə əsaslanan aşkar faktlarla etnik təmizləmədir. Azərbaycan ötən 27 il ərzində
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası (BMT TŞ) tərəfindən icrasına nail olunmamış 4 əsas
qətnaməni icra edərək regionda sülhü və ədaləti bərqərar etsə də, təəssüf olsun ki, Xocalı qətliamı bir çox
dünya dövlətləri tərəfindən hələdə ədalətsiz bir şəkildə tanınmamış olaraq qalır. Beləliklə, Azərbaycan
həmin qanlı gecənin şahidi olan insanların naminə mübarizəsini davam etdirəcək və Xocalını qətliam kimi
dünyada tanıdacaq.
Xocalı qətliamının tanınması və Xocalı cinayətinin qatillərinin beynəlxalq arenada öz cəzalarını
alması, sadəcə o qanlı gecədə qurban olan insanların hüquqlarının yerinə yetirilməsi deyil, həmçinin
gələcəkdə insanlığa qarşı baş verə biləcək soyqırımlarının və qırğınların qarşısının alınmasıdır. Dünyanın
bu soyqırımına qarşı laqeyd qalması, gələcək nəsillərin millətlər arasında dostluq və birliyə olan ümidlərini
yox edəcəkdir.
Вышка. - 2021.- 26 fevral. - № 8. - S. 5.
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Dmitri Savelyev: Dağlıq Qarabağ Azərbaycana rəvan şəkildə inteqrasiya olunmalıdır
Tarixdə elə hadisələr var ki, onlar insanların yaddaşında sağalmaz yara kimi əbədi qalır. Xocalı
şəhərinin faciəsi də belə sarsıdıcı hadisələrdəndir. Bu şəhərin sakinləri Dağlıq Qarabağda törədilmiş
amansızlığın qurbanları olub.
“İki sahil”in məlumatına görə Rusiya Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya-Azərbaycan
parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Dmitri Savelyevin AZƏRTAC-ın müxbiri ilə söhbəti bu
barədədir. Deputat əmin olduğunu bildirib ki, Xocalı qırğınının xatırlanması dünya birliyinə millətçiliyin
və ksenofobiyanın təhlükəli nəticələri barədə ciddi xəbərdarlıq olmalıdır.
-Dmitri İvanoviç, Xocalı qırğınının törədilməsindən 29 il keçir, lakin hələ də dünyanın müxtəlif
guşələrində həmin faciənin xatırlanması ilə bağlı tədbirlər keçirilir. Siz bu hadisənin belə güclü
rezonans doğurmasını nə ilə izah edərdiniz?
-Mənim fikrimcə, Xocalının dinc sakinlərinə divan tutulması ötən əsrin dəhşətli faciələri – Xatın,
Gernika və ya Xirosima hadisələri ilə müqayisə edilə bilər. Rəmzi haldır ki, planetin müxtəlif guşələrində
insanlar onlardan uzaqda yerləşən Azərbaycanın ağrı-acısına şərik olduqlarını bildirirlər. Bu insanların hər
biri başa düşür ki, əgər yeni müharibələrə rəvac vermək cəhdlərinə qarşı mübarizə aparılmasa, əgər bütün
dünyada silahlı münaqişələrin qarşısı alınmasa, belə müsibətlər onların da başına gələ bilər. Milli zəmində
dözümsüzlük və nifrətin necə ağır nəticələrə gətirib çıxara biləcəyini anlamaq üçün Xocalı qırğını barədə
xatirəni gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlamaq lazımdır. Etnik təmizləmələr prosesində 30 mindən çox
azərbaycanlı, o cümlədən 613 Xocalı sakini həlak olub, bir milyondan çox insan öz yurdundan qovulub.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan həmişə multikulturalizm tərəfdarı olub, millətçiliyin
təhlükəli olmasını daim insanlara xatırladıb. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
rəhbərlik etdiyi “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq informasiya kampaniyasının əhəmiyyətini lazımınca
qiymətləndirmək çətindir. Məhz bu informasiya kampaniyasının sayəsində dünyanın bir sıra ölkələri Xocalı
hadisələrini soyqırımı kimi rəsmən tanıyıblar.
-44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan ordusu üç yüzdən çox yaşayış məntəqəsini
işğaldan azad edib, Azərbaycanın əzəli torpaqları öz qanuni sahibinə qaytarılıb, Qarabağ
münaqişəsinin günahsız qurbanlarının qanı yerdə qalmayıb. Siz Xocalı soyqırımının beynəlxalq
aləmdə tanınmasına yönəlmiş səyləri necə qiymətləndirirsiniz?
-Vaxtilə Azərbaycan Dillər Universitetinin müəllimi Yusif Savalandan eşitdiyim bir söhbət məni
həqiqətən sarsıtmışdı. Onun atası Böyük Vətən müharibəsi illərində Kerç yaxınlığında almanlara əsir düşüb
və cəza düşərgəsinə göndərilib. Lakin almanlar qarşılarındakı gəncin müharibəyə qədər heç vaxt əlində
silah tutmamış adi kəndli olduğunu görəndə onu güllələməyiblər. Ən faciəlisi budur ki, o vaxtdan yarım
əsr sonra Xocalı qırğını zamanı 83 yaşlı qoca öz evində vəhşicəsinə öldürülüb və qatillərdən heç biri ona
rəhm etməyi ağlına belə gətirməyib.
Bu əhvalat sizin sualınıza ən yaxşı cavab olar. 2010-cu ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi
Xocalıda mülki əhalinin qətlə yetirilməsini “müharibə cinayətlərinə və ya insanlıq əleyhinə cinayətlərə
bərabər tutulan, xüsusi qəddarlıqla törədilən əməl” kimi tövsif edib. Buna baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini və Xocalı soyqırımını törədənlər öz cinayətlərinə görə məsuliyyətə cəlb edilməyib. Üstəlik,
onlar Ermənistanın siyasi həyatında fəal iştirak edirlər. Ravvin İsrael Baruk “Xocalı: insanlıq əleyhinə
cinayət” kitabında yazır ki, nasist hərbi canilərin, xüsusən öz cinayətlərinə görə lovğalananların beynəlxalq
aləmdə qəbul olunmasını təsəvvür etmək mümkün deyil. Xocalı qırğınında təqsirkar olanlar beynəlxalq
məhkəmə tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilməli və faşistlər kimi cəzalandırılmalıdır.
Azərbaycan tarixi ədalətin planlı şəkildə bərpasına yönəlmiş siyasət yürüdür və mən inanıram ki,
Qərbin səhnəarxası siyasi qüvvələri bu səylərə etinasız qala bilməyəcəklər, hərçənd Qərb Xocalıda etnik
təmizləmələrlə bağlı faktlar haqqında hər vasitə ilə susmağı üstün tutur. Dünya ictimaiyyəti Azərbaycan
xalqına qarşı törədilmiş cinayətləri pisləyəcək, dinc əhalini qətlə yetirənlər müttəhimlər kürsüsündə
əyləşəcək və layiqli cəzalarını alacaqlar. Belə cinayətlərə iddia müddəti tətbiq edilə bilməz.
-Siz Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin gələcəyini, o cümlədən Xocalı şəhərinin gələcəyini
necə təsəvvür edirsiniz?
-Azərbaycan həlak olanların xatirəsini ehtiramla yad etməklə bərabər daha irəli getməlidir, axı
işğaldan sonra qaytarılmış 8000 kvadratkilometr ərazidə çox işlər görülməlidir. İşğal illərində Qarabağın
şərq hissəsi səhraya çevrilib, Ağdam və ya Füzuli kimi rayon mərkəzlərindəki bütün binalar dağıdılıb.
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Dağlıq Qarabağın bir hissəsi erməni tərəfin nəzarəti altında qalır və oraya rusiyalı sülhməramlılar
yerləşdirilib. Atəşkəs haqqında üçtərəfli Bəyanat imzalanıb, lakin gələcək sülh prosesinin bir sıra detalları
hələ dəqiqləşdirilməlidir.
Bir məsələ aydındır: işğaldan azad edilmiş regionda normal həyatın bərpa edilməsi üçün Azərbaycan
hələ çox iş görməlidir. Şəhərləri və kəndləri təzədən tikmək, tarixi abidələri və dağıdılmış məscidləri
yenidən qurmaq, müasir avtomobil magistralları və dəmir yollar salınmalıdır. Füzulidə beynəlxalq aeroport
tikintisinə başlanıb. Bu aeroportun birinci uçuş zolağı cari ilin sonuna qədər istifadəyə verilməlidir,
Azərbaycanın mədəni paytaxtı Şuşada Vaqif poeziya günləri və “Xarı bülbül” festivalı keçirilməsi nəzərdə
tutulur. Əminəm ki, azərbaycanlılara xas olan əməksevərlik və işğaldan azad edilmiş ərazilərin
abadlaşdırılmasına yönəlmiş səylər möcüzələr törədəcək.
Məcburi köçkünlərin doğma evlərinə qayıtması məsələsinə gəldikdə isə burada mürəkkəb məqamlar
çoxdur: axı, bir neçə onillik bundan əvvəl tərk edilmiş yaşayış evlərinin çoxu xarabalığa çevrilib. Buna
görə qaçqınların çoxdankı arzularına çatması - Qağlıq Qarabağa qayıda bilməsi üçün şərait yaradılmalıdır.
Xocalı sakini Məmməd Məmmədovun başına gələn əhvalat məni çox mütəəssir etdi. O, doğma yurdundan
götürdüyü bir ovuc torpağı və bir qab suyu 28 il qoruyub saxlayıb, onları özünün yeganə fərəh mənbəyi
hesab edib.
Məcburi köçkünlərin Xankəndiyə, Xocalıya və Xocavənd rayonuna qayıda bilmələri üçün Dağlıq
Qarabağ rəvan şəkildə Azərbaycana inteqrasiya olunmalı, Azərbaycan və erməni icmaları arasında
mehriban qonşuluq münasibətləri qaydaya salınmalıdır, ona görə ki, gələcəkdə dinc yaşamağın başqa yolu
yoxdur. Xocalı isə hökmən memorial-şəhərə çevriləcək. Azərbaycan rəhbərliyinin elan etdiyi kimi orada
“Xocalı soyqırımı” muzeyi açılacaq. Bu, Xocalı qurbanlarının xatirə yeri olacaq və gələcək nəsillərə bir
daha xatırladacaq ki, Yer üzündə dözümsüzlüyə və millətçiliyə yol verilməməlidir.
İki sahil.-2021.-26 fevral.-№37.-S.9.
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“Azərbaycan xalqı heç vaxt bu faciəni unutmayacaq”
Vaqif Bayramov
Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin yüzilliklər boyu türk və Azərbaycan xalqlarına qarşı
apardığı soyqırım və etnik tənzimləmə siyasətinin qanlı səhifəsidir. Bu soyqırımı törətməklə
düşmənin məqsədi Azərbaycan xalqını sarsıtmaq, suverenlik və ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizədən çəkindirmək və torpaqlarımızı zorla ələ keçirmək olsa da, bu ağır faciə xalqımızı daha
da mətinləşdirmiş, qəhrəman oğul və qızlarımızı müqəddəs Vətən və milli dövlətçiliyimiz naminə
qətiyyətli və mütəşəkkil səfərbər etmişdir. Məqsədimiz Xocalı faciəsinə beynəlxaq huquqi-siyasi
qiymət verilməsinə, onun təşkilatçılarının, ideoloqlarının və icraçılarının dünya ictimaiyyətinin
gözündə ifşasına və cəzalandırılmasına nail olmaqdır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri və keçmiş SSRİ-nin Xankəndi
şəhərində yerləşən motoatıcı alayının hərbçiləri tərəfindən qədim Xocalı şəhəri yerlə-yeksan edildi. Bu
müdhiş soyqırımı zamanı 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla
öldürüldü, 1275 insan əsir və girov götürülərək işgəncələrə məruz qaldı. Qırğın zamanı 487 nəfərə müxtəlif
dərəcəli bədən xəsarətləri yetirildi. Həmçinin 8 ailə tamamilə məhv edildi, 130 uşaq valideynlərindən birini,
25 uşaq isə hər iki valideynini itirdi.
Xocalı faciəsi 200 ilə qədər bir müddətdə erməni millətçilərinin və onların havadarlarının
Azərbaycan xalqına qarşı apardıqları etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı idi.
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 köməyi ilə müxtəlif vaxtlarda azərbaycanlılara qarşı terror
və soyqırımı həyata keçirməklə etnik təmizləmə siyasəti aparıblar. Təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar dörd
dəfə – 1905- 1906-cı, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü və 1988-1993-cü illərdə soyqırımı və etnik
təmizləmələrə məruz qalıblar.
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 beşdəbiri işğal edildi, zəbt
olunmuş torpaqlarda və Ermənistanın öz ərazisində bir milyondan artıq köklü azərbaycanlı etnik
təmizləməyə məruz qaldı. Bu təcavüz zamanı mülki azərbaycanlı əhaliyə qarşı insanlıq əleyhinə cinayətlər,
o cümlədən soyqırımı aktları törədildi.
Müharibənin gedişinin ən faciəvi səhifəsi Xocalı şəhərinin işğalı oldu. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
bölgəsində yerləşən bu şəhərdə müharibədən əvvəl 7 min insan yaşayırdı. 1991-ci ilin oktyabrından şəhər
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən tamamilə mühasirəyə alındı. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə kütləvi artilleriya zərbələrinin ardınca Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı
alayının köməyi ilə Xocalını işğal etdilər. İşğalçılar Xocalını darmadağın edərək xüsusi amansızlıqla onun
dinc əhalisinin soyqırımını törətdilər. Ozamankı Azərbaycan hakimiyyəti erməni təcavüzkarlarının
törətdikləri bu dəhşətli vəhşiliyə siyasi qiymət verilməsi, qanlı qırğın barədə obyektiv məlumatların dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün heç bir əsaslı iş görmədi. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın
təkidli tələbi ilə yenidən respublika rəhbərliyinə gəldikdən sonra həmin qanlı faciəyə hüquqi-siyasi qiymət
verildi. Dahi şəxsiyyətin rəhbərliyi ilə Azərbaycan hökuməti və parlamenti erməni millətçilərinin
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri bütün miqyası
və dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, bunların soyqırımı siyasəti kimi
tanınmasına nail olmaq üçün inadlı və ardıcıl fəaliyyət göstərdi. Eyni zamanda, 1994-cü ildə ulu öndərin
təşəbbüsü ilə Azərbaycan parlamenti 26 fevralı Xocalı soyqırımı günü kimi elan etdi.
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ötən illər ərzində erməni millətçiləri tərəfindən
xalqımıza qarşı törədilən cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanıdılması üçün məqsədyönlü və ardıcıl iş aparılıb.
Dövlətimizin başçısı Xocalı faciəsini təcavüzkar erməni millətçilərinin yüzilliklər boyu Azərbaycan
xalqına qarşı apardıqları soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi kimi qiymətləndirib.
Azərbaycan Prezidenti çıxışlarının birində bu barədə deyib: “Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir
müddət ərzində erməni millətçilərinin və onların havadarlarının xalqımıza qarşı apardığı etnik təmizləmə
və soyqırımı siyasətinin davamı və qanlı səhifəsi idi. Bu mənfur siyasət xalqımıza saysızhesabsız müsibətlər
və əzab-əziyyətlər gətirmişdir.
Xocalı faciəsindən danışarkən ozamankı rəsmi Azərbaycan rəhbərliyinin və ölkədə vəziyyətə ciddi
təsir edən siyasi qüvvələrin acizliyini, səriştəsizliyini, xalqın taleyinə biganəliyini xüsusi qeyd etmək
lazımdır. Dövlət rəhbərliyi xalqın qəzəbindən qorxaraq hadisənin miqyasını kiçiltməyə cəhd etmiş, bu qanlı
cinayət barədə beynəlxalq ictimaiyyətə operativ və ətraflı məlumat vermək üçün heç bir iş görməmişdi.
Ozamankı müxalifət isə faciədən xalqın narazılıq dalğası üzərində hakimiyyətə gəlmək üçün istifadə
etdi. O zaman Azərbaycanda hökm sürən hərc-mərclik, hakimiyyətin nüfuzsuzluğu, lidersizlik bu qanlı
fəlakətin baş verməsinə şərait yaratdı...”.
Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar Bakıda keçirilən ümumxalq yürüşündə iştirak edən
dövlətimizin başçısı İlham Əliyev “Rossiya-24” telekanalının müxbirinə müsahibəsində Xocalı faciəsinin
dəhşətləri barədə danışarkən, təkcə Azərbaycana deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu cinayətin
xalqımızın sağalmaz dərdinə çevrildiyini vurğulayıb. Bildirib ki, bu dəhşətli hadisədə yalnız Azərbaycan
millətinə mənsub olduqlarına görə günahsız insanlar – qocalar, qadınlar və uşaqlar həlak olub, zərər
çəkiblər: “Azərbaycan xalqı heç vaxt bu faciəni unutmayacaq, həmişə xatırlayacaq. Bu, bizim
yaddaşımızda həmişəlik qalacaq.Əsas odur ki, belə faciələr daha heç vaxt təkrar olunmasın. Daha heç vaxt
heç bir xalqa qarşı belə dəhşətli soyqırımı hadisəsi, milli əlamətə görə qırğın törədilməsin. Azərbaycan
dövləti, xalqı həlak olanların xatirəsini əziz tutur, yad edir və onların xatirəsi bizim üçün müqəddəsdir.
Həmin faciəli gecədə xilas olanlar həmişə bizim üçün fiziki zədələr, mənəvi yaralar alan, həmin qətliamı
yaşayan insanlar kimi qalacaqlar. Biz bu adamların aqibətini yüngülləşdirmək üçün əlimizdən gələni edirik,
dövlət onlara kömək edir və edəcək. Bir daha demək istəyirəm, biz hamımız çalışmalıyıq ki, belə faciələr
bəşəriyyət tarixində bir daha olmasın”.
Ötən il iyulun 6-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan televiziyalarına müsahibəsində
BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsünü dəstəkləyən dövlətlərdən və bu
təşəbbüsə qarşı çıxan Ermənistanın mövqeyindən danışarkən qeyd edib ki, Ermənistan müstəqil ölkə kimi
formalaşandan dərhal sonra öz əsl xislətini göstərdi. Xocalı soyqırımını törədən, başqasının torpağına göz
dikən, bir milyon insanı evsiz-eşiksiz qoyan ölkə demokrat ola bilməz.
Xocalı qətliamını XX əsrin ən böyük cinayəti adlandıran Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələri tərəfindən XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata
keçirilən 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: “Mən əminəm ki, gün gələcək Xocalı faciəsini törədən, dinc əhaliyə qarşı qəddarlıq göstərən,
dinc əhalini məhv edən erməni cinayətkarları məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər”.
Hər il bu müdhiş faciənin ildönümünün respublikamızda və dünyanın müxtəlif ölkələrində ürəkağrısı
ilə qeyd olunması da bunun bariz ifadəsidir. Faciə ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasında Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
böyük xidmətləri də danılmazdır.
İndiyədək Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində çoxsaylı Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anma mərasimləri keçirilib. Bu aksiyaların iştirakçılarına Fond tərəfindən
hazırlanmış, Qarabağın və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixindən bəhs edən
materiallar, bukletlər, fotoalbomlar və kitablar paylanılıb. Aksiyalar çərçivəsində ermənilərin
vəhşiliklərindən bəhs edən sənədli filmlər nümayiş etdirilib, rəsm sərgiləri təşkil olunub. Qardaş Türkiyədə,
ABŞ-da, Almaniyada, Avstriyada, Belçikada, Gürcüstanda, Hollandiyada və digər ölkələrdə keçirilən
mitinqlər, anım tədbirləri, konfranslar, sərgilər, müsabiqələr ictimaiyyət arasında böyük əks-səda doğurub.
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Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində
də hər il silsilə tədbirlər reallaşdırılır. Həyata keçirilən ardıcıl və kompleks tədbirlərin məntiqi nəticəsi
olaraq yalan və saxtakarlıq üzərində qurulmuş erməni təbliğat maşınının iç üzü ifşa olunur.
Faciə ilə əlaqədar dəhşətli faktlar bu kampaniya çərçivəsində aparılan işlər sayəsində geniş
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılır, planetin bütün guşələrində milyonlarla insan erməni millətçilərinin əsl
simasına bələd olur, bilirlər ki, ermənilər öz sərsəm ideyalarını həyata keçirmək naminə heç nədən, hətta
uşaqları belə qətlə yetirməkdən çəkinmirlər.
Artıq Xocalı faciəsinin soyqırımı olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların
qərar və qətnamələrində əksini tapıb. Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan, Bosniya və Herseqovina,
Rumıniya, Çexiya, İordaniya, Honduras, Qvatemala, Panama, Sudan parlamentləri, eləcə də ABŞ-ın 20dən çox ştatının qanunverici orqanı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən Xocalı soyqırımını tanıyan
və pisləyən sənədlər qəbul edilib. Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn
əməldir və ən ağır beynəlxalq cinayət sayılır. BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 saylı
qətnaməsi ilə qəbul edilən və 1951-ci ildən qüvvəyə minən Konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi
əsası təsbit edilib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı həmin Konvensiyada təsbit edilən
soyqırımı cinayətinə aid bütün əməllər tətbiq olunub.
Xalqımız qəti əmindir ki, hazırda Cənubi Qafqazın iqtisadi güc mərkəzinə çevrilən, beynəlxalq
aləmdə mövqeyini daha da möhkəmləndirən, hərbi qüdrəti ilə seçilən Azərbaycan düşmən tapdağı altında
olan torpaqlarını azad etdiyi, şəhidlərimizin qisasını aldığı kimi, Xocalı faciəsini törədən, dinc əhaliyə qarşı
qəddarlıq göstərən erməni cinayətkarları da məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər.
Xalq qəzeti. - 2021.- 26 fevral. - № 44. - S. 1,6.
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Bu dərdin adı Xocalı...
Zöhrə Fərəcova
“Hər gecə Bakıdan Qarabağa yol gedirəm. Ağdamdan keçirəm. Bənövşəli yamacda diz
çökürəm, torpağına səcdə edirəm Xocalının. Yamyaşıl otlarını oxşayıram, yamacında uzanıb gözlərimi
mavi səmasına dikirəm. “Belə ölmək nə gözəldir, ay Xocalım...” deyirəm”.
İllər öncə Xocalı sakini İsmayıl Cavadov danışmışdı bunları mənə. Gözlərimin qarşısında təkcə
sözləri ilə deyil, səsinin rəngi, həzin çırpıntısı, titrəyişi ilə Xocalı həsrətinin rəsmini çəkmişdi. Söyləmişdi
ki, yurd nisgili gözlərdən çəkilən yuxudur, hər gecə xəyallarda gedilən yol, çatılan mənzil, qucaqlanan
dünyadır.
Vətən candan əzizdir
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndidə yerləşən
keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə şəhəri mühasirəyə aldılar. Xocalıya ən müasir
silahlarla hücum çəkərək yerlə-yeksan etdilər. Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdıldı, yandırıldı.
Xocalıda olan özünümüdafiə qüvvələri son nəfərinə qədər vuruşaraq düşmənə çox ciddi müqavimət
göstərdilər. Ancaq qüvvələr nisbəti qeyri-bərabər idi. Erməni silahlıları mülki əhaliyə və özünümüdafiə
dəstəsinə qarşı misli görünməmiş qəddarlıqlar etdilər. Onları xüsusi amansızlıqla qətlə yetirdilər.
Xocalı şəhəri işğala məruz qalanda burada şəhid verməyən ailə qalmadı. Ancaq Xocalısız
qalmağın dərdlərin ən ağırı olduğunu deyirdi düşmənin yox etdiyi şəhərin sakini İsmayıl Cavadov: “Kaş
ki, hər evdən iki şəhid verəydik, amma Xocalı əlimizdən getməyəydi”. Ancaq düşmən bu qədər
“mərhəmətli” olmamışdı. Plan Xocalı adlı yurdu Yer üzündən silmək idi. Xilas olmaq üçün şəhərdən qaçan
əhalinin böyük hissəsi də erməni vəhşiliyindən qurtula bilmədi. Onların çoxu düşmən gülləsinə tuş gəldi,
əsir götürüldü. Canını götürüb meşələrə qaçanlar da qışın sərt soyuğunun, şaxtasının zavalına gəldilər.
Xocalı qətliamında başları kəsilən, gözləri çıxarılan, dərisi soyulan, diri-diri yandırılan və tanınmaz hala
salınanlar erməni qəddarlığının hüdudsuz olduğunu göstərdi.
O vahiməli, soyuq fevral gecəsində baş verənlər azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən
soyqırımı idi. Xocalı faciəsində rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürüldü ki, onlardan 63-ü uşaq, 106-sı
qadın, 70 nəfəri isə qoca idi. Bunların içərisində 8 ailə tamamilə məhv edildi, 27 ailənin yalnız 1 üzvü qaldı,
25 uşaq hər iki, 130 uşaq valideynlərindən birini, 230 ailə öz başçısını itirdi, 487 insan şikəst oldu (onlardan
76 nəfər həddi-buluğa çatmamışdı), 1275 insan əsir götürüldü, 1165 insan girovluqdan azad edildi, 197
nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Dövlətin və əhalinin əmlakına 1 aprel 1992-ci il tarixinə olan
qiymətlərlə 5 milyard rubl dəyərində ziyan vuruldu....
Fevralın 28-də yerli jurnalistlərin də olduğu qrup 2 helikopterlə azərbaycanlıların həlak
olduqları yerə çatdılar. Düzənlik cəsədlərlə dolu idi. İkinci helikopterin havadan mühafizəsinə baxmayaraq,
ermənilərin güclü atəşi altında yalnız 4 meyiti götürə bildilər. Martın 1-də hadisə yerində olan yerli və
xarici jurnalistlər dəhşətə gəldilər: meyitlərin başının dərisi soyulmuş, qulaqları və digər orqanları kəsilmiş,
gözləri çıxarılmış, çoxsaylı bıçaq və güllə yaraları almış, ağır texnika ilə əzilmiş, yandırılmışdı.
Xocalılılar Xocalısız ölməkdən qorxurdular
1992-ci ilin fevralında erməni qəsbkarları Xocalı əhalisinin ürəyinə dağ üstdən dağ çəkdilər. O
gecədən sağ çıxan xocalılılar əslində möcüzə nəticəsində düşmənin hücumundan qurtulanlar idi. Onlar heç
vaxt ümidlərini itirmədilər. Hər zaman inandılar ki, erməni qəsbkarları özgə torpaqlarında binə qura,
məskunlaşa bilməyəcəklər. Yaxın qohumları, qonşuları, dostları Xocalıda şəhid olmuş, evlərindən, isti
ocaqlarından qovulmuş bu insanların ən böyük qorxusu Dağlıq Qarabağın erməni işğalından azad olunduğu
günü görmədən ölmək idi.
İsmayıl Cavadov deyirdi ki, atam Kəriş Böyük Vətən müharibəsinin fəal iştirakçılarından
olmuşdu: “O da Xocalıda güllə yarası aldı. Hamımız ölüm ayağında oradan çıxdıq. İtkilərimiz çox oldu.
Onların dağı həmişə qəlbimizi göynədir. Ancaq dərdlərimizin ən ağırı Xocalısız qalmaqdı. Bu həsrətlə
anam Səmayə 1996-cı ildə 73 yaşında, atam Kəriş 2003-cü ildə 75 yaşında vəfat etdilər. Ölümdən yox,
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Qarabağı bir də görməyəcəklərindən qorxurdular. Vəsiyyət etdilər ki, bizi Dağlıq Qarabağa apara
bilməsəniz, heç olmasa Aran Qarabağda, Bərdədə dəfn edin”.
Həsrət bitdi
Ötən il 44 gün davam edən Vətən müharibəsində müzəffər Azərbaycan Ordusu Ermənistan
silahlı qüvvələrinə layiq olduqları məşğlubiyyəti yaşatdılar. Yağı düşmən işğal etdiyi Azərbaycan
torpaqlarından qovuldu. Şəhidlərimizin qisası alındı. Yurdundan, elindən illərdir uzaq salınmış
soydaşlarımız artıq qaçqın deyillər.
Həsrət bitdi, dərd isə qaldı. Xocalı soyqırımı yalnız Azərbaycan xalqının deyil, bütün
bəşəriyyətin, insanlığın əbədi dərdi, yarası oldu. Tarix boyu bu ədalətsiz savaş unudulmayacaq.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının qeyd-şərtsiz azad edilməsi
barədə dörd qətnamə qəbul etsə də, işğalçı Ermənistan bunları yerinə yetirmir. Bu gün Ermənistanda
mühüm dövlət postları tutanların çoxu baş vermiş soyqırımının günahkarlarıdır və onlar beynəlxalq
məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər. Xocalıda törətdikləri dəhşətli soyqırımına görə erməni işğalçıları
layiqli cəzalarını almalıdır ki, bütün qəsbkarlar öz sonlarını, aqibətlərini görsünlər.
Azərbaycan. - 2021.- 26 fevral. - № 44. - S. 5.

87

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Dünyanı sarsıdan 1992-ci ilin fevral gecəsi...
Akif Aşırlı,
Əməkdar jurnalist
992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni terror təşkilatları və keçmiş sovet hərbi
birləşmələrinin 366-cı alayının müasir silahlarla təchiz olunmuş muzdlularının genişmiqyaslı hücumu ilə
Xocalı soyqırımı törədildi. Minlərlə əliyalın, dinc azərbaycanlı qətlə yetirildi. Xəstələrə, ağsaqqal və
ağbirçəklərə, körpə uşaqlara, qadınlara aman verilmədi. Azərbaycan xalqına qarsı amansız şəkildə
soyqırımı həyata keçirildi.
Bu soyqırımı siyasəti əvvəlcədən düşünülmüş, ciddi planlaşdırılmış və dəqiq yerinə yetirilmişdi.
Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin soyqırımını araşdıran istintaq komissiyasına təqdim etdiyi Xocalı şəhərində
hərbçilərin danışıqlarının lent yazısı da planın əvvəlcədən hazırlandığını və bu faciədə 366-cı sovet hərbi
alayının iştirakını təsdiqləyir. Belə ki, hərbçilərin telefon söhbətindən Xocalıya hücuma görə onlara
milyonlarla pul veriləcəyi anlaşılır.
1992-ci il fevralın 16-da, soyqırımından 10 gün əvvəl məlum 366-cı alayın nəzdində “Krunk,
erməni cəbhəsi” deyilən “rota'” yaradıldı. Bu “rota”nın özəyini Livan, Amerika, Kanada, İran, İsveç və
Hollandiyadakı erməni icmalarını təmsil edən, beyinlərinə azərbaycanlıları öldürmək əmri yeridilən, başı
üstlərində “Böyük Ermənistan” xəritəsi asılan silahlı quldur erməni qrupları təşkil edirdi. Fevralın 17-də
qızlardan ibarət “Şuşanik” adlı snayperçilər dəstəsi həmin cəbhəyə qoşuldu. Düşüncələrinə türk
düşmənçiliyi hopdurulan, insani duyğudan uzaq olan “Şuşanik” snayperçiləri Livandan gətirilmişdi.
“Klukin, erməni cəbhəsi”nə Xaçik Vartanyan rəhbərlik edirdi.
1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı işğal olundu, yerlə-yeksan edildi. Bəşəriyyət
növbəti Xatın faciəsi yaşadı. Beynəlxalq miqyasda millətçi kimi tanınan erməni icmalarının, diaspor və
lobbiçilərinin birgə hazırladıqları “böyük Ermənistan” planının ilkin fazası, hərəkatın ilk bəndi “Haydad”
və “ASALA” terror təşkilatlarıyla birgə icra olundu. Bu soyqırımı əməliyyatı zamanı keçmiş SSRİ Müdafiə
Nazirliyinə məxsus hərbi texnika, tərkibində zəhərli kimyəvi maddələr olan mərmilər, istifadəsi qadağan
olunan “dairəvi” güllələr, digər silahlar sınaqdan çıxarıldı.
Həmin qanlı gecə saat 23.00 radələrində Xocalıya 11 istiqamətdən hücum həyata keçirildi. Qarqar
çayının Həsənabad kəndi tərəfindən, təyyarə limanının şərqindən, İncik təpədən, donuzçuluq kompleksi
istiqamətindən-- çayın sol və sağ tərəfindən, Daşbulaq--Xocalı yolu səmtindən, Norgux--Xocalı
istiqamətindən, Daştəpə tərəfdən, Bozdağ və nəhayət Əsgəran tərəfdən Xocalı üzərinə qoşun yeridildi.
Ətraf aləmdən ayrı düşmüş, gücü yalnız özünümüdafiə qruplarının ov tüfənglərinə çatan əhali
nizami rus ordusu və vəhşi erməni quldurlarına müqavimət göstərmək iqtidarında deyildi. Xocalılar
vəhşiliklə üz-üzə qaldılar. 613 nəfər şəhid oldu. Onlardan 56-sı xüsusi qəddarlıq və işgəncələrlə öldürüldü.
27 ailə tamamilə məhv edildi. 230 ailə öz başçısını itirdi. 1275 nəfər əsir düşmüş xocalılı amansız
işgəncələrə düçar oldu.
Bu soyqırımı əməliyyatlarında xüsusi hazırlıq keçmiş 366-cı alayın zabitlərinin və digər
muzdluların iştirakı tələfatın miqyasını daha da artırdı. Xocalı soyqırımında iştirak edən hərbi hissələrin
birinin əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, polkovnik V. Savelyev özünün “Məxfi arayış”ında erməni terror
təşkilatlarıyla Rusiya qoşun birləşmələrinin Dağlıq Qarabağda keçirdikləri hərbi əməliyyatları izləyərək,
fakt və sənədlərdə bütün olub-keçənlərin şərhini verib etiraf edirdi: “Mən bütün bunları yazmaya bilmərəm.
İnsanların, uşaq və qadınların, hamilə gəlinlərin güllədən keçmiş bədənlərini unuda bilmərəm. Qoy
azərbaycanlılar məni bağışlasınlar ki, bütün bu qanlı və amansız sonluğu olan hadisələrdə əlimdən heç nə
gəlmədi. Təkcə yazdığım arayışı həm Kremlə, həm də SSRİ Müdafiə Nazirliyi Baş Kəşfiyyat İdarəsinin
generallarına göndərdim. Oxuyun, dedim. Biz rusların zabit şərəfi görün necə ləkələndi”.
V.Savelyevin sonradan BMT-yə ünvanladığı həmin arayışa belə bir siyahı da əlavə olunmuşdu:
“Rusların zabit şərəfini ləkələyən 55 zabit və kiçik rütbəli hərbçilərin adları qoy tarix üçün yaddaşlara
yazılsın:
1. Zarviqorov Yuri Yuriyeviç– 366-cı motoatıcı alayın komandiri.
88

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

2. Çitçiyan Valeri İsaakoviç – 366-cı motoatıcı alayın 1 saylı batalyonunun qərargah rəisinin
müavini, mayor.
3. Ağriyan Vaçaqan Qriqoryeviç– mayor, alayın kəşfiyyat rəisi.
4. Ohanyan Seyran Muşeqoviç-- mayor, alayın 2-ci batalyonunun komandiri.
5. Arutyunov Aleksandr Aleksandroviç– mayor, 2-ci batalyon komandirinin köməkçisi.
6. Akopyan Nerses Qrantoviç– baş leytenant, 1-ci batalyonun 2-ci rotasının komandiri.
7. Arutunyan Vladislav Vladimiroviç – kapitan, 2-ci batalyonun komandiri.
8. Bəyləryan Armen Volodiyeviç – praporşik, 1-ci rotanın texniki.
9. Ayrapetyan Vaçik Qurgenoviç– 3-cü rotanın starşinası.
10. Mirzoyan Vaçik Qrantoviç-- 3-cü rotanın starşinası…
Cəmi 55 hərbçi”
Yuri Poleneyev “Qarabağ qan girdabında” kitabında yazıb: “Xocalı hadisəsi Hitler faşizminin
Xatın kəndində törətdiyi müsibətlə müqayisədə daha dəhşətli idi. Ermənilər bu qəddar terror aktı ilə öz
vəhşiliklərini bütün dünyaya bəyan etdilər. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərinin
sakinlərinə vəhşicəsinə divan tutuldu. Xocalıda yalnız ölülər qaldı”.
Xocalı soyqırımı törədilən zaman müsibəti gözləri ilə görən jurnalist Viktoriya İvleva isə faciəni
belə təsvir edib: “Xocalının girəcəyində bir tərəfdə buluda bənzər nəyinsə hərəkət etdiyini gördüm. Bu
bulud yarıçılpaq insanların toplusu idi. Azərbaycanlıların dəstəsinin sonunda 3 uşaqlı qadın gedirdi. O, qar
üzərində ayaqyalın çətinliklə yeriyir və tez-tez yıxılırdı. Sən demə, onun uşaqlarından biri ikigünlük imiş.
Digər yüzlərlə qaçqın kimi bu qadının və onun uşaqlarının sonrakı taleyini mən televiziya lentlərindən
izlədim. Bu, televiziya lentlərində səs zolağı operatorunun hönkürtüsündən ibarət idi. Bu adamların
cəsədləri eybəcərləşdirilmiş şəkildə qar üzərində qalaqlanmışdı”.
Viktoriya İvlevanın televiziya müşahidəsində izlədiyi hönkürtü, Xocalı soyqırımını ilk dəfə lentə
alan cəsur jurnalist Çingiz Mustafayevin qəzəbinin göz yaşlarına çevrilməsiydi. Erməni vəhşiliklərinin
qurbanı olan, qar üzərində donub qalan məsum körpələrin qurumuş cəsədləri qarşısında tab gətirmək, bu
faciəni sakit lentə almaq mümkün deyildi. Çingiz Mustafayev yerlə-yeksan edilən soyqırımına məruz qalan
Xocalını çəkirdi, köməksiz dinc əhalinin faciəsini tarixin yaddaşına yazırdı. Kamerası ilə. Bu kamera
ermənilərin güllələrinə də tuş gəlmiş, “yaralanmışdı”.
Martın ilk günlərində dünyanın efir məkanından bütün evlərə “Xocalı soyqırımı” boylandı. Çingiz
Mustafayev bu qanlı olayı belə xatırlayırdı: “İlk dəfə fevralın 28-də iki hərbi vertolyotun müşayiəti ilə
hadisə yerinə gəldik. Havadan gördük ki, bütün bir sahə insan meyitləri ilə doludur. Təyyarəçilər vertolyotu
yerə endirməyə qorxurdular. Çünki həmin ərazi artıq ermənilərin nəzarəti altında idi. Buna baxmayaraq,
biz vertolyotdan çıxdıq və bu zaman güclü atəşə məruz qaldıq. Bizimlə olan milis əməkdaşları meyitləri
vertolyota götürməli idilər ki, onların qohumlarına verilsin. Gördüyümüz vəziyyətdən şoka düşdük. İki
nəfər isə huşunu itirmişdi. Martın 2-də xarici jurnalistlərlə hadisə yerinə gəlmişdik. O zaman meyitlər
dəhşətli hala salınmışdı. Bir neçə sutka ərzində onların üzərində təhqiredici hərəkətlər edilmişdi”.
İnsanı dəhşətə gətirən bu açıqlama, soyqırımını ilk dəfə lentə alan Çingiz Mustafayevin fikirləridir.
Erməni dəhşətlərindən, vandalizmdən yaxa qurtarmaq üçün üzü Ağdama tərəf qaçan, əliyalın əhali
vəhşicəsinə güllələrə tuş gəlmişdi. Ahıllara, körpələrə belə aman verilməyib. İnsanları bir-birlərinə
bağlayaraq, üzərlərinə neft tökərək yandırıb, uşaqları diri-diri süngüyə keçirib faşistlərin törətdiklərindən
betər faciəni bəşəriyyətə “bəxş etdilər”.
Qətlə yetirilənlərin cəsədləri üzərində vəhşicəsinə davranaraq, qadınların döşlərini, kişilərin
cinsiyyət üzvünü kəsərək, uşaqların beyin dərisini soyaraq bəşəriyyət üçün yeni olan vandalizm nümunəsi
ortaya qoydular. Budur erməni xidməti, budur erməni qəssablarının yaramazlığı. Xocalıda törətdikləri
cinayətin miqyasmı düşünmədən, bu gün beynəlxalq ictimaiyyətə humanizmdən, insanlıqdan, hücuma
məruz qaldıqlarından danışanların nə qədər məkrli, qəddar olduqları Xocalıda göründü.
Nə yazıqlar ki, insanlığa, bəşəriyyətə qarşı törədilən bu faciə ermənilərin xəcalət hissinə çevrilmədi.
Dünya qınağından yeni məkrli planları, yalanları ilə qurtarmağa çalışan erməni vəhşiliyi Xocalıdan sonra
20 faiz Azərbaycan torpağının işğalı ilə nəticələndi.
28 il sonra isə Azərbaycan xalqı müqəddəs Vətən müharibəsinə qalxaraq Ermənistan ordusunu
darmadağın etdi, işğalçıları pərən-pərən salıb Qarbağdan qovdu. Bununla Xocalı şəhidlərinin də nigaran və
narahat ruhlarına bir dinclik qismət oldu.
Xalq qəzeti. - 2021.- 26 fevral. - № 44. - S. 9.
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“Erməni quldurları xocalıları azərbaycanlı olduqlarına görə öldürürdülər”
29 il əvvəl fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Qarabağın dağlıq hissəsini yerli azərbaycanlılardan
min bir vəhşiliklə təmizləyən erməni millətçi-separatçı toplumundan və onların xarici
havadarlarından təşkil olunmuş silahlı quldur dəstələri Azərbaycanın ən qədim yaşayış
məskənlərindən olan Xocalının dinc əhalisini kütləvi surətdə qırmış, bu şəhəri talan edib, dağıdıb
Yer üzündən silmişdir.
Bəşəriyyətin çağdaş tarixinə ən amansız soyqırımı hadisəsi kimi yazılan bu qətliamın xalqımız
üçün ən ağrılı tərəflərindən biri də o idi ki, həmin vaxt Azərbaycan düşmən və bədxah dairələr
tərəfindən sərt informasiya blokadasına alınmış və ermənilərin yalan-böhtan təbliğatı ilə sıx əhatə
olunmuşdu. Bu səbəbdən dünya bu müdhiş qırğından vaxtında və kifayət qədər geniş xəbər tuta
bilməmişdi. Həmin vaxt özünü Xocalıdan sağ çıxara bilmiş soydaşlarımızın güllə yağışı altında üz
tutduqları Ağdama yetirmiş, xocalılıların sonuncu mühasirə həlqəsinin yarıldığı Əsgərana qədər
irəliləmiş Türkiyənin cəcur və vicdanlı savaş yazarı İrfan Sapmaz Xocalıda baş verən dəhşətli
hadisələr barədə xəbərləri mümkün olan bütün vasitələrlə dünyaya yaymışdı.
Bu fədakarlığına görə xalqımızın həmişə qədirbilənliklə yad etdiyi ekstremal şəraitlər
jurnalisti İrfan Sapmaz Xocalı və bütövlükdə, Qarabağ şəhidlərinin intiqamının alındığı bir vaxtda
29 il əvvəl baş verənlər barədə Azərbaycan mediasına açıqlama verib. O, 1992-ci ilin 26 fevralında
şahidi olduğu və yaşadığı dəhşətləri belə xatırlayıb:
– Xocalı qətliamı baş verdiyi zaman mən Şuşa şəhərində idim. Qırğından xəbər tutan kimi Şuşadan
Laçına keçdim, sonra Ağdama gəldim. O zamanlar “Hürriyət” qəzetində və TRT-də işləyirdim, Ağdama
isə öz təşəbbüsmlə getmişdim. Orada yerli özünümüdafiə batalyonları Əsgəran ətrafında mühasirəni yarıb
Ağdama keçmək istəyən xocalılıların atəş altından çıxıb xilas olmaları üçün qanlı döyüşlər aparırdılar.
Onlardan birinin komandiri Allahverdi Bağırov Xocalı tərəfə gedəndə mən də onlara qoşulmaq istədiyimi
söylədim. O, xarici jurnalist olduğumu nəzərə alıb razılaşdı. Sonralar Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı olmuş
Allahverdi Bağırov sonrakı günlərdə Əsgərandakı erməni yaraqlılarının başçıları ilə danışıqlar da aparmış,
həlak olanların meyitlərinin gətirilməsini təşkil etmişdi.
Biz Ağdamla qonşuluqdakı Əsgəran yüksəkliyinə çatanda güllə yağış kimi yağırdı. Həmin ərazidə
qar içində, ayaqyalın-başaçıq canını qurtarmağa çalışan qadınların, qocaların, uşaqların şəkillərini və
videolarını axşam saatlarına qədər çəkdim. Fotolar və videoları çəkdikcə taqətdən düşmüş yaşlı insanlara,
körpələrə əlimdən gəldiyi qədər kömək də edirdim. Üst-başım qan, palçıq içində idi. Hava tutqun və yağışlı
idi. İnsanlar, sanki, cəhənnəmdən qaçıb qurtarmaq istəyirdilər...
Öz qanımdan, canımdan olan, eyni dili danışdığım insanların kütləvi qətlə yetirilməsinə şahid olmaq
çox ağır idi. Şəkilləri, videoları göz yaşları içərisində çəkmişdim. Ən acı mənzərələrdən biri isə bir ananın
öldürülmüş körpəsini qucağından sonadək buraxmaması idi. Zavallı ana, hadisənin şoku altında onu
qucağında Xocalıdan eləcə qaçırmışdı...
Əlimizdə olan materialları dünyaya yaymaq üçün elə o halımla Bakıya qayıtdım. Çəkdiyim
materialları dünya mediasına çatdırmaq üçün daha sonra İstanbula yollandım. İlk dəfə Xocalı soyqırımını
Türkiyə üzərindən dünyaya biz bəyan etdik.
O vaxt gördüklərinin, yaşadıqlarının həyatının sonrakı dövrlərində də həmişə ona acılar yaşatdığını
söyləyən İrfan Sapmaz daha sonra bildirib:
– Bir savaş müxbiri olaraq uzun illərdir dünyanın müxtəlif yerlərindəki müharibələrə canlı şahid
olmuşam. O günkü faciə həyatımda ən dərin, ən acı izlər qoydu. Erməni qaniçənlərinin törətdikləri
vəhşiliklər insanın özü kimi məxluqa qarşı qəddarlığının son həddi idi. Onlar xocalılıları harda rastlarına
gəldi azərbaycanlı olduqlarına görə öldürürdülər. Bu, xalis soyqırımı əlaməti idi. O dəhşətlər hələ də
gözlərimin qabağından getmir.
O gün adamların saniyələr içində həyatlarını itirdiklərini, canlarını qurtarmaq üçün hansı əzabdan
keçdiklərini gördüm. Savaşların heç kimə faydasının olmadığını bir daha dərk etdim. Bunu anlamaq üçün
Qarabağdakı erməni quldurlarına, Xocalı soyqırımını törədənlərə, onların qəddar başçılarına 28 il vaxt
lazım oldu. Lakin ötən ilin payızında 30 ildən bəri Qarabağda meydan sulayan erməni hərbi birləşmələri
darmadağın ediləndə, Xocalıda günahsız körpələri belə öldürən quldurlar dinc soydaşlarını qoyub qaçanda
Azərbaycan Ordusu bir nəfər də silahsız erməninin burnunu qanatmadı.
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40 ilə yaxın müddətdə bir çox ekstremal şəraitlərdə jurnalist kimi fəaliyyət göstərsəm də, xocalılıların
müsibətlərinin bərabərinə heç bir yerdə rast gəlməmişəm, nə də şahidi olmamışam. Həyatımda ən dəhşətli
mənzərələr idi o vaxt gördüklərim. Savaş müxbiri kimi daha əvvəl də dünyadakı münaqişələri izləmişdim.
Əfqanıstanda altı il qaynar nöqtələrdə olmuşdum. Lakin Xocalıda baş verən dəhşətləri dünyanın heç bir
yerində görməmişdim.
Orada çəkdiyim şəkillər və videolar dünyanın hər yerində yayımlanıb. Hadisə yerində olan tək
jurnalistlərdən idim. Amma Xocalıdakı fəaliyyətimə xarici jurnalist gözü ilə heç vaxt baxmamışam. Əgər
amerikalı, avropalı bir jurnalist olsaydım, çəkdiyim şəkillərin müəllif hüququndan istifadə edərək, bəlkə
də, milyon dollarlar qazana bilərdim. Lakin mən Azərbaycana həmişə öz vətənim kimi baxdığım üçün heç
vaxt qazanc arxasınca düşmədim. 12 il Azərbaycanda yaşadım, 30 ilə yaxın müddətdir ki, öz vətənim
saydığım Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dünyaya yaymağa çalışıram. Bütün bunları qarşılıq
gözləmədən, öz qəlbim və vicdanımla etdim.
Sonda İrfan Sapmaz Azərbaycan xalqını çox sevdiyini və onun verdiyi dəyərdən qürur duyduğunu
söyləyərək, jurnalist olaraq, hər zaman azərbaycanlı qardaşlarının haqq işinə dəstək verəcəyini vurğulayıb:
– Şükürlər olsun ki, təxminən, 30 il sonra Azərbaycan torpaqları düşmən işğalından azad olundu.
Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasına görə, 3 minə yaxın şəhid verdik. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət
diləyirəm. Onlar vətənləri üçün böyük bir fədakarlıq nümunəsi göstərərək, canlarından keçdilər. Qazanılan
zəfərə görə Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevi, Azərbaycan döyüçüsünü və xalqını bir daha bütün
qəlbimlə təbrik edirəm.
Bu qələbəyə aparan yolda Azərbaycan Ordusunun və Azərbaycan–Türkiyə dostluğunun gücü bir
daha dünyaya sübut olundu. Bu bölgələrə sərmayə qoyulmalı, yurdlarından didərgin düşən insanlar geri
qayıtmalıdır. Bu tarixi qayıdış və böyük bərpa işində Azərbaycan dövlətinin və xalqının üzərinə ağır və
yeni şərəfli yük düşür.
Lakin Qarabağ münaqişəsinin insanlığı dəhşətə gətirən faciə olduğu, onun sağalmayan yara və
ağrıları da unudulmamalıdır. Bundan sonra Xocalı qətliamı dünya ictimaiyyətinə daha yaxşı tanıdılmalı,
onun misilsiz bir soyqırımı olduğu bütün dünyada tanınmalıdır. Əgər bu qətliamın dünya tarixində silinməz
bir iz qoymasını istəyiriksə, faciəni xüsusilə Qərb ölkələrinə qədərincə anlatmaq lazımdır. Bu məsələdə
“Xocalıya ədalət!” kampaniyasını yüksək dəyərləndirirəm. Ancaq dayanmamalıyıq. Dünya Xocalı
soyqırımını tanımalı, qəbul etməli, Ermənistan bu vəhşiliyinə görə təzminat ödəməlidir!
Hazırladı:
Tahir Aydınoğlu
Xalq qəzeti. - 2021.- 26 fevral. - № 44. - S. 9.
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Xocalı soyqırımı: qəddar və amansız erməni faşizmi cəzasız qalmamalıdır!
Cavanşir Feyziyev,
Milli Məclisin deputatı, fəlsəfə doktoru
Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı
və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda,
bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
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 qalıb. 1992-ci ildə Ermənistanın əvvəlki rejimi müharibə cinayəti – Xocalı
soyqırımını törətdi. Nəticədə, aralarında 106 qadın, 63 uşaq olmaqla, 613 günahsız mülki şəxs
vəhşicəsinə öldürüldü.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan xalqının tarixində ən müdhiş faciə olan Xocalı faciəsindən 29 il ötür. Bütün səbəb və
nəticələri ilə bəşəriyyətə qarşı ən amansız cinayətlərdən sayılan bu soyqırımını 29 il əvvəl millətçitəcavüzkar Ermənistan dövləti himayədarlarının dəstəyi ilə Azərbaycanda azərbaycanlısız ikinci erməni
dövləti yaratmaq üçün törətmişdir. Ötən illərdə bu qətliamı törədənlərin cəzasız qalması xalqımızı faciənin
özü qədər ağrıtmış, faciə qurbanlarının incik ruhlarını həmişə sonsuz hüznvə dərin kədərlə anmışıq.
2020-ci ilin payızında xalqımızın Qarabağda apardığı müqəddəs Vətən müharibəsində erməni
işğalçılarının darmadağın edilərək torpaqlarımızdan qovulması, ərazilərimizin 30 illik düşmən tapdağından
azad edilməsi ilə şəhidlərimizin, eləcə də Xocalı qurbanlarının intiqamı da alınmış, nəhayət, onların narahat
ruhları rahatlıq tapmışdır. Artıq bu il biz Xacalı soyqırımında həyatlarını itirmiş şəhidlərimizin xatirəsini
təkcə hüzn və kədərlə deyil, həm də Qarabağda qazandığımız tarixi zəfərdən, soydaşlarımızı günühsız qətlə
yetirənlərdən, şəhər və kəndlərimizi viran qoyanlara verdiyimiz cəzadan doğan yüksək əhvalla anırıq.
Lakin onu da yaddan çıxarmırıq ki, Xocalı faciəsinin təşkilatçıları və icraçıları hələ adbaad ədalət
mühakiməsinə çıxarılmamışdır. Xocal soyqırımı bəşəri cinayət olduğu kimi, həm də bəşəriyyət tarixindəki
belə kütləvi cinayətlərin davamıdır. Nə qədər ki, belə qırğınları törədilənlər axıradək cəzalandırılmayıb, bu
cinayətlərin kökü kəsilıməyib cəlladlar günahsız insanların qanını axıdacaq.
Bəşəriyyətin keçmiş həyatında qəddarlığı ilə dərin sarsıntılar, kütləviliyi ilə böyük dağıntılar
yaratmış çoxsaylı qırğınlara və müharibələrə şahidlik edib. Dünya tarixinə geniş bir zaman çərçivəsində
nəzər saldıqda onun savaşsız, fəlakətsiz, iztirabsız günlərinin heyrətamiz dərəcədə az olduğunu görürük.
Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, son 200 ildə ən azı 22 müharibə baş verib. Bu prosesin indiyədək
davam etdiyini də nəzərə alsaq, deyə bilərək ki, üçüncü minilliyin və XXI əsrin bircə günü də savaşsız
ötüşməyib. Bütün sivilizasiya tarixini əhatə edən 5 min illik zaman kəsiyində 150 milyondan artıq insan bu
müharibələrdə həlak olub. Onların da 73 faizi yalnız XX əsrdə baş vermiş müharibələrin payına düşür.
Bütün Avropanı və ətrafını bürümüş və qitəni xalqlarını qan gölünə qərq etmiş iki dünya müharibəsi
XX əsrdə bu amansız savaşların sonuncuları idi. II Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış yeni dünya
düzəni, bəşəriyyətin tərəqqisi və humanistləşməsi istiqamətində geniş vüsət alan etik-siyasi təkamül
prosesləri etnik, dini, irqi ayrı-seçkiliyə əsaslanan zorakılığın artıq tarixin arxivində qaldığına böyük
ümidlər yaratmışdı. Təəssüf ki, yenicə toxumları cücərməyə başlayan bu ümidlər əsrin sonlarına doğru
yenidən Avropanın qonşuluğunda alovlanan etnik müharibələrlə sönməyə başladı.
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Təkcə II Dünya müharibəsindən sonra bütün dünyanın 151 yerində 231 silahlı konflikt baş verib
ki, bunların da yarıdan çoxu 1990-cı ildən-- soyuq müharibə qurtarandan sonrakı ən yaxın tarixi dövrə
təsadüf edir. Amma bütün müharibələrin içində öz miqyası, qəddarlığı, insanlığa sığmayan əməlləri ilə
fərqlənən elə cinayət aktları vardır ki, onlara heç cür haqq qazandırmaq mümkün olmayacaq. Təkcə
Azərbaycan tarixinin deyil, bütün bəşər tarixinin ən dəhşətli hadisələrindən biri olan Xocalı qətliamı məhz
həmin cinayət aktlarından biridir.
1988-ci ildə Ermənistanda yaşayan 250 min azərbaycanlının öz evlərindən və torpaqlarından
qovulması ilə Cənubi Qafqazda etnik təmizləmə başladı. Ermənistanda yerləşən 185 Azərbaycan kəndində
yaşayan 250 mindən çox həmvətənlərimiz öz tarixi torpaqlarından qovuldu, onlara məxsus 31 min yaşayış
evi, 165 kolxoz və sovxoz, çox sayda mal qara və bütün əmlakları qarət olundu. Bu əməliyyatlarda 225
nəfər öldürüldü, 1154 nəfər yaralandı. Yüzlərlə soydaşlarımız fiziki işgəncələrə məruz qaldılar və şikəst
oldular.
Az sonra erməni hərbi birləşmələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzü Dağlıq Qarabağ ərazisinin
və onun ətrafındakı daha 7 rayonun işğalı ilə nəticələndi. Qarabağ müharibəsinin ən faciəli səhifəsi 7 min
əhalisi olan Xocalı şəhərinin yer üzündən tamamilə silinməsi oldu. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-a keçən
gecə erməni quldurlar bir neçə həftə öncədən mühasirəyə alınmış Xocalı şəhərinə hücum etdilər.
Şaxtalı qış gecəsində qaçıb canını qurtarmağa çalışan dinc sakinlər təqib edilərək yollarda və
meşələrdə gülləbaran edildilər. Şəhər tamamilə yandırılıb məhv edildi. Xocalı soyqırımı nəticəsində 63-ü
uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla, 613 Xocalı sakini qətlə yetirildi, 8 ailə tamamilə məhv edildi,
25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. 76-sı uşaq olmaqla, 487 nəfər
yaralandı, 1275 nəfər əsir götürüldü. Əsir götürülənlərdən 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın
taleyi bu günədək məlum deyil.
Amansızlığına görə dünya tarixində törədilmiş ən qəddar cinayətləri belə üstələyən bu soyqırımı
aktı təkcə Azərbaycan türklərinə qarşı deyil, bütövlükdə insanlığa, bəşəriyyətə, beynəlxalq sülhə qarşı
törədilmiş ən ağır cinayət idi. Xocalı faciəsinə qədər Qarabağda baş verən bütün olaylar bu faciənin
məqsədli şəkildə həyata keçirilən etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olduğuna heç bir şübhə yeri
qoymur. Xocalının mühasirəyə alınaraq mülki şəxslərin şəhəri tərk etməsinə imkan verilməməsi
ermənilərin əsl niyyətini açıq şəkildə ortaya çıxarır. Öldürdükləri uşaqların, qocaların, qadınların
cəsədlərini tanınmaz hala salmış erməni separatçıları bəşər tarixində ermənilik adına əbədi şərəfsizlik
gətirən soyqırımı aktına imza atdılar.
Faciənin törədilməsindən yalnız iki gün sonra hadisə yerinə çatmaq mümkün oldu. Şahidlərin
qarşılaşdıqları tükürpərdici mənzərə sözlə ifadə edilə bilməyəcək qədər ağır və amansız idi. Bütün tarixi,
kökü və ruhu ilə yaşadığı torpağa bağlı olan sadə insanların, o torpaqda yenicə ayaq tutub yeriməyə
başlamış məsum uşaqların cəsədlərini soyuq qış fəslində isti vətən torpağı öz ağuşuna almışdı. Kim bilir,
son nəfəslərində istəkləri, diləkləri nə olmuşdu soydaşlarımızın. Nəsibləri isə vətən torpağını qucaqlayaraq
şəhidlik zirvəsinə ucalmaq oldu...
Bu qanlı hadisənin şahidi, bütün ailəsindən yalnız qucağındakı körpə qızını və 4 yaşlı oğlunu xilas
edə bilmiş gənc bir ana göz yaşları içərisində, ürək parçalayan Xocalı tarixçəsini söyləyir: “Xocalıdakı ov
silahlarını da camaatdan almışdılar. Bizim özümüzü müdafiə etməyə heç bir imkanımız yox idi. Yalnız
ərim tüfəngini gizlədib saxlamışdı. Biz od-alov içərisindən viran olmuş Xocalının kənarına güclə gəlib çıxa
bildik. Sonra gördük ki, silahlılar bizi izləyərək güllələr yağdırır. Onlar bizə çatıb öldürmək, ya da əsir
götürmək istəyirdilər. Ərim dayanıb onlara atəş açmağa başladı. Qışqırdı ki, “Qaçın, ələ keçməyin!”.
Ailəmizin üzvlərindən bir neçəsi arxadan vurulub yerə sərildi. O isə hələ də silahlılarla vuruşurdu. Mən
ayaqyalın, başıaçıq, iki balamla uzaqlaşıb kol-kosun içində, qaranlıqda gözdən itəndə güclə onun bağırtısını
eşidirdim: “Qaçın, gizlənin, görünməyin”. Biz xilas olduq. O isə şəhid”.
Azərbaycanlı ər son nəfəsinə qədər vuruşdu ki, özü ölsə də, ailəsi düşmən əlinə keçməsin. Bu
faciədən möcüzəli təsadüf nəticəsində qurtulmuşların hamısı bu gün də Xocalı dərdinin ağır yükü altında
inləyir. Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayevin lentə aldığı dəhşətli görüntülər Xocalı faciəsinin miqyasını
və erməni cəlladlarının vəhşiliyini bütün dünyaya nümayiş etdirir. Elə ermənilərin özləri də öz mənfur
əməllərini etiraf etməkdən çəkinmir, yazdıqları ilə özlərini ifşa edirlər. Erməni millətçiliyinin və
separatizminin baş ideoloqu, körpə balaların qatili Zori Balayanın Xocalı hadisələrindən 4 il sonra yazdığı
“Ruhumuzun dirilməsi” kitabını oxuyarkən bir daha bunun şahidi olursan.
Ermənistanın tanınmış və bədnam ictimai fikir liderlərindən biri sayılan, keçən ilin payızında
yenilməz saydığı Ermənistan ordusunun məhv edilməsindən sonra gorbagor olmuş müəllif öz kitabında
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yazıb: “Biz Xaçaturla uşaqların saxlandığı zirzəmiyə enən vaxt, əsgərlərimiz artıq onlardan birini
ovuclarından pəncərə çərçivəsinə mıxlamışdılar. Uşağın səs-küyünü azaltmaq üçün Xaçatur onun ağzına
öldürdüyümüz anasının kəsilmiş döşünü soxdu. Sonra mən onun başının, döşünün və qarnının dərisini
soydum. O, 7 dəqiqə sonra qan itirməsindən öldü. Birinci ixtisasıma görə həkim olduğum üçün humanistəm
və ona görə də uşağın başına gətirdiklərimizdən sevinc duymadım. Lakin qəlbim şadlanırdı. Xaçatur uşağın
bədənini hissələrə böldü və itlərə atdı. Axşam biz eyni hərəkətləri üç azərbaycanlı uşağı ilə etdik. Mən
erməni, vətənpərvər və vətəndaş kimi borcumu yerinə yetirdim”.
Bu, XXI əsrdə erməni faşistinin özü tərəfindən öz qələmi ilə yaradılmış mükəmməl obrazı,
avtoportretidir! Qarabağın işğalı zamanı Zori Balayanın sabiq Ermənistan prezidenti Serj Sərkisyanla
birlikdə hərbi geyimli fotoları da onların birlikdə törətdiyi cinayət əməllərinin sübutudur. Bu ölkənin
həkim-yazıçısı da, prezidenti də Xocalı soyqırımı və bütövlükdə Qarabağın işğalı üzərində “erməni
millətinin qəhrəmanlarına” çevriliblər. Lakin tarixi həqiqətlər bunun qəhrəmanlıq deyil, növbəti xəyanət,
bəşəriyyətə qarşı cinayət olduğunu sübut edir.
Bu faciə Qafqazlarda türk tarixinin qanlı səhifələrindən biri olsa da, birincisi deyil. Xocalı
soyqırımı bizi tarixi keçmişimizə yenidən nəzər salmağa və acı həqiqətləri bir daha xatırlamağa və
xatırlatmağa sövq edir. Xocalı soyqırımının kökü baş verdiyi tarixdən çox-çox əvvəlki zamanlara gedib
çıxır. Bu faciəyə təkcə Qarabağ ətrafında cərəyan edən hadisələrin tərkib hissəsi kimi yox, həm də
Azərbaycanın tarixi uğurları, zəngin dövlətçilik ənənələri, ölkəmizin yerləşdiyi geopolitik məkan və Qafqaz
regionunda tutduğu önəmli yer kontekstində yanaşmaq onun əsl səbəblərini üzə çıxarmağa kömək edər.
Tarixdən yaxşı məlumdur ki, Azərbaycan dövlətçiliyi özünün ən yüksək zirvəsinə Səfəvilər
dövlətinin yaradılması ilə çatmışdı. Zamanında böyük bir coğrafi məkanı əhatə edən bu dövlətin zəifləməsi
ilə Azərbaycan öz sərhədləri içərisində daralmağa başladı. Səfəvilər dövlətinin süqutu, Azərbaycanın
pərakəndə şəkildə xanlıqlara parçalanması, sonda bütün regionun rus imperiyasının nəzarəti altına keçməsi
ilə nəticələndi. Beləliklə, Azərbaycan dövlətçiliyinin zəifləməsi bütövlükdə Qafqaz regionunun imperiya
caynağına keçməsinə səbəb oldu.
Lakin faciə bununla bitmədi. Minilliklər ərzində Avrasiyanın sahibi olan qüdrətli türk
dövlətçiliyinin dirçəlməsinə bir daha imkan verməmək məqsədi ilə Altaylardan Balkanlara qədər uzanan
türk qurşağını parçalamağa çalışan rus imperiyası “məzlum” erməni tayfalarını məhz Qafqazda, əzəli türk
torpaqlarında yerləşdirməyə başladı. Türk zolağının strateji mərkəzində yerləşən Azərbaycan imperiyanın
şikarına çevrildi. Son üç yüz ildə əhalisi daim artmaqda olan Azərbaycanın ərazisi daim azalmağa, dəfələrlə
bölünərək imperiya tərəfindən udulmağa məruz qaldı və bugünkü Azərbaycan dövləti mövcud olduğu
bütün siyasi-mədəni tarixi ərzində ən az torpaqlara malikdir.
XX əsrdə rus çarizmini əvəzləyən sovet imperiyası da bu “ənənəyə” sadiq qalaraq Azərbaycanı
parçalamaqda davam etdi. Qəddarlığı ilə öz sələfindən heç də geri qalmayan sovet imperiyası
soydaşlarımızın böyük bir hissəsini Asiya çöllərinə sürgün etdi, Zəngəzur mahalını da ermənilərə təhvil
verdi. Bütün bunlara mətinliklə sinə gərən millətimiz yetmiş il ərzində sovet əsarətinə qarşı mübarizəsini
və milli azadlıq hərəkatını davam etdirdi. Bu mübarizə 20 Yanvar faciəsindən keçərək milli
dövlətçiliyimizin bərpasına yol açdı.
Əslində, Xocalı hadisələri Azərbaycanda sovet imperiyasının dayaqlarını laxladan milli azadlıq
hərəkatını boğmağa yönəlmiş Qanlı Yanvar faciəsinin davamı idi. Bu, xalqımızın mübarizlik əzmini
sındırmağa, Azərbaycanı yenidən əsarət altına almağa yönəlmiş zorakılıq aktı idi. Xocalı qətliamının
törədilməsinə “dəstək” verənlər yenicə müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycana öz gücünü nümayiş etdirdi
və əsl niyyətini ortaya qoydu.
Xocalı soyqırımı əslində, bütün dünya türklüyü qarşısına atılan imperiya “əlcəyi” idi. Son iki yüz
il ərzində dünya imperializminin köməyi ilə qədim türk torpaqlarında məskunlaşdırılmış, imperiya
boyunduruğunda yaşamağa və imperiya buyuruqlarını məharətlə yerinə yetirməyə alışmış, ən çətin anlarda
qonşularına dayaq olmaq əvəzinə xəyanət etməyi adət etmiş ermənilər isə həmişə olduğu kimi, bu dəfə də
məkrli imperiya siyasətinin əsas ifaçıları kimi çıxış etdilər. Nəticədə, növbəti dəfə torpaqlarımızın bir
hissəsini tərk etməyə məcbur edilsək də, müstəqillik idealından geri çəkilmədik.
Bütövlükdə, tarixən Qafqazın dövlətçilik ənənəsinin əsas hissəsini məhz Azərbaycanın dövlətçilik
ənənəsi təşkil etmişdir. Buna görə də rus imperiyası mövcud olduğu bütün zamanlarda Azərbaycan
dövlətçiliyini, xüsusilə onun digər türk dövlətləri ilə müttəfiqləşib güclənməsini öz imperialist maraqlarına
ciddi təhlükə hesab etmişdir. Çünki güclü Azərbaycan həm də güclü Qafqaz deməkdir. Lakin bu reallığı
qəbul etməyən, imperiyalar tərəfindən “böyük Ermənistan” xülyası ilə “yemlənən” ermənilər tarix boyu
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imperiya siyasətinin ucuz aləti kimi Qafqazda dağıdıcılıq missiyasını məharətlə yerinə yetirmiş və son 30
ildə Azərbaycan ərazisində separatizmi alovlandırmaqla, çirkin ənənələrinə sadiq qaldılar.
Yaxın keçmişimizin ən faciəvi hadisələrindən olan Xocalı soyqırımı erməni təfəkkürünün və tipik
erməni xarakterinin təkcə onun qonşuları üçün deyil, bütövlükdə, bəşəriyyət üçün nə qədər təhlükəli
olduğunu bir daha sübut etdi. Erməni xarakterinə xas olan terrorizm, etnik təmizləmə və işğalçılıq siyasəti
müasir dünyada dayanıqlı sabitliyə və sülhə ən böyük təhdid mənbələri kimi çıxış edir.
Tarix boyu iyrənc “keyfiyyətlərini” qoruyub saxlamağa nail olmuş ermənilər isə bu gün düşdükləri
aciz vəziyyətin kökündə məhz sahib olduqları ermənilik xarakterinin dayandığının fərqində deyillər.
Bununla, ermənilər təkcə Qafqaz regionunda deyil, bütün dünyada sabitliyin təmin olunmasına qarşı ən
böyük maneə kimi çıxış edir və beynəlxalq humanizm siyasətinə ağır zərbələr vururlar.
Ermənilər üçün müstəqillik heç zaman milli məqsəd olmayıb və bu gün də əsas şərt deyildir. Son
onilliklərdə Ermənistanın bütün sahələrdə aparıcı dövlətlərdən asılı vəziyyətə düşməsi və həmişə olduğu
kimi, onların “vassalı” və lazım olduqda isə “forpostu” rolunda çıxış etməsi bunu bir daha sübut etdi.
Vaxtilə, əhalisinin əhəmiyyətli qismi Azərbaycan türklərindən və digər millətlərdən ibarət olan
Ermənistanda bu gün vəziyyət tamamilə fərqlidir. Etnik təmizləmə nəticəsində digər millətlərin
nümayəndələri zorla öz tarixi yurdyuvalarından qovulmuş və qonşu dövlətlərdə məskunlaşmağa məcbur
olmuşlar. Ermənistan mono-etnik dövlətə çevrilmişdir.
Azərbaycanda isə vəziyyət tamamilə fərqlidir. Azərbaycan həmişə olduğu kimi, bəşəri dəyərlərə,
regionda sülh və sabitliyə real təhlükə mənbəyi olan mənfur qüvvələrə qarşı qətiyyətlə mübarizə
aparmaqdadır. Nə qədər çətin olsa da, Azərbaycan dövləti və xalqı təkcə öz milli maraqları üçün deyil,
bütövlükdə ümumbəşəri dəyərlərinin qorunub saxlanılması üçün öz mübarizəsini fədakarlıqla davam
etdirməkdədir.
Ölkəmiz bütün tarixi boyu çoxsaylı millətlərin nümayəndələrinin sülh və əmin-amanlıq şəraitində
yaşadığı, bütün dünyaya tolerantlıq örnəyi olan bir məkandır. Hətta Azərbaycan vətəndaşı olan çoxsaylı
etnik ermənilər də heç bir milli ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan bu gün də Azərbaycanda yaşamaqda davam
edirlər. Bu fakt bir daha Azərbaycan xalqının sülhpərvərliyini, dözümlülüyünü və birgəyaşayış ənənələrinə,
multikulturalizm ideallarına sadiqliyini nümayiş etdirir.
Xocalı soyqırımının insanlıq əleyhinə törədilmiş cinayət kimi tanıdılması təkcə Azərbaycan üçün
deyil, həm də dünya birliyi üçün beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edir. Hələ 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən Xocalı hadisələrinin soyqırımı elan olunması xüsusi əhəmiyyətə
malik oldu.
Həmin tarixdən etibarən Xocalı faciəsi insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi
daha geniş miqyasda anılmağa başlandı. O zaman ümummilli lider Heydər Əliyevin vurğuladığı kimi,
“bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyriinsani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə
qarşı tarixi bir cinayətdir”.
Prezident Heydər Əliyev 1998-ci ildə imzalanmış “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında”
fərmanda soydaşlarımıza qarşı törədilmiş kütləvi qırğınların soyqırımı xarakteri daşıması, azərbaycanlılara
qarşı aparılmış etnik təmizləmə siyasətinin aparılması açıq şəkildə ifadə olunmuşdur. Həmin fərmana
uyğun olaraq, 31 mart günü son yüz ildən artıq müddətdə davam edən qırğınların qurbanı olmuş
soydaşlarımızın xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq “Azərbaycanlıların soyqırımı günü” elan edilmişdir.
Bu gün Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması prosesində Xocalı
soyqırımının tanıdılması xüsusi yer tutur. Dövlət başçısı İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə Xocalı
faciəsinə toxunaraq, bu hadisəni törədənlərin əsl niyyətlərini, təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bəşəriyyətə
qarşı törədilmiş ağır həmin cinayət aktının mahiyyətini açıq şəkildə ifadə etmişdir. Prezident İlham Əliyev
Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışında deyib: “Xocalı soyqırımı dünyanın gözü qabağında baş
vermişdir. Yəni biz bunu “erməni soyqırımı” mifi kimi heç bir əsası olmayan mifologiya əsasında deyil,
real faktlar əsasında görürük. Videomateriallar, fotoşəkillər, canlı şahidlərin ifadələri - bütün bunlar
həqiqətdir və reallıqdır”.
Bu faciənin geniş miqyasda tanıdılması isə hər bir azərbaycanlının müqəddəs borcudur. Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər
Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən
etibarən uğurla həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası artıq öz bəhrələrini
verməkdədir. Kampaniya çərçivəsində dünyanın bir çox ölkəsində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş
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tədbirlərin keçirilməsi əsl həqiqətlərin, Ermənistan tərəfindən ölkəmizə qarşı yürüdülən təcavüzkar
siyasətin mahiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında əhəmiyyətli rol oynamaqdadır.
“Xocalıya ədalət!” kampaniyasının ən uğurlu nəticəsi bu faciənin Pakistan, Meksika, Peru, Çexiya,
Kolumbiya, Bosniya və Herseqovina kimi dövlətlərin parlamentləri, ABŞ-ın bir sıra ştatlarının rəsmi
qurumları, eləcə də bir çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən soyqırımı aktı kimi tanınması olmuşdur. Eyni
zamanda, dünyanın bir çox şəhərlərində dünya xalqlarının soydaşlarımıza qarşı törədilmiş soyqırım aktı
haqqında məlumatlandırılması məqsədilə Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirən abidələr
ucaldılmaqdadır. Kampaniyanın Xocalı faciəsini soyqırım aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanımaq
tələbini irəli sürən müraciətini artıq bütün dünyada milyonlarla insan imzalayıb.
Bütövlükdə, 33 il davam edən Qarabağ münaqişəsinin ilk 5 ilində Təcavüzkar ermənistan
havadarlarının köməyi ilə Azərbaycanın, təxminən, 20 faiz ərazisini təşkil edən 12 rayonunda yerləşən 700
yaşayış məntəqəsini nəzarətində saxladı. İşğalçı quldur dəstələr 24 min azərbaycanlını vəhşicəsinə öldürdü,
4 minə qədər dinc əhali əsir düşdü. Əsir aparılanların əksəriyyəti uşaq, qadın və qocalardan ibarətdir. İtkin
düşmüşlərin sayı 4965 nəfər oldu. Onlardan 320 qadın, 69 isə uşaq idi. 1 milyona yaxın azərbaycanlı öz
doğma yuvalarından qovularaq qaçqına və məcburi köçkünə çevrildi.
Bütün bu hadisələrin cərəyan etdiyi zamanda dünya susdu, azərbaycanlıların fəryadına səs verən
olmadı. O zaman dünya nəinki erməniləri qınadı, hətta ermənilərin bu vəhşiliyinə əl-altdan dəstək verən
dövlətlər, siyasi xadimlər, dini rəhbərlər də tapıldı. Bəzi beynəlxalq təşkilatların zorakılıqdan çəkinmək
çağırışlarını eşitməzliyə vuran ermənilər 1993-cü ildə BMT-nin bütün işğal olunmuş ərazilərdən dərhal və
qeyd-şərtsiz geri çəkilmək haqqında qəbul etdiyi 4 Qətnaməyə də məhəl qoymadı.
Erməni lobbisinin təbliğatına uymuş Avropa susdu, işğalçıya “dur” deyən və onu durmağa məcbur
edən güc tapılmadı. Bütün bu hadisələri planlayan, həyata keçirilməsində bilavasitə iştirak edən erməni
ideoloqları Zori Balayan, Silva Kaputikyan, o zamankı Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyan, səhra
komandirləri Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan, Seyran Ohanyan və başqaları isə soyqırımı və insanlıq
əleyhinə cinayətlər törətdiyinə görə mühakimə olunmaq əvəzinə Ermənistanda siyasi hakimiyyətə
yiyələndilər və aşkar işğalçılıq siyasətini davam etdirdilər.
Bütün təzyiqlərə və təhdidlərə baxmayaraq, ölkəmizin davamlı inkişafa nail olması və regionun
aparıcı dövlətinə çevrilməsi həm də Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində
həllini gerçəkləşdirdi. Bu məsələdə Azərbaycanın ən güclü silahı - onun haqlı mövqeyi oldu. Azərbaycanın
haqlı mövqeyinin arxasında beynəlxalq siyasətin ədalətli münasibətini və beynəlxalq hüquq normalarının
yerinə yetirilməsini gerçəkləşdirmək iradəsi dayanırdı. Dövlətlərin ərazi bütövlüyünə, ölkələrin
suverenliyinə qarşı real təhdidlər olduğu halda, gücdən istifadə etmək hüququ kimi beynəlxalq hüququn
prinsipləri Azərbaycana istənilən yolla öz torpaqlarını azad etmək, öz sərhədləri daxilində suverenliyini
bərpa etmək imkanları yaradırdı.
Nəhayət, ötən ilin payızında Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müdrik və qətiyyətli
rəhbərliyi altında, xalqımızın müstəsna birliyi və həmrəyliyi şəraitində Silahlı Qüvvələrimiz 44 günlük
Vətən müharibəsində beynəlxalq hüqüqun tələbini və milli iradəni tam gerçəkləşdirdi. Sentyabrın 27-də 30
ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızı azad etmək üçün müqəddəs savaşa qalxan Azərbaycan Ordusu
bir ay yarımda yalnız irəliləyərək, Ermənistanın, demək olar ki, bütün ordusunu və separatçı rejimin quldur
dəstələrini darmadağın edərək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Bununla da 1993-cü ildə BMT
tərəfindən qəbul olunmuş 4 qətnamənin həyata keçirilməsi təmin olundu.
O ki qaldı Xocalı soyqırımına beynəlxalq münasibətə, “ BMT tərəfindən 1948-ci ildə qəbul edilmiş
“Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyada əks olunan
müddəalara müvafiq olaraq, cinayət hadisələrini soyqırım kimi xarakterizə edən bütün xüsusiyyətləri
Xocalının acı taleyində görmək mümkündür. Həmin konvensiyada qeyd olunmuş etnik mənsubiyyətinə
görə insanların məqsədli şəkildə, xüsusi qəddarlıqla və işgəncə verilərək öldürülməsi, kütləvi qırğın aktının
qabaqcadan planlaşdırılması kimi meyarlar Xocalı hadisələrinin mahiyyətini təşkil edir.
Özündə dözümsüzlüyü, etnik-dini ayrı-seçkiliyi, məqsədli etnik təmizləməni, ağlasığmaz
işgəncələri birləşdirən Xocalı qətliamı əsl soyqırımı hadisəsidir. İndi ağır məğlubiyyətin sərt ağrısını
yaşayan Ermənistan 30 il ərzində apardığı təcavüz və işğal siyasətinin acı nəticələrinin altında inləyir . Ölkə
iflic vəziyyətində, insanlar isə dərin məyusluq və çaşqınlıq içərisində küçələrdə dolaşır və vəziyyətdən çıxış
yolu axtarırlar.
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Azərbaycanın həyatında isə yeni bir mərhələ-- azad olunmuş ərazilərin bərpası mərhələsi başlayır.
Talanlara və qeyri-qanuni istismara məruz qalmış Qarabağ torpaqlarımızda artıq abadlıq-quruculuq işlərinə
başlanıb.
Lakin Qarabağın azad olunması nə Ermənistanın, nə də onun adından 30 il torpaqlarımızı işğal
altında saxlamış, soydaşlarımızı həyatından və bütün hüquqlarından məhrum etmiş Levon Ter-Petrosyan,
Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan və digər cinayətkarların məsuliyyətdən qaça biləcəyi anlamına gəlmir.
Hərb meydanında ədalət öz yerini tutdu, indi Azərbaycan xalqının düşmənlərini ədalət məhkəməsi
gözləyir. Gec və ya tez hər bir qatil və quldur erməni Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi bütün cinayətlərə
görə, o cümlədən Xocalı soyqırımına görə öz layiqli cəzasını alacaq.
Xalq qəzeti. - 2021.- 26 fevral. - № 44. - S. 4.
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Zülmün ərşə dayandığı gecə...
Jalə Əliyeva,
Milli Məclisin Ailə, qadın, uşaq məsələləri komitəsi sədrinin müavini,
filologiya elmləri doktoru, professor
1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə...
Göy üzünün al qana qərq olduğu, zamanın, vaxtın dayandığı, insanlığın məhv edildiyi gecə...
Vəhşətin, dəhşətin, barbarlığın, vandallığın, zülmün, zülmətin yaşandığı gecə...
Kar, kor, lal...dünyanın gözü qarşısında növbəti insanlıq dramının, növbəti Holokostun, növbəti
Xatının... yaşandığı, yaşadıldığı, zülmün ərşə dayandığı, ah-nalələrin göylərə bülənd olduğu gecə...
Murdar və alçaq, insanlıqdan nəsibini almamış, qandan bəslənmiş ermənilərin, onların şimallı,
cənublu, qərbli, şərqli qanlı, məkrli havadarlarının azərbaycanlılara, Azərbaycan türklərinə, Xocalıya və
xocalılara qarşı amansız qətliamı, soyqrımı aktı...
Bütöv bir şəhərin yerlə-yeksan, yox edildiyi, yüzlərlə günahsız insanın amansızcasına,
qəddarcasına, şərəfsizcəsinə qətlə yetirildiyi, süngüyə keçirildiyi, yüzlərlə insanın şikəst, əlil, zəlil edildiyi,
əsir-girov götürüldüyü, onlarca insanın itkin düşdüyü, sözün hər mənasında, qarlı-boranlı, sazaqlı bir qış
gecəsi, Xocalı soyqırımı, Xocalı qətliamı...
İndi də o gecəni, o günü xatırlayarkən, insanın bədənindən dəhşətli bir sızıltı, gizilti keçir...
Sızlamamaq, dəhşətə gəlməmək mümkün deyil...
Necə də sızlamayasan, necə də dəhşətə gəlməyəsən, necə də həyacanlanmayasan,
qəzəblənməyəsən, kükrəməyəsən?!
Xocalı bütövlükdə insanlığın faciəsi, üz qarası, qara ləkəsidir!
Həmin gecəni çox yaxşı xatırlayıram. Hadisələr Azərbaycan xalqından cidd-cəhdlə gizlədilirdi.
Dəqiq informasiya ala bilmirdik. Bakıya bir-birini təkzib edən xəbərlər gəlirdi... Böyük həyəcan və qəzəb
içərisində idik. Qulaqlarımız xarici radiodalğalara kilidlənmişdi. Xocalımızdan xəbər almaq istəyirdik...
Aldığımız xəbərlər çox üzücü idi... Dözüləsi, çəkiləsi kimi deyildi... Xatırlayıram, uşaqların, qocaların,
qadınların, əliyalın insanların ermənilər tərəfindən amansızlıqla qətlə yetirildiklərini öyrəndikdən və bunun,
çox təəssüf olsun ki, həqiqət olduğunu bildikdən sonra anam – tanınmış şair Nurəngiz xanım (Gün)
gözündən sel kimi yağan yaşlarla kağıza həmin gecənin vəhşətlərini, dəhşətlərini həkk etməyə başladı...
Sonradan “Xocalı simfoniyası” poemasına çevrilən misralarla anam həmin gecə yox olan, yox edilən
Xocalımıza sanki ağı deyir, bayatı oxuyur, laylay çalırdı...
Bəli, cahan!
O torpağın adı Məlul Xocalı!
Çəpəri qalın çəkilib…
Hərdən soruşuram Ondan xəyalən:
“ –Xocam!.. Məğlubum, necəsən?
Yoxsa dağ çəkdi sinənə, tarixi dilənçi –
Bəd qonşu? –
Drammatik “Yazıq erməni” ilə
məşhur qırmızı qospodin ? –
Sən nələrə qadirmişsən
Köhnə sovet humanisti? –
Moto-atıcı daşıyan
kütləvi qırğın maşını? –
“Möhtəşəm “bir alay!!!
Ax, mənhus düşüncə!
Necə yəni, Allah yaradanı sən,
Bir gecədə yox edəsən?!
Əhsən, ey insan, əhsən,
Sən bu antik işinlə
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Xirosima dəhşəti, Xatın faciəsini
Çox-çox arxada qoydun!
Bəs əsiri-yesirlər? Bir deyil, on deyil,
min-mindir, yüz mindir əsirlər!
Sarsılan, əzilən həyatlar
yüz min, yüz min,
yüz min, yüz min…yüz mindir!
İnsanlıq həmin gün Xocalıda uduzdu, imtahandan keçə bilmədi, sınaqdan üzüağ çıxmağı
bacarmadı, qəddarlığa, barbarlığa, vandallığa məhv edildi, uduzduruldu...
Koçaryanlar, sarkisyanlar, ohanyanlar, balayanlar... neçə-neçə qanlı “yanlar” hələ də azadlıqda
qaldıqca, məhşər ayağına çəkilmədikcə, hələ də qanlı cinayətkarlıq əməllərinə görə Haqq divanında
əyləşmədikcə və layiqli cəzalarına çatdırılmadıqca..., insanlıq üzərinə düşmüş qara ləkəni üstündən silmiş
sayıla bilməz. Dünya insan haqları və hüquqlarının aliliyindən danışa, dəm vura bilməz!
Haqqı yoxdur, haqları yoxdur danışmağa, şəstlə gəzməyə. O gün ki, Xocalı soyqırımı dünya
tərəfindən layiq olduğu qiymətini alacaq, o gün ki, Xocalı qətliamçıları Haqq divanında əyləşdiriləcək və
layiqli cəzalarına çatdrılacaq, məhz o vaxt, o gün də insanlıq xəcalətdən, üzərindəki qara ləkədən
qurtulacaq. Şair Nurəngiz Günün dediyi kimi :
Cavabdehsiz!
Cavabdehsiz, cavabdehsiz,
Cavabdehsiz, belində hərb gəzdirən
Cahanşümul şümürlər!
Müntəzirsiz cavaba, cahan göreşənləri!
Dünyanı bazar bilən
Müstəsna “Alış-veriş əmiləri!”…
Ah, göyərçin balaları neylədiz?
Neylədiz, Nəfəsləri? Əmilər!..
Hanı səslərrr?!!....
Heç girirmi yuxunuza
sönən işıqlar, həyatlar,
lal baxan ləpirlər…
Üşüdürmü Sizləri hərdənbir
xərək-xərək ölülər?
Təbəssümü qəfil kirimiş olan
Uşaqların məzlum pıçıltıları?
Bəli, ötən illər ərzində Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, öz ədalətli qiymətini alması
istiqamətində böyük addımlar atıldı və bu gün də atılmaqdadır.
Həm ölkə Prezidenti, qalib sərkərdə cənab İlham Əliyev, həm Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyeva, həm də Heydər Əliyev Fondu və fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva tərəfindən
Xocalı qətliamının soyqırımı aktı kimi qəbul edilməsi, tanıdılması istiqamətində böyük məsafə aşılmışdır.
Xüsusilə də, “Xocalıya ədalət!” kampaniyası nəticəsində dünya artıq Xocalı həqiqətlərini
anlamaqda, dərk və etiraf etməkdədir.
Heç təsadüfi deyil ki, artıq bir necə beynəlxalq qurum, o cümlədən, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı,
həmçinin, bir neçə dövlət və onun parlamentləri tərəfindən Xocalı qətliamı soyqırımı kimi tanınmış və
qəbul edilmişdir.
Bu istiqamətdə görülən işlərdə Milli Məclisin rolu və iştirakı da az deyil. Parlamentimiz və
parlamentarilərimiz də əməkdaşlıq etdikləri qurum və ölkələrlə təmaslarda bütün müstəvilərdə Xocalı
həqiqətlərini dilə gətirir, diqqətlərə çatdırır, onun etiraf olunmasına və tanınmasına çalışırlar. Amma hələ
də görüləcək işlər, gediləcək böyük yol var. Xocalı qətliamının bütövlükdə soyqırımı aktı kimi dünya
tərəfindən qəbul edilməsinə qədər, dayanmadan həqiqətlərimizi yaymalıyıq.
Müqəddəs və tarixi 44 günlük İkinci Vətən müharibəsi, möhtəşəm qələbə nəticəsində Qarabağımız
artıq bizimdir, yurdumuz murdar düşmən tapdağından azad edilmişdir! Qürurluyuq, inanırıq və qəti əminik
ki, Xocalımız da ən qısa zamanda özünün əsl sahibləri ilə xocalılılarla görüşəcəkdir. Biz Xocalını da
bütövlükdə qurub-yaradacaq, yenidən Qarabağımızın ayrılmaz, dilbər guşəsinə çevirəcəyik! Bax o zaman,
Xocalı şəhidlərimizin didərgin ruhları rahatlıq tapmış, sevinmiş olacaq! Nurəngiz xanımın dediyi kimi :
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Ah, yetim baxır nəbatat...
O küknar hələ də ağlayır...
Yonur tökür saçlarını yoncalar,
o balaca qız üçün.
Çöl boyu qaçışan
oynayan uşaqlarçün
Darıxır yoncalar, ağaclar!
Bu ayrılıq felinə sizsiniz günahkar,
Bəşəri zalımlar!
Əl çəkin! Qırın hərbin belini!
Dağıdın təbilini siz onun!
Doğrayın müharibə sözünü,
Siliniz lüğətlərdən!
İnsanı düşünün! Ürəksiz məliklər!
Dünya kələkbazları!
Düşününnn!..
Dünya yalnız sizin deyil!
Düşünün!!!
Düşünməyə çox dəyər!..
Canım Xocalım! Yaralarını sarmağa, dərdlərinə məlhəm olmağa gəlirik! Bizi gözlə! Övladlarını
gözlə! Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Xalq qəzeti. - 2021.- 26 fevral. - № 44. - S. 8.
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“Ermənilərin məqsədi Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək idi”
Lamiyə İsazadə,
“Kimsəsiz Uşaqların Sosial Müdafiəsi” İB-nin sədri
Birinci Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı baş vermiş ən dəhşətli hadisə, bəşəriyyətə qarşı
yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biri Xocalı Soyqırımıdır. İnsanlığa sığmayan bu cinayətin üzərindən
29 il keçməsinə baxmayaraq bu tarix xalqımızın qəlbində əbədi sağalmaz yaradır. Azərbaycan xalqı
bu soyqırım zamanı minlərlə şəhid qurban verdi.
Erməni qəsbkarları Xocalıda misli görünməmiş soyqırımı həyata keçirərək qadınlara, qocalara və
uşaqlara silah qaldıraraq onları vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi
birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid aktı həyata keçirdi. Ermənistan hərbi
birləşmələrinin şəhərə hücumu zamanı burada yalnız 3 minə yaxın insan qalmışdı. Çünki, mühasirədə
qaldığı 4 aydan artıq zaman ərzində blokadada olduğu üçün əhalinin xeyli hissəsi şəhərdən çıxmaq
məcburiyyətində qalmışdı. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər ödürüldü, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc
sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu. 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 8 ailə tamamilə
məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideyinlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275
nəfər dinc sakin girov götürüldü, onların 150-sinin taleyi indi də məlum deyil. Ermənilər sağ qalmış insanlar
üzərində tamamilə təhqiredici hərəkətlər həyata keçirmişdilər. Onların başının dərisini soymuş, başlarını
və bədəninin digər orqanlarını kəsmiş, uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarnını yarmışdılar.
Bütün bunlar Ermənistanın Cenevrə konvesiyasının protokollarını pozaraq, müharibə qaydalarına zidd
olaraq dinc sakinlərə qarşı həyata keçirilən soyqırım olduğunu təsdiqləyir.
Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan dövləti Dağlıq Qarabağı özünə
birləşdirmək istəyir, bu yolda bütün cinəyət və vəhşiliyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirdilər. Ermənilərin
Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədi bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində azərbaycanlılardan ibarət
olan, strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən ümumiyyətlə Xocalını yer
üzündən birdəfəlik silmək idi. Çünki Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, o Azərbaycan tarixinin qədim
dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Dünyanın ən qədim
məzarlıqlarından sayılan Xocalı qəbiristanlığının işğaldan sonra texnika vasitəsi ilə darmadağın edilməsi
erməni vandalizminin bariz nümunəsidir.
Xocalı soyqırımı heç zaman, əsrlər keçsə də unudulmamalıdır. Xalqımız tarixi torpaqlarından
qovulmuş qaçqına, məcburi köçkünə çevrilmiş və bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla
müşayət olunmuşdur. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr erməni ideoloqlarının
sərsəm bir ideyasını reallaşdırmaq cəhdi, kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərlə günahsız insanın
ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının öz torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələndi. Bütün beynəlxalq
hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan dövləti Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək istəyirdi və bu
yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduqlarını nümayiş etdirdilər. XX əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı
aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. XX əsrin sonunda baş vermiş bu faciə təkcə
Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən dəhşətli cinayətlərdən biri oldu.
Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədi bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində
azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər məqsədi isə
ümumiyyətlə Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək idi. Çünki Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, o
Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks
etdirirdi.
1992-ci il 26 fevral Xocalı soyqırımı epizodları insanı dəhşətə gətirir. Ermənilər sağ qalmış insanlar
üzərində tamamilə təhqiredici hərəkətlər həyata keçirmişdilər. Onların başlarının dərisini soymuş, baş və
bədənlərinin digər orqanlarını kəsmiş, uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarnını yarmışdılar.
Bu vəhşiliyə biz göz yuma bilmərik. Bu faciəni yox saya bilmərik. Əsrlər keçsə də, bu faciə xalqımız
tərəfindən unudulmayacaqdır. Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü, dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham
edilməli və cəzasız qalmamalıdır.
Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi
soyqırımları pisləyir, yolverilməz olduğunu bildirirlər. Bu qanlı faciə müasir dövrümüzdə, sivil dünyanın
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gözü qarşısında baş versə də, demokratiya və insan hüquqlarından ağız dolusu danışan dövlətlər, BMT,
Avropa İttifaqı və ATƏT kimi kifayət qədər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar bu faciəni görməzdən gəlib,
sanki belə bir dəhşət yaşanmamış kimi Xocalı soyqırımına münasibət bildirməmiş, ermənilərin bu
təcavüzkarlığına və özbaşınalıqlarına 29 ildir laqeyd yanaşaraq, heç bir cəza tədbiri tətbiq etməmişlər. Bu
biganəlik birbaşa Azərbaycan dövlətinə haqsızlıq və insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasına göz
yummaqdır.
Azərbaycan dövləti illərlə haqsızlığa məruz qalsa da, ağır sınaqlardan keçsə də öz ləyaqətli simasını
hər zaman qoyub saxlamağı bacardı. 44 günlük haqq savaşımızın zəfərlə bitməsi heç də təsadüfü deyildi.
Bu zəfər, dövlətimizin Cənubi Qafqazda və eyni zamanda MDB məkanında sürətli iqtisadi-sosial inkişafa
malik olan güclü hərbi potensiala, qüdrətli orduya sahib olduğunun nəticəsi idi. İkinci Qarabağ
müharibəsində Azərbaycan bütün dünyaya öz hərbi gücünü göstərdi, nəyə qadir olduğunu əyani şəkildə
sübut etdi. Bundan sonra heç bir dövlət, ələlxüsus da erməni faşist və vandalları Azərbaycanın ərazisini
işğal etməyə heç cür cəsarət edə bilməyəcəklər. Çünki dövlətimiz hər yeni gün daha da güclənir.
Azərbaycanın güclü, suveren dövlətə çevrilməsi, beynəlxalq müstəvidə nüfuzunun artması, regionda
liderliyini qoruyub saxlaması dövlətimizin inkişafının və parlaq gələcəyinin qarantıdır.
Müharibələr, soyqırımlar heç vaxt unudulmayan acı xatirələr, itirilmiş talelər, həyatlardır... Vətən
uğrunda həlak olanlar qəhrəmanlıq dastanını canı ilə qazanıb qanı ilə yazanlardır. Məhz onların canı və
qanı hesabına qazandıqları şəhidlik zirvəsi, azadlıq və müstəqillik xalq tərəfindən heç vaxt unudulmur. Ona
görə ki, onlar xalqın kimliyini, mənliyini qoruyan insanlardır. Xalqımızın müstəqillik tarixi də məhz
şəhidlərimizin adı ilə bağlıdır. Şəhidlər bizim həm nisgilimiz, kədərimiz, ürək ağrımız, həm də qürurumuz,
vüqarımız, fəxrimiz, ölməzliyimiz, örnəyimizdir. Xocalı soyqırımı qurbanlarını və eləcə də bugünə qədər
torpaqlarımız uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, Allahdan hər
birinə rəhmət diləyirəm.
Bakı Xəbər. - 2021. - 26 fevral. - № 37. - S. 4.
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Xocalı faciəsi - insanlığa qarşı ən böyük cinayət
Lalə Hüseynova
Son iki əsrdə Qafqazda azərbaycanlılara qarşı məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasəti nəticəsində xalqımız ağır məhrumiyyətlərə və məşəqqətlərə məruz
qaldı. Mərhələ-mərhələ gücləndirilən belə qeyri-insani siyasət nəticəsində azərbaycanlılar indi
Ermənistan adlandırılan ərazidən min illər boyu yaşadıqları tarixi etnik torpaqlarından didərgin
salındı, kütləvi qətl və qırğınlara düçar oldular. Tarixi havadarlarından böyük dəstək alan mənfur
ermənilər 32 il müddətində başladıqları qanlı münaqişə nəticəsində Qarabağımızı, ümumilikdə 20
faiz torpaqlarımızı illərlə işğal altında saxladılar. Bir milyondan artıq soydaşımız öz doğma
Vətənində köçkün, qaçqın həyatı yaşamağa məcbur oldu. Tarixi torpaqlarımız, yaşayış yerlərimiz,
maddi-mədəniyyət abidələrimiz erməni faşistləri tərəfindən barbarcasına yerlə-yeksan edildi.
Ötən il sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında başlayan əks-hücum əməliyyatı 44 günlük Vətən müharibəsi ilə
tarixləşdi. Vətən müharibəsində rəşadətli Azərbaycan Ordusu Ermənistan silahlı birləşmələrini darmadağın
etdi. 30 ilə yaxın müddətdə erməni vandallarının işğalı altında qalan tarixi torpaqlarımız öz azadlığına
qovuşdu. Bununla da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olundu. 8 Noyabr Azərbaycanın 200 ildə tarixi
ədalətinin zəfər çaldığı gündür. İllərdir ki, erməni daşnak qüvvələrinin soydaşlarımıza qarşı törətdikləri
faciələrin, qanlı hadisələrin qisası alındı. Ağdaban, Meşəli, Qaradağlı, ən nəhayət, Xocalı qisası ilə
böyüyən, düşmənə nifrət hissi ilə yaşayan Vətənimizin mərd oğulları yüzlərlə erməni işğalçısını məhv etdi.
Atalar gözəl deyib: "Qisas qiyamətə qalmaz."
Hələ ötən əsrin əvvəllərində ermənilərin "Dənizdən-dənizə böyük Ermənistan" planına toxunan
görkəmli publisist Ömər Faiq Nemanzadə 1905-ci ildə "İrşad" qəzetində yazırdı: "Ermənilər öz planlarını
həyata keçirmək üçün bizi İrəvandan, Qarabağdan və Qarsdan qovmağa çalışacaqlar. Biz bilməliyik ki,
ermənilər bu yolda hər bir alçaqlığa əl ata bilərlər. Onlar qəsdən müsəlmanları öz üzərlərinə qaldıracaq,
onların hücumuna və özlərinin bir qədər artıq itkisinə şərait yaradacaq və beləliklə, bütün Avropanın
diqqətini əzabkeş bir xalq olmalarına cəlb edəcəklər. Onlar öz cinayətləri üçün tədricən planlar hazırlayır
və onu həyata keçirməyə yollar axtarırlar."
Məhz tarixən Xocalı soyqırımına qədər baş verən qanlı hadisələrin, faciələrin hamısı öncədən
düşünülmüş planlar istiqamətində inkişaf edib. Tarix təkrar olundu: Bədnam qonşularımız 1905-1906,
1918-1920-ci illərdə xalqımıza qarşı həyata keçirdikləri etnik soyqırımı siyasətini 1992-ci ildə bəşəriyyət
tarixində ən amansız qətliam olan Xocalı faciəsi ilə davam etdirdilər. Bütün soyqırımlarda düşmənin
məqsəd və hədəfi eyni idi - Azərbaycan torpaqları hesabına "böyük Ermənistan" dövlətini qurmaq.
Ermənilərin XX əsrin 80-ci illərindəki təcavüzü 20 mindən çox soydaşımızın şəhidliyi, 50 min nəfərin
yaralanması və əlil olması, 4866 nəfərin itkin düşməsi ilə nəticələndi. Xocalı soyqırımı isə bədnam
qonşularımızın ölkəmizə qarşı başladıqları müharibənin ən dəhşətli səhifəsidir, insanlığa qarşı ən böyük
cinayətidir. Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı
və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda, bütün
bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir. Dünya tarixi dinc insanların kütləvi qətliamını həmişə hiddətlə
qarşılayıb və bu cinayəti törədənlər tarixin məhkəməsindən qurtula bilməyiblər. Təkcə Xolokost,
Serebrenitsa soyqırımlarını törədənlər üzərində məhkəməni xatırlayın. Xocalı soyqırımını törədən erməni
faşistləri də tarixin ədalət məhkəməsindən qurtula bilməyəcəklər.
Müharibə itkilər, qurbanlar tələb edir. Lakin Xocalı qətliamının qurbanları yalnız hərbçilər deyil,
dinc sakinlər - ahıllar, qadınlar, uşaqlar, döyüş meydanından qaçmağa gücü çatmayan əliyalın
soydaşlarımız idi. Uzun sürən hərbi hazırlıqdan sonra 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı
şəhərinə irimiqyaslı hücuma başlayan erməni qəsbkarları 613 nəfər dinc sakini qətlə yetirdilər, yüzlərlə
soydaşımız əsir düşdü, şikəst oldu, vandallar tərəfindən girov götürüldü. Onlarla Xocalı sakininin taleyi bu
günə qədər də bəlli deyil.
Xocalı soyqırımına doğru gedən yolun mürəkkəb siyasi, hərbi səbəbləri vardır. Məlumdur ki,
sovetlər ittifaqının süqutundan sonra Xankəndidə 366-cı motoatıcı alayın hərbi texnikası qalırdı. O zaman
bunu ermənilər də yaxşı bilirdilər. Erməni siyasətçiləri əvvəlcədən peşəkar rus hərbçilərini müxtəlif
104

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

hiylələrlə ələ alırdılar. Bundan başqa, ermənilər 1990-1992-ci illərdə Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin silah
anbarına bir neçə dəfə hücum edərək çoxlu sayda silah-sursat ələ keçirmişdilər. Erməni hərbçiləri ilə sovetrus hərbçiləri arasında silah alveri ilə bağlı razılaşmalar da olmuşdu. 1991-ci ilin axırlarında Ermənistan və
Rusiya Federasiyası arasında "Dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə"
imzalandı. Müqavilədən sonra ermənilərə silahların verilməsinə beynəlxalq ictimaiyyət göz yumdu və
bundan istifadə edən erməni daşnakları daha da azğınlaşdılar. Ermənilərin silahlandırılması Dağlıq Qarabağ
bölgəsində qüvvələr nisbətini kəskin şəkildə dəyişdirdi və erməni-rus hərbçilərinin potensialını xeyli
artırdı. 1991-ci ilin əvvəllərində Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində özünümüdafiə taborlarının
yaranmasına baxmayaraq, onların döyüş təcrübəsi yox idi. Orduda vahid komandanlığın olmaması
səbəbindən bir-birinin ardınca kəndlərimiz və strateji məntəqələrimiz ermənilər tərəfindən işğal olunurdu.
Erməni hərbçiləri Xocalıya hücuma hazırlaşarkən özlərindən əlavə beynəlxalq aləmdə tanınan terrorçu
dəstələrindən də geniş istifadə etmişdilər. Fransada, Vyanada, Suriyada, Livanda və başqa yerlərdə
fəaliyyət göstərən terrorçu daşnak törəmələri, muzdlu qatillər xocalılara qarşı qanlı cinayətlər törətdilər.
Xankəndidə yerləşən 366-cı alayın məsul zabitlərindən biri Xocalı faciəsinin ilk məlumatlarını
toplayan, hadisələrin şahidi olan Vladimir Savelyev "Məxfi arayış"ında o dəhşətli səhnələrdən birini belə
xatırlayır: "...ermənilər ruslara məxsus "02-19-MM" nömrəli "KAMAZ"la ərazidəki meyitləri yığıb
Xocalıda tonqal qurdular... İnsanın insana olan nifrəti burada həddini aşmışdı. Kim yaratmışdı bunu, dərk
edə bilmirdim... Mən sizə ermənilərə qoşularaq əsir alınmış azərbaycanlıları sıraya düzərək tək-tək məhv
edən və bundan həzz alan rütbə sahiblərini tanıtmaq istəyirəm." V.Savelyev sonra 19 nəfər rus və erməni
millətindən olan zabitlərin rütbə, ad və soyadlarını qeyd edir...
Erməni cəlladları tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımı bəşər övladına qarşı ağıla gətiriləsi
mümkün olmayan ən qanlı cinayətdir. XX əsrin ən dəhşətli facilərindən sayılan Xatın, Xirosima, Naqasaki,
Sonqmi kimi insan fəlakətləri və kütləvi insan qırğınları sırasına Xocalı soyqırımı da əlavə edildi.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə 26 fevral tarixi "Xocalı soyqırımı və Milli Matəm
Günü" elan olunub. 1997-ci ilin 25 fevralından ümummilli lider Heydər Əliyevin sərəncamına əsasən, hər
il fevralın 26-da saat 17.00-da Xocalı qurbanlarının əbədi xatirəsi ölkəmizin ərazisində dərin üzüntü və
sükut dəqiqəsi ilə qeyd edilir.
Tariximizin qan yaddaşına yazılan Xocalının yanıb kül olmasından 29 il keçir. Erməni barbarlığı
bax belə bir tarixi şəhərimizi yer üzündən sildi. Kül olmuş şəhər əfsanəsi yarandı hər bir azərbaycanlının
qəlbində. Əslində, məkrli qonşularımız Azərbaycan xalqının sinəsinə Xocalı adlı dağ çəkdi. 29 ildir ki, biz
bu dözülməz dərdin acısını yaşayırıq. Bir vaxtlar Azərbaycanda Xocalı adlı hər gün tikilən, hər gün qurulan,
cazibədar yaşayış məskəni vardı. İndi isə onun yerində Xocalı boyda xarabalıq durur.
Azərbaycan xalqının başına gətirilən belə qanlı faciələr bir daha onu göstərir ki, erməni cəlladları
özlərinin avantürist planlarını həyata keçirməyə daim əlverişli bir məqam axtarıblar.
Xocalı soyqırımına yalnız ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin fəal təşəbbüsü və diqqəti
sayəsində hüquqi-siyasi qiymət verildi.
1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclisdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı qərar və bəyanat qəbul edildi,
dünya parlamentlərinə, beynəlxalq təşkilatlara göndərildi.
Çox təəssüf ki, Xocalı soyqırımı hələ də beynəlxalq aləmdə əsl hüquqi-siyasi qiymətini tapmayıb
və günahkarlar cəzalarına çatmayıblar.
Biz o yerlərə də tezliklə qayıdacağıq. Erməni vəhşilərinin yandırıb kül etdiyi şəhərin küçələri ilə
addımlayacaq, müqəddəs şəhid qanı ilə suvarılmış torpağa baş əyəcəyik. O yerlərdə yeni bir Xocalı
qurulacaq. Baş meydanında şəhidlərin xatirəsinə və ruhuna yaraşan möhtəşəm abidələr kompleksi də
yaradılacaq.
Hərbi and. - 2021. - 26 fevral. - № 8. - S. 13.
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Xocalı dəhşətinin canlı şahidi- “Ayaqlarım o qədər donmuşdu ki,
heç nə hiss etmirdim”
Aynur Abışova: "Qarlı, şaxtalı havada meşədə günlərlə yol qət edərkən bacım soyuqdan
donmuşdu. Anam onu qucağında bərk-bərk sıxır və tez-tez nəfəs verirdi ki, həyatda qalsın"
Süleyman İsmayılbəyli
Bu günlərdə ermənilərin Xocalıda azərbaycanlılara qarşı həyata keçidikləri soyıqırımın 29-cu ili
tamam olur. 29 il əvvəl erməni separatçıları və terrorçularının həyata keçirdikləri həmin soyqırım zamanı
yüzlərlə azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirilib, bir o qədər vətəndaşımız müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.
Həmin hadisələrin canlı şahidləri, yaxınları, doğmaları Xocalıda erməni vandalizminin qurbanına çevrilən
vətəndaşlarımız bu gün də o anları qəhər içərisində xatırlayır, Onlardan biri də Xocalı sakini, erməni
vəhşiliklərini öz gözləriylə görən Aynur Abışovadır. "OLAYLAR"-a verdiyi müsahibədə Aynur Abışova
29 il əvvəl erməni vandallarının doğulub boya-başa çatdığı Xocalıya hücumu və azərbaycanlılara qarşı
həyata keçirdikləri vəhşiliklərdən danışıb.
-Aynur xanım, bu günlərdə Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımın 29-cu
ildönümü qeyd edilir. Siz bir Xocalı sakini kimi həmin hadisələri necə xatırlayırsınız?
-Bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır faciə olan Xocalı soyqırımından artıq 29 il keçir. Aradan 29 il
keçməsinə baxmayaraq həmin faciəni indi də gün kimi xatırlayıram. Gecə saat 12 radələri olardı və biz
adəti üzrə yatmışdıq. Qəflətən qapımız döyüldü. Qonşumuz Yelmar kişi bildirdi ki, ermənilər artıq
Xocalıya girib. O, anama dedi ki, uşaqları təlaşlandırmadan əyinlərini geyindir və bizim zirzəmiyə gəlin.
Anam tələsik bizim paltarlarımızı geyindirdi və biz qonşunun zirzəmisində gizlənməli olduq. Ertəsi gün
axşam saatlarına qədər biz həmin zirzəmidə qaldıq və biz zirzəmiyə sığınan zaman artıq ermənilər kəndə
daxil olmuşdu. Ermənilər evləri yandırır, qız-gəlini əsir aparırdı. Məhəlləmizin kişiləri artıq ermənilərin
kəndə daxil olub qız-gəlini əsir aparmasını görürdülər. Ancaq bizi qorxutmamaq üçün bunu açıq deyə
bilmirdilər. Səhərə yaxın artıq açıq şəkildə məlumat verdilər ki, ermənilər kəndi aliblar. Biz gizlincə
zirzəmidən çıxıb 5 mərtəbə deyilən yeni tikilmiş binaya doğru getdik. Ermənilər bildilər ki. biz ordayıq,
dərhal binanı mühasirəyə aldılar. Səhərə qədər binanı müxtəlif silahlarla atəşə tutdular. Əmim ermənilərin
açdığı atəş nəticəsində orada yaralandı. Bir müddət sonar isə atəş səsləri kəsildi. Həmin an biz çətinliklə də
olsa binanı tərk edib meşəyə doğru istiqamət aldıq. Güclü qar yağmışdı və anam bizə dedi ki,
ayaqqabılarınızı çıxarın. Çünki ayaqqabı ilə hərəkət edərkən geri qalırdıq və digər insanlarla ayaqlaşa
bilmirdik. Arxada qalan kimsəni gözləmək olmurdu. Biz ayaqqabılarımızı çıxarıb meşəyə girdik.
Ayaqlarım o qədər donmuşdu ki, heç nə hiss etmirdim. Ayaqlarımızın donmaması üçün anam paltarını
cırıb bizim ayağımıza baglamışdı. Ancaq buna rəğmən böyük bacım tamamilə donmuşdu. Anam bacıma
nəfəs verə-verə onu ayaqda saxlamağa çalışırdı. Digər balaca bacım isə aclıqdan aglayırdı və çörək
istəyirdi. Tam 2 gün meşə ilə ac-susuz yol gedərək çətinliklə də olsa gəlib Ağdama çadıq.
-Xocalı soyqırımı zamanı yaşadığınız müsibətlər, qorxu, təhlükələr yadınızdadırmı və hansı
şəraitdə erməni vandallarından canınızı sağ qurtara bildiniz?
-Mən həmin faciə zamanı azyaşlı idim. Ancaq hər şey xatirimdədir. Uşaq yaddaşı silinməz olur
deyirlər və bu düzgün fikirdir. Yaxşı yadımdadır ki, biz ermənilərin əlindən qaçıb meşədə gizləndikdə onlar
Azərbaycan dilində bizləri çağırırdılar. Bizi aldadılar ki, üzə çıxın, guya bizə kömək etmək istəyirdilər.
Əslində isə bu bir qurğu idi və məqsəd bizi də tapıb öldürmək idi. Çünki neçə-neçə insanlar ermənilərə
inanıb onların çağırışına səs verib üzə çıxdıqdan sonra ya vəhşicəsinə qətlə yetirilib, ya da əsir
götürülmüşdü. Ermənilər meşədə belə rahat hərəkət etməyə, addımlamağa bizə imkan vermirdi. Güllə yağış
kimi üzərimizə yağırdı. Həmin anlar yanımda neçə-neçə insanlar erməni gülləsinə tuş gələrək həlak oldu.
Ananın gözü qarşısında balası dünyasını dəyişirdi. Çox ağır bir mənzərə idi. Anam bizi çox əziyyət, əzabla
gətirib Ağdama çıxara bildi. Bu da Allahın bir qisməti idi və görünür qismətdə ölüm yox idi. Onu da qeyd
edim ki, həmin dəhşətli, qorxulu anlarda mənim azyaşlı olmağım elə bil mənə güc verirdi. Çünki nə olub
bitdiyini anlamırdım. Elə bilirdim yenə evimizə qayıdacağıq.
-Səhv etmirəmsə bacınızın soyuqdan vəfat etdiyini də zənn etmisiniz, lakin sonradan həkimlərin
səyi nəticəsində xilas edilib.
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-Bəli, doğru deyirsiniz. Qarlı, şaxtalı havada meşədə günlərlə yol qət edərkən bacım soyuqdan
donmuşdu. Anam onu qucağında bərk-bərk sıxırdı və tez-tez nəfəs verirdi ki, həyatda qalsın. Bacımın artıq
nəfəsi gəlmirdi. Buna baxmayaraq anam bir an belə olsun onu qucağından yerə qoymadı. Elə bilirdik ki,
bacım artıq dünyasını dəyişib. Ağdama çatanda bizi bir evə apardılar və isti sobanın kənarında bizə yer
açdılar. Bir müddətdən sonra bacımın nəfəsi geldi. Həmin anları heç vaxt unuda bilmirəm.
-Bəs soyqırım zamanı yaxın qohumlardan erməni vəhşiliyinin qurbanına çevrilibmi?
-Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, faciə zamani özümüzü qorumaq üçün 5 mərtəbə deyilən binaya
daxil olarkən əmim düşmən gülləsinə tuş gələrək yaralandı. Həmçinin əmim oğlu şəhid oldu.
-Erməni zülmünü görən, o dəhşəti yaşayan biri kimi nə qədər həmin qorxu hissi sizdə mövcud
oldu və öz doğma torpağınızı məcburiyyət qarşısında tərk edib bir başqa əraziyə yerləşmək ağrıdıcı
deyildimi?
-Həmin faciədən sonra sanki yaddaşım donmuşdu. Yalnız Xocalıda yaşadığımız dəhşətlər
xatirimdə idi. Bu hal bir müddət davam etdi və hər dəqiqə həmin ağır durumu xatırlayırdım. Yuxudan teztez qışqıraraq ayılırdım. Çox çətin günlər idi. Uşaqlığım, uşaq dünyam məhv olmuşdu. Sualınızın ikinci
hissəsinə gəlincə, əlbəttə ki, öz doğulduğum torpaqdan məcburən çıxıb başqa bir yerdə yerləşmək elə də
asan olmadı. Qətiyyən yeni mühitə uyğunlaşa bilmirdim, hər gün ağlayırdım və evimizə getmək istəyirdim.
Çünki yaşımın az olması əslində nəyin baş vediyini düşünməyə imkan vermirdi. Anam hər dəfə bizi
sakitləşdirmək üçün evimizə qayıdacağımızı deyirdi və bir müddət bizə belə yalanlar demək
məcburiyyətində qaldı. Sonra böydükcə əslində nəyin baş verdiyini anladım.
-Aynur xanım, Xocalı soyqırımını öz şəxsi həyatında, ətrafında hiss etmiş, yaşamış biri kimi bu
illər ərzində bu vəhşiliyin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində hansı addımlar atmısınız?
-Xocalı faciəsinin canlı şahidi kimi hər zaman calışmışam ki, bu faciənin dünya birliyinə
çatdırılmasında mənim də müəyyən mənada əməyim olsun. Xocali faciəsinin təbliği ilə bağlı bir çox xarici
ölkələrdə olmuşam, geniş məruzələrlə çıxış etmişəm. Başımıza açılan bu zülmləri dünya birliyinə çatdırmaq
biz xocalıların borcudur.
-Ümumiyyətlə, Xocalı soyqırımını dünya tam olaraq niyə tanımaq istəmir? Nə üçün 20-ci əsrin
insanlıq faciəsinə biganə yanaşılır?
-Xocalı faciəsi misli görünməmiş bir faciədir. Çünki bu faciə dinc əhaliye qarsi yönəlmiş bir
soyqırımdır. Ancaq buna baxmayaraq deyərdim ki, bir çox dövlətlər bu faciəyə laqeyd münasibət
bəsləyirlər. Dünya birliyi hələ də bu həqiqətin qarşısında susur. Xocalı faciəsi insanlığa qarşı yönəlmiş ən
ağır cinayətdir. Bunu bütün dünya bu cür qəbul etməlidir və əminəm ki, gec-tez haqq öz yerini tapacaq.
-Xocalı soyqırımın 29-cu ildönümündə deyə bilərikmi ki, Vətən müharibəsində qələbəmiz Xocalı
qurbanlarının da ruhunu şad edib?
-Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. Bu gün Xocali şəhidlərinin ruhu şaddır. Çünki 29 ildən sonra
nəhayət ki, zəfər çaldıq. Cənab prezidentimizin şücaəti, ordumuzun səyi nəticəsində düşmən tapdağında
olan torpaqlarımız azad işğaldan edildi. Bununla artıq Xocalı şəhidlərinin də qisası alınıb. Bütün
şəhidlərimizə ulu tanrıdan rəhmət diləyirəm. Qarabag Azərbaycandır.
Olaylar. - 2021. - 26 fevral-4 mart. - № 88. - S. 6.
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Xocalı soyqırımı tariximizin ən qanlı səhifəsidir
Səttar Möhbalıyev,
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli səhifələrdən biri kimi xalqımızın qan yaddaşına həkk olan
Xocalı faciəsi əsrlər boyunca ermənilərin xalqımıza və bütün türk dünyasına qarşı törətdikləri
soyqırımların daha bir qanlı təzahürü olmaqla, yalnız xalqımıza deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı
törədilən ən qəddar cinayətlər siyahısında yer alır. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə
vəhşiləşmiş, azğınlaşmış erməni faşistləri qədim Azərbaycan torpağı olan Xocalını yerlə-yeksan
etdilər, yüzlərlə günahsız, dinc insanı amansızcasına qətlə yetirdilər. Erməni quldurlarının,
terrorçularının amansız vəhşiliyi nəticəsində 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi, 1275 nəfər əsir
götürüldü, 100-dən artıq sakin yaralandı və şikəst oldu. Qətl edilənlərin 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri
azyaşlı uşaqlar, 70 nəfəri isə qocalar idi. Soyqırımı törədənlər Xocalı sakinlərini misli görünməmiş
qəddarlıqla öldürmüş, diri-diri yandırmış, başlarının dərisini soymuş, gözlərini çıxarmışdılar.
Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən, qədim mədəniyyətə,
çoxsaylı tarixi-mədəni abidələrə malik olan Xocalı şəhəri sözün əsl mənasında erməni vandalları tərəfindən
xarabalığa çevrildi. Şəhərdə 105 sosial-məişət obyekti, 3200 fərdi yaşayış binası, 14 məktəb, 21 klub, 29
kitabxana, üç mədəniyyət evi və bir tarix-diyarşünaslıq muzeyi dağıdıldı. XIV-XV əsrə aid türbələr,
günbəzlər, məzarlar yerlə-yeksan olundu, qəbiristanlıq vandallara xas üsullarla dağıdıldı, bu torpaqlarda
azərbaycanlılara aid olan bütün izlər silindi.
Əslində Azərbaycan xalqı son 200 il ərzində, o cümlədən sovet dönəmində erməni millətçişovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qoyulub. Xalqımız tarixi
torpaqlarından qovulub, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilib və bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi
qırğınlarla müşayiət olunub. O cümlədən Xocalı faciəsi son iki əsrdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən
azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı
və ən qanlı səhifəsi kimi öz təzahürünü tapıb.
Ulu öndər Heydər Əliyev Xocalı faciəsi barədə deyib: “Bu soyqırımı, eyni zamanda, bütün
bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir”. Məhz ümummilli liderimizin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24də 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 qanlı Xocalı hadisələri hər il fevralın 26-da Xocalı Soyqırımı Günü kimi qeyd olunur.
Həmçinin ümummilli liderimizin “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi
haqqında” 1997-ci il fevralın 25-də imzaladığı sərəncama əsasən hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da
ölkəmizdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunur.
Bütün bu illər ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Xocalı
soyqırımının dünyada tanıdılması, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə həqiqətlərin
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, Ermənistanın terrorçuluğu dəstəkləyən və faşizmi təbliğ edən dövlət
kimi qəbul edilməsi istiqamətində məqsədyönlü iş aparıb. Dövlət başçımızın səyləri nəticəsində son illər
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya tanıdılması, erməni terrorçularının həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə
cinayətlərin beynəlxalq miqyasda ifşası sahəsində xeyli iş görülüb, xarici dillərdə kitablar nəşr olunub,
filmlər çəkilib, Xocalı mövzusu müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə gündəmə gətirilib, bununla bağlı internet
saytları yaradılıb. Bu istiqamətdə aparılan səmərəli işin nəticəsidir ki, hər dəfə faciənin ildönümündə
dünyanın bir çox ölkəsində Xocalı qurbanlarının xatirəsi anılır, tədbirlər keçirilir, erməni vəhşiliklərini əks
etdirən fotoşəkillər, filmlər, materiallar nümayiş olunur. Dünya ölkələrinin nüfuzlu nəşrlərində faciəyə həsr
olunmuş məqalələr çap edilir, televiziya və radiolarda verilişlər hazırlanır. Azərbaycan dövlətinin apardığı
uğurlu xarici siyasət nəticəsində bu gün dünya dövlətləri də artıq ermənilərin törətdikləri bu soyqırımına öz
münasibətlərini bildirir və Xocalıda törədilmiş qətliamı kəskin şəkildə pisləyirlər.
Bəli, Xocalı soyqırımı hər bir azərbaycanlının qəlbində dərin iz salmış qanlı bir yaradır. Lakin Ali
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müzəffər Azərbaycan Ordusu bu yaranı vuran əli artıq
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kəsmişdir. Cəmi 44 gün davam edən Vətən müharibəsini tarixi zəfərlə başa vuran Azərbaycan ermənilərin
5 il ərzində işğal etdikləri və 30 ilə yaxın bir müddət ərzində qoruyub-saxlamaq məqsədilə istehkamlar
tikdiyi torpaqları geri aldı. Ölkənin ərazi bütövlüyü bərpa edildi. Lakin Azərbaycanın bu tarixi qələbəsi
həm də bütün Cənubi Qafqazı erməni faşizmindən xilas etdi. Çünki erməni separatizminin utopik “böyük
ermənistan” ideyası sadəcə Azərbaycan üçün deyil, həm bütün region ölkələri üçün əsil təhlükə idi. Amma
Azərbaycanın dəmir yumruğu bu təhlükənin qarşısını almaq üçün ən yetərli arqumentdir.
Erməni faşistləri artıq ikinci Qarabağ Müharibəsinin nəticələrindən ibrət götürməli və bundan sonra
əllərinin ardınca başlarından da məhrum olmaq istəmirlərsə, özgəsinin torpaqlarına tamah salmaqdan və ən
əsası da terrorçu əməllərindən birdəfəlik əl çəkməlidirlər.
Olaylar. - 2021. - 26 fevral-4 mart. - № 88. - S. 9.
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Dünyanın Xocalı soyqırımına qarşı laqeyd qalması…
Məzahir Əfəndiyev: "Gələcək nəsillərin millətlər arasında dostluq və birliyə olan ümidlərini
yox edəcək"
S.İsmayılbəyli
Ermənilərin Xocalıda azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi soyqırımdan 29 il keçir. 29 il
əvvəl vəhşicəsinə həyata keçirilən bu soyqırım dünyada tam olaraq tanınmasa da, lakin bir çox
ölkələr, onların parlamentləri Xocalıda baş verənləri soyqırım kimi xarakterizə edib.
Xocalıda törədilənlərin soyqırım kimi tanınmasının mümkünlüyünıə diqqət çəkən Milli Məclisin
deputatı Məzahir Əfəndiyev deyib ki, "Genosid" termini beynəlxalq hüquqda "qəsdən və sistemli şəkildə
dövlətin milli, irqi, dini, siyasi və etnik qrupu tam və hissəvi şəkildə məhv etməsi" kimi tanınır. Onun
sözlərinə görə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi soyqırım cinayətinə öz tərifi vardır: "Belə ki,
bu, qətl anlayışı ilə yanaşı insanların yaşamaq hüququnun inkar edilməsi kimi də xarakterizə edilir. Bunlar
isə öz növbəsində soyqırımın "əhalinin qəsdən məhv edilməsi cəhdi" olduğunu bir daha sübut edir və
genosidi "kütləvi qırğın" anlayışından tamamilə ayırır. İkinci Dünya Müharibəsindən etibarən tarixin ən
fəlakətli soyqırımları həyata keçirilmişdir. Almanların Yəhudilərə qarşı Holokostu, Bosniyadakı etnik
təmizləmələr və Ruandadakı qırğınlar tarixin qanlı səhifələrinə çevrilmişdir. Təəssüflər olsun ki, sülh və
bəşəriyyətin əleyhinə olan cinayətlər müasir dövrümüzdə də davam etmiş və Azərbaycanın tarixində də
qanlı yaraya çevrilmişdir".
Deputat deyib ki, Azərbaycan xalqı 1992-ci ilin fevralında televiziya ekranlarında öz
həmvətənlilərinin vəhşicəsinə öldürülməsinə: ölən uşaqların, təcavüzə məruz qalan qadınların, yaşlı
insanların kəsilmiş cəsədlərinin, yerə səpələnmiş donmuş meyitlərin görüntülərinə dəhşətli şəkildə şahidlik
etdi: "600 sakin, 200-dən çox qadın, 83 uşaq, 70 qoca və 150 itkin düşən, 487 yaralı və 1270 mülki şəxs
daxil olmaqla 613 azərbaycanlı mülki şəxsin girov götürülməsi ilə nəticələnən həmin gecə Azərbaycan və
Ermənistan arasında baş verən Dağlıq Qarabağ müharibəsindəki ən ağır hərbi cinayətə çevrildi. Soyqırım
aktı nəticəsində "Xocalı" şəhəri demək olar ki, tamamilə məhv edildi. Bu az deyilmiş kimi, qırğına məruz
qaldıqdan sonra Xocalı şəhərini boşaltmağa çalışan mülki şəxslər Ermənistan qoşunları tərəfindən
izlənilərək vəhşicəsinə qətlə yetirildilər. Ermənistan hökuməti tərəfindən düşünülmüş terror siyasətinin bir
hissəsi olan Xocalı hadisəsi mülki insanları öldürmək və qorxutmaq yolu ilə onları bölgədən qaçırmaq cəhdi
idi. Bu Ermənistan ordusunun Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər bölgələrini işğal etməsinə imkan
verəcəkdi. İstənilən şəkildə bu təmiz və sadə bir etnik təmizləmə idi".
Məzahir Əfəndiyev bildirib ki, Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olduğunu
dəfələrlə bəyan etmiş Ulu Öndər Heydər Əliyev hadisələrə beynəlxalq aləmdə əsl siyasi qiymətin
verilməsinin zərurliyini vurğulamış, bu məsələnin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün əməli səy
göstərmişdir: "Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu
soyqırımına obyektiv qiymətin verilməsi bu gün Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindən biri
olaraq müəyyənləşdirilib və bu istiqamətdə davamlı olaraq addımlar atılmaqdadır. Həyata keçirilən
tədbirlər çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işləri xüsusi qeyd etmək lazımdır. Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən etibarən "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində bu
qırğının Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş soyqırım aktı kimi tanınması üçün sərgilər, təqdimatlar,
kitablar, müxtəlif dillərdə çap olunmuş jurnal və qəzet materialları nümayiş etdirilmiş, müxtəlif şəhərlərdə
mitinqlər və konfranslar baş tutmuş, "Xocalı soyqırımı: siyasi, hüquqi və psixoloji aspektlər" mövzusunda
dəyirmi masalar və sosial şəbəkələrdə onlayn kampaniyalar keçirilmişdir. Bu günə qədər onlarla ölkədə
uğurla fəaliyyət göstərən bu kampaniyaya 120 mindən çox insan və 115 təşkilat qoşulub. Nəticə olaraq,
Xocalı qətliamı hal-hazırda 10 ölkədə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının 21 əyalətində qəbul edilmiş
parlament aktları ilə tanınır. Xocalıda yaşanan dəhşət və həmin gecənin canlı şahidləri ilə müsahibələr
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dünyanın bir çox milli və beynəlxalq səviyyəli kitab, jurnal, qəzet və məqalələrində yer almışdır. Bunlarla
yanaşı Xocalı genosidinin əsl təşkilatçısının Ermənistan hökuməti olduğunu danılmaz bir fakt olaraq
dünyaya təqdim edən əsas məqam isə onların öz fikirləri ilə etiraf olunmuş kitab və müsahibələridir. Bu
gün belə satışda olan və Marker Melkonyanın yazdığı "Qardaşımın Yolu" kitabı erməni silahlısı və Xocalı
qətliamının iştirakçısı olmuş Monte Melkonyanın həyatına həsr olunmuşdur. Xarici dillərə tərcümə
olunmuş kitabın Ermənistan terrorçusunun "qəhrəman" kimi qələmə verilməsi nə qədər təəssüf hissi
doğursa da, orada qeyd olunan sətirlər Xocalı şəhərinə edilən hücumun strateji bir hədəf olduğunu da açıq
şəkildə sübut edir və Ermənistanın terrorçu xislətini ortaya qoyur. Həmçinin, keçmiş erməni lideri Serj
Sarkisyan 2004-cü ildə İngilis jurnalisti Tomas de Waal-a verdiyi müsahibədə: "Xocalıdan əvvəl
azərbaycanlılar bizimlə zarafat etdiklərini düşünürdülər; ermənilərin mülki əhaliyə qarşı əl qaldıra
bilməyən insanlar olduğunu düşünürdülər. Biz bunun əksini sübut edə bildik..." sözləri ilə Xocalı
qətliamında Ermənistan hökumətinin birbaşa iştirakı olduğunu öz sözləri ilə sübut etmişdir".
Deputat diqqətə çatdırıb ki, ermənilər tərəfindən "Xocalı" da baş verən qırğın beynəlxalq humanitar
hüququn qanun və qaydalarına, BMT Konvensiyalarına, qadın və uşaq hüquqları ilə bağlı insan haqqları
perspektivlərinə və dağıdılmış Xocalı şəhərinə əsaslanan aşkar faktlarla etnik təmizləmədir: "Azərbaycan
ötən 27 il ərzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası (BMT TŞ) tərəfindən icrasına nail
olunmamış 4 əsas qətnaməni icra edərək regionda sülhü və ədaləti bərqarar etsə də, təəssüf olsun ki, Xocalı
qətliamı bir çox dünya dövlətləri tərəfindən hələdə ədalətsiz bir şəkildə tanınmamış olaraq qalır. Beləliklə,
Azərbaycan həmin qanlı gecənin şahidi olan insanların naminə mübarizəsini davam etdirəcək və Xocalını
qətliam kimi dünyada tanıdacaqdır. Xocalı qətliamının tanınması və Xocalı cinayətinin qatillərinin
beynəlxalq arenada öz cəzalarını alması, sadəcə o qanlı gecədə qurban olan insanların hüquqlarının yerinə
yetirilməsi deyil, həmçinin gələcəkdə insanlığa qarşı baş verə biləcək soyqırımların və qırğınların qarşısının
alınmasıdır. Dünyanın bu soyqırıma qarşı laqeyd qalması, gələcək nəsillərin millətlər arasında dostluq və
birliyə olan ümidlərini yox edəcəkdir".
Olaylar. - 2021. - 26 fevral-4 mart. - № 88. - S. 14.
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XOCALI FACİƏSİ
Divara mismarlanıb doğranan uşaqlar, anasının kürəyində güllələnən körpələr..
Gülər Seymurqızı
1992-ci il...25-dən 26-na keçən gecə..
O dəhşətli gecənin şahidləri danışır:
Xocalı sakini Mehriban Əliyeva :
-Ermənilər əvvəlcə yandırıcı maddələrlə evlərə hücum etdilər, dörd tərəfimiz ermənilər idi.
Hamımız əliyalın əhali başı açıq, lüt qaçmağa başladıq. Həmin faciədə elə ailələr oldu ki, yatdığı yerdə
ailəlikcə yandılar.
Qanlı gecədə qar qılınc kimi adamı kəsirdi. Naəlac qalan Xocalı sakinləri özlərini Qarqarçaya vurub
Kətik meşəsinə girdilər. Qaraqayada postlar quran ermənilər sakinlərin meşəyə girdiyini görən kimi
hamımızı atəşə tudular. Yaşlı, qoca baxmadılar. Yaralı qalan körpələr qarın içində donub öldülər.
Öldürdüklərinin də meyitlərinə işgəncələr verirdilər. Yaşlı qadının sinələrin kəsdilər, ər və arvadını məftilə
sarıyıb "Qarabağ Ermənistan"dır deməyə məcbur etdilər, demədiklərinə görə onları yandırdılar. Tikə - tikə
doğrayırdılar uşaqlarımızı. Yaralı qalan 9 yaşlı uşağı divara mismarlayıb doğradılar, ətini itin qabağına
atdılar.
Mənim böyük bacım Səlimov Nənəşi, 3 oğlu və 2 gəlinini əsir götürüblər. Həmin vaxt bacımın
oğlu anasına deyib ki, "bizə işgəncə verəndə çığırmayın ki, oğlumdu. Sizə də toxunarlar". Ailəlikcə bacımın
gözü qabağında 3 övladını doğramışdılar. Bir bacımın 14 yaşlı qızı meşədə itkin düşdü, tapılmadı.
Yoldaşımın qohumlarından xalası, əmisi oğlanları şəhid oldu. Oğlum qorxudan xəstəlik tapdı.
O vaxtlar camaat qohumlarının heç olmasa bir qolu, qıçı üçün nəzir qoyurdu ki, ölüsünü dəfn edib
ziyarət etsin, təsəlli tapsın.
Mehriban Bəkirova:
(Mehriban Bəkirova 4 körpəsi ilə həmin gecə ermənilərə əsir düşüb. Həyat yoldaşı isə Xocalı
aeroportunu müdafiə edərkən qəhrəmancasına şəhid olub. Xocalı sakini yenicə dünyaya gələn 3 günlük
körpəsini də həmin gecə itirib.)
-Fevral ayının 26-sı günü ermənilərə əsir düşdük. Ermənilər bizi zirzəmidə tapdılar. Viktoriya adlı
bir jurnalist orada olduğuna görə, bizə toxuna bilmədilər. Viktoriya gedəndən sonra isə bizə yenə zülm
etməyə başladılar. Qız- gəlinlərimizə təcavüz etdilər. Mən övladlarımla 10 gün əsirlikdə qaldım.
Səidə Ələkbərova:
-Fevralın 25- i gecə biz qardaşımgilin maşın saxlama yerində gizlənmişdik. Saat 9-da atışma
başladı. Saat 11 radələrində isə səslər gücləndi və biz gördük ki, kənd alışıb yanır. Qaynatam qışqıraraq
gəldi ki, ermənilər kəndə girib. Özü də yaralanmışdı. Biz kəndin aşağısına getdik. Çünki Xocalıdan çıxmağı
fikirləşmirdik. Aranın sakit olmağını gözləyirdik. Bir neçə saat sonra isə Qarqarçayını keçib Kətik meşəsi
ilə Ağdama getmək istədik. Bir yandan təbiət, bir yandan da ermənilər...
Qarqarçayda anamı kürəyində keçirdim. Birtəhər yolu keçdik, gəldik Naxçıvanik kəndinin yoluna.
Qəfildən ermənilər bizi tanklarla atəşə tutdular. Mən yuvarlanıb dağın döşündən arxa düşdüm. Bu vaxtı da
anamı itirdim. Atılan güllə anama dəyib və anam şəhid oldu.
Biz arxın iç ilə sürünməyə başladıq ki, ermənilərin bizə sarı gəldiyini gördük. Üzləri gülürdü,
ayaqları ilə meyitləri təpikləyirdilər, hətta biri meyitin başını avtomata keçirib yanımıza gəldilər. Bu vaxt
yanımızdakı uşaqlar bu səhnədən qorxub ağlaşmağa başladılar. Bunu eşidən ermənilər də üstümüzə
tökülüşdülər. Bizi avtomatla döydülər, donuz ferması adlanan yerə apardılar. Kimin nəyi vardısa hamısını
əllərindən aldılar. Biz yaylıqla üzümüzü bağlayırdıq ki, onlar cavan qız, gəlin olduğumuzu görməsinlər.
Onlar üçün qoca, cavan, uşaq fərqlənmirdi.
3 gündən sonra isə aramızdan 10 nəfər seçib öldürmək adıyla apardılar. Mən də önə çıxdım ki,
məni də öldürsünlər. Amma dəyişməyə apardılar, bizi həmin an qorxudurdular. Hər əsir gəldikcə şükür
edirdim ki, mənim qardaşım, anam əsirlərin içində yoxdur.
Yoldaşım, qaynatam və qaynanamın meyiti martın 19-u bizə verildi. Bir bacımın qızı, 2 bacımın
oğlundan xəbər çıxmadı. 18 il sonra rus jurnalistinin kadrları yayımlananda biz şəkildə bacımın uşaqlarını
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gördük. Yenə də şükür elədim ki, əsir düşməyiblər. 3 gün əsirlikdə olan əzabımı 18 il yaşamadıqları üçün
şükür etdim. Bir bacımın bir oğlu və qızı şəhid oldu, bir bacım yoldaşı ilə şəhid oldu. Sayanda 40 dan çox
qohumum şəhid olub. 27 il keçsə də o gecə 27 saat keçməmiş kimi bir faciədir mənim üçün.
Nərgiz Abbasova (Çingiz Mustafayevin kadrlarında yer alan Ləfixanım)
-Mən onda balaca idim. Məni böyük bacım kürəyində daşıyıb. Bacımla meşədə azdıq, meyitlərin
üstünə çıxmışdıq. Hələ də unuda bilmirəm həmin səhnəni. Qış aylarında o günləri yenidən yaşamış kimi
oluram. Meşədə ac olduğum üçün çox ağlayırdım, bacım bir yolluq sakitləşdirirdi məni. Amma biz yol tapa
bilmirdik, meşədə elə hey fırlanırdıq. Həm yorğunluq, həm uşaqlıq, həm qorxu...
Sonra ermənilər bizi meşədə tapdı. Atamı gözümün qabağında döydülər. Qadınların gözü
qarşısında kişiləri bir tərəfə düzüb nə ki var döyürdülər.
O vaxtı mənim adım Ləfixanım idi. Biz artıq xəstəxanada olanda tibb bacısı mənim üçün nərgiz
gülü gətirdi, dedi "bundan sonra sənin adın Nərgiz olsun". O vaxtdan da adım Nərgizdir.
Sevil Əbdülova:
-Xocalını tanklar mühasirəyə almışdı. Biz Xocalını tərk etməyə başladıq. Qarqarçayı keçəndə dizə
qədər ayaqlarımız dondu. Biz oradan gəldik Kətik meşəsinə. Lakin tanklar susmurdu. Meşə ilə birtəhər
gəldik Naxçıvanik yoluna. O yola gələndə artıq bizi tapan ermənilər tankları ilə camaatı al- qana qərq
etdilər. Biz də yaralandıq, amma sağ qaldıq. 13 yaşlı oğlum yaralamışdı, mənə dedi sən get. Dedim
"Ceyhun, mən ölərəm səni qoymaram burda". Biz iki gün meşədə qaldıq. Ermənilər yenə tapdı bizi.
Çantamda pul, qızıl nəyim vardısa aldılar. Oğlum nə qədər yalvardı ki, get sən. Amma mən anayam,
övladımı orada qoya bilməzdim. Yanımda avtomatla bir qadın və övladını öldürdülər.
Dürdanə Məmmədova ( Xocalının son toyunun gəlini)
-Mənim toyum olan günü də atəş səsləri kəsilmirdi. Kənddə dedilər ki, gəlin bir xoş günümüz olsun.
Yanvarın 18-də toyumuz oldu. Nə vaxt "Vağzalı" səslənsə, öz toyum yadıma düşür.
Həmin gecə hamı kimi Qarqarçayından keçməyə çaışmışdıq. Hərə bir vəziyyətdə idi: qolu, qıçı
qırılan, başından zədə alan, çox acınacaqlı vəziyyət idi. Xocalıda olan vəhşilik heç bir yerdə olmayıb. Uşaq,
qoca körpələrə çox zülm edirdilər. Ağsaqqalların saqqalı öz qanına boyanmışdı. Biz öz toyumuzu edəndə
düşündük ki, bu şadlığımız axarınca olar. Daha bilmədik ki, biz evimizdən, obamızdan, yurdumuzdan
didərgin düşəcəyik.
Mənim toyumdan olan bir şəklimi tapdım. O da toyda fotoqraf öz aparatını bir müddət sonra bizə
gətirdi, şəkillərimizi göstərdi. Boşqab əlində tutan Dürdanə yoldaşımın əmisi qızıdı, amma o, əsir düşdü.
Qardaşı ilə 8 gün əsirlikdə qaldı. Onlara nə qədər zülm etmişdilər.
Bizim oğlanlarımız deyirdi ki, sonuncu silahımız olsa belə, sonuncu gülləni bacımıza vuraq qoy,
əsir düşməsin. Namusumuz qeyrətimiz əsir düşməsin. Əsir düşən qız və gəlinlərimizə zülm olundu,
meyitlərin başına oyun açırdılar.
Atam və anam vətən həsrəti ilə dünyadan köçdü.
xxx
"Olaylar" qəzeti olaraq bu 3 həftə ərzində, Xocalı şahidlərinin söhbətini siz oxuculara təqdim etdik.
Xocalı sadəcə adda soyqırım deyil. Xocalı sözlərə sığmayan vəhşilikdir. Həmin gecə ailələr məhv oldu,
uşaqlar yetim, analar, atalar övladsız qaldı. Bütün bunlar bir qış gecəsi külfətini başına toplayıb, bir parça
çörəyini yeyib isti yuvasında oturan günahsız insanların həyatına son qoydu. Xocalı sakinlərinin dili ilə
desək, 29 il keçməyi heç nəyi dəyişmir. Hər danışanda, hər qış günündə 25-dən 26-na keçən gecənin o
qışqırıq səsləri eşidilir, o qorxuları yenidən yaşanılır. Azərbaycan xalqı Xocalı faciəsini heç vaxt
unutmayacaq, hər 26 Fevral tarixi bizim təqvimimizdə qara hərflərlə yazılacaq.
Qeyd: Xocalı şahidlərinin söhbəti müxtəlif KİV -dən götürülüb.
Olaylar. - 2021. - 26 fevral-4 mart. - № 88. - S. 4.
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Xocalı soyqırımı yerli və xarici Mediada - 1992 -ci il
Bəşər tarixinin ən qanlı qətliamına həsr olunmuş dəyərli kitablardan birini də
“Şərq” qəzetinin baş redaktoru, tədqiqatçı-jurnalist, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru Akif Aşırlı qələmə alıb
Erməni quldurları tərəfindən dinc əhaliyə qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümüdür.
Bu dəhşətli soyqırım haqqında çox danışılıb, xeyli yazılıb, sənədli və bədii filmlər lentə alınıb. Bəşər
tarixinin ən qanlı qətliamına həsr olunmuş dəyərli kitablardan birini də “Şərq” qəzetinin baş redaktoru,
tədqiqatçı-jurnalist, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Akif Aşırlı qələmə alıb.
Müəllifin 2005-ci ildə ərsəyə gətirdiyi “Türkün Xocalı soyqırımı” adlı tarixi araşdırmasında XX
əsrdə Azərbaycan türklərinə və eləcə də bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlər sırasında
dayanan Xocalı soyqırımından ətraflı şəkildə, zəngin faktlarla və sənədlərlə bəhs edilib. Əsərdə erməni və
keçmiş sovet hərbçilərinin 1992-ci ilin 26 fevral gecəsi Xocalıda dinc sakinlərə qarşı həyata keçirdikləri
soyqırım aktının dəhşətləri əhatəli şəkildə öz əksini tapıb.
Publisistika janrında işlənmiş kitabda soyqırımın baş verdiyi dövrdə yerli mətbuat orqanlarında və
o zamanki xarici media qurumlarında əks olunması da ətraflı işıqlandırılıb.
Xarici ölkə jurnalistləri Xocalı soyqırımı haqqında
A.Aşırlı kitabında qeyd edib ki, soyqırımın ilk günlərində, martın 2-də Xocalının adını ilk
dəfə eşidən, bu şəhərin dinc əhalisinin başına gətirilən faciələr qələmə alıb çəkiliş aparmaq istəyən
xarici ölkə jurnalistləri hadisə yerinə yollanıblar. Onları cəsur jurnalist, Xocalı fəlakətini ilk dəfə
dünyaya yayımlayan Çingiz Mustafayev müşayiət edib: “Artıq Çingiz ikinci dəfəydi ki, Kətik meşəsində,
Naxçıvanik yolunda üst-üstə qalaqlanan meyitləri, başının yarısı soyulmuş, gözləri çıxarılmış uşaqları
çəkirdi. Xocalını ölü bir sükut bürümüş, qar üstə səpələnən insan meyitləri vahimə yaradırdı. Hər yerdən
qan iyi gəlirdi. Vəhşiliyə, qəddarlığa görə daşnakları belə arxada qoyan erməni-rus hərbi birləşmələrinin
törətdikləri faciə xarici ölkə jurnalistlərini dəhşətə gətirmiş, bəziləri əlləri ilə gözlərini tutaraq, onları gətirən
vertolyota tərəf gəlmişdilər. Özünü itirmiş, göz yaşlarını saxlaya bilməyənlər də olurdu.
Qanlı olayları gözləriylə görüb lentə alan fransalı Jan-İv-Yunet yazır:"Biz Xocalı faciəsinin
şahidi olmuşuq. Yüzlərlə ölənlərin meyitlərini gördük. Onların arasında qadınlar, qocalar, uşaqlar və
Xocalının müdafiəsində duran adamlar var idi. Bizim ixtiyarımıza vertolyot verildi. Hündürlüyə qalxaraq
havada gördüklərimizi kameraya çəkirdik, Xocalı və onun ətrafını lentə alırdıq. Bu zaman erməni hərbi
birləşmələri bizim vertolyotu atəşə tutdular və biz məcburiyyət qarşısında qalaraq, çəkilişi yarımçıq qoyub
geri qayıtdıq. Mən müharibə haqqında çox eşitmişəm, Alman faşistlərinin qəddarlığını oxumuşam, ancaq
ermənilər dinc əhalini və 5-6 yaşlı uşaqları öldürməklə vəhşilikdə belə onları arxada qoymuşdular. Biz
xəstəxanada, vaqonlarda, hətta uşaq bağçaları və məktəblərin otaqlarında çoxlu sayda yaralananlar gördük".
Başları kəsilmiş insan cəsədləri
Müəllif vurğulayıb ki, “İzvestiya” qəzetinin əməkdaşı V.Bellax hadisəni belə qələmə almışdı:
“Zaman-zaman Ağdama meyitlər gətirilirdi. Tarixdə belə şeylər görünməmişdi. Meyitlərin gözləri
çıxarılmış, qulaqları və başları kəsilmişdi. Bir neçə meyit zirehli maşınlara qoşularaq sürüklənmişdi.
İşgəncələrin həddi-hüdudu yox idi”.
“Vaşinqton-Post" qəzeti: "Dağlıq Qarabağ qurbanları Azərbaycan şəhərində torpağa basdırılıb.
Qaçqınlar deyirlər ki, ermənilərin hücumu zamanı yüzlərcə adam həlak olub. Həlak olmuş yeddi nəfərin
meyitini bu gün göstərdilər, onlardan 2-ci uşaq, 3-ü qadındır. 120 qaçqın Ağdam hospitalındadır, onların
bədənlərində çoxsaylı dərin yaralar var”.
"Tayms" qəzeti: "Erməni əsgərləri yüzlərcə qaçqın ailəsini qırıblar. Sağ qala bilənlər xəbər
veriblər ki, erməni əsgərləri 450-dən artıq azərbaycanlını güllələyiblər, onlardan çoxu uşaq və qadınlardır.
Yüzlərcə, mümkündür ki, minlərcə insan itkin düşüb. "Onlar atəş açırdılar, atəş açırdılar, atəş açırdılar" 114
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deyə Xocalıdan digər qadın və uşaqlarla birlikdə Ağdama qaçmış Raziyə Aslanova bildirib. O deyib
ki, əri Kayun və oğlu öldürülüb, qızı isə itkin düşüb.
“Sandi Tayms” qəzeti: "Tomas Tolts erməni əsgərlərinin törətdikləri qırğınlar barədə məlumat
verən ilk reportyordur. Xocalı sadə Azərbaycan şəhəri olub. Lakin dinc dövrdə əkinçiliklə məşğul olan
minlərlə azərbaycanlının evi olub. Ötən həftə şəhər yer üzündən silinib".
"Fayneyşnl tayms" qəzeti: "Ermənilər Ağdama gedən qaçqın kalonunu güllələyib.
Azərbaycanlılar 1200 meyit sayıblar. Livandan olan reportyor təsdiq edib ki, varlı daşnak icması Qarabağa
silah və adam göndərir".
"İzvestiya" qəzeti: “Mayor Leonid Kravest: "Mən özüm yamacda yüzə qədər meyit gördüm.
Oğlan uşaqlarından birinin başı yox idi. Hər yerdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qoca, qadın və uşaq
meyitləri gördüm".
"Le Mond" qəzeti: “Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş qadın və uşaqlar
arasında 3 baş dərisi soyulmuş, dırnaqları çıxarılmış meyit görüblər. Bu, Azərbaycan təbliğatı yox,
reallıqdır".
"Valer aktual" jurnalı: "Bu Muxtar vilayətdə erməni hərbi birləşmələr Yaxın Şərqdən olanlarla
birlikdə ən müasir hərbi texnikaya, eləcə də vertolyotlara malikdir. ASALA Suriya və Livanda hərbi
düşərgə və silah anbarlarını məhv ediblər, 100-dən artıq müsəlman kəndini qırıblar”.
“Qolos Ukrainı” qəzeti. V. Skaçko: “Müharibənin sifəti olmur. Yalnız məkrli maska, qanlı göz
yaşları, ölüm, bədbəxtlik, dağıntılar... Xocalıda körpələri nə üçün qətlə yetirdilər? Bəs analarını? Allah
insanı cəzalandırmaq istəyəndə onun ağlını alır".
Xocalı soyqırımı haqqında ilk məlumatı "Səhər" çatdırıb
A.Aşırlı “Türkün Xocalı soyqırımı” kitabında qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı haqqında ilk
məlumatı "Səhər" çatdırıb: “Məzahir Süleymanzadə: - “Xocalı faciəsi ilə bağlı respublikada müxtəlif
fikirlər yaranmışdı, ilkin versiya belə idi ki, orada toqquşma nəticəsində cəmi 2-3 nəfər adam həlak olub.
"Səhər" qəzetinin o zaman Qarabağda iki müxbiri çalışırdı. Bunlardan biri Şamil Ələkbərov, digəri isə
Səriyyə Müslümqızı idi. Bu iki nəfər bilavasitə hadisə yerində idilər. Onlar Xocalı qaçqınlarını və oradan
gətirilən saysız-hesabsız meyitləri Ağdamda qarşılamışdılar. Hadisənin canlı şahidləri kimi həm bizim
redaksiyaya təcili şəkillər göndərmiş, həm də telefonla məlumat vermişdilər. Sonra Xocalı faciəsi olan gecə
şəxsən mənə aeroportun mərhum rəhbəri Əlif Hacıyev zəng edərək olan vəziyyəti danışdı. Həmçinin
Xocalının prokuroru Atakişi Atakişiyev zəng edərək faciə barədə məlumat verdi. Səhəri gün bütün qəzetlər
Xocalıda bir-iki nəfərin yaralanması, həlak olmasını yazdığı halda, "Səhər" qəzetində əsl həqiqət dərc
olundu. Biz Xocalıda ölənlərin sayının 1000-dən artıq olmasını bəyan etmişdik. Bu, çox böyük qəzəblə
qarşılandı respublikada. Düzdür, bizim ilkin məlumatda göstərilirdi ki, Xocalı rayon icra hakimiyyətinin
başçısı Elman Məmmədov da həlak olub. Ondan sonra Elman Məmmədov özü zəng edərək əvvəlcə
informasiyaya görə təşəkkür etdi. Dedi ki, “mən sağam, sadəcə olaraq ayağımdan yaralanmışam. Deməli,
adını çəkdiyim və çəkmədiyim adamlar, istər bizim müxbirlərimiz olsun, istərsə də orada çalışan adamlar
olsun informasiyanı ilkin mənbədən verirdilər. Ona
görə də təbii ki, biz informasiyanı aldığımız ilkin mənbəni qoyub dövlət kanallarının yaydığı
informasiyaya üstünlük verə bilməzdik. Bütün qəzetçilik tələblərinə uyğun olaraq biz öz müxbirlərimizin
sözlərinə daha çox önəm verdik, onlara daha çox inandıq. “Səhər" qəzeti 250000 tirajla çıxır, bütün ölkəyə
yayılırdı”.
“Yeganə düzgün informasiya verən mətbuat orqanı “Səhər” idi”
Kitabda qeyd edilib: Məzahir Sülüymanzadə: - “Bizim xoşbəxtliyimiz ondaydı ki, o zaman
dünyanın demək olar ki, bütün aparıcı kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqəmiz var idi. "Səhər" qəzetinin
adı ABŞ-ın, İngiltərənin, Almaniyanın, Yaponiyanın, Rusiyanın və başqa dövlətlərin rəsmi kataloqlarına
daxil edilmişdi. Çox etibarlı informasiya mənbəyi kimi qəbul olunurdu. Xocalı faciəsi haqqında ilk
məlumatlar bizim qəzet vasitəsilə çatdırıldı. Bundan çox qısa müddət sonra məxfi materiallar ələ keçirə
bildik. 366-cı alayın komandiri Zarviqarovun gündəliyini əldə etdik. O gündəliklə bağlı məlumatları
araşdırdıq. Mənim "366-cı alayın məhvi" adlı geniş məqaləm dərc olundu. Bu material rus dilində də ayrıayrı qəzetlərdə yayıldı. Rusiya, Ukrayna müstəqil mətbuatında da bunu dərc etdirdik. Bütün bunlar hamısı
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ağrılıacılı, eyni zamanda unudulmaz hadisələrdir. Taleyin qismətindənmi, ya nədənmi bu hadisələri
işıqlandırmaq bizim taleyimizə düşmüşdü”.
Şərq. - 2021. - 26 fevral. - № 37. - S. 4.
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Xocalı faciəsini törədən erməni cəlladlarının məhkəmə qarşısında
cavab verəcəyi gün uzaqda deyil
Hər bir bəyanatını reallığa çevirən, 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistanı
kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur edən Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti
sayəsində Azərbaycan xalqı bunun da şahidi olacaq
Yeganə Əliyeva
Sentyabrın 27-dən başlanan və 44 gün davam edən İkinci Qarabağ müharibəsində Zəfərimiz 30 ilin
işğalına, nisgilinə, torpaq həsrətinə son qoyub haqqı, ədaləti bərpa etməklə yanaşı, bəşər tarixində
görünməmiş dəhşətləri ilə yadda qalan Xatın, Sonqmi, Ruanda kimi soyqırımların təkrarı olan Xocalı
faciəsi qurbanlarının da qisasını aldı. Xalqımız tam əmin idi ki, dövlətimizin qətiyyətli mövqeyi,
ordumuzun gücü, qüdrəti sayəsində uğurla həyata keçirilən əks-hücum əməliyyatları otuz ildən artıq davam
edən işğala son qoyacaq! Ədalətsizliyə son qoyacaq! Bu əks-hücum əməliyyatı, eyni zamanda, insanlarda
Vətənə bağlılığı, illərdən bəri işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması arzularının reallaşması,
gerçəkləşməsi idi.
“Biz bu müharibəni şəhidlərimizin canı-qanı bahasına, hərbçilərimizin rəşadəti hesabına,
dövlətimizin siyasəti hesabına qazanmışıq” söyləyən dövlətimizin başçısı İlham Əliyev bildirir ki, əlbəttə
ki, bizim güclü ordumuz var, texniki təchizat da yüksək səviyyədədir: « Ancaq mən bunu artıq bir neçə
dəfə demişəm, bu Qələbəni qazanan bizim texniki vasitələr yox, əsgər və zabitlərimizdir. Onlar torpağımızı
düşməndən qarış-qarış azad edə-edə bu Qələbəni, bu Zəfəri xalqımıza nəsib etdilər. Ona görə bu qələbənin
birinci qəhrəmanı Azərbaycan əsgəridir, Azərbaycan zabitidir və hər kəs bunu bilməlidir.»
İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan xalqının nə qədər böyük, məğrur, yenilməz olduğunu
dünyaya bir daha təqdim etdi. Birliyimiz, həmrəyliyimiz qarşıya qoyduğumuz bütün hədəflərə yüksək
səviyyədə nail olmağa əsas verir. Azərbaycanın 44 günlük müharibədə dünyaya təqdim etdiyi “dəmir
yumruq” əməliyyatı bu gün beynəlxalq ekspertlər tərəfindən təhlil edilir, öyrənilir, ölkəmizin bu sahədə də
təcrübəsi nümunə göstərilir. Azərbaycan Ordusu dünyanın hərb tarixinə yeni səhifə yazdı.
Azərbaycan xalqı bundan sonra da 44 günlük Vətən müharibəsində qəti siyasi iradəsini nümayiş
etdirərək bütün təzyiqlərə mərdanə şəkildə sinə gərən, öz prinsipial mövqeyindən dönməyib Zəfərimizə
imza atan ölkə Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ətrafında yumruq kimi
birləşəcək, hərbi qələbəni siyasi qələbə kimi möhkəmləndirəcək, ölkəmizin həyatında başlanan yeni
quruculuq, bərpa dövrü üçün müəyyənləşdirilən prioritetlərin gerçəkləşməsinə töhfələrini verəcək.
İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın illərdən bəri necə vəhşi ilə üz-üzə dayandığını bir daha
dünyaya göstərdi. Beynəlxalq birlik bu həqiqətləri olduğu kimi görüb, düzgün dəyərləndirməlidir. Mənfur
qonşularımızın işğal etdikləri ərazilərimizdə törətdikləri vandalizm aktları ölçüyəgəlməzdir. Bütün evlər,
infrastruktur, tarixi və dini abidələrimiz yerlə-yeksan edilib. Mədəni irsin məhvi xalqın
özünəməxsusluğunu, keçmişini, gələcəyini şübhə altına almaqdır. Ermənilərin tarixi abidələrimizi
dağıtmaları, izlərini tamamilə itirmək cəhdləri də bu məqsədə xidmət edirdi. Amma unutdular ki, nə qədər
cəhd göstərsələr də hər biri tariximizin şahidi olan abidələrimizi susdurmaq, özününküləşdirmək mümkün
olmayacaq. Dövlətimizin başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Zəfərimizdən sonra
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə davamlı səfərləri çərçivəsində tarixi abidələrimizin, məscidlərimizin
qarşısından işğalçı Ermənistana və dünyaya ünvanladığı mesajlar ciddi dərsdır.
Ağdam məscidinin qarşısında çıxışında bununla bağlı birmənalı və qətiyyətli mövqeyini bildirmişdir:
“Bu gün, müharibə başa çatandan sonra artıq Qərb dairələrindən bəzi Qərb liderləri məsələ qaldırırlar ki,
bəs, Azərbaycanın nəzarətinə keçən azad edilmiş torpaqlarda xristian məbədləri necə olacaq? Həm mənimlə
söhbət zamanı, həm rəsmi bəyanatlarda narahatlıq ifadə edirlər. Heç kim narahat olmasın, xüsusilə Qərb
dövlətlərinin liderləri, hansılar ki, islamofob hissləri alovlandırırlar. Hansılar ki, İslam müqəddəslərinin
təhqirlərinə göz yumurlar və hətta onları təhqir edənlərə bəraət qazandırırlar. Onların haqqı yoxdur bu
barədə danışmağa, bu, birincisi. İkincisi, bizim ərazimizdə olan bütün məbədlər tarixi sərvətimizdir. Kim
bizə irad tuta bilər? Məscidləri bağlayan? Yaxud da ki, müsəlman məscidlərinə öldürülmüş donuzların
başlarını atan bizə dərs deyəcək, narahatlıq ifadə edəcək? Bizə heç bir narahatlıq ifadə etmək lazım deyil.”
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Ölkə Prezidenti, həmçinin bu mesajı da ünvanlayır ki, bizim işimizə qarışmaq istəyən, yaxud da ki, nədəsə
ittiham etmək istəyən getsin, ilk növbədə, güzgüyə baxsın.
44 günlük müharibədə Qələbəmiz dünyada yaşananların aydın mənzərəsini ortaya qoydu. Bu
baxımdan ki, Azərbaycana münaqişənin hərb yolu ilə həllinin mümkünsüzlüyünü diktə etməyə çalışan
dövlətlərin, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların reallıqda Ermənistana əlavə vaxt qazandırmaq, öz maraqlarını
yerinə yetirmək üçün bu cəhdləri etdikləri açıqlandı, həmçinin ədalət meyarına necə əməl edildiyi onların
timsalında aydın göründü. Yenə də bütün diqqətlərin yönəldiyi, əsassız iradların söyləndiyi ünvan
Azərbaycan, başına sığal çəkilən, beynəlxalq hüququn yoxluğunu xarici televiziya kanallarına
müsahibələrində açıq-aşkar bəyan edib, amma heç bir təzyiqlə üzləşməyən Ermənistan oldu. Amma
Zəfərimiz bu mənzərəni tamamilə dəyişdi. Azərbaycanın qalib, Ermənistanın məğlub tərəf kimi diqqətdə
olması həm işğalçı dövlətə, həm də 30 ilə yaxın müddətdə ona havadarlıq edib törətdiyi təxribatlara, terror
aktlarına, vandalizmə göz yummaqla ona şərik olduqlarını nümayiş etdirən dövlətlərə bu mesajı ünvanladı
ki, yalan üzərində qurulan, saxtalaşdırılan deyil, ədalətə, haqqa, faktlara, reallığa, ən əsası beynəlxalq
hüququn prinsiplərinə əsaslanan tarixə sahib olan dövlət, xalq qalib olur. Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyev xalqa bütün müraciətlərində bu məqamı xüsusi qeyd edir ki, 44 gün ərzində bütün dünya gördü ki,
heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, bizə şərt qoya bilməz. Müharibənin ilk günlərində şərt qoymaq,
hədələmək, şərləmək istəyən ölkələr, bəzi Qərb dövlətlərinin nümayəndələri sərt cavabını aldılar:
“Gördülər, biz o ölkələrdən deyilik ki, kiminsə qabağında baş əyək və mən də o liderlərdən deyiləm ki,
kimdənsə nə isə qəbul edim, hansısa sözü. Artıqlaması ilə cavab vermişəm və verəcəyəm lazım gəldikdə.
Ona görə əgər erməni faşizmi bir də baş qaldırsa, əgər bizə qarşı hər hansı bir təxribat törədilərsə, 10 qatını
alacaqlar, 10 qatını və heç kim bizi durdura bilməz.”
Sual olunur, bu gün işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə xristian məbədlərinin taleyindən narahatlıq
keçirən dövlətlər bilə-bilə ki, Azərbaycan onları milli sərvəti kimi qoruyur, mühafizə edir, bəs ermənilərin
məscidlərimizdə donuz saxlamalarına niyə göz yumur? Bu, Azərbaycan xalqına, İslam dininə, ən
əsası demokratik dəyərlərə hörmətsizlik deyilmi? Dünyamın aparıcı dövlətlərinin, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların ədalət meyarını, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini zamana və məkana görə tətbiq
etmələrinin nəticəsidir ki, özlərinə qarşı inamsızlıq yaradır, dünyanın hüquq problemi yaşadığı barədə
fikirlər formalaşdırırlar. Amma dövlətimizin qətiyyəti sayəsində Azərbaycan Ordusu 44 gündə ədalət, haqq,
beynəlxalq hüquq deyilən məfhumların mövcudluğunu təsdiqlədi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrini təkbaşına icra etdi ki, bu da dünyaya ciddi mesaj oldu.
44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüş meydanında məğlubiyyəti ilə barışmayan
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Nikol Paşinyanın göstərişi ilə iki dəfə Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə və digər
yaşayış məntəqələrində törətdikləri terror aktları XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı soyqırımının
davamıdır. Dünya ermənilərin vəhşiliyinin bir daha şahidi olsa da, susmaqla işğalçıya dəstəklərini ifadə
etdilər.
29 ildir ki, Azərbaycan dövləti Xocalı faciəsinin soyqırım kimi tanınması istiqamətində səylər
göstərir. Xocalı faciəsi tariximizin qanlı səhifəsi kimi heç zaman unudulmur və unudulmayacaq. 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə bütöv bir şəhər yerlə yeksan edildi. 613 nəfər dinc əhali, o cümlədən
63 uşaq, 106 qadın vəhşicəsinə öldürüldü. 487 sakin əlil oldu, 1257 Xocalı sakini ermənilər tərəfindən əsir
alındı, tarixdə misli görünməmiş təhqirlərə, əzab-əziyyətlərə məruz qaldı. Bu hərbi-siyasi cinayət
nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini
itirdi. Şəhid olanlardan 56 nəfəri xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla diri-diri yandırılmış, başlarının dərisi
soyulmuş, başları kəsilmişdir. Bu, insanlığa sığmayan soyqırımı aktıdır.
Azərbaycana qarşı davam edən təcavüz fonunda Ermənistan tərəfindən törədilmiş müharibə,
insanlıq əleyhinə cinayətlər və Xocalı soyqırımı insan hüquqları və beynəlxalq humanitar hüququn,
xüsusilə 1949-cu il Cenevrə Konvensiyaları, Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması
haqqında Konvensiya, Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, İqtisadi, Sosial və Mədəni
Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan
davranış və cəza növlərinə qarşı Konvensiya, İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında
beynəlxalq Konvensiya, Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya və İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların
müdafiəsi haqqında Konvensiyanın ciddi şəkildə pozulmasıdır. Dövlətimizin uğurlu siyasəti
nəticəsində Xocalı faciəsinin soyqırım olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların
qərarlarında, qətnamələrində əksini tapır. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi,
siyasətimiz, xüsusilə xaricdəki fəaliyyətimiz, Xocalı haqqında həqiqətləri dünya birliyinə çatdırmağımız
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vəziyyəti artıq dəyişmişdir. Bu əminlik də ifadə edilir ki, gün gələcək Xocalı faciəsini törədən, dinc əhaliyə
qarşı qəddarlıq göstərən, dinc əhalini məhv edən erməni cinayətkarları məhkəmə qarşısında cavab
verəcəkdir.
Hər bir bəyanatını reallığa çevirən, 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistanı
kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur edən Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti
sayəsində Azərbaycan xalqı bunun da şahidi olacaq.
İki sahil.-2021.-26 fevral.-№37.-S.7.

119

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Əsrin faciəsi Xocalı soyqırımından 29 il ötür
Zümrüd Bayramova
Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq və soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi olan,
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin, insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə və
kobudcasına pozulması ilə nəticələnən Xocalı soyqırımından artıq 29 il ötür. Bu soyqırımı erməni
millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı uzun müddət davam edən etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasətinin daha bir dəhşətli nümunəsidir. Xocalıda törədilən əməllər
ümumbəşəri dəyərlərə tamamilə ziddir. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı yürüdülən soyqırımı
siyasətinin tarixi əsrləri əhatə edir.
Hadisələri ardıcılıqla izləsək, görərik ki, Azərbaycanın başına gətirilən olaylar tarixdə, demək olar
ki, eyni ssenari üzrə cərəyan edib. Artıq dərk edirik ki, ermənilər tarixən təkcə bizlərə qarşı deyil, bütün
türk dünyasına qarşı torpaq iddiaları ilə çıxış edib. Belə ki, tarixi reallıqlar, bizə deməyə əsas verir ki, 19051907, 1918-1920, 1948-1953-cü illərdə Cənubi Qafqazdakı tarixi ərazilərində etnik təmizlənmə və
soyqırımı siyasətinə məruz qalan yüz minlərlə Azərbaycan türkləri erməni daşnakları tərəfindən kütləvi
surətdə qətlə yetirilmiş və ata-baba yurdlarından deportasiya edilmişlər.
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 sonunda 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 haqqında 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-sı "Xocalı soyqırımı günü" elan edilmişdir.
Bu il bizlər, Xocalı soyqırımının 29-cu anım ilini qeyd edirik.
Təbii ki, bu tarixi gündə törətdilən vəhşiliklər insanlarda erməni terrorizminə, onların işğalçılıq
siyasətinə, insanlığa sığmayan əqidə və məsləkinə qarşı dərin nifrət hissi oyadır. Soyqırımı milli düşüncə
tərzimizə, milli dəyərlərimizə, milli əxlaqımıza o dərəcə nüfuz etmişdir ki, faciənin törəmə tarixini keçmiş
kimi qəbul edə bilmirik. Xalqın qan yaddaşında kök salmış hadisələr heç zaman bizi tərk etməyəcək və
zaman-zaman ağrıdacaqdır.
Xatırladıq ki, yeddi min əhalisi olan Xocalı, erməni terrorçu qrupları keçmiş SSRİ-nin 4-cü
ordusunun 23-cü diviziyasının tərkibində olan 366-cı alıyının köməyi ilə müxtəlif növ silahlardan atəşə
tutularaq, yerlə yeksan edilmişdir. Qəddarcasına həyata keçirilmiş terror əməliyyatı nəticəsində, 613 nəfər
şəhid olmuş, onlardan 56-cı xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, 487 nəfər 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 uşaq, 70 nəfəri isə qocalar olmuşdur. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş,
27 ailənin hərəsindən yalnız bir nəfər sağ qalmışdır. Soyqırımı aktı zamanı öz torpaqlarını tərk etməyə
məcbur olan Xocalı sakinləri ölkəmizin 40 rayonunda məskunlaşmışlar.
Beləliklə, dünyanın gözü qarşısında ermənilər bəşəriyyət tarixində ən ağır cinayətlərdən birini Xocalı soyqırımını törətdilər. Xocalıda terror əməliyyatının planı əvvəlcədən hazırlanmışdı. Xocalıda
erməni terrorizminin amansızlığını təsdiq edən faktlardan biri də odur ki, terror əməliyyatı zamanı istifadəsi
qadağan olunan xüsusi təhlükəli kütləvi qırğın silahlarından geniş istifadə olunmasıdır. Belə ki, vaxtilə
Novosbirisk şəhərində "Suxoy" Hərbi-Sənaye Kompleksində baş konstruktor işləyən Mixail Poqosyan
keçmiş SSRİ MN-in baş qərargahında ixtira etdiyi yeni mərmilərin radiusunu, hədəfdəymə məqamlarını
sınaqdan çıxarmaq üçün ən gözəl coğrafi cəhətdən dəyərli yer-məkan Azərbaycanın qərb zonasını təklif
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etmişdir və Xocalı seçilmişdir. Xocalı şəhərində həyata keçirilən genişmiqyaslı soyqırımı zamanı SSRİ-nin
hərbi-sənaye komplekslərində möhtəşəm yer tutan "T-80" tanklarının mühərriki, tərkibində kimyəvi
silahlara məxsus başlığı olan mərmilər, Kalaşnikov avtomatına məxsus yeni güllələr, vərəm və "Sibir
xorası" əleyhinə vaksinlər və zirehli geyimlər sınaqdan çıxarılıb. Beynəlxalq ictimaiyyət bu hadisə ilə
yaxından tanış olsa da, təəssüflər olsun ki, vəhşiliklərə bəzi hallarda göz yumur.
Bu gün dünya ictimaiyyətinə Azərbaycan həqiqətləri geniş şəkildə çatdırılır. Dünya insanı Xocalıda
baş verən olayları layiqli və düzgün qiymətləndirir. Bu gün Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın
xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də, bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi
istiqamətində, davamlı olaraq, addımlar atılır. Aparılan bu uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, dünya ölkələrinin
bir qismi tərəfindən Xocalı soyqırımının rəsmən tanınması barədə qərar qəbul edilib. Faciəni qətliam kimi
tanıyan ABŞ ştatları - Texas ştatı, Nyu-Cersi ştatı, Corciya ştatı, Men ştatı, Nyu-Meksiko ştatı, Arkanzas
ştatı, Missisipi ştatı, Oklahoma ştatı və başqa ştatları qətnamə qəbul ediblər.
Bildiyimiz kimi, belə bir faciəyə siyasi-hüquqi qiymət vermək istəməyən dövlətlər də var. Bu gün,
təbii ki, Avropa dillərində çap olunan kitablar, çəkilən filmlər və s. Xocalı həqiqətləri ilə dünya
ictimaiyyətini baş-başa qoyur. Beynəlxalq qurumlar qarşısında fikirlərimizi qətiyyətlə söyləyə bilirik.
Xocalı soyqırımı dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bu istiqamətdə gerçəkləşən layihələrin artıq coğrafi
məkanı ilbəil genişlənir. Bu, Azərbaycanın dünyada formalaşan imicinin məntiqidir.
Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycanın deyil, bütün dünyanın və bəşərin faciəsidir. Dinc insanları
məhv edən cinayətkarlar tezliklə ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməli və layiqli cəzalarını
almalıdırlar.
Səs.-2021.-26 fevral.-№37.-S.8-9.
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İnsanlığın öl(dürül)düyü gün
1992-ci ilin 26 fevralında erməni faşistləri bəşəriyyətə qarşı ən dəhşətli
cinayətlərdən birini- Xocalı soyqırımını törətdilər
Elçin Bayramlı
Bəşər tarixi çox faciələrə, çox soyqırımlara, çox dəhşətlərə şahidlik edib. XX əsrdə baş vermiş 2
dünya müharibəsi zamanı baş verən böyük faciələr insanlığın bir daha belə hallara şahidlik etməməsi üçün
kifayət qədər təsirli bir dərs olmalı idi. Lakin dünya 60 milyona yaxın insanın öldürüldüyü 2-ci dünya
müharibəsində faşizmin bəşəriyyətə hansı dəhşətləri bəxş etdiyini hələ unutmamış əsrin sonunda daha bir
faşizm nümunəsinin şahidi oldu...
Terrorizm və faşizmin ən böyük nümunəsi
Hələ XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Qafqaza kütləvi köçürülən ermənilər sonralar böyük
qüvvələrin dəstəyinə arxalanaraq azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti həyata keçirib. Azərbaycan xalqı
son 200 il ərzində onlarla dəfə erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırım
siyasətinə məruz qalıb, öz tarixi torpaqlarından qovulub, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilib və ermənilər
tərəfindən kütləvi qırğınlara düçar olub.
XX əsrin əvvəllərində də azərbaycanlılara qarşı erməni soyqırımı davam edib. Bunlardan ən kütləvisi
1918-ci ildə baş vermiş Mart soyqırımıdır. Həmin dövrdə ermənilər Azərbaycanda yaşayan digər xalqlara
qarşı dəhşətli qırğınlar törədiblər. 50 min nəfər qətlə yetirilib. Eyni proses Ermənistan ərazisində də həyata
keçib.
1988-ci ildən Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr 200 min azərbaycanlının öz tarixi torpaqlarından
- Ermənistandan didərgin düşməsi ilə nəticələnib. Nəticədə, erməni təcavüzü 1 milyon qaçqın və köçkün
öz doğma torpaqlarından didərgin salınıb. Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan
böyük dövlətlərin yardımı ilə Qarabağı özünə birləşdirmək istəyir, bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır
olduğunu nümayiş etdirirdi.
...1992-ci ildə fevralın 26-da erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən
Xocalı şəhərində tarixdə misli olmayan dəhşətli soyqırım aktı həyata keçirdilər. XX əsrin sonunda baş
vermiş bu qətliam təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır
cinayətlərdən biridir.
Xocalı Xankəndi şəhərindən 14 km şimal-şərqdə yerləşirdi. 1992-ci ilin qanlı faciəsinə kimi Xocalıda
7 min əhali yaşayırdı. Məlum hadisələr dövründə Ermənistandan, qonşu Xankəndindən ermənilər
tərəfindən didərgin salınmış xeyli azərbaycanlı və 1989-cu ildə Fərqanədən qovulmuş Axısxa türkləri də
burada məskunlaşmışdılar.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xocalı şəhərinə hücum etdilər.
Dörd tərəfdən erməni terrorçu dəstələri tərəfindən əhatə olunan şəhər artilleriya və ağır hərbi texnikadan
güclü və fasiləsiz atəşə tutuldu. Az bir vaxt ərzində şəhərdə böyük miqyaslı yanğınlar baş verdi, şəhər
tamamilə alova büründü.
Fevralın 26-sı səhər saat 5-ə kimi şəhər erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edildi. Bəşəriyyətin ən
qədim yaşayış məskənlərindən olan Xocalı bir gecənin içərisində yerlə yeksan edildi. Qanlı qırğından sağ
qalan əhali şaxtalı, çovğunlu havada dağlara, meşələrə qaçdı. Dinc əhalini təqib edən silahlı ermənilər onları
güllələyir, ələ keçənləri amansız işgəncələrlə öldürürdülər. Ələ keçirə bilmədikləri insanlar isə dağlarda
qarda, şaxtada öldü.
Tarixdə baş vermiş müharibələr zamanı qaliblər işğal etdikləri ərazilərdə heç vaxt mülki əhalini
öldürmür, maddi-mədəniyyət abidələrini dağıtmırdılar. Erməni faşistləri isə, həm mülki əhalini- qocaları,
körpələri, qadınları vəhşi işgəncələrlə qətlə yetirib, həm də bəşəriyyətin ən qədim abidələrini dağıdıblar.
Bu faktlar həmin vaxt bölgədə olan xarici jurnalistlər tərəfindən qeydə alınıb və bununla bağlı dünya
mətbuatında materiallar verilib.
Bəşər tarixinin ən dəhşətli vəhşiliyi
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Xocalı soyqırımının nəticələri çox dəhşətli idi. Rəqəmlər belə prosesin miqyasını və həyata keçirilmə
formasını ifadə etmək acizdir. Cinayətkar erməni qoşunlarının vəhşiliyi nəticəsində Xocalı əhalisindən 613
nəfər həlak olub. Həlak olanların cins və yaş tərkibi adamı dəhşətə gətirir- 63 nəfər uşaq, 106 nəfər qadın,
70 nəfər qoca. 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini
itirib. 487 nəfər şikəst olub, onların 76 nəfəri uşaq idi. 150 nəfər isə itkin düşüb.1275 nəfər dinc sakinqocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək ağlasığmaz işgəncələrə, təhqir və həqarətlərinə məruz qalıb.
Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə yetirilib. Onlar diri-diri yandırılıb,
başları kəsilib, üzlərinin dərisi soyulub, körpə uşaqların gözləri çıxarılıb, süngü ilə hamilə qadınların
qarınları yarılıb. Erməni terrorçuları hətta meyitləri də təhqir ediblər. Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın
baş dərisinin soyulması faktını da qeydə alıb.
Xocalı soyqırımının epizodları insanı dəhşətə gətirir. Ermənilər sağ qalmış insanlar üzərində bəşər
tarixində misli-bərabəri olamayan vəhşi işgəncələr həyata keçiriblər. Onların başının dərisini soyub,
başlarını və bədəninin digər orqanlarını kəsib, uşaqların gözlərini çıxarıb, hamilə qadınların qarnını
yarıblar.
Girov götürülmüş Xocalı sakinlərindən bəziləri (onların arasında Əntiqə adlı qadın da var idi) erməni
hərbçilərinin tələb etdiyi "bu yerlər böyük Ermənistanın bir hissəsidir" sözlərini dilinə gətirmədiklərinə
görə ermənilər tərəfindən diri-diri yandırıldı. Xocalı sakinləri deyirdilər ki, onlarla azərbaycanlı və Axısxa
türkünün erməni qəbirinin üzərində başını kəsiblər. Onlarla azərbaycanlının gözlərini çıxarıblar.
Xocalı soyqırımı Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələrlə bir sırada dayanır.
Lakin soyqırımının dəhşəti təkcə qurbanlarının sayı ilə yox, həm də həyata keçirilmə üsulları ilə ölçülür.
Xocalıda baş verənlər ağlasığmaz, inanılmaz və... sadəcə, qeyri-mümkündür. Təbii ki, cinayəti həyata
keçirənlər insan olduğu halda…
Qorxunc cinayət üçün niyə Xocalı seçildi?
Ermənilərin belə bir dəhşətli soyqırımı həyata keçirmək üçün niyə Xocalı şəhərini hədəfə aldıqlarını
necə izah etmək olar? Burada fikrimizcə, 3 əsas səbəb var idi. Bu, bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində
azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji əhəmiyyət daşıyan şəhəri aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən
ümumiyyətlə Xocalını yer üzündən birdəfəlik silərək Azərbaycan xalqının gözünü qorxutmaq idi. Sonuncu
səbəb isə, Azərbaycan xalqının çox minillər əvvəldən burada məskunlaşdıqlarını sübut edən Xocalı
mədəniyyətini məhv etmək idi.
Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, o, Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərindən müasir dövrə qədər
tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Bəşəriyyətin ən qiymətli irsinə məxsus bu xüsusi
mədəniyyət tarixə Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti kimi düşüb. Xocalının kromlexləri, dolmenləri, siklopları,
kurqanları və digər abidələri, həmçinin müxtəlif növ məişət əşyaları insan cəmiyyətinin inkişaf
dinamikasını özündə əks etdirən maddi mədəniyyət nümunələridir.
Erməni işğalından sonra bütün bu maddi mədəniyyət abidələrinin məhv ediliməsi və dünyanın ən
qədim məzarlıqlarından sayılan Xocalı qəbiristanlığının texnika vasitəsi ilə darmadağın edilməsi erməni
vandalizminin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, dünya mədəniyyətinə, bəşər sivilizasiyasına qarşı ən böyük
cinayətdir.
Xocalı qaçqınlarının BMT, Aİ və ATƏT-ə müraciətində deyilir: “...Sizdən xahiş edirik, erməni hərbi
təcavüzü nəticəsində bizim başımıza gələn bəlaya laqeyd qalmayasınız. Biz inanırıq ki, dünyanın BMT, Aİ
və ATƏT kimi kifayət qədər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, sülhsevər ölkələri Ermənistan kimi dövlətin
belə təcavüzkarlığına və özbaşınalığına qarşı tədbir görəcəklər.
Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi
soyqırımları pisləyir, yolverilməz olduğunu bildirirlər. Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr "Soyqırım
cinayətinin xəbərdarlıq edilməsi və cəzalandırılması" konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan
Respublikasına qarşı BMT-nin Beynəlxalq məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara
malikdir.
Dünya bilməlidir ki, bu cinayət, təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün sivilizasiyalı
dünyaya, bəşəriyyətə qarşı yönəldilib. Ermənistanda mühüm dövlət postları tutmuş Serj Sarkisyan, Robert
Koçaryan və digərləri baş vermiş soyqırımın günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab
verməlidir.
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Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham edilməlidir. Beynəlxalq
təşkilatlar, dünya dövlətlərinin parlamentləri Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi hərbi
cinayətə- Xocalı soyqırımına, əsl soyqırım hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət verməlidirlər”.
Cinayət cəzasız qalmadı
Bütün bunlar Ermənistanın Cenevrə konvesiyasının protokollarını pozaraq, müharibə qaydalarına
zidd olaraq dinc sakinlərə qarşı xüsusi amansızlıqla həyata keçirilən soyqırım olduğunu təsdiqləyir. Xocalı
soyqırımının xüsusi amansızlıqla törədilməsi rus, ingilis, fransız, gürcü, alman, amerikalı və digər ölkələrin
vətəndaşı olan jurnalist və publisistləri dəhşətə gətirmişdi. Bu, əsil soyqırım idi...
Xocalı soyqırımının əsas müəllifləri hələ də öz layiqli cəzalarını almayıblar. Beynəlxalq aləmdə ikili
standartlar hələ də davam edir. Ermənilər isə yaxşı anlayırdılar ki, Azərbaycan gec-tez özünə qarşı həyata
keçirilən bütün digər cinayətlərlə yanaşı Xocalı soyqırımının da hesabını soracaq.
Nəhayət, 28 il sonra- 2020-ci ildə həmin gün gəlib çatdı. Sentyabrın 27-də Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu öz işğal edilmiş ərazilərini terroristlərdən və faşistlərdən azad
etmək üçün hərbi əməliyyatlara başladı. Ay yarım ərzində Ermənistanın işğalçı ordusu tamamilə
darmadağın edildi, Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri düşməndən azad olundu, ölkəmizin ərazi
bütövlüyü bərpa olundu. 10 minə yaxın terrorçu faşist məhv edildi, onların arasında Xocalı cinayətində
iştirak etmiş xeyli erməni qulduru da var idi. Beləliklə, 28 il sonra Xocalının qisası alındı.
Azərbaycan ədaləti öz gücünə bərpa edərək, həm Ermənistana, həm də onun dəhşətli cinayətlərinə
susan bütün dünyaya layiqli dərs verdi. Heç bir cinayət cəzasız qalmır, sadəcə, geci-tezi var. Dünya bu
həqiqəti əyani təcrübədə bir daha gördü.
Səs.-2021.-26 fevral.-№37.-S.12.
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Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı ən amansız qətliamlardan biridir
Yeni Azərbaycan Partiyası Xocalı rayon təşkilatının sədri Vahid Əliyev www.yap.org.az
saytına müsahibə verib:
- Vahid müəllim, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi Xocalı soyqırımından 29 il ötür. Bu
soyqırımın miqyası və dəhşətləri ilə bağlı düşüncələrinizi bilmək istərdik...
- Erməni millətçilərinin Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı aktı yalnız
azərbaycanlılara qarşı deyil, ümumilikdə bəşəriyyət əleyhinə, insanlıq əleyhinə cinayətdir. Mənim
düşüncəmə görə, ermənilərin Xocalıda törətdiyi soyqırımı aktına bir gecənin, bir günün hadisəsi kimi
baxılması yanlış olardı. Hadisəyə obyektiv qiymət vermək üçün uzun illər öncədən başlanmış və tarixin
müxtəlif dövrlərində dünyada və regionda baş verən hadisələrdən özlərinin məkrli niyyətlərini
reallaşdırmaq məqsədilə azərbaycanlıların deportasiya edilməsi hesabına ərazilərin boşaldılmasına nail
olmaq və həmin ərazilərdə “böyük Ermənistan” xülyalarını gerçəkləşdirmək planının tərkib hissəsi kimi
baxılması daha doğru olardı. Bildiyimiz kimi Qarabağda son hadisələr 1987-ci ilin ikinci yarısından başladı,
müxtəlif mərhələlərdən keçərək 1988-ci ilin fevral ayının 13-də Dağlıq Qarabağın Ermənistana
birləşdirilməsi adı altında açıq müstəviyə çıxarıldı və Xankəndidə etiraz mitinqləri təşkil edildi.
Məsələnin açıq müstəviyə çıxarılmasına qədər Ermənistandan və keçmiş SSRİ məkanının müxtəlif
bölgələrindən xüsusi hazırlanmış emissarlar göndərilərək millətlərarası ədavətin qızışdırılması
istiqamətində məqsədyönlü işlər aparılmış, əvvəlcədən hazırlanmış pozucu təbliğat vasitələri erməni əhalisi
arasında yayılaraq Qarabağda yaşayan erməni millətindən olan əhalini etiraz aksiyalarına cəlb etməyə
yönəlik “fəal” işlər həyata keçirilmişdi ki, bunu şərti olaraq Qarabağ hadisələrində birinci mərhələ
adlandırsaq yanılmarıq. İkinci mərhələ yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Qarabağda erməni əhalisinin etiraz
mitinqlərinin təşkili, bu etiraz aksiyalarında geniş əhali kütləsinin iştirakının mütəmadi və davamlı xarakter
almasının təmin edilməsi idi.
Üçüncü mərhələ kimi Yuxarı Qarabağ bölgəsində və Ermənistan ərazisində milli münaqişənin yerli
azərbaycanlı əhaliyə qarşı təhqir, təqib və zor tətbiq etmək, daha sonra qətlə yetirməklə daimi yaşayış
yerlərindən didərgin salmaqla Dağlıq Qarabağda qarışıq yaşayış məntəqələrinin, Ermənistandan isə bütün
azərbaycanlı əhalinin dədə-baba torpaqlarından didərgin salınmasını qeyd etmək olar.
Arkadi Volskinin rəhbərliyi ilə yaradılmış Dağlıq Qarabağ üzrə Xüsusi Komitənin fəaliyyəti
dövründə Dağlıq Qarabağda mövcud olan bütün idarə, müəssisə və təşkilatların birbaşa Ermənistanın
tabeçiliyinə keçirilməsi və Azərbaycanın mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərinin heçə
endirilməsini dördüncü mərhələ kimi qiymətləndirsək heç də yanılmarıq.
1990-cı ilin yanvarında Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin tabeliyində və
Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi Viktor Polyaniçkonun sədrliyi ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
üzrə Respublika Təşkilat Komitəsi yaradıldı ki, həmin qurumun fəaliyyəti abadlıq, quruculuq və təsərrüfat
işlərinin icrasından o yana keçmədi və keçmiş SSRİ-nin süqutu ilə qurumun da fəaliyyətinə xitam verildi.
Nəhayət, beşinci mərhələ, Qarabağ probleminin açıq müharibə müstəvisinə keçməsi və
torpaqlarımızın bir-birinin ardınca işğal edilməsidir. Xocalı soyqırımına qədər ermənilər Dağlıq Qarabağ
ərazisində yerləşən bir çox yaşayış məntəqələrinin, o cümlədən Ağdərə rayonunun İmarət Qərvənd,
Xocavənd rayonunun Axullu, Sabakətin, Tuğ, Qaradağlı, Xocalı rayonunun Cəmilli, Meşəli, Xankəndi
şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsini və Şuşa rayonunun Malıbəyli və Quşçular kəndlərini işğal etmişdilər.
Ermənilər yalnız Xocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırımı aktı törətməmişdirlər. Yuxarıda qeyd olunan
yaşayış məntəqələrinin işğalı zamanı da buna bənzər dinc əhaliyə qarşı cinayətlər, qətliamlar törədilmişdi.
Şəraitdən asılı olaraq, bəzi yaşayış məntəqələrində soyqırımının miqyası böyük, bəzilərində isə nisbətən
kiçik olmuşdur. Xocalı rayonunun Meşəli və Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndlərində ermənilər
tərəfindən, sözün həqiqi mənasında, insanlıq əleyhinə faciə törədilmişdi. Cəmi 409 sakini olan Meşəli
kəndinin işğalı zamanı 28 nəfər amansızcasına qətlə yetirilmişdir. Əgər kənardan köməyə gələrək
mühasirəni yarmaq mümkün olmasaydı, Meşəli kəndindən bir nəfər belə xilas ola bilməzdi. Meşəli
kəndində erməni vəhşiliyini təsəvvür etmək üçün diqqətinizə bir neçə faktı çatdırım. Ermənilər gecəvaxtı
kəndi dörd tərəfdən mühasirəyə alır, kəndin kənarında yerləşən evlərə və tövlələrə insanlar yatdığı yerdə
od vurub yandırmağa başlayır, hadisədən xəbər tutub bayıra çıxan əhali güllə-boran edilir. Təsəvvür edin,
insan nə qədər vəhşi, qaniçən olmalıdır ki, evdə adam olduğu halda, tövlədə heyvanlar olduğu vəziyyətdə
benzin töküb evə, tövləyə od vursun. Meşəli kənd sakini Novruz Novruzovun özü, həyat yoldaşı və iki qız
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övladı bu şəkildə qətlə yetirilib, 16 yaşlı oğlu Novruzov Barat yaralı vəziyyətdə girov götürülərək qolları
bağlanaraq başı kəsilmək üçün maşının yük yerinə atılır, o özünü maşının üstündən sıldırım qayadan ataraq
xilas ola bilir.
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinin işğalı zamanı kənddə qalmış 139 nəfərdən 91 nəfəri xüsusi
amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Bunları qeyd etməklə bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, ermənilər yalnız
Xocalıda soyqırımı törətməyib. Yaşayış məntəqələrimizin işğalı zamanı harada fürsət tapıblarsa, öz
xislətlərini göstəriblər.
Əlbəttə, Xocalıda törədilən soyqırımı hadisəsi miqyasına görə ən dəhşətlisi və ən amansızıdır. Dörd
ay tam mühasirə şəraitində qalan, adi çörəyə belə möhtac olan dinc əhali şaxtalı bir qış gecəsi hər tərəfdən
mühasirəyə alınır, ilk öncə artilleriya və ağır texnikaların mərmi yağışına tutulur, daha sonra isə canlı qüvvə
dinc, əliyalın əhali üzərinə hücuma keçir, evlərə od vurulur, qarşılarına çıxan hər kəs - qocasına, qadınına,
körpəsinə, uşağına baxmadan güllələnir, süngüyə keçirilir, başları kəsilir, ağaca bağlanıb diri-diri od
vurulur. Şaxtalı, dumanlı qış gecəsi canını Xocalı şəhərindən çıxara bilən dinc əhali yolda pusquya salınır,
öldürülən öldürülür, qalanları isə əsir götürülərək işgəncələrə məruz qoyulur, əzab verməkdən xüsusi zövq
alaraq alçaldılır, başları kəsilir, bədən üzvləri kəsilir və s.
- O dövrdə respublikamızdakı ictimai-siyasi durum proseslərə necə təsir edirdi?
- Ermənilərin xarici havadarlarının köməyi ilə silahlı birləşmələr yaratdığı, bütün qüvvələri səfərbər
etdiyi bir dönəmdə respublikamızda torpaqlarımızın mənfur düşməndən müdafiəsini təşkil etmək əvəzinə,
yaşayış məntəqələrimizin işğal edilməsi kartından istifadə etməklə hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə
aparılırdı. Mənə belə gəlir ki, o dövrdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olan Ayaz Mütəllibovun ən
böyük səhvi Milli Ordunun yaradılması işinin Rəhim Qazıyev kimi xəyanətkarların təmsil olunduğu
Müdafiə Şurasına həvalə etməsi oldu. Həmin qurumda təmsil olunanlar vahid komandanlığa tabe olan Milli
Ordu formalaşdırmaq əvəzinə, özlərinin siyasi məqsədlərini reallaşdırmaq üçün silahlı dəstələr yaratdılar.
Yeni yaranmaqda olan Silahlı Qüvvələr ayrı-ayrı adamların məkrli niyyətlərinin təmin edilməsi işinə
cəlb edildi. Sözün əsl mənasında, Qarabağ bölgəsində yaşayan əhali taleyin ümidinə buraxıldı. Qarabağda
baş verən hadisələrdən yetərincə məlumatlı bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, həmin dövrdə Şuşanın hərbi
komendantı və Xocalı soyqırımının törədildiyi gün Şuşada olan Rəhim Qazıyev və Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi və Ağdamda hərbi məsələlərə rəhbərlik edən
Fəhmin Hacıyev Xocalı soyqırımının qarşısının alınması istiqamətində nəinki hər hansı bir tədbir
görmədilər, əksinə qeyd olunan ərazilərdə mövcud olan silahlı qüvvələrin keçirmək istədikləri
əməliyyatların qarşısını aldılar. O dövrdə əsl reallıq qeyd etdiklərimdən ibarət idi.
- Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində dövlət tərəfindən sistemli tədbirlər həyata
keçirilir. Bu tədbirləri necə dəyərləndirirsiniz?
- Xocalı soyqırımı törədildiyi dövrdə hakimiyyətdə olan qüvvələr nəinki bu dəhşətli hadisə haqqında
beynəlxalq aləmə məlumat vermirdi, hətta respublika ictimaiyyətindən belə əsl həqiqətləri gizlətməyə
çalışırdı.
Əvvəlki hakimiyyət mənsublarından fərqli olaraq xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev
yenidən Azərbaycanda hakimiyyətə gəldikdən dərhal sonra Xocalı faciəsinə Milli Məclis səviyyəsində
hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə nail oldu və ermənilər tərəfindən törədilmiş insanlıq əleyhinə cinayət aktı
“Xocalı soyqırımı” kimi rəsmiləşdirildi. Ulu Öndərimiz, daha sonra isə cənab Prezidentimiz İlham Əliyev
keçirdiyi bütün rəsmi görüşlər və iştirak etdikləri hər bir beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə Xocalı soyqırımı
haqqında görüş və tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verməklə dünya miqyasında bu müdhiş hadisənin
tanıdılmasına xüsusi diqqət yetirdi. Respublikamızın diplomatik korpusu, diaspora təşkilatları Xocalı
soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanıdılması işinə cəlb edildi. Xocalı soyqırımının beynalxalq səviyyədə
tanıdılması işində Heydər Əliyev Fondunun və Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın başlatdığı
“Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində aparılan ardıcıl və silsilə tədbirlərin müstəsna rolu olduğunu
xüsusi qeyd etmək lazımdır. Aparılmış məqsədyönlü siyasət sayəsində dünyanın doqquz dövlətinin və
ABŞ-ın 20-dən çox ştatının parlamentləri Xocalı soyqırımına həsr olunmuş xüsusi qətnamələr qəbul etmiş,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımını rəsmən tanımışdır. Bu gün də Xocalı soyqırımının
beynəlxalq səviyyədə tanıdılması istiqamətində ardıcıl iş aparılmaqdadır.
- Sizcə, beynəlxalq birliyin erməni vəhşiliyinə qarşı münasibətini qənaətbəxş hesab etmək olarmı?
- Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, ikili standartlar bir çox sahələrdə olduğu kimi Xocalı
soyqırımı haqqında həqiqətlərin qəbul edilməsində də açıq şəkildə sezilməkdədir. Bu da ədalətsiz dünyanın
bugünkü reallığıdır. Ancaq bu heç də əsas vermir ki, ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilik haqqında öz
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təbliğatımızı aparmayaq. Məhz bu səbəbdən cənab Prezidentimizin rəhbərliyi ilə Xocalı soyqırımının
tanıdılması məqsədilə ilbəil daha genişmiqyaslı silsilə tədbirlər davamlı olaraq aparılır.
Diplomatlardan tutmuş, sənət adamlarına, yaradıcı insanlara kimi bütün səviyyələrdə hər kəs Xocalı
soyqırımının tanıdılması prosesində iştirak edir. Xocalı soyqırımı həqiqətlərinin beynəlxalq səviyyədə
təbliği prosesində azdan-çoxdan iştirak etmiş bir şəxs olaraq deyə bilərəm ki, ermənilərin yalançı təbliğat
maşını xarici havadarlarının dəstəyi ilə bu sahədə də fəaliyyətdədir. Onlar beynəlxalq rəyi özlərinin xeyrinə
dəyişməyə, əsl həqiqətlərin üzərinə kölgə salmağa çalışırlar.
Azərbaycan həqiqətlərini qəbul edən hər kəs gec-tez Xocalı soyqırımını tanıyacaq. Tanımaq
istəməyənlərin isə siyasi maraq və vicdan məsələsidir ki, bu onların öz işidir.
- Vahid müəllim, Azərbaycan 44 günlük Vətən müharibəsində böyük zəfər qazandı. Xocalı
ictimaiyyətinin əhval-ruhiyyəsi necədir?
- Dilimizdə “Zülm qiyamətə qalmaz” kimi gözəl bir deyim var .Cənab Prezidentimiz, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsi ilk öncə tarixi
ədalətin bərpa edilməsi baxımından xalqımızın hər bir üzvü kimi Xocalı rayon ictimaiyyəti tərəfindən də
yüksək qiymətləndirilir. Xarici havadarlarının hərtərəfli dəstəyi ilə ardıcıl olaraq Azərbaycanın tarixi
torpaqlarını ələ keçirərək, xalqımıza Xocalı soyqırımı kimi faciələr yaşatmış bədnam siyasətə axır ki, dur
deyildi. “Dəmir yumruğun” zərbəsindən “məğlubedilməz”, “döyüşən xalq” mifləri darmadağın edildi.
Ermənilərin 30 il müddətində qurduqları müdafiə istehkamları, əldə etdikləri hərbi texnika, silahsursat sıradan çıxarıldı, minlərlə canlı qüvvəsi zərərsizləşdirildi və son nəticədə onlar kapitulyasiya aktına
imza atmağa məcbur edildilər. Cənab Prezident İlham Əliyevin qurduğu müasir dövrün tələblərinə cavab
verən Milli Ordumuzun, Ali Baş Komandan kimi cənab Prezidentimizin qətiyyəti, seçdiyi hərbi taktika və
strategiya, xalqımızın monolit güc olaraq cənab Prezidentimizin ətrafında bir yumruq kimi birliyi hesabına
möhtəşəm qələbəmiz əldə olundu, illərdən bəri düşmən əsarəti altında olan müqəddəs yurd yerlərimiz
işğaldan azad edildi.
Böyük qayıdışın təmin edilməsi istiqamətində dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi ardıcıl və
məqsədyönlü siyasət Xocalı rayon ictimaiyyəti tərəfindən birmənalı olaraq yüksək qiymətləndirilir. Əminik
ki, digər işğaldan azad olunmuş rayonlarla yanaşı, biz Xocalı sakinləri də doğma torpaqlarımıza
qayıdacağıq və Xocalı soyqırımının ildönümlərini Xocalıda qeyd edəcəyik. Xocalıda soyqırımı muzeyi
yaradaraq gələcək nəsillərin burada törədilmiş erməni vəhşiliyini unutmaması təmin ediləcək. Fürsətdən
istifadə edərək Vətənimizin bütövlüyü uğrunda canını qurban vermiş bütün şəhidlərə, o cümlədən Xocalı
soyqırımının qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyir, bütün qazilərimizin tezliklə sağalmasını arzulayıram.
Uca Yaradan bir daha millətimizə bu kimi qanlı, qadalı hadisələri nəsib etməsin.
Yeni Azərbaycan.-2021.-26 fevral.-№37.-S.6.

127

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Xocalı soyqırımı: 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-ciilin 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 Mütəllibov 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. Qəmdər 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.
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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 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 9-10 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.
Bizim “demokrat bəylər” isə xalqı dünya ölkələrinin diqqətini Xocalı faciəsinə yönəltmək
əvəzinə bu hadisədən hakimiyyətə gəlmək üçün məqam kimi istifadə etdilər...
Azad Azərbaycan.-2021.-25 fevral.-№14.-S.3.
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Xocalı faciəsi dünya mətbuatında
Nüfuzlu Bəhreyn qəzeti Xocalı soyqırımından yazır
Nüfuzlu “The Daily - Tribune - News of Bahrain ” qəzetində ölkəmizin Səudiyyə
Ərəbistanındakı səfiri Şahin Abdullayevin Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr edilmiş
məqaləsi dərc edilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə bəhreynli oxuculara Xocalı soyqırımı, onun səbəb və nəticələri
haqqında geniş məlumat verilir. Qeyd olunur ki, əsas məqsədi etnik təmizləmə olan bu qanlı faciə
beynəlxalq hüquq müdafiəsi təşkilatları, o cümlədən Human Rights Watch tərəfindən dinc əhaliyə qarşı
törədilmiş müharibə cinayəti kimi xarakterizə edilib.
Məqalədə qeyd olunur ki, Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan da Xocalıda dinc əhaliyə
qarşı qanlı cinayət törədildiyini etiraf edib. Bu dəhşətli faktlar dünyanın bir çox nüfuzlu mətbuat
orqanlarında da yer alıb. “Xocalı qırğını və Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı törətdiyi
digər müharibə cinayətləri beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulması və bəşəriyyətə qarşı ağır suçdur”,
-deyə müəllif yazır.
O vurğulayır ki, bu qanlı faciənin beynəlxalq aləmə çatdırılmasında Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə başlanan və davam edən “Xocalıya ədalət!”
kampaniyasının böyük rolu olub. Bütün dünyada 120 mindən çox insanın və 115 təşkilatın qoşulduğu bu
kampaniya nəticəsində Xocalı soyqırımı daha geniş auditoriyaya çatdırılıb.
Müəllif yazır ki, Xocalıda ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər dünyanın ən nüfuzlu mətbuat orqanları
- “The Washington Post”, “The New York Times”, “The Guardian”, “The Independent” və s. tərəfindən
geniş işıqlandırılıb.
Məqalənin sonunda vurğulanır: “Bu gün Xocalı soyqırımı qurbanlarının ruhu rahatdır. Azərbaycan
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad edib və ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub. Bundan sonra
müstəqilliyimiz daha da möhkəmlənəcək, xalqımıza və dövlətimizə qarşı ağır cinayətlər törədənlərin ədalət
məhkəməsi qarşısına çıxarılması istiqamətində lazımi tədbirlər görüləcək”.
Xocalı soyqırımı İngiltərə mətbuatında
Böyük Britaniyanın “The London Post” saytında Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyevin və
Böyük Britaniya Nümayəndələr Palatasının üzvü Bob Bləkmənin birgə müəllifi olduqları məqalə dərc
olunub. “Xocalı soyqırımı və onun qurbanları” adlı məqalə Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr
olunub.
Məqalədə bildirilir ki, 1945-ci ildən sonra yaradılmış və bütün dünya tərəfindən qəbul olunmuş
beynəlxalq norma və prinsiplərə zidd olaraq, Azərbaycanının ərazi bütövlüyünə qarşı silahlı hücum yolu
ilə onun Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və ona bitişik 7 rayonun işğal olunması və bu ərazilərdən bütün
azərbaycanlıların etnik təmizlənməyə məruz qoyulması, sadəcə, Ermənistan tərəfindən beynəlxalq
qanunların pozulması deyil. Hələ 1980-ci illərdən başlayaraq son 30 il ərzində Ermənistan dövləti
Azərbaycana qarşı çoxsaylı müharibə cinayətləri, insanlığa qarşı cinayət və soyqırımı cinayətləri törədib.
Bu cinayətlər yüz minlərlə azərbaycanlının fundamental insan haqlarından, o cümlədən öz doğma
torpaqlarında yaşamaq hüququndan məhrum olması ilə nəticələnib.
Məqalədə Xocalı soyqırımının tarixi və təfərrüatları barədə geniş məlumat verilib. Müəlliflər,
həmçinin 27 sentyabr -10 noyabr tarixlərində baş vermiş 44 günlük Vətən müharibəsinin nəticələri
haqqında da Britaniya oxucularına məlumat verib, torpaqlarımızın azad olunmasını ədalətin bərqərar
olunması kimi dəyərləndiriblər. Bob Bləkmən və Cavanşir Feyziyev bildiriblər ki, ərazi bütövlüyünün
təmin olunması
Ermənistanı Azərbaycana qarşı törətdiyi cinayətlərə görə məsuliyyətdən azad edə bilməz. Son 30 il
ərzində Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazisində törədilmiş bütün cinayətlər, o cümlədən Xocalı
soyqırımı ən xırda detallarına qədər öyrənilməli və Ermənistan beynəlxalq ədalət məhkəməsi qarşısında
cavab verməlidir.
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Misir KİV-ləri: Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü bu il
Azərbaycanda fərqli səkildə anılır
Azərbaycanın Misirdəki səfiri Tural Rzayevin Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə bağlı məqaləsi
Misirin 25-dən çox KİV-də, o cümlədən “Youm7” qəzeti, “Asiyaelyoum” informasiya agentliyi”,
“Aldiplomasy”, “Embassiesnews”, “Alkhabaralyoum”, “El-Qahranews”, “Egyvote”, “Rayetmisr”,
“TahyamasL, “Alwasela”, “Elghad”, “Aldawlanews”, “Alnaasher”, “Elmasryeldemokraty”, “Garbnews”,”
Nabd-alwatan”,”Elkhabarelhadef”, “Aladwaaeg”, “Misrlibya”, “Elamwal”, “Nilel”, “Sotbaladna”
portallarında yayılıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Vətən müharibəsində ölkəmizin qazandığı Qələbədən bəhs
edilir, Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünün bu il Azərbaycanda ötən illərlə müqayisədə fərqli şəkildə
anıldığı, müharibədən qalib çıxmış xalq və ölkədə Zəfər abu-havasının yaşandığı vurğulanıb.
Müəllif yazır: “2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan 44 günlük müharibədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Ordumuz döyüş
meydanında işğalçı dövlətin silahlı qüvvələrinə qarşı vuruşaraq Zəfər çalıb. Müzəffər Ordumuz müharibə
vaxtı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tərtər, Gəncə, Bərdə, Mingəçevir, Ağdam şəhərlərinə raket hücumları
nəticəsində dinc əhalinin şəhid olmasının cavabını döyüş meydanındakı rəşadəti ilə verdi. Bu şanlı Zəfər
ilə həm erməni işğalına, həm də erməni faşizminə son qoyuldu”.
Məqalədə, həmçinin 30 ilə yaxın davam edən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli səylərinin heç bir nəticə vermədiyi, bu müddət ərzində BMT Təhlükəsizlik
Şurası tərəfindən qəbul edilmiş qətnamələrin Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilmədiyi diqqətə çatdırılır.
Qeyd olunur ki, Azərbaycanın işğalçı dövlətin təxribatlarına cavab olaraq həyata keçirdiyi hərbi əməliyyat
nəticəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların qətnamə və qərarları icra edildi
və torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Diplomatımızın məqaləsində misirli oxuculara Xocalı soyqırımı
haqqında ətraflı məlumat verilib.
İndoneziyanın Respublika Radiosu Xocalı soyqırımının növbəti
ildönümü ilə bağlı məqalə yayıb
İndoneziyanın Respublika Radiosunun internet səhifəsində Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü
ilə bağlı məqalə yayılıb.
“Azərbaycan Xocalı soyqırımı ilə bağlı İndoneziyanın mövqeyini yüksək qiymətləndirir” adlı
məqalədə hər il fevralın 26-da Azərbaycan xalqının Xocalı soyqırımını yad etdiyi və 613 nəfərin, o
cümlədən uşaqların, qadınların və yaşlıların ölümü ilə nəticələnən bu faciənin İndoneziya tərəfindən
soyqırımı hesab edildiyi qeyd olunub.
Azərbaycanın İndoneziyadakı səfiri Cəlal Mirzəyevin Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr
olunmuş videokonfrans zamanı etdiyi çıxışına istinad edilərək, 2017-ci və 2020-ci illərdə İndoneziya
parlamentinin üzvləri tərəfindən Xocalı soyqırımı ilə bağlı ölkəmizin mövqeyini dəstəkləyən bəyanat
verildiyi qeyd edilib. Vurğulanıb ki, hazırda da bu soyqırımın daha geniş şəkildə tanınması istiqamətində
səfirlik tərəfindən müvafiq iş davam etdirilir.
Bununla yanaşı, ötən il ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı İndoneziya nümayəndələr palatasının
parlamentlərarası əməkdaşlıq komitəsinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Azərbaycanın suverenliyi
və ərazi bütövlüyü ilə bağlı nümayiş etdirdiyi dəstəkdən bəhs edilib.
Yazıda 1992-cı il fevralın 26-na keçən gecə baş vermiş Xocalı soyqırımı və buna qədər olan siyasi
və hərbi proseslərə, o cümlədən əsrlər boyu Azərbaycan torpaqlarına qarşı iddialar irəli sürmüş
Ermənistanın 1988-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ bölgəsini ilhaq etmə planları və ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinə dair geniş məlumat verilib.
“Jewish Journal” nəsrində ermənipərəst senatorların bəyanatlarına
cavab məqaləsi dərc edilib
Amerikada çıxan “Jewish Journal” nəşrində Xocalı qırğınının şahidi, sanki möcüzə sayəsində
salamat qalmış Dürdanə Ağayevanın məqaləsi dərc edilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, 1992-ci ilin
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fevralında baş vermiş faciəli hadisələrdən bəhs edilən bu məqalə ermənipərəst qanunvericilərin absurd
bəyanatlarına cavab kimi yazılıb.
Müəllif bildirir ki, Kaliforniya ştatının bir qrup qanunvericisi, o cümlədən senatorlar Entoni
Portantino, Skott Uilk, Assambleyanın üzvləri Lora Fridman və Adrin Nazaryan tərəfindən ştatın
qanunverici məclisinin üzvləri arasında yayılmış məktubu ürəkağrısı ilə oxuyub. Həmin qanunvericilər
məktublarında iddia edirlər ki, guya 1992-ci il Xocalı qırğını barədə məlumatlar saxtalaşdırılıb. Onlar öz
həmkarlarını Xocalı qurbanlarının xatirəsini və həmin qırğın zamanı salamat qalmış sakinləri ehtiramla yad
etməyə yönəlmiş səylərə etinasızlıq göstərməyə çağırırlar.
Erməni silahlıları Xocalını işğal edib Dürdanə Ağayevanı götürəndə onun cəmi 20 yaşı vardı. Müəllif
yazır: “Mən ermənilərin əsir götürdükləri adamlar üçün düşərgədə saxlanan yüzlərlə dinc azərbaycanlıdan
biri idim. Oradakı insanlara, o cümlədən uşaqlara və qadınlara təsvirəgəlməz işgəncələr verilirdi. Aldığım
xəsarətlərin aradan qaldırılması üçün son 30 il ərzində mənim onurğa sütunumda bir neçə dəfə əməliyyat
aparılıb”.
Xocalı qırğınının canlı şahidi olmuş D. Ağayeva qeyd edir ki, Kaliforniyanın vəzifəli şəxslərinin bu
hərbi cinayətləri inkar etməyə çağırışı çox kədər doğurur. Məqalədə qeyd olunur ki, fevralın 26-na keçən
gecə 613 nəfər azərbaycanlı, o cümlədən 106 qadın, 70 ahıl şəxs və 63 uşaq qətlə yetirilib.
Müəllif daha sonra yazır ki, bir neçə il bundan əvvəl İsrail Prezidenti Reuven Rivlin BMT Baş
Assambleyasının tribunasından çıxış edərək deyib: “Bu gün biz özümüzə səmimi sual verməliyik:
soyqırımına qarşı bizim mübarizəmiz, bu Assambleyanın mübarizəsi kifayət qədər səmərəlidirmi? O vaxt
Bosniyada bu mübarizə kifayət qədər səmərəli idimi? Xocalıda azərbaycanlıların qətlə yetirilməsinin
qarşısını almaq üçün bu mübarizə kifayət qədər səmərəli idimi?”
Xocalıda dinc sakinlərin kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsinin Kaliforniya qanunvericiləri tərəfindən
inkar edilməsi yolverilməzdir. Xocalı qırğını haqqında mötəbər informasiyanı, o cümlədən erməni
mənbələrindən tapmaq çətin deyil. Həmin qanunvericilər “Human Rights Watch” hüquq-müdafiə
təşkilatının hesabatları ilə tanış olsalar görərlər ki, bu təşkilat Xocalı hadisələrini “Qarabağ münaqişəsinin
gedişində ən böyük qırğın” adlandırıb və bu cinayətin törədilməsində erməni qüvvələrini ittiham edib.
Xocalıda azərbaycanlıların qırılmasına rəhbərlik etmiş keçmiş Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın
sözlərini bir daha yada salmaq olar. O, erməni hərbçilərinin qəddarlığı ilə lovğalanaraq deyir ki, bu
cinayətlər bütün Azərbaycanı vahiməyə salmalı idi.
Məqalənin sonunda müəllif yazır ki, senatorlar Entoni Portantino, Skott Uilk, Assambleyanın üzvləri
Lora Fridman və Adrin Nazaryan Xocalı qırğınının bütün qurbanlarının xatirəsi qarşısında üzr
istəməlidirlər.
Malayziya qəzetində “Xocalı: Azərbaycan xalqının fəryadı”
adlı məqalə dərc edilib
Malayziyanın nüfuzlu nəşrlərindən olan “Utusan Malaysia” qəzeti Xocalı soyqırımının 29-cu
ildönümünə həsr edilmiş böyük məqalə çap edib. AZƏRTAC xəbər verir ki, fevralın 24-də dərc edilmiş
məqalə “Xocalı: Azərbaycan xalqının fəryadı” başlığı ilə təqdim olunub.
Məqalədə 1988-ci ildən etibarən qonşu Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının daha sonra
zorakılıq aksiyaları ilə müşayiət olunduğu, öz doğma yurdlarında azərbaycanlılara qarşı ermənilər
tərəfindən ciddi təzyiqlər göstərildiyi, onların öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salınması, mülki
vətəndaşların ən sadə məişət imkanlarından şüurlu şəkildə məhrum edildiyi nəzərə çatdırılıb. Bu sistemli
təzyiqin ən qəddar mərhələsi kimi, 1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Xocalıya hücum edərək qanlı əməliyyat keçirdiyi, çox sayda insanın qətlə yetirildiyi və əsir götürüldüyü,
canlarını qurtarmağa çalışan qadın və uşaqların isə soyuq hava nəticəsində tələf olduğu vurğulanıb.
Məqalədə soyqırımdan sonrakı növbəti günlərdə yerli və xarici mətbuat nümayəndələrinin, o
cümlədən mərhum jurnalist Çingiz Mustafayevin qətliamın törədildiyi ərazilərə baş çəkdikləri, onların
gördükləri mənzərədən dəhşətə gəldikləri qeyd olunub. Dünya ictimaiyyətinin Xocalıda törədilən cinayət
barədə məlumatlandırılması işində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü
ilə 2008-ci ildən həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının önəmli rol oynadığı, bu günə qədər
120 min insanın və 115 təşkilatın bununla bağlı maarifləndirmə fəaliyyətinə cəlb olunduğu qeyd edilib.
Məqalədə Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri Qaley Allahverdiyevin fikirlərinə geniş yer verilib:
“Ermənistan cəmiyyəti Xocalı soyqırımını törədənləri ədalətə təslim etmədiyi müddətdə, təkcə insanlıq
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əleyhinə olan bu cinayətin ağır yükünü çəkməkdə davam etməyəcək, eyni zamanda, özünü etibarlı qonşu
statusundan məhrum edəcəkdir. Bu gün Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixə
qovuşub. Regionumuzun əməkdaşlıq potensialında yeni və ümidverici səhifə açılıb. Hesab edirəm ki,
Ermənistan cəmiyyəti fəal şəkildə yeni prosesə qoşulmaq, həmçinin sülh və əməkdaşlığa töhfə vermək üçün
təcili olaraq öz keçmişindən Xocalı soyqırımında törədilmiş ləkəni təmizləməlidir”, - deyən səfirin sözləri
sitat gətirilib.
Qeyd edək ki, 1939-cu ildən nəşr olunan “Utusan Malaysia” qəzeti Malayziyanın ilk malaydilli
qəzeti olmaqla yanaşı, bu ölkədə ən çoxsaylı tirajla gündəlik dərc olunur.
Səs.-2021.-25 fevral.-№36.-S.8-9.
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Xocalı soyqırımı bəşər tarixinin vəhşilik aktıdır
Fəxrəddin Vəliyev,
YAP Şəmkir rayon təşkilatının sədri
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. 7mindən 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 29 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. Soyqırıma 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 o zamankı rəhbərliyi, habelə
hakimiyyət uğrunda hər cür yolverilməz vasitələrlə mübarizə aparan müxalif qüvvələri də məsuliyyət
daşıyırlar”.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda baş verənlər Azərbaycan xalqının yaddaşına
əbədi həkk olundu. Lakin xalq Xocalı kədəri, hüznü yaşadığı vaxtda faciənin ağırlığı o zamankı Azərbaycan
hakimiyyəti tərəfindən lazımi şəkildə qiymətləndirilmədi. O vaxtkı 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
siyasi-hüquqi 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.
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Bununla da Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılması üçün təsirli tədbirlər görüldü. Erməni şovinist millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, faciənin soyqırımı kimi
tanınması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyətə start verildi.
Təəssüf ki, bir çox dövlətlərin ikili standartlardan çıxış etməsinin, bəzilərinin məsələyə ehtiyatla
yanaşmasının, nəticəsidir ki, dünya ictimaiyyəti Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu dilə gətirmək
istəmir. Dünyanın 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 ol malıdır ki, təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı
yönəlmiş bu tarixi cinayətin müəllifi ermənilərdir.
Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən
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 ildönümündə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin öndərliyi ilə Azadlıq meydanından “Xocalı soyqırımı” abidəsinə edilən
ümumxalq yürüşü göstərdi ki, 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 vitseprezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayıb, ilk 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.
Səs.-2021.-25 fevral.-№36.-S.11.
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Xocalı faciəsindən 29 il ötür - petisiya başladıldı
“Bu soyqırımın günahkarları beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidir”
Cavanşir Abbaslı
Ötən əsrin ən dəhşətli O hadisələrindən birinin - ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımından
29 il ötür. Soyqırım 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı birləşmələri və
Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə törədilib.
Xocalı soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı 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.
Hər il Xocalı qurbanları onların xatirəsinə ucaldılan “Ana harayı” abidəsi ziyarət edilməklə anılır.
Amma bu il fərqli durum yaranıb. İlk dəfə olaraq, soyqırım koronavirus səbəbindən insanların bir yerə
kütləvi şəkildə toplanmasını qadağan edən ilə təsadüf edir.
Amma bununla belə, siyasi təşkilatlar tərəfindən pandemiya qaydalarına uyğun şəkildə kiçik
heyətlərlə ziyarətlər gözlənilir.
AMİP sədri Arzuxan Əlizadə bu barədə “Yeni Müsavat”a bildirdi ki, Azərbaycan tarixinə ən
qanlı və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olan Xocalı soyqırımı Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq
müharibəsinin gedişində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin ən
dəhşətlisidir: “Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr “Soyqırım cinayətinin xəbərdarlıq edilməsi
konvensiyasını əldə rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin Beynəlxalq məhkəməsində
iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. Dünya bilməlidir ki, bu cinayət, təkcə Azərbaycan
xalqına qarşı deyil, həm də bütün sivil dünyaya, bəşəriyyətə qarşı yönəldilib.
Cinayət cəzasız qalmamalıdır. Sonradan Ermənistanda mühüm dövlət postları tutan Seyran
Ohanyan, eks-prezidentlər Serj Sərkisyan və Robert Köçəryan, eləcə də bu faciənin törədilməsinin
bilavasitə təşkilatçısı və iştirakçısı olmuş digər cinayətkarlar baş vermiş soyqırımın günahkarları kimi
beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidir.
Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham edilməlidir. Beynəlxalq
təşkilatlar, dünya dövlətlərinin parlamentləri Ermənistan Respublikasının Azərbaycan torpaqlarında
törətdiyi hərbi cinayətə - Xocalı soyqırımına əsl soyqırım hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət
verməlidirlər. Bu məqsədlə artıq bir neçə ildir ki, aparılan “Xocalıya ədalət” kampaniyası müsbət nəticələr
verməkdədir. Belə ki, bir sıra dövlətlərin parlamentləri, eləcə də ABŞ-ın 24 ştatı faciəyə soyqırım olaraq
hüquqi qiymət vermişlər. Amma bu hələ yetərli deyil. Hesab edirəm ki, hər birimiz fərd olaraq, həmçinin
toplum halında faciənin bütün dünyada Ermənistanın dinc Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı soyqırım aktı
kimi tanınmasına və bu soyqırıma hüquqi qiymət verilməsinə çalışmalı, buna nail olmalıyıq.
Bu məqsədlə biz, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası olaraq üzvü olduğumuz beynəlxalq qurumlara,
əməkdaşlıq etdiyimiz siyasi təşkilatlara, ayrı-ayrı nüfuzlu siyasətçilərə mütəmadi olaraq müraciətlər
ünvanlayırıq. Bu il də faciənin 29-cu ildönümü ərəfəsində növbəti dəfə bütün dünya ölkələrinə və
beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək, bu dəhşətli qətliamı Azərbaycan xalqına qarşı törədilən genosid
aktı kimi tanımağa səsləmiş, 1992-ci il fevralın 26-da baş verən bu qanlı soyqırıma hüquqi qiymət
verilməsini və cinayətkarların layiq olduqları cəzanı almalarını tələb etmişik”.
Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev istənilən şəraitdə faciə qurbanlarını
ziyarət edəcəklərini söylədi: “Pandemiya şəraitindəyik. Amma Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət etməyə
də heç bir qadağan yoxdur. Az adamla ziyarət etməyi düşünürük”.
AĞ Partiya başqanının köməkçisi, qurumun idarə heyətinin üzvü Mətləb Aslanov da ziyarət
planladıqlarını qeyd etdi: “Məhdud heyətlə olsa da, ziyarət təşkil edəcəyik. Ziyarətdə əsasən partiyanın
idarə heyətinin üzvləri yer alacaq. Xocalı qurbanlarımızı hansı şəraitdə olursa-olsun, anmaq hər bir
vətəndaşın borcudur. Çox güman ki, hava da çox sərt olacaq. Amma bu, ziyarət etmək istəyənlərə mane
yaratmamalıdır”.
VHP İcra Aparatının rəhbəri Samir Əsədli: “XX əsr tariximizdə ən qanlı iz buraxan Xocalı
soyqırımının 28 ildönümü ilə bağlı bütün ölkəboyu olduğu kimi VHP tərəfindən də tədbirlər planlaşdırılır.
Pandemiya şərtlərinə uyğun olaraq geniş toplantı və Xocalı abidəsinin kütləvi ziyarəti mümkün olmayacaq.
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Partiya üzvləri fərdi qaydada “Ana fəryadı” abidəsini ziyarət edəcəklər, eyni zamanda VHP Xocalı rayon
təşkilatının üzvləri Gəncədə Xocalı abidəsini ziyarət edəcək. Bundan başqa VHP beynəlxalq aləmdə Xocalı
soyqırımının tanınması, erməni faşizminin ifşası üçün diaspora imkanlarından da hər zaman istifadə edib”.
Xocalı soyqırımının tanıdılması, bu faciəni törədənlərin hüquqi müstəvidə cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilməsi və haqq səsimizin dünyaya çatdırılması məqsədilə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyevanın təşəbbüskarı olduğu “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində petisiyaya
imza toplanmasına başlanılıb.
Musavat.com xəbər verir ki, petisiya beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq məhkəmələrə və müxtəlif
ölkələrin xarici işlər nazirliklərinə ünvanlanıb.
Petisiyada 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda Ermənistan silahlı qüvvələrinin
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırım barədə məlumat verilir, Ermənistan hakimiyyətinin törətdiyi bu
cinayətə hüquqi müstəvidə qiymət verilməsi tələb olunur, Xocalı faciəsini törədən cinayətkarların
məsuliyyətə cəlb edilməsi və faciənin “soyqırım aktı” kimi qiymətləndirilməsinə çağırış edilir.
“Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası tarixi ədalətin bərqərar olması, bəşəriyyətə qarşı belə
cinayətlərin təkrar olunmaması naminə hər bir kəsi petisiyanı imzalamağa çağırır!
Yeni Müsavat.-2021.-25 fevral.-№36.-S.3.
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Məmməd Nağıyev: Əlləri xocalıların qanına bulaşmış cinayətkarlar cəzalarını alacaqlar
Şəmsiyyə Əliqızı
«Azərbaycan 30 ildə beynəlxalq səviyyədə sülh yolu ilə həllini tapmayan münaqişəni bu gün hərbi
yolla həll etdi. Artıq “böyük Ermənistan" xülyasının tam iflasa uğraması bu günün reallığıdır. Böhran və
fəlakət girdabında çapalayan Ermənistan həqiqəti, törətdiyi terror aktlarını, müharibə cinayətlərini dünya
ictimaiyyətindən gizlədə bilməyəcək, həm tarix, həm də beynəlxalq hüquq qarşısında cavab verəcək.»
Bu fikirləri İkisahil.TV-yə açıqlamasında Xocalı sakini, Əməkdar həkim Məmməd Nağıyev
bildirib.
M. Nağıyev qeyd edib ki, bu gün Xocalı soyqırımından 29 il keçir. Xocalıda məsum, günahsız
insanlarımız XX əsrin ən dəhşətli faciəsini, soyqırımını yaşadılar. Əslində, Xocalı faciəsinə gedən yol XX
əsrdən başlasa da, ancaq faciənin kökləri daha əvvələ gedir. Azərbaycan xalqının qatı düşməni olan Rusiya
imperatoru I Pyotrun erməniləri himayə etməsi və onlara «böyük Ermənistan» vəd etməsi gələcəkdə
Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını məhv etmək və tarixi ərazilərimizdə «Erməni dövləti» yaratmağa
hesablanmış mənfur plan idi. Gülüstan (1813) əsasən də Türkmənçay (1828) və Ədirnə (1829) müqavilələri
əsasında Azərbaycan ərazisinə ermənilərin kütləvi sürətdə köçürülməsi prosesinin əsası qoyuldu. Həm çar
Rusiyası, həm də SSRİ dövründə ermənilər rusların köməyi ilə Azərbaycanın bir çox tarixi ərazisini işğal
etmiş və «özününküləşdirmişdir».
M. Nağıyev vurğulayıb ki, bəşər tarixində görünməmiş vəhşiliklə törədilən Xocalı faciəsi də
ermənilərin iyrənc planlarının bir hissəsi idi. Hər il Xocalı faciəsinin ildönümü dünyanın 80-dən artıq
ölkəsində Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyeva, Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva tərəfindən yüksək təşkilatçılıqla həyata keçirilir.
Leyla xanım Əliyeva İslam Konfransı Təşkilatına daxil olan ölkələrlə birlikdə «Xocalıya ədalət»
kampaniyasını uğurla davam etdirir. Nəticədə okeanın o tayında, Avropada və bir sıra ölkələrdə Xocalı
faciəsini soyqırımı kimi tanıyan dövlətlərin sayı getdikcə artır. İllər ötüb keçəcək, ancaq nə Xocalı dərdi,
nə də xocalıların naləsi yaddan çıxmayacaq. Xocalı faciəsi bizim qan yaddaşımızdır. Gələcək nəsillərimiz
o müdhiş gecəni – 26 fevralı unutmayacaq.
M. Nağıyev xüsusi olaraq vurğulayıb ki, gün gələcək, həmin canilər Azərbaycan xalqına, o cümlədən
xocalılara qarşı törətdikləri qanlı cinayətlərə, soyqırımlarına görə cavab verəcəklər. 44 günlük müharibə
dövründə cəsarətsizliyi və qorxaqlığı ilə seçilən Birinci Qarabağ müharibəsinin Koçaryan kimi
«qəhrəmanları”» utanmadan 1990-cı illərdəki «uğurlarından» danışırlar. Cani Robert Koçaryan unudur ki,
ermənilərin illərlə işğal etdikləri torpaqları şanlı ordumuz cəmi 44 gün ərzində işğaldan azad etdi. Qarabağ
döyüşlərində silahsız azərbaycanlılara, qadın və uşaqlara qarşı psevdoqəhrəmanlıq göstərən koçaryanlar,
sarkisyanlar nədənsə ötən ilin payızında evlərində gizlənərək haqqında illər uzunu fəxrlə danışdıqları
ordularını tək qoydular. Əlləri xocalıların qanına bulaşmış cinayətkarlar cəzalarını alacaqlar. Necə ki, 44
günlük müharibədə layiqli dərslərini aldılar. Azərbaycanın dəmir yumruğunu hiss etdilər. Ali Baş
Komandanımız İlham Əliyev və müzəffər ordumuz erməniləri kapituluasiya aktını imzalamağa məcbur
etdi. Azərbaycan xalqı daha bir şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq, özünün qalib xalq olduğunu bütün
dünyaya sübut etdi və düşmən üzərində tarixi zəfər çaldı”. Ali Baş Komandanın Azərbaycan xalqına tarixi
müraciətində dediyi kimi, biz qələbə çaldıq, düşmənin başını əzərək, düşməni torpaqlarımızdan qovaraq
yeni reallıq yaratdıq. Hər kəs bu reallıqla barışacaq, məcbur olub barışacaq, necə ki, Ermənistan barışdı.
Biz işğalçı və vandal Ermənistan üzərində zəfər qazandıq. Olduqca şərəfli günlərimizi yaşamaqdayıq. İki
yüz ildən bəri himayəçilərinin hərtərəfli dəstəyi ilə tarixi torpaqlarımızda saxta, kökü, əsası olmayan dövlət
yaradıb xalqımıza qarşı qırğınlar törədən ermənilər nəhayət, layiq olduqları cavabı aldılar, ədalət zəfər
çaldı.
İki sahil.-2021.-25 fevral.-№36.-S.12.
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Xocalı soyqırımı qan yaddaşımızda
Nazim MUSTAFA,
Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Erməni silahlı qüvvələrinin bəziləri məlumdur. Əgər onlar bu gün də cəzalarını almayıblarsa,
gələcəkdə öz cəzalarını alacaqlar. Beynəlxalq məhkəmə onların da cəzasını verəcəkdir. Belə olan
halda, demək, bizim içimizdən cinayət edənlər, xəyanət edənlər də araşdırılmalıdır və meydana
çıxarılmalıdır. Xocalı hadisəsindən, faciəsindən də istifadə edib hakimiyyətə gəldilər, faciənin üstünü
örtüb basdırmaq istədilər. İndi bu gün yenə də tarix bunu açır, açacaqdır tarix! Tarix açacaqdır,
geci-tezi var.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
1992-ci ildə Xocalı soyqırımı törədildi. Xocalı soyqırımını törədənlər bu gün Ermənistan
rəhbərliyində təmsil olunan adamlardır. Bu faciə dünyanın gözü qabağında baş vermişdir. Yəni, biz
bunu “erməni soyqırımı” mifi kimi heç bir əsası olmayan mifologiya əsasında deyil, real faktlar
əsasında görürük. Videomateriallar, fotoşəkillər, canlı şahidlərin ifadələri – bütün bunlar həqiqətdir
və reallıqdır. Ancaq nədənsə bəziləri bunu görmək istəmir, bəziləri bu günə qədər də erməniləri
qurban kimi təqdim etmək istəyirlər.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
1992-ci ilin fevralı: tarix təkrarlandı
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndidə yerləşən
keçmiş SSRİ-nin 4-cü ordusunun 23-cü diviziyasına daxil olan 366-cı motoatıcı alayın 10 tankı, 16 zirehli
transportyoru, 9 piyadaların döyüş maşını, 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və xeyli canlı qüvvəsi ilə Xocalını
mühasirəyə aldı. Ermənilər ən müasir silahlarla şəhərə hücum edərək Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər.
Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdıldı, yandırıldı və insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi.
Onların içərisində başları kəsilən, gözləri çıxarılan, dərisi soyulan, diri-diri yandırılan və digər ağır
işgəncələrə məruz qalanlar çoxluq təşkil edirdi.
Erməni həmin ermənidir!
Əsl adı Hovannes Ter-Martirosyan olan, lakin əsərlərini "A-Do” imzası ilə çap etdirən erməni
müəllifinin 1907-ci ildə İrəvanda erməni dilində çap edilən irihəcmli "Qafqazda erməni-türk toqquşmaları
(1905-1906-cı illər). Sənədli, statistik, topoqrafik izahlarla” əsərində ermənilərin torətdikləri vəhşiliklər
barədə kifayət qədər fakt yer almışdır. Ermənilər 1992-ci ildə Xocalıda törətdikləri soyqırımının analoqunu
XX əsrin əvvəllərində– 1905-ci il avqustun 23-də də törətmişdilər. A-Do yazır ki, erməni silahlı dəstələrinin
Xocalıya hücumu zamanı kənd əhalisinin bir qismi qaçaraq canını qurtarmış, bir qismini də ermənilər
öldürmüşdülər. Müəllif daha sonra yazır ki, Xocalını ələ keçirən ermənilər əvvəlcə evləri talamış, sonra isə
od vurub yandırmışdılar ki, bir də əhali geri qayıda bilməsin.
Azərbaycanın görkəmli publisisti, pedaqoqu, filosof-alimi Əhməd bəy Ağaoğlu “İrşad” qəzetinin 25
sentyabr 1906-cı il tarixli sayında dərc olunmuş “Qarabağın əhvalı” məqaləsində yazırdı: “Yetişdik Xocalı
deyilən postxanəyə. Bu postxanənin adı yavuqluqda bir il bundan əqdəm mövcud olan müsəlman kəndinin
adından əxz olunub. Lakin bu gün həman kənddən bir əsər də qalmıyıb, yurtları böylə itmiş. Kəndi
ermənilər talan etmişlər. Yol ilə yaylaqdan enən müsəlman əyaləti gediyordular. Bunlar hər qədəmdə bizə
ermənilərdən və kazaklardan şikayət ediyordular. Birisinin qoyununu əlindən almışlar, birisinin atını,
birisinin dəvəsini. Hər qədəmdə min əziyyət görmüş. Və hər yerdə ermənilər kazaklar ilə iş görüyordular.”
Erməni silahlı dəstələri 1918-1920-ci illərdə də Xocalıda soyqırımı törətmişdilər.1918-ci ildə öncə
Xalq Cümhuriyyətinin Ordusu və Nuri paşanın komandanlığında Azərbaycana köməyə gələn Qafqaz İslam
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Ordusu birlikdə erməni silahlı dəstələrinin tərksilah etdilər. 1920-ci ildə Qarabağda yenidən baş qaldıran
erməni separatizmini general Həbib bəy Səlimovun komadanlığında Azərbaycan Ordusu darmadağın etdi
və ermənilər təslim oldular. Bundan sonra xocalılılar doğma yer-yurdlarına qayıda bildilər.
100 il öncə sadalanan faktlar bu günün mənzərəsini göz önünə gətirir. Yüz il öncə erməni hansı
xislətdə idisə, bu gün də eyni, xislətdədir, sadəcə qiyafəsi dəyişib. O vaxtlar onların havadarları hansı
missiyanı yerinə yetirirdilərsə, 1991-1994-cü ilərdə Birinci Qarabağ müharibəsində olduğu kumi, bu gün
də həmin missiyanı yerinə yetirirlər. Mahiyyət və niyyət eynidir.
Bu qırğın baş verməyə bilərdimi?
Qətiyyətlə demək olar ki, bəli, mümkün idi. Ermənilərə fürsəti Azərbaycanın o zamankı iqtidarı və
müxalifəti birlikdə verdilər. Xocalı 1988-ci ildən ermənilərin hədəfində idi. Xocalının Əsgəran-Xankəndi
yolunun üstündə yerləşməsi, aeroportun Xocalı ərazisində olması, Xankəndinin ətrafındakı erməni
mövqelərinin Xocalıdan top atəşi ilə sıradan çıxarmaq imkanı olması erməni separatçılarını ciddi narahat
edirdi. Xocalını yer üzündən silmək qərarı alınmışdı. Bunun üçün də tez-tez təxribatlar hazırlanırdı.
Xocalıdan keçib Xankəndinə gələn bütün ermənilərə tapşırılırdı ki, şəhərə çatan kimi sir-sifətlərini, üstbaşlarını bərbad hala salaraq, Lenin meydanına gedib onları Xocalıda döydüklərini söyləsinlər. Belə bir
hadisəni o vaxt Xankəndində xidmət edən milliyyətcə erməni zabiti podpolkovnik Valeri Uzlyan Moskvada
dərc edilən həftəlik “Veteran" jurnalına müsahibəsində belə açıqlamışdı: “Sentyabrın 18-də Stepanakertdə
Lenin adına mərkəzi meydanda mitinq keçirilirdi. Bu zaman kimsə şayiə yaydı ki, Xocalıda erməniləri
döyür, erməni qızlarını zorlayırlar. Mitinqə toplaşan azğınlaşmış kütlə elə o zaman həmin kəndə üz tutdu.
2 min nəfər Xocalıya hücum etdi, 42 nəfər yaralandı. Sonradan aparılmış yoxlama göstərdi ki, iğtişaş
qəsdən törədilmişdir.” Elə həmin gün Zori Balayan, Sos Sarkisyan və Silva Kaputikyan İrəvan televiziyası
ilə təcili çıxış edərək, bütün ermənilər adından Xocalının məhvi üçün hökm çıxardılar. Bildirdilər ki, nə
yolla olursa-olsun, Xocalı Xankəndi yolunun üstündən silinməlidir. Çünki o zaman İrəvandan silah-sursatı
yalnız Xocalı aeroportu vasitəsilə daşımaq mümkün idi.
Xocalı rayonu 1991-ci il noyabrın 26-da yaradılmış, Xocalı qəsəbəsinə şəhər statusu verilmişdi.
Xocalıda qaçqınların məskunlaşdırılması, tikinti-quruculuq işlərinin aparılması erməniləri ciddi narahat
edirdi. Xocalının məhvi üçün Ermənistanda çıxarılan hökmdən, təbii ki, Azərbaycanın o dövrkü rəhbərləri
xəbərdar idilər. Azərbaycan rəhbərləri isə Xocalının müdafiəsinin gücləndirilməsi əvəzinə, Ermənistandan
qovulan və həmin vaxtadək daimi məskunlaşmamış azərbaycanlıları, erməni təxribatı nəticəsində
Özbəkistandan qovulan Axıska türklərini Xocalıda məskunlaşdırmaqla onları, sanki, ermənilər üçün
qurbanlıq quzuya çevirmişdilər. Əgər 1988-ci ilin əvvəlində Xocalıda min nəfərə qədər əhali yaşayırdısa,
1991-ci ilin noyabrında şəhər tam mühasirəyə düşənədək orada yaşayanların sayı 7 minə yaxın idi. Dağlıq
Qarabağın erməni rəhbərləri isə dəfələrlə Azərbaycan rəhbərlərinə ultimatum göndərmişdilər ki, Xocalıda
aparılan tikintini dayandırsınlar və qaçqınları oradan çıxarsınlar.
1988-1989-cu illərdə Azərbaycana rəhbərlik edən Əbdürrəhman Vəzirov Dağlıq Qarabağda Xüsusi
İdarə forması tətbiq edilməsinə və onun rəhbərliyinə ermənipərəst Arkadi Volskinin gətirilməsinə razılıq
verməklə muxtar vilayətin sənaye obyektlərinin tədricən Ermənistanın və Rusiyanın tabeçiliyinə
keçirilməsinə şərait yaratmışdı. Ermənistan rəhbərləri nizami ordu yaratmaqla yaşayış məskənlərimizin birbir işğalına nail olduqları vaxt Azərbaycanın rəhbərliyi ümidini Rusiya qoşunlarına bağlayırdı. Azərbaycan
müstəqillik əldə etdikdən sonra, 1991-ci il sentyabrın 5-dən Xocalı soyqırımı baş verənədək dörd müdafiə
naziri (V. Bərşadlı, T. Mehdiyev, Ş. Musayev, T. Əliyev) dəyişmişdi. Ermənistanla sərhəddə müdafiə xətti
qurulmamışdı. 1991-ci ilin noyabrında SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin qoşunları Dağlıq Qarabağdan
çıxarıldıqdan sonra azərbaycanlı kəndlərinin quru yolla gediş-gəlişi kəsilmişdi. Ümid yalnız vertolyotlara
qalmışdı. Dekabrın 23-də Meşəli, 25-də Həsənabad, 26-da Nəbilər, 28-də Kərkicahan, 1992-ci il yanvarın
21-də Qaybalı, fevralın 12-də Malıbəyli, Yuxarı Quşçular və Aşağı Quşçular, 15-də Qaradağlı kəndlərini
erməni silahlı qüvvələri işğal etmiş, yüzlərlə soydaşımızı qətlə yetirmişdilər. Növbəti hədəf Xocalı idi.
Ermənilərə məlum idi ki, Azərbaycanda hakimiyyət davası gedir. Yaradılmış könüllü batalyonların
əksəriyyəti Müdafiə Nazirliyinə deyil, Xalq Cəbhəsinin nümayəndələrinə tabe olurdular. Ermənilərə o da
məlum idi ki, Xocalının xilası üçün Ağdamda cəmləşən qüvvələr yetərincədir. Lakin vahid komandanlığın
olmaması, orduda hərc-mərcliyin baş alıb getməsi ermənilərə şans vermişdi ki, üç il yarım öncədən həyata
keçirmək istədikləri aksiyanı reallaşdırsınlar. Xocalı faciəsi ərəfəsində təkcə Ağdam ərazisində müdafiə və
daxili işlər nazirliklərinin tabeliyində 10 silahlı birləşmə və könüllülər dəstəsi, onların da sərəncamında T140
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72 tankları, toplar və digər hərbi texnika, kifayət qədər canlı qüvvə var idi. Lakin həmin vaxt Ağdamda
mitinqlər keçirildiyindən, vahid komandanlıq məsələsi həll edilmədiyindən xocalılıların xilası üçün
hazırlanan əməliyyatlar axıradək baş tutmamışdı. “Qrad” qurğularının Ağcabədiyə aparıb gizlədilməsi də
ermənilərin maneəsiz şəkildə Xocalıda soyqırımı həyata keçirmələrinə şərait yaratdı.
Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədovun, rayon prokuroru Atakişi
Atakişiyevin müxtəlif dövlət orqanlarına göndərdikləri teleqramlar və müraciətlər cavabsız qalır, verilən
vədlər sözdən o yana keçmirdi. Bakının Xocalının taleyinə biganəliyi, cinayətkarcasına məsuliyyətsizliyi
şəhərin süqutunu labüdləşdirirdi.
O müdhiş gecə və sonrası
Tarixdən bəllidir ki, ermənilərin özündən zəif olana, müdafiəsizə, qocaya, qadına, uşağa heç vaxt
rəhmi gəlməyib. Erməni özündən güclünün qabağında isə həmişə yaltaqlanıb, ona təzim edib. O müdhiş
fevral gecəsində Xankəndidə qalan keçmiş Sovet Ordusunun 366-cı motoatıcı alayının canlı qüvvəsindən
və texnikasından istifadə edən ermənilər özlərini çox güclü hiss edirdilər. Xocalı aeroportunun mühafizə
dəstəsi və könüllü özünümüdafiə qüvvələri ermənilərin canlı qüvvəsi və hərbi texnikası qarşısında duruş
gətirə bilməzdi. 1991-ci ilin oktyabr ayında ermənilər Xocalı ilə Ağdam arasındakı yolu kəsmişdilər, şəhərə
yalnız vertolyotla getmək mümkün idi. Xocalıya sonuncu vertolyot reysi 1992-ci il fevralın 13-də təşkil
edildi və həmin gün oradan ən azı 300 sakin çətinliklə çıxarıldı, şəhərdə isə təqribən 3.000 sakin qalırdı.
Xocalını hava limanının komendantı Əlif Hacıyevin tabeçiliyində olan milislər və yüngül silahlanmış
könüllü döyüşçülər müdafiə edirdi. Xocalılıar səksəkə içində hər an ermənilərin hücumunu gözləyirdilər.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə şəhərin üzərinə hücum edən erməni-rus birləşməsi XX
əsrin ən qəddar cinayətini törətdilər. Heç kəsə aman verilmədi. Yaşından, cinsindən, sağlamlığından asılı
olmayaraq, rastlarına çıxanı güllələdilər. Qəfildən güllə yağışına düşərək pərən-pərən olan xocalıllıarı təqib
edərək çöllərdə yaxalayıb qətlə yetirdilər. Bu, azmış kimi, erməni vandalları sonrakı günlər ölülərdən də
qisas aldılar. Onların başlarının dərisini soydular, kəllələrini çapdılar, bədənlərinin müxtəlif əzalarını
kəsdilər. Bütün bunlar dünyaya televiziya vasitəsilə nümayiş etdirildi. Lakin vicdanı yatmış dünya
oyanmadı, silkələnmədi, erməninin vəhşiliyi onların üzünə deyilmədi.
Xankəndidən 9 kilometr şimalda yerləşən Xocalını işğal etmək əməliyyatı "Komandos" ləqəbli
Arkadi Ter-Tatevosyana həvalə edilmişdi. O müdhiş gecədə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndidə
yerləşən keçmiş SSRİ-dən qalma 366-cı motoatıcı alayın hərbi texnikası və xeyli canlı qüvvəsi ilə Xocalını
mühasirəyə aldı. Xocalı ağır hərbi texnikadan şiddətli atəşlər nəticəsində darmadağın edildi, dinc sakinlərə
amansızcasına divan tutuldu. Bir neçə saat ərzində 613 soydaşımız, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70
qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. 8 ailənin həyatına son qoyuldu, 25 uşaq hər iki valideynindən, 130
uşaq isə valideynlərinin birindən məhrum edildi, 487 dinc Xocalı sakini ağır yaralandı və 1275 nəfər girov
götürüldü. Girov götürülənlərdən 150 nəfərdən çoxunun taleyi indiyədək məlum deyil.
Budur, özünü dünyaya “yazıq”, “məzlum”, “soyqırımına məruz qoyulan xalq” kimi təqdim edən
ermənilərin iç üzü.
Xocalı cinayətinin ortağı olan 366-cı alayın sonrakı aqibəti haqqında ABŞ tədqiqatçısı Tomas de
Vaal “Qara bağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və savaş yollarında” adlı əsərində yazır: “Xocalının
işğalında 366-cı alayın oynadığı şərəfsiz roldan sonra Moskva alayın Qarabağdan çıxarılması barədə əmr
verdi. 1992-ci il martın əvvəllərində alayı müşayiət etmək üçün Stepanakertə (Xankəndiyə - N.M.) dəstə
göndərildi, lakin yerli ermənilər texnikanın çıxarılmasına mane olmaq üçün yolları blokadaya almışdılar.
Axırda, alayın şəxsi heyətini vertolyotlarla daşıdılar, lakin, demək olar ki, bütün hərbi texnika qaldı. Mayor
Ohanyan qarnizonda qaldı, onun bir çox erməni və slavyan zabit yoldaşları ondan nümunə götürdülər.
Burada onlar tank alverindən tutmuş erməni döyüşçülərinin hərbi hazırlığma qədər hər bir işlə məşğul
oldular. Onların arasında Yuri Nikolayeviç (Yevgeni Nabokiin – N.M.) də var idi. Gürcüstana gətirilən
366-cı alay martm 10-da buraxıldı”.
Tomas de Vaal həmin əsərində Xocalı soyqırımının təşkilatçılarından biri, əli Azərbaycan xalqının
qanına bulaşmış Serj Sarkisyanın Ermənistan prezidenti olduğu dövrdə ondan aldığı müsahibədə söylədiyi
fikirləri bir daha ermənilərin əsl simasını ortaya qoyur. Sarkisyan deyib: “Xocalıya qədər azərbaycanlılar
hesab edirdilər ki, bizimlə oyun oynaya bilərlər, onlar fikirləşirdilər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıra
bilməzlər. Biz bunu (stereotipi) qıra bildik. Bax, bu da baş verdi”.
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Sonrakı dövrdə aparılan təhqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Xocalı üzərinə hücumda
terrorçu təşkilatlar kimi tanınan ASALA və “Fidain” (fədailər) dəstələrinin yaraqlıları, habelə muzdlular
da iştirak etmişlər.
18 sentyabr 2013-cü ildə Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışında Prezident İlham Əliyev
Xocalı soyqırımını törədənlər və onların havadarları haqqında demişdir: “1992-ci ildə Xocalı soyqırımı
törədildi. Xocalı soyqırımını törədənlər bu gün Ermənistan rəhbərliyində təmsil olunan adamlardır. Bu faciə
dünyanın gözü qabağında baş vermişdir. Yəni, biz bunu “erməni soyqırımı” mifi kimi heç bir əsası olmayan
mifologiya əsasında deyil, real faktlar əsasında görürük. Videomateriallar, fotoşəkillər, canlı şahidlərin
ifadələri – bütün bunlar həqiqətdir və reallıqdır. Ancaq nədənsə bəziləri bunu görmək istəmir, bəziləri bu
günə qədər də erməniləri qurban kimi təqdim etmək istəyirlər.”
Ermənistanın bugünkü rəhbərliyi isə Xocalı soyqırımının törədilməsində ermənilərin təqsirkar
olmadığını, cinayətin baiskarının yalnız ruslar olduğunu iddia edir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan
öz feysbook səhifəsində 20 fevral 2020-ci ildə paylaşdığı postunda yazır: “Xocalıda azərbaycanlılara qarşı
həyata keçirilən qırğınların ermənilər və azərbaycanlılarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, Rusiyanın 336-cı
polku tərəfindən törədilmişdir. Bu faciə ilə bağlı bizim heç bir təqsirimiz yoxdur”. Yenə də erməni
riyakarlığı, erməni saxtakarlığı. Qatil erməniləri təmizə çıxarmaq cəhdi və təqsiri bütünlüklə cinayət
ortağının üstünə yıxmaqla, Azərbaycanla Rusiya arasında nifaq salmaq cəhdi. Əsl erməni xisləti budur.
Xocalının xilası üçün gedən döyüşlərdə onun müdafiəçiləri son nəfəslərinədək vuruşmuş, onlardan
az bir qismi salamat qalmışdır. Xocalı uğrunda döyüşən milislədən, özünümüdafiə dəstələrinin
döyüşçülərindən və məsul işçilərdən 9 nəfər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüş, 16 nəfər
“Azərbaycan bayrağı”, 58 nəfər “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilmişdir.
Cəzasız qalan cinayət
Xocalı soyqırımından 29 il ötsə də, indiyədək nə həmin vəhşiliyi törədənlər, nə də faciənin qarşısını
almağa məsul olanlar öz layiqli cəzalarını almayıblar. Görünür, neçə ki, bir xalq olaraq başımıza gətirilən
faciələrin miqyasını dərk edib onları dünyaya çatdıra bilməyəcəyik və həmin faciələrin baş verməsinə
imkan verən şəxsləri cəzalandırmağı bacarmayacağıq, onda faciələrimiz yenə də təkrarlanacaq.
Xocalıda soyqırımı hadisəsinin təfsilatını araşdırmaq üçün 1992-ci ilin martında deputat istintaq
komissiyası və Respublika Prokurorluğunda istintaq qrupu yaradılmışdı. İnsafən, həm deputat-istintaq
qrupu, həm də prokurorluğun istintaq qrupu bu faciənin baş verməsinin səbəblərini, onun miqyasını və
təqsirkarları müəyyən etmək üçün kifayət qədər iş görsələr də, cinayətkarlar indiyədək cəzasız qalmışlar.
1993-cü il fevralın 17-də Milli Məclisdə deputat-istintaq komissiyasının rəyi müzakirə edilmiş, faciənin
baş verməsində bu və ya digər dərəcədə məsuliyyət daşıyan 8 nəfərin adı müəyyən edilmişdir: prezident
Ayaz Mütəllibov, baş nazir Həsən Həsənov, daxili işlər naziri Tofiq Kərimov, müdafiə nazirləri Şahin
Musayev, Tacəddin Mehdiyev, Xalq Cəbhəsinin nümayəndəsi Fəhmin Hacıyev, milli təhlükəsizlik naziri
İlhüseyn Hüseynov və prezidentin Qarabağ zonası üzrə müvəkkili Musa Məmmədov.
Xocalı soyqırımının törədilməsində iştirak etmiş 366-cı alayın 2-ci batalyonunun komandiri mayor
Seyran Ohanyanın (2016-cı ilin oktyabrına qədər Ermənistan Respublikasının müdafiə naziri olmuşdur),
366-cı alayın 3-cü batalyonunun komandiri Yevgeni Nabokinin, 1-ci batalyonun qərargah rəisi Valeri
Çitçyanın və qeyrilərinin cinayət əməllərini sübuta yetirən materiallar toplanmış və Azərbaycan
Respublikası CM-nin müvafiq maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayətləri törətməkdə təqsirləndirilən şəxslər
kimi məsuliyyətə cəlb olunmaları təsbit edilmişdir.
Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyəti yalnız ümummilli
lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra açıqlanmışdır, 1994-cü ilin
fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir.
1994-cü ilin fevralında Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalıda
baş vermiş hadisələri təhlil edərək, ermənilərin törətdikləri cinayət əməllərinin azərbaycanlılara qarşı
soyqırımı olduğunu beynəlxalq hüquq məsuliyyəti baxımından təsbit etmiş və 26 fevral tarixinin “Xocalı
soyqırımı günü” kimi qeyd olunması haqqında qərar vermişdir. 1996-cı ilin fevralında xocalılarla görüş
zamanı ümummilli lider Heydər Əliyev göstəriş vermişdi ki, 1992-ci ildən bəri davam edən istintaq
yekunlaşdırılsın, cinayətkarlar layiqli cəzalarını alsınlar. İndiyədək yalnız Fəhmin Hacıyev 15 il həbs cəzası
alıb, ölkədə qalan digər cinayətkarların işləri amnistiyaya görə xətm edilib. Deməli, istintaq həmin cinayətə
obyektiv qiymətini verməyib.
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Bu məqamda ümummilli lider Heydər Əliyevin söylədiklərini xatırlamağa ehtiyac var: "Erməni
silahlı qüvvələrinin bəziləri məlumdur. Əgər onlar bu gün də cəzalarını almayıblarsa, gələcəkdə öz
cəzalarını alacaqlar. Beynəlxalq məhkəmə onların da cəzasını verəcəkdir. Belə olan halda, demək, bizim
içimizdən cinayət edənlər, xəyanət edənlər də araşdırılmalıdır və meydana çıxarılmalıdır. Xocalı
hadisəsindən, faciəsindən də istifadə edib hakimiyyətə gəldilər, faciənin üstünü örtüb basdırmaq istədilər.
İndi bu gün yenə də tarix bunu açır, açacaqdır tarix! Tarix açacaqdır, geci-tezi var".
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 fevral 1997-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il fevral ayının
26-sı saat 17.00-da Azərbaycan Respublikası ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram
əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan edilib. Prezident İlham Əliyev, dövlət və hökumət nümayəndələri,
ictimaiyyət təmsilçiləri hər il fevralın 26-da Xətai rayonunda faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış
abidəni ziyarət edirlər.
Xocalı soyqırımının baş verməsindən illər ötdükcə onun ağrı-acısı heç də unudulmur. Bu faciə qan
yaddaşımıza əbədi həkk olunub.
“Xocalıya ədalət!”
Xocalı şəhərində törədilmiş cinayətlərin xarakteri və miqyasına görə BMT Baş Məclisinin 1948-ci il
9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında” Konvensiyada ifadə olunmuş definisiyaya tam uyğun gəlir. Qabaqcadan
planlaşdırılmış kütləvi və amansız qırğın aktı həmin ərazidə yaşayan insanları məhz azərbaycanlı
olduqlarına görə tamamilə məhv etmək niyyəti ilə törədilib.
Bu faciənin daha geniş miqyasda tanıdılması hər bir azərbaycanlının borcudur. Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti, Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər
Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən
etibarən uğurla həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası artıq öz bəhrələrini
verməkdədir. Kampaniya çərçivəsində dünyanın bir çox ölkəsində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş
tədbirlərin keçirilməsi əsl həqiqətlərin, Ermənistan tərəfindən ölkəmizə qarşı yürüdülən təcavüzkar
siyasətin mahiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında əhəmiyyətli rol oynamaqdadır. Hazırda
dünyanın 13 ölkəsi parlament səviyyəsində, ABŞ-ın 20-dən artıq ştatı qanunverici orqan səviyyəsində,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımını rəsmən tanımışdır. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2010cu il 22 aprel tarixli qərarında Xocalının azərbaycanlılardan ibarət mülki əhalisinin qırılmasını “müharibə
cinayətləri və ya insanlığa qarşı cinayətlər kimi qiymətləndirilə bilən xüsusilə ağır əməllər” kimi müəyyən
etmişdir. Eyni zamanda, dünyanın bir çox şəhərlərində dünya xalqlarının soydaşlarımıza qarşı törədilmiş
soyqırımı aktı haqqında məlumatlandırılması məqsədilə Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirən
abidələr ucaldılmaqdadır.
Litvalı rejissor Andreas Brokasın Xocalı qırğınından söz açan “Sonsuz dəhliz” sənədli filmi Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!” təbliğat kampaniyası çərçivəsində hazırlanmışdır.
“Virtual Qarabağ” İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları Gənclər İctimai Birliyinin
Birləşmiş Krallıqdan olan araşdırmaçı-jurnalist İan Piertin ssenarisi əsasında ərsəyə gətirdiyi “Xocalı – bir
millətin kədəri” sənədli filmi son illərdə ərsəyə gətirilən ən sanballı filmlərdəndir.
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş torpaqların azad edilməsi uğrunda Azərbaycan
Ordusunun 2020-ci il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-a qədər keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində
təqribən 15 min kvadratkilometrdən artıq ərazimiz, o cümlədən də Xocalı rayonunun 11 kəndi işğaldan
azad edilmişdir.
Xalq qəzeti.- 2021.- 26 fevral.- № 44.- S. 5.
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Xocalı faciəsi insanlığa qarşı yönəldilmiş ən ağır cinayətdir
Rəhman Salmanlı
Azərbaycanın milli müstəqillik tarixində elə hadisələr var ki, Vətənini sevən hər bir insanın qəlbində
onlar yara kimi illərlə qaysaq bağlasa da, yada düşəndə sızım-sızım sızıldayır...
Bu ağrı-acı bizləri baş verənlərdən dərs almağa, torpağını, yurdunu göz bəbəyi kimi qorumağa
səsləyir. Belə qanlı hadisələrdən biri də ürəkağrısı ilə xatırladığımız Xocalı faciəsidir.
Unudulması mümkün olmayan Xocalı soyqırımı təkcə bir şəhərin və orada yaşayan insanların taleyi
ilə bağlı olmayıb, bütün Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı ağır cinayət hesab edilir. Keçmiş sovetlər
ittifaqının süqutu ərəfəsində xarici himayədarlarının dəstəyi ilə Ermənistan silahlı birləşmələri özləri azmış
kimi xaricdən gətirdikləri muzdlu terrorçularla birgə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə ərazi iddiası
irəli sürərək, qanlı və dəhşətli faciələr törətmişlər. Qarabağımızda münaqişə ocağını alovlandıran xain
qonşularımız özlərinin “böyük Ermənistan” xülyasını gerçəkləşdirmək üçün ən dəhşətli vasitələrdən xüsusi
qəddarlıq və amansızlıqla istifadə etməkdən çəkinməyərək saysız-hesabsız qətllər və qırğınlar törətdilər,
qədim yurd yerlərimizi xarabalığa çevirdilər.
29 il əvvəl dünyanın siyasi mənzərəsinin olduqca mürəkkəbləşdiyi bir dövrdə imperialist
qüvvələrindən dəstək alaraq erməni-daşnak millətçilərinin törətdikləri Xocalı soyqırımı bütün insanlığa
qarşı yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Ulu Öndər Heydər Əliyev bütövlükdə
Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımının ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza
üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktı, eyni zamanda bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayət olduğunu
bəyan etmişdir. Dünyanın bütün humanist və sülhsevər insanları bu gün Xocalı faciəsini tarixin
yaddaşından heç vaxt silinməyən Xatın, Xirosima, Naqasaki və Holokost kimi dəhşətli faciələrdən üstün
hesab edirlər. Prezident İlham Əliyev demişdir ki, Xocalı soyqırımını törətməkdə düşmənin məqsədi
Azərbaycan xalqını sarsıtmaq, suverenlik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədən çəkindirmək və
torpaqlarımızı zorla ələ keçirmək olsa da, bu ağır faciə xalqımızı daha da mətinləşdirmiş, qəhrəman oğul
və qızlarımızı müqəddəs Vətən və milli dövlətçiliyimiz naminə qətiyyətli və mütəşəkkil mübarizəyə
səfərbər etmişdir. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, bunun bariz nümunələri özünü 2016-cı ilin Aprel
döyüşlərində və ötən ilin Vətən müharibəsində göstərdi.
Xocalı Qarabağın tarix və mədəniyyət abidələri ilə seçilən qədim yaşayış məskənlərindən idi. Ötən
əsrin 80-ci illərində sürətlə böyüməyə başlayaraq şəhər statusu almışdı. Respublikamız üçün strateji
əhəmiyyətə malik olan bu şəhər Ağdam-Şuşa və Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşirdi. O zaman
respublikamızda siyasi hakimiyyətin zəifləməsindən istifadə edərək fəallaşan erməni-daşnak qüvvələrinin
Xocalıda və Qaradağlıda həyata keçirdikləri vandalizm yerli azərbaycanlı əhalisinə qarşı mənfur
düşmənçiliyin zirvəsi oldu. Hələ soyqırımından bir neçə ay əvvəl şəhərə gedən avtomobil yollarını bağlayan
və ərazini mühasirəyə alaraq əhalini ağır məhrumiyyətlərə düçar edən erməni quldur birləşmələri onların
Azərbaycanın digər bölgələri ilə nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrini kəsmişdilər. Himayədarları
tərəfindən sürətlə silahlandırılan ermənilərin Xankəndidən raket atəşi açmaqla 28 yanvar 1992-ci ildə
Ağdamdan Şuşaya uçan “Mİ-8” helikopterini Xəlfəli kəndinin üzərində vurması, nəticədə 3 nəfər heyət
üzvünün və 41 sərnişinin həlak olması artıq Qarabağ səmasındakı hava yollarının da keçilməz olduğunu
göstərdi. Bölgəyə yerləşdirilmiş Ermənistan ordusu bundan sonra bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda
azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. Buradakı 30-dan çox yaşayış
məntəqəsini, o cümlədən Tuğ, İmarət-Qərvənd, Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli, Umudlu, Kərkicahan və s. kimi
strateji əhəmiyyətli yaşayış məntəqələrini viran qoyub talan etdilər. Erməni silahlıları 1992-ci il fevralın
25-dən 26-na keçən gecə keçmiş SSRİ Silahlı Qüvvələrinə məxsus 4-cü ordunun 23-cü diviziyasının
tərkibində olan və Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayın şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının
köməyi ilə Xocalıya hücum etdilər. Şəhəri tamamilə dağıdıb, azərbaycanlı sakinləri xüsusi qəddarlıqla qətlə
yetirdilər. Dinc əhali arasında başı kəsilən, gözləri çıxarılan, dərisi soyulan, diri-diri yandırılan və fiziki
cəhətdən ağlasığmaz şəklə salınanlar çoxluq təşkil edirdi. Rəsmi mənbələrin araşdırma-məlumatlarında
bildirilir ki, qanlı cinayəti törədənlərə Ermənistanın rəhbərliyi və əlaltıları şəxsən rəhbərlik etmişlər.
Ermənistanın ozamankı prezidenti Serj Sarkisyan ermənilərin həqiqi simasını açaraq müsahibələrinin
birində xarici jurnalistə bildirmişdi: “Xocalıya qədər azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, bizimlə zarafat etmək
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olar, onlar fikirləşirdilər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldırmazlar. Biz bu stereotipi dağıtdıq. Məhz bu
baş verdi”. Qatil Sarkisyan açıqlamasında özünün terrorçu, dövlətlərinin isə terrorun beşiyi olduğunu bir
daha etiraf etmişdir.
Xocalı soyqırımı nəticəsində rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürülmüşdür ki, onlardan 63-ü uşaq,
106-sı qadın, 70 nəfəri isə qoca idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. 487 nəfər şikəst olmuşdur ki, onlardan
da 76-sı uşaqdır. Bundan əlavə, 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür. Bu faktlar indiyədək
nəinki ayrı-ayrı kitablarda və qəzet-jurnal məqalələrində qeyd edilmiş, hətta Azərbaycan Prezidentinin
xarici ölkələrə səfərləri zamanı ali kürsülərdən dəfələrlə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmışdır. Çünki
tərəqqipərvər insanlar, eləcə də bizim indiki və gələcək nəsillər bu amansız cinayəti heç vaxt unutmamalı,
onu törədənləri həmişə, hər yerdə nifrət hissi ilə yada salmalıdırlar. Təəssüf ki, bu qanlı hadisənin baş
verdiyi dövrdə vəzifə bölgüsü aparan AXC-Müsavat cütlüyü Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri dünya
ictimaiyyətinə çatdıra bilməmişdi. Bu səbəbdən dünyanın biganə qaldığı dəhşətli soyqırımın əsl mahiyyəti
yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyevin respublikada siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra üzə çıxarıldı.
Rəhbərin şəxsi təşəbbüsü ilə 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində Xocalı
soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verildi. 25 fevral 2002-ci ildə Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə
əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində Ümummilli Lider Heydər Əliyev bu amansız soyqırımını belə
səciyyələndirmişdir: “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”.
Prezident İlham Əliyev müraciətlərindən birində demişdir: “Xocalı faciəsini törətməklə Azərbaycana
qarşı hərbi təcavüzün miqyasını daha da genişləndirən və Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənara çıxaraq
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını işğal edən Ermənistanın apardığı
etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 20 min soydaşımızın həyatına son qoyulmuş, 50 mindən çox insan
yaralanmış və əlil olmuş, torpaqlarımızın 20 faizi işğala məruz qalmışdır”. Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə
Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirilmişdir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu istiqamətdə həyata keçirilən
məqsədyönlü siyasət nəticəsində Xocalı soyqırımını bir çox ölkələr parlament səviyyəsində qətliam kimi
tanıdıqlarını elan etmişlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinə, Avropa Parlament Assambleyasının, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının, Qoşulmama Hərəkatının və eləcə də digər beynəlxalq qurumların qərarlarına
baxmayaraq, bu münaqişə beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində
ötən il sentyabrın 27-də başlanan 44 günlük Vətən müharibəsində müzəffər Ordumuzun tarixi qələbəsi ilə
öz həllini tapdı. Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti və qətiyyəti
sayəsində işğaldan azad edilmiş Azərbaycan torpaqlarında indi üçrəngli bayrağımız əzəmətlə dalğalanır.
Azərbaycan. - 2021.- 25 fevral. - № 43. - S. 5.
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Xocalı soyqırımı bəşər tarixinin vəhşilik aktıdır
Fəxrəddin Vəliyev,
YAP Şəmkir rayon təşkilatının sədri
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 xəttiilə
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. 7mindən 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 29 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. Soyqırıma 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
siyasi-hüquqi 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.
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Bununla da Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılması üçün təsirli tədbirlər görüldü. Erməni şovinist millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, faciənin soyqırımı kimi
tanınması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyətə start verildi.
Təəssüf ki, bir çox dövlətlərin ikili standartlardan çıxış etməsinin, bəzilərinin məsələyə ehtiyatla
yanaşmasının, nəticəsidir ki, dünya ictimaiyyəti Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu dilə gətirmək
istəmir. Dünynanın bir çox telekanalları 1992-ci ildə Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu təsdiq
edən kadrları nümayiş etdirməkdən hələ də çəkinməkdədirlər. Təsəvvür etmək belə çətindir ki, tarixdə
analoqu olmayan belə qəddarlıq və vəhşilik XX əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş verib.
Ancaq dünya bilib agah olmalıdır ki, təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı
yönəlmiş bu tarixi cinayətin müəllifi ermənilərdir.
Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cumlədən
Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması
üçün məqsədyönlü və ardıcıl iş aparır. Məqsəd tarixi ədalətin bərpasına nail olmaq, 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 ildönümündə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin öndərliyi ilə Azadlıq meydanından "Xocalı soyqırımı” adibəsinə edilən
ümumxalq yürüşü göstərdi ki, 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 vitseprezidenti 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.
Səs.-2021.-25 fevral.-№36.-S.11.
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Xocalı soyqırımını tanıyan ölkələrin sayı artır
Vəli İlyasov
İyirminci əsrdə bəşəriyyət Xocalı soyqırımı kimi dəhşətli faciə görməyib. Fevralın 26-na keçən gecə
dinc xocalıların üstünə zirehli texnika və artilleriya ilə hücum edən birləşmiş quldur qüvvələr şəhərin
əliyalın əhalisini insanlıqla bir araya sığmayan ən amansız şəkildə qırıb-çatdılar. Cəlladlar qocalara, körpə
uşaqlara, xəstələrə, qadınlara belə aman vermədilər. Birləşmiş qüvvələr ona görə deyirik ki, yüzlərlə erməni
qanunsuz yaraqlıları ilə birlikdə keçmiş sovet ordusunun Xankəndidə dislokasia olunan 366-cı motoatıcı
alayı da bu qanlı qırğında fəal iştirak edirdi. Bu alayın zabitlərindən bir çoxu ermənilər idi. Sonralar
Ermənistanın müdafiə naziri olmuş mayor Seyran Ohanyan alaydakı batalyonlardan birinin komandiri kimi
günahsız xocalıların qəddarlıqla öldürülməsinə şəxsən əmr vermiş və özü də bu çirkin əməllərin
icraçılarından biri olmuşdu.
O zaman Azərbaycan informasiya blokadasına alındığından əsl həqiqətlər dünya ictimaiyyətindən
gizli saxlanılırdı. Ancaq bu, uzun sürmədi. 1993-cü ilin iyununda ulu öndərimiz Heydər Əliyev xalqın
təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gələndən sonra dünya ölkələrinə Xocalıda baş verən qətliam
haqqında müfəssəl məlumatlar verildi. Prezident İlham Əliyevin on yeddi illik məqsədyönlü fəaliyyəti
nəticəsində ermənilərin azərbaycanlıların vəhşi obrazı haqqında yaydıqları 200 illik yalan informasiyalar
puça çıxarıldı. Dünya Azərbaycanın haqlı mövqeyini tanımağa və qəbul etməyə başladı. Artıq İslam
Konfransı Təşkilatına daxil 7 olan ölkə Xocalı soyqırımını rəsmi olaraq qəbul edib. Cənubi Amerika qitəsi
ölkələrinin Xocalı soyqırımını tanıması dövlətimizin bu istiqamətdə apardığı gərgin işin miqyasını aydın
göstərir.
Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan, Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, Çexiya, Sudan, İordaniya,
Honduras, Qvatemala, Panama, Sloveniya və Cibuti parlamentləri də Xocalı soyqırımını beynəlxalq hüquq
normaları müstəvisində tanıyıblar.
Habelə ABŞ-ın artıq 21 ştatı - Massaçusets, Texas, Nyu Cersi, Meyn, Nyu Meksika, Arkanzas,
Corciya, Oklahoma, Tennesi, Pensilvaniya, Konnektikut, Florida, Missisipi, Vest Virciniya, İndiana, Yuta,
Nebraska, Havay, Montana, Arizona və Aydaho ştatlarının qanunverici orqanlarında da müvafiq
qətnamələr qəbul olunub. Bütün bunlar diplomatiyamızın dünyada haqq səsimizin eşidilməsində apardığı
məqsədyönlü işlərin fərəhli nəticəsidir və bu iş uğurla davam etdirilir.
Göründüyü kimi, zaman keçdikcə Xocalıda erməni vandalları tərəfindən törədilən vəhşiliklər və əsl
həqiqətlər dünya ölkələri tərəfindən olduğu kimi tanınır və ölkəmizin haqlı mövqeyi dövlətlər tərəfindən
qəstəklənir. Bu isə bizim düşmən üzərində ən böyük qələbələrimizdən biridir.
İki sahil.-2021.-25 fevral.-№36.-S.15.
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Qanlı soyqırımından şanlı zəfərə!
İmran Əliyev
Bu gün qara kabus kimi bütöv bir xalqın boğazına çökmüş həmin o gecədən 29 il ötür. 29 il əvvəl,
fevralın 26-sı Günəş Xocalı üçün heç doğmadı. 25-i gecəsi uzandıqca uzanır, səhər açılmaq bilmirdi...
Kiçik bir şəhər idi Xocalı. Hələ təzəcə 1991-ci ildə Əsgəran rayonunun bazasında yaradılmış bu
balaca şəhər, bəlkə də tarix boyu heç yerdə görünməmiş faciəni cəmi bircə gecədə yaşamışdı. Bir gecədə
erməni faşistləri yüzlərlə can aldı. Geriyə isə Azərbaycan xalqının illər uzunu əzbərlədiyi bu rəqəmlər qaldı:
106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i ahıl olmaqla 613 nəfər qətlə yetirilmiş, 1275 nəfər girov götürülmüşdü. 150
nəfərin başına nə gəldiyi isə hələ də məlum deyil.
Fevral ayının ortalarından etibarən şəhərin erməni daşnakları tərəfindən mühasirəyə düşməsi ilə
başlayan bu soyqırımı, əslində, bir neçə gün əvvəl Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində baş verənlərin
davamı idi. 1992-ci il fevralın 17-si erməni silahlı birləşmələri bu kəndi işğal etmiş, 80 nəfərdən çox dinc
azərbaycanlı qətlə yetirilmişdi. Baş vermiş bu faciənin növbəti səhifəsi isə Xocalıda yaşanacaqdı. Şəhərin
ermənilər tərəfindən mühasirəyə alındığını görən sakinlər dəstə-dəstə və ya öz ailələri ilə birgə Xocalını
tərk etmək üçün cəhdlər etsə də, bütün bu təşəbbüslərin qarşısı alınmışdı. Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə
Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə gün mühasirədə saxladığı Xocalı şəhərinə ağır texnikalarla soxularaq,
əhaliyə misli görünməyən qəddarlıqla divan tutmuşdu.
Bu cinayət, təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, əslində, bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmişdi.
Erməni yazıçı gorbagor Zori Balayan 26 fevral günü barədə yazır: “Biz Xaçaturla Xocalıda ələ
keçirdiyimiz evə girərkən, əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını divara mismarlamışdı. Türk uşağı çox səsküy salmasın deyə, Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. Daha sonra, 13 yaşındakı
türkün başından, sinəsindən və qarnının 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 ... 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 edəcək”.
İnsanlıq qavramından olduqca uzaq olan bu tükürpədici yazı, erməni xalqının, əslində, hansı xislətə
sahib olduğunu açıq-aydın və birmənalı olaraq üzə çıxarır. Doğulduğu gündən xəmiri “türkə” qarşı nifrət
və eyni zamanda, qorxu ilə yoğrulan bir digər jurnalist David Xerdiyan özünün “Xaç uğrunda” adlı
kitabında o gündən belə bəhs edir: “Səhərin soyuğunda biz Daşbulaq yaxınlığındakı bataqlıqdan keçmək
üçün ölülərdən körpü düzəltməli olduq. Mən ölülərin üstündən keçmək istəmədim. Bunu görən
podpolkovnik Ohanyan mənə işarə etdi ki, qorxmayın. Mən ayağımı 9-11 yaşlı qız meyitinin sinəsinə basıb
addımlamağa başladım. Mənim ayaqlarım və şalvarım qan içində idi. Və mən beləcə yüzlərlə meyitin
üstündən keçdim. Martın 2-də “Qaflan” erməni qrupu çoxlu sayda alçaq monqolun (türklərin) cəsədini
toplayıb ayrı-ayrı hissələrlə Xocalının 1 kilometrliyində yandırdı. Axırıncı yük maşınında mən, başından
və qollarından yaralanmış, təxminən, 10 yaşlı qız uşağı gördüm. Diqqətlə baxanda gördüm ki, o, yavaşyavaş nəfəs alır. Soyuq, aclıq və ağır yaralanmasına baxmayaraq, o, sağ idi. Ölümlə mübarizə aparan bu
uşağın gözlərini mən heç vaxt unutmayacağam. Sonra Tiqranyan soyadlı bir əsgər, onu qulaqlarından tutub,
artıq üzərinə mazut tökülmüş cəsədlərin içərisinə atdı. Daha sonra onları yandırdılar. Tonqaldan ağlaşma
və imdad səsləri gəlirdi”.
Yazılanların hansı millətin mənsublarının başına gətirildiyindən asılı olmayaraq, oxuyarkən
lənətlənən bu ağılasığmaz vəhşiliklər erməni irqinin gerçək simasıdır.
Bu terror aktı bölgədə qalan keçmiş SSRİ-nin 366-cı alayının köməyi ilə həyata keçirilmiş və bir
şəhərin yer üzündən silinməsinə səbəb olmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10
illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində demişdir: “Bu amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq
tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu”. Həmçinin, ulu öndər Xocalı ilə bağlı
söyləmişdir: “Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağılasığmaz
qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda,
bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir”.
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Heydər Əliyevin xüsusi qeyd etdiyi kimi, bəşər tarixinin ən ağır cinayətlərindən biri olan Xocalı
soyqırımı XX əsrin ən böyük faciələri olan Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi hadisələri ilə eyni sıranı
tutur. Məqsədləri Xocalını yer üzündən tamamilə silmək idi. Xocalı, Azərbaycanın qədim tarixi ilə müasir
dövrün vəhdətini özündə yaşadan, önəmli strateji əhəmiyyətə sahib şəhər idi. Xocalının kromlexləri,
dolmenləri, siklopları, kurqanları və digər abidələri, həmçinin müxtəlif növ məişət əşyaları insanlıq
tarixinin inkişaf mərhələlərini özündə əks etdirən mədəniyyət nümunələridir.
Soyqırımı zamanı bütün bu mədəniyyət abidələri məhv edilmiş, həmçinin dünyanın ən qədim
məzarlıqlarından hesab edilən Xocalı məzarlığı xüsusi texnika vasitəsilə dağıdılmışdır. 7 min əhalisi olan
Xocalıda işğal zamanı sadəcə 3 min insan yaşayırdı. Əhalinin çoxu şəhərdən qaçmaq məcburiyyətində
qalmışdı. Buna səbəb, bölgədə baş verən hadisələr və uzun müddət davam edən işğal prosesi idi.
İnsanlardan bəziləri canlarını qurtarmaq istəyərkən, əvvəldən hazırlanan pusqu və tələlərdə qətlə
yetirilmişdir.
Rusiyanın “Memorial” hüquq müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən, dörd gün ərzində Ağdama,
Xocalıda öldürülmüş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmişdir. Həmçinin, bu meyitlərdən bir qisminin
təhqirə məruz qaldığı faktı da aşkar edilmişdir.
Şahidlərin dediyinə görə, ermənilər bir qadını “Bu yerlər böyük Ermənistanın bir parçasıdır” sözünü
təkrarlamadığı üçün diri-diri yandırmışlar.
Xocalı sakini Səriyyə Talıbova danışırdı ki, “ermənilər 4 axısqa türkü və 3 azərbaycanlının erməni
qəbrinin üstündə başını kəsdilər. Sonra daha 2 azərbaycanlının gözlərini çıxartdılar”.
Erməni vəhşiləri ölülərdən də əl çəkmir, onların baş dərilərini soyur, qulaq və burunlarını kəsirdilər.
Erməni silahlı birləşmələri hücum zamanı istifadəsi qadağan edilmiş 5,45 kalibrli patronlardan və
həmçinin kimyəvi silahlardan istifadə etmişdir. Dinc, silahsız, müqavimətsiz əhaliyə qarşı törədilmiş bu
cinayət aktları Cenevrə konvensiyasının protokollarını pozaraq, hücumun müharibə qaydalarına zidd
şəkildə keçirildiyini təsdiqləyir.
Hadisə yerindən daşınılan meyitlərin halı, bölgəyə gələn xarici ölkə vətəndaşı olan jurnalistləri
dəhşətə gətirmişdir.
Bütün dünya bu faciədən xəbərdar olmalıdır! Azərbaycan 1948-ci il 9 dekabr “Soyqırım cinayətinin
xəbərdarlıq edilməsi və cəzalandırılması” Konvensiyasını əsas götürərək, Ermənistan Respublikasına qarşı
BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün lazım olan bütün hüquqi əsaslar var.
Şəhərin fevral ayının ikinci yarısından etibarən başlayan mühasirəsi, hələ işğaldan 4 ay əvvəl oktyabr
ayında şəhərə gedən avtomobil yollarının bağlaması ilə başlamışdı. Xocalı Azərbaycandan zorla
qoparılmış, başqa şəhərlərlə olan əlaqəsi tamamilə qırılmışdı. Həmçinin, qansız erməni daşnakları hələ
yanvar ayının 2-dən şəhərin elektrik enerji xətlərini kəsmişdilər. Amansız gecə üçün əvvəlcədən hazırlanan
xain planlarını həyata keçirməyə can atan ermənilər, nəhayət, yanvarın 28-də Xocalı ilə sonuncu bağ olan
vertolyot əlaqəsini də kəsdi. Yanvarın 28-də Ağdamdan Şuşaya uçan Mİ-8 vertolyotu şəhərə çatmamış
Xəlfəli kəndinin üzərində Xankəndi istiqamətindən atılan raketlə partladılmış, 3 nəfər heyət üzvü və 41
sərnişin həlak olmuşdu.
Unutmamalı, unutdurmamalıyıq! Bu ağrılı gün Azərbaycan xalqının yaddaşında elə dərin izlər cızıb
ki, illər keçsə də, zəfərlər qazanılsa da, Xocalı adı səsləndikdə insanları qəhər boğur, oxuyub eşitdikləri
qəddarlıqları, videolentlər vasitəsilə gördükləri meyitlər gözlərinin önünə gəlir. Xalqımız uzun illərdir
mənfur düşmənini yaxşı tanıyır, bir vaxtlar öz doğma ata-baba torpaqlarında saxladıqları xain qonaqların
həqiqi kimliyini dəqiq bilir.
Xocalı soyqırımını dünyaya tanıtmaq son illər ərzində Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas
qollarından birinə çevrilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müdrik xarici siyasəti
nəticəsində bəzi aparıcı beynəlxalq təşkilatlar Xocalı soyqırımını rəsmi olaraq tanımış, Ermənistanı işğalçı,
terrorist dövlət kimi qəbul etmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə başlayan bu tanıtma kampaniyası Xocalı
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasının nə qədər önəmli olduğunu xalqımıza da yüksək həssaslıqla
aşılamışdır.
Bu sarıdan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva başda olmaqla aparılan
ardıcıl işin müstəsna əhəmiyyəti var. Fondun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “Xocalı uşaqların gözü ilə”
rəsm müsabiqəsi, müsabiqədə sərgilənən rəsmlərin birbaşa əl işi və fotoşəkillər halında dünyanın aparıcı
muzeylərində nümayiş etdirilməsi Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə işıqlandırılmasında böyük
önəm daşıyır.
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Daha sonra 2007-ci ildə fondun təşəbbüsü ilə Brüsseldə həyata keçirilən “Təcavüzün qurbanları” adlı
fotolar və uşaq rəsmlərindən ibarət sərgi də bu aksiyanın davamı idi. Daha sonra fond 2007-ci ilin fevral
ayında Türkiyənin İstanbul şəhərində və eyni zamanda, 25 vilayətində Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə həsr
olunmuş anım mərasimləri təşkil etmişdir. Həmçinin, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə dünyanın bir sıra şəhərlərində bu qəbildən sərgilər və o
cümlədən, mərasimlər keçirilmişdir. Hazırda bu tədbirlər Leyla xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi fondun
Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyi tərəfindən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Əməkdaşlıq və Dialoq
Uğrunda Gənclər Forumu (İƏTGF) xətti ilə uğurla davam etdirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, İslam Konfransı
Təşkilatı (indiki adı ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı) Xocalı hadisələrini soyqırımı kimi tanıyan ilk
beynəlxalq təşkilatdır. Bundan əlavə, 2008-ci il may ayının 8-də Leyla xanım Əliyevanın xüsusi təşəbbüsü
ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası yaradılmışdır. Bu kampaniya hazırda 60-dan çox ölkədə uğurla davam
etdirilir. 2009-cu ildə ISESCO və İƏTGF arasında imzalanan anlaşmaya əsasən, Xocalı soyqırımının İƏT
ölkələrinin tarix dərsliklərinə əlavə edilməsi barədə razılıq əldə edilmişdir.
Hazırda İƏT üzvü 57 ölkə, o cümlədən, Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və
Herseqovina, Peru, Handuras, Sudan, Rumıniya dövlət və parlament səviyyəsində Xocalı soyqırımını rəsmi
olaraq tanıyan ölkələrdir. Bunlarla yanaşı, ABŞ-ın bəzi ştatları da bu faciəni soyqırımı kimi qəbul edib.
28 ildir gözlənilən Günəş, nəhayət, Xocalı üçün də doğdu. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində
Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində başlayan cavab savaşı düşməni nəinki
susdurdu, həm də qol-qanadını qırdı. Ani bir əmrlə əks-hücum əməliyyatı başlandı. Müzəffər Azərbaycan
Ordusu özünün qan haqqı olan torpaqlarını işğalçı düşməndən birdəfəlik təmizləmək, respublikamızın ərazi
bütövlüyünü bərpa etmək üçün geriyə dönüşü olmayan şanlı və o cümlədən, haqlı zəfər yürüşünə
başlamışdı. Prezident İlham Əliyev tərəfindən “dəmir yumruq” adlandırılan bu hərəkat, sözün həqiqi
mənasında, düşmənin başını əzməyə müvəffəq oldu.
Şanlı Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əmrlərinə dəqiqliklə əməl edərək,
işğalçılar tərəfindən ələ keçirilən torpaqlarımızı bir-bir qaytarır, cəbhə bölgəsindən gələn fərəhverici
xəbərlər xalqın da “dəmir yumruq” kimi birləşməsinə vəsilə olurdu. 10 noyabr 2020-ci ildə rəsmi İrəvanın
hərbi kapitulyasiyaya razılıq verməsi ilə savaş Azərbaycanın möhtəşəm zəfəri ilə yekunlaşdı. Qalan
torpaqlar da həqiqi sahibinə qaytarıldı. Qazanılan tarixi zəfər Xocalıda baş verənləri Azərbaycan xalqına
unutdurmasa da, yaramıza məlhəm oldu. 2021-ci ildə ilk dəfə Xocalı soyqırımının anım günü matəmlə
qarışıq fərəh, qürur göz yaşları ilə yad edilir. Damarlarında Azərbaycan, türk qanı daşıyan, illərlə Xocalını
xatırlayarkən gizlində və aşkarda göz yaşı axıdan hər kəs, bu gün Xocalıda və başqa rayonlarda şəhid olmuş
qardaş və bacılarını yad edərkən iftixarla bu müjdəni verə bilir: Qisasınızı aldıq, Xocalı şəhidləri!
Xalq qəzeti. - 2021.- 25 fevral. - № 43. - S. 5.
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XX əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımı
“Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı
və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanı,
bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir.”
Heydər Əliyev
Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olmuşdur.
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının on illiyi münasibətilə Azərbaycan
xalqına müraciətində qeyd etmişdir: “Bu amansız və qəddar soyqırım aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu
kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu”.
Azərbaycan xalqı 200 il ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə,
soyqırımı siyasətinə məruz qalmışdır. Azərbaycan xalqı tarixi torpaqlarından qovulmuş, qaçqına, məcburi
köçkünə çevrilmiş və bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət olunmuşdur.
Azərbaycanlıların öz tarixi-etnik torpaqlarından qovulması sovet dövründə də davam etmişdir. 1988-ci ildə
öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min azərbaycanlı bu ərazidən qovulmuş, bununla da Ermənistan
monoetnik dövlətə çevrilmişdir. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr, erməni
ideoloqlarının “dənizdən dənizə Ermənistan” adlı sərsəm bir ideyasını reallaşdırmaq cəhdi kəndlərin,
şəhərlərin dağılması, on minlərə günahsız insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi
torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələndi.
XX əsrin sonunda baş vermiş bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə
qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi
kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır.
Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədi nə idi? Bu, bir tərəfdən Qarabağın dağlıq
hissəsində azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər
tərəfdən ümumiyyətlə Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək məqsədi idi.
1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid
aktı həyata keçirdi. Ermənistan hərbi birləşmələrinin şəhərə hücumu zamanı burada yalnız 3 minə yaxın
insan qalmışdı. Çünki mühasirədə qaldığı 4 aydan artıq zaman ərzində blokadada olduğu üçün əhalinin
xeyli hissəsi şəhərdən çıxmaq məcburiyyətində qalmışdı. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürüldü,
1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu. 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70
qoca öldürüldü. 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideynlərindən birini
itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü, onların 150-sinin taleyi indi də məlum
deyil.
Bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla və ağlasığmaz vəhşiliklə həyata
keçirilmişdir.
Şəhər əhalisinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən əvvəlcədən düzəldilmiş
pusqularda qətlə yetirilmişdir. Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən, dörd
gün ərzində Ağdama Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, onlarla meyitin
təhqirə məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13
uşaq) məhkəmə-tibbi ekspertizasından keçirilmişdir. Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin
ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaralan səbəb olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurularaq
öldürülmüşdür. Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın baş dərisinin soyulması faktım da qeydə almışdır.
Ermənilər sağ qalmış insanlar üzərində tamamilə təhqiredici hərəkətlər həyata keçirmişdilər. Onlarım
başının dərisini soymuş, başlarım və bədəninin digər orqanlarım kəsmiş, uşaqların gözlərini çıxarmış,
hamilə qadınların qarnını yarmışdılar. Hücum zamanı Xocalıda istifadəsi qadağan olunmuş 5,45 kalibrli
patronlardan və kimyəvi silahlardan istifadə edilmişdir. Bütün bunlar Ermənistanın Cenevrə konvesiyasının
protokollarını pozaraq, müharibə qaydalarına zidd olaraq dinc sakinlərə qarşı həyata keçirilən soyqırımı
olduğunu təsdiqləyir.
Xocalı soyqırımının xüsusi amansızlıqla törədilməsi rus, gürcü, ingilis, fransız, alman, amerikalı və
digər ölkələrin vətəndaşı olan jurnalist və publisistləri dəhşətə gətirmişdir.
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Xocalı qaçqınlarının BMT, Avropa İttifaqı və Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına
müraciətində deyilir: “Artıq 10 ildən artıqdır ki, biz, qaçqın vəziyyətinə düşmüş xocalılar, ürək ağrısı və
eyni zamanda böyük ümidlə bütün dünyanın sülhsevər xalqlarına, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirik.
Sizdən xahiş edirik, erməni hərbi təcavüzü nəticəsində bizim başımıza gələn bəlaya laqeyd qalmayasınız.
Biz inanırıq ki, dünyanın BMT, Aİ və ATƏT kimi kifayət qədər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, sülhsevər
ölkələri Ermənistan kimi dövlətin belə təcavüzkarlığına və özbaşınalığına qarşı tədbir görəcəklər”.
Cinayət cəzasız qalmamalıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən
ittiham edilməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətlərinin parlamentləri Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətə - Xocalı soyqırımına, əsl soyqırımı hadisəsi kimi
beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət verməlidirlər.
“Bu günə qədər dünyanın 115 ölkəsində şəkil çəkmişəm. 1 milyondan çox fotonun müəllifiyəm.
Onların hamısı mənə əzizdir. Necə demək olar ki, üç uşağım var, ancaq birini çox istəyirəm. Hamısını
istəyərək, sevərək çəkmişəm. Bu fotoların hansına baxsan, onun ayrı bir hekayəsi, nağılı var. Amma bütün
bunlara baxmayaraq, çox təsiredici bir anı Qarabağda, Xocalıdan qaçan yaşlı qadının timsalında yaşadım.
Faciədən 3 gün sonra oğlu və həyat yoldaşının cəsədini tapan, əllərini yuxarı qaldırıb ah-nalə edən qadının
fotosu... Bütün dünya da bu əsərə məyus olmuşdu. Qadın qaça-qaça əllərini açaraq gəlir, amma görür ki,
əzizləri həlak olub. O rəsmi Fransa, Amerika daxil olmaqla dünyanın bir çox ölkələrində sərgilədim,
kitablarıma daxil etdim. Hətta Avropada buna görə ermənilərlə münaqişələrim də olub”.
“Xocalı soyqırımından sonra, 1992-ci il fevralın 28-də Bakıya gəldim. O zamankı “Azərbaycan”
otelində dünyanın müxtəlif ölkələrindən nümayəndələr, jurnalistlər və Qarabağa yardım etmək üçün
müxtəlif təşkilatların əməkdaşları toplanmışdılar. Hoteldə Fransadan gələn qonaqlara yaxınlaşdım. Onların
“Sərhədsiz həkimlər” təşkilatının xətti ilə Qarabağa, amma azərbaycanlılara deyil, ermənilərə yardım
aparacaqlarını öyrəndim. Mən özümü fransız kimi təqdim edərək, onlarla birgə getməyimi xahiş etdim”.
“Azərbaycanlı olduğumu onlara söyləmədim. Bu komanda ilə birlikdə Ağdama gəldim. Ora çatanda
gördüm ki, Xocalıda törədilən erməni vəhşiliyindən canını qurtaranlar buraya axın ediblər. Həmin vaxt
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ermənilərlə danışıq aparırdı ki, azərbaycanlıların meyitlərini geri
qaytarsınlar. Mən orada gətirilən meyitlərin, onların ailələrinin fotolarını çəkməyə başladım. Bu vaxt
erməni əsgərlərindən biri cibindən çay qaşığını çıxararaq mənə göstərdi.
Soruşdum ki, bunu neynirsən? Cavab verdi ki, biz azərbaycanlıları əsir götürəndə bununla gözlərini
çıxarırıq. Mən dünyanın heç bir yerində belə vəhşilik görməmişdim. Həqiqətən bizim meyitləri gətirəndə
gördüm ki, gözü çıxarılıb. Mən həmin fotoları çəkib sərgilərimdə nümayiş etdirdim. Bu müharibə deyildi,
əsl soyqırımı idi”.
İqtisadiyyat.-2021.-25 fevral-3 mart.-№8.-S.3.
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Havva Məmmədova: Tariximizə qanla yazılan Xocalı
İkisahil.TV-nin bugünkü müsaşibi tarix elmləri doktoru Həvva Məmmədovadır
Şəmsiyyə Əliqızı
- Havva xanım, Xocalı faciəsi xalqımıza qarşı amansız soyqırımı idi. Təpədən dırnağa kimi
silahlanmış erməni quldurları keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə qəfildən Xocalıya
hücum çəkərək minillik tarixi olan şəhəri yerlə-yeksan etdilər. Necə bilirsiniz, qanlı qətliam baş verməyə
bilərdimi?
- Bu gün Xocalı soyqırımından 29 il keçir. Xocalıda məsum, günahsız insanlarımız XX əsrin ən
dəhşətli faciəsini, soyqırımını yaşadılar. Əslində, Xocalı faciəsinə gedən yol XX əsrdən başlasa da, ancaq
faciənin kökləri daha əvvələ gedir. I Rus – İran müharibəsi, II Rus –İran müharibəsi və bu müharibənin
nəticəsi olaraq ermənilərin İrəvana, Yelzavetpol quberniyasına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa köçürülməsi,
ən gözəl, münbit torpaqlarda onların yerləşdirildiyi vaxtdan millətimizin faciəsi başlamışdır. Bu da bir alın
yazısı, bir tarixdir ki, Azərbaycan xalqının taleyinə çörəyini yeyən, suyunu içən nankor ermənilərlə qonşu
yaşamaq yazılmışdır.
Ermənistanın ərazi iddiaları və onunla birlikdə cərəyan edən separatizm işğalçılıq və soyqırımı
siyasətinə çevrilərək SSRİ-nin dağılması və müstəqilliyin elan edilməsi dövründə Azərbaycanı ağır
sınaqlarla üzləşdirdi.
Təəssüflər olsun ki, Xocalı soyqırımı ərəfəsində Azərbaycanda dövlətçilik, idarəçilik yox
səviyyəsinə enmişdi. Ölkədə anarxiya, özbaşınalıq baş alıb gedirdi. Orduda vahid komandanlıq yox idi.
Bütün bunlar düşmənə fürsət verdi. Onlar uzun illərdən bəri gözlədiklərinə nail oldular. Xocalını yerləyeksan etdilər, xocalılılara divan tutdular, Xocalıda qanlı qətliam, soyqırımı həyata keçirdilər. Keçilən yola
nəzər saldıqda bir sıra məqamları xatırlamaq yerinə düşərdi. Belə ki, Xocalı faciəsinə gedən yolun
başlanğıcı 1990-cı ilin qanlı 20 Yanvar faicəsi, 1991-ci il noyabrın 20-də Qarakənd üzərində vertalyotun
vurulması və nəticədə Azərbaycanın hökumət və dövlət adamlarının faciəli şəkildə həlak olması, 1991-ci
ilin oktyabrında tarixdə ikinci dəfə müstəqilliyinə nail olmuş Azərbaycan xalqının müstəqilliyinin itirilməsi
təhlükəsi, 1992-ci ildə 28 yanvarda yeganə hava yolu olan Ağdam- Şuşa vertalyotunun vurulması və
nəticədə 40 nəfər azərbaycanlının həlak olması... Xocalı soyqırımına gedən yol bu dəhşətli faciələrdən
keçmişdir.
- Xocalı faciəsinə beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymətin verilməməsinin, bu cinayəti törədənlərin
məsuliyyətə hələ də cəlb olunmamasının səbəbləri nədir?
- Xocalı faciəsindən 29 il keçməsinə baxmayaraq faciə zamanı əli qocaların, körpələrin, qızgəlinlərin qanına batmış Ermənistanın eks-prezidentləri R. Koçaryan, S. Sarkisyan, müdafiə naziri olmuş
S.Ohanyan beynəlxalq məhkəmənin qanunları ilə hələ də cəzalandırılmamışlar. Ermənistanda son 25-30
ildə hakimiyyət başında olmuş bu şəxslərin hər birinin Xocalı soyqırımında, Azərbaycana qarşı baş vermiş
hərbi cinayətlərdə birbaşa əli var. Onlar cinayətkar, hərbi canidirlər. Təəssüf ki, himayədarlarının köməyi
ilə onlar hələ də öz layiqli cəzalarını almayıblar, Azərbaycan xalqına qarşı etdikləri cinayətlərin ədalət
mühakiməsindən yayına biliblər. Bu da bizə qarşı dünyada hökm sürən ikili standartların tərkib hissəsidir.
Gün gələcək, həmin canilər Azərbaycan xalqına, o cümlədən xocalılara qarşı törətdikləri qanlı
cinayətlərə, soyqırımlarına görə cavab verəcəklər. Cinayətkarlar cəzasını alacaq. Necə ki, 44 günlük
müharibədə layiqli dərslərini aldılar. Azərbaycanın dəmir yumruğunu hiss etdilər. Ali Baş Komandanımız
İlham Əliyev və müzəffər ordumuz erməniləri kapitulasiya aktını imzalamağa məcbur etdi. Azərbaycan
xalqı daha bir şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq, özünün qalib xalq olduğunu bütün dünyaya sübut etdi
və düşmən üzərində tarixi zəfər çaldı”. Ali Baş Komandanın Azərbaycan xalqına tarixi müraciətində dediyi
kimi, biz qələbə çaldıq, düşmənin başını əzərək, düşməni torpaqlarımızdan qovaraq yeni reallıq yaratdıq.
Hər kəs bu reallıqla barışacaq, məcbur olub barışacaq, necə ki, Ermənistan barışdı.
- Ermənilərin vəhşiliklərinin, azğınlıqlarının şahidi olan bir çox əcnəbi yazarlar və jurnalistlər
olmuşdur. Ancaq buna baxmayaraq hələ də ikili siyasət Azərbaycandan yan keçmir…
- Əcnəbi jurnalistlərdən Robert Arekilov, Jani Buyunetti, Tomas Qolds, Yuri Romanov, Tomas
Deval bu qanlı faciənin şahidləri olublar. Hadisədən az sonra çəkiliş aparmaq üçün dəvət ediliblər. Amerika
vətəndaşı Tomas Qolds bildirir ki, bizi Xocalıya dəvət etmişdilər. Ancaq biz bilmirdik ki, burada nə baş
verir. Hamımız bu faktın qarşısında aciz qalmışdıq. İnsan insana nə qədər nifrət edə bilər ki, bu böyüklükdə
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qəddarlığa yol verə bilsin. Jurnalist qeyd edir ki, baş vermiş qanlı hadisədən sonra Xocalıda küçələrə
səpələnmiş meyitləri gördük. Bizə deyirdilər ki, heç nədən çəkinməyin meyitlərin üzərindən keçin. Çox
vahiməli mənzərə idi. Külək meyitlərin paltarlarını tərpətdikcə qorxunc mənzərə yaranırdı. Soruşdum ki,
bəs meyitlərin aqibətləri necə olacaq? Çünki bir azdan bu meyitlərdə cürümə yaranacaqdı. Dedilər ki, siz
narahat olmayın, çəkilişdən sonra o meyitlər yığılıb tonqalda yandırılacaq. Bildirdim ki, axı onların
içərisində yaralı vəziyyətdə sağ olanları var. Ancaq veclərinə almadılar. Altı-yeddi yaşlarında bir qızcığaz
sakit-sakit can verirdi, ona yaxınlaşanda gözlərinin siqaretlə yandırılmış olduğunu gördüm. Bir az
keçdikdən sonra yandırılmış tonqalda qalaqlanmış meyitlərin üzərinə bu qızcağızı da tulladılar. Hələ sağ
vəziyyətdə idi. İmdad diləyirdi. Bu hadisədən sonra uzun müddət özümə gələ bilmədim. Çəkdiyim
qısametrajlı film əllərimi yandırdı. Səhər oyandım ki, bütün saçlarım ağarıb.
Robert Arekilov da etiraf etdi ki, biz o gündən Ermənistana nifrət etdik…Çünki ermənilərin
Qarabağda əliyalın dinc əhaliyə qarşı apardığı bu soyqırımı hadisəsinin heç bir müdafiə olunası tərəfi
yoxdur. Xocalı faciəsinə başçılıq edən Serj Sarkisiyan verdiyi müsahibələrində bir daha bu vəhşiliyi, bu
qəddarlığı törədən «qəhrəman» ” kimi utanmadan, çəkinmədən danışır. «The Times of London»” mətbuat
agentliyində çalışan jurnalist, «Çornıy Sad»” kitabının müəllifi Tomas de Vaala verdiyi müsahibəsində
bildirir ki, «Xocalı olayına qədər azərbaycanlılar fikirləşirdilər ki, bizimlə zarafat etmək olar, ermənilər
dinc əhaliyə əl qaldıra bilməzlər. Biz bu yanlış sindromu sındıra bildik. Baş verənlər göz önündədir…»
- Qeyd etdiniz ki, Xocalıda məhv olan insanlarla bağlı kitabınız var. O hadisələrin şahidləri ilə
görüşmək, müsahibə almaq üçün deyərdim ki, cəsarət tələb edir…
- Elədir… Xocalı əsirliyindən gələn insanlarla görüşmək böyük ürək tələb edir. Çünki elə ağır
sarsıdıcı hadisələrə şahidlik ediblər ki, özləri də dözə bilmirlər. Ancaq bu insanların vasitəsilə ermənilərin
iç üzünü açıb dünya gördü.
Bu gün hər bir ziyalının üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Biz bu insanların faciəsini dünyaya
çatdırmaqda dövlətimizə, bu işdə xocalıların haqq səsini dünyaya çatdırılmasında xüsusi olaraq böyük
əməyi olan Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya dəstək olmalıyıq.
- Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində hansı işlər görülür?
-1993-cü ilə kimi Xocalı soyqrımına siyasi qiymət verilmədi. Xocalıya siyasi qiyməti ulu öndər
Heydər Əliyev verdi. 1994-cü ildə sağ qalan, o müdhiş gecənin fəlakətindən qurtaran insanlarla görüşdü.
Onların dərdinə şərik oldu. Onların bütün problemlərinin həllini dövlət üzərinə götürdü.
Hər il 26 fevral gününü Milli Matəm Günü elan etdi. Dünya dövlətlərinə müraciət etdi. Heydər
Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra
azərbaycanlıların XX əsrdə soyqırımına, deportasiyaya məruz qalması ilə bağlı fərmanlar verdi. Bu
fərmanlarda bir daha göstərilirdi ki, xalqımızın başına gələn müsibətləri unutmaq olmaz.
Hər il Xocalı faciəsi dünyanın 80-dən artıq ölkəsində Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva, Fondun Moskva nümayəndəsi və vitse-prezidenti
Leyla xanım Əliyeva tərəfindən yüksək təşkilatçılıqla həyata keçirilir. Leyla xanım Əliyeva İslam
Konfransı Təşkilatına daxil olan ölkələrlə birlikdə «Xocalıya ədalət» kampaniyasını uğurla davam etdirir.
Nəticədə okeanın o tayında, Avropada və bir sıra ölkələrdə Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyan
dövlətlərin sayı getdikcə artır. İllər ötüb keçəcək. Ancaq nə Xocalı dərdi, nə də xocalıların naləsi yaddan
çıxmayacaq. Xocalı faciəsi bizim qan yaddaşımızdır. Gələcək nəsillərimiz o müdhiş gecəni – 26 fevralı
unutmayacaq.
İki sahil.-2021.-24 fevral.-№35.-S.9.
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Bəşəriyyətə və insanlığa qarşı soyqırımı – Xocalı faciəsi
Zümrüd Bayramova
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağ
ərazisindəki keçmiş SSRİ-nin Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin və hərbi
texnikasının bilavasitə iştirakı ilə Xocalı şəhərini zəbt edərək, xalqımıza qarşı analoqu olmayan
soyqırımı aktı həyata keçirib. Ermənilərin həyata keçirdikləri soyqırımı zamanı Xocalı şəhəri
tamamilə dağıdılıb, 63 uşaq, 106 qadın və 70 qoca xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə qətlə yetirib, 8
ailə tamamilə məhv edilib. 114 nəfər itkin düşüb, 487 nəfər isə əlil olub. Şahid ifadələrinə əsasən 69
nəfərin əsir və girovluqda saxlanıldığı təsdiq olunub.
Bu hadisə XX əsrin ən dəhşətli və qəddar faciələrindən biri hesab edilə bilər. Xocalı faciəsi tarixdə
bizə məlum olan Babiyar, Xatın, Liditse, Srebrinitsa soyqırmı faciələri ilə eyni səviyyədə durur. Xocalı
faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı
müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir.
Öz miqyasına və dəhşətlərinə görə dünya tarixində analoqu az olan Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni
şovinistləri və ideoloqları uzağa gedən məqsəd güdürdülər.
Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır
beynəlxalq cinayət sayılır. Bu, BMT Baş Məclisinin 1948-ci il tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilib və 1961-ci
ildə qüvvəyə minən soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və təqsirkarların cəzalandırılması haqqında
Konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunub. "Memorial" Hüquq-Müdafiə Mərkəzi də
təsdiq edir ki, Xocalıya hücum zamanı erməni silahlı dəstələrinin dinc əhaliyə qarşı hərəkətləri Cenevrə
Konvensiyasına, həmçinin, Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin maddələri kobud qaydada
ziddiyyət təşkil edir. Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı aktı Dağlıq Qarabağ bölgəsinin işğalı zamanı
Ermənistan Respublikasının həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin yeni bir mərhələsi olub. Əlbəttə
ki, ermənilər Xocalı soyqırımını törətməkdə siyasi və strateji məqsəd güdürdülər. Belə ki, Xocalı Dağlıq
Qarabağda strateji əhəmiyyətli mövqeyə malik idi, həm də düşmənin məkrli niyyətlərinin reallaşmasına ən
böyük maneə rolunu oynayırdı. Dağlıq Qarabağı işğal etməyi qarşılarına əsas məqsəd kimi qoyan
Ermənistan silahlı birləşmələri, nəyin bahasına olursa-olsun, bu maneəni aradan qaldırmağa çalışırdılar.
Xocalının işğalı 1991-ci ilin oktyabrından, erməni quldur birləşmələrinin şəhəri mühasirəyə almasından
başlayır. Həmin vaxtdan etibarən bütün avtomobil yolları bağlanmış, cığır və keçidlər ermənilərin nəzarəti
altına keçmişdi. Əraziyə yalnız havadan daxil olmaq mümkün idi ki, bu da böyük risk tələb edirdi. İşğal
ərəfəsində Şuşa səmasında sərnişin vertolyotunun vurulması 40 nəfər azərbaycanlının həyatına və Xocalı
sakinlərinin ümidlərinə son qoydu.
Faciənin baş verməsindən xeyli əvvəl artıq şəhərdə vəziyyət də gərginləşmişdi. Xocalı sakinləri
şəhəri əldən vermək fikrində deyildilər və əli silah tutan hər bir Xocalı sakini ata-baba yurdunun
müdafiəsinə qalxmışdı. 1992-ci il fevralın 25-də gecə saat 23-də ermənilər keçmiş SSRİ-nin 366-cı
motoatıcı alayı ən müasir döyüş silahlarının və canlı qüvvələrinin köməyi ilə qəflətən şəhərə güclü hücuma
keçmişdi. 1992-ci il fevralın 26-da baş verən faciə xalqımızın taleyində ən ağır və acılı anlarından biri kimi
yaşandı. Yüzlərlə dinc sakin tarixdə analoqu olmayan işgəncələrlə öldürüldü, meyitləri təhqir olundu.
Uşaqlar, qadınlar, qocalar və bütöv ailələr məhv edildi. XX əsrin sonunda təkcə Azərbaycan xalqına qarşı
deyil, bütün insanlığa qarşı ən ağır cinayətlərdən biri baş verdi. Xocalı faciəsi öz ağırlığına, vəhşiliyinə və
amansızlığına görə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətlər sırasında xüsusi yer tutur.
Erməni şovinist millətçilərinin həyata keçirdikləri etnik separatizmin, başqa xalqlara qarşı nifrət və
terror ideologiyasının dünya üçün təhlükə yaratması diqqətə çatdırılmalıdır.
Bildiyimiz kimi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclis "Xocalı Soyqırımı Günü
haqqında" qərar qəbul edib. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə
sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında" 1997-ci il 25 fevral tarixli Sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-da
saat 17.00-da Azərbaycan Respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram
əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan edilir.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə artıq neçə illərdir ki, "Xocalıya ədalət" kampaniyası
çərçivəsində Xocalı soyqırımı dünyanın bir çox ölkələrində qeyd olunur. Soyqırımına həsr olunmuş silsilə
tədbirlər Fondun nümayəndəliyi tərəfindən silsilə olaraq təbliğat materialları əsasında bir sıra şəhərlərdə
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keçirilir. "Xocalı soyqırımı" filmi, ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri əks etdirən fotoşəkillər və
müxtəlif illərdə xarici ölkələrin nüfuzlu nəşrlərində Xocalı faciəsi haqqında dərc edilmiş materiallar
nümayiş olunur. "Qarabağ həqiqətləri" bukleti də bu sırada önəmlidir. Buklet Qarabağın tarixi,
münaqişənin başlanması, Xocalı soyqırımı, erməni təcavüzünün nəticələri, erməni terror təşkilatlarının
Azərbaycana qarşı fəaliyyəti haqqında ətraflı informasiya almağa imkan verir. "Xocalıya ədalət" rep
üslubunda yazılmış mahnı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezident Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında bir vasitə oldu. Mahnıya çəkilən klipin çəkilişləri
Şəhidlər xiyabanında və Ağcabədi rayonunu qaçqın düşərgəsində aparılmışdır. Bütün bunlarla yanaşı,
Koreya dilində Xocalı soyqırımı haqqında videoçarx hazırlanaraq, ən böyük axtarış saytı olan "Naver",
eləcə də "Google" və "Youtube"da yerləşdirilib. Videoçarxda Xocalı hadisələrinin XX əsrin ən böyük
faciəsi kimi tarixə yazıldığı, faciə zamanı yüzlərlə dinc sakinin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
vəhşicəsinə qətlə yetirildiyi, dözülməz işgəncələrə məruz qaldığı və doğma yurd-yuvalarından didərgin
salındığı bildirilir.
Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq təbliğat-təşviqat
kampaniyası çərçivəsində "Müharibə cinayətinin Xocalı şahidi. Ermənistan müttəhim kürsüsündə" adlı
kitab çap edilib.
Artıq Xocalı faciəsinin soyqırımı olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların
qərarlarında, qətnamələrində əksini tapır. Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan, Bosniya və Herseqovina,
Rumıniya, Çexiya, İordaniya, Honduras, Qvatemala, Panama, Sudan parlamentləri, ABŞ-ın ştatlarının
qanunverici orqanları və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımını tanıyan və pisləyən sənədlər qəbul
ediblər.
Azərbaycan xalqı Xocalı qurbanlarının xatirəsini daim yad edir və bu həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün dövlətimiz bütün imkanlardan geniş istifadə edir. XX əsrin sonunda
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş soyqırım olan Xocalı faciəsi tariximizin ən acı səhifəsi kimi
gənclərimizin vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rol oynayır. Elə 44 günlük Vətən müharibəsində vətən
oğullarının göstərdikləri qəhrəmanlıq onların vətənpərvərliyinin ifadəsi idi.
Səs.-2021.-24 fevral.-№35.-S.6.
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Xocalı qurbanlarının qisasının alınması ilahi ədalətin təcəllisidir
Zahid Rza
Tarixi həqiqətdir ki, təxminən 200 il ərzində xalqımız bəşəriyyətin üz qarası olan erməni millətçişovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırım siyasətinə məruz qalıb. 1828-ci il Türkmənçay və
1829- cu il Ədirnə sülh müqaviləsindən sonra Rusiya imperiyası tərəfindən Azərbaycanın tarixi
torpaqlarına məqsədli şəkildə köçürülən ermənilər öz havadarlarının köməyi ilə zaman-zaman
azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar törədiblər.
Qaniçən ermənilərin bu cinayətkar əməlləri nəticəsində öz tarixi torpaqlarından qovulan, məcburi
köçkünə çevrilən azərbaycanlıların ağır faciəsi bolşevik-sovet hakimiyəti illərində də davam edib. Belə ki,
Çar Rusiyasının Cənubi Qafqazda etnik tərkibin süni sürətdə dəyişdirilməsi siyasətini XX əsrdə
cinayətkarcasına davam etdirən cəllad, türk-müsəlman düşməni Stalinin anti-Azərbaycan qərarları
nəticəsində 1948-1953-cü illərdə Ermənistandan 150 min azərbaycanlı deportasiya olunmuş, Azərbaycanın
Kür-Araz düzənliyində yerləşdirilmişdir. Ermənipərəst M.Qorbaçovun SSRİ-yə rəhbərliyi dövründə-1988ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min azərbaycanlı Ermənistandan qovuldu.
O illərdə Dağlıq Qarabağ ətrafında azğınlaşmış ermənilərin cinayətkar əməlləri nəticəsində kəndlər,
şəhərlər viran edildi, on minlərə günahsız insan öldürüldü, yüz minlərlə azərbaycanlı öz tarixi
torpaqlarından didərgin düşdü. Faşist ermənilər tərəfindən Malıbəylidə, Qaradağlıda, Meşəlidə,
Kərkicahanda və digər yaşayış məntəqələrində dinc əhaliyə divan tutuldu, minlərlə qoca, qadın və uşaq
amansızcasına qətlə yetirildi.
1992-ci ilin fevral ayında Xocalının azərbaycanlı əhalisinə qarşı misli görülməmiş soyqırım törədildi.
Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid aktı həyata keçirdi. Ermənistan
hərbi birləşmələrinin şəhərə hücumu zamanı burada yalnız 3 minə yaxın insan qalmışdı. Çünki mühasirədə
qaldığı 4 aydan artıq zaman ərzində blokadada olduğu üçün əhalinin xeyli hissəsi şəhərdən çıxmaq
məcburiyyətində qalmışdı. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər ödürüldü, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc
sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu. 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca qətlə yetirildi. 8 ailə
tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideynlərindən birini itirdi. Faciə baş verən
gecə 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü, onların 150-sinin taleyi indi də məlum deyil. Erməni faşistləri
sağ qalmış insanlar üzərində insanlığa yaraşmayan təhqiredici hərəkətlər həyata keçirmişdilər. Erməni
cəlladlar insanların başının dərisini soymuş, uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarnını
yarmışdılar. Xocalıda dinc əhaliyə qarşı beynəlxalq konvensiyalar tərəfindən istifadəsi qadağan olunmuş
5,45 kalibrli patronlardan və kimyəvi silahlardan istifadə edilmişdir.
XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı soyqırımı yüz illər ərzində xalqımza qarşı həyata keçirilən
faşist, terrorçu və cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. Bəşər tarixinin ən dəhşətli və faciəli
səhifələrindən olan Xocalı soyqırımı Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir
sırada dayanır. Beynəlxalq ictimaiyyət, bütün sülhpərvər insanlar bilməlidirlər ki, Xocalı soyqırımı təkcə
Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır cinayətdir. Bütün beynəlxalq
təşkilatlar, dünya dövlətləri, onların parlamentləri cinayətkar Ermənistanın xalqımıza qarşı törətdiyi hərbi
cinayətə - Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verməlidirlər.
Bu qətliamı törədənlər, xüsusi ilə də cinayətkar, insanlıq sifətini itirmiş cəllad Seyran Ohanyan, Serj
Sarkisyan eləcə də Robert Koçaryan və digərləri baş vermiş soyqırımın günahkarları kimi beynəlxalq
tribunal qarşısında cavab verərək öz layiqli cəzalarını almalıdırlar və alacaqlar da.
Cinayət heç vaxt cəzasız qalmır. Haqq-ədalət gec də olsa öz yerini tapır. Nəhayət ki, 2020- ci ildə 44
günlük Vətən müharibəsində qəhrəman Azərbaycan Ordusunun erməni təcavüzkarları üzərində tarixi
Zəfəri ilə ilahi və tarixi ədalət təcəlli etdi. Azərbaycanın “Dəmir Yumruq”əməliyyatı ilə darmadağın olan
işğalçılar, terrorçular, uşaq qatilləri öz layiqli cəzalarını aldılar. Bütün şəhidlərimizin və Xocalı
qurbanlarının qisası alındı. Ruhları şad, məkanları cənnət olsun…
İki sahil.-2021.-24 fevral.-№35.-S.9.
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Xocalı soyqırımı – erməni faşizminin iç üzü
Bəhram Zahidov,
Azərbaycan Respublikası Veteranlar Birliyinin hüquq və kadr şöbəsinin müdiri,
hüquq elmləri doktoru, professor
Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin yüzilliklər boyu türk və Azərbaycan xalqlarına qarşı
apardığı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi idi. Faciəyə beynəlxalq hüquqi-siyasi
qiymət verilməsinə nail olmaq insanlıq və vətəndaşlıq borcumuzdur. Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın
bir müddət ərzində erməni millətçilərinin və onların havadarlarının xalqımıza qarşı apardığı etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və qanlı səhifəsi idi. Bu mənfur siyasət xalqımıza saysızhesabsız müsibətlər və əzab-əziyyətlər gətirmişdir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Dövlət müstəqilliyimizin tarixi bərpası bizim nəslin, həmyaşıdlarımın yaddaşında silinməz xatirələr
buraxıb. Xüsusən bizim dövrün gəncliyinin (artıq biz yaşlı nəslin nümayəndələriyik) əldə etdiyi bütün
uğurlar ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Tale elə gətirmişdir ki, həmin illərdə mən
Milli Məclisin deputatı kimi, Heydər Əliyevlə bir məclisdə təmsil olunmaq şərəfinə nail olmuşam. Ulu
öndərin mürəkkəb və çıxılmaz vəziyyətlərdə “hakimiyyət ustası” olduğunun canlı şahidinə çevrilmişəm.
Xocalı hadisələrinə ən obyektiv, ədalətli və prinsipial qiyməti də məhz Heydər Əliyev vermişdir. Burada
xüsusilə qürur hissi ilə qeyd etməyi vacib bilirəm ki, Xocalı hadisəsi ilə bağlı parlamentdə keçirilən ilk
müzakirələrdə məruzəni də mən etmişəm və onun soyqırımı cinayəti olduğunu, beynəlxalq hüquq normaları
əsasında tam sübuta yetirməyə çalışmışam. Sonradan isə mən, həm də Milli Məclisin Xocalı hadisələrini
tədqiq edən deputat – istintaq komissiyasının üzvü seçilməklə, yekun rəyin hazırlanmasında iştirak etmiş
və onu imzamla təsdiq etmişəm.
Bu gün Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin
qətiyyəti və cəsarəti ilə 30 ilədək əsarətdə olan Qarabağ torpağının 44 günə, qəhrəman ordumuz tərəfindən
azad edilməsi tariximizdə, çox şərəfli bir hadisə kimi qiymətləndirilməlidir. Bəlkə də, milli tariximizdə bu
qələbə min illərlə xatırlanacaq və minnətdarlıqla yad ediləcəkdir. Belə şərəfli günlərdə, Xocalı soyqırımını
xatırlamaq, onun acı nəticələrini hüquqi cəhətdən təhlil etmək və erməni faşizminin iç üzünü açmaq çox
önəmlidir. Uzun illərdir ki, yazdığm məqalələrdə Xocalı, o cümlədən Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
beynəlxalq səviyyədə hərbi tribunalın yaradılması ideyasını irəli sürsəm də, bu hələ də reallaşdırılmamışdır.
Elə bu yaxın günlərdə ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri, tanınmış diplomat Riçard Kozlariç və bu sahədə
digər tanınmış mütəxəssislərin münaqişə ilə bağlı təxirə salınmadan və beynəlxalq səviyyədə hərbi
tribunalın yaradılması məsələsinin həll edilməsinin zəruriliyini əsaslandırması, mövqeyimizin hüquqi
baxımdan haqlı olduğunu tam təsdiq edir.
Onu da etiraf edək ki, bu gün dünyada beynəlxalq hüququn prinsipləri və şərtləri artıq yavaş-yavaş
unudulmaqda və deklorativ səciyyə daşımaqdadır. Necə deyərlər, kim güclüdürsə, hüquq və üstünlük də
onun tərəfindədir. Çünki indi münaqişə və müharibələr hüquqla yox, daha çox və təəssüf ki, dünya
güclərinin iradəsi ilə idarə olunur. Dünyada hegemonluğu ələ keçirmək istəyən qüdrətli dövlətlərin iddiaları
isə bitib-tükənmək bilmir, haqq-ədalət ayaq altında tapdalanır. Elə buna görə də keçən əsrdə baş verən iki
dünya müharibəsi bəşəriyyətə çox böyük itkilər hesabına başa gəldi. Nəticədə beynəlxalq miqyasda sülhü
və təhlükəsizliyi qoruyub saxlamaq, mübahisələrin və münaqişələrin dinc vasitələrlə və ədalətlə nizama
salınmasını təmin etmək, insan hüquqlarını və azadlıqlarını qoruya bilən və dünya dövlətlərinin iradəsini
ifadə edən beynəlxalq bir təşkilatın yaradılmasına böyük zərurət var idi. Bu məqsədlə 1945-ci il iyunun 26da San-Fransiskoda Birləşmiş Millətlər Konfransının yekun iclasında yeni bir təşkilatın – Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi təsdiq olundu və bu, 1945-ci il oktyabrın 24-dən qüvvəyə mindi. BMTnin Baş Məclisi 11 dekabr 1946-cı il tarixli, 96 saylı qətnaməsində soyqırımının beynəlxalq hüquq
normalarını pozduğunu, xeyirxah bəşəriyyətin ruhuna və məqsədlərinə zidd olduğunu, sivil dünyanın onu
pis bir əməl kimi səciyyələndirdiyini nəzərə alaraq, soyqırımı əməllərinin cinayət kimi qiymətləndirilməsini
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zəruri hesab etdi. Buna görə də bəşəriyyət tarixində ilk dəfə olaraq 1948-ci ilin 9 dekabrında “Genosid
cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında” BMT Konvensiyası qəbul edildi. Bu
konvensiya 1951-ci il yanvarın 12-dən qüvvəyə mindi. Beynəlxalq hüquqda “genosid” termini (yunan
dilində olan “genos” – nəsil, kök, soy mənasını verən sözlə, latın dilində “öldürürəm” mənasını verən
“caedo” sözlərinin birləşməsi nəticəsində yaranan “genosid” termini) – Azərbaycan dilində “soyqırımı”
mənasını verməklə, ilk dəfə olaraq 1944-cü ildə yəhudi mənşəli polşalı hüquqşünas Rafael Lemkin
tərəfindən, Avropa yəhudilərinin faşistlər tərəfindən milli mənsubiyyətinə görə kütləvi şəkildə, dövlət
səviyyəsində, planlı surətdə məhv edilməsi siyasətini ifadə edən bir termin kimi işlədilməyə başlanıldı.
Tarixən aparılan siyasətin sonrakı mərhələlərində ilk dəfə olaraq beynəlxalq hüquqda insan
qruplarının milli, etnik, irqi, dini mənsubiyyətinə görə kütləvi şəkildə məhv edilməsinə yönələn cinayət
əməlləri “soyqırımı” adlandırılmağa başlandı. Nəticədə 9 dekabr 1948-ci ildə “Genosid cinayətinin
qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında” BMT Konvensiyası qəbul edildi. Həmin
konvensiyanın 2-ci maddəsinin tələbinə görə milli, etnik, irqi, yaxud dini qrupun üzvlərinin öldürülməsi,
onlara ağır bədən xəsarətlərinin yetirilməsi, hər hansı qrup üçün qəsdən onu tam, yaxud qismən fiziki
məhvini nəzərdə tutan həyat şəraitinin yaradılması, bu qrupdan olan doğumun qarşısını almağa yönəldilmiş
tədbirlərin görülməsi, uşaqların zorla bir insan qrupundan alınıb başqasına verilməsi kimi hərəkətlər
“soyqırımı” hesab edilir. Konvensiyanın 3-cü maddəsinin tələbinə görə, soyqırımı, belə əməlləri törətməyə
yönəlmiş gizli sövdələşmə, soyqırımı cinayətlərini törətməyə birbaşa və açıq təhrik, soyqırımı törətməyə
yönəlmiş qəsd və soyqırımında iştirak etmək kimi əməllərin hər hansı birini törətmiş şəxslər, soyqırımı
cinayətini törətmiş hesab olunur və cəzalandırılırlar.
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra BMT-nin üzvlüyünə qəbul
edildi. Bundan sonra ölkəmiz 31 may 1996-cı il tarixli qanunla BMT-nin “Genosid cinayətinin qarşısının
alınması və onun cəzalandırılması haqqında” 9 dekabr 1948-ci il tarixli Konvensiyasına qoşuldu. Ulu öndər
Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanı ilə ölkəmizdə hər il 31 mart tarixi “Azərbaycanlıların
Soyqırımı Günü” kimi qeyd edilməyə başlanıldı. Müstəqillik illərində qəbul edilən Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin “Sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlər”ə görə məsuliyyət nəzərdə
tutan VII bölməsinin “Sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlər” adlanan VI fəslinin 103-cü maddəsində
“soyqırımı”na, 104-cü maddəsi “soyqırımının törədilməsinə təhrik etmə”yə görə cinayət məsuliyyəti
müəyyən edilmişdir. Bu tərkiblər Azərbaycan Respublikasının yeni Cinayət Məcəlləsinə ilk dəfə daxil
edilsə də, əslində, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı cinayətlərinin tarixi yüz ildən artıq bir dövrü əhatə edir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 mart 1998-ci il
tarixli fərmanda 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953, 1988-1994-cü illərdə azərbaycanlılara qarşı sistemli
şəkildə soyqırımı cinayətlərinin törədildiyi xüsusi vurğulanmışdır. Tarixən “Şərq məsələsi”nin tərkib
hissəsi kimi formalaşdırılan “erməni məsələsi” 1988-ci ilin fevral ayından başlayaraq Azərbaycan
Respublikasının tərkibində fəaliyyət göstərən, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində
yaşayan və fəaliyyət göstərən bir qrup erməni separatçı – faşistinin səyi ilə yenidən qızışdırıldı,
Ermənistandan və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisindən əhali milli, etnik və dini mənsubiyyətinə görə
qovulmağa, öldürülməyə və ən qəddar cinayətlərə məruz qaldı. Etiraf edək ki, 1992-ci il fevralın 26-da
törədilən “Xocalı soyqırımı” bütün bu cinayətlər içərisində xüsusilə ağır ictimai təhlükəliliyi və dəhşətləri
ilə erməni faşizminin iç üzünü açmaq baxımından daha səciyyəvi mahiyyət daşıyır. Keçmiş SSRİ-nin
Zaqafqaziyada yerləşən 4-cü ordusunun 23-cü diviziyasının 366-cı motoatıcı alayının (alay komandiri
Zarviqorov) tərkibində milliyyətcə erməni olan çoxsaylı zabit və çavuş xidmət edirdi. Alayın ikinci
motoatıcı taqımının komandiri, mayor Seyran Ohanyan (Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri), üçüncü
motoatıcı taqımının komandiri mayor Y.Nabokixinin həyat yoldaşı milliyyətcə erməni idi. Birinci taqımın
qərargah komandiri, milliyətcə erməni olan V.Citciyan, topçu taqımının komandiri isə kapitan
Q.Liqodexiya idi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən qızğın dövründə 366-cı alayın tabe olduğu
Zaqafqaziya hərbi dairəsinin komandir müavini, general-leytenant Q.Ohanovun da milliyyətcə erməni
olması mövqelərin real vəziyyəti haqqında tam təsəvvür yaradır. Beləliklə, o dövrün müasir sovet döyüş
silahları ilə yaxşı silahlanmış 366-cı alayın “Dağlıq Qarabağ separatçı qüvvələri”nin qərargah rəisi Arkadi
Tomasyanın, müdafiə naziri Serj Sarkisyanın (sonradan Ermənistan prezidenti), Ermənistanın keçmiş
rəhbəri Robert Köçəryanın və digər erməni liderlərinin səfərbər olaraq Xocalı şəhərində azərbaycanlılara
və Axıska türklərinə qarşı soyqırımı cinayətini həyata keçirdilər.
1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni hərbi birləşmələri 366-cı alayın şəxsi heyəti
ilə birlikdə Xocalı şəhərinin dinc əhalisinə qarşı silahlı hücuma keçdi. Yeddi min nəfər əhalisi olan bu şəhər
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yerlə-yeksan edildi. Şəhərin əhalisi isə yalnız azərbaycanlı, türk və müsəlman olduqlarına görə kütləvi
surətdə qətlə yetirildilər. Müharibə qanunları tamamilə pozularaq dinc əhaliyə, qocalara, qadınlara,
uşaqlara, köməksizlərə qarşı ən amansız qətl üsullarından istifadə edildi. Nəticədə 613 nəfər, o cümədən
onlardan 106 nəfər qadın, 63 nəfər uşaq və 70 nəfər qoca xüsusi qəddarlıqla öldürüldü, 8 ailənin həyatına
tamamilə son qoyuldu, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərdən birini itirdi, 487 nəfər ağır
yaralandı, 1275 nəfər girov götürüldü, o cümlədən onlardan 150 nəfərinin taleyi haqqında indiyə qədər heç
bir məlumat yoxdur.
Xocalıda ermənilərin törətdikləri qətliam hərəkətlərində sülh və insanlıq əleyhinə olan, müharibə
cinayətlərinin tərkibləri – Azərbaycan Respublikası CM-in 103 (soyqırımı), 104 (soyqırımın törədilməsinə
təhrik etmə), 105 (əhalini məhv etmə), 107 (əhalini deportasiya etmə və məcburi köçürmə), 112 (beynəlxalq
hüquq normalarına zidd azadlıqdan məhrum etmə), 113 (işgəncə), 115 (müharibə qanunlarını və ədaləti
pozma), 116 (silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüququ pozma), 117 (silahlı münaqişə zamanı
cinayətkar əmr vermə), 118 (hərbi soyğunçuluq) cinayətlərinə yol verildi. Xocalı şəhərində
azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı cinayətləri – bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayət əməlinin
törədildiyi, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputat–istintaq komissiyasının, Azərbaycan
Respublikası Baş Prokurorluğunun xüsusi istintaq qrupunun topladığı materiallarla – ifadə və üzləşmələrlə,
sənədlərlə, videoçəkilişlərlə, məhkəmə ekspertizasının rəyləri ilə mübahisəsiz qaydada sübuta yetirilir.
Cinayətin təşkilatçıları, icraçıları və köməkçiləri tam müəyyən edilsə də, onlar indiyə qədər cəzasız
qalmışlar.
Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu BMT-nin “Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun
cəzalandırılması haqqında” 9 dekabr 1948-ci il konvensiyasının 6-cı maddəsi, Azərbaycan Respublikasının
Cinayət və Cinayət Prosessual məcəllələri Xocalıda soyqırımı kimi ağır cinayətləri törətməkdə ittiham
olunan şəxslərin cinayət işlərinə Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli məhkəmələrində, yaxud
yurisdiksiyası onun yurisdiksiyasını tanımış Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində baxılmasını və təqsirli
şəxslərin layiqincə cəzalandırılması üçün bütün qanuni tədbirlərin görülməsini tələb edir. BMT
Nizamnaməsinin 92-ci maddəsinə əsasən Beynəlxalq Məhkəmə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas
məhkəmə orqanı hesab olunur. Baş Məclis və ya Təhlükəsizlik Şurası Beynəlxalq Məhkəmədən istənilən
hüquqi məsələ üzrə məsləhət xarakterli rəy verməyi xahiş edə bilər. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin
Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinə görə BMT-nin əsas məhkəmə orqanı kimi yaradılan Beynəlxalq Məhkəmə
öz nizamnaməsinin müddəalarına müvafiq olaraq təşkil olunur və fəaliyyət göstərir. O, öz funksiyasını
həyata keçirmək üçün prosedur qaydalar müəyyən etmək səlahiyyətlərinə malikdir (mad. 30). Məhkəmənin
yurisdiksiyasına dövlətlərin ona təqdim etdiyi bütün işlərə, o cümlədən BMT Nizamnaməsində və
konvensiyalarda xüsusi olaraq göstərilmiş bütün məsələlər üzrə işlərə baxa bilərlər.
Bütün bunlara baxmayaraq, Beynəlxalq Məhkəmənin Nizamnaməsinin 34-cü maddəsinin tələbinə
görə “yalnız dövlətlərin bu məhkəmənin baxdığı işlərdə tərəf ola bilməsi prinsipi” birmənalı şəkildə təsdiq
edir ki, bu məhkəmə ayrı-ayrı fiziki şəxslərin törətdikləri cinayət işlərinə baxmaq statusuna malik deyildir.
Bu, o demək deyil ki, soyqırımı və digər ağır cinayətləri törədənlərin əməlləri cəzasız qalmalıdır. Bəşər
tarixinin ən qəddar müharibələrindən olan II dünya müharibəsindən sonra bəşəriyyət əleyhinə törədilmiş
ən ağır cinayətlərə görə Nürnberq Beynəlxalq Tribunalı 8 avqust 1945-ci ildə SSRİ, ABŞ, Böyük Britaniya
və Fransa hökumətləri arasında Avropa ölkələrində əsas hərbi cinayətkarların tribunala verilməsi və
cəzalandırılması haqqında bağlanmış dövlətlərarası saziş əsasında, Tokio Tribunalı isə 19 yanvar 1946-cı
ildə müttəfiq dövlətlərin baş komandanlarının birgə iclasında təsis edilmişdir. Bundan fərqli olaraq,
Yuqoslaviya və Ruanda tribunalları BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təsis edilmişdir. Beynəlxalq
Cinayət Məhkəməsi Roma şəhərində BMT-nin Diplomatik konfransında 17 iyul 1998-ci ildə təsis
edilmişdir. Bu məhkəmə beynəlxalq birliyi narahat edən ən ciddi cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyan
şəxslərə münasibətdə yurisdiksiyasını həyata keçirməyə səlahiyyətli olan daimi bir orqan kimi
yaradılmışdır. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statutunun 5, 6-cı maddələrinə əsasən bu
məhkəmə genosid cinayətlərini icraata qəbul etmək və mahiyyəti üzrə baxmaq səlahiyyətinə malikdir.
Bütün bunlarla yanaşı, Roma statutunun “Ratione temporis yurisdiksiyası”na (11-ci maddə) görə məhkəmə
yalnız status qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra, yəni, 17 iyun 1998-ci ildən sonra törədilmiş cinayətlərə
münasibətdə müvafiq yurisdiksiyaya malikdir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusunun 5-ci
maddəsinin tələbinə əsasən, bu məhkəmənin yurisdiksiyası yalnız Roma statusunun iştirakçısı olan
dövlətlərə şamil edilə bilər. Haaqa Tribunalında isə məsələyə o vaxt baxıla bilər ki, həmin cinayətlər Roma
statutunu ratifikasiya etmiş dövlətin ərazisində və bu statutu ratifikasiya etmiş dövlətin vətəndaşı tərəfindən
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törədilmiş olsun. Bundan başqa, soyqırımı cinayətlərinin beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə təhlükə
yaradan vəziyyətdə törədildiyi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının BMT Nizamnaməsinin VII bölməsinə
müvafiq olaraq, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət etdiyi hallarda da baxıla bilər. Bu hüquqi
əsaslar və hüquqi şərtlər hazırda mövcud olmadığına görə də Xocalı soyqırımını törədənlərin cinayət işinə
Haaqa Tribunalında baxılması mümkünsüzdür. Çünki Azərbaycan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin
Roma statutunu imzalamamışdır və ölkəmiz bu beynəlxalq təşkilatın subyekti deyildir. Ermənistan isə 1
oktyabr 1999-cu ildə Roma statutunu imzalasa da, lakin onu indiyə qədər ratifikasiya etməmişdir. Buna
görə də Xocalı soyqırımını törədənlərin əməlləri Haaqa Tribunalının yurisdikasiyasının təsiri altına düşsə
belə, Azərbaycan bu statutu imzalamadığından xalqımıza qarşı törədilən soyqırımı cinayətinə baxılması
barədə Azərbaycanın müraciəti icraata qəbul edilməyəcəkdir. Digər tərəfdən, Azərbaycan Beynəlxalq
Cinayət Məhkəməsinin üzvü və Roma statutunu ratifikasiya etsə belə, yenə də bu barədə toplanmış
materiallar icraata qəbul edilə bilməz, ona görə ki, Xocalı soyqırımı 25-26 fevral 1992-ci ildə baş vermişdir.
Həmin vaxt isə Azərbaycan bu məhkəmənin üzvü olmamışdır.
Lakin bütün bunlar ümidsizlik yarada bilməz və beynəlxalq hüquqda məsələnin başqa həlli yolları
da vardır. Bu da onunla əlaqədardır ki, konvensiyanın 6-cı maddəsinin tələbinə görə Xocalı soyqırımı
barədə cinayət işi universal yurisdiksiya prinsipinə müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının
səlahiyyətli məhkəmələri tərəfindən icraata qəbul edilə bilər və həmin cinayəti törədənlər öz layiqli
cəzalarını ala bilərlər. Beynəlxalq hüquq nəinki milli məhkəmələrə belə bir imkanı verir, hətta onların
üzərinə belə bir öhdəlik qoyur. “Polyuxoviçin Avstraliya İttifaqına qarşı” işi üzrə Avstriya Məhkəməsinin
və onlarla digər məhkəmə hökmləri buna misal ola bilər. Dünya təcrübəsi tam təsdiq edir ki, Xocalı
qətliamını törədənlərin cinayət işinə Azərbaycanın Xocalı ərazisi üzrə ağır cinayətlər məhkəməsində baxıla
bilər. Xocalı soyqırımı Azərbaycan ərazisində, keçmiş Azərbaycan vətəndaşları olan ermənilər tərəfindən,
Azərbaycan vətəndaşı olan azərbaycanlılara və Axıska türklərinə qarşı törədilmişdir. “Universal
yurisdiksiya” prinsipinə görə, genosid və başqa beynəlxalq cinayət törətmiş şəxsləri mühakimə etmək
Azərbaycanın, onun istintaq və məhkəmə orqanlarının nəinki hüququ, hətta vəzifəsidir. Burada nəzərə
almaq lazımdır ki, belə cinayətləri törətmiş şəxslərin Ermənistanın, Rusiyanın və ya hər hansı başqa bir
ölkənin ərazisində yaşamasından asılı olmayaraq, onların tutulub Azərbaycana ekstradisiya edilməsi
beynəlxalq hüququn tələblərindən irəli gəlir. Soyqırımı konvensiyasının 7-ci maddəsinin tələbinə görə
təqsirlilərin verilməsi məsələsində soyqırımı və yaxud konvensiyanın 3-cü maddəsində sadalanan digər
əməllər siyasi cinayət sayılmır. Bu da onu göstərir ki, təqsirləndirilən şəxslərin hər hansı bir siyasi motivlə
əlaqələndirilməsi və Azərbaycana verilməkdən imtina edilməsi mümkünsüzdür.
Məsələnin başqa bir hüquqi həll yolu da vardır. Azərbaycanın səlahiyyətli orqanlarının vəsatətləri
əsasında Xocalı soyqırımı üzrə, yaxud ümumiyyətlə, Ermənistanın və ya onun separatçı qüvvələrinin,
hərbçilərinin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlərə görə
xüsusi səlahiyyətli Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yaradılması tamamilə mümkündür. Bunun üçün
Azərbaycanın səlahiyyətli orqanlarının BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qarşısında məsələ qaldırması
zəruridir. Hesab edirəm ki, münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnamə qəbul etməsi və
bu qətnamələrin heç birinin indiyə qədər icra edilməməsi, münaqişə zamanı törədilmiş ağır cinayətlərlə
bağlı “ad hoc” xüsusi beynəlxalq tribunalın yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikasının qaldırdığı
vəsatət BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təmin edilməlidir. Mövcud nizamnamə və prosedurlar
daxilində və beynəlxalq hüququn tələbləri əsasında Xocalı soyqırımı üzrə xüsusi Beynəlxalq Cinayət
Məhkəməsi yaradılarsa, həmin məhkəmədə məsələyə mahiyyəti üzrə baxılıb təqsirli şəxslərin layiqincə
cəzalandırılmaları təmin edilə bilər. Yuxarıda istinad etdiyimiz kimi, ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri
Riçard Kozlariç mövqeyi də dediyimizə əsaslanır.
Ümumiyyətlə, son illər dünyanın müxtəlif ərazilərində müxtəlif insan qruplarına qarşı milli, etnik,
irqi, dini mənsubiyyətlərinə görə törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin heç bir əsaslı dəlil, sübut, qanuni
məhkəmə rəyi olmadan, qanunverici orqan hesab edilən ayrı-ayrı parlamentlər tərəfindən tanınması
haqqında qanunların qəbul edilməsi ənənəsi geniş vüsət almışdır. Bu, hər şeydən əvvəl, hüquqi dövlətdə
“hakimiyyət bölgüsü” prinsipinin həmin qanunverici orqanlar tərəfindən kobud şəkildə pozulması,
məhkəmənin funksiyasına aid olan soyqırımı faktının tanınması səlahiyyətlərinin parlamentlər və
prezidentlər tərəfindən mənimsənilməsi kimi qiymətləndirilməlidir. Beynəlxalq və milli hüquq birmənalı
şəkildə təsdiq edir ki, hüquqi nəticələr doğuran faktların - xüsusilə, ağır cinayət faktlarının tanınması
məhkəmə araşdırmalarının, sübutlara obyektiv qiymət verilməsinin nəticəsi kimi qəbul edilə bilər. Başqa
sözlə, bu səlahiyyət məhkəmə orqanlarının - məhkəmə hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aiddir. Türkiyədə,
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guya 1915-ci ildə ermənilərə qarşı soyqırımı törədilməsi haqqında müxtəlif ölkələrin – Hollandiyanın,
İtaliyanın, Rusiyanın, Argentinanın, Uruqvayın, Çilinin, Almaniyanın, Yunanıstanın, Venesuellanın,
Yunan Kiprinin, Litvanın, Livanın, Polşanın, Kanadanın, Belçikanın, Vatikanın, İsveçrənin, Slovakiyanın
parlamentləri tərəfindən müvafiq qanunlar qəbul edilmişdir. ABŞ-ın 30 ştatında da bu məsələ ermənilərin
təsiri ilə onların xeyrinə həll edilmişdir. Fransa isə nəinki qondarma “erməni soyqırımı”nın tanınması
haqqında 2001-ci ildə qərar qəbul etmiş, habelə Fransa prezidenti Nikola Sarkozinin qanunvericilik
təşəbbüsü əsasında 22 dekabr 2011-ci ildə Milli Assambleya “Erməni soyqırımını inkar edənlərin cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməsinə dair” qanun da qəbul etmişdir. Bu qanun beynəlxalq hüququn hamılıqla
qəbul edilmiş prinsip və normalarına tamamilə ziddir. Fransanın “Erməni soyqırımı”nı inkar edənlərə 1 il
müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə və ya 45 min avro məbləğində cərimə cəzasının tətbiqini nəzərdə
tutan qanun layihəsinin Fransa parlamentinin aşağı palatasında – Milli Assambleyada, sonradan isə Senatda
qəbul edilməsi təəssüf doğurur. Belə ki, bu qanun bir çox beynəlxalq hüquq normalarında təsbit edilmiş
fundamental insan hüquq və azadlıqlarını Fransa kimi demokratik və hüquqi dəyərləri ilə tanınan bir ölkədə
məhdudlaşdırır, insanların söz, fikir, əqidə, mətbuat, düşüncə azadlığı hüquqlarını kobud şəkildə pozur,
analoji hadisə və proseslər barədə insanların sərbəst söz demək, mövqe bildirmək, fikir yürütmək, araşdırma
aparmaq azadlıqlarını məhdudlaşdırır. Bu, BMT-nin Baş Assambleyasının 9 dekabr 1998-ci il tarixli “Hamı
tərəfindən tanınan insan hüquqlarını və əsas azadlıqlarını dəstəkləmək və müdafiə etməklə bağlı
cəmiyyətdəki fərdlərin, qrupların və orqanların hüquq və məsuliyyəti haqqında Bəyannaməsi”nə də ziddir.
Fransanın Cinayət Məcəlləsi insan hüquq və azadlıqlarının qanunsuz məhdudlaşdırılmasını və onun
qanunsuz pozulmasına görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutur.
BMT-nin 16 dekabr 1966-cı il tarixli “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt”ı 23 mart
1976-cı il tarixdən qüvvəyə minmişdir. Bu pakta görə hər bir insan düşüncə, vicdan və din azadlığı
hüququna (mad. 18), öz fikrini sərbəst ifadə etmək hüququna (mad. 19) sahibdir. İnsan hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi və mühafizəsi ilə bağlı bir çox hüquq normaları öz mənbəyini böyük fransız
hüquqşünası Ş.Monteskyönün, fransız mütəfəkkiri J.Russonun dəyərli fikirlərindən, dünyanın ilk yazılı
burjua konstitusiyası olan ABŞ-ın 1787-ci il konstitusiyasından, Fransanın 1791 və 1793-cü illərdə qəbul
etdiyi konstitusiyalardan götürür. Hələ Fransada 1789-cu ildə qəbul edilmiş “Vətəndaş və insan hüquqları
Bəyannaməsi”nin 10-cu və 11-ci maddələrində birmənalı şəkildə göstərilir ki, heç kim öz fikirlərinə görə
təqib oluna bilməz. Fikir və düşüncə azadlığının ifadəsi insanın mühüm hüquqlarından hesab olunur. Bütün
bunlara baxmayaraq, Fransa beynəlxalq hüquq normalarını və beynəlxalq birlik qarşısında üzərinə
götürdüyü öhdəlikləri kobud şəkildə pozaraq, öz yurisdiksiyası sərhədlərində “erməni soyqırımı”nı inkar
edən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi haqqında hüquqa zidd olan norma qəbul etmişdir.
Beynəlxalq birliyin üzvü olan, insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasını qadağan edən bir çox
beynəlxalq konvensiyaları ratifikasiya etməklə Fransa bu sahədə öz üzərinə müvafiq öhdəliklər
götürmüşdür.
Bu baxımdan Fransanın qondarma “erməni soyqırımı” haqqında qəbul etdiyi qanun beynəlxalq
birliyin insan hüquq və azadlıqları sahəsində əsas saydığı bütün saziş və konvensiyalara tamamilə zidd
olduğu heç bir mübahisə doğurmur. Demokratik dünyada BMT-nin “İnsan hüquqları haqqında Ümumi
Bəyannamə”sinin tələbinə görə insan hüquq və azadlıqlarının bu və ya digər dərəcədə
məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş hər hansı bir fəaliyyət yolverilməz hesab edilir.
Təsadüfi deyil ki, Fransanın Cinayət Məcəlləsi insan hüquq və azadlıqlarının müxtəlif formalarda
pozulmasına, qadağan edilməsinə və ya məhdudlaşdırılmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutulmuşdur. BMTnin “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq Paktı”nın 20-ci maddəsinin 2-ci bəndi, ayrıseçkiliyə,
düşmənçiliyə və ya zorakılığa təhriki özündə əks etdirən milli, irqi və ya dini nifrətə qulluq edən çıxışların
hər cür formasını qanunla qadağan edir. Bu baxımdan yanaşdıqda, “erməni soyqırımı”nı inkar edənlərin
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi haqqında qanunun təşəbbüsçüsü olan bəzi Fransa liderləri ölkənin
konstitusiyasına və beynəlxalq hüquq normalarına tamamilə zidd olan belə bir layihəni parlamentə təqdim
etməklə erməni və türk millətləri arasında milli münaqişəni və düşmənçiliyi qızışdıran hərəkətlərə yol
vermişlər. Nəhayət, hesab edirəm ki, insan hüquq və azadlıqlarının mühafizəsi və müdafiəsi ilə məşğul olan
müvafiq beynəlxalq qurumlar Nikola Sarkozinin hərəkətlərinə öz mövqelərini bildirməlidirlər. Şərh edilən
qanunla bağlı digər ciddi mübahisə yaradan məsələlər də vardır. Hər şeydən əvvəl, ümumi cinayət hüquq
nəzəriyyəsində cinayət qanununun zamana və məkana görə tətbiq olunma prinsipini də qətiyyən unutmaq
olmaz.
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Belə ki, hələ genosid əməllərinin kriminallaşdırılması aparılmadığı bir dövrdə – 1915-ci ildə, başqa
bir ölkənin - Türkiyənin ərazisində guya törədilməsi ehtimal edilən əməlin soyqırımı kimi tanınması və
bunu inkar edənlərin cinayət məsuliyyəti daşıması barədə həmin tarixdən az qala yüz il keçdikdən sonra
qanun qəbul edilməsi tamamilə məntiqsiz və yolverilməzdir. Bu halda Fransanın yüz il əvvəl Türkiyənin
ərazisində edilib-edilməməsi fakt olaraq heç bir məhkəmə və ya tribunal tərəfindən tanınmadığı halda,
Fransa tərəfindən cinayət hesab edilməsi və insanların düşüncəsinə, fikrinə subyektiv olaraq yeridilməsi
tamamilə qanunsuz və əsassız hesab olunmalıdır. Ümumiyyətlə, “hakimiyyət bölgüsü” prinsipinə əməl
etməyən Fransa parlamentinin məhkəmə və ya tribunalın qərarı olmadan belə bir ağır cinayəti – soyqırımını
“tanıması” faktı özü qanunsuzdur. Belə təşəbbüslər səlahiyyət həddinin aşılması kimi
qiymətləndirilməlidir.
Ümumiyyətlə erməni faşizminin Xocalıda və Qarabağın başqa ərazilərində millətimizə qarşı
törətdiyi cinayətlərin başında Ermənistanda və Azərbaycanda çox yaxşı tanınan və bu gün də vəzifə
iddialarında olan Serj Sarkisyan, Robert Köçəryan, Seyran Ohanyan, Araik Arutyunyan, Nikol Paşinyan və
onların həmfikirləri olan mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvləri tərəfindən reallaşdırılmışdır. Belə
əməllərin ideoloji rəhbəri olan “türk körpələrinin qatili” Zori Balayan, erməni Həvari kilsəsi və onların
tərəfdarları olan faşistlər, heç şübhəsiz ki, Beynəlxalq Tribunal qarşısında cavab verəcəklər. Erməni
faşistlərinin Xocalıda törətdikləri cinayətlərin icra mexanizmləri – odda yandırmaq, qurban kəsmək,
mismarlamaq, itlərə yem etmək, diş çıxarmaq, şüşə və mıx yedirtmək, siçovul yuvasına salmaq və onlarca
bu kimi digər qəddar, amansız və insanlığa yaraşmayan əməllərin sistem şəklində törədilməsində təəssüf
ki, havadarlarının da rolu olmuşdur. Lakin ermənilərin və onların havadarlarının layiqincə cəzalanacağı heç
kimdə şübhə yaratmamalıdır.
Xalq qəzeti. - 2021.- 24 fevral. - № 42. - S. 4.
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Xocalı – ovudulmaz və unudulmaz yaramız
Nərminə Allahverdiyeva,
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin baş elmi işçisi
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımı ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani
vəhşilikləri ilə bəşər tarixində misilsiz vandalizmdir. Bu soyqırım eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı
tarixi bir cinayətdir.
Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədi bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində
azərbaycanlılardan ibarət olan strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən Xocalını
yer üzündən birdəfəlik silmək idi. Axı Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, o, Azərbaycan tarixinin qədim
dövrlərindən müasir dövrə qədər olan tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Bu mədəniyyət
tarixə Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti kimi düşüb. Erməni işğalından sonra bütün maddi-mədəniyyət
abidələrinin məhv edilməsi və dünyanın ən qədim məzarlıqlarından sayılan Xocalı qəbiristanlığının texnika
vasitəsilə darmadağın edilməsi erməni vandalizminin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, dünya mədəniyyətinə
qarşı zorakılıq aktıdır.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
ordusuna məxsus olan 366-cı motoatıcı alayın hərbçilərinin iştirakı ilə 7 min nəfərlik əhalisi olan Xocalı
şəhərində qanlı soyqırım aktı həyata keçirib. Xocalı soyqırımı zamanı soydaşlarımızdan 613 nəfər
öldürülüb, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil olub. 106 qadın, 63 azyaşlı uşaq,
70 qoca öldürülüb, 8 ailə tamamilə məhv edilib. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov
götürülmüşdü ki, onların 150-nin taleyi hələ də məlum deyil.
Ermənilər sağ qalmış insanlar üzərində təhqiredici hərəkətlər həyata keçirərək, onların başlarının
dərisini soymuş, başlarını və bədənlərinin digər orqanlarını kəsmiş, uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə
qadınların qarnını yarmışdılar. Xocalının neçə-neçə qeyrətli oğulları ermənilərin murdar qəbirləri üstündə
vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdi. Həmin gecə Xocalı sakinlərinin üzləşdikləri müsibətlərin hansı birini
deyəsən, hansı birini yazasan, qələm acizdir. Xocalı bir gecənin içində adı dildə qalan, özü yalan olan
Xocalıya çevrildi. Azərbaycan xalqı heç vaxt və heç zaman Xocalı soyqırımını unutmayacaqdır. Ermənilər
öz bədnam hərəkətləri ilə tarixidən tanıdığımız ən qəddar faşist zülmkarlığını belə kölgədə qoydular. Bu
vəhşiliklər özlərini məzlum xalq kimi tanıdan ermənilərin xislətini, iç üzünü açıb bütün dünyaya göstərdi.
Yeri, yurdu olmayan, kökü bu günə kimi bəlli olmayan, süfrəmizin artığı, torpağımızın bərəkəti,
suyu ilə böyüyən “gör qonşularımızı” biz niyə tanımamışdıq? Çünki bizim damarlarımızda axan qan
azərbaycanlı qanıdır. Bu qan bizə insanlığı öyrədib. Biz böyük olmuşuq, bu gün də böyüklüyümüzü
saxlayırıq, sabah da böyük olaraq qalacağıq. Biz tarixi ədalətin bərpa edilməsi, işğal və soyqırım siyasəti
yürüdənlərin beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında cavab verməsini istəyirik!
Ölkəmizin paytaxtı Bakıda Xocalı qurbanlarının xatirəsinə kədərli bir abidə ucalıb. Burada arzuları
gözündə qalan, balasını başı üstünə qaldıran ananın fəryadı təsvir olunub. Bu, ananın öz övladlarına qarşı
sevgisinin bir nümunəsidir. Qəhrəman xalqımız tarixin bütün dövrlərində dədə-baba torpaqlarımıza göz
dikənlərə qarşı daim mübarizə aparmış, heç kimə boyun əyməyib. Qədim və mübariz xalqımızın sələfləri
olan xocalılar da düşmənə layiqli müqavimət göstərdilər, onlar şəhid oldular, amma yenilmədilər.
Xocalı soyqırımına ilk dəfə Ümummilli lider Heydər Əliyev qəti və dəqiq siyasi qiymət verdi,
soyqırım qurbanlarının daima anılması haqqında fərman imzaladı. Azərbaycan dövlətinin apardığı uğurlu
xarici siyasət nəticəsində dünya dövlətləri də artıq ermənilərin törətdikləri bu soyqırıma öz münasibətlərini
bildirir və Xocalıda törədilmiş qətliamı kəskin pisləyirlər.
Bu gün qürur hissi ilə deyə bilərik ki, artıq ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub, işğal altında olan
torpaqlarımız düşmən tapdağından azad edilib, erməni vandalları tərəfindən qətlə yetirilmiş günahsız
soydaşlarımızın qanı yerdə qalmayıb. 44 günlük II Qarabağ müharibəsində müzəffər sərkərdəmiz, Ali Baş
Komandan cənab İlham Əliyevin siyasi ustalığı və qətiyyəti, müharibədə canlarını fəda edib, sona qədər
mübarizə apararaq qələbə qazanan, azad etdikləri torpaqlarımıza üçrəngli bayrağımızı sancaraq
dalğalandıran Azərbaycanın, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanın igid oğullarının qəhrəmanlığı
sayəsində torpaqlarımızı yenidən birləşdirdik.
Əslimizə, soykökümüzə qayıtdığımız və milli bəşəri dəyərlərdən bəhrələndiyimiz indiki dövrdə
böyüməkdə olan nəslin vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, məğlubedilməzlik ruhunda tərbiyə olunması Naxçıvan
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Dövlət Tarix Muzeyinin qarşısında duran ümdə vəzifələrdən biridir. Muzeydə keçirilən silsilə tədbirlər,
açıq dərslər arasında soyqırım və vətənpərvərlik mövzusuna daha artıq diqqət yetirilir. Hər il muzeyin
fonduna azərbaycanlıların soyqırımı ilə əlaqədar onlarla materiallar daxil olur. Muzeydə stasionar sərgilərin
təşkili də xüsusi yer tutur. Xocalı soyqırımı ilə bağlı qurulan sərgidə köməkçi materiallardan,
fotoşəkillərdən, müxtəlif növ yazılardan istifadə olunub.
Gənc nəslin mənəvi tərbiyəsində, onlarda vətənpərvərlik və tarixi keçmişimizə məhəbbət hissinin
aşılanmasında bu mədəniyyət ocağının özünəməxsus yeri vardır.
Erməni qəsbkarlarına qarşı ölüm-dirim savaşında şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ibrətamiz həyatı,
şəxsi nümunəsi gənc nəsil üçün bir örnək və həyat dərsidir.
525-ci qəzet.-2021.-23 fevral.-№34.-S.14.
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Xocalı soyqırımı – Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı beynəlxalq cinayətinin
tərkib hissəsi
Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
professoru, siyasi elmlər doktoru
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
Əgər beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etmək istəmirsə,
– necə ki, Xocalı soyqırımına görə heç kim onları məsuliyyətə cəlb etməyib, – biz özümüz onları
məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Biz özümüz onların cəzasını verəcəyik, özümüz onları cəzalandıracağıq və
bizim cəzamız ədalətli cəza olacaqdır. Onlar ən ağır cəzaya layiqdirlər.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Son iki əsrdə xalqımıza qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən
etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasəti Azərbaycan tarixinin faciələrlə, o cümlədən, qanlı
hadisələrlə dolu çox ağrılı mərhələlərini təşkil edir. Ermənistanın bu cinayətkar siyasətinin davamlılığını
sübut edən faktlardan biri də budur ki, təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar 4 dəfə – 1905–1906-cı, 1918–1920ci, 1948–1953-cü və nəhayət, 1988–1993-cü illərdə erməni millətçiləri tərəfindən törədilən soyqırımı və
etnik təmizləmələrə məruz qalmışdır. Bu millətçi-şovinist siyasətin əsas məqsədi azərbaycanlıları tarixi
torpaqlarından qovmaqla bu əzəli Azərbaycan ərazilərində ermənilərin uydurduqları “böyük Ermənistan”
dövləti yaratmaq olmuşdur.
Əsassız ərazi iddiaları və hərbi təcavüz
Məlum olduğu kimi, bütün dövrlərdə Dağlıq Qarabağa dair ərazi iddiaları kənardan, məhz
Ermənistanın təbliği, təhriki və təzyiqi ilə ortaya atılmışdır. Sovet dövründə mərkəzi hakimiyyət
orqanlarının himayədarlığı ilə Azərbaycan əleyhinə məqsədyönlü şəkildə təbliğat kampaniyası aparılmış
və nəticədə mənfi ictimai fikir formalaşdırılmışdır. Hələ ermənilərin ərazi iddiaları başlamazdan əvvəl Zori
Balayanın Azərbaycan xalqının əleyhinə və erməni millətçiliyi ruhunda yazılmış, Yerevanda “Sovetakan
qrox” nəşriyyatında 100 min tirajla çap olunan və SSRİ məkanında geniş yayılan “Oçaq” (Yurd) kitabı
Ermənistanda Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək üçün aparılan təbliğat işini daha da gücləndirdi.
1985-ci ilin martında Mixail Qorbaçovun Sov.İKP MK Baş katibi seçilməsindən sonra sovet
ittifaqında yenidənqurma adı altında bir sıra dəyişikliklər baş verdi. XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında
ermənilər yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının köməyi
ilə “böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək üçün yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə
dair ərazi iddiaları irəli sürdülər.
1987-ci il oktyabrın 21-də Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin
birinci müavini Heydər Əliyev vəzifəsindən azad edildikdən bir neçə gün sonra Sov.İKP MK-nın Baş katibi
Mixail Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri A.Aqanbekyan Parisdəki “Interkontinental” otelində
müsahibəsində DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsinin iqtisadi cəhətdən daha sərfəli olacağını və bu
məsələ üzərində xüsusi komissiyanın işlədiyini bəyan edərək, Dağlıq Qarabağın Ermənistana
birləşdirilməsi ideyasını irəli sürdü. Onun verdiyi müsahibə noyabrın 18-də “L’Humanite” qəzetində dərc
olundu. Bu müsahibə ermənilərin Dağlıq Qarabağa dair ərazi iddialarının başlanması üçün bir siqnal rolunu
oynadı.
1988-ci il fevralın 8-də erməni millətçiləri Xankəndidə DQMV-nin Azərbaycan SSR-dən Ermənistan
SSR-in tərkibinə verilməsi tələbi ilə yeni imza toplanması kampaniyasına başladılar və dörd gündən sonra
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DQMV-də gizli fəaliyyət göstərən millətçi “Krunk”un təşkilatçılığı ilə ermənilər DQMV-nin Ermənistana
birləşdirilməsi tələbi ilə Xankəndidə ilk mitinq keçirdilər. 1988-ci il fevralın 18-də M.Qorbaçovun SSRİdə milli münasibətlər məsələsinə yenidən baxılmasının vacibliyini bildirməsi vəziyyəti daha da
gərginləşdirdi.
Bu çıxışdan istifadə edən ermənilər fevralın 20-də keçmiş DQMV Xalq Deputatları Sovetinin XX
çağırış növbədənkənar sessiyasında “DQMV-nin Azərbaycan SSR tərkibindən çıxarılaraq Ermənistan SSR
tərkibinə verilməsi haqqında Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR Ali Sovetləri qarşısında vəsatət
qaldırmaq barədə” qərar qəbul etdilər. DQMV Xalq Deputatları Sovetinin tərkibində 140 deputatdan 110u erməni, digərləri isə azərbaycanlı idi. Azərbaycanlılar bu iclasa buraxılmamışdılar. Keçmiş DQMV Xalq
Deputatları Sovetinin qərarı tamamilə qanunazidd idi.
Eyni zamanda, 1988-ci il yanvarın 25-də ermənilərin azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinə basqınları
nəticəsində Ermənistan SSR-in Qafan və Mehri rayonlarından qovulmuş və didərgin salınmış yüzlərlə
azərbaycanlı qaçqın Azərbaycana gəldi. 1988-ci ilin sonunda Ermənistanda genişmiqyaslı etnik təmizləmə
– azərbaycanlılardan təmizləmə aksiyası həyata keçirildi.
Belə ki, 1988-ci il noyabrın 22-dən dekabrın 7-dək olan müddət ərzində azərbaycanlılar yaşayan 22
rayonda 170 sırf və 94 qarışıq (ermənilərlə) yaşayış məskənləri boşaldılmış, nəticədə 300 minədək
azərbaycanlı əhali Azərbaycana qovulmuşdur. Həmin vaxt 217 azərbaycanlı, o cümlədən, 57 qadın, körpə
və 18 uşaq qətlə yetirilmişdir. Bununla yanaşı, bunlardan 49 nəfəri ermənilərin əlindən qaçarkən dağlarda
donmuş, 41 nəfər qəddarlıqla döyülərək, 35 nəfər işgəncələrlə qətlə yetirilmiş, 115 nəfər yandırılmış, 16-sı
güllələnmiş, 10 nəfər əzab və işgəncələrə dözməyərək infarktdan ölmüş, 2 nəfər xəstəxanada həkimlər
tərəfindən öldürülmüş, digərləri isə suda boğularaq, asılaraq, elektrik cərəyanına verilərək, başları kəsilərək
qətlə yetirilmişdir.
Nəticədə 1988-1991-ci illərdə Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin işğalını daha da genişləndirdi.
1991-ci il oktyabrın sonunda və noyabr ayı ərzində Qarabağın dağlıq hissəsindəki 30-dan çox yaşayış
məntəqəsi, o cümlədən, Tuğ, İmarət-Qərvənd, Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli, Umudlu, Qaradağlı, Kərkicahan
və bu kimi digər strateji əhəmiyyətə malik azərbaycanlılar yaşayan kəndlər Ermənistanın silahlı qüvvələri
tərəfindən yandırıldı, dağıdıldı və talan edildi.
1991-ci ilin iyun-dekabr aylarında erməni silahlı qüvvələrinin Xocavəndin Qaradağlı və Əsgəran
rayonunun Meşəli kəndinə hücumu nəticəsində 12 nəfər öldürüldü, 15 nəfər isə yaralandı. Həmin ilin avqust
və sentyabr aylarında Şuşa–Cəmilli, Ağdam–Xocavənd və Ağdam–Qaradağlı avtobuslarının erməni silahlı
dəstələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 17 nəfər həlak oldu, 90 nəfərə qədər azərbaycanlı yaralandı.
Ümumilikdə, qeyd olunan illər ərzində Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən 514 nəfər azərbaycanlı qətlə
yetirilmiş, 1318 nəfər yaralanmışdır.
1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca Yuxarı Qarabağda
azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. Belə ki, fevral ayının 10–11-də
Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olundu, əhali etnik
təmizləmə və soyqırımına məruz qaldı. Fevralın 13-dən 17-dək Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə
silahlı hücum zamanı 118 nəfər (uşaq, qadın, qoca) əsir götürülmüş, 33 nəfər ermənilər tərəfindən
güllələnmiş, eyni zamanda, öldürülən və yaralı halda olanları bir yerdə təsərrüfat quyusuna tökərək
basdırmışlar. XX əsrin sonunda Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü – Qaradağlı soyqırımı Xocalıya gedən
yolun başlanğıcı idi.
Soyqırımı: səbəb və nəticələr
Qədim Xocalı ərazisi e.ə. IV-VII əsrlərə (son tunc – ilk dəmir dövrü) aid Xocalı–Gədəbəy
mədəniyyəti arxeoloji abidələri ilə tanınmışdır. Xocalı şəhəri XVI – XVII əsrlərdə Qarabağ (Gəncə)
bəylərbəyliyinin tərkibində olmuşdur. Xocalı yaxınlığındakı Əsgəran qalası 1749-cu ildə Qarabağ
xanlığının banisi Pənahəli xanın dövründə inşa edilmişdir. Xocalı rayonu şimalda və şimal-şərqdə Ağdam
rayonu, şimal-qərbdə Kəlbəcər və qərbdə Laçın rayonları, cənubda Şuşa, cənub-qərbdə isə Xocavənd
rayonu ilə həmsərhəddir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Xocalı şəhəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində strateji əhəmiyyətli
ərazi kimi ermənilərin işğalçılıq planlarına mane olurdu. Çünki Xocalı Xankəndidən 12 kilometr şimalşərqdə, Ağdam–Şuşa və Əsgəran–Xankəndi yollarının arasında yerləşirdi. Şəhərin əhəmiyyətini artıran
səbəblərdən biri də Dağlıq Qarabağın yeganə hava limanının, məhz burada yerləşməsi idi. Buna görə
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsas məqsədi Xocalıdan keçən Əsgəran–Xankəndi yoluna nəzarət etmək
və Xocalıdakı aeroportu ələ keçirmək idi.
Bununla yanaşı, xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilən Xocalı soyqırımının törədilməsi zamanı
ermənilər Azərbaycanın bu qədim yaşayış məskəninin yer üzündən silinməsini qarşıya məqsəd kimi
qoymuşdular. Çünki Xocalı Azərbaycanın qədim dövrlərinə aid ərazilərdən biri kimi tarix və mədəniyyət
abidələri ilə seçilirdi. Azərbaycanlılardan ibarət 7 min nəfərdən çox əhalisi olan Xocalı (ərazisi: 926
kvadratkilometr) ermənilər yaşayan kəndlərin əhatəsində ən böyük və qədim yaşayış məskəni olmuşdur.
Burada qədim tarixi abidələr müasir dövrə qədər qalmaqda idi. 29 il bundan əvvəl – 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndidə yerləşən sovet ordusundan
qalmış 366-cı motoatıcı alayın hərbçiləri və ağır texnikasının iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək
şəhəri yerlə-yeksan etdilər. Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdılmış, yandırılmış və insanlar
xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Azərbaycanın qədim Xocalı şəhərində həyata keçirilmiş bu soyqırımı
nəticəsində rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürüldü ki, onlardan 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70
nəfəri isə qoca idi. Səkkiz ailə tamamilə məhv edilmişdi. Bundan əlavə, 1275 nəfər əsir götürülmüş, 155
nəfərin taleyi indiyə kimi naməlumdur.
Həmin silahlı birləşmələr Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı törədərkən 111 nəfəri Xocalıda,
mühasirədən çıxıb qaçmağa müvəffəq olmuş sakinləri təqib edərək 16-sını Kətik meşəsində, 130 nəfəri
Naxçıvanik yolunda, 23 nəfəri Qaraqaya ətrafında, 23 nəfəri Dəhraz kəndi yaxınlığında, 8 nəfəri Şelli
istiqamətində, 6 nəfəri Əsgəran asfalt yolunun 86-cı kilometrində və s. yerlərdə öldürülmüş, əsir
götürülənlərdən 18 nəfərini isə Əsgəran rayon daxili işlər şöbəsində işgəncə verərək xüsusi amansızlıqla
qətlə yetirmişlər. Meyitlərin müayinəsi, məhkəmə-tibb ekspertizalarının rəyləri, mühasirədən çıxmağa
müvəffəq olmuş Xocalı sakinlərinin ifadələri ilə ermənilərin və 366-cı alayın hərbi qulluqçularının
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri ağlasığmaz işgəncə, vəhşilik faktları müəyyən edilmişdir.
Xocalı soyqırımı ilə bağlı yaradılmış istintaq materiallarından məlum olur ki, hücuma rəhbərlik edən və
Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri olmuş Seyran Ohanyanın, eləcə də 366-cı alayın 3-cü batalyonunun
komandiri Yevqeni Nabokixin komandasında əlavə olaraq 50-dən çox erməni zabiti və gizirləri iştirak
etmişdir.
Xocalıya hücum zamanı erməni kəndlərinin mühasirəsində qalmış şəhərin 3000 nəfərədək silahsız
mülki əhalisi düşməndən xilas olmaq üçün şəhəri tərk etdi. Çox təəssüf ki, o dövrdə Xocalıya heç bir kömək
olmadığından həmin əhalinin demək olar ki, böyük bir hissəsi erməni vəhşiliyindən xilas ola bilmədi.
Bununla yanaşı, 1992-ci ilin fevralında erməni silahlı qüvvələri keçmiş sovet ordusuna məxsus 366-cı
motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalı əhalisini vəhşicəsinə qırarkən, soyqırımın ən iyrənc mərhələsi olan izi
itirmək kimi mənfur hərəkətlərə də əl atmış və Azərbaycan xalqı, eləcə də bəşəriyyət üçün nadir abidələr
nümunəsi olan Xocalı abidələrini də dağıtmışlar.
Beynəlxalq aləmdə əks-səda
Sovet dövründə Dağlıq Qarabağda yerləşdirilmiş və SSRİ-nin süqutundan sonra nəzarətsiz qalaraq
Ermənistanın əlinə keçmiş 366-cı alaydakı 2270 nömrəli hərbi hissənin əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi olmuş
Vladimir Savelyevin məxfi arayışı xüsusi maraq kəsb edir. Xocalı faciəsinin ilk məlumatlarını toplayan,
hadisələrin şahidi olan polkovnik 1992-ci il noyabr ayının 26-da, 1994-cü il mart ayının 19-da, 1998-ci il
avqust ayının 22-də və nəhayət, 2000-ci ilin iyul və dekabr aylarında BMT-yə, Avropa Şurasına Xocalıda
baş verən hərbi cinayətlər barədə “Məxfi arayış”ını təqdim edib. O, son arayışlarını “Zabit Puqaçov” imzası
ilə göndərmişdir.
Arayışda bildirilir ki, ASALA 366-cı alayın içərisində asanlıqla öz dayaqlarını qura bilmişdi. 1992ci ilin yanvar ayında Paris yaxınlığında qeyri-leqal məxfi təlim düşərgəsi yaratmış ASALA erməni terrorçu
təşkilatının bir qrup üzvü– 26 nəfərlik dəstə, mayor Aşin Simonyanın başçılığı ilə Xankəndiyə gəlmişdi.
Onlar başlı-başına buraxılmış 366-cı alayın içərisində asanlıqla öz dayaqlarını yaratmışdılar. Polkovnik
Yevgeni Zarviqarova nağd 36 min ABŞ dollarını tanışlıq üçün “hədiyyə” etmişdilər.
Polkovnik V.Savelyev tarixi arayışında daha sonra yazır: “Əslində, millətlərarası münaqişəyə cəlb
olunmuş 366-cı alay ətrafında həmin problemlər daha qabarıq nəzərə çarpır. Hərbi əməliyyatlarda alayın
ermənilər tərəfinə keçib azərbaycanlıları qırması, hərbi texnika və silahları ermənilərə verməsi məsələsi
artıq siyasi əhəmiyyət daşıyırdı. Arayışda qeyd edilir ki, polkovnik Zarviqarov və başqa vəzifəli şəxslər isə
ermənilərə cavab atəşini açan döyüş nöqtələrinin susdurulması barədə ordu və dairə komandanlığının rəsmi
icazəsi ilə 366-cı alayın Xocalı istiqamətində gedən əməliyyatlarında ermənilərlə birləşdi. Nəticədə, bir gün
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ərzində 49 nəfər azərbaycanlı meydanlara yığılıb güllələnmişdi. Qərargah rəisi, podpolkovnik Sergey
Kraulenin verdiyi tapşırığa əsasən, birinci motoatıcı batalyonun komandiri polkovnik Arkadi Moiseyev,
ikinci batalyonun komandiri Seyran Ohanyan və digər zabitlər Xankəndinin atəşə tutulmasında, 58 dinc
azərbaycanlının öldürülməsində iştirak etmişdilər.
Bundan əlavə, İngiltərənin “Financial Times” qəzeti 1992-ci il 14 mart tarixli sayında rus ordusunun
tərkibində ermənilərin olması haqqında yazırdı: “General Polyakov bildirdi ki, 366-cı alaydan olan 103
erməni hərbi qulluqçusu Dağlıq Qarabağda qalmışdır”.
Bununla yanaşı, Ermənistan silahlı qüvvələrinin azərbaycanlı əhaliyə qarşı Xocalıda insanlığa
sığmayan və misli görünməmiş qəddarlığı hadisədən az sonra dünyanın ən nüfuzlu mətbuat orqanlarının
səhifələrində də öz əksini tapmışdır. Erməni lobbisinin geniş fəaliyyət göstərdiyi Fransada nəşr olunan
“Valer aktuel” jurnalı 14 mart 1992-ci il tarixli sayında ermənilərin ən müasir texnikası və muzdlu dəstələri
haqqında məlumat verərək yazırdı: “Bu “muxtar regionda” erməni hərbi birləşmələri Yaxın Şərqdən
gələnlərlə birlikdə ən müasir hərbi texnikaya, o cümlədən, vertolyotlara malikdirlər. ASALA-nın Livanda
və Suriyada hərbi düşərgələri və silah-sursat anbarları var. Ermənilər Qarabağ azərbaycanlılarını məhv
etmiş, 100-dən çox müsəlman kəndində qırğın törətmişlər”.
Bundan əlavə, Fransanın “Le Mond” qəzetinin 1992-ci il 14 mart tarixli sayında ermənilərin
törətdikləri vəhşiliklər haqqında deyilirdi: “Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda qətlə yetirilmiş
qadınlar və uşaqlar arasında başının dərisi soyulmuş, dırnaqları çıxarılmış üç meyit görmüşlər. Bu,
azərbaycanlıların təbliğatı deyil, reallıqdır”. Ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri sağ qalmış xocalılıların dili
ilə İngiltərənin “The Sunday Times” qəzeti 1992-ci il 1 mart tarixli sayında belə təsvir edirdi: “Erməni
əsgərləri yüzlərlə ailəni qırdılar. Sağ qalanlar deyirlər ki, ermənilər 450-dən artıq azərbaycanlını
güllələmişlər, onların da çoxu qadınlar və uşaqlardır. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə adam itkin düşmüşdür.
Xocalıdan qaçan digər qadınlarla və uşaqlarla bir yerdə Ağdama gəlmiş Raziyə Aslanova deyir ki, onlara
ardı-arası kəsilmədən atəş açırdılar. İnsanları diri-diri yandırır, başlarının dərisini soyurdular. Dediyinə
görə, əri, qaynı və kürəkəni qətlə yetirilmiş, qızı isə itkin düşmüşdür”.
Bundan başqa, Ermənistan hərbi qüvvələrinin müasir hərbi texnika ilə Xocalıya genişmiqyaslı
hücum etməsi, eləcə də yüzlərlə ailəni məhv etməsi haqqında 1992-ci il fevralın 28-də “Washington Post”
(ABŞ), martın 8-də “The Sunday Times” (London) qəzetlərinin və martın 25-də “Krua l`Eveneman” (Paris)
jurnalının və bir sıra dövri nəşrlərin səhifələrində də əsaslı faktlar vardır.
Bütün bunlarla yanaşı, Rusiya mətbuatında da erməni qəddarlığını sübut edən məqalələr yer alıb.
Belə ki, “İzvestiya” qəzetinin 1992-ci il 13 mart tarixli sayında rus hərbçisinin dili ilə aşağıdakı məlumat
öz əksini tapıb: “Mayor Leonid Kravets: “Mən təpənin üstündə 100-ə yaxın meyiti gözlərimlə gördüm. Bir
oğlanın başı yox idi, hər yanda xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq və qoca meyiti görünürdü”.
Ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri faktlarla sübut edən Rusiyanın “Memorial” HüquqMüdafiə Mərkəzinin məlumatında qeyd edilir ki, dörd gün ərzində Ağdama Xocalıda qətlə yetirilmiş 200
azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, onlarca meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. Ağdamda
181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən, 13 uşaq) məhkəmə-tibbi ekspertizasından keçirilmişdir.
Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə
yaraları səbəb olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurularaq öldürülmüşdür”. “Memorial” Hüquq-Müdafiə
Mərkəzinin məlumatında hətta diri adamın başının dərisinin soyulması faktı da qeydə alınmışdır.
Xocalıda törədilmiş beynəlxalq cinayətlər
Qeyd etmək lazımdır ki, Xocalı soyqırımı beynəlxalq cinayət kimi qəbul edilməlidir. Xocalıda
öldürülən 613 dinc sakindən 63-ü uşaq idi. Bu kütləvi qırğın, vandalizm aktı zamanı 56 nəfər xüsusi
qəddarlıq və amansızlıqla qətlə yetirilmiş, başları kəsilmiş, yaxud başlarının dərisi soyulmuş, gözləri
çıxarılmış, hamilə qadınlar süngü ilə deşik-deşik edilmişdir. Xəsarət alanlardan 487 nəfəri şikəst olmuşdur
ki, onlardan 76 nəfəri azyaşlıdır. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq
valideynlərindən birini itirilmiş, 56 nəfər diri-diri yandırılmışdır.
Günahsız mülki əhalini özünə hədəf seçən Ermənistanın insanlıq əleyhinə törətdiyi bu cinayət əməli
təsadüfi xarakter daşımır. Belə əməllərin törədilməsi sistemli xarakter daşıyır və cinayətkar Ermənistan
həm işğal zamanı, həm də işğalın davam etdiyi 30 ilə yaxın müddət ərzində mütəmadi olaraq cəbhəyanı
ərazilərdə Azərbaycan vətəndaşı olan mülki əhalini, əsasən də qadınları və azyaşlı uşaqları xüsusi
qəddarlıqla qətlə yetirmişdir.
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Ermənistan BMT-nin Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiyasını ratifikasiya etmişdir. Ancaq buna
baxmayaraq, uşaqlara qarşı zorakılıq əməlləri törətməkdən çəkinmir, istər müharibə, istərsə də atəşkəs
zamanı öz çirkin niyyətlərini həyata keçirir. Ermənistanın Azərbaycan mülki əhalisinə və mülki obyektlərə
birbaşa və qəsdən hücumları, beynəlxalq humanitar hüququn və insan haqlarının, xüsusilə 1949-cu il
Cenevrə konvensiyaları və ona 1 saylı Əlavə, həmçinin Uşaqların hüquqlarının və İnsan hüquqlarının
müdafiəsi və fundamental azadlıqlara dair Konvensiyanın ciddi şəkildə pozulmasıdır. Buna dünya
ictimaiyyəti və BMT-nin üzv dövlətləri tərəfindən layiqli qiymət verilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki,
Xocalı qətliamı Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı məqsədyönlü soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsidir
və bu soyqırımı beynəlxalq cinayət kimi qəbul edilməli, insanlığa qarşı ən ağır cinayətlərdən biri kimi
qiymətləndirilməlidir.
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 minmiş “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması”
Konvensiyasında soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunmuşdur.
Bütün dünyanın gözü qarşısında dövlət terrorizmi siyasəti həyata keçirən Ermənistanın hərbi
təcavüzü nəticəsində 2020-ci il sentyabrın 27-dən keçən 44 gün ərzində mülki insanlardan 90 nəfərdən çoxu
həlak olub, onlardan 30 nəfərdən çoxu uşaqlar və qadınlardır, 400 nəfərdən çox, o cümlədən 100-dən artıq
qadın və 30-dan çox uşaq yaralanıb.
Soyqırımının dünyaya çatdırılması və daha geniş tanınması
Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyəti yalnız ümummilli
lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra açıqlanmış, 1994-cü ilin fevralında
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir.
Hazırda bu soyqırımını törədənlərin ifşa olunması və beynəlxalq ictimaiyyətin geniş
məlumatlandırılması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirilmişdir. Eləcə də, Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması,
bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində davamlı olaraq addımlar atılmışdır.
Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın gördüyü
işlər olduqca təqdirəlayiqdir. Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondu bəşəriyyətin ən
böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində sistemli
və ardıcıl fəaliyyət göstərir.
Bununla yanaşı, 2008-ci il mayın 8-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa şəhərinin işğal
edilməsinin ildönümündə Heydər Əliyev Forumunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü
ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası təsis edilmiş və 2009-cu ilin fevralından bu kampaniyaya start
verilmişdir.
Soyqırımın tanıdılması və qətliama siyasi qiymət verilməsi istiqamətində görülən işlər ciddi nəticələr
verməkdədir. Belə ki, ABŞ-ın 25-dən çox ştatının,
15 ölkənin qanunverici orqanı, eləcə də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən qəbul edilən
sənədlərdə Xocalı faciəsi soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanınıb və bu proses davam edir.
“Yenilməzlik” mifinin sonu
Qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin müzəffər Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu sentyabrın 27-dən Ermənistanın hərbi təcavüzünə cavab
olaraq 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında qalan torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-hücum
əməliyyatları həyata keçirdi. Xalq bütünlüklə dövlətimizin başçısının ətrafında səfərbər oldu. Azərbaycan
torpaqlarının hər qarışının azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlər, qüdrətli ordumuzun düşmən üzərindəki
sarsıdıcı zərbələri, eləcə də işğal altında olan şəhərlərimizin, yaşayış məntəqələrimizin, həmçinin müxtəlif
istiqamətlərdə strateji yüksəkliklərin işğalçılardan azad edilməsi xalqımızda böyük inam və ruh yüksəkliyi
yaratdı.
Rəşadətli Azərbaycan Ordusu torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-hücum
əməliyyatları həyata keçirilməklə yanaşı, düşmənin bu illər ərzində yaratdığı “yenilməzlik” mifini 44 gün
ərzində darmadağın etdi. Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyevin xarici kütləvi informasiya vasitələrinə
verdiyi çoxsaylı müsahibələri Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, davam edən hərbi
əməliyyatlarla bağlı tarixə, beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanaraq tutarlı arqumentlər üzərində qurulan
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aydın, məntiqli fikirləri, ölkəmizin haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında müstəsna rol
oynadı.
Nəticədə bu, informasiya müharibəsində də Azərbaycanın haqlı mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə
gücləndirdi, uzun illər Ermənistanın yürütdüyü faşist ideologiyası, xalqımıza qarşı etnik təmizləmə,
soyqırımı, dövlət terrorizmi və işğalçılıq siyasətinin, eləcə də erməni yalanlarının dünya miqyasında ifşası
istiqamətində
əhəmiyyətli
rol
oynadı,
tarixi
ədalətin
zəfər
çalmasını
şərtləndirdi.
Xüsusilə, Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il oktyabrın 3-də “Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun
XVI illik toplantısı kimi mühüm beynəlxalq platformada qətiyyətlə söylədiyi “Qarabağ Azərbaycandır və
nida işarəsi!” devizi bir ildən sonra, xüsusilə 44 günün ərzində reallığa çevrilərək xalqımıza böyük sevinc
yaşatdı.
Azərbaycan Prezidenti bildirmişdir ki, əgər kimsə Ermənistanda revanş haqqında düşünürsə, o, bizim
dəmir yumruğumuzu bir daha görəcək. Bu dəmir yumruq onların belini qırdı, onların başını əzdi. Əgər bizə
qarşı hər hansı bir təxribat törədilərsə, cavabımız çox sərt olacaq, çox peşman olacaqlar və yenə də acı
məğlubiyyətlə üzləşəcəklər.
Ermənistanda revanş haqqında düşünənlər Azərbaycanın dünyaya nümayiş etdirdiyi XXI əsrin
müharibə nümunəsini unutmasınlar. Dövlətimizin başçısı birmənalı olaraq bildirib ki, Azərbaycanın işi
haqq işidir və Qarabağ Azərbaycandır!
Xalq qəzeti.- 2021.- 25 fevral.- № 43.- S. 3.
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“Jewish Journal” nəşrində ermənipərəst senatorların bəyanatlarına cavab
məqaləsi dərc edilib
Amerikada çıxan “Jewish Journal” nəşrində Xocalı qırğınının şahidi, sanki, möcüzə nəticəsində
salamat qalmış Dürdanə Ağayevanın məqaləsi dərc edilib.
1992-ci ilin fevralında baş vermiş faciəli hadisələrdən bəhs edilən bu məqalə ermənipərəst
qanunvericilərin absurd bəyanatlarına cavab kimi yazılıb. Müəllif bildirir ki, Kaliforniya ştatının bir qrup
qanunvericisi, o cümlədən, senatorlar Entoni Portantino, Skott Uilk, Assambleyanın üzvləri Lora Fridman
və Adrin Nazaryan tərəfindən ştatın qanunverici məclisinin üzvləri arasında yayılmış məktubu ürəkağrısı
ilə oxuyub. Həmin qanunvericilər məktublarında iddia edirlər ki, guya 1992-ci il Xocalı qırğını barədə
məlumatlar saxtalaşdırılıb. Onlar öz həmkarlarını Xocalı qurbanlarının xatirəsini və həmin qırğın zamanı
salamat qalmış sakinləri ehtiramla yad etməyə yönəlmiş səylərə etinasızlıq göstərməyə çağırırlar.
Erməni silahlıları Xocalını işğal edib Dürdanə Ağayevanı əsir götürəndə onun cəmi 20 yaşı vardı. Müəllif
yazır: “Mən ermənilərin əsir götürdükləri adamlar üçün düşərgədə saxlanan yüzlərlə dinc azərbaycanlıdan
biri idim. Oradakı insanlara, o cümlədən, uşaqlara və qadınlara təsvirəgəlməz işgəncələr verilirdi. Aldığım
xəsarətlərin aradan qaldırılması üçün son 30 il ərzində mənim onurğa sütunumda bir neçə dəfə əməliyyat
aparılıb”.
Xocalı qırğınının canlı şahidi olmuş D.Ağayeva qeyd edir ki, Kaliforniyanın vəzifəli şəxslərinin bu
hərbi cinayətləri inkar etməyə çağırışı çox kədər doğurur. Məqalədə qeyd olunur ki, fevralın 26-na keçən
gecə 613 nəfər azərbaycanlı, o cümlədən, 106 qadın, 70 ahıl şəxs və 63 uşaq qətlə yetirilib.
Müəllif daha sonra yazır ki, bir neçə il bundan əvvəl İsrail Prezidenti Reuven Rivlin BMT Baş
Assambleyasının tribunasından çıxış edərək deyib: “Bu gün biz özümüzə səmimi sual verməliyik:
soyqırımına qarşı bizim mübarizəmiz, bu Assambleyanın mübarizəsi kifayət qədər səmərəlidirmi? O vaxt
Bosniyada bu mübarizə kifayət qədər səmərəli idimi? Xocalıda azərbaycanlıların qətlə yetirilməsinin
qarşısını almaq üçün bu mübarizə kifayət qədər səmərəli idimi?”
Xocalıda dinc sakinlərin kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsinin Kaliforniya qanunvericiləri tərəfindən
inkar edilməsi yolverilməzdir. Xocalı qırğını haqqında mötəbər informasiyanı, o cümlədən, erməni
mənbələrindən tapmaq çətin deyil. Həmin qanunvericilər “Human Rights Watch” hüquq-müdafiə
təşkilatının hesabatları ilə tanış olsalar görərlər ki, bu təşkilat Xocalı hadisələrini “Qarabağ münaqişəsinin
gedişində ən böyük qırğın” adlandırıb və bu cinayətin törədilməsində erməni qüvvələrini ittiham edib.
Xocalıda azərbaycanlıların qırılmasına rəhbərlik etmiş keçmiş Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın
sözlərini bir daha yada salmaq olar. O, erməni hərbçilərinin qəddarlığı ilə lovğalanaraq deyir ki, bu
cinayətlər bütün Azərbaycanı vahiməyə salmalı idi.
Məqalənin sonunda müəllif yazır ki, senatorlar Entoni Portantino, Skott Uilk, Assambleyanın üzvləri
Lora Fridman və Adrin Nazaryan Xocalı qırğınının bütün qurbanlarının xatirəsi qarşısında üzr
istəməlidirlər.
AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu
Xalq qəzeti.- 2021.- 25 fevral.- № 43.- S. 3.
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Xocalı faciəsi insanlığa qarşı yönəldilmiş ən ağır cinayətdir
Rəhman SALMANLI
Azərbaycanın milli müstəqillik tarixində elə hadisələr var ki, Vətənini sevən hər bir insanın qəlbində
onlar yara kimi illərlə qaysaq bağlasa da, yada düşəndə sızım-sızım sızıldayır...
Bu ağrı-acı bizləri baş verənlərdən dərs almağa, torpağını, yurdunu göz bəbəyi kimi qorumağa
səsləyir. Belə qanlı hadisələrdən biri də ürəkağrısı ilə xatırladığımız Xocalı faciəsidir.
Unudulması mümkün olmayan Xocalı soyqırımı təkcə bir şəhərin və orada yaşayan insanların taleyi
ilə bağlı olmayıb, bütün Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı ağır cinayət hesab edilir. Keçmiş sovetlər
ittifaqının süqutu ərəfəsində xarici himayədarlarının dəstəyi ilə Ermənistan silahlı birləşmələri özləri azmış
kimi xaricdən gətirdikləri muzdlu terrorçularla birgə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə ərazi iddiası
irəli sürərək, qanlı və dəhşətli faciələr törətmişlər. Qarabağımızda münaqişə ocağını alovlandıran xain
qonşularımız özlərinin “böyük Ermənistan” xülyasını gerçəkləşdirmək üçün ən dəhşətli vasitələrdən xüsusi
qəddarlıq və amansızlıqla istifadə etməkdən çəkinməyərək saysız-hesabsız qətllər və qırğınlar törətdilər,
qədim yurd yerlərimizi xarabalığa çevirdilər.
29 il əvvəl dünyanın siyasi mənzərəsinin olduqca mürəkkəbləşdiyi bir dövrdə imperialist
qüvvələrindən dəstək alaraq erməni-daşnak millətçilərinin törətdikləri Xocalı soyqırımı bütün insanlığa
qarşı yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Ulu Öndər Heydər Əliyev bütövlükdə
Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımının ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza
üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktı, eyni zamanda bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayət olduğunu
bəyan etmişdir. Dünyanın bütün humanist və sülhsevər insanları bu gün Xocalı faciəsini tarixin
yaddaşından heç vaxt silinməyən Xatın, Xirosima, Naqasaki və Holokost kimi dəhşətli faciələrdən üstün
hesab edirlər. Prezident İlham Əliyev demişdir ki, Xocalı soyqırımını törətməkdə düşmənin məqsədi
Azərbaycan xalqını sarsıtmaq, suverenlik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədən çəkindirmək və
torpaqlarımızı zorla ələ keçirmək olsa da, bu ağır faciə xalqımızı daha da mətinləşdirmiş, qəhrəman oğul
və qızlarımızı müqəddəs Vətən və milli dövlətçiliyimiz naminə qətiyyətli və mütəşəkkil mübarizəyə
səfərbər etmişdir. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, bunun bariz nümunələri özünü 2016-cı ilin Aprel
döyüşlərində və ötən ilin Vətən müharibəsində göstərdi.
Xocalı Qarabağın tarix və mədəniyyət abidələri ilə seçilən qədim yaşayış məskənlərindən idi. Ötən
əsrin 80-ci illərində sürətlə böyüməyə başlayaraq şəhər statusu almışdı. Respublikamız üçün strateji
əhəmiyyətə malik olan bu şəhər Ağdam-Şuşa və Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşirdi. O zaman
respublikamızda siyasi hakimiyyətin zəifləməsindən istifadə edərək fəallaşan erməni-daşnak qüvvələrinin
Xocalıda və Qaradağlıda həyata keçirdikləri vandalizm yerli azərbaycanlı əhalisinə qarşı mənfur
düşmənçiliyin zirvəsi oldu. Hələ soyqırımından bir neçə ay əvvəl şəhərə gedən avtomobil yollarını bağlayan
və ərazini mühasirəyə alaraq əhalini ağır məhrumiyyətlərə düçar edən erməni quldur birləşmələri onların
Azərbaycanın digər bölgələri ilə nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrini kəsmişdilər. Himayədarları
tərəfindən sürətlə silahlandırılan ermənilərin Xankəndidən raket atəşi açmaqla 28 yanvar 1992-ci ildə
Ağdamdan Şuşaya uçan “Mİ-8” helikopterini Xəlfəli kəndinin üzərində vurması, nəticədə 3 nəfər heyət
üzvünün və 41 sərnişinin həlak olması artıq Qarabağ səmasındakı hava yollarının da keçilməz olduğunu
göstərdi. Bölgəyə yerləşdirilmiş Ermənistan ordusu bundan sonra bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda
azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. Buradakı 30-dan çox yaşayış
məntəqəsini, o cümlədən Tuğ, İmarət-Qərvənd, Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli, Umudlu, Kərkicahan və s. kimi
strateji əhəmiyyətli yaşayış məntəqələrini viran qoyub talan etdilər. Erməni silahlıları 1992-ci il fevralın
25-dən 26-na keçən gecə keçmiş SSRİ Silahlı Qüvvələrinə məxsus 4-cü ordunun 23-cü diviziyasının
tərkibində olan və Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayın şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının
köməyi ilə Xocalıya hücum etdilər. Şəhəri tamamilə dağıdıb, azərbaycanlı sakinləri xüsusi qəddarlıqla qətlə
yetirdilər. Dinc əhali arasında başı kəsilən, gözləri çıxarılan, dərisi soyulan, diri-diri yandırılan və fiziki
cəhətdən ağlasığmaz şəklə salınanlar çoxluq təşkil edirdi. Rəsmi mənbələrin araşdırma-məlumatlarında
bildirilir ki, qanlı cinayəti törədənlərə Ermənistanın rəhbərliyi və əlaltıları şəxsən rəhbərlik etmişlər.
Ermənistanın ozamankı prezidenti Serj Sarkisyan ermənilərin həqiqi simasını açaraq müsahibələrinin
birində xarici jurnalistə bildirmişdi: “Xocalıya qədər azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, bizimlə zarafat etmək
olar, onlar fikirləşirdilər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldırmazlar. Biz bu stereotipi dağıtdıq. Məhz bu
175

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

baş verdi”. Qatil Sarkisyan açıqlamasında özünün terrorçu, dövlətlərinin isə terrorun beşiyi olduğunu bir
daha etiraf etmişdir.
Xocalı soyqırımı nəticəsində rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürülmüşdür ki, onlardan 63-ü uşaq,
106-sı qadın, 70 nəfəri isə qoca idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. 487 nəfər şikəst olmuşdur ki, onlardan
da 76-sı uşaqdır. Bundan əlavə, 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür. Bu faktlar indiyədək
nəinki ayrı-ayrı kitablarda və qəzet-jurnal məqalələrində qeyd edilmiş, hətta Azərbaycan Prezidentinin
xarici ölkələrə səfərləri zamanı ali kürsülərdən dəfələrlə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmışdır. Çünki
tərəqqipərvər insanlar, eləcə də bizim indiki və gələcək nəsillər bu amansız cinayəti heç vaxt unutmamalı,
onu törədənləri həmişə, hər yerdə nifrət hissi ilə yada salmalıdırlar. Təəssüf ki, bu qanlı hadisənin baş
verdiyi dövrdə vəzifə bölgüsü aparan AXC-Müsavat cütlüyü Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri dünya
ictimaiyyətinə çatdıra bilməmişdi. Bu səbəbdən dünyanın biganə qaldığı dəhşətli soyqırımın əsl mahiyyəti
yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyevin respublikada siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra üzə çıxarıldı.
Rəhbərin şəxsi təşəbbüsü ilə 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində Xocalı
soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verildi. 25 fevral 2002-ci ildə Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə
əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində Ümummilli Lider Heydər Əliyev bu amansız soyqırımını belə
səciyyələndirmişdir: “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”.
Prezident İlham Əliyev müraciətlərindən birində demişdir: “Xocalı faciəsini törətməklə Azərbaycana
qarşı hərbi təcavüzün miqyasını daha da genişləndirən və Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənara çıxaraq
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını işğal edən Ermənistanın apardığı
etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 20 min soydaşımızın həyatına son qoyulmuş, 50 mindən çox insan
yaralanmış və əlil olmuş, torpaqlarımızın 20 faizi işğala məruz qalmışdır”. Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə
Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirilmişdir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu istiqamətdə həyata keçirilən
məqsədyönlü siyasət nəticəsində Xocalı soyqırımını bir çox ölkələr parlament səviyyəsində qətliam kimi
tanıdıqlarını elan etmişlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinə, Avropa Parlament Assambleyasının, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının, Qoşulmama Hərəkatının və eləcə də digər beynəlxalq qurumların qərarlarına
baxmayaraq, bu münaqişə beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində
ötən il sentyabrın 27-də başlanan 44 günlük Vətən müharibəsində müzəffər Ordumuzun tarixi qələbəsi ilə
öz həllini tapdı. Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti və qətiyyəti
sayəsində işğaldan azad edilmiş Azərbaycan torpaqlarında indi üçrəngli bayrağımız əzəmətlə dalğalanır.
Azərbaycan.- 2021.- 25 fevral.- № 42.- S. 4.
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Qanlı soyqırımından şanlı zəfərə!
İmran ƏLIYEV
Bu gün qara kabus kimi bütöv bir xalqın boğazına çökmüş həmin o gecədən 29 il ötür. 29 il əvvəl,
fevralın 26-sı Günəş Xocalı üçün heç doğmadı. 25-i gecəsi uzandıqca uzanır, səhər açılmaq bilmirdi...
Kiçik bir şəhər idi Xocalı. Hələ təzəcə 1991-ci ildə Əsgəran rayonunun bazasında yaradılmış bu balaca
şəhər, bəlkə də tarix boyu heç yerdə görünməmiş faciəni cəmi bircə gecədə yaşamışdı. Bir gecədə erməni
faşistləri yüzlərlə can aldı. Geriyə isə Azərbaycan xalqının illər uzunu əzbərlədiyi bu rəqəmlər qaldı:
106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i ahıl olmaqla 613 nəfər qətlə yetirilmiş, 1275 nəfər girov götürülmüşdü. 150
nəfərin başına nə gəldiyi isə hələ də məlum deyil.
Fevral ayının ortalarından etibarən şəhərin erməni daşnakları tərəfindən mühasirəyə düşməsi ilə
başlayan bu soyqırımı, əslində, bir neçə gün əvvəl Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində baş verənlərin
davamı idi. 1992-ci il fevralın 17-si erməni silahlı birləşmələri bu kəndi işğal etmiş, 80 nəfərdən çox dinc
azərbaycanlı qətlə yetirilmişdi. Baş vermiş bu faciənin növbəti səhifəsi isə Xocalıda yaşanacaqdı. Şəhərin
ermənilər tərəfindən mühasirəyə alındığını görən sakinlər dəstə-dəstə və ya öz ailələri ilə birgə Xocalını
tərk etmək üçün cəhdlər etsə də, bütün bu təşəbbüslərin qarşısı alınmışdı. Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə
Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə gün mühasirədə saxladığı Xocalı şəhərinə ağır texnikalarla soxularaq,
əhaliyə misli görünməyən qəddarlıqla divan tutmuşdu.
Bu cinayət, təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, əslində, bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmişdi.
Erməni yazıçı gorbagor Zori Balayan 26 fevral günü barədə yazır: “Biz Xaçaturla Xocalıda ələ
keçirdiyimiz evə girərkən, əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını divara mismarlamışdı. Türk uşağı çox səsküy salmasın deyə, Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. Daha sonra, 13 yaşındakı
türkün başından, sinəsindən və qarnının 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 ... 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 edəcək”.
İnsanlıq qavramından olduqca uzaq olan bu tükürpədici yazı, erməni xalqının, əslində, hansı xislətə
sahib olduğunu açıq-aydın və birmənalı olaraq üzə çıxarır. Doğulduğu gündən xəmiri “türkə” qarşı nifrət
və eyni zamanda, qorxu ilə yoğrulan bir digər jurnalist David Xerdiyan özünün “Xaç uğrunda” adlı
kitabında o gündən belə bəhs edir: “Səhərin soyuğunda biz Daşbulaq yaxınlığındakı bataqlıqdan keçmək
üçün ölülərdən körpü düzəltməli olduq. Mən ölülərin üstündən keçmək istəmədim. Bunu görən
podpolkovnik Ohanyan mənə işarə etdi ki, qorxmayın. Mən ayağımı 9-11 yaşlı qız meyitinin sinəsinə basıb
addımlamağa başladım. Mənim ayaqlarım və şalvarım qan içində idi. Və mən beləcə yüzlərlə meyitin
üstündən keçdim. Martın 2-də “Qaflan” erməni qrupu çoxlu sayda alçaq monqolun (türklərin) cəsədini
toplayıb ayrı-ayrı hissələrlə Xocalının 1 kilometrliyində yandırdı. Axırıncı yük maşınında mən, başından
və qollarından yaralanmış, təxminən, 10 yaşlı qız uşağı gördüm. Diqqətlə baxanda gördüm ki, o, yavaşyavaş nəfəs alır. Soyuq, aclıq və ağır yaralanmasına baxmayaraq, o, sağ idi. Ölümlə mübarizə aparan bu
uşağın gözlərini mən heç vaxt unutmayacağam. Sonra Tiqranyan soyadlı bir əsgər, onu qulaqlarından tutub,
artıq üzərinə mazut tökülmüş cəsədlərin içərisinə atdı. Daha sonra onları yandırdılar. Tonqaldan ağlaşma
və imdad səsləri gəlirdi”.
Yazılanların hansı millətin mənsublarının başına gətirildiyindən asılı olmayaraq, oxuyarkən
lənətlənən bu ağılasığmaz vəhşiliklər erməni irqinin gerçək simasıdır.
Bu terror aktı bölgədə qalan keçmiş SSRİ-nin 366-cı alayının köməyi ilə həyata keçirilmiş və bir
şəhərin yer üzündən silinməsinə səbəb olmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10
illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində demişdir: “Bu amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq
tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu”. Həmçinin, ulu öndər Xocalı ilə bağlı
söyləmişdir: “Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağılasığmaz
qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda,
bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir”.
Heydər Əliyevin xüsusi qeyd etdiyi kimi, bəşər tarixinin ən ağır cinayətlərindən biri olan Xocalı
soyqırımı XX əsrin ən böyük faciələri olan Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi hadisələri ilə eyni sıranı
tutur. Məqsədləri Xocalını yer üzündən tamamilə silmək idi. Xocalı, Azərbaycanın qədim tarixi ilə müasir
dövrün vəhdətini özündə yaşadan, önəmli strateji əhəmiyyətə sahib şəhər idi. Xocalının kromlexləri,
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dolmenləri, siklopları, kurqanları və digər abidələri, həmçinin müxtəlif növ məişət əşyaları insanlıq
tarixinin inkişaf mərhələlərini özündə əks etdirən mədəniyyət nümunələridir.
Soyqırımı zamanı bütün bu mədəniyyət abidələri məhv edilmiş, həmçinin dünyanın ən qədim
məzarlıqlarından hesab edilən Xocalı məzarlığı xüsusi texnika vasitəsilə dağıdılmışdır. 7 min əhalisi olan
Xocalıda işğal zamanı sadəcə 3 min insan yaşayırdı. Əhalinin çoxu şəhərdən qaçmaq məcburiyyətində
qalmışdı. Buna səbəb, bölgədə baş verən hadisələr və uzun müddət davam edən işğal prosesi idi.
İnsanlardan bəziləri canlarını qurtarmaq istəyərkən, əvvəldən hazırlanan pusqu və tələlərdə qətlə
yetirilmişdir.
Rusiyanın “Memorial” hüquq müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən, dörd gün ərzində Ağdama,
Xocalıda öldürülmüş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmişdir. Həmçinin, bu meyitlərdən bir qisminin
təhqirə məruz qaldığı faktı da aşkar edilmişdir.
Şahidlərin dediyinə görə, ermənilər bir qadını “Bu yerlər böyük Ermənistanın bir parçasıdır” sözünü
təkrarlamadığı üçün diri-diri yandırmışlar.
Xocalı sakini Səriyyə Talıbova danışırdı ki, “ermənilər 4 axısqa türkü və 3 azərbaycanlının erməni
qəbrinin üstündə başını kəsdilər. Sonra daha 2 azərbaycanlının gözlərini çıxartdılar”.
Erməni vəhşiləri ölülərdən də əl çəkmir, onların baş dərilərini soyur, qulaq və burunlarını kəsirdilər.
Erməni silahlı birləşmələri hücum zamanı istifadəsi qadağan edilmiş 5,45 kalibrli patronlardan və
həmçinin kimyəvi silahlardan istifadə etmişdir. Dinc, silahsız, müqavimətsiz əhaliyə qarşı törədilmiş bu
cinayət aktları Cenevrə konvensiyasının protokollarını pozaraq, hücumun müharibə qaydalarına zidd
şəkildə keçirildiyini təsdiqləyir.
Hadisə yerindən daşınılan meyitlərin halı, bölgəyə gələn xarici ölkə vətəndaşı olan jurnalistləri
dəhşətə gətirmişdir.
Bütün dünya bu faciədən xəbərdar olmalıdır! Azərbaycan 1948-ci il 9 dekabr “Soyqırım cinayətinin
xəbərdarlıq edilməsi və cəzalandırılması” Konvensiyasını əsas götürərək, Ermənistan Respublikasına qarşı
BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün lazım olan bütün hüquqi əsaslar var.
Şəhərin fevral ayının ikinci yarısından etibarən başlayan mühasirəsi, hələ işğaldan 4 ay əvvəl oktyabr
ayında şəhərə gedən avtomobil yollarının bağlaması ilə başlamışdı. Xocalı Azərbaycandan zorla
qoparılmış, başqa şəhərlərlə olan əlaqəsi tamamilə qırılmışdı. Həmçinin, qansız erməni daşnakları hələ
yanvar ayının 2-dən şəhərin elektrik enerji xətlərini kəsmişdilər. Amansız gecə üçün əvvəlcədən hazırlanan
xain planlarını həyata keçirməyə can atan ermənilər, nəhayət, yanvarın 28-də Xocalı ilə sonuncu bağ olan
vertolyot əlaqəsini də kəsdi. Yanvarın 28-də Ağdamdan Şuşaya uçan Mİ-8 vertolyotu şəhərə çatmamış
Xəlfəli kəndinin üzərində Xankəndi istiqamətindən atılan raketlə partladılmış, 3 nəfər heyət üzvü və 41
sərnişin həlak olmuşdu.
Unutmamalı, unutdurmamalıyıq! Bu ağrılı gün Azərbaycan xalqının yaddaşında elə dərin izlər cızıb
ki, illər keçsə də, zəfərlər qazanılsa da, Xocalı adı səsləndikdə insanları qəhər boğur, oxuyub eşitdikləri
qəddarlıqları, videolentlər vasitəsilə gördükləri meyitlər gözlərinin önünə gəlir. Xalqımız uzun illərdir
mənfur düşmənini yaxşı tanıyır, bir vaxtlar öz doğma ata-baba torpaqlarında saxladıqları xain qonaqların
həqiqi kimliyini dəqiq bilir.
Xocalı soyqırımını dünyaya tanıtmaq son illər ərzində Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas
qollarından birinə çevrilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müdrik xarici siyasəti
nəticəsində bəzi aparıcı beynəlxalq təşkilatlar Xocalı soyqırımını rəsmi olaraq tanımış, Ermənistanı işğalçı,
terrorist dövlət kimi qəbul etmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə başlayan bu tanıtma kampaniyası Xocalı
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasının nə qədər önəmli olduğunu xalqımıza da yüksək həssaslıqla
aşılamışdır.
Bu sarıdan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva başda olmaqla aparılan
ardıcıl işin müstəsna əhəmiyyəti var. Fondun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “Xocalı uşaqların gözü ilə”
rəsm müsabiqəsi, müsabiqədə sərgilənən rəsmlərin birbaşa əl işi və fotoşəkillər halında dünyanın aparıcı
muzeylərində nümayiş etdirilməsi Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə işıqlandırılmasında böyük
önəm daşıyır.
Daha sonra 2007-ci ildə fondun təşəbbüsü ilə Brüsseldə həyata keçirilən “Təcavüzün qurbanları” adlı
fotolar və uşaq rəsmlərindən ibarət sərgi də bu aksiyanın davamı idi. Daha sonra fond 2007-ci ilin fevral
ayında Türkiyənin İstanbul şəhərində və eyni zamanda, 25 vilayətində Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə həsr
olunmuş anım mərasimləri təşkil etmişdir. Həmçinin, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri
178

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə dünyanın bir sıra şəhərlərində bu qəbildən sərgilər və o
cümlədən, mərasimlər keçirilmişdir. Hazırda bu tədbirlər Leyla xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi fondun
Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyi tərəfindən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Əməkdaşlıq və Dialoq
Uğrunda Gənclər Forumu (İƏTGF) xətti ilə uğurla davam etdirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, İslam Konfransı
Təşkilatı (indiki adı ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı) Xocalı hadisələrini soyqırımı kimi tanıyan ilk
beynəlxalq təşkilatdır. Bundan əlavə, 2008-ci il may ayının 8-də Leyla xanım Əliyevanın xüsusi təşəbbüsü
ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası yaradılmışdır. Bu kampaniya hazırda 60-dan çox ölkədə uğurla davam
etdirilir. 2009-cu ildə ISESCO və İƏTGF arasında imzalanan anlaşmaya əsasən, Xocalı soyqırımının İƏT
ölkələrinin tarix dərsliklərinə əlavə edilməsi barədə razılıq əldə edilmişdir.
Hazırda İƏT üzvü 57 ölkə, o cümlədən, Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və
Herseqovina, Peru, Handuras, Sudan, Rumıniya dövlət və parlament səviyyəsində Xocalı soyqırımını rəsmi
olaraq tanıyan ölkələrdir. Bunlarla yanaşı, ABŞ-ın bəzi ştatları da bu faciəni soyqırımı kimi qəbul edib.
28 ildir gözlənilən Günəş, nəhayət, Xocalı üçün də doğdu. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində
Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində başlayan cavab savaşı düşməni nəinki
susdurdu, həm də qol-qanadını qırdı. Ani bir əmrlə əks-hücum əməliyyatı başlandı. Müzəffər Azərbaycan
Ordusu özünün qan haqqı olan torpaqlarını işğalçı düşməndən birdəfəlik təmizləmək, respublikamızın ərazi
bütövlüyünü bərpa etmək üçün geriyə dönüşü olmayan şanlı və o cümlədən, haqlı zəfər yürüşünə
başlamışdı. Prezident İlham Əliyev tərəfindən “dəmir yumruq” adlandırılan bu hərəkat, sözün həqiqi
mənasında, düşmənin başını əzməyə müvəffəq oldu.
Şanlı Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əmrlərinə dəqiqliklə əməl edərək,
işğalçılar tərəfindən ələ keçirilən torpaqlarımızı bir-bir qaytarır, cəbhə bölgəsindən gələn fərəhverici
xəbərlər xalqın da “dəmir yumruq” kimi birləşməsinə vəsilə olurdu. 10 noyabr 2020-ci ildə rəsmi İrəvanın
hərbi kapitulyasiyaya razılıq verməsi ilə savaş Azərbaycanın möhtəşəm zəfəri ilə yekunlaşdı. Qalan
torpaqlar da həqiqi sahibinə qaytarıldı. Qazanılan tarixi zəfər Xocalıda baş verənləri Azərbaycan xalqına
unutdurmasa da, yaramıza məlhəm oldu. 2021-ci ildə ilk dəfə Xocalı soyqırımının anım günü matəmlə
qarışıq fərəh, qürur göz yaşları ilə yad edilir. Damarlarında Azərbaycan, türk qanı daşıyan, illərlə Xocalını
xatırlayarkən gizlində və aşkarda göz yaşı axıdan hər kəs, bu gün Xocalıda və başqa rayonlarda şəhid olmuş
qardaş və bacılarını yad edərkən iftixarla bu müjdəni verə bilir: Qisasınızı aldıq, Xocalı şəhidləri!
Xalq qəzeti.- 2021.- 25 fevral.- № 43.- S. 5.
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Xocalını xatırlayarkən: xalqın böyük kədəri və inamı
Xocalı faciəsindən 29 il ötür. Bu dəhşətli soyqırımının növbəti ildönümü ilk dəfədir ki, fərqli
şəkildə anılır. Çünki ermənilər tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarımız 30 ildən sonra azadlığa
qovuşub, Xocalı soyqırımı qurbanlarının, həmçinin digər şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb, qisası
alınıb. Ötən il sentyabrın 27-dən başlayan Vətən müharibəsi Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Ordumuzun parlaq Zəfəri ilə başa çatıb. 44 günlük Vətən
müharibəsi nəticəsində Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonları və Şuşa şəhəri işğaldan azad
edilib, qüdrətli Azərbaycan Ordusunun qarşısında aciz qalan Ermənistan kapitulyasiya aktına imza
atmağa məcbur olub. Noyabrın 10-da imzalanan üçtərəfli birgə Bəyanata əsasən, Ağdam, Kəlbəcər
və Laçın rayonları bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən Azərbaycana qaytarılıb. İndi artıq
Qarabağda bərpa və quruculuq dövrü başlayıb.
AZƏRTAC soyqırımının ildönümündə tariximizə qanla yazılmış Xocalı səhifəsinə bir daha nəzər
salır.
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi qırğınlar və Xocalı soyqırımı
Tarixə qısa ekskurs etsək görərik ki, son iki əsrdə erməni millətçiləri tarixi Azərbaycan torpaqları
hesabına mifik “böyük Ermənistan” ideyasını gerçəkləşdirmək məqsədilə dəfələrlə xalqımıza qarşı terror,
kütləvi qırğın, deportasiya və etnik təmizləmə kimi bəşəri cinayətlər törədiblər. XX əsrin sonunda dünyanın
gözü qarşısında baş verən, qəddarlığı və amansızlığı ilə fərqlənən Xocalı soyqırımı bu təcavüzkar siyasətin
ən qanlı səhifəsidir.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni hərbi birləşmələri keçmiş sovet ordusunun
Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının dəstəyi ilə aylarla mühasirədə saxlanılan Xocalı
şəhərinə hücuma keçərək onu yerlə-yeksan ediblər. Bu soyqırımı zamanı etnik mənsubiyyətlərinə azərbaycanlı olduqlarına görə 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla
öldürülüb, 487 nəfərə ağır bədən xəsarətləri yetirilib. Eyni zamanda, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 130 uşaq
valideynlərindən birini, 25 uşaq isə hər iki valideynini itirib. Xain hücum nəticəsində 1275 insan əsir və
girov götürülərək işgəncələrə məruz qalıb, onlardan 150 nəfərin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi
bu günədək məlum deyil.
Zənnimizcə, əlavə şərhə ehtiyac qalmır. Xocalı dəhşətini sözlə təsəvvür etmək qeyri-mümkündür.
Həmin vaxt çəkilmiş fotolar sanki dil açıb danışır, şahid ifadələri tük ürpədir. Bu ağır cinayətə görə siyasihüquqi məsuliyyət birbaşa Ermənistanın o zamankı rəhbərliyinin, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin
üzərinə düşür.
“Xocalıya ədalət!” deyənlərin səsi daha gur eşidilir
Xocalı qətliamı haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılması, bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı
aktı kimi tanınması üçün Azərbaycan dövləti tərəfindən bütün zəruri addımlar atılır. Bu istiqamətdə
məqsədyönlü fəaliyyət ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdandan sonra
başlanıb. Faciəyə ilk dəfə hüquqi-siyasi qiymət də məhz ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən verilib.
Ulu Öndərin 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.
Bir müddət sonra, 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü
ilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat və məlumatlandırma kampaniyasına start verilib. Bu kampaniya
çərçivəsində soydaşlarımızı təmsil edən çoxsaylı vətəndaş cəmiyyəti institutları, gənclər təşkilatları və
diaspor qurumları hakimiyyət strukturları ilə birlikdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər. Artıq yalan və
saxtakarlıq üzərində qurulmuş erməni təbliğat maşınının iç üzü ifşa olunur və dünya ictimai fikri Xocalı
həqiqətlərini qəbul etməyə başlayır.
Ötən müddətdə həyata keçirilən ardıcıl, məqsədyönlü və sistemli tədbirlərin məntiqi nəticəsi olaraq
yalan və saxtakarlıq üzərində qurulmuş erməni təbliğatının iç üzü ifşa edilir. Artıq Xocalı faciəsinin
soyqırımı olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrində
əksini tapır. Dünyanın 15-dən çox ölkəsi parlament səviyyəsində, eləcə də ABŞ-ın 25-dən artıq ştatı, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımını tanıyıb. LİNK
“Xocalıya ədalət!” deyənlərin səsi getdikcə daha gur eşidilir, ədalətin tam zəfəri addım-addım
yaxınlaşır.
Xocalı soyqırımının xarici mətbuatda əks-sədası
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Xocalı faciəsi baş verən zaman Azərbaycanda olmuş xarici jurnalistlərin öz gözləri ilə gördükləri,
yaxud hadisə şahidlərinin dedikləri əsasında yazdıqları materiallar ədalət mühakiməsi üçün təkzibedilməz
sübutlar ola bilər.
“Washington-Post” qəzeti (2 mart 1992-ci il): Öz məqaləsinə “Qarabağda cəsəd təpələri” başlığı
qoyan Anatol Liven yazır: “Erməni qoşunları tərəfindən həyata keçirilən kütləvi insan qırğını barədə
məlumat toplayan zaman atəşə tutulduq. Biz Dağlıq Qarabağın qarla örtülmüş dağlarından aşağı enərkən
ətrafa səpələnmiş meyitləri gördük. Görünür, qaçqınlar qaçarkən onlara atəş açmışdılar. Bu hadisədən sonra
jurnalistlər azərbaycanlı operator tərəfindən çəkilmiş kadrlara baxdılar. Kadrlarda bizim keçdiyimiz həmin
dağların müxtəlif hissələrində onlarca insan cəsədi görünürdü. Azərbaycanlılar bildirirlər ki, keçən həftə
ermənilər tərəfindən işğal olunan Xocalı şəhərindən qaçan azərbaycanlıların kütləvi qırğını zamanı ən azı
1000 nəfər öldürülüb. Daha 4000 nəfər yaralanıb, donub ölüb, yaxud da itkin düşüb. Mülki vertolyot
dağlara enməli və kütləvi qırğınların törədildiyi yerlərdən meyitləri yığmalı idi. Vertolyot 4 cəsəd götürə
bildi. O vaxt azərbaycanlı operatorun çəkdiyi filmdə isə həmin təpələrdə onlarca meyit görünür. Ağdama
qayıdan zaman mülki vertolyotun yığdığı cəsədlərə baxdıq. Yaşlı iki kişi və kiçik qızcığaz qanına qəltan
edilmiş, onların əlləri və ayaqları donmuşdu”.
“Times” qəzeti (3 mart 1992-ci il): “Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində erməni hərbçilərinin
mülki vətəndaşlara qarşı törətdiyi soyqırımı haqqında bu gün yeni sübut əldə olunub. Vertolyotla bölgəyə
gedən Azərbaycan jurnalistləri və rəsmiləri qayıdan zaman özləri ilə üç uşaq meyiti gətirmişlər. Onların
başlarının arxa hissəsi tamamilə dağıdılmışdı. Ermənilərin atəş açması meyitlərin hamısını yığmağa imkan
verməmişdi. İnsanların başlarının dərisi soyulmuşdu.
“Le Monde” qəzeti (14 mart 1992-ci il): “Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş
qadın və uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxarılmış 3 nəfəri görmüşlər. Bu,
azərbaycanlıların təbliğatı deyil, bu, reallıqdır.
“İzvestiya” qəzeti (13 mart 1992-ci il): Mayor Leonid Kravets deyir ki, o özü şəxsən təpədə yüzə
yaxın meyit görüb. Bir oğlanın başı qoparılmışdı. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq,
qocalar görünürdü.
“New York Times” (3 mart 1992-ci il): Brayn Killen Dağlıq Qarabağda onlarla insan meyitinin
səpələndiyini bildirir. Yazır ki, bu, 4 ildən bəri davam edən döyüşlərdə törədilmiş ən dəhşətli soyqırımının
sübutudur. Oradan yenicə qayıdan Azərbaycan rəsmiləri özləri ilə 3 uşaq meyiti gətiriblər və onların
başlarının arxa hissəsi tamamilə dağılmışdı. Yerli məsciddə daha 6 cəsəd vardı, onların əlləri və ayaqları
donmuş, üzləri isə soyuqdan qaralmışdı. Qadınlardan biri öldürülmüş atasının sinəsinə qəzəblə vuraraq
“Telman!” deyə qışqırırdı. Cəsəd arxası üstə uzadılmışdı, sağ əli donduğundan bükülməmişdi.
Ötən həftə ermənilərin işğal etdiyi Xocalıya vertolyotla qısa səfərdən qayıdanlar dedilər ki, onlar da
oxşar, ancaq miqyasca bundan daha böyük mənzərənin şahidi olublar. Bir rus jurnalistin dediyinə görə, o,
50 metrlik sahədə 30 meyit sayıb.
“Reuters”in fotoqrafı Frederik Lenqan Ağdam yaxınlığında azərbaycanlıların meyitləri ilə dolu
iki yük maşını görüb. O deyir: “Birinci dəfə 35 meyit saydım və məncə, ikinci maşında da bir o qədər meyit
var idi. Onların bəzilərinin başı kəsilmiş, çoxları yandırılmışdı”.
Fransalı reportyor Jan-İv-Yunet yazır: “Biz Xocalı faciəsinin nəticələrinin canlı şahidi olduq.
Ölmüş yüzlərlə insanın meyitlərini öz gözlərimizlə gördük. Onların arasında qadınlar, qocalar, uşaqlar və
Xocalının müdafiəsində dayanan insanlar var idi. Bizə vertolyot vermişdilər. Havaya qalxaraq yuxarıdan
gördüklərimizi kameraya çəkirdik, Xocalı və onun ətrafını lentə alırdıq. Bu zaman erməni hərbi birləşmələri
bizim vertolyotu atəşə tutdu və biz məcburiyyət qarşısında qalaraq, çəkilişi yarımçıq dayandıraraq geri
qayıtmalı olduq. Mən müharibə haqqında çox eşitmişəm, alman faşistlərinin qəddarlığı barədə oxumuşam,
ancaq ermənilər dinc əhalini və 5-6 yaşlı uşaqları öldürməklə vəhşilikdə onları belə arxada qoymuşdular.
Biz xəstəxanada, vaqonlarda, hətta uşaq bağçalarında və məktəb siniflərində çoxsaylı yaralılar gördük”.
Başları kəsilmiş insan cəsədləri. Bu mənzərəni çalışdığı “İzvestiya” qəzetində V.Bellax belə qələmə
alır: “Zaman-zaman Ağdama meyitlər gətirilirdi. Tarixdə belə şeylər görünməmişdi. Meyitlərin gözləri
çıxarılmış, qulaqları və başları kəsilmişdi. Bir neçə meyit zirehli maşınlara qoşularaq yerlə sürüklənmişdi.
İşgəncələrin həddi-hüdudu yox idi”.
“İndependent” qəzeti: Azərbaycanlıların Xocalı şəhərində törədilmiş fevral soyqırımı nəticəsində
təxminən 600 kişi, qadın və uşaq öldürülmüşdü.
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Vertolyotun pilotu bildirirdi ki, yerdə çoxlu sayda ölü və yaralı olduğu üçün onları dəqiq saymaq
mümkün olmayıb. Onların sayı Xocalıda 470-500, yollarda 650-700, Naxçıvanik kəndi ətrafında 85-100
nəfərə yaxın idi.
Pilot deyirdi: “İnsanlar əllərini yuxarı qaldırıb bizdən kömək istəyirdilər. Biz üç uşaq meyiti və sağ
qalmış iki yaşlı uşaq gördük. O, ölmüş anasının qolundan tutaraq yerdən qaldırmaq istəyirdi. Biz enməyə
çalışdıq, amma ermənilərin atəş açmağa başlaması bizi qayıtmağa məcbur etdi”.
Milyon-milyon ürəyin kədəri və inamı
Xocalı soyqırımını törətməkdə düşmənin məqsədi Azərbaycan xalqını sarsıtmaq, suverenlik və ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizədən çəkindirmək və torpaqlarımızı zorla ələ keçirmək idi. Lakin bu ağır faciə
xalqımızı daha da mətinləşdirdi, qəhrəman oğul və qızlarımızı müqəddəs Vətən və milli dövlətçiliyimiz
naminə qətiyyətli və mütəşəkkil mübarizəyə səfərbər etdi. Bunun nəticəsi olaraq Qarabağ düşmən
tapdağından xilas olundu.
Faciənin 29-cu ildönümü ərəfəsində Prezident İlham Əliyevin doqquz il əvvəl dediyi sözlər yada
düşür: “Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirənlər gec-tez ədalət məhkəməsi
qarşısında cavab verərək layiqli cəzalarını alacaq, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaqdır”. Şanlı
Azərbaycan əsgəri işğalçıların ordusunu darmadağın edərək, bütün şəhidlərimizin qisasını aldı.
Qarabağ Zəfəri milyonlarla insanın qəlbindəki ağrını azaltmaqla yanaşı, Xocalı soyqırımını
törədənlərin – sarkisyanların, koçaryanların, balayanların və əlləri günahsız azərbaycanlıların – uşaqların,
qadınların, qocaların qanına batmış digər cinayətkarların ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verəcəklərini
inamı daha da artırdı. Prezidentimizin qətiyyəti, hadisələrin gedişi göstərir ki, o gün çox da uzaqda deyil.
AZƏRTAC
2021, 25 fevral
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Xocalıdan hər gün danışılmalıdır
“Ahıska” qəzetinin baş redaktoru “Şərq”ə maraqlı detalları açıqlayıb
Yeganə Bayramova
“Bu sahədə xarici səfirliklərimiz fəaliyyət göstərməlidirlər. Təəssüf ki, Xocalı ilə bağlı tədbir
keçirən zaman görürük ki, yalnız azərbaycanlılar var, başqa millət yoxdur”
Bir neçə gündən sonra tariximizin qanlı səhifələrinə həkk olunan Xocalı soyqırımının 29-cu
ildönümüdür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan hərbi birləşmələri keçmiş sovet
ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə aylarla mühasirədə saxlanılan
Xocalı şəhərinə hücuma keçərək, bir gecənin içində onu yerlə-yeksan ediblər.
Bu qanlı aksiya zamanı dinc əhaliyə amansızlıqla divan tutulmuş, 613 nəfər qətlə yetirilmiş,
meyitlər təhqir olunmuş, 1275 nəfər girov götürülüb. Onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil.
Qətlə yetirilənlərin 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın və 70 nəfəri qoca idi. Hərbi təcavüz nəticəsində 8 ailə
tamamilə məhv edilib.
Ölkəmizdə Xocalı hadisəsinin unudulmaması və təbliği istiqamətində mühüm işlər görülür. Bu
sahədə “Xocalıya ədalət” kampaniyasını xüsusilə vurğulaya bilərik. Lakin erməni vandallıqlarının
beynəlxalq tribunada tanıdılması da xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Qazaxıstanda nəşr olunan “Ahıska” qəzetinin baş redaktoru Rövşən Məmmədoğlu xalqımıza qarşı
törədilən soyqırımla bağlı beynəlxalq aləmdə görülən tədbirlər barədə “Şərq”ə danışıb.
Baş redaktor Qazaxıstanın Almata şəhərində tədbir keçirildiyini söylədi: “Tədbirdə müvafiq
videomaterial verildi, bəzi çıxışlar oldu. Təəssüf ki, Xocalı faciəsi siyasi və hüquqi qiymətini almayıb.
Düzdür, ordumuzun qələbəsindən sonra ürəyimizə bir az olsa da su səpildi. Amma dünyanın bu hadisələrə
kor gözlə baxdığı və qiymət vermədiyi bəllidir. Bu gün Xocalının dünyada tanınmamasının bir günahkarı
da qürbətdə yaşayan soydaşlarımızdır. Çünki istənilən səviyyədə təbliğat aparmırıq. Əvvəllər təqvimdə
Şuşanın və digər ərazilərimizin işğal tarixi yazılmışdı. Şükürlər olsun ki, həmin tarixlər bayram günü olaraq
əvəzləndi. Xocalı hadisəsi haqqında isə yalnız 26 fevral yox, il boyu danışmaq lazım idi. Ona görə də
təbliğatımızı yalnız bir gün üzərində qurmalı deyilik”.
R. Məmmədoğlu qeyd edib ki, Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün
ciddi işlər görülməlidir: “Bu sahədə xarici səfirliklərimiz fəaliyyət göstərməlidirlər. Təəssüf ki, Xocalı ilə
bağlı tədbir keçirən zaman görürük ki, yalnız azərbaycanlılar var, başqa millət yoxdur. Onsuz da bütün
azərbaycanlılar bu hadisələrdən xəbərdardır. Xalqımıza qarşı olan qəddarlığı başqa millətlərə çatdırmalıyıq
ki, həqiqətləri görsünlər”.
Şərq.-2021.-24 fevral.-№35.-S.6.
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Xocalı faciəsi – humanizm prinsiplərinə qara ləkə
Şəbnəm Həsənova,
politoloq
İnsanlığın utancverici mənzərəsi kimi qiymətləndirilən soyqırımların sayı, təəssüf ki, az deyil.
Heç şübhəsiz ki, onlardan ən dəhşətlisi və amansızı, insanlıq tarixinə, eyni zamanda, humanizm
prinsiplərinə ən böyük ləkə sayılan Xocalı soyqırımıdır. Xocalı faciəsi ona görə misli görünməmiş faciədir
ki, düşmən bu şəhərin üzərinə hərbi əməliyyat keçirmək məqsədilə hücum etməmişdi. Belə ki, ermənilər
yaxşı məlumata sahib idilər ki, Xocalıda hərbi qüvvə yoxdur, ona görə də mənfur düşmənin məqsədi dinc
əhaliyə divan tutmaqdan, onları məqsədli şəkildə qırmaqdan ibarət idi.
Ağdam–Şuşa və Xankəndi–Əsgəran yolu üzərində strateji əhəmiyyətli mövqeyə malik olan
Xocalıda əhaliyə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri, cəlladları 366-cı
motoatıcı alayla birlikdə divan tutdular, soyqırımı törətdilər. Əlif Hacıyevin rəhbərlik etdiyi qüvvələr axıra
qədər düşmənə müqavimət göstərsələr də işğalçıların dəfələrlə üstün qüvvə və texnikasının qarşısını ala
bilmədilər. Şəhərin müdafiəçilərinin, demək olar ki, hamısı qəhrəmanlıqla həlak oldu. Rəsmi statistikaya
əsasən, Xocalı soyqırımı zamanı 613 dinc əhali, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi qəddarlıqla
amansızca qətlə yetirilmişdir.
Ermənistanın ozamankı prezidenti Serj Sarkisyan isə ermənilərin həqiqi simasını açaraq
müsahibələrinin birində xarici jurnalistə bildirmişdi: “Xocalıya qədər azərbaycanlılar elə bilirdilər ki,
bizimlə zarafat etmək olar, onlar fikirləşirdilər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldırmazlar. Biz bu stereotipi
dağıtdıq. Məhz bu, baş verdi”. Qatil Sarkisyan ən son açıqlamasında da özünün terrorçu, təməlini terror
üzərində qurduqları dövlətlərinin isə terrorun beşiyi olduğunu bir daha etiraf etdi.
Qana susayan Sarkisyan faktiki olaraq Paşinyanı özü kimi mahir terrorçu olmamaqda, əsgərlərin
kütləvi toplaşdığı ərazilərə, “İskəndər” raketi atmamaqda təqsirləndirir. Hətta, bu, azmış kimi, Sarkisyan
hazırkı erməni rəhbərliyini beynəlxalq qaz və neft boru kəmərlərini “İskəndər” raketləri ilə vurmamaqda
təqsirləndirir. Ermənistanın cinayətkar rəhbərlərinin törətdikləri əməllərdən dərs almaq əvəzinə, belə
revanşist, nifrət dolu açıqlamalar səsləndirdiklərini eşitməyə davam etdikcə, “Bizim Qələbəmiz təkcə
Ermənistan dövləti üzərində əldə edilmiş qələbə deyil, biz erməni faşizmini məhv etdik" – deyən ölkə
başçımız cənab İlham Əliyevin nə qədər haqlı addımlar atdığı yaşadığımız müasir tarixin hər keçən günü
bir daha təsdiq olunur.
Azərbaycan dövlətinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı atdığı qətiyyətli addımlardan biri də onun
dünyada soyqırımı kimi tanıdılması ilə bağlıdır. Belə ki, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması
istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın rəhbərliyi və nəzarəti ilə
ardıcıl və sistemli işlər görülmüşdür. “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası Leyla xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə heç də təsadüfi olmayan bir tarixdə – 2008-ci il mayın 8-də – Şuşanın işğalı günü irəli
sürülmüşdür. Bünövrəsi ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş, bu gün də onun varisləri
tərəfindən uğurla davam etdirilən siyasi kurs nəticəsində Xocalı faciəsinin soyqırımı olması faktı dünyanın
bir çox ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların qərarlarında, qətnamələrində öz əksini tapır. Belə ki, 13 ölkə
və ABŞ-ın 22 ştatı parlament səviyyəsində, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı isə beynəlxalq qurum olaraq Xocalı
soyqırımını rəsmən tanıyıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2010-cu il 22 aprel tarixli qərarında
Xocalının azərbaycanlılardan ibarət mülki əhalisinin qırılmasını “müharibə cinayətləri və ya insanlığa qarşı
cinayətlər kimi qiymətləndirilə bilən xüsusilə ağır əməllər” kimi müəyyən etmişdir. Hətta Avropa Şurası
və Avropa Parlamenti kimi hər zaman anti-Azərbaycan mövqeyində dayanan təşkilatlar da məcbur olub
münaqişə ilə bağlı həqiqəti əks etdirən qətnamələr qəbul etmişlər.
Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev də dövri olaraq Azərbaycan həqiqətlərini beynəlxalq
kürsülərdən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırır. Bu qətiyyətli mövqeyinə görə ölkə başçımızın 17 il
ərzində apardığı siyasətə xalq dəstəyi hər zaman yüksək səviyyədə olub. Elə bunun məntiqi izahıdır ki,
Vətən müharibəsi dövründə güclü xalq–ordu–hakimiyyət birliyi müşahidə olundu. Hər kəs həmrəylik
nümayiş etdirərək, cənab Prezidentin siyasətinə, qəhrəman əsgərlərmizin səngərdəki mübarizəsinə dəstək
oldu.
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Bu illər ərzində biz “Xocalı faciəsinin günahkarları, təşkilatçıları və icraçıları layiqli cəzalarını
almalıdırlar, bu dəhşətli cinayəti törədənlərin hamısı vicdanı qarşısında cavabdehdirlər və gün gələcək ki,
onlar tarix məhkəməsi qarşısında da cavab verəcəklər” – dedik və bunu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi
altında bütün xalq olaraq bacardıq.
Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan Azərbaycan dövlətinə, xalqına, günahsız dinc əhaliyə qarşı
qətllər törətmiş hərbi cinayətkarlar, canilərdir. Ermənistana 20 il müddətində belə hərbi canilər, kriminal
aləmin təmsilçiləri rəhbərlik ediblər. Ermənistanın hal-hazırda düşdüyü rəzil durumun səbəbkarları da məhz
bu canilərdir. Onlar Ermənistan dövlətinin təməllərini terror və cinayət üzərində qurublar. Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusu və hər detalı ən incə məqamına
qədər hesablayan və diqqətə alan uzaqgörən diplomatiyamız zəif düşmən üzərində deyil, güclü
təşkilatlanmış düşmən, eyni zamanda, onu himayə edən qərəzli, məkrli qüvvələr üzərində qələbə çaldı.
Beləliklə, Vətən müharibəsində Prezident İlham Əliyev sadəcə Paşinyanı və Ermənistanı diz çökdürmədi.
Uzun illər Ermənistana rəhbərlik etmiş, Azərbaycan xalqına qarşı Xocalı soyqırımını törətmiş cəlladlara,
cinayətkarlara – Koçaryana və Sarkisyana, onların himayədarlarına da dərs verdi, onların ordusunu məhv
etdi. Cənab Prezident İlham Əliyevin qətiyyətindən, əzmindən, şanlı Azərbaycan Ordusunun gücündən
qorxan Koçaryan və Sarkisyan bir dəfə də olsun Dağlıq Qarabağ ərazisinə heç burunlarını belə soxa
bilmədilər, qaçdılar. Döşlərinə taxdıqları saxta “qəhrəman” ordenləri, dəmir-dümürləri də köməklərinə
yetmədi.
Azərbaycana qələbə sevincini bəxş edən müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə qəhrəman əsgər və zabitlərimiz 20 Yanvar şəhidlərinin, Xocalı qurbanlarının, həlak olan günahsız digər
insanların qisasını aldı. İndi Azərbaycanı layiqli əllərə, Azərbaycanın məğrur və qürurlu oğlu İlham
ƏIiyevə əmanət qoyub gedən ulu öndər Heydər Əliyevin, şəhidlik mərtəbəsinə ucalan bütün əsgər və
zabitlərimizin, günahsız insanların da ruhu şaddır.
Ümumiyyətlə, ermənilər illər ərzində özlərinə ağıllı, təfəkkürlü bir rəhbər seçə bilməyib.
Azərbaycan isə dünya siyasi arenasında fenomen siyasətçi kimi qəbul olunan ümummilli lider Heydər
Əliyev və onun siyasi kursunu peşəkarlıq və incəliklə davam etdirən, torpaqlarımızı düşməndən azad edən
müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev kimi dahi şəxsiyyətləri yetişdirib.
Əsas şüarı “Qarabağ Azərbaycandır!” üzərində qurulan möhtərəm Prezident İlham Əliyev hər
zaman qətiyyətlə bildirirdi ki, biz heç vaxt Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına
imkan verməyəcəyik. Beləliklə də, sözünün imzası qədər dəyəri olan şanlı Azərbaycan Ordusunun müzəffər
Ali Baş Komandanı İlham Əliyev bu dəfə də əməli ilə xalqının ümidlərini doğrultdu və əzəli, dədə-baba
torpaqlarımızı işğaldan azad etdi.
Xalq qəzeti. - 2021.- 23 fevral. - № 41. - S. 5.
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Xocalı cəlladlarının mühakimə ediləcəyi gün uzaqda deyil
Elxan Süleymanov,
AVCİYA prezidenti
Azərbaycan xalqı 26 fevral tarixində Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünü qeyd edəcək.
Ermənistan silahlı birləşmələri keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı hərbi alayının dəstəyi ilə 29 il əvvəl 1992ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda yerləşmiş Xocalı
şəhərinə hücum etmiş, tarixin ən müdhiş və dəhşətli faciələrdən birini törətmişlər. Əvvəlcədən düşünülmüş
və planlaşdırılmış hücum zamanı cəmi bir neçə saat ərzində şəhər əhalisinə etnik zəmində misli
görünməmiş divan tutulmuşdur: 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürülmüş, 8
ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideyinlərindən birini itirmiş, 1000
nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil olmuş, 1275 nəfər dinc sakin girov götürülmüş,
onlardan 150 nəfərinin taleyi indi də məlum deyil. Xocalı şəhəri dağıdılaraq tamamilə yer üzündən
silinmişdir. Xocalı faciəsinin qurbanlarından 56 nəfəri xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə
yetirlimişdir: onlar diri-diri yandırılmış, başları kəsilmiş, qafiyə nayihələrinin və üzlərinin dərisi soyulmuş,
körpə uşaqların gözləri çıxarılmış, süngü ilə hamilə qadınların qarınları yarılmış, meyitlər təhqir edilmişdir.
Beləliklə,. Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni cinayətkarları tərəfindən
azərbaycanlılara qarşı davamlı şəkildə həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin davamı və
ən qanlı səhifəsı kimi tarixə düşdü. Öz miqyasına və dəhşətləriniə görə dünya tarixində analoqu olmayan
Xocalı soyqırımını törətməkdə məqsəd Dağlıq Qarabağı və digər Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək,
xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini, onun iradəsini qırmaq idi. Lakin, bu
faciə bütün Azərbaycan xalqını sarsıtsa da, Xocalı sakinlərinə sağalmaz yaralar, mənəvi zərbələr vursa da,
xalqımızın iradəsini qıra bilmədi.
Şəhərə hücum zamanı qısa bir müddətdə insanların kütləvi şəkildə xüsusi qəddarlıqla və
amansızlıqla qətlə yetirliməsi, onların diri-diri yandırılması, başlarının kəsilməsi, qafiyə nayihələrinin və
üzlərinin dərisinin soyulması, körpə uşaqların gözlərinin çıxarılması, süngü ilə hamilə qadınların qarın
nahiyələrinin yarılması, meyitlərin təhqir edilməsi insanlıq əleyhinə cinayətlərdir və bu cinayətlərin
törədilməsinə görə Ermənistan dövləti məsuliyyət daşıyır.
Xocalı faciəsi Ermənistan tərəfindən əvvəlcədən planlaşdırılmış və şəhər əhalisi olan etnik
azərbaycanlıların tam və ya qismən məhvinə yönəlmiş məqsədyönlü qanlı aksiya olmuşdur. Belə ki,
Xocalının işğalı üçün rəsmi Ermənistan hələ 1989-cu ildən planlar həyata keçirməyə başlamışdı. Xocalı
coğrafi vəziyyəti strateji əhəmiyyət kəsb edirdi, burada hava limanı mövcud idi və Xocalını ələ keçirməklə
Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağın hava məkanına nəzarəti ələ almaq məqsədi güdürdü. Eyni zamanda
qeyd edilməlidir ki, Xocalı 1991-ci ilin oktyabr ayından mühasirədə idi, Xocalının Azərbaycanın digər
əraziləri ilə quru və hava əlaqələri kəsilmişdi, axırıncı dəfə Xocalıda helikoter 1992-ci ilin yanvar ayında
olmuşdu, əhali silahsız idi, şəhərin özünümüdafiə dəstəsi bir neçə avtomat və ov tüfəngləri ilə silahlanmışdı.
Silahsız Xocalı sakinlərinə qarşı cinayətlər təpədən dırnağadək silahlanmış Ermənistanın
müntəzəm ordusu, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində məskunlaşmış separatçı ermənilərin qeyriqanuni silahlı birləşmələri, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş beynəlxalq erməni terror qrupları ilə
yanaşı keçmiş SSRİ-nin Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin və texnikasının
bilavasitə iştirakı ilə törədilmişdir. Belə ki, keçmiş SSRİ silahlı qüvvələrinin 366-cı motoatıcı alayının
mayor Oqanyan Seyran Muşeqoviçin (Seyran Oqanyan hazırda Ermənistanın müdafiə naziridir)
komandanlığı altında 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandalığı altında 3-cü batalyonu, 1 saylı
batalyonun qərargah rəisi Çitçyan Valeriy İsayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və
praporşiklər Xocalıda insanlığa sığmayan cinayət əməllərini törədənlərdən olmuşlar.
Xocalı əhalisinin planlı şəkildə məhv edilməsi erməni birləşmələrinin hərbi komandiri olmuş və
2008-ci ildə Ermənistan prezidenti seçilmiş Serj Sarkisyanın ingilis jurnalisti Tomas de Vaalın faciə ilə
bağlı sualına vediyi cavabı ilə bir daha təsdiqlənir. Tomas de Vaal yazır ki, erməni hərbi komandiri Serj
Sarkisyandan Xocalının zəbt edilməsi haqda danışmağı xahiş etdikdə, o, baş vermiş hadisələrlə bağlı daha
düzgün və daha sərt danışdı: “Xocalıya qədər azərbaycanlılar düşünürdülər ki, bizimlə zarafat etmək olar,
onlar düşünürdülər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldırmağa qadir deyillər. Biz bu stereotipi sındırmağı
bacardıq”. Qeyd edilməlidir ki, Xocalıda qırğınlar zamanı insanlar məqsəyönlü şəkildə etnik azərbaycanlı
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olduqlarına görə öldürülmüşlər, hücumlar zamanı şəhərin azərbaycanlı əhalisinin tamamilə və ya qismən
məhv edilməsi Ermənistan silahlı birləşmələrinin əsas məqsədi olmuşdur ki, bu da Xocalida törədilən
cinayətlərin soyqırım cinayətləri olmasını sübuta yetirir.
Ermənistan silahlı birləşmələri Xocalıda azərbaycanlılara qarşı müxtəlif cinayətlər – silahlı
təcavüz, müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətlər və soyqırım cinayətləri törətmişlər. Bu
cinayətlərin törədilməsi Ermənistanın tək Azərbaycan qarşısında deyil, bütövlükdə dünya birliyi dövlətləri
qarşısında beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətini doğurmuşdur.
Sözsüz ki, Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyəti tərəfindən soyqırım cinayətləri kimi tanınması
gələcəkdə oxşar faciələrin baş verməsinin qarşısının alınması üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bunun üçün
Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ictimaiyyəti beynəlxalq təşkilatlar, dünya ölkələrinin parlamentləri
tərəfindən Xocalı soyqırımına dair qərar və qətnamələrin qəbul edilməsi istiqamətində səylər göstərir və bu
istiqamətdə bir sıra konkret nəticələr əldə edilib. Belə sənədlərin qəbulu tarixi həqiqətlərin bərpa edilməsi,
erməni cinayətkarlarının əsl üzünün dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınması, faciə ilə bağlı həqiqətlərin
gələcək nəsillərə çatdırılması, o cümlədən mənəvi baxımdan vacib əhəmiyyət kəsb edir.
Lakin beynəlxalq təşkilatlar və dünya ölkələrinin parlamentləri tərəfindən Xocalı faciəsinə dair
qəbul etdikləri sənədlər siyasi qiymətləndirmə xarakteri daşıyır. Odur ki, belə sənədlərin qəbul edilməsi
zəruri olsa da, bu qanlı aksiyanı həyata keçirənlərin beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün
kifayət deyil. Belə ki, beynəlxalq təşkilatlar və dünya ölkələrinin parlamentləri tərəfindən sənədlərin qəbulu
ilə bu cinayətləri törədənlər öz cəzalarına çatmış olmurlar və hər hansı ölkənin parlamentinin qəbul etmiş
olduğu sənəd cinayətkarların ədalət qarşısında cəzalandırılması ilə nəticələnmir. Belə olan halda törədilmiş
cinayət əməlləri özünün beynəlxalq-hüquqi qiymətini almamış qalır.
Digər tərəfdən, Xocalıda törədilmiş cinayət əməllərinin soyqırım cinayətləri kimi tövsif edilməsi
müvafiq yurisdiksiyaya malik beynəlxalq məhkəmənin səlahiyyətlərinə aid edilə bilər. Məlum olduğu kimi,
analoji cinayətləri araşdırmaq və müvafiq qərarların qəbul edilməsi üçün dünyada yəhudilərin II Dünya
müharibəsi zamanı nasistlər tərəfindən kütləvi şəkildə məhv edilməsi (Xolokost), keçmiş Yuqoslaviyada
və Ruandada törədilmiş soyqırım cinayətləri ilə bağlı beynəlxalq tribunalların təsis edilməsi praktikası
mövcuddur. Odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti və cəmiyyəti üçün beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında Dağlıq
Qarabağ müharibəsi zamanı törədilmiş cinayətlər, o cümlədən Xocalı faciəsi üzrə Beynəlxalq Tribunalın
təsis edilməsi iddiasının qaldırması, müvafiq tribunalın yaradılmasına nail olunması və indiyədək azadlıqda
gəzən, Ermənistanda müxtəlif yüksək səviyyəli vəzifələr tutmuş və ya tutan cinayətkarların ədalət
məhkəməsinə cəlb edilməsi ən başlıca məqsədlərdən olmalıdır. Yalnız bu halda hüquqi müstəvidə Xocalı
faciəsinin soyqırım kimi tanınmasına nail olmaq mümkündür.
Hazırda Xocalı soyqırımı törədən cinayətkarların hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün tarixi
şərait yaranmışdır. Belə ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında Vətən müharibəsi (2-ci Qarabağ müharibəsi) zamanı rəşadət nümayiş etdirərək, cəmi 44
gün ərzində beynəlxalq hüquq normalarının bölgədə pozulmuş normalarını bərpa etmiş, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il qətnamələrinin müddəalarını həyata keçirmiş və Azərbaycan ərazilərini
işğaldan azad etmişdir. Azərbaycan Pespublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan dəfələrlə vurğulamışdır
ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri xalqımıza qarşı qanlı cinayətlər törətmiş Köçəryan və Sarkisyanın
yaratdığı ordunu darmadağın etdi. Hazırda Azərbaycan Respublikası Ermənistana qarşı işğal etdikləri
ərazilərdə törətdikləri cinayətlərə, ölkəmizə vurduğu maddi və mənəvi zərərə görə təzminatların ödənilməsi
istiqamətində beynəlxalq hüquqi müstəvidə iddialar irəli sürməyə hazırlaşır. İnanıram ki, bu iddialar
sırasında Xocalı soyqırımını törədən cinayətkarların da beynəlxalq məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilməsi
də yer alacaq.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandanın iradəsi və Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin rəşadəti nəticəsində cəmi 44 gün ərzində torpaqlarımız işğaldan azad edilməsi kimi tarixi
reallığın şahidi olduq. İnanıram ki, biz beynəlxal-hüquqi müstəvidə də Azərbaycanın qələbələrinin
sevincini yaşayacağıq və Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım cinayətləri törətmiş erməni faşistlərinin
məsuliyyətə cəlb edilərək mühakimə edilmələrinin də şahidi olacağıq. Ümid edirəm ki, Xocalı soyqırımı
cəlladlarının beynəlxalq mühakimə edilməsi günü uzaq deyil...
Xalq Cəbhəsi. - 2021. - 23-24 fevral. - № 20. - S. 3.
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Ombudsman Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva Xocalı
soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bu barədə AZƏRTAC-a Ombudsman
Aparatından məlumat verilib.
Bəyanatda deyilir: “Bu il Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünü qeyd edirik. 1992-ci il fevral ayının
25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalı şəhərində Ermənistan
silahlı qüvvələrinin bölmələri, Dağlıq Qarabağdakı erməni terrorçu dəstələri və keçmiş sovet ordusunun
Azərbaycanın Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyəti tərəfindən Xocalı
soyqırımı törədilmişdir. İnsanlığa qarşı törədilmiş bu dəhşətli cinayət Ermənistan Respublikasının o vaxtkı
siyasi rəhbərliyi tərəfindən təşkil edilmişdir.
29 il əvvəl törədilmiş Xocalı soyqırımı zamanı mühasirədə olan şəhərin dinc əhalisi üzərinə ağır
hərbi texnika yeridilərək yerli əhali xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib. Yandırılan şəhərdən qaçıb xilas olmaq
istəyən insanlara aman verilməyib, dinc sakinlər yollarda, meşələrdə pusqu qurularaq xüsusi amansızlıqla
öldürülüb. Bu cinayət beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin və əsas insan hüquqlarının kobudcasına
pozulmasıdır. İnsanlığa qarşı törədilmiş bu dəhşətli cinayət əməli nəticəsində 613 nəfər dinc azərbaycanlı
qətlə yetirilib, onlardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olub. Eyni zamanda, 487 nəfər dinc sakin ağır
yaralanıb, 1275 nəfər girov götürülüb. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin, o cümlədən 68 qadının və 26
uşağın taleyi hələ də məlum deyil. Soyqırımı zamanı 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, insanların
başlarının dərisi soyulub, müxtəlif əzaları kəsilib, gözləri çıxarılıb, hamilə qadınların qarnı süngü ilə deşikdeşik edilib. Nəticədə 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən
birini itirib.
Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı yönələn
işğal, etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin növbəti dəhşətli nümunəsidir. Ermənistan tərəfindən
yürüdülən bu siyasətin digər təzahürü 1990-cı illərin əvvəllərində Qazax rayonunun Bağanis Ayrım
kəndində, Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların yaşadığı İmarət Qərvənd, Tuğ, Səlakətin, Xocavənd,
Kərkicahan, Cəmilli, Meşəli, Axullu, Nəbilər, Həsənabad, Qaybalı, Malıbəyli, Yuxarı və Aşağı Quşçular
kəndlərində azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş etnik təmizləmə olmuşdur. Bundan başqa, Xocavənd
rayonunun Qaradağlı, Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndlərinin işğalı zamanı da çoxsaylı mülki şəxslər, o
cümlədən uşaqlar, qadınlar və qocalar işgəncə verilərək qəddarcasına öldürülüb, onlarla mülki şəxs girov
götürülüb və itkin düşüb.
Ermənistan tərəfindən insanlıq əleyhinə törədilmiş bu dəhşətli cinayətlər nəticəsində insan hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində mövcud olan beynəlxalq sənədlərin, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə
Konvensiyalarının, Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiyanın,
İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə qarşı
Konvensiyanın, Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın, İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar
haqqında Beynəlxalq Paktın, İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiyanın,
Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanın və İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında
Avropa Konvensiyasının tələbləri kobud şəkildə pozulub.
Xocalıda insanların məhz etnik mənsubiyyətinə görə və məqsədli şəkildə kütləvi məhvi 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 Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında
Konvensiyaya əsasən soyqırımı cinayəti kimi tövsif edilməlidir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra onun təşəbbüsü əsasında 1994cü ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermiş, 26
fevral tarixi “Xocalı soyqırımı günü” elan olunmuş və soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya dövlətlərinə və
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmışdır.
Soyqırımı faktlarının və erməni vəhşiliklərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
kampaniyası xüsusi rol oynamışdır.
Artıq Meksika, Pakistan, Çexiya, Peru, Kolumbiya, Panama, Honduras, Sudan, Qvatemala və Cibuti
parlamentləri tərəfindən qəbul edilən müvafiq sənədlərdə Xocalıda törədilmiş kütləvi qırğın soyqırımı aktı
kimi qəbul edilib. Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Serbiya, İordaniya, Sloveniya, Şotlandiya və
Paraqvay parlamentləri, eləcə də ABŞ-ın 22 ştatının icra və qanunvericilik orqanları Xocalı faciəsini
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qətliam kimi qiymətləndirərək qətiyyətlə pisləyib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanı təcavüzkar,
Xocalı faciəsini isə soyqırımı kimi tanıyıb.
Sülh prosesini pozan və məsələnin danışıqlar yolu ilə həll olunma perspektivlərini tamamilə
əngəlləyən, habelə yeni ərazilər işğal etmək istəyində olduğunu açıq şəkildə bəyan edən Ermənistan 2020ci ilin iyulunda və sentyabr ayının sonlarında atəşkəsi yenidən pozaraq, Azərbaycan Ordusunun
mövqelərini və mülki yaşayış məntəqələrini beynəlxalq səviyyədə qadağan olunmuş silahlardan istifadə
etməklə atəşə tutmuşdur. Nəticədə 12-si uşaq olmaqla, 94 nəfər mülki şəxs həlak olmuş, 50-si uşaq olmaqla,
414 nəfər yaralanmışdır. Bu hücumlar nəticəsində 3410-dan çox ev, 120 çoxmənzilli yaşayış binası və çoxlu
sayda məktəb, xəstəxana, uşaq bağçası da daxil olmaqla 512 mülki infrastruktur dağıdılmışdır.
Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünün qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin
etmək, uzun müddət davam edən işğala son qoymaq məqsədilə 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində
Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatı nəticəsində 30 ilə yaxın işğal altında olan
ərazilərimiz azad edilmişdir. 2020-ci ilin noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın dövlət
başçıları tərəfindən imzalanmış üçtərəfli Bəyanata əsasən, yüz minlərlə insana uzun müddət gözlədikləri
öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmaq və fundamental hüquqlarını bərpa etmək imkanı yaradılmışdır.
XX əsrin sonlarında dünya dövlətlərinin gözü qarşısında baş verən Xocalı soyqırımı təkcə
Azərbaycan xalqına qarşı deyil, eyni zamanda, bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətdir. Soyqırımın
törədilməsindən 29 il keçməsinə baxmayaraq, təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bu soyqırımı
aktına lazımi siyasi və hüquqi qiymət verilməyib, cinayəti törətmiş şəxslər hələ də məsuliyyətə cəlb
edilməyib. İnsanlığa qarşı törədilmiş bu dəhşətli cinayətə münasibətdə biganəlik və ikili standartlar
təcavüzkarda cəzasızlıq sindromunu gücləndirərək onu etnik təmizləmə və işğal siyasətini davam etdirməyə
sövq edib. Dünya ictimaiyyətinin Xocalı soyqırımına adekvat reaksiya verməməsi mənəviyyatdan kənar
olmaqla yanaşı, həm də qəbuledilməzdir, çünki gələcəkdə bu cür cinayətlərin təkrarlanmasına zəmin
yaradır.
Bir daha beynəlxalq təşkilatları və dövlətləri Xocalı qətliamını törətmiş cinayətkarların ədalət
mühakiməsi qarşısında cəzalandırılması üçün onu soyqırımı və bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət aktı
kimi tanımağa çağırıram”.
Bəyanat BMT-nin Baş Katibinə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə
Ali Komissarına, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarına, BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına, UNICEFin, UNESCO-nun, Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının, ATƏT-in rəhbərlərinə, Beynəlxalq və Avropa
Ombudsmanlar İnstitutlarına, Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və bu
quruma üzv dövlətlərin Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi
İnsan Hüquqları Komissiyasına, Avropa Uşaq Hüquqları Ombudsmanları Şəbəkəsinə, Beynəlxalq Sülh
Bürosuna, müxtəlif ölkələrin ombudsmanlarına və milli insan hüquqları institutlarına, Azərbaycan
Respublikasının xarici ölkələrdəki və xarici ölkələrin respublikamızdakı səfirliklərinə, Azərbaycanın
diaspor təşkilatlarına göndərilib.
AZƏRTAC
2021, 22 fevral
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Lyudmila Marçenko: Xocalı qətliamı Qarabağ müharibəsi dövrünün
ən faciəli anlarından biridir
1992-ci ilin 26 fevral hadisələri Azərbaycan xalqının yaddaşında təkcə sağalmaz yaralar deyil. Bu,
Qarabağ müharibəsi dövrünün ən faciəli anlarından biri və amansızcasına qan tökülməsidir.
Bu barədə AZƏRTAC-a müsahibəsində Ukrayna Ali Radasının deputatı Lyudmila Marçenko
bildirib.
Ukraynalı parlamentarinin qeyd etdiyi kimi, 1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə ən faciəli anlardan
biri olub. Həmin gecə erməni hərbi dəstələri Azərbaycanın Xocalı şəhərinə hücum edib, nəticədə 613 dinc
sakin, o cümlədən 63 uşaq və 106 qadın öldürülüb, 487 nəfər şikəst edilib; 150 nəfər itkin düşüb, əsasən
yaşlı insanlardan, uşaq və qadınlardan ibarət 1275 sakin əsir götürülüb, onlara qarşı dəhşətli təhqir, işgəncə
və həqarətlər tətbiq olunub, 7 mindən çox əhalisi olan şəhər dağıdılıb.
Lyudmila Marçenko deyib: “Xocalı şəhərinin əhalisinə qarşı törədilən cinayətlər xarakterinə və
miqyasına görə birmənalı olaraq BMT-nin Baş Assambleyasının 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 saylı
qətnamə ilə təsdiq etdiyi “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında”
Konvensiyasının təsiri altına düşür. Bu sənəddə soyqırımının tanınmasının hüquqi əsasları təsbit edilib”.
Emil Hüseynli
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev
AZƏRTAC
2021, 22 fevral
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Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə qarşı törədilmiş hərbi cinayətdir
Fərid Şükürov,
Bakı Hərbi prokuroru, Ədliyyə polkovniki
1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə azğınlaşmış erməni silahlı qüvvələri keçmiş SSRİyə məxsus olan, o dövrdə Xankəndidə yerləşən və tərkibində erməni zabitləri və gizirləri olan 366-cı
motoatıcı alayın ağır texnikası ilə 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərinə 5 istiqamətdən güclü hücum etdilər və
dəhşətli, dünyada analoqu olmayan cinayət aktı törətdilər. İyirminci yüzilliyin ən qəddar və amansız
cinayətlərindən biri olan Xocalı soyqırımı - erməni cəlladları tərəfindən törədilən bu qətliam bəşər övladına
qarşı, azəri türklərinə qarşı dəhşətli faciələrindən hesab olunan Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi kimi
insan fəlakəti və kütləvi insan qırğınları sırasına əlavə olundu.
Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının qan yaddaşına həkk olan acı bir kədər, dərin bir üzüntüdür.
Fevralın 26-da vəhşiləşmiş, faşist xislətli erməni cinayətkarları Xocalını yerlə-yeksan etdilər, yüzlərlə
köməksiz və günahsız insanı amansızcasına qətlə yetirdilər, uşaqlara, qocalara, xəstələrə, hamilə qadınlara
belə aman vermədilər, dinc mülki əhalini ucdantutma qırdılar, şəhəri yandırdılar. Onlar öz alçaq və yaramaz
hərəkətləri və qanlı etnik təmizləmələri ilə bəşər tarixində növbəti hərbi cinayət - Xocalı soyqırımını
törətdilər. Cinayətkar erməni hərbi quldurlarının vəhşiliyi nəticəsində 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi,
1275 nəfər əsir götürüldü, 100-dən artıq sakin yaralandı və şikəst oldu. Qətl edilənlərin 106 nəfəri qadın,
63 nəfəri isə azyaşlı uşaqlar, 70 nəfəri qocalar idi. Şikəst olanların 76 nəfəri yetkinlik yaşına çatmamış
oğlanlar və qızlar idi.
Törədilmiş bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla öldürülmüş, diri-diri
yandırılmış, başlarının dərisi soyulmuş, başları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları
süngü ilə deşik-deşik edilmişdir. Bu qeyri-insani əməllər XX əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında özünü
dünyaya “mədəni” və “məzlum” xalq kimi tanıtmağa çalışan erməni vandalları tərəfindən törədilmişdir.
Ulu öndər, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə
çıxışlar etmiş və hansısa bir faciənin Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədiyini bildirmişdir. Hələ
1995-ci ildə Xocalı soyqırımının 3-cü ildönümü zamanı Heydər Əliyev demişdir: “...Biz kədər içindəyik,
qəm içindəyik, üç ildir ki, qəm-dərd çəkirik. Xocalı faciəsinin nə qədər dəhşətli faciə olduğunu və
Azərbaycan xalqına nə qədər böyük zərbə vurduğunu bir daha dərk edirik. Xalqımız çoxəsrlik tarixində
belə bəlalardan çox keçibdir. Ancaq heç vaxt başımızı aşağı salmamışıq, gücümüzü toplamalıyıq.
Azərbaycan xalqının haqq işi qələbə çalacaq. Azərbaycan xalqı ərazisinin sahibi olacaq, müstəqilliyini
bərqərar edəcək”...
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dediyi kimi, dünya xalqlarının və insanlıq
tarixinə kütləvi terror aktı kimi daxil olan Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün
bəşəriyyətə qarşı cinayətdir və dünya tarixində qara ləkə kimi qalacaqdır. Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın
bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata
keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir.
Xocalı soyqırımına doğru gedən yolun mürəkkəb siyasi, hərbi və sosial-iqtisadi kökləri həm də
səbəbləri vardır.
Aparılan tədqiqatların və mövcud tarixi ədəbiyyatların araşdırılması nəticəsində məlum olmuşdur ki,
erməni hərbçiləri müxtəlif yollarla keçmiş sovet ordusunun hərbi texnikasını və silahını ələ keçirmiş, Xocalı
qətliamı ərəfəsində xeyli hərbi sursata nail ola bilmişdir. Məlumdur ki, SSRİ-nin süqutundan sonra
Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayının hərbi texnikası hələ də qalırdı. Bunu da ermənilər bilirdilər.
Erməni siyasətçiləri əvvəlcədən hərbi silahların və həm də həmin silahların “dilini” bilən rus hərbçilərini
müxtəlif yolla ələ almışdılar.
1991-ci ilin axırlarında Ermənistan ilə Rusiya Federasiyası arasında “Dostluq, əməkdaşlıq və
qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə” imzalandı. Müqavilədən sonra ermənilərə çoxlu silahın
ötürülməsinə beynəlxalq ictimaiyyət göz yumdu və bundan istifadə edən erməni millətçi-şovinistləri daha
da azğınlaşdılar və intensiv hücumlarını gücləndirdilər.
Xocalı şəhəri Dağlıq Qarabağın böyük şəhərlərindən biri, Şuşa şəhərinin strateji məntəqəsi,
Xankəndiyə gedən yolun açarı idi. Hərbi və mülki aeroport, Dağlıq Qarabağın hava limanı burada
yerləşirdi.
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Xocalı soyqırımını ilk dəfə lentə alan cəsur və istedadlı jurnalist Çingiz Mustafayev olmuşdur. O, bu
qanlı olayı təfsilatı ilə lentə almışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Xocalı soyqırımının dünyada
tanıdılması, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə həqiqətlərin beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılması Ermənistanın dövlət terroru və faşizmi barədə məqsədyönlü iş aparır.
Vurğulamaq lazımdır ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
2008-ci ildə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq maarifləndirmə kampaniyasına start verilmişdir. Leyla xanımın
təşəbbüsü ilə dünyanın aparıcı ölkələrinin çoxunda Xocalı faciəsi ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilir,
ermənilərin törətdikləri misli görünməmiş vəhşiliklər qətiyyətlə pislənilir. Eyni zamanda, Heydər Əliyev
Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının dünyanın tərəqqipərvər xalqları tərəfindən
tanınması üçün təqdirəlayiq işlər görülür.
Müzəffər Azərbaycan Ordusu Prezident, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin qətiyyəti
sayəsində 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində 30 ilə yaxın işğal altında olan tarixi ərazilərimizCəbrayıl, Laçın, Qubadlı, Füzuli, Ağdam, Kəlbəcər, Zəngilan erməni işğalından azad oldu, azğınlaşmış
ermənilərə sarsıdıcı zərbələr endirildi. Mədəniyyət beşiyi olan Şuşa da azad edildi, Prezident Ali Baş
Komandan, İlham Əliyevin göstərişi ilə Şuşa Mədəniyyət Mərkəzi elan olundu.
Ölkə başçısının Şuşa ilə bağlı belə bir fikrini xatırlamaq yerinə düşərdi: “Şuşa 28 il yarım işğal altında
idi. Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri vardır. Bu, bizim qədim, tarixi şəhərimizdir. Əsrlər boyu
azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub-yaradıb. Şuşa nəinki Azərbaycanın, bütün Qafqazın incisidir”.
Bəli, Xocalı soyqırımı heç vaxt xalqımız tərəfindən unudulmayacaqdır.Ermənilər Azərbaycan
xalqına qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş cinayətlərə görə cavab verəcəklər. Ermənilər ikinci
Qarabağ savaşında başlarına enən dəmir yumruqdan ibrət dərsi götürməli, terror əməllərindən əl
çəkməlidirlər.
Respublika. - 2021.- 21 fevral. - № 40. - S. 4.
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Xocalıya qayıtmağımıza çox qısa müddət qalıb
Əsli Əhmədova
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalı
şəhəri işğal edildi və xocalılara qarşı misli görünməmiş cinayət törədildi. Nəticədə, 63-ü uşaq, 106-sı
qadın, 70-i qoca və qarı 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 l taleyi bu günədək məlum deyil.
Bu hadisədən sonra, nə az, nə çox, 28 il idi ki, 26 fevral Azərbaycanda “Xocalı soyqırımı” və
“Xocalı faciəsi” kimi, digər ölkələrdə isə “Xocalı qətliamı” kimi anılır, həmin gün həmvətənlərimizə
qarşı cinayət törədənlər lənətlənirdi. Xocalının işğaldan azad olunacağı, qisasımızın alınacağı gün
səbirsizliklə gözlənilirdi. Bəli, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
şücaəti və xalqımızın birliyi, əzmi sayəsində bu qisas alındı. 28 ildən sonra birinci dəfədir ki,
soyqırımını qalib dövlət, zəfər qazanmış xalq kimi qeyd edəcəyik. Bəs, soyqırımı harda, necə
anılacaq?
Bu və digər suallarımızı 124 saylı Şuşa-Ağdam-Xocalı-Xocavənd seçki dairəsindən seçilmiş millət
vəkili, Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin üzvü Elman
Məmmədov cavablandırdı. Dedi ki, 26 Fevral ağır günümüz, Xocalı soyqırımının anım gününü ötən
illərdən fərqli olaraq bu il Xocalı şəhidlərinin qisası, qanı alındı deyə ağrı-acımızla bərabər, təskinliklə qeyd
edəcəyik. Qeyd etdi ki, hazırda tədbirlər həm respublika daxilində, həm xarici ölkələrdə olan diasporlar,
müxtəlif cəmiyyətlər, diplomatik korpuslar tərəfindən hazırlanır: “Elə təkcə mənə tədbirlərdə iştirak üçün
Türkiyədən və bir neçə Avropa dövlətində (Almaniya, Hollandiya, Belçika, Polşa, İsveç, Çexiya) fəaliyyət
göstərən diaspor təşkilatlarından dəvətlər gəlib. Təbii ki, pandemiya səbəbindən bu tədbirlər videoformatda
keçiriləcək. Bir məqsədimiz var, erməni vandalizmini, erməni vəhşiliyini, tarix boyu millətimizin başına
açılan müsibətləri, o cümlədən XX əsrin sonunda Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilmiş soyqırımı
hadisəsini dünya ictimaiyyətinə çatdıraq. Faciəni törədən qatillər, cinayətkarlar cəzalarını çəkməlidir”.
Həmsöhbətim bildirdi ki, bu sahədə görülən bütün tədbirlər ölkə Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi və tapşırığı əsasında yerinə yetirilir. O cümlədən uzun illərdir ki, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban Əliyeva, vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə “Xocalıya ədalət!”
kampaniyası dünyada geniş vüsət alıb və uğur qazanır. Artıq Xocalını tam səviyyədə qətliam kimi
Pakistan və Sudan, parlament səviyyəsində qətliam kimi İndoneziya, Meksika, Kolumbiya, Çexiya,
Bosniya və Herseqovina, Cibuti, Peru, Honduras, Panama, İordaniya, Rumıniya və Şotlandiya
tanıyır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının isə 22-yə yaxın ştatı Xocalını qətliam kimi tanıyan sənəd qəbul
edib. Bu günlərdə isə ABŞ-ın Men ştatının Portland şəhərinin meri Ketlin M. Snayder 2021-ci il
fevralın 26-nın Xocalı qətliamı qurbanlarının anım günü kimi qeyd olunmasına dair bəyanat
imzalayıb.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, bəyanatın imzalanması Men
Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəri Tərlan Əhmədovun təşəbbüsü ilə baş tutub.
Bəyanatda Xocalı soyqırımının 29-cu ili haqqında yazılıb, qətlə yetirilən azərbaycanlıların sayı
qeyd olunub və faciənin insanlıq əleyhinə törədilmiş ən böyük qətliamlardan biri olduğu bildirilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, Xocalı qətliamı dünyada insanlıq əleyhinə yönəlmiş cinayətlərdən biridir.
ABŞ-ın Men ştatında belə bir bəyanatın qəbul edilməsi Amerika azərbaycanlılarının Xocalı
soyqırımının ildönümü ərəfəsində ən böyük uğuru kimi qiymətləndirilə bilər. Deməli, düzgün təbliğat
ermənilərin ifşa olunmasına gətirib çıxarır. Bu il də tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı prezident
administrasiyasının xüsusi tədbirlər planı təsdiq olunubdur. Plana əsasən, Xətai rayonunda ucaldılan
“Xocalı harayı” abidəsi Bakıda Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuş Xocalı faciəsinin 12 qurbanının məzarı
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ziyarət ediləcək (Haşiyə çıxaraq bildirmək istəyirəm ki, bu şəhidlərdən biri də məhz Elman müəllimin
anasıdır) və bütün müəssisələrdə, idarələrdə, məktəblərdə görüşlər, ədəbi, bədii tədbirlər keçiriləcəkdir.
Elman müəllim “Faciənin ildönümünü məhz niyə hələ Xocalıda qeyd edə bilmirik” sualıma
aydınlıq gətirərək dedi ki, bu, qısa bir müddət çəkəcək. Düşmən qüvvələri hələ orda qalmaqdadır.
Tam əminliklə deyə bilərəm ki, çox qısa müddət ərzində Xocalı düşməndən tam təmizlənəcək. Biz
digər işğaldan tam azad olunmuş torpaqlarımız kimi, Xocalıya, Xocavəndə də gedib, torpaqlarımızı
cənnətməkana çevirmək üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik.
Ülfət.-2021.-20 fevral.-№8.-S.3.
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Xocalı sakini: Həmin gecə yaddaşıma dəhşətli kabus kimi həkk olunub
Qvami Məhəbbətoğlu
Xocalı soyqırımından 30 il ötür. Bu günlərdə həmin soyqırımın dəhşətlərini yaşayanlardan biri
ilə - 51 yaşlı Xocalı sakini, ikinci qrup Qarabağ əlili, hazırda Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsindəki
“Atçılıq sovxozu” deyilən ərazidə yaşayan Azay Salman oğlu Məmmədovla həmsöhbət olduq.
Müsahibimiz söhbətə bu sözlərlə başladı: “Xankəndidən 12 km şimal-şərqdə, Ağdam-Şuşa və
Əsgəran-Xankəndi yollarının arasında yerləşən Xocalı şəhəri Dağlıq Qarabağ bölgəsində strateji
əhəmiyyətli ərazi kimi ermənilərin işğalçılıq planlarına mane olurdu. Şəhərin əhəmiyyətini artıran
səbəblərdən biri də Dağlıq Qarabağın yeganə hava limanının məhz bu şəhərdə yerləşməsi idi. Elə bu
səbəblərdən ermənilər Xocalını ələ keçirməyi vacib hesab edirdilər. Təəssüf ki, 1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə erməni vəhşiləri Xankəndidə yerləşən keçmiş imperiyanın 366-cı motoatıcı alayının
zirehli texnikası və hərbi heyətinin qüvvəsi ilə Xocalını mühasirəyə almağa, şəhəri yerlə-yeksan etməyə
nail oldular. Onu da deyim ki, ermənilərin Xocalıya ilk basqını 1988-ci il sentyabrın 18-də baş vermişdi.
Elə o zaman Xocalıda bir neçə ev yandırılmışdı. Ondan sonra Xocalıya gələn yollar bağlanmışdı.
Ümumiyyətlə, 1992-cı ilə qədər bu şəhər çox ağır vəziyyətdə olmuşdu. Azərbaycanla avtomobil əlaqəsi
kəsilən Xocalının yeganə nəqliyyat əlaqəsi hava xətti ilə mümkün olurdu. Şuşa şəhərinin səmasında mülki
helikopterin vurulmasından sonra bu əlaqə də kəsildi.”
Həmin gecə Xocalı hava limanının milis bölməsinin rəisi Əlif Hacıyevlə birgə milis əməkdaşı kimi
Xocalı hava limanında olduğunu vurğulayan Azay Məmmədovun sözlərinə görə, onlar bir müddət düşmənə
ciddi müqavimət göstəriblər: “Amma qüvvələrin qeyri-bərabər olması sayəsində Xocalı hava limanının
müdafiəsini təşkil etməkdə çətinlik çəkdik. Çünki əlimizdəki silahlarla onların tanklarına, BTR və PDMlərinə qarşı nəsə edə bilmirdik. Buna baxmayaraq vuruşmaqda davam etdik. Elə oradaca bizim 27 milis
əməkdaşımızdan 8 nəfəri şəhid oldu. Mən isə yaralandım. Yaralarıma baxmayaraq, çox böyük çətinliklərlə
alov içində olan Xocalıdan özümü Ağdama çatdıra bildim. Amma elə bir vəziyyətdə idim ki, günlərlə
özümə gələ bilmədim. Heç o qədər məsafəni necə qət etdiyimi də xatırlamıram. Amma həmin acıları hər
gün yaşayıram. Həmin gecə yaddaşıma bir kabus kimi həkk olunub. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki,
366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyəti Xocalını mühasirəyə alanda elə zənn etmişdik ki,
onlar bizi erməni vəhşilərindən qoruyacaqlar. Amma az sonra top zərbələrindən yerin mehvərindən
qopduğunun, evlərin od tutub yandığının, camaatın imdad diləyərək müxtəlif istiqamətlərə qaçdığının
şahidi olduq. Sən demə, ermənilər onları sözün həqiqi mənasında satın alıblarmış.”
Sonradan öyrəndim ki, həmin gecə doğmalarım - anam Tamaşa xanım, eləcə də qardaşlarım digər
Xocalı sakinləri kimi erməni barbarlarından özlərini müdafiə etmək məqsədi ilə Qarqarçayı keçərək Kətik
meşəsinə üz tutublar. Onlar Kətik meşəsinin girəcəyindəki düzənliyə çatanda Kətik dağı tərəfdən
ermənilərin hücumuna, daha doğrusu, pulemyot atəşinə məruz qalıblar. Elə bu səbəbdən hər kəs müxtəlif
istiqamətlərdən meşəyə qaçmaqla canlarını qurtarmağa çalışıb. Bu perik düşmədən bir qədər keçmiş
qardaşım, könüllülərdən ibarət dəstədə vuruşan Rasif anamı birtəhər tapıb. O biri qardaşım Vasif, böyük
qardaşım Ramizin oğlu Zahir və 20-yə yaxın digər Xocalı sakini də onlara qoşulublar. Bu zaman həmin
düzənlikdə ermənilərin BTR-i peyda olub. 22 yaşlı qardaşım Rasif deyib ki, mən BTR-in başını qatacağam,
siz də yolu keçərsiniz. Qardaşım BTR-i bir müddət özünə cəlb edə bilib. Lakin az sonra ermənilər onu qətlə
yetiriblər. Bundan sonra daşnaklar meşədə camaatı gülləbaran etməyə başlayıblar. Bu zaman digər
sakinlərlə yanaşı, 24 yaşlı qardaşım Vasif, böyük qardaşım Ramizin 17 yaşlı oğlu Zahir, bir də kürəkənimiz
Səlim də namərd güllələrinə tuş gəliblər.”
Söhbətinin bu məqamında müsahibimiz onun yaxınlarının həmin illərdə müxtəlif müsibətlərlə də
üzləşdiklərini dilə gətirdi: “Fevralın əvvəlində ermənilərin Xocalıya atdıqları raket bacımın 2 yaşlı oğlu
Gündüzün həyatına son qoymuşdu. Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı olmuş atam isə Xocalı
faciəsindən bir müddət əvvəl həyətimizə düşən raketdən sonra dünya işığına həsrət qalmışdı.”
Daha sonra müsahibimiz, bu günlərdə haqq dünyasına qovuşan anası Tamaşa xanımın söylədiklərinə
əsasən bildirdi ki, anasının sağ qalmasını möcüzə adlandırmaq olar: “Ara bir qədər sakitləşəndən sonra
anam şəhid olmuş oğlu Rasifin cəsədini birtəhər böyürtkən kollarının arasına sala bilib. Özü də düz 3 gün
onun yanında qalıb. Anam tapılanda huşsuz vəziyyətdə olub. Bu hadisədən sonra 4-5 ay özündə olmayıb.
Yeri gəlmişkən, anam ermənilərin cəsədlərimizi necə təhqir, necə qarət etdiklərini danışanda az qalırdı ki,
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havalansın. Onu da qeyd edim ki, Xocalı sakinlərinin çoxunun cəsədləri bir müddət meşədə qalıb. Məsələn,
qardaşım Rasifin cəsədini biz Novruz bayramı ərəfəsində, daha doğrusu, martın 19-da gətirib dəfn edə
bildik.”
Müsahibimiz söhbətini bu sözlərlə tamamladı: “O illərdə ölkəmizdə hökm sürən hərc-mərclik də belə
bir faciənin yaşanmasında müəyyən rol oynayıb. Üstəlik, faciənin ağırlığı o zamankı Azərbaycan
hakimiyyəti tərəfindən lazımi şəkildə qiymətləndirilmədi. Zənnimcə, əgər o zaman Ulu Öndər hakimiyyət
başında olsaydı, bu müsibət baş verməzdi. Məhz sonradan Heydər Əliyevin sayəsində Xocalı soyqırımına
siyasi-hüquqi qiymət verildi. Eyni zamanda onun təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü ildə “Xocalı soyqırımı
(genosidi) günü haqqında” xüsusi qərar qəbul etdi. Sağ olsun, Ulu Öndərin siyasi kursunu uğurla davam
etdirən Ali Baş Komandanımız. Onun rəhbərliyi ilə ötən ilin sentyabrında döyüşlərə atılan ordumuz 44 gün
ərzində düşməndən bütün şəhidlərimizin intiqamını aldı. Hətta mən deyərdim ki, Müzəffər Ali Baş
Komandanımız 44 günlük müharibə ilə təkcə torpaqlarımızı işğaldan azad etmədi, həm də Azərbaycan
xalqının tapdanmış qürurunu, mənəviyyatını özünə qaytardı. Mən cənab Prezidentimizlə fəxr edirəm. Bir
arzum var. Demişəm ki, dövlət başçımızı harada görsəm, ondan icazə alıb alnından öpəcəyəm və
deyəcəyəm ki, xalqımıza bu Zəfəri yaşatdığınıza görə atanız Heydər bəyin çörəyi, ananız Zərifə xanımın
südü Sizə halal olsun.”
İki sahil.-2021.-20 fevral.-№33.-S.14.
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Tomas Qolts: Kiçik, uzaq və indi ölü şəhər Xocalı...
Tahir AYDINOĞLU
Amerikalı jurnalist və yazıçı Tomas Qolts 15 il Türkiyə və postsovet ölkələrində jurnalist fəaliyyəti
ilə məşğul olub. Azərbaycana 1991-cı ildə gələn yazarın səfəri ölkədə siyasi böhran, Qarabağ müharibəsi
dövrünə təsadüf edib. Jurnalist həmin vaxt cəbhə bölgəsinə səfərləri ilə yanaşı, Naxçıvanda yaşayan
dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyevlə də görüşüb.
Onun 3 kitabında keçmiş sovet imperiyasının dağıldığı dövrdə etnik münaqişələrlə bağlı “qaynar”
nöqtələrdə baş verən hadisələr geniş təsvir edilib. 1998-ci ildə işıq üzü görmüş “Azərbaycan gündəliyi”
kitabında Qarabağ münaqişəsi, onun ən dəhşətli səhifəsi olan Xocalı faciəsi və digər tarixi hadisələr, 2003cü ildə nəşr edilmiş “Çeçenistan gündəliyi”ndə birinci Çeçenistan müharibəsi, 2006-cı ildə buraxılmış
“Gürcüstan gündəliyində” isə gürcü – abxaz münaqişəsi barədə xarici yazarın canlı müşahidə, qeyd və
xatirələri əksini tapıb.
Tomas Qoltsun “Azərbaycan Gündəliyi” kitabı müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda baş vermiş
faciəli hadisələr barədə mötəbər mənbələr sırasında yer alıb. Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq
auditoriyaya çatdırılmasında seçilən fəaliyyəti ilə Tomas Qolts Azərbaycanda çox tanınan və
dəyərləndirilən xarici müəlliflərdən sayılır. Təsadüfi deyil ki, ümummilli lider Heydər Əliyev “Azərbaycan
həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq mənim üçün böyük məsuliyyətdir” – deyən ABŞ yazarı barəsində
söyləmişdi:
“Hörmətli Tomas Qoltsa gözəl kitablara, xüsusən, onun gündəliyinə görə çox təşəkkür edirəm.
Təbiidir ki, həmin kitablar hörmətli Tomas Qoltsu istedadlı yazıçı, jurnalist kimi bir daha nümayiş etdirir.
Amma, eyni zamanda, o, Azərbaycanın o ağır dövrünün tarixini kənar şəxs kimi obyektiv əks etdirir”.
Azərbaycan cəmiyyətinə yaxşı bəlli olan amerikalı Tomas Qolts karyerasına Çikaqo və Nyu-Yorkda aktyor
və dramaturq kimi başlasa da, sonralar diqqətini xarici dilləri və tarixi öyrənməyə yönəldib. 1985-ci ildə
Orta Şərq Araşdırmaları üzrə Nyu-York Universitetini bitirib. Tomas İstanbulda bir sıra qəzet və
agentliklərlə sərbəst əməkdaşlıq edən müxbir kimi fəaliyyət göstərib. 1990-cı ildə Cari Dünya İşləri
İnstitutu Sovet Orta Asiyasının türkdilli respublikalarını araşdırmaq üçün ikiillik tədqiqat proqramını
Tomas Qoltsa həvalə edib. Bu zaman bir təsadüf əcnəbi yazarı Bakıya gətirib və onda Azərbaycana fərqli
bir maraq və sevgi yaranıb. 1991-ci ildən Azərbaycan Tomas Qolts üçün qəlbən bağlı olduğu bir ölkədir.
Azərbaycana gəldikdən sonra jurnalist kimi fəaliyyətinin çətinliklərini xatırlayan Tomas sonralar
bildirmişdi: “ Çox çətin idi. Mən beynəlxalq aləmi inandırmalı idim ki, Azərbaycan tərəfə ermənilər hücum
edib. Bu, həmişə problem yaradırdı. Hətta bu gün də çətindir. O zaman Qərb mətbuatı yazırdı:
“Azərbaycanlılar müsəlman, ermənilər isə xristiandırlar”. Ermənilər həmişə bu faktordan istifadə edirlər.
Mən xristian mənşəliyəm və ya xristian mədəniyyətindən gəlmişəm. Əgər erməni deyirsə ki, mən
xristianam, bu, mənim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Eyni zamanda, bu, onların hərəkətinə haqq
qazandırmır. Lakin Avropada və Amerikada elə insanlar var ki, deyirlər: “Əgər onlar xristiandırlarsa,
deməli, düzgün hərəkət edirlər”. Elə həqiqəti yaymağa da mane olan bu amillər idi. 1991-ci ildən 1994-cü
ilə qədərki dövr Azərbaycan üçün çətin illər idi. Həmin illərdə jurnalist kimi Laçın, Kəlbəcər, Şuşa,
Xocalıda olmuşam”.
İyirminci əsrin ən dəhşətli soyqırımı olan Xocalı faciəsini öz gözləri ilə görən ilk əcnəbi müxbir kimi
Toma Qolts o zaman böyük sarsıntı keçirmişdi: “Artıq ruhların dolaşdığı, yalqız, yeməyin, suyun və həyatın
olmadığı şəhərdə, burada bütün adamlar öldürülmüşdü, öldürülmüşdü, öldürülmüşdü. Mən, sadəcə,
ağlamağa, ağlamağa, ağlamağa başladım”.
İllər keçəndən sonra Tomas azərbaycanlı jurnalistə bildirmişdi: “Xocalı fəlakəti Azərbaycanın
milliyyətçilik təqvimində ən böyük əks-səda yaradan tarixlərdən biri kimi 1990-cı il yanvarın 19-dan 20nə keçən gecə baş vermiş Bakı qırğını ilə birlikdə tarixə qanla yazıldı. O zaman mən Xocalıya – Ağdam
cəbhəsinə getdim və gördüklərimdən dəhşətə gəldim. Şəhərdə nə qədər adam vardısa, hamısını dəhşətli
şəkildə qətlə yetirmişdilər. Fevralın 27-də “Vaşinqton Post” qəzetinin üç səhifəsində Xocalı qırğını
haqqında mənim məlumatım dərc edildi. Bundan sonra Londonun “Sanday Times” qəzetinin birinci
səhifəsində bir məqalə verildi. O vaxtdan sonra dünyanın müxtəlif yerlərində öldürülənlərin sayı ilə
maraqlanmağa və dəhşətli bir hadisənin baş verdiyini təsdiq etməyə başladılar. Mən Azərbaycan üçün çətin
olan illəri və baş verən hadisələri “Azərbaycan gündəliyi” kitabında qələmə almışam”.
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Xocalı faciəsindən keçən 29 ildə bu soyqırımda qətlə yetirilən soydaşlarımızın xatirəsini ilk dəfə
təkcə hüzn və kədərlə deyil, həm də Qarabağ münaqişəsinin arxada qalmasından, şəhidlərimizin
intiqamının alınmasından doğan məmnunluq duyğuları ilə anırıq. Belə bir məqamda 29 il əvvəl bu müdhiş
milli qırğın barədə dünyaya ilk məlumat yayanlardan biri olmuş Tomas Qoltsu da minnətdarlıqla anır və
onun “Azərbaycan gündəliyi” kitabının Xocalı soyqırımına şahidlik edən hissəsini oxucularımıza təqdim
edirik:
“Sonuncu dəfə Xocalıda bir ay əvvəl olmuşdum. O vaxt artıq ora getmək tək helikopterlə mümkün
idi. Ermənilər Ağdama gedən yolu tutmuşdular. Azərbaycanın hökumət rəhbərləri qəti şəkildə inkar etsələr
də, Xocalıda nəsə dəhşətli bir olayın baş verdiyi məlum idi.
Vaxt itirmədən Londonun “İndependent”indən Xyu Poupla Ağdama yola düşdük. Axırıncı dəfə
Əliflə getmişdik ora. O deyirdi ki, son üç ayda ucqar kəndlərin hamısını ermənilər bir-bir işğal ediblər.
Azərbaycanlıların əlində yalnız Xocalı ilə Şuşa qalıb ki, onların da arasında yol kəsilib. Bizim hamımızı
satıblar, əgər hökumət istəsə, Ağdama gedən yolu bir gündə açar.
Eşitdiklərimizə inana bilmirdik. Onlar deyirdilər ki, ermənilər rus əsgərləri ilə birləşərək, 25-i gecəsi
Xocalı şəhərini Yer üzündən siliblər, yüzlərlə insanı qətlə yetiriblər. Sağ qalanların üz-gözləri cırıq-cırıq,
ayaqları yalın, soyuqdan və qışqırmaqdan səsləri çıxmırdı. Raisa Aslanova adlı bir qadın ağlaya-ağlaya
bildirdi ki, həyat yoldaşını və kürəkənini onun gözləri qarşısında öldürüblər, qızı isə itkin düşüb.
Yüzlərlə, bəlkə də, min nəfər mülki şəxs onları müdafiə edən bir ovuc döyüşçü ilə birgə bildirçin
ovundakı kimi gülləbaran edilmişdi.
Cəsədlərin çoxu əlçatmaz yerlərdə, meşədə, dağlarda qalmışdı. Xocalı insan məskəni deyil,
qarğaların sakin olduğu məkana bənzəyirdi. Bir gecədə min ölü? Bu, qeyri-mümkün kimi görünürdü. Lakin
biz kiçicik araşdırma aparandan sonra ölənlərin sayı barədə deyilənlərin həqiqət olduğunu gördük.
Ağdamda yerli dini rəhbər Sadıq Sadıqov siyahı ilə ölənlərin adını çəkərək göz yaşları tökürdü.
Həmin gün itkin düşən və öldüyü güman edilən – ailəsi tamamilə məhv edilənləri çıxmaq şərtilə 477 nəfər
ölü var idi. Bunlar hələ Ağdama gətirilmişlər idi. “Röyter” agentliyinin müxbiri Elif Kaban sarsılaraq, sanki
ağlını itirmişdi. Həyat yoldaşım Hicran iflic olmuşdu. Fotoqraf Oleq Litvin huşsuszluq halına düşmüşdü.
İnsanlar dəhşətli şeylər danışırdı. Bir qrup insan, ənənəyə uyğun olaraq, ölüləri yuyub, kəfənləyib iri yük
maşınlarına dolduraraq dəfn etmək üçün qəbiristanlığa daşıyırdı. Bəzi meyitlərin başlarının dərisi
soyulmuşdu, bədənlərinin müxtəlif hissələri kəsilmişdi.
Günortadan xeyli keçmiş kimsə dedi ki, Gəncədəki rus qarnizonundan kirayə edilmiş hərbi helikopter
qırğının baş verdiyi sahə üzərinə uçuş edəcək. Biz bunu eşidən kimi, hava limanına tərəf getdik. Amma uça
bilmədik. Elə bu vaxt bir nəfər ağlaya-ağlaya məni qucaqladı: “Tomas, naş naçalnik, komandir Əlif” –
deyib hönkürdü. Məlum oldu ki, Əlif Hacıyevin komandanlıq etdiyi qırx nəfərlik dəstənin yalnız 10 üzvü
sağ qalıb. Onlar dəhşətli gecədə baş verənləri – Əlifin öldüyü anı hissə-hissə danışırdılar. Əlif qadın və
uşaqları müdafiə edərkən başından aldığı güllə yarasından həlak olmuşdu, amma meyiti gəlib çıxmamışdı.
Xocalıda yaşanan faciədən və Ağdamda baş verənlərdən dövlətin xəbəri yox idi.
Rəsmilərdən Ağdamda yalnız parlamentin vitse-spikeri Tamerlan Qarayevi gördük. Yorulub əldən
düşmüş bu adam Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Stepanakertdə yerləşən 366-cı motoatıcı alayından
fərrarilik etmiş iki türkmən əsgərini dindirirdi. Onlar bir həftə əvvəl Xocalıya qaçıb gəlmişdilər.
Danışıqlardan məlum oldu ki, hücum edənlər yalnız ermənilər deyil, sovet ordusunun həbrçiləri də olub.
Onlardan biri Ağaməhəmməd Mutif danışırdı ki, erməni və rus zabitləri müsəlman olduğumuz üçün bizi
döyürdülər, ona görə də bir təhər qaça bildik... Bir sözlə, 1000 nəfərə qədər insanın ölümü ilə nəticələnən
sovet ordusunun dəstəyi ilə Azərbaycan şəhərinə edilmiş erməni basqını.
Mən Bİ-Bi-Si-nin Moskva müxbirinə qırğın haqqında məlumat verəndə, o: “Düşünürsən ki,
Qarabağda bir hücum nəticəsində ölənlərin sayı dörd il ərzində bizim xəbər verdiyimiz ölənlərin sayından
çoxdur? Bu mümkün deyil. “Röyter”ə bax, onlar heç bir xəbər vermirlər” – deyə soruşdu. Doğrudan da,
belə idi. Elif Kaban öz səyyar faks aparatı ilə məlumatları göndərməyinə baxmayaraq, efirə heç nə
verilmirdi. Bakıdakı hökumət və KİV bizə yardım etmirdi.
Biz Ağdama xəbərlər əldə etmək üçün yollananda Prezidentin nümayəndəsi iddia edirdi ki, Xocalının
mübariz müdafiəçiləri ermənilərin hücumunu dəf ediblər və yalnız iki nəfər həlak olub.
Axırda “Vaşinqton Post”un Moskva bürosuna zəng edərək hadisə haqqında məlumat vermək
istədiyimi bildirdim. Onlar çox məşğul olduqlarından məni dinləyə bilmədilər, yalnız Vaşinqtonda yerləşən
xarici əlaqələr bölməsi ilə birləşdirdilər. Ölənlərin sayını onlara deyəndə mənə əsəbiləşərək bildirdilər ki,
sən bu rəqəmi haradan bilirsən, axı rəsmi Bakı hələ də ölənlərin 2 nəfər olduğunu deyir. Erməni KİV-ində
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Azərbaycan tərəfinin güclü hücumu haqqında məlumat verilir. Niyə bu haqda sənin hesabatında heç nə
yoxdur? Mənim deməyə sözüm qurtarmışdı. Onlara artıq heç nə deyə bilmirdim.
Elə bu vaxt Ağdamda, mənim qaldığım hökumətin qonaq evindən, təxminən, 2 kilometr aralıya
kristal tipli raket düşdü və partladı. Bu hadisə baş verəndə mən Vaşinqtonla xəttə idim. Pəncərələr sınıb
töküləndə qərara gəldik ki, nə qədər ki, biz də göyə sovrulmamışıq, telefonla danışığı bitirək və zirzəmiyə
düşək.
Xocalı haqqında verdiyim məlumat eksklüziv material kimi fevralın 27-də “Vaşinqton Post”
qəzetinin daxili səhifələrində çap edildi. Bu məlumat məndən sonra Avropanın “London Sandey Tayms”
qəzetinin üz səhifəsində yer aldı. Bu o vaxt idi ki, beynəlxalq ictimaiyyət həlak olanların sayını
hesablamağa və doğrudan da, dəhşətli bir hadisənin baş verdiyini təsdiq etməyə başlamışdılar.
Qətliamın baş verdiyi sahəyə səfər edərək ölənlər haqqında sənədlərin yoxlanılması kimi xoş
olmayan missiyanı yerinə yetirən ilk qərbli müxbir “London Tayms”ın əməkdaşı Anatoli Litvin oldu. Ona
kömək edən isə “Frontayn Nyus” qəzetinin müxbiri, əziz dostum, peşəkar jurnalist Rori Pek idi. O, indi
dünyasını dəyişib. Biz Ağdamı tərk etdiyimiz gecə “Frans-Press” agentliyinin bir müxbiri Ağdama gələrək
burada sakitliyin hökm sürdüyünü xəbər vermişdi. Digər bir nanəcib müxbir isə Vəfa Quluzadənin
etimadından istifadə edərək onun sözlərini kobud şəkildə təhrif etmişdi – mən buna çox pərt olmuşdum.
Böhranın qızğın vaxtında Duqlas Kennedi – Robertin oğlu, Sankt-Peterburqdan olan DTK-ya işləyən
tərcüməçi Ağdamda peyda oldu və fikirləşirdi ki, əylənmək üçün bir az cəbhə xəttində fırlana bilər. Lakin
onu əmin etdikdən sonra ki, tərcüməçisi kütlə tərəfindən öldürülə bilər, Kennedi mənim məsləhətimlə iki
nəfər yerli cavan oğlanı özünə köməkçi götürdü. Lakin sonradan onların pulunu verməkdən boyun qaçırdı.
Mən artıq Xocalıdaydım. Dərələrdə, təpələrdə, qar üzərində hələ xeyli meyit qalmışdı.
Yəqin, temperatur yüksələndə çürüməyə başlayacaq. Artıq ruhların dolaşdığı, yalqız, yeməyin,
suyun və həyatın olmadığı şəhərdə, burada bütün adamlar öldürülmüşdü, öldürülmüşdü, öldürülmüşdü.
Mən, sadəcə, ağlamağa, ağlamağa, ağlamağa başladım. Bakıya çatanda, az qala, Prezidentin mətbuat
katibinin üstünə hücum çəkərək hamının yanında onu yalançılıqda ittiham etdim. O, bundan narazı
qalmışdı. Ona görə də mənim erməni casusu olduğum və yanvarda Xocalıya göndərilərək dağıdılmış
şəhərdə hərbi sirrin öyrənilməsi tapşırığı aldığım haqqında şayiələr yaydı.
Bu iddialara görə məni hətta müvəqqəti saxlamışdılar da. Əlbəttə, əhvalım korlanmışdı. Bunlar boş
şeylərdi, ən dəhşətlisi o idi ki, Xocalıda bir yerdə çörək kəsdiyim dostum Əlif Hacıyev ölmüşdü. Onun
həyat yoldaşı, rus qızı Qala qalmışdı. O, Əlifsiz necə yaşayacağını düşünür, bundan dəhşətə gəlirdi.
Bakıdakı hakim rejimin acgözlüyü və eybəcərliyi məni dəhşətə gətirmişdi.
Axı, insanların bu vəziyyətə düşməsinə, sözlə ifadə edilə bilməyəcək bu faciənin yaşanmasına səbəb
onlar idi. Elə bu fikirlərlə sabahı gün Əlifin dəfnində iştirak etmək üçün Şəhidlər xiyabanına yollandım.
Mən bu qəbiristanlığı əvvəllər də ziyarət etmişdim, amma indi fərqli ziyarət idi. İndi bura yas üçün
gəlmişdim. O zaman mən gələndə burada üçüncü sıra yox idi, sonralar bu sıra böyüyəcək, çoxalacaqdı.
Əlifin qəbri 127-ci idi. Cənazəni yük maşınından düşürdülər. Mən cənazəni çiynində daşıyanlara qoşuldum
və onu qəbirlərin sırasına qədər gətirdim. Adətlərinə uyğun, din xadimi fatihə verdi, mən sarsılmışdım,
artıq Əlif yox idi...
Sonra Şəhidlər xiyabanında daha böyük dəfn prosesi başladı. İnsan axını Əlifin qəbri yanında
qazılmış digər qəbirlərə də yaxınlaşdı. Bu, cərgədəki sonuncu yer idi. Sonra yenə cərgələr başlayacaqdı,
artıq yeni cərgələrin ilk qəbrini “Qara bağça”dan – Qarabağ adlı dəhşətli yerdən gətiriləcək meyiti
gözləmədən qazmağa başlamışdılar. Tezliklə daha çox cavan adam burada uzanacaq və onların sayı
Xocalıda öldürülənlərin sayını ötüb keçəcəkdir. 25 və 26 fevralda baş verənlər isə Qarabağın – “Qara
bağça”nın davam etməkdə olan ölüm və dağıntı siyahısının qəmli statistikasında, sadəcə, bir detala
çevriləcəkdir.
And içdim ki, Əlifi və adlarını bilmədiyim, amma sifətləri yaddaşıma həkk olunmuş başqa insanları heç
vaxt unutmayacağam. Bəli, mən Xocalını unutmayacağam. Bu kiçik, uzaq bir şəhər idi. İndi ölü şəhərdir”.
Xalq qəzeti.- 2020.- 21 fevral.- № 40.- S. 5.
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ABŞ-ın Yuta ştatında Xocalı faciəsinə həsr olunmuş sərgi açılıb
ABŞ-ın Yuta ştatında Xocalı faciəsinin 29-cu ildönümünə həsr olunmuş sərgi açılıb.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, Komitənin dəstəyi və
Yuta-Azərbaycan İcmasının nümayəndəsi Faiq Səfərlinin təşkilatçılığı ilə Solt Leyk Siti (Salt Lake City)
şəhərinin mərkəzindəki Kapitol binası qarşısında Xocalı faciəsinin 29-cu ildönümü ilə əlaqədar açıq havada
sərgi keçirilib.
Sərgidə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələrinin sovet ordusunun
366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini işğal edərkən dinc azərbaycanlıları
kütləvi şəkildə qətlə yetirməsini əks etdirən məlumatlar və fotoşəkillər nümayiş olunub. Qəddarcasına
həyata keçirilən hərbi cinayət zamanı 613 azərbaycanlının (106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca) qətlə yetirildiyi,
487 nəfərin yaralandığı, 1275 nəfərin əsir götürüldüyü, onlardan 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26
uşağın taleyinin bu günədək məlum olmadığı diqqətə çatdırılıb.
Sərgi ərazidən keçən yerli sakinlərin diqqətini cəlb edib. Onlar fotoşəkillərə tamaşa edib, Xocalı
faciəsi barədə ətraflı məlumat alıblar. Sərgi ilə maraqlananlar arasında Yuta ştatının qubernatoru Spenser
Koks da olub. O, soydaşlarımıza bildirib ki, Minnesota ştatının qubernatoru Tim Ceyms Uolzun 26 fevral
tarixinin “Azərbaycan Günü” elan edilməsi ilə bağlı bəyannamə imzalamasından xəbərdardır.
Sərginin fevralın 26-dək Solt-Leyk-Siti şəhərinin müxtəlif yerlərində nümayiş etdirilməsi nəzərdə
tutulur.
AZƏRTAC
2021, 21 fevral
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Erməni əsirliyində səkkiz gün
Kamil İsmayılov
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni quldurları sovet Ordusunun Xankəndidə
yerləşən 366-cı motoatıcı alayı bölmələrinin iştirakı ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini məhv etdilər.
Xocalı Ağdam-Şuşa yolu üzərində Əsgəranla Xankəndi arasında mühüm yaşayış məntəqələrindən
biri idi. Qarabağda yeganə aeroport burada yerləşirdi.
Burada azərbaycanlılar yaşayırdı. Xocalı həm də xalqımızın ən qədim məskənlərindən və
mədəniyyət mərkəzlərindən biri idi. Şəhər əhalisinin sayı 7 mini ötmüş və buraya xeyli qaçqın da pənah
gətirmişdi. Şəhərdə çoxlu yaşayış binaları tikilmiş, sənaye müəssisələri işə salınmışdı. Buna görə də
Xocalıya respublika əhəmiyyətli şəhər statusu verilmişdi.
Fevralın 25-də axşam şəhər güclü top atəşinə tutuldu. Aeroport və ona yaxın olan evlər dağıdıldı.
Təkcə aeroportun müdafiəsi zamanı alay toplarının atəşi ilə 150-ə yaxın adam öldürüldü. Güclü top
atəşindən sonra quldurların şəhərə hücumu başladı. Düşmənlər şəhərə daxil olduqdan sonra da hər küçə,
məhəllə, ev uğrunda döyüşlər davam edirdi. Xocalılılar hər qarış Vətən torpağını qəhrəmanlıqla
qoruyurdular. Erməni quldurları heç kimə rəhm etmir, qapıları bağlayıb adamları öz evlərinin içində
yandırırdılar.
Erməni terroru nəticəsində milli və dini mənsubiyyətinə görə bir gecədə 700-ə yaxın dinc insan qətlə
yetirilmişdir. 1275 nəfər insan əsir və girov götürülərək işgəncələrə məruz qalmış, onlardan 150 nəfərin, o
cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyil. Qırğın zamanı 487 nəfər müxtəlif dərəcəli
bədən xəsarəti almış, 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. 130 uşaq valideynlərindən birini, 25 uşaq isə hər
ikisini itirmişdir. Soyqırıma məruz qalanların əksəriyyətini qadınlar, yaşlılar və uşaqların təşkil etməsi
erməni vəhşiliyinin göstəricisidir.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda rəhbərliyə qayıtdıqdan sonra erməni quldurlarının xalqımıza
qarşı törətdiyi Xocalı soyqırımı barədə həqiqət dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə
çatdırılmışdır. 1994-cü il martın 1-də Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar xüsusi fərman imzalamış və Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinin qərarı ilə “26 Fevral- Xocalı Soyqırımı Günü” elan edilmişdir.
Ümummilli liderimiz Xocalı soyqırımı haqqında demişdir: “Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı
yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağılagəlməz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində
tayı-bərabəri olmayan bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir
cinayətdir”.
Xocalı şəhər sakini Dürdanə Ağayeva: “12 yanvar 1972-ci ildə Xocalı şəhərində anadan olmuşam.
Ailədə bir qız, üç oğul övladı olmuşuq. Mən 13 yaşında olanda atam Xankəndidə yerləşən xəstəxanada
erməni həkimi tərəfindən ürək əməliyyatı olunmuş və bir gün sonra vəfat etmişdir. Atamızı itirdikdən sonra
bizə babam sahib çıxdı. 1988-ci ildə orta məktəbi bitirib, 6 ay tikiş fabrikində çalışdım, sonra Xocalı
Poçtunun telefon zəngləri bölməsində işlədim. 1989-cu ildən bu sahədə çalışıram. Mənfur erməni quldurları
1 noyabr 1990-cı il tarixdə Xocalının bütün yollarını bağladı və şəhər tamamilə blokadaya alındı.
Bir gün növbədə idim. O vaxtkı daxili işlər naziri zəng elədi. Mən ona Xocalıdakı vəziyyətin getdikcə
pisləşdiyini, bizə kömək göndərilməsinin vacibliyini bildirdim. O, mənə: “Bir telinizə də zərər verə
bilməzlər. Qorxmayın, möhkəm dayanın, narahat olmayın, silah da, kömək də göndəriləcək. Mərd Xocalı
qızları, ürəkli olun, qorxmayın”-dedi.
Vəziyyət gündən-günə pisləşir, əhali çətin günlər yaşayırdı. Erməni quldurları şəhərin elektrik xəttini
də kəsdilər. Xocalıda aclıq başladı, çətin günlər yaşayırdıq. Ermənilər hər gecə avtomat və pulemyotdan
şəhəri çarpaz atəşə tuturdu. Biz telefonçular hər gün Ağdama və Bakıya Xocalıdakı vəziyyətə dair məlumat
verirdik. Ancaq nə Ağdam, nə də Bakı bizim harayımıza səs vermirdi. Əhalinin əksəriyyəti gecəni
zirzəmidə keçirirdi. Xocalı Müdafiə Briqadasının komandiri Tofiq Hüseynov, Əlif Hacıyev və Xocalının
İcra başçısı Elman Məmmədov tez-tez stansiyaya gəlir, Ağdama və Bakıya zəng edərək, kömək istəyirdilər.
Ancaq “Möhkəm durun, dözün, kömək və silah göndərəcəyik”-deyə yalandan başqa cavab ala bilmirdik.
Bakıdan göndərilən Akif Quliyevin taborunun isə nə tankı, nə də hərbi texnikası vardı. O, tez-tez stansiyaya
gələrək Bakıya zəng edir, “Xocalının vəziyyəti gündən-günə pisləşir, burada qorxunc şeylər yaşanır, kömək
və silah göndərin”-deyirdi. Amma o da eyni yalan və vədlərlə aldanırdı. Xocalı əhalisi kömək gəlməsi üçün
gün sayırdı. Nəhayət, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni faşistləri Xocalı şəhərinə beş
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istiqamətdən hücum etdilər. Gecə saat 01:30 radələrində şəhər əhalisi doğma yurdu tərk edib, Ağdam
istiqamətində yola düşdülər. Qışın şaxtasında buz kimi Qarqarçayı keçib meşəyə üz tutduq. Meşədə isə
qarlı qış gecəsinin şaxtasında adamların bir hissəsi soyuqdan donaraq öldü. Fevral gecəsinin şaxtası
adamları əldən salsa da, onlar özündə dözüm və qüvvə toplayaraq gedirdilər. İçimdə müdhiş qorxu var idi.
Sanki qarşıda bizi böyük fəlakətin gözlədiyini hiss edirdim. Səhərə az qalmışdı. Birdən yaxınlıqda atəş
səsləri eşidilməyə başladı. Ermənilərin qəflətən açdığı atəş hamını pərən-pərən saldı. Güllə yağış kimi
üstümüzə yağdı. Ağappaq qarın üstü bir anın içərisində qıpqırmızı insan qanına boyandı. Erməni quldurları
qocalara, cavanlara, uşaqlara, südəmər körpələrə, hətta, hamilə qadınlara belə rəhm etmədən dinc əhaliyə
qarşı misli görünməmiş cinayət törətdilər. Körpələrin, qocaların, qız-gəlinlərin naləsi ərşə dirənirdi. Səadət
hamiləydi. O, iki aydan sonra ana olacaq idi. Başından ağır güllə yarası aldı və oradaca can verdi. Atışmanın
ortasında qalmışdıq, qorxudan başımızı qaldıra bilmirdik. Handan-hana səs eşitdik:- Silahınızın olmadığını
bilirik, qorxmayın, sizi öldürməyəcəyik! Ayağa qalxın, sizi əsirlərlə dəyişəcəyik!- dedilər.
Hamı ehtiyatla ayağa qalxdı. Bizi sıraya düzüb Əsgəran tərəfə aparanda Şelli kəndi istiqamətindən
atəşə tutulduq. Məncə, əsgərlərimiz erməniyə əsir olmaqdansa, ölməyimizin yaxşı olmasını düşünərək bizə
atəş açırdı. Ancaq açılan güllələr bizə çatmadı. Heç birimizin taqəti qalmamış, gücümüz tükənmişdi. Bu
halda üç-dörd kilometr gedəndən sonra Əsgərana çatdıq. Orada erməni qadınları bizi daş və dəyənəklə
vurdular. Əsgərlər də bizi təhqir edərək, yerə yatmağımızı əmr etdilər. Küçənin ortasında ağzıüstə yerə
uzandıq. Xeyli müddət belə gözləyəndən sonra bizi Əsgəran Polis Şöbəsinə apardılar. Ora əsl cəhənnəm
idi. Nələr yaşadığımı, nələr gördüyümü bir Allah bilir. Ölümün pəncəsində səkkiz gün boyunca min bir
əziyyət gördüm. Yüz dəfə ölüb-dirildim. Səkkiz günün içində qocaldım. Orada yüzlərlə Xocalı sakini
gördüm. Hamı ağlayır, fəryad qoparırdı. Adamların üzündə qorxu və nifrət var idi. Düşmənə əsir düşmək
ən böyük dərddir.
Xocalı qətliamında, o dəhşətli və sonrakı səkkiz gün ərzində gözümlə gördüyüm, şahidi olduğum və
başıma gələn o qaranlıq gecəni və unudulmaz müsibətləri ürəkağrısı ilə qələmə aldım. Avrasiya Beynəlxalq
Araşdırmalar İnstitutu İB və Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə İB-nin dəstəyilə “Erməni
zindanında səkkiz gün” adlı kitabım çap edildi.
Əvvəlki illərdən fərqli olaraq, builki mərasimlər tam fərqli hisslərlə qeyd olunacaq. İnsanlar 29 illik
nisgildən sonra, Vətən müharibəsində əldə olunmuş möhtəşəm Qələbənin bəxş etdiyi fərəhli hisslərlə
soyqırımı qurbanlarını və şəhidləri yad edəcəklər.
Respublika.-2021.-20 fevral.-№39.-S.7.
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Hər iki valideynini itirmiş Xocalı şahidi
Murad Hüseynov: "Anamın faciədən sonra 19 il ərzində əsirlikdə olduğunu guman etmişik"
Süleyman İsmayılbəyli
Azərbaycan daha bir faciənin, başına gətirilən müsibətin ildönümü ərəfəsindədir. Söhbət
1992-ci il, 26 fevral tarixində ermənilərin Xocalıda azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi
soyqırımdan gedir. 29 il əvvəl həyata keçirilən bu soyqırım zamanı yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşı
vəhşicəsinə qətlə yetirildi, bir o qədər insan ağır xəsarətlər aldı. Erməni vəhşiliyi nəticəsində 8 ailə
erməni vəhşiliyinin qurbanı olaraq tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə
valideynlərindən birini itirdi. Xocalı soyqırımı zamanı hər iki valideynini itirənlərdən biri də Murad
Hüseynovdur. Onunla müsahibədə 29 il əvvəl yaşadıqları dəhşət dolu günlərə nəzər saldıq.
-Murad bəy, bu günlərdə Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımın 29-cu
ildönümü qeyd edilir. Səhv etmirəmsə Sizin ailəniz, yaxınlarınız da Xocalı dəhşətlərini yaşayıb və
həmin faciə zamanı hər iki valideyninizi itirmisiniz. Həmin hadisələri necə xatırlayırsınız?
--26.02.2021-ci il tarixdə Xocalı Soyqrımının 29-cu ildönümünü dərin hüznlə qeyd edəcəyik.
Bildirirəm ki, mən, Hüseynov Murad 1992-ci ildə məlum Xocalı faciəsi zamanı hər iki valideynimlə yanaşı
babalarım, nənələrim, əmim, xalam, xalamın azyaşlı uşaqları, bibim, xalam oğlu və digər əzizlərim olmaqla
ümumilikdə 49 nəfər yaxın qohumlarımı itirmişəm və onlar düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhid olublar.
Atam, "Mixaylo" ləqəbli Hüseynov Tofiq Mirsiyab oğlu "Qisasçı" Xocalı özünümüdafiə taborunun
komandiri olaraq torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə yaxından iştirak edib. Faciə zamanı
Xocalının dinc sakinlərinin 4-5 dəfə təhlükəsiz əraziyə çıxarılmasını təmin edib, sonda əsir düşmüş
soydaşlarmızı xilas etmək məqsədilə düşmənin diqqətini öz üzərinə çəkib, son gülləsinə qədər döyüşüb.
Gülləsi bitdikdə isə özü mühasirəyə düşərkən düşmənin, təslim ol, çağrışına baxmayaraq əsir düşməmək
üçün sonuncu əl qumbarasını partladaraq özünü şəhid, 10-a yaxın düşməni isə məhv etməklə əsir düşmüş
dinc sakinləri xilas edib. Göstərdiyi xidmətlər nəzərə alınaraq atam ölümündən sonra "Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı" adına layiq görülüb və Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qızıl medalla təltif olunub.
Atam Bakı şəhərində "Şəhidlər xiyabanında" dəfn olunub.
-Xocalı soyqırımı zamanı Sizin qohumlardan neçə nəfər erməni vəhşiliyinin qurbanı oldu?
-Qeyd etdiyim kimi Xocalı soyqırımı zamanı 49 nəfər yaxın qohumumu itirmişəm və onlar erməni
vəhşiliyinin qurbanına çevrilib.
-Səhv etmirəmsə bir müddət yaxınlarınızın, hətta ananızın sağ və ya ölməsi barədə
məlumatsız olmusunuz. Yalnız şəkillərdən müəyyən etmisiniz həlak olmalarını. Həmin anları necə
xatırlayırsınız, həmin şəkilləri görərkən hansı hissləri yaşadınız?
-Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. Anam Hüseynova Məxmər Qurban qızının faciədən sonra 19 il
ərzində əsirlikdə olduğunu guman etmişik. Lakin, rus jurnalistinin təqdim etdiyi fotoda anamın, xalam və
iki azyaşlı övladının cəsədlərini gördük və bu hadisəyə kədərlənməklə yanaşı həm də sevindim ki, anam və
xalam əsirlik əzabı çəkmirlər.
-Murad bəy, Xocalı soyqırımını öz ətrafında, qohumlarında hiss etmiş, yaşamış biri kimi bu
illər ərzində bu vəhşiliyin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində hansı addımlar atmısınız?
-Məlumat üçün qeyd edim ki, ötən illər ərzində Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılmış
"Xocalıya Ədalət" kompaniyası çərçivəsində bir neçə dəfə respublika daxilində və respublikamızın
hüdudlarından kənarda Xocalı həqiqətləri barədə tədbirlərdə iştirak edərək Xocalı Soyqrımı barədə
ictimaiyyətə məlumat vermişəm.
-Ümumiyyətlə, Xocalı soyqırımını dünya tam olaraq niyə tanımaq istəmir? Nə üçün 20-ci
əsrin insanlıq faciəsinə biganə yanaşılır?
-Xocalı soyqırımını indiyədək dünyanın 16 ölkəsi və ABŞ-ın 24 ştatı, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının 57 ölkəsi tam və ya parlament səviyyəsində qətliam kimi tanıyıb və pisləyib. Hazırda bu proses
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilib. Xocalı həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırıma obyektiv qiymət verilməsi
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istiqamətində davamlı olaraq addımlar atılır. Təbii ki, bu çətin bir prosesdir. Bunu qısa müddət ərzində
bütün dünyaya yaymağın özü belə həm çətin, mürəkkəb işdir, həm də bildiyiniz kimi bizim əleyhdarlarımız
var. Buna baxmayaraq Azərbaycan xalqı öz haqqını tələb edir və dünyanı bu məsələyə cəlb etməkdə
haqlıdır. Bu tək Azərbaycan xalqının haqqı demək deyil, həm də sülhsevər bəşəriyyətin haqqı və eyni
zamanda vəzifəsidir ki, dünyada Xocalı soyqrımı kimi soyqırımlar bir daha təkrar olunmasın. Vətəndaşları,
insanları milli, dini mənsubiyyətinə, irqlərinə görə qətl etməsinlər. Məhz buna görə dünyanın Xocalı
soyqrınına qiymət verməsi lazımdır. Xocalı soyqırımını törədənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması
lazımdır. Çox təəsüflər olsunki bəzi dünya ölkələri Xocalı soyqrımına hələki lal, kar və kor olaraq qalırlar.
Azərbaycan dövlətinin qanunları və Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin apardığı siyasət, onun qəbul etdiyi
qərarlar bizim üçün ən ali olanıdır. Düşünürəm ki, Xocalıda dinc əhalinin qırğınına səbəb olmuş, bu
əməllərin törədilməsində iştirak etmiş, eləcə də onlarla əlbir olan, onlara kömək və havadarlıq edənlər hər
biri fərdi qaydada ədalət məhkəməsinə çıxarılacaqlar. Azərbaycan xalqı tarix boyunca müxtəlif qələbələrə
və uğurlara imza atıbdır. Əsası Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və daha sonra
Prezidentimiz İlham Əliyevin dövründə həm maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş, həm də peşəkarlığı
artırılmış müzəffər Azərbaycan Ordusu 2021 ci ilin sentyabr ayının 27-dən başlayaraq 44 günlük Vətən
müharibəsində işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarını, Qarabağımızı böyük bir şücaətlə düşməndən azad
etdi. Azərbaycan Ordusu Azərbaycanın zəfər tarixini xalqımızın yaddaşına şanlı hərflərlə yazdı. Müharibə
heç vaxt itkisiz, şəhidsiz olmur. İgid Azərbaycan oğulları Vətən uğrunda canlarını qurban verir, şəhidlik
zirvəsinə ucalır.
-Xocalı soyqırımın 29-cu ildönümündə deyə bilərikmi ki, Vətən müharibəsində qələbəmiz
Xocalı qurbanlarının da ruhunu şad edib?
- Vətən müharibəsində həlak olmuş bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Onların hər birinə
Allahdan rəhmət diləyirəm. Şəhidlərimizin uzun illər boyunca Xocalıda narahat gəzən ruhları artıq şaddır.
Olaylar. - 2021. - 19-25 fevral. - № 87. - S. 16.
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Faciələrimizə biganə yanaşmağa haqqımız yoxdur
“Vətən savaşında göstərdiyimiz həmrəyliyi Xocalı soyqırımı
ərəfəsində də nümayiş etdirməliyik”
İsmayıl Qocayev
“Xocalı soyqırımı tariximizin qanlı səhifəsi, ağrılı yerimizdir. Nə vaxtsa Qarabağda təkrar
ermənilərlə birlikdə yaşasaq belə, onların vəhşiliyini, dəhşətli qətliamları əsla unutmamalıyıq”. Bu
barədə “Şərq”ə Demokratiya və İnsan Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Əhməd Şahidov deyib.
Hüquq müdafiəçisi bildirib ki, soyqırımın ildönümü ilə bağlı əvvəlki tədbirlər daha çox qisas,
intiqam, torpaqların azad olunmasına yönəlik çağırışlarla müşahidə olunurdu.
Lakin indi vəziyyət dəyişib, torpaqlarımız işğaldan azad olunub və erməni silahlılarına ağır zərbə
vurulub, düşmən ordusu məhv edilib: “Keçmiş şüarlar artıq aktuallığını itirib. Bundan sonra Xocalı
soyqırımı ilə bağlı keçirilən mərasimlər, anım tədbirləri başqa formatda olmalıdır. Təbliğatı fərqli
istiqamətdə aparmalıyıq. Aldığım məlumata görə, dünyanın bir çox nüfuzlu telekanalları, o cümlədən
qardaş Türkiyədən jurnalistlər Azərbaycana gələcək və hökumət xətti ilə Xocalıya gedəcəklər. Bu, məntiqli
addımdır. Qanlı soyqırımın hadisənin baş verdiyi ərazidən, həm də şahidlərin dili ilə dünyaya təbliğ
olunması daha təsirli vasitədir. Ümumiyyətlə, erməni vəhşiliyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında
fasilə vermək olmaz. Təsəvvür edin, bir tərəfdə müharibədən sonrakı vəziyyət müzakirə olunur, regionun
inkişafı üçün layihələr hazırlanır, kommunikasiyanın bərpasından söhbət gedir, ancaq Ermənistanda
revanşist düşüncədə olanlar boy göstərir. Hələ də düşmən ölkədə Xocalı soyqırımını törətdiyi üçün
qürrələnən, əliyalın insanları, uşaq, qoca və qadınları öldürməyi “qəhrəmanlıq” bilən məxluqlar var. Ona
görə də Xocalı soyqırımını, erməni vandalizmini daha geniş miqyasda təbliğ etməliyik. Soyqırımı daha çox
ölkənin rəsmən tanımasına çalışmalıyıq”.
Ə. Şahidov vurğulayıb ki, dünya ictimaiyyəti Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən qanlı
qətliamlardan xəbərdar olmalıdır ki, erməni vəhşiləri bir daha bu cür alçaqlığa cəsarət etməsinlər:
“Əgər bədnam qonşularımız revanşist təfəkkürdədirsə, qisasçılıq düşüncəsi ilə yaşayırlarsa, bizim Xocalı
soyqırımına biganə yanaşmağa haqqımız yoxdur. Ola bilsin, Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər pandemiya
səbəbindən bir qədər məhdud səviyyədə keçirilsin. Bəlkə Bakıda və xaricdə silsilə tədbirlərin təşkili
mümkün olmayacaq. Amma çalışmalıyıq ki, soyqırımla bağlı informasiyalar, erməni vəhşiliyini əks etdirən
videokadrlar dünyanın nüfuzlu telekanallarında verilsin. Xarici KİV-lərə çıxışı olan hər kəs soyqırımın
təbliğatını aparmalıdır, erməni qatillərinin insanlıqdan kənar əməllərini pisləməlidir. Həmçinin, sosial
şəbəkələr üzərindən təbliğatımızı genişləndirməliyik. Şəxsən mən xarici media orqanları ilə əlaqə
qurmuşam və soyqırım günü bir neçə beynəlxalq telekanalda ingilis dilində çıxışım olacaq. Belə milli və
həssas məsələlərdə heç kim bacardığını əsirgəməməlidir. Vətən savaşında göstərdiyimiz həmrəyliyi Xocalı
soyqırımı ərəfəsində də nümayiş etdirməliyik”.
Şərq.-2021.-19 fevral.-№32.-S.7.
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Xocalı faciəsi-yandırılan körpələr, gözləri çıxarılan cavanlar.....
Gülər Seymurqızı
Xocalının yastı yolu
Qar yağdı, basdı yolu.
İstədik qaçaq
Ermənilər kəsdi yolu.
1992-ci il fevralın 25dən 26-na keçən gecə baş verən erməni vəhşiliyinin şahidi və qurbanlaırının
yaxınları danışır:
Surxay Quliyev: Xocalıda elə bir adam yoxdur ki, bu faciədən zərbə almasın. Qardaşım, iki oğlu,
həyat yoldaşı, 4 nəvəsi, iki yeznəsi, bir qızı - hamısı şəhid oldu. Biz meyit tapanda da sevinirdik. O qədər
xoşbəxt olurduq ki... Mən oğlumla meşədə bir- birimizi itirmişdik. Oğlum insitut tələbəsi idi. Eşitmişdi ki,
mənə güllə dəyib, qaçıb gəlmişdi.
Sevda Kərimova: Qardaşım dedi ki, Sevda, özüm səni öldürəcəyəm. Sən erməniyə girov düşmə.
Mən atamgili gətirəcəm, get sən. Mən onlardan ayrıldım, ayrı bir dəstəyə düşdüm. Anamın əmisi gəlini və
əmisi nəvəsi ilə keçəndə gördük ki, meşədə onları öldürüblər. Martın 21-də atamın, anamın və böyük
qardaşımın meyidini gətirdilər. Amma əsir düşən qardaşımdan xəbər ala bilmədim.
Dürdanə Ağayeva: O günlər çox çətin idi. Əsl müharibə yaşadıq. Xocalı blokadada olduğuna görə,
əlaqələr kəsilmişdi. Aclıq idi, çörək tapa bilmirdik. Erməni imkan vermirdi bizlərə. Helikopter un
torbalarını atıb gedirdi. Həmin unu da çörəkbişirmə sexində xəmir edirdilər, ailədəkilərin sayına görə
verirdilər.
613 nəfər bir gecədə öldürüldü. Bu 613 nəfərin içində diri- diri yandırılan da oldu, başı kəsilənlər
də oldu. Erməni qəbirlərinin üstündə başı kəsilən oğlanlar oldu. Hamısı bir gecənin içində. Meşədə uşaqlar
donub öldü.
Mənə çox işgəncə verdilər. Həyəcandan huşumu itirmişdim. Gözlərimi aça bilmirdim, özümdə
deyildim. Bir onu bilirdim ki, əsir düşmüşük. Mən ağzımın suyu ilə kipriklərimi açdım. Qışqırdım ki, kim
var orda. Bir qoca kişi uzun hörüklü saçlarımdan tutdu, məni sürüdü. 8 gün erməni əsirliyində qaldım.
Qadının əsir düşməyi başqadır. Məni səhv anlamayın. Bir qadın əsirlikdən danışanda acizləşir, cılızlaşır.
Axı, mən niyə əsir düşdüm?
Mehriban Əliyeva: Həmin vaxtı 150 nəfər qız-gəlini yoldan keçirmək istəyərkən arxadan səs gəlib
ki, biz ağdamlıyıq, sizə kömək edəcəyik. Yoldaşım başa düşüb ki, bunlar ağdamlılar deyil. Sonra
başlayıblar atəş atmağa. İnsanların toplaşdığı yerə snayperlə atəş açmışdılar. Yoldaşımın dizlərini qırıb,
cəsədinə zülm ediblər.
Nazim Hüseynov ( döyüşçü) : 27 il üstündən keçib, dəhşət... İnsanların qışqırtısı, qadınların,
körpələrin qışqırtısı... Həmişə düşünürəm, düşündükcə yüz dəfə ölürəm. Nədən oldu, niyə oldu, niyə biz
ermənilərlə təkbətək qaldıq. Uşaqlarımız, analarımız, qadınlarımız , qocalarımız, analarımız işgəncəyə
məruz qaldı.
Soyqırım ərazisində şəhidlərin meyitlərinin gətirilməsində 4 nəfər qrup vardısa, o qrupun içində
mən də var idim. Mən orda nələr gördüm... Oğul var idi burnu kəsilmişdi, gözlərini çıxartmışdılar. Təvəkkül
adlı bir kişi var idi, çoban idi. Onun 8 yaşlı qızını gözü qabağında yandırmışdılar...
"Mixaylo" ləqəbli Milli Qəhrəman Tofiq Hüseynovun qızı və soyqırımın canlı şahidi Yasəmən
Həsənova həmin dəhşətli gecəni danışır:
Biz gecələr evdə yatmırdıq, işıq yandıra bilmirdik. Aclıq idi. Çox çətin bir vəziyyət yaranmışdı.
Mənim o vaxt 12 yaşım vardı. Atam Xocalı məktəbində hərbi hazırlıq müəllimi işləyirdi.
Həmin gün atam postda idi. Evimizin qapısına "UAZ" markalı bir maşın gəlib, anam elə bilib ki,
atamdı. Amma onlar ermənilər idi. Anam babamgilin həyətinə tərəf qaçanda, xalamın iki övladını və
anamını öldürmüşdülər.
16 ildən sonra rus jurnalistinin çəkdiyi kadrlarda anamın öldüyünü gördüm. Mən anamı 16 il əsir
bildim, elə bilirdim ki, o, gələcək. Həm ağladım, həm sevindim ki, anam əsir olmayıb.
Bibim var idi, ailə qurmamışdı. Ermənilərə əsir düşüb. Əsirlikdən qayıdanlar dedi ki, ermənilər onu
vurmaq istəyəndə o, erməniləri söyüb, ermənilər də onu ağzından güllələyiblər.
Atam isə fevralın 29-da meşədə ermənilərə əsir düşməmək üçün özünü öldürüb.
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Ana var idi ki, oturub kamerada balasının işgəncələrinə qulaq asırdı. Ana deyir "eşitdim ki,
balamını dişini çəkdilər".
Elə əzizlərim var idi ki, əsirlikdə onların dərisi soyuldu. Atamın əmisi oğlu Mehman əminin dili
kəsiblər, boğazına zəncir bağlayıb qapıya bağlayıblar. Anası buna dözə bilmədi, ürəyi partladı.
Dayımın iki ay sonra ürəyi partladı, öldü.
Özüm də xərçəng tapdım.
Ermənilər bir tərəfdən bizi qırdı, bir tərəfdən də soyuq və qar. Qocalar zirzəmilərdə qaldı,
övladlarına yalvarırdılar ki, gedin siz. Qarın üstü elə bil ki, qırmızı lalə idi. Hər yer qan içində idi.
Qohumlarımdan əmim sağ qaldı. Bizi öz 3 övladı ilə böyütdü. O qədər əzizlərimdən təkcə atamın
qəbri var.
Həmişə yetim sözünə nifrət edərdim, amma bilməzdim ki, bir gün mən də belə yetim qalacağam.
Səlimova Zənurə
Bizim oğlanlarımız, həyat yoldaşlarımız postda idi. Yoldaşım qaynım ilə növbələşirdi. Həmin gecə
də yoldaşım postda idi. Saat 11- 12 olardı ki, yoldaşım qardaşını səslədi: "Faiq ermənilər bizi 4 tərəfdən
əhatəyə alıb".
Həmin gecə də ermənilər qazımızı, işığımızı kəsilmişdilər. Təkcə mənim gəlinlik lampam yanırdı.
4-5 ayın gəlini idim. Yoldaşım qardaşıma dedi ki, anamızı çıxardaq evdən. Həmin vaxt ayaqyalın baldızım
gəldi. Qaynanam xəstə olduğuna görə kök idi. Biz onu 4 nəfər evdən çıxartdıq.
Həmin gecə atəş səsləri, alovun işıqları... Hamı qışqırırdı, uşaq qocaya, ata anaya, qardaş bacıya
qarışmışdı. Kim necə gəldisə çıxdıq kənddən. 1 gün meşədə qaldıq. Beşmətəbə adlanan yerə gəldik. Həmin
gecə yoldaşımla anam necə ağlayaraq aldı. Qaynanam ağlayaraq dedi ki, " Bala, məni qoyub gedirsiniz".
Biz ayrıldıq onlardan ki, 1 saatlıq ara sakitləşsin gələcəyik. Amma qayıda bilmədik. Yoldaşım üzünü elə
cırmışdı ki, 1 ay çölə çıxa bilmədi.
Kənd tüstü içində idi. Yolda gedərkən Vaqif Məmmədov adlı biri var idi, diki qalxanda ürəyi tutdu.
Meşəyə girdik, hər yer qar idi, ağacları yara-yara keçdik. Meşənin ortasında hamı ağlayırdı.
Yaşlı bir nənənin çiyinində 8 aylıq körpə dayanmadan ağlayırdı. Atasını diri- diri yandırıb, anasını
da öldürmüşdülər. Birdən bir "UAZ" maşını keçəndə Əlif Hacıyev qışqırdı ki, "tez olun, yolu keçin". Keçən
keçdi, arxamızda qalan insanların hamısı öldü.
Mən meyitlərin içində öz əzizlərimi axtarırdım. Biz öz yaşlı qaynanamızı qoyub getdik. Onların
taleyi məlum deyil. Mən də anamı itirdim.
Səadət Zeynalova : Mən qardaşımla 5 gün meşədə qalmışıq. Yolu fırlanırdıq, amma tapa bilmirdik.
Ancaq qar yeyirdik. Ramin adında oğlan var idi. Uşaq ancaq su istəyirdi. 5 gün qardaşım uşağa təsəlli verdi
ki, bu dağı keçək su içəcəyik.
Əsli Məmmədova
Biz gözləmirdik ki, erməni birdən belə baş qaldırar. Bizdə oxudular, bizdə savadlandılar, bizlə
yedilər axırda da bizim başımıza oyun gətirdilər. 27-i günü axşamtərəfi bizdə Buzdağı adlanan yerə tanklar
gedirdi. Bir də meşənin düzlərində çoxlu maşınlar yığılmışdı.
Meşədən necə atırdılarsa kənddəki evləri yandırırdılar. Gecə saat 11-in yarısı... Göydən buz
tökülür, yer su, buz, soyuq. Yığılıb qalxdıq meşəyə. Meşədə də gedirdin bir də gördün yanındakı yoxdur.
Ya güll dəyirdi, ya da ki, xəndəyə zada düşüb ölürdü. Hamilə qızıma güllə dəydi, az yaşlı nəvəmə güllə
dəydi bir gün yaşadı sonra da öldü. Hamımız bir - birimizdən aralı düşdük.
Böyük qardaşım,yoldaşı və qızıyla həlak oldu. Bacımın ailəsindən xəbər ala bilmədim. Kiçik
qardaşım da Xocalının müdafiəsi zamanı həlak oldu, heç meyitini götürə bimədim.
Nəsildə təkcə mən qalmışam.
Ofelya Məmmədova
Heç ağlımıza gəlməzdi ki, başımıza belə bir faciə gələr. 1992-ci ildən hər gün atırdılar. 25-i saat 10
dan hər yandan atırdılar. Artıq hmı evlərdən çıxıb qaçmağa başladılar. Oğlum məni çiynində apardı. Bizi
atəşə tutanda dağıldıq. Çoxumuz itirdik bir - birimizi. Mən iki oğlumu itirdim həmin vaxt. 25 nəfər bir
tərəfdə yerə uzandıq. Yanımda bir oğlan var idi. Ailəsini itirmişdi özünü öldürmək sitəyirdi. Qoymadım,
dedim bəlkə meşədədilər gəl, gedək. Elə qalxıb gedirdik ki, güllə məndən ötdü ona dəydi.
Birdən kimsə bizləri səslədi, elə bildik ermənilərdi. Çünki ermənilər azərbaycan dilin yaxşçı
bildikləri üçün eləcə səsləyərək soydaşlarımızı öldürürdülər. Sonra bizi Ağdamın Gülablı kəndindən maşına
qoyub apardılar . Bir müddətdən sonra meyitlər və girovları gətirdilər. Hamı qışqırır, ağlayırdı. Balaca qız
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var idi, indi də sağdı .Qorxudan dəli olmuşdu. Bunları heç vaxt unutmayacam. Bizim bircə düşmənimiz
var, o da ermənidir. Mən yeznəmi, qardaşımı itirdim, qardaşımın ailəsindən xəbər ala bilmədim.
Qeyd: Xocalı şahidlərinin nitqi müxtəlif multimedia vasitələrində gedən süjetlərdən götürülüb.
Olaylar. - 2021. - 19-25 fevral. - № 87. - S. 10.
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Xocalı soyqırımının davamı: Gəncə, Bərdə, Tərtər…
44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində Qələbəmiz nəinki bölgəni,
bütövlükdə dünyanı erməni faşizmindən xilas etdi
Yeganə Əliyeva
Ermənistan zaman-zaman havadarlarının dəstəyi ilə azərbaycanlılara və türklərə qarşı soyqırımı və
deportasiya siyasəti həyata keçirib. Tarixi saxtalaşdırmaqla özlərinə saxta tarix yazan ermənilər dünyanı öz
yalanlarına inandırmağa az da olsa müvəffəq olsalar da 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsi həqiqətlərin,
münaqişənin əsl mahiyyətinin, ən əsası ermənilərin və onlara havadarlıq edənlərin bugünədək yeritdikləri
siyasətin məqsəd və məramını, beynəlxalq hüququn maraqlarının arxasında əridiyini bir daha açıqladı.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində Azərbaycan Ordusu 44 gündə beynəlxalq
təşkilatların, xüsusilə münaqişənin həllində vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrlərinin 30 ilə yaxın dövrdə edə bilmədiklərini etdi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini
icra etdi. İşğalçı Ermənistan, həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini zamana və
məkana görə tətbiq edən dövlətlər dərk etdilər ki, beynəlxalq hüquq mövcuddur. Onun icrası üçün vahid
mexanizm müəyyənləşdirilməlidir. Belə ikili yanaşmalar dünyanın özünün hüquq problemini yaşamasını
qabardır, aparıcı dövlətlər, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar özlərinə inamsızlıq yaradırlar. Necə ki, ATƏT-in
Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyi daim rəsmi Bakı tərəfindən bəyan edilirdi və tərkibinin dəyişdirilməsi
məsələsi gündəmə gətirilirdi. Qurumun həmsədr dövlətlərindən olan Fransa istər 30 ilə yaxın dövrdə
münaqişənin nizamlanması prosesində, istərsə də 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində və 10 noyabr
üçtərəfli razılaşmasının əldə edilməsindən sonra ermənipərəst mövqeyini qabarıq şəkildə ortaya qoyub.
Hətta Fransa senatı qondarma «Dağlıq Qarabağ respublikası»nın müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı
qətnamə qəbul etdi. Təbii ki, bu kimi sənədlər Azərbaycanın reallıqları, tarixi faktlar qarşısında sadəcə bir
kağız parçasıdır, amma dünyanın aparıcı dövlətlərindən birinin nümayiş etdirdiyi bu kimi mövqe sadəcə
ikrah doğurur. Məhz bu kimi reallıqların fonunda dövlətimizin başçısı İlham Əliyev daim bildirir ki,
beynəlxalq münasibətlərdə güc və beynəlxalq hüquq mühüm rol oynayır.
Birinci Qarabağ müharibəsi ilə İkinci Qarabağ müharibəsi dövrünün reallıqlarını, Azərbaycanın
malik olduğu imkanları, qazandığı uğurları müqayisə etdikdə bunu aydın şəkildə görürük. Dövlətimizin
başçısı İlham Əliyevin 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə xarici KİV-lərə 30-a yaxın müsahibəsinin
hər birində tez-tez işğalçı Ermənistana və ona havadarlıq edənlərə bəzi mesajlarını çatdırırdı. «Təbii ki,
dünya dəyişir. Dünyadakı güclər nisbəti də dəyişir» söyləyən cənab İlham Əliyev bildirmişdir ki, bugünkü
dünya 2003-cü ildəki dünya ilə əlbəttə ki, müqayisə edilə bilməz. Ancaq bizim strateji hədəflərimiz
dəyişməz olaraq qalır. O da müstəqilliyi möhkəmləndirmək, müstəqil siyasətə sadiq olmaq, heç vaxt heç
kimdən asılı olmamaq, heç kimin qarşısında baş əyməmək, öz qürurumuzu saxlamaq, qorumaq və ərazi
bütövlüyümüzü bərpa etməkdir.
Azərbaycan 30 ilə yaxın müddətdə ərazi bütövlüyünü təmin etmək istiqamətində bütün səylərini
birləşdirdi. Səfərbər etdi. Siyasi, iqtisadi, diplomatik, hərbi sahədə qazanılan uğurların miqyası genişləndi.
Ordumuz yenidən quruldu. Azərbaycan Ordusu reytinq cədvəlində dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında
qərarlaşdı. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Ordusunun göstərdiyi qəhrəmanlıq, şücaət dünyanın
diqqətindən kənarda qalmadı, bəzi inkişaf etmiş ölkələrin hərbi mütəxəssisləri artıq ölkəmizin
təcrübəsini öyrənirlər. Ölkə Prezidenti daim bu fikri bildirir ki, bu təcrübə kitablarda da, tədqiqatlarda da
əksini tapacaq.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Türkiyənin “A Haber” televiziya kanalına müsahibəsində «
Azərbaycan çox güclü bir ordu yaratdı. Birinci Qarabağ müharibəsində hava qüvvələri belə yox idi, ancaq
indi artıq güclü bir hava qüvvələri, güclü bir ordu var. Təbii ki, “TB2” silahlı pilotsuz uçuş aparatları da
bölgədə böyük bir güc oldu. Türkiyədən satın aldınız və hazırda istifadə edirsiniz. Silahlı pilotsuz uçuş
aparatları müharibənin gedişini necə dəyişdirdi» sualını cavablandırarkən bildirmişdir ki, çox
dəyişdirdi. Ermənistan 30 il ərzində işğal edilmiş o bölgələrdə bütün təmas xətti boyunca çox güclü
istehkam qurmuşdu. Bəzi yerlərdə onların dörd müdafiə xətti var. Böyük xəndəklər qazıldı, digər
mühəndislik işləri görüldü. Çox böyük beton plitələri, sığınacaqlar, bunkerlər vardır: «Bir də bölgənin
relyefi elədir ki, o, təbii istehkamdır. Çünki o dağlıq ərazidir və biz aşağıdan yuxarı gedirik. Hər bir ordu
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üçün bu, böyük çətinlikdir. Çətin bir iş və çox riskli bir işdir. Ona görə bizim bu istiqamətdə gördüyümüz
işlər, əlbəttə ki, böyük qəhrəmanlıq tələb edirdi və biz düşmənin texnikasını dəqiq məhv etmək üçün mütləq
pilotsuz uçuş aparatlarına möhtac idik. Çox şadıq ki, qardaş Türkiyənin inkişaf etmiş hərbi sənaye
kompleksi bu gözəl SİHA-ları və İHA-ları istehsal etməyə başlamışdır. Azərbaycan Türkiyənin xaricində
ilk ölkələrdəndir ki, bu SİHA-ları ala bildi. Mən artıq bunu söyləmişəm, yalnız Türkiyə istehsalı olan SİHAlarla bir milyard dollar dəyərində olan erməni hərbi texnikası məhv edildi. Qalan bir milyardı da bizim
hərbi vasitələrlə məhv edildi. Yəni, bu, müharibənin gedişatını çox dəyişdirdi.»
Bu fikirləri dövlətimizin başçısı İlham Əliyev hələ müharibənin getdiyi dövrlərdə
söyləmişdir. Artıq bu fikirlər müharibənin Qələbə ilə başa çatacağından soraq verirdi. Azərbaycanın bu
illər ərzində bütün sahələrdə qazandığı uğurlar, təcrübə, gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi,
Vətən, torpaq sevgisi, birliyimiz, həmrəyliyimiz, ordumuzun döyüş ruhu Zəfərimizi təmin etdi. Təbii ki,
müasir texnologiyaların tətbiqi də mühüm rol oynadı. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə qadağan edilmiş
silahlardan istifadəsi məsələsini gündəmə gətirən və bundan ölkəmizə qarşı məqsədli şəkildə istifadə
etməyə çalışan dairələrə dövlətimizin başçısı bu cavabı da müasir texnologiyaların inkişaf etdiyi müasir
dövrdə belə ittihamların əsassızlığına işarə idi. Cənab İlham Əliyev bildirirdi ki, yeni texnologiyaların
inkişafı və tətbiqi şəraitində bu raketlərin hansı tərəfdən buraxıldığını müəyyənləşdirmək çətin deyil.
İkinci Qarabağ müharibəsində diqqət çəkən məqamlardan biri erməni vəhşilikləri idi. Döyüş
meydanında məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan silahlı qüvvələri iki dəfə Gəncəni, bir dəfə Bərdəni, Tərtəri
və digər yaşayış məntəqələrimizi paket atəşinə tutdu, onlarla insanın ölümünə, yüzlərlə insanın
yaralanmasına və nə qədər böyük dağıntılara səbəb oldular. Gəncədə, Bərdədə törədilən terror aktları
Xocalı soyqırımının davamı kimi dəyərləndirildi. İşğalçı dövlət cinayət əməlləri ilə beynəlxalq hüququn
fundamental prinsiplərinə, həmçinin beynəlxalq humanitar hüquq və Cenevrə konvensiyalarına məhəl
qoymadığını açıq-aşkar nümayiş etdirdi. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev törədilən bu cinayətləri erməni
faşizminin növbəti təzahürü kimi qeyd edərək bildirmişdir ki, Ermənistanın bu alçaq əməlləri Azərbaycan
xalqının iradəsini heç vaxt sındıra bilməz. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyeva dünya birliyini baş verən bu hadisələrə laqeyd qalmamağa çağırmışdır.
Bunlar 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsinin reallıqları idi. Zəfərimiz şəhidlərimizin, baş verən
terror aktları zamanı həlak olanların qanını yerdə qoymadı. Bu fikir daim şəhid analarının, atalarının,
doğmalarının dilindən səslənir ki, təsəllimiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası, işğal altında olan
bütün torpaqlarımızda üçrəngli bayrağımızın dalğalanmasıdır.
Artıq tariximizə XX əsrin ən dəhşətli faciəsi kimi yazılan Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü
ərəfəsindəyik. Xocalı faciəsi Holokost, Xatın, Lidisa, Oradur, Sonqmi soyqırımı kimi insanlıq tarixinə
düşmüş qanlı olaylarla müqayisə olunur. Ermənilər və onlara havadarlıq edən dövlətlər Xocalı faciəsini
törətməklə xalqımızın mübarizə əzmini qırmaq, tarixi torpaqlarımızın bir qisminin itirilməsi ilə barışmağa
məcbur etmək istəyirdilər. Lakin mənfur düşmən məqsədinə çata bilmədi. Xalqımız öz dövlətinin
suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə daha da mətnləşdi, qəhrəmanlıq və dəyanət nümayiş
etdirdi. Faciənin ildönümlərində paytaxtın Azadlıq meydanından Xocalı abidəsinə doğru on minlərlə
insanın iştirakı ilə keçirilən Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək, erməni faşistləri
tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq
məqsədi daşıyıb. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, bircə gecədə yerlə-yeksan edilmiş bu Azərbaycan
şəhərinin adı indi Xatın, Liditse və Sonqmi ilə qoşa çəkilir. Xocalı şəhərində ermənilərin törətdikləri
dəhşətli hadisələr xalqımızın tarixinə qanlı hərflərlə yazılıb. O gecə silahlı erməni dəstələri keçmiş sovet
ordusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayının ağır texnikası və şəxsi heyətinin köməyi ilə
Azərbaycanın bu qədim şəhəri üzərinə hücum edib və onun dinc əhalisinə amansızcasına divan tutublar.
Xocalı soyqırımının statistikasına diqqət yetirək: Hücum zamanı şəhərdə olmuş 3 min nəfərdən 613-ü, o
cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, 487 nəfər, o cümlədən 76 uşaq ağır
yaralanıb, 1275 nəfər girov götürülüb və insanı alçaldan işgəncələrə məruz qalıb, 197 nəfərin taleyi hələ də
məlum deyildir. Səkkiz ailə tamamilə məhv edilib. Həmin insanlar yalnız etnik mənsubiyyətlərinə azərbaycanlı olduqlarına görə amansızcasına öldürülüb, işgəncələrə məruz qalıb və şikəst ediliblər.
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 Öndərin
təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verilib, fevralın 26-sı “Xocalı Soyqırımı Günü” elan
edilib. 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 gücləndirib. Xocalı
soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində aparılan 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
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.
Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar Bakıda keçirilən ümumxalq yürüşündə iştirak edən
Prezident İlham Əliyev “Rossiya-24” telekanalının müxbirinə müsahibəsində bildirmişdir ki, bu,
xalqımızın sağalmaz dərdidir, xalqımıza qarşı törədilən soyqırımıdır, ötən əsrin ən böyük cinayətidir.
Yalnız Azərbaycan millətinə mənsub olduqlarına görə günahsız insanlar - qocalar, qadınlar və uşaqlar həlak
olmuş, zərər çəkmişlər. Azərbaycan xalqı heç vaxt bu faciəni unutmayacaq, həmişə xatırlayacaq. Bu, bizim
yaddaşımızda həmişəlik qalacaq. Əsas odur ki, belə faciələr daha heç vaxt təkrar olunmasın. Daha heç vaxt
heç bir xalqa qarşı belə dəhşətli soyqırımı hadisəsi, milli əlamətə görə qırğın törədilməsin: «Azərbaycan
dövləti, xalqı həlak olanların xatirəsini əziz tutur, yad edir və onların xatirəsi bizim üçün müqəddəsdir.
Həmin faciəli gecədə xilas olanlar həmişə bizim üçün fiziki zədələr, mənəvi yaralar alan, həmin qətliamı
yaşayan insanlar kimi qalacaqlar. Biz bu adamların aqibətini yüngülləşdirmək üçün əlimizdən gələni edirik,
dövlət onlara kömək edir və edəcək. Bir daha demək istəyirəm, biz hamımız çalışmalıyıq ki, belə faciələr
bəşəriyyət tarixində bir daha olmasın.»
44 gün həqiqət anı kimi bütün qaranlıq məqamlara işıq saldı. Artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
arxada qalıb, əzəli Azərbaycan torpaqları hazırda quruculuq və bərpa dövrünü yaşayır. İşğaldan azad
edilmiş ərazilərimizi ziyarət edən, erməni silahlı qüvvələrinin törətdikləri cinayətlərdən dəhşətə gələn
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və digər xarici qonaqlar bir daha Qarabağ torpaqlarında heç yerdə
görmədikləri faciənin, vandalizmin şahidi olduqlarını etiraf edirlər. Azərbaycan tarixi Qələbəsi ilə nəinki
bölgəni, bütövlükdə dünyanı erməni faşizmindən xilas etdi. Dövlətimizin başçısı bildirir ki, vəzifəmiz
ondan ibarətdir ki, erməni faşizmi bir daha bu bölgədə baş qaldırmasın: «Əgər kimsə Ermənistana ikinci
dövlət yaratmaq üçün ərazi vermək istəyirsə versinlər, orada ikinci erməni dövləti yaratsınlar, öz ərazisinin
bir hissəsini onlara versinlər.» Artıq “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” termininin arxada qaldığını bildirən ölkə
Prezidenti qeyd edib ki, bu termindən yalnız tarix haqqında danışanda istifadə etmək olar.
İki sahil.-2021.-18 fevral.-№31.-S.5.
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Xocalı soyqırımı xalqımızın sağalmayan yarasıdır
Sevinc Azadi
Tarixin elə ağrı-acılı, qanlı-qadalı səhifələri olur ki, yaraları daha dərin və sağalmaz iz buraxır,
onların dəhşətləri zaman keçdikcə daha çox sarsıdır. Elə Xocalı müsibəti kimi!
Əbəs yerə deyilməyib ki, müharibə bəşəriyyətin xəstəliyi, soyqırım isə sağalmayan yarasıdır.
Azərbaycan xalqının XX əsrdə üzləşdiyi dəhşətli Xocalı faciəsi yalnız Holokost, Xatın, Lidisa, Oradur,
Sonqmi soyqırımı kimi insanlıq tarixinə düşmüş qanlı olaylarla müqayisə oluna bilər. Xocalı faciəsi
təsadüfi hadisə deyil. Bu faciəni törətməklə ermənilər xalqımızı qorxutmaq, onun mübarizə əzmini qırmaq,
tarixi torpaqlarımızın bir qisminin itirilməsi ilə barışmağa məcbur etmək istəyirdilər. Lakin hiyləgər
düşmən məqsədinə çata bilmədi. Xalqımız öz dövlətinin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizədə daha da mətinləşdi, qəhrəmanlıq və dəyanət nümayiş etdirdi.
Tarixə kiçik bir nəzər…
Səmimi və genişqəlbli olmaq həmişə Azərbaycan xalqını çətin vəziyyətlərə salıb, çörəyini yeyənlərin
nankorluğu və namərdliyi ilə üz-üzə qoyub. Əsrlərdən bəri erməni mənfurlarının başımıza açmadığı
müsibət qalmadı. 1905-ci ildə də qanlar töküldü. 1918-ci ildə də həmin dəhşətləri yaşadıq. 1948-1953-cü
ildə Qərbi azərbaycanlıların deportasiyası, 1988-ci il isə bizə bir daha sübut etdi ki, düşmən elə düşməndir.
Babalarımız demişkən “Qarı düşmən dost olmaz”, ona yalnız layiq olduğu cavabı vermək lazımdır.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fonunda ermənilərin əsas hədəflərdən 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 misli görünməmiş qəddarlıqla Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni şovinistləri və ideoloqları
həm də 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. Onlar tarixdə ən dəhşətli qanlı səhifələrdən birinin yazılmasına nail ola bildilər. Bununla 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, 1906, 1917 və
1918-ci illərdə də Xocalı dörd dəfə erməni təcavüzünə məruz qalmış, yandırılmış, talan edilmiş, dağıdılmış,
fəqət ayağa qalxaraq düşməndən qisasını almış, yenidən bərpa olunmuş və yaşamışdı. Amma tarix Xocalını
daha bir qanlı faciə ilə sınağa çəkməyə hazırlaşırdı.
1992-ci il fevralın ikinci yarısından başlayaraq erməni silahlı dəstələri tərəfindən mühasirəyə alınmış
Xocalı hər gün toplardan, ağır texnikadan atəşlərə, erməni dəstələrinin həmlələrinə məruz qalırdı. Artıq
fevralın 18-də Xocalı istiqamətində olan yaşayış məntəqələri azərbaycanlılardan təmizlənmiş, yüksək
mövqelər ermənilər tərəfindən tutulmuşdu. Şəhərdə vəziyyət getdikcə ağırlaşırdı. Bütün bunlara
baxmayaraq, ölkə rəhbərliyi Xocalının xilası üçün heç bir addım atmırdı. Yaranmış vəziyyətdən
faydalanmağa çalışan ermənilər isə Xocalını daha tez ələ keçirməyə səy göstərirdilər. Fevralın 25-də səhər
tezdən meydana toplaşan camaat isə xoş bir müjdə gözləyirdi - nəhayət, Əsgərana hücum edilərək Xocalı
azad olunacaq. Amma... Xocalının tarixinə qara hərflərlə yazılan bir günü - 26 fevralı yaşamaq zorunda
qaldı xocalılar... 1992-ci il fevralın 25-də axşam saat 23:00 radələrində 366-cı alayla birlikdə ermənilər
Xocalı şəhəri ətrafında döyüş mövqeyi tutmağa başladı. 50-dən artıq “Qrad” və “Alazan” tipli raketlərdən
və tanklardan Xocalını iki saata qədər durmadan atəşə tutaraq təlafatlar törətdilər. 1-ci əsas zərbəni bədnam
erməni mayoru Seyran Ohanyan (2-ci batalyon) vurdu. Onlar dərhal mayor Yevgeni Labovçixin rəhbərlik
etdiyi 3-cü batalyonu Ballıca kəndində yerləşdirdilər. Çanaxçı kəndində yerləşdirilmiş batalyonun vəzifəsi
isə arxa mövqeləri qorumaq idi. 366-cı alayın bütün texnikası Xocalı şəhərini uzaqdan güclü atəşə
tutduqdan sonra üç istiqamətdən hücuma keçərək dinc əhaliyə divan tutdu.
Azğınlaşmış ermənilər Qarqar çayı istiqamətində, “Donuzçuluq ferması” deyilən yerdə dinc əhaliyə
qarşı əsl soyqırım törətdilər. Həmin vaxt yüngül atıcı silahlarla döyüşən özünümüdafiə qüvvələri istisna
olmaqla şəhər demək olar ki, müdafiəsiz qalmışdı. Şübhəsiz, bu qüvvələr ən müasir hərbi texnika ilə təchiz
edilmiş, əvvəlcədən xüsusi hazırlıq keçmiş silahlı birləşmələrə müqavimət göstərməyə qadir deyildilər.
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Qısa müddətdə şəhəri alov bürüdü, vahiməyə düşən sakinlər evlərini tərk edib gecənin qaranlığında meşəyə
tərəf üz tutdular. Qarşıda isə onları nələrin gözləməsindən tam xəbərsiz idilər. Qarqar çayı boyunca Ağdam
şəhərinə üz tutan dinc əhali Naxçivanik kəndi yaxınlığında erməni yaraqlıları ilə qarşılaşdı. Gecənin zülmət
qaranlığında uşaqlar, qadınlar, qocalar, əlillər şiddətli atəşə məruz qalaraq xüsusi amansızlıqla qətlə
yetirildilər.
Soyqırımı törədənlər Xocalı sakinlərini misli görünməmiş qəddarlıqla öldürmüş, diri-diri yandırmış,
başlarının dərisini soymuş, gözlərini çıxarmışdılar. Bütövlükdə isə erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan
xalqına qarşı törətdikləri növbəti soyqırımı nəticəsində 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca
amansızcasına qətlə yetirilib. 487 nəfər şikəst olub, 1275 dinc sakin əsir götürülüb, 150 nəfər isə itkin
düşüb. Bu soyqırımı aktı nəticəsində bəzi ailələr bütünlüklə məhv edilib, mülki əhali görünməmiş
qəddarlıqla qətlə yetirilib, əsir götürülənlərə amansız işgəncə verilib.
Vandal erməni milləti
Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən qədim mədəniyyətə, strateji
önəmə malik Xocalı şəhəri, sözün əsl mənasında, xarabalığa çevrildi. 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 dağıdılıb. Bununla yanaşı, şəhərdə XIV-XV əsrə aid türbələr, günbəzlər, məzarlar
yerlə-yeksan olunub, qəbiristanlıq vandallara xas üsullarla dağıdılıb, ümumiyyətlə, bu torpağın ən qədim
sakinləri olan azərbaycanlılara aid bütün izlər silinib.
Xocalı şəhərində yerləşən dövlət və ictimai obyektlərin sayı və dəyəri ayrı-ayrılıqda müəyyən edilib.
İstintaq komissiyası tərəfindən respublikanın 35 nazirlik və idarəsinin Xocalı şəhərində inşa etdikləri,
balanslarında olan tikililər, qurğular, dəzgahlar, xammal və sair qiymətlilər barədə sənədlər toplanılmış,
mütəxəssislərdən ibarət komissiya təşkil edilib. Komissiyanın gəldiyi nəticəyə görə, Xocalı şəhərinin işğalı
nəticəsində dövlət idarə, müəssisə və təşkilatlarının, ictimai təşkilatların əmlakına 4 milyard 199 milyon
668 min 338 rubl məbləğində ziyan dəyib. Fakt bu idi ki, Xocalı soyqırımı artıq törədilmişdi. Qətlə
yetirilənlərin sayı, cəsədləri üzərində vəhşiliklər törədilməsi, təhqir edilməsi, ermənilərin vəhşiliyi barədə
ötən illərdə çox yazıldığından, yenidən təkrarlamağa lüzum yoxdur. Bu, Ermənistanın Qarabağı ələ
keçirmək planının reallaşmasına şərait yaradan ən böyük amillərdən biri idi. Bütün bunlar qarşıda bizi
gözləyən daha böyük itkilərin başlanğıcı oldu. O gecənin müdhişliyi tariximizə təkcə xocalılıların deyil,
xalqımızın qanlı göz yaşları ilə yazıldı. Lakin Xocalının dərdli-naləli gecəsi barədə nə qədər yazılsa belə,
yenə də müsibət və dəhşətləri olduğu kimi təsəvvür etmək çətindir!..
Az qala yüz ildir ki, ermənilər tarixdə olmayan hadisəni dünya ictimaiyyətinə qəbul etdirmək üçün
dəridən-qabıqdan çıxırlar. Erməni mənfurlarının dəyirmanına su tökən və onlara ağalıq edən bəzi
havadarları isə, təəssüf ki, bir çox hallarda əsl həqiqətləri bilərəkdən tarixin saxtalaşdırılmasının
iştirakçısına çevrilirlər. Məhz bu səbəbdəndir ki, tarixdə baş verməyən bir olayı dünyanın bəzi dövlətləri
“erməni soyqırımı” kimi tanıyırlar. Bununla fərqində olmaq istəmirlər ki, tarixin özünə böhtan atmış
olurlar, əsl həqiqətlərə isə çirkab don geyindirilər.
İki sahil.-2021.-18 fevral.-№31.-S.6.
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Xocalı faciəsi ermənilərin törətdikləri çoxsaylı müharibə cinayətləri sırasında
xüsusi amansızlığı ilə fərqlənir
Mübariz Abdullayev
Qədim Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşdırılan ermənilər tarix boyu xalqımıza qarşı xəyanətlərə
əl atıblar. Belə ki, “böyük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan ermənilər öz çirkin məqsədlərinə çatmaq üçün
xarici himayədarlarının köməyi ilə müxtəlif vaxtlarda azərbaycanlılara qarşı terror və soyqırımı həyata
keçirməklə etnik təmizləmə siyasəti aparıblar. Təkcə XX əsrdə xalqımız dörd dəfə - 1905-1906-cı, 19181920-ci, 1948-1953-cü və 1988-1993-cü illərdə ermənilər tərəfindən soyqırımı və etnik təmizləmələrə
məruz qalıb.
Xocalı faciəsi insanlıq əleyhinə cinayətdir
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə törədilən Xocalı faciəsi ermənilərin müharibə cinayətləri
sırasında xüsusi amansızlığı ilə fərqlənir. Keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının dəstəyi ilə Xocalıya
hücum çəkən ermənilər bir gecənin içində bütün şəhəri yerlə-yeksan etdilər. Xocalı faciəsi dünya tarixində
dinc əhalinin kütləvi qətliamı kimi dərin iz qoymuş Xatın, Holokost, Sonqmi, Lidiçe, Babi Yar, Ruanda və
Serebrenitsa kimi soyqırımları ilə bir sırada dayanır.
Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla
öldürülüb, 1275 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 müxtəlifdərəcəli bədən
xəsarətləri alıb. Həmçinin 8 ailə tamamilə məhv edilib, 130 uşaq valideynlərindən birini, 25 uşaq isə hər
iki valideynini itirib.
Sadalanan faktlar bir daha təsdiqləyir ki, ermənilər bütün beynəlxalq konvensiyaları tapdalayaraq
Xocalıda insanlıq əleyhinə cinayət törədiblər. Həm də Xocalı faciəsi ermənilərin son üç onillik ərzində
xalqımıza qarşı törətdikləri müharibə cinayətlərinə aid yeganə nümunə deyildir. Vətən müharibəsində
işğaldan təmizlənən ərazilərdən təqdim olunan foto və video materiallar erməni vandalizmi barədə konkret
təsəvvür yaradır. Ermənilər güc tətbiq etməklə öz nəzarətləri altına aldıqları ərazilərdə hər şeyi dağıdıblar,
hətta evlərin dam örtüklərini, qapı-pəncərə sistemlərini, sanitar qovşaqlarını belə sökərək Ermənistana
daşıyıblar.
Ümumiyyətlə, Ermənistan hərbi birləşmələri heç vaxt açıq döyüşlərdə hər hansı bir uğur
qazanmayıblar. Onlar xain, məkrli niyyətlərini yaşayış məntəqələrimizi, dinc əhalini atəşə tutmaqla həyata
keçirməyə çalışıblar. Biz ötən il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək davam edən Vətən müharibəsində
bunun bir daha şahidi olduq. Döyüş meydanında sarsıdıcı məğlubiyyətlə üz-üzə qalan düşmənin hərbi
birləşmələri münaqişə bölgəsindən uzaqda yerləşən Gəncə, Bərdə Tərtər, Beyləqan şəhərlərini ağır
artilleriyadan, qadağan olunmuş silahlardan atəşə tuturdular. Bunun nəticəsində də aralarında qocalar,
uşaqlar və qadınlar da olmaqla 100-dək dinc sakin həyatını itirdi, mülki tikililərə və infrastruktura ciddi
ziyan dəydi.
Qisas qiyamətə qalmadı
Tez-tez belə bir sual verilir: Xocalı faciəsinin qarşısını almaq mümkün idimi? Sualın cavabında, ilk
növbədə, onu vurğulamaq istərdik ki, Xocalı faciəsinin baş verməsində o dövrdəki Azərbaycan iqtidarının
böyük məsuliyyəti var. Açıq demək lazımdır ki, həmin illərdə respublikamızda güclü hakimiyyət yox idi,
həmçinin bir sıra qüvvələr iqtidara gəlmək uğrunda mübarizə aparırdılar. Belə bir vəziyyətdə 1991-ci ilin
sonlarından mühasirədə qalan Xocalının müdafiəsi təşkil olunmadı, dinc sakinlər şəhərdən çıxarılmadı.
Mənfur düşmən isə bundan istifadə edərək öz planlarını həyata keçirdi.
Eyni zamanda, 1992-ci ilin yazında qeyri-qanuni yolla hakimiyyətə gələn AXC-”Müsavat” iqtidarı
Xocalı faciəsinə hüquqi-siyasi qiymət vermədi. Bu, yalnız Ümummilli Lider Heydər Əliyev 1993-cü ilin
yayında xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə gəldikdən sonra mümkün oldu.
Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Xocalı faciəsi ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı
aktı kimi təsbit olundu, faciəyə hüquqi-siyasi qiymət verildi, 26 Fevral - Xocalı Soyqırımı Günü elan edildi.
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Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev deyirdi: “İnanıram ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
daha da möhkəmlənməsi, sərhədlərinin toxunulmazlığının və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi Xocalı
şəhidlərinə və xalqımızın bütün qəhrəman övladlarına ucaldılan möhtəşəm abidə olacaqdır”.
Ulu Öndərin bu arzusu 44 günlük Vətən müharibəsində Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirildi. Vətən müharibəsində qazandığı şanlı qələbə sayəsində
Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü tam təmin etdi.
Yeri gəlmişkən, əli Xocalı faciəsi qurbanlarının qanına bulaşmış erməni vandallarının bir çoxu Vətən
müharibəsi zamanı məhv edildi. Zamanında Xocalıda qətliamlar törədən, sonradan Ermənistanın müdafiə
naziri vəzifəsinə yüksələn Serj Ohanyanın bu dəfə müharibənin gedişinə hər hansı bir təsir göstərmək istəyi
baş tutmadı və o, canını qurtarmaq üçün Dağlıq Qarabağdan suyu süzülə-süzülə Ermənistana qayıtmaq
məcburiyyətində qaldı. Bundan başqa, Xocalıda əli azərbaycanlıların qanına batmış Ermənistan
parlamentinin sabiq deputatı Rüstəm Qasparyan və onun oğlu cəhənnəmə vasil oldular. Beləliklə, qisas
qiyamətə qalmadı.
Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımının dünya miqyasında
tanıdılması istiqamətində fəal iş aparır
Azərbaycan xalqı Xocalı faciəsinin qurbanlarının xatirəsini həmişə uca tutur. Hər il paytaxt Bakıda
və bölgələrimizdə Xocalı faciəsinin ildönümü tədbirləri yüksək səviyyədə keçirilir. 2019-cu il fevralın 26da faciənin növbəti ildönümü ilə bağlı Bakıda baş tutan ümumxalq yürüşünə on minlərlə insan qatıldı.
Faciənin dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində görülən işlər də təqdirəlayiqdir. Xüsusilə Ulu
Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan Fond bu istiqamətdə fəal iş aparır. 2008-ci ildə Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
kampaniyası uğurla davam etdirilir. Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində
aparılan 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 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 soyqırımını qətliam kimi qiymətləndirərək qətiyyətlə pisləyiblər.
Yeni Azərbaycan.-2021.-17 fevral.-№30.-S.4.
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Tarixə “qara gecə” olaraq düşən Xocalı qətliamını unutmadıq, unutmayacağıq
Yeganə Əliyeva
44 günlük müharibə bu reallığa bir daha işıq saldı ki, işğalçı Ermənistan və ona havadarlıq edən
dövlətlər bütün işğal altında olan torpaqlarımızın geri qaytarılmasında maraqlı olmayıblar, hətta 5
rayonun verilməsi ilə kifayətlənməyə çağırışlar ediblər. Ermənistan tərəfi hər dəfə bu məsələni gündəmə
gətirirdi ki, əgər 7 rayon Azərbaycana qaytarılacaqsa, mütləq Dağlıq Qarabağın statusu eyni vaxtda öz
həllini tapmalıdır. İşğalçı dövlətin bu şərti açıq-aşkar danışıqları imitasiya naminə apardıqlarını
təsdiqləyirdi. Azərbaycanın münaqişənin həllində dəyişməz mövqeyi nəinki Ermənistana, ona havadarlıq
edən dövlətlərə də çox yaxşı bəlli idi. «Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyil və ola da
bilməz» bəyan edən rəsmi Bakı işğal altında olan torpaqlarımızı istənilən yolla azad edəcəyimizi ən yüksək
tribunalardan bəyan edirdi. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir.
«Bu 17 il ərzində dəfələrlə bizə müxtəlif yerlərdən, xarici dairələrdən belə siqnallar gəlirdi ki, indi
beş rayonu alın, bununla da kifayətlənin. Siz müharibədə məğlubiyyətə uğramısınız, Ermənistan
müharibədə, - Birinci Qarabağ müharibəsi nəzərdə tutulurdu, - qələbə qazanıb. Siz reallıqlarla razılaşın.
İndi beş rayon ki, sizə vəd verilir, o da böyük şeydir, siz onu alırsınız, Laçın, Kəlbəcər də qalsın sonraya,
siz nə vaxt müstəqillik versəniz Dağlıq Qarabağa, o vaxt da o rayonların bir hissəsi sizə qayıda bilər»
söyləyən dövlətimizin başçısı İlham Əliyev bildirir ki, Laçın, Kəlbəcər və Şuşa Azərbaycana qayıtmadığı
halda heç bir razılaşmanın ola bilməzliyini bəyan edirdim. Bu mövqe xarici ölkələrdə bir çoxlarını
qıcıqlandırırdı: «Mən deyirdim ki, bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir. Deyirdim ki, müharibə
variantı heç vaxt istisna olunmur. Nəinki deyirdim, bütün bu illər ərzində bütün gücümüzü səfərbər edib
ölkəmizi gücləndirirdik, güc toplayırdıq - həm beynəlxalq müstəvidə, həm ölkə daxilində, həm iqtisadi
məsələlərin həllində, ölkəmizdə həmrəyliyin və birliyin möhkəmlənməsində, ordu quruculuğunda güc
toplayırdıq. Bu gücü dəmir yumruq formasına gətirdik, düşmənin belini qırdıq və bu gün biz yeni reallıq
yaratdıq. Əgər hətta bir il bundan əvvəl bəziləri bizə deyirdilərsə ki, siz mövcud olan reallıqla barışın, bu
gün mən deyirəm, hər kəs mövcud reallıqla barışmalıdır.»
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etdi. Bu
qətnamələr 27 il idi ki, kağız üzərində qalırdı. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdə olduğu halda işğalçı
dövlətə maddi və mənəvi dəstək göstərilərək münaqişənin həlli prosesi uzadılır, Ermənistan əlavə vaxt
qazanırdı. Azərbaycan 44 gün davam edən Vətən müharibəsinin nəticəsi olaraq beynəlxalq hüquq
praktikasında da yeni reallıq yaratdı. Bir daha beynəlxalq hüquq, ədalət deyilən məfhumların mövcudluğu
dünyaya çatdırıldı. Cənab İlham Əliyev dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının tribunasından, o
cümlədən BMT Baş Assambleyasının iclaslarında bu məqamı xüsusi qeyd edirdi ki, beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinin, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrinin icrası üçün vahid mexanizm
müəyyənləşdirilməlidir. Bu qətnamələr bəzi dövlətlər üçün 1-2 saat ərzində icra edilir, amma Azərbaycana
gəldikdə isə mənzərə göz önündədir.
Azərbaycan dünyanın ikili standartlar əsasında yanaşmasını müharibənin getdiyi 44 gündə də aydın
şəkildə gördü. Döyüş meydanında məğlubiyyəti ilə barışmayan Ermənistan hakimiyyətinin göstərişi
əsasında erməni silahlı qüvvələrinin mülki şəxsləri, yaşayış məntəqələrini atəşə tutması, 44 gündə 100-ə
yaxın mülki şəxsin ölümünə, 400-dən artıq insanın yaralanmasına səbəb olan terror aktlarını törədilməsinə
dünyanın biganə yanaşması, eyni zamanda, 10 noyabr razılaşmasına uyğun olaraq Ağdam, Kəlbəcər və
Laçını boşaldarkən törətdikləri vəhşilikləri görməzdən gəlmələri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
prosesinin 30 il uzanmasının səbəblərini bütün aydınlığı ilə ortaya qoydu. Amma bütün bu cəhdlərə, ikili
yanaşmalara, Azərbaycana göstərilən təzyiqlərə baxmayaraq dövlətimizin qətiyyəti, xalqımızın iradəsi,
ordumuzun gücü, qüdrəti sayəsində torpaqlarımızı azad etdik, kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu,
beynəlxalq hüququ arxa plana keçirməyin dünyanın aparıcı dövlətlərinin, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
nüfuzuna hansı xələli gətirdiyini bir daha onların nəzərinə çatdırdıq.
Əbəs yerə deyilmir ki, hadisələrə ən böyük dəyəri zaman özü verir. Cənab İlham Əliyev bütün
müraciətlərində bu fikri xüsusi qeyd edirdi ki, nəyi nə zaman etmək lazım olduğunu bilirdim.
44 günlük müharibə, Azərbaycan Ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatları Azərbaycanın sözünün
imzası qədər əhəmiyyətli olduğunu dünyaya nümayiş etdirdi. Çoxəsrlik tariximizin ən şanlı səhifəsini
yazan ordumuz bir daha sübut etdi ki, yenilməz, məğrur ordu bizim ordudur. Ordumuz ərazi
bütövlüyümüzü bərpa etməyə, işğala son qoymağa qadirdir. Bölgədə bu gün və gələcək üçün yeni
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təhlükəsizlik, yeni əməkdaşlıq formatı yaradıldı. Artıq yeni yazılan tariximizdə torpaqlarımızın işğaldan
azad olunduğu tarixlər yer alıb. 30 il torpaqlarımızın işğal günləri yaxınlaşdıqca mənəvi sarsıntı keçirir, bu
nisgilin nə zaman başa çatacağını gözləyir, içimiz torpaq həsrəti ilə göynəyirdi. Artıq bu sıxıntılar arxada
qaldı.
Azərbaycan xalqının əzmi və iradəsi, dövlətimizin iqtisadi gücü, müasir ordu quruculuğu və xalqiqtidar birliyi ölkəmizin Qələbəsini təmin edən mühüm amillər oldu. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
Zəfər Gününün təsis edilməsi il bağlı Sərəncamında da qeyd olunduğu kimi, ulu əcdadlarımızın zəngin
dövlətçilik və hərb tarixindən ilhamlanan Azərbaycan xalqı daha bir şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq,
özünün qalib xalq olduğunu bütün dünyaya sübut etdi, düşmən üzərində tarixi Zəfər çaldı. Həmin sənəddə
xalqımızın qüdrətinin və milli qürurumuzun təntənəsinə çevrilən, dövlətimizin nüfuzu və gələcək inkişafı
baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu misilsiz Qələbənin əbədiləşdirilməsi məqsədilə hər il 8
noyabr tarixinin Azərbaycanda Zəfər Günü kimi təntənəli şəkildə qeyd edilməsi öz əksini tapmışdı. Cənab
İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 27 sentyabr Anım günü kimi təsis olunub.
Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, döyüş meydanında məğlubiyyəti ilə barışmayan Ermənistan silahlı
qüvvələrinin baş nazir Nikol Paşinyanın əmri ilə cəbhə bölgəsindən xeyli kənarda yerləşən Gəncəni və
Bərdəni, digər yaşayış məntəqələrimizi, mülki əhalini raket hücumuna məruz qoymaları işğalçı dövlətin
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı aktları idi. İşğalçı dövlət cinayət əməlləri ilə beynəlxalq hüququn
fundamental prinsiplərinə, həmçinin beynəlxalq humanitar hüquq və Cenevrə konvensiyalarına məhəl
qoymadığını açıq-aşkar nümayiş etdirdi. Mülki əhaliyə atəş açmaq insanlığa qarşı cinayətdir. Dünya bu
reallığı dərk etmək istəmirdi ki, Ermənistanın törətdiyi cinayət əməllərinin bugünədək cəzasız qalması yeni
müharibə cinayətlərinə yol açır. Dünya baş verənləri görməzdən gəlib, heç nəyi eşitmək istəməsə də, ədalət
deyilən məfhumun mövcudluğu Azərbaycan Ordusu tərəfindən onlara bəyan edildi. Dövlətimizin başçısı
İlham Əliyev 44 günlük müharibə dövründə xarici mətbuata çoxsaylı müsahibələrində də həmin müddətdə
ermənilərin törətdikləri terror aktlarına diqqəti yönəldərək bildirmişdir ki, bu, erməni faşizminin növbəti
təzahürüdür. Onlar döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayanda mülki şəxslərə atəş açırlar. Bunu Birinci
Qarabağ savaşında da gördük. Məhz Xocalı soyqırımını törədənlər həmin mənfur qonşularımızdır. Onların
əsas hədəfi mülki şəxsləri öldürmək, Azərbaycan əhalisi arasında panika, qorxu yaratmaq, bizi
dayandırmaq və öz çirkin niyyətlərinə çatmaqdır. Ancaq gördülər ki, bu, alınmır və nə qədər mərmi
düşürsə-düşsün Azərbaycan vətəndaşları öz torpağında qürurla yaşayırlar və bütün bu çətinliklərə dözürlər.
Onları birləşdirən Qarabağın qaytarılması, Azərbaycan bayrağının işğal edilmiş bütün torpaqlarda
qaldırılması və ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi idi.
XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ərəfəsindəyik. Artıq Xocalı
qurbanlarının ruhu şaddır. Vaxtilə işğal altında olan bütün torpaqlarımızda bu gün Azərbaycan bayrağının
dalğalanmasından qürur duyuruq. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcu həqiqətlərimizin, erməni
vəhşiliklərinin təbliği, Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanıdılması istiqamətində atılan addımlara dəstək
olmaqdır. Ermənilər və onlara havadarlıq edən dövlətlər Xocalı faciəsini törətməklə xalqımızın mübarizə
əzmini qırmaq, tarixi torpaqlarımızın bir qisminin itirilməsi ilə barışmağa məcbur etmək istəyirdilər. Lakin
mənfur düşmən məqsədinə çata bilmədi. Xalqımız öz dövlətinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizədə daha da mətnləşdi, qəhrəmanlıq və dəyanət nümayiş etdirdi.
Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiyməti müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu
öndər Heydər Əliyev verdi. Onun təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis “Xocalı Soyqırımı
Günü haqqında” qərar qəbul etdi. Ümummilli Liderin “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut
dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” 1997-ci il fevralın 25-də imzaladığı Sərəncamla hər il fevral ayının 26-sı
saat 17.00-da ölkəmizdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. Son 17
ildə dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban Əliyevanın uğurlu fəaliyyətləri, səyləri nəticəsində Azərbaycan həqiqətləri əsaslı
şəkildə beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılır, erməni yalanları ifşa olunur. Xocalı faciəsini erməni
millətçilərinin yüzilliklər boyu türk və Azərbaycan xalqlarına qarşı apardıqları soyqırımı və etnik
təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi kimi dəyərləndirən dövlətimizin başçısı İlham Əliyev erməni
yalanlarının, vəhşiliklərinin ifşasında birliyimizin gücünü hər zaman önə çəkir. Bütün türk dünyasına birlik
çağırışını edən cənab İlham Əliyev 44 günlük müharibə dövründə dost, qardaş Türkiyənin hər an
Azərbaycanın yanında olduğunu böyük qürur hissi ilə qeyd edir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın dünyaya ünvanladığı «Azərbaycan tək deyil» mesajı birliyimizin, həmrəyliyimizin aydın ifadəsi
idi.
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Türkiyə Prezidentinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı söylədiyi fikirlər bir daha qardaş ölkənin
Azərbaycanın kədərini öz kədəri, sevincini öz sevinci kimi qəbul etdiyinin dünyaya nümayişidir: «Xocalıda
insanlığın gözləri önündə məsum, yaşlı, qadın, uşaq demədən XX əsrin ən böyük vəhşətlərindən biri
törədilmişdir. 106-sı qadın, 63-ü uşaq olmaqla 613 soydaşımız xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdir.
Tarixə “qara gecə” olaraq düşən Xocalı qətliamını unutmadıq, unutmayacağıq. Azərbaycanlı qardaşlarımın,
qarabağlı köçkünlərin də Xocalını közərən od kimi ürəklərində daşıdığını bilirəm. Xocalı qətliamını
törədənləri bir daha şəxsən öz adımdan və millətim adından lənətləyirəm.»
Artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi arxada qalıb. Tarixi faktlar ermənilərin onlara havadarlıq edən
dövlətlərin dəstəyi ilə zaman-zaman törətdikləri vəhşiliklərdən danışır, daim dünyaya bu çağırışı edir ki,
işğalçı dövlət törətdiyi cinayət əməllərinə görə beynəlxalq hüquq çərçivəsində cəzalandırılmalıdır.
Azərbaycan Ordusu Ermənistana döyüş meydanında heç vaxt unuda bilməyəcəyi dərsi verdi. Bu dərs ona
havadarlıq edən dövlətlərə, beynəlxalq təşkilatlara da ciddi mesajdır.
Həqiqətlərimizin təbliğində, Azərbaycanın diplomatik mübarizədə qələbəsində Heydər Əliyev
Fondunun xidmətləri əvəzsizdir. Qarabağ həqiqətlərinə, Xocalı soyqırımına həsr olunan kitablar müxtəlif
dillərə tərcümə olunaraq beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılıb. Artıq bu kitablarda yalnız və yalnız faktlar,
erməni vəhşiliklərini nümayiş etdirən şəkillər danışır. Hər zaman qeyd etdiyimiz kimi, bunları görməzdən
gəlmək vəhşiliyə, vandalizmə dəstək olmaq, cinayətkara geniş imkanlar açmaq deməkdir. Bu faktı da qeyd
edək ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə start
verilmiş “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq maarifləndirmə kampaniyasının məqsədi Xocalı soyqırımı,
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin
yad edilməsi, xüsusən də gənc nəsil tərəfindən unudulmamasına yönəlib. Kampaniyanın fəaliyyəti
nəticəsində dünyanın 16 ölkəsi, ABŞ-ın 24 ştatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən Xocalıda
törədilmiş cinayətləri soyqırımı kimi tanıyan qətnamələr qəbul edilib.
44 günlük müharibənin reallıqlarına, bu müddətdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdikləri terror
aktlarına həsr olunan yeni dərsliklər, kitablar bir daha Azərbaycanın 30 ildə hansı vəhşi ilə üz-üzə qaldığının
təqdimatı olacaq.
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Xocalı FACİƏSİermənilər azərbaycanlıların başını kəsir, gəlinlərin qarnına pişik
doldurur, uşaqların yarasına isti çay tökürdülər...
Gülər Seymurqızı
1992-ci il 26 fevral... Bu təqvim tarix səhifəmizdə qara hərflərlə yazılıb. 613 günahsız
azərbaycanlının ermənilər tərəfindən qətlə yetirildiyi gün.. Xocalı adı çəkilən kimi o qanlı gecə gözlər
önündə canlanır...
Xocalı şəhəri 1991-cı ilin oktyabrından blokadada idi. Oktyabrın 30-da avtomobil əlaqəsi kəsildi
və yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot olub. Xocalıya sonuncu vertolyot isə 1992-ci il yanvarın 28-də gəlib.
Lakin Şuşa şəhərinin səmasında mülki vertolyotun vurulması və nəticədə 40 nəfərin həlakından sonra isə
bu əlaqə də kəsilib.
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.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri SSRİ dövründə Xankəndi
(Stepanakert) şəhərində yerləşdirilən 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin
köməkliyi ilə Xocalı şəhərini zəbt etdilər.
Hücumdan əvvəl, fevralın 25-i axşam saatlarından şəhər toplardan və ağır zirehli texnikadan
şiddətli atəşə tutulmağa başlayır. Nəticədə fevralın 26-ı səhər saat 5 radələrində şəhər tam alova bürünür.
Belə bir vəziyyətdə, erməni əhatəsində olan təqribən 2500 nəfər yaxınlıqdakı azərbaycanlılar məskunlaşmış
Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etməyə məcbur olur. Lakin şəhəri yerlə -yeksan
etmiş erməni silahlı dəstələri və motoatıcı alayın hərbiçiləri dinc əhaliyə divan tutur.
Və ürəkləri paramparça edən həmin rəqəmlər: 613 nəfər bu soyqırımın qurbanı olur. Onlardan 63ü uşaq, 106-ı qadın, 70-i qocalardır. Xocalı genosidi nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilib. 25 uşaq hər
iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. Bununla bitmir. 1275 nəfər əsir götürülüb, 150 nəfər
isə itkin düşüb. Hər biri bir ana, bir ata, Azərbaycanın gələcəyi əllərində olan gənc azərbaycanlılar idi.
Bu faciənin şahidi olan vətəndaşlarımız danışır:
Səidə Ələkbərova: "Mən fikirləşmirdim ki, Xocalı faciəsi baş verə bilər və biz oradan çıxa bilərik.
Ermənilər həm öldürürdülər, həm də öldürdükdən sonra avtomatın nizəsi ilə meyitləri deşirdilər ki, görək,
kim sağdır. Erməninin biri qulağmdakı sırğanı istədi, gec açdım, digəri gəlib gözümə yumruq vurdu. O
vaxtdan gözüm zədə aldı.
Özlərini elə aparırdılar ki, elə bil biz onlarla bir yerdə yaşamışıq. Əsirlərin meyitləri gələndə
hamısının sümükləri qırıq- qırıq idi. Tankla təzədən meyitlərin üstündən keçdiklərinə görə, heç kəs öz
meyidini tanıya bilmirdi. Onlar mənim doğulmamış körpəmi öldürdülər. "
Hüseynağa Quliyev: "Biz onların qabağında aciz idik. Silahsız qabağa çıxmaq, qabaqda durmaq
mümkün deyildi. Lap ov tüfəngiylə nəyin qabağında durasan? Əsgəran istiqamətindən yolu bağlamışdılar.
Guya ki, Əsgərandan keçməyə dəhliz veriləcəkdi . Amma onlar yalan danışdılar və camaatı aldatdılar.
Üç, dörd, beş yaşlı uşaqları güllələyirdilər. Bu cür vəhşiliklər ağılagəlməz vəhşiliklər idi. İnsanların
evlərindən çıxmaqlarına imkan vermirdilər, evləri tankla dağıdırdılar."
Quliyeva Rəhilə: "Övladımın iki yaşı vardı. Nə silah tanıyırdı, nə də düşmən. Məndən keçən güllə
ona dəydi və o, öldü. Özüm 3 aylıq hamilə idim. Insanların çığırtılarını, orada gülləbarana tutulan uşaqların
naləsini rəhm etmir, qoca, cavan demədən nə bilirdilərsə edirdilər. Xocalı faciəsində şəhid olan 613
nəfərdən 22-si mənim yaxınlarım, əzizlərim idi. 63 uşaqdan biri mənim oğlum, biri qaynımın 8 yaşlı qızıdır,
biri 3 yaşlı,16 yaşlı baldızlarımın övladıdır. 8 ailə tamamilə məhv edilibsə onlardan biri də mənim ailəmdir."
Mürmət Məmmədov: "Həmin ildə mənim 14 yaşım var idi. 25-dən 26-na keçən gecə şiddətli
döyüş gecəsi qardaşım gəlib anama dedi ki, "Ermənilər evlərə girir. Hazırlaşın, çıxırıq evdən". 15 dəqiqə
keçməmişdi ki, evimiz mühasirəyə alındı. Nə qədər müqavimət göstərsələr də ermənilər daha da
yaxınlaşdılar. Evimizə əl qumbarası atdılar. Mən ayağımdan yaralandım, qonşumuz Sara xala və 3 yaşında
körpəsi qumbaraya görə dünyasını dəyişdi.
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Ermənilər evimizə gəlib bizi tərk silah etdilər, bir otağa yığdılar. Bizi yandırmaq istəyirdilər. 3 yaşlı
qardaşım var idi, qorxdu dedi "əmi ,öldürməyin məni". 366-cı motoatıcı alayın rus kapitanı bizi öldürməyə
qoymasa da, əvəzində evimizdə nə zinət əşyaları vardısa hamısını onlara verməyimizə məcbur etdi.
Sonra bizi UAZ maşına qoyub harasa aparırdılar. Həmin vaxt Sara xalanın və uşağının meyitini
çölə atanda Sara xalanın yoldaşı Pənah dayı ( bizi müdafiə etmək üçün evin arxasında gizlicə ermənilər
seyr edirdi) bu mənzərəni gördü və onlara avtomatla silah açmağa başladı. Pənah dayı və bizi döyə- döyə
Əsgəran rayonuna apardılar. 15 yaşlı qardaşım erməniyə tüpürdü ki, zinət əşyalarımızı da sizə veririk ,niyə
vəhşilik edirsiniz. Atamı və qardaşımı bizdən ayırdılar. Qarşımıza torpaq atırdılar ki, alın yeyin. Həmin gün
balaca qardaşımın doğum günü idi. Bunlar bunu bildilər, dedilər sənə elə hədiyyə verəcəyik ki, bizi heç
vaxt unutmayacaqsan. Bütün əsirlərin içində balaca qardaşımın əlinin içinə avtomatla silah açdılar. Sonra
özlərinə dəmlədikləri isti çayı qardaşımın yarasının üstünə tökdülər.
Əsir dəyişmək adıyla apardıqları şəxslərin başını kəsib futbol oynayırdılar. Atam və qardaşımdan
15 il xəbərimiz olmadı, sonra bildik ki, atam və qardaşımın da başını kəsiblər."
Bahar Göyüşqızı: "Yanımıza lüt halda bir cavan gəlin meyidi gətirdilər. Başına nə oyunlar
gətirmişdiər. Bir də gördük ki, qarnını tikiblər. Həmin gəlinin qarnında nəsə tərpənir. Yanımızda rus qadın
jurnalisti Nadejda var idi. O da şahiddir. Meyidin qarnının tikişini tərpədən kimi 4 dənə pişik balası
gördük.Jurnalist də bu mənzərədən sonra huşunu itirdi.
Əsirlikdən gələnlər danışırdı ki, onları qardaşı bacıyla, atanı qızıyla münasibətə məcbur edirdilər.
Etmədiklərinə görə həmin adamları məftillə ağaca bağlayıb sonra da benzinlə yandırıblar.
Bir ailədən 3- 4 nəfəri tabuta qoyurdular."
Mehdi Əliyev atası, anası, qardaşları və bacısını həmin gecə itirib.
"Biz Xocalıdan hazırlıqsız çıxmışdıq. Heç nəyimiz yox idi. Kəndimizi də yandırmışdılar.
Bir ağsaqqal kişi məni çiynində daşıyırdı, artıq yüksəkliyə qalxanda həmin yaşlı kişi ağırlığa dözə
bilmədi, məni bağladığı şaldan açdı. Mən yuvarlandım dərəyə. 6 saatdan çox meşədə qalmışdım. Sonra
atamın məni "Mehdi" deyə səslədiyini eşitdim. Lakin qısa zaman ərzində o çağırış səslərini daha eşitmədim.
Bildiyim qədərilə bütün ailəmiz meşəyə düşüb. Amma qaranlıq olduğuna görə, bütün ailə pərən-pərən
olmuşdu. Bir erməni məni meşədən əsir götürdü. Məni qaranlıq və soyuq otaqda saxlamışdılar. Əsir
dəyişməyə aparan zaman gözlərimin önündə babamı iki nəfər avtomatla döydü. Babamla Bakıya gəldim və
nənəm böyütdü, sonra ata qohumlarım saxladı məni."
Xocalı hdisələrinin şahidi olan bir qəhrəmanımız da var. Bəli, həmin şəxs hamımızın qəhrəman
oğlu Çingiz Mustafayevdir. Çəkdiyi kadrlar içimizi yandırdığı qədər, çiynində kamera olarkən hönkürtüsü
də qulaqlarımızdan getmir: "Uşaqların meyitini aparın"
Həmin günlərdə Azərbaycan qüvvələri Xocalı sakinlərinin köməyinə çata bilmədi, hətta meyitlərin
götürülməsi belə mümkün olmadı. Bu zaman isə ermənilər vertolyotlarla, ağ geyimli xüsusi qruplarla
meşələrdə gizlənən insanların axtarışını aparır, tapdıqlarını əsir götürür, işgəncələrə məruz qoyurdular.
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 olunmuşdu. Meyitlərin skalplarının götürülməsi, qulaqlarının və digər orqanlarının kəsilməsi,
gözlərinin çıxardılması, ətrafların kəsilməsi, çoxsaylı bıçaq və güllə yaraları, ağır texnika ilə əzilmələr,
yandırılma hallarının şahidi olublar.
Çox keçmədi ki, ermənilərin törətdiyi vəhşilik dünya mediasında yer aldı:
Krua l Eveneman jurnalı (Paris), 25 fevral 1992-ci il: Ermənilər Xocalıya hücum etmişlər. Bütün
dünya eybəcər hala salınmış meyitlərin şahidi oldu. Azərbaycanlılar minlərlə ölənlər barədə xəbər verirlər.
Sandi Tayms qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il: Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv etmişlər.
Faynenşl Tayms qəzeti (London), 9 mart 1992-ci il: Ermənilər Ağdama tərəf gedən dəstəni
güllələmişlər. Azərbaycanlılar 1200-ə qədər cəsəd saymışlar.
Livanlı kinooperator təsdiq etmişdir ki, onun ölkəsinin varlı daşnak icması Qarabağa silah və
adam göndərir.
Tayms qəzeti (London), 4 mart 1992-ci il: Çoxları eybəcər hala salınmışdır, körpə qızın ancaq
başı qalmışdır.
İzvestiya (Moskva), 4 mart 1992-ci il: Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir
qadının sifətinin yarısı kəsilmişdir. Kişilərin skalpları götürülmüşdür.
221

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Faynenşl Tayms qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: General Polyakov bildirmişdir ki, 366-cı
alayın 103 nəfər erməni hərbiçisi Dağlıq Qarabağda qalmışdır.
Le Mond qəzeti (Paris), 14 mart 1992-ci il: Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş
qadın və uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxardılmış 3 nəfəri görmüşlər. Bu
azərbaycanlıların təbliğatı deyil, bu reallıqdır.
İzvestiya (Moskva), 13 mart 1992-ci il: Mayor Leonid Kravets:Mən şəxsən təpədə yüzə yaxın
meyit gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq, qocalar
görünürdü.
Qarabağ hadisələrinin iştirakçısı, ermənilərin ən çox sevdiyi ideoloqlarından biri yazıçı - şair Zori
Balayan "Ruhumuzun dirçəlişi" adlı kitabında 1992-ci ilin 26 fevralında Xocalıda törətdikləri soyqırım
haqqında yazır:
"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 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".
Daha bir erməni müəllif, hazırda Livanda məskunlaşmış yazıçı-jurnalist David Xerdiyan
Xocalıda ermənilərin Azərbaycan türklərinin başına gətirdikləri müsibətləri "Xaç uğrunda" kitabında fəxrlə
xatırlayır. "Xaç uğrunda" kitabının 19-76-cı səhifələrində Xocalı soyqırımından yazır:
"Səhərin soyuğunda biz Daşbulaq yaxınlığındakı bataqlıqdan keçmək üçün ölülərdən körpü
düzəltməli olduq. Mən ölülərin üstünə getmək istəmədim. Bunu görən podpolkovnik Ohanyan mənə işarə
etdi ki, qorxmayın. Mən ayağımı 9-11 yaşlı qız meyidinin sinəsinə basıb addımlamağa başladım. Mənim
ayaqlarım və şalvarım qan içində idi. Və mən beləcə 1200 meyidin üstündən keçdim".
"Martın 2-də "Qaflan" erməni qrupu (meyitləri yandırmaqla məşğul olurdu) 2000-ə yaxın alçaq
monqolun (türklərin) cəsədlərini toplayıb ayrı-ayrı hissələrlə Xocalının 1 km-liyində yandırdı. Axırıncı yük
maşınında mən başından və qollarından yaralanmış təxminən 10 yaşlı bir qız uşağını gördüm. Diqqətlə
baxanda gördüm ki, o yavaş-yavaş nəfəs alır. Soyuq, aclıq və ağır yaralanmasına baxmayaraq, o hələ də
sağ idi. Ölümlə mübarizə aparan bu uşağın gözlərini mən heç vaxt yaddan çıxarmayacam. Sonra Tiqranyan
familiyalı bir əsgər onun qulaqlarından tutub artıq üzərinə mazut tökülmüş cəsədlərin içərisinə atdı. Daha
sonra onları yandırdılar. Tonqaldan ağlamaq və imdad səsləri gəlirdi".
Ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmiş azərbaycanlı uşaqların sinəsi yarılıb ürəkləri parçalanmış,
əksər meyidlər isə tikə-tikə doğranmışdır.
Xocalı soyqırım insanlığa sığmayan vəhşilik idi. "Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır" ifadəsini
nahaq yerə işlətməyiblər. Xocalı soyqırımı kimi bir faciəni yaşayan xalq 30 ildən sonra qisasını aldı. 30 il
çox uzun müddətdir. Nə qədər gec olsa da, əsas odur ki, ordumuz bu vəhşiliklərin qurbanı olan günahsız
insanların qisasını aldı.
Qeyd: Materialda müxtəlif sosial media hesablarında çıxış edən Xocalı şahidlərinin nitqindən
istifadə olunub.
Olaylar. - 2021. - 12-18 fevral. - № 86. - S. 8,24.
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Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti ilə keçirilən ictimai-siyasi hazırlıq dərsi
(İctimai-siyasi hazırlıq dərsinin qrup rəhbərinə dərsə hazırlaşmaq üçün kömək)
Mövzu: 26 Fevral - Xocalı faciəsi
Suallar:
1. Xocalı faciəsi ərəfəsində bölgədə yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət.
2. 26 Fevral - Xocalı faciəsi. Xocalının qəhrəmancasına müdafiəsi.
3. Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə soyqırımı kimi tanınması. Xocalının qisasını
Azərbaycan əsgəri almışdır.
Xocalı faciəsi ərəfəsində bölgədə yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət
Ermənilərin "Böyük Ermənistan" dövləti yaratmaq məqsədi daşıyan cəfəng planlarını həyata
keçirmək üçün XX əsrin axırında azərbaycanlılara qarşı törətdikləri ən qanlı cinayətlərdən biri,
azərbaycanlıların kütləvi soyqırımı - Xocalı faciəsidir.
1989-1990-cı illərdə keçmiş Sovet İttifaqının bir çox respublikalarında milli silahlı qüvvələrin
yaradılması tələbi ilə mitinqlər keçirilirdi. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV) erməni
separatçıları yaranmış vəziyyətdən bacarıqla istifadə edərək, "azərbaycanlılar Qarabağın erməni əhalisinə
təhlükə yaradırlar" bəhanəsi altında DQMV-dən hərbi xidmətə çağırılan erməni gənclərinin SSRİ silahlı
qüvvələrinin o zaman vilayətdə yerləşən hərbi hissələrində, Xankəndidəki 366-cı alayda və Xocavənddəki
sərhəd dəstəsində xidmət keçmələrinə nail oldular. Beləliklə, Azərbaycan ərazisində (keçmiş DQMV-də)
sovet ordusunun bazasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə birbaşa təhlükə yaradan erməni silahlı
dəstələrinin yaradılmasının ilkin mərhələsi başlandı.
1991-ci ilin noyabrında SSRİ rəhbərliyi daxili qoşunları yerləşdikləri respublikaların rəhbərliyinə
tabe etmək haqqında qərar qəbul etdi. Ancaq Azərbaycanda yerləşən daxili qoşun hissələrinə rabitə
qurğularını sökmək, rabitə avadanlıqlarını, silah və texnikanı respublikadan çıxarmaq tapşırığı verilmişdi.
Buna baxmayaraq, Qarabağın dağlıq hissəsindən 1991-ci ilin dekabrında çıxan daxili qoşun hissələri
silahları və texnikaları erməni dəstələrinə qoyub gedirdilər. 1991-ci ildə Qarabağın dağlıq hissəsində
azərbaycanlıların yaşadıqları bir çox yaşayış məntəqələri ermənilər tərəfindən işğal olundu.
1992-ci ildə Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyət daha da gərginləşdi. Rusiyapərəst siyasət
yeridən Azərbaycan prezidenti Ayaz Mütəllibov respublikanın MDB (Müstəqil Dövlətlər Birliyi)
çərçivəsində Moskvanın maraqları orbitində qalmasına çalışır və milli ordunun yaradılmasını ləngidirdi.
Bunun nəticəsidir ki, 1992-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan Ordusu tam silahlanmamış iki tabordan
(təxminən 300 nəfər), yaxşı təlim keçməmiş, vahid komandanlığı olmayan DİN, MTN, XTMD (Xüsusi
Təyinatlı Milis Dəstəsi) bölmələrindən, yerli özünümüdafiə qüvvələrindən və müxtəlif partiyaların
könüllülərindən təşkil olunmuş dəstələrdən (ümumi sayı cəmi 2000 nəfərə qədər) ibarət idi. Bu şəraitdə
erməni silahlı dəstələrinin şəxsi heyəti sayca azərbaycanlılardan çox olmasa da, daha yaxşı təşkil olunmuş,
silahlanmış və təlim keçmişdi.
Artıq 1992-ci ilin fevralında Dağlıq Qarabağda Rusiyanın köməyi ilə silahlandırılmış,
Azərbaycanın ərazisində işğalçı müharibə aparmağa qadir erməni ordu bölmələri var idi. Bu dövrdən
etibarən ermənilər Dağlıq Qarabağın tərkibində və ondan kənarda azərbaycanlılar yaşayan iri yaşayış
məntəqələrinin işğalı planının həyata keçirilməsinə başladılar. Ermənistanla quru yol əlaqələri olmayan
Qarabağ erməniləri ancaq hava yolu ilə kömək ala bilərdilər. Ona görə də ermənilər Qarabağda tələsik yeni
vertolyot meydançaları hazırlayır, Gorus-Stepanakert (indi Xankəndi) və Gorus-Hadrut reysləri təşkil
olunurdu. Vəziyyətə tam nəzarət etmək, eləcə də bütün istiqamətlərdə maneəsiz hərəkət etmək və Dağlıq
Qarabağda olan yeganə aeroportu ələ keçirmək üçün Xankəndi ilə Əsgəran arasında yerləşən,
azərbaycanlıların yaşadıqları Xocalı şəhərini ermənilər ələ keçirməli idilər.
26 Fevral - Xocalı faciəsi. Xocalının qəhrəmancasına müdafiəsi
Xocalı soyqırımı Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc
azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin ən dəhşətlisidir. Bundan əvvəl, Azərbaycanın
Ermənistanla həmsərhəd Qazax rayonunun Bağanis-Ayrım kəndinin, Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar
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yaşayan İmarət Qərvənd, Tuğ, Səlakətin, Axullu, Xocavənd, Cəmilli, Nəbilər, Meşəli, Həsənabad,
Kərkicahan, Qaybalı, Malıbəyli, Yuxarı və Aşağı Quşçular, Qaradağlı kəndlərinin işğalı zamanı həmin
yaşayış məntəqələrinin dinc əhalisinin bir hissəsi qabaqcadan hazırlanmış plan əsasında xüsusi amansızlıqla
qətlə yetirilib. Yalnız bunu qeyd etmək kifayətdir ki, Xocalı soyqırımından bir neçə gün əvvəl - 1992-ci il
fevralın 17-də Xocavəndin Qaradağlı kəndində 80 nəfərdən çox azərbaycanlı kütləvi qırğına məruz qalıb.
Xocalı Qarabağ hadisələri başlanmazdan əvvəl içindən Ağdam-Şuşa və Əsgəran-Xankəndi yolları
keçən bir qəsəbə idi. 1988-ci ilə olan məlumata görə, qəsəbədə 2135 nəfər adam yaşayırdı. Dağlıq
Qarabağda yeganə təyyarə meydanı da burada idi. 1988-ci ildə Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların
və Fərqanədən qaçmağa məcbur olan Ahıska türklərinin bir hissəsi də Xocalıda məskunlaşmışdılar. 1991ci ilin ortalarında artıq burada 6300 insan yaşayırdı. Həmin ilin axırında ermənilərin şəhərə hücumlarından
sonra əhalinin bir hissəsi Xocalını tərk etdi. Respublika Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına və
digər sənədlərə əsasən faciəli fevral hadisələri ərəfəsində şəhərdə 3 mindən bir qədər çox adam qalmışdı.
1991-ci ilin oktyabrından Xocalı ilə avtomobil nəqliyyatı əlaqəsi kəsildi. 1992-ci il yanvarın 2-dən şəhərə
elektrik enerjisinin verilməsi dayandırıldı. Azərbaycanla ancaq hava yolu ilə, vertolyotlar vasitəsilə əlaqə
saxlanırdı. Axırıncı mülki vertolyot yanvarın 28-də gəldi. Son dəfə fevralın 13-də hərbi vertolyot ərzaq və
yanacaq gətirdi. Ermənilər tərəfindən edilən aramsız hücumlara, Azərbaycan rəhbərliyinin Xocalının
taleyinə biganə münasibətinə baxmayaraq, əhali öz tarixi vətənini tərk etmək istəmirdi. Şəhər mühasirədə
yaşayırdı, ancaq təslim olmurdu.
Xocalını aeroportun komendantı, milis kapitanı Əlif Hacıyevin rəhbərliyi ilə sərəncamında olan 1
"Alazan" tipli artilleriya qurğusu, 3 zirehli transportyor, yalnız atıcı silahlarla silahlanmış milli ordunun,
XTMD-nin və yerli özünümüdafiə dəstəsinin döyüşçülərindən ibarət 160 nəfərlik qüvvə qoruyurdu.
Şəhərin müdafiəçiləri ermənilərin bütün hücumlarını qətiyyətlə və mərdliklə dəf edirdilər. Məhz buna görə
də əgər əvvəllər ermənilər azərbaycanlıların yaşadıqları kəndləri işğal edərkən, əsasən piyada bölmələri ilə
kifayətlənirdilərsə, Xocalıya son hücum zamanı (fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə) ilk dəfə artilleriyadan
və zirehli texnikadan geniş istifadə etdilər.
1992-ci il fevralın 26-sı Azərbaycan tarixinə ən qanlı səhifələrindən biri kimi yazıldı. Fevralın 25dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələri keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının köməyi ilə Xocalı
şəhərini işğal edərək dağıtdılar və yerli əhaliyə qarşı əsil genosid aktı törətdilər. Erməni yaraqlıları 366-cı
alayın zabit və əsgərlərinin köməyilə şəhəri tanklarla və digər zirehli texnika ilə mühasirəyə alıb, bu qədim
diyarın dinc əhalisini kütləvi şəkildə qırmağa başladılar. Yalnız Azərbaycan xalqına deyil, bütün
bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş dəhşətli cinayət əməli nəticəsində 613 nəfər dinc azərbaycanlı milli
mənsubiyyətinə görə vəhşicəsinə qətlə yetirilib, onlardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olub. Nəticədə
8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. Bundan
başqa, 487 dinc sakin ağır yaralanıb, 1275 nəfər girov götürülüb. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin, o
cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyi naməlumdur.
Bəşəri cinayət olan Xocalı soyqırımının təşkilatçıları Ermənistan Respublikasının siyasi və dövlət
rəhbərliyi, birbaşa icraçıları isə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri, Dağlıq Qarabağdakı erməni
terrorçu dəstələri və keçmiş sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi
heyətidir.
Xocalı soyqırımı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana təcavüzü zamanı doğma torpağının
müdafiəsinə qalxmış xalqımızı sarsıtmaq, onun mübarizə əzmini qırmaq, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı
əhalisinin bir hissəsini məhv etmək niyyəti ilə törədilmiş silsilə kütləvi qırğın aktlarından biridir. Bunu
Xocalı faciəsindən təqribən ay yarım sonra - aprelin 8-də Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndinin işğalı
zamanı qabaqcadan hazırlanmış plan əsasında həyata keçirilmiş kütləvi qırğın aktında xüsusi amansızlıqla,
içərisində uşaqlar, qadınlar və qocalar olmaqla, 67 nəfər dinc sakinin qətlə yetirilməsi, onlarla şəxsin girov
götürülməsi, itkin düşməsi, kəndin tamamilə yandırılması da sübut edir. Bu tədbirlərin davamı kimi 1992ci il avqustun 28-də Goranboy rayonunun Ballıqaya kəndində daha bir amansız cinayət - Ballıqaya qətliamı
törədilib. Nəticədə 24 nəfər azərbaycanlı mülki şəxs amansızlıqla qətlə yetirilib, onların arasında 6 azyaşlı
uşaq, o cümlədən 6 aylıq körpə də olub, 3 azyaşlı uşaq isə hər iki valideynini itirib. Öldürülmüş dinc
insanların bəzilərinin meyitləri yandırılıb. Ballıqayada 93 yaşında qoca qadına da aman verilməyib,
ümumilikdə öldürülənlərin əksəriyyəti uşaqlar, qadınlar və qocalar olub.
Ümummilli lider Heydər Əliyev 26 mart 1998-ci ildə "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında"
Fərman imzalayaraq əsrlər boyu Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətləri ictimai-siyasi fikrin diqqət
mərkəzinə gətirdi.
224

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Bu günlər Xocalı faciəsinin 29-cu ildönümü tamam olur. Xocalı faciəsində həlak olanların xatirəsi
hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün əziz olmalıdır. Hər il fevralın 26-da bu dəhşətli faciəni yad edən hər bir
azərbaycanlı ermənilərin vəhşiliyini unutmamalıdır. Lakin biz Xocalı faciəsini tarixi hadisə kimi yadda
saxlamaqla kifayətlənməməliyik. Xocalı faciəsi azərbaycanlıların qəlbinə qorxu, ermənilərin üstünlüyünə
inam hissləri səpməməli, əksinə, qisasçılıq hisslərini alovlandırmalıdır. 2020-ci il sentyabrın 27-nə kimi
səngərlərdə, mövqelərdə döyüş növbətçiliyi aparan əsgərlər, hərbi xidmətdən tərxis olunan hər bir
Azərbaycan vətəndaşı döyüşlər başlayanda döyüşənlərin sırasında olmaqla o müdhiş gecədə həlak olan
vətəndaşlarımızın, qocaların, qadınların, uşaqların, əsir düşmüş, alçaldıcı təhqirlərə məruz qalmış, namusu
tapdalanmış qız-gəlinlərin qisasının alınması amalı ilə yaşayırdılar.
Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə soyqırımı kimi tanınması. Xocalının qisasını Azərbaycan
əsgəri almışdır
Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində ardıcıl işlər aparılmış və 2010-cu
il yanvarın 31-də İslam Əməkdaşlığı Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının (İƏT Pİ) Uqandanın
paytaxtı Kompala şəhərində keçirilən və 51 ölkənin parlament heyətləri, başçılarının iştirak etdiyi VI
forumun təşəbbüsü ilə "İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Gənclər Forumu ilə İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı
Parlament İttifaqı arasında əməkdaşlıq haqqında" qətnamə imzalanmışdır. "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq
kampaniyası çərçivəsində qəbul olunmuş qətnamədə Xocalı faciəsinə "Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
dinc əhalinin kütləvi qətliamı" qiyməti verilmişdir. Qətnamədə "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq
kampaniyasına həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə tam dəstək verməyə çağıran bənddə öz əksini
tapmışdır. Bu, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı faciəsini "İnsanlığa qarşı cinayət" kimi tanıyan ilk
sənəddir. "Xocalıya ədalət!" kampaniyasının fəaliyyətinin bu il 11-ci ili tamam olur. Bu müddət ərzində
Xocalı soyqırımına beynəlxalq səviyyədə hüquqi, siyasi və mənəvi qiymətin verilməsinə nail olmaq üçün
Gənclər Forumu faciəni beynəlxalq sənədlərdə insanlara qarşı cinayət və soyqırımı kimi tanımasını
kampaniya çərçivəsində əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirmişdir. Xocalı
soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması sahəsində aparılan sistemli işin nəticəsidir ki, İslam
Əməkdaşlığı Təşkilatı Parlament İttifaqının, Meksika, Pakistan, Çexiya, Peru, Kolumbiya, Panama,
Honduras, Sudan, Qvatemala və Cibuti parlamentlərinin müvafiq sənədlərində Xocalıda törədilmiş kütləvi
qətllərin soyqırımı aktı olduğu təsdiq edilib. Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Serbiya, İordaniya,
Sloveniya, Şotlandiya parlamentləri, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının 21-dən çox ştatının icra və
qanunvericilik orqanı Xocalı faciəsini qətliam kimi qiymətləndirərək qətiyyətlə pisləyib.
Xocalı soyqırımının 14-cü, 15-ci və 16-cı ildönümü Türkiyədə, Rusiyada, Almaniyada, ABŞ-da,
Ukraynada, Qazaxıstanda, Gürcüstanda, Küveytdə və dünyanın bir çox ölkələrində qeyd edilmişdir. 20052007-ci ilin fevralında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin xüsusi iclasında Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələ
müzakirə olunmuşdur. 2011-ci il fevralın 19-dan 26-dək Türkiyənin ayrı-ayrı şəhərlərində "Xocalı həftəsi"
adlı tədbirlər proqramı çərçivəsində müxtəlif anım mərasimləri, aksiyalar keçirilmiş və bu tədbirlər hər il
davam etdirilir. Dünyanin bir sıra şəhərlərində də artıq bu tədbirlər geniş miqyas almışdır.
Bu siyasət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına yönəldilib. Cənab Prezident öz çıxışlarında
dəfələrlə qeyd edib ki, dövlətçiliyimizi qorumaq üçün Azərbaycanın güclü ordusu olmalıdır. Ordu
quruculuğunu daim diqqət mərkəzində saxlayan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Azərbaycan Ordusu qarşısında hər an torpaqlarımızı azad
etmək üçün hazır olmaq vəzifəsini qoymuşdur. Ali Baş Komandan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
haqqında danışarkən demişdir: "Hamı bilməlidir ki, sülh tərəfdarı olmağımıza baxmayaraq, müharibənin
yenidən başlanmamasını və bu məsələnin sülh yolu ilə həllini istəməyimizə baxmayaraq, bizim səbrimiz
də tükənməz deyildir. Azərbaycan öz doğma torpaqlarını nəyin bahasına olursa-olsun, azad edəcəkdir".
Müharibədə döyüşlər həm ordunun qüdrətinin, həm də döyüşçülərin döyüş əzminin, qələbə
ruhunun göstəricisi olur. Əsgər qətiyyətlidirsə, ordu qətiyyətlidir, əsgər güclüdürsə, ordu güclüdür, əsgərin
döyüş hazırlığı yüksəkdirsə, ordunun döyüş hazırlığı yüksəkdir. 27 sentyabr - 10 noyabr 2020-ci il
tarixlərdə işğal olunmuş torpaqların düşməndən azad edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü daxili və xarici
siyasətin nəticəsində rəşadətli Azərbaycan Ordusu tarixi torpaqları azad etdi və Xocalı şəhərində erməni
terrorçularının törətdiyi vəhşiliklərin qisasını aldı.
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İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımız xalqımızın Xocalı soyqırımı qurbanlarına vəfa
borcudur
Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, bizim dəmir yumruğumuz birliyimizi,
gücümüzü təcəssüm etdirir
Xuraman İsmayılqızı
Alman şair və mütəfəkkiri İohan Volfqanq Hötenin «Qəhrəmanlığı nə öyrətmək , nə də
tərgitmək olur» sözlərinin hikmətini mübarizliyi ilə təsdiqləyən Azərbaycan xalqı bu keyfiyyəti
milli -mənəvi dəyərləri kimi qoruyub yaşatdığını dəfələrlə subut edib. Qəhrəmanlığı ilə başqalarına
həyat verib, ölümə qalib gələn igidlərimiz döyüş meydanlarında düşmənə heç vaxt arxa
çevirməyiblər. Amalları uğrunda ölərək əbədi yaşam haqqı qazanıblar. Ən ali rütbə olan şəhidlik
zirvəsinə yüksəlməklə bildiriblər ki, ölümdən qorxmayan millətə ölüm yoxdur.
20 Yanvarda Bakıda qırğın törədən imperiya qoşunlarının, «qızıl ordu»nun tərkibində paytaxtımıza
daxil olan ermənilərin qarşısına yalın əllə çıxaraq, düşmənə baş əyməyən, dilimizə şəhidlik sözünü
gətirən, azadlıq uğrunda qurban gedən qəhrəmanlarımız Xocalı soyqırımında da mətanət
göstərdilər. Haqqa qovuşdular, düşmənə arxa çevirmədilər. Paytaxtdan ümidlə gözlədikləri yardım
gəlməsə belə Xocalını cüzi silahlarla son dəqiqəyə qədər qorudular, amma səngərləri tərk etmədilər. 30
ilə yaxın torpaqlarımızı işğal altında saxlayan hiyləgər düşmənə təslim olmayan, son gülləsi ilə özünü
öldürən oğullarımız qanları ilə qəhrəmanlıq salnaməmizə əyilməzlik, mərdlik dastanları yazdılar.
Xocalının işğalından 29 il keçməsinə baxmayaraq erməni faşistlərindən və imperiya ordusunun
366-cı motoatıcı alayının narkotik qəbul etmiş əsgərlərinin Xocalının əliyalın sakinlərinə qarşı törətdikləri
vəhşiliklər unudulmur. Əksinə, illər keçdikdə qaysaq bağlamayan yaralar göynəyir, xalqımıza
qarşı soyqırımı törədənlərə nifrət artır. 44 gün davam edən müharibədə qalib gələn Azərbaycan Ordusu
Ermənistan silahlı birləşmələrini darmadağın etməklə 29 il bundan əvvəl qətlə yetirilən 613 Xocalı
sakininin qisasını aldı. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin, Heydər Əliyev Fondunun Xocalı
həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində apardıqları təbliğatı döyüş meydanında,
düşməni təslimçiliyə məcbur etməklə davam etdirən, «qana-qan» deyən Azərbaycan əsgərlərinin işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə dalğalandırdıqları üçrəngli bayraqlarımız soyqırımı qurbanlarına xalqımızın vəfa
borcudur.
Vətən müharibəsinin davam etdiyi müddətdə dünyanın tanınmış 30-a yaxın KİV-lərinə
müsahibəlrində Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdıran Prezident İlham
Əliyevin bildirdiyi kimi, Azərbaycan Ordusunun qalib kimi ayaq basdığı torpaqlarımız Xocalı
qurbanlarının ruhlarına dinclik gətirir: «Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Döyüşə-döyüşə gəlmişik. Heç kim
bu torpaqları bizə elə-belə verməyib. Heç bir danışıqlar heç bir əhəmiyyətə malik deyildi. Biz gördük ki,
ancaq öz gücümüzlə öz torpaqlarımızı azad etməliyik və bunu etdik. Bütün dünyaya gücümüzü sübut etdik,
göstərdik, düşmənin başını əzdik. Düşməni məcbur etdik ki, qabağımızda diz çöksün, kapitulyasiya aktına
imza atsın. Belə də oldu və alçaldıcı kapitulyasiya aktı tarixdə əbədi qalacaq. Bütün dünya bizim
Qələbəmizdən danışır. Bütün dünyanın aparıcı media orqanları Azərbaycanın parlaq Qələbəsi haqqında
yazırlar, reportajlar hazırlayırlar. İndi analitik məqalələr dərc edilir, kitablar da yazılacaq.»
44 gün davam edən Vətən müharibəsində XXI əsrin müharibəsinin döyüş taktika və strategiyasını
çaldığı zəfərlə nümayiş etdirən Azərbaycan Ordusu havadarları hesabına Xocalıda qətliam törədən erməni
vəhşilərini it kimi qovdu. Bir gündə Xocalını qana boyayan, şəhəri yandırıb külə döndərən erməni
vəhşiləri Ali Baş Komandan İlham Əliyevin bu sözlərini heç vaxt unutmayacaqlar: «…44 günlük
müharibənin hər bir günü zəfər günü idi. Hər gün biz qabağa gedirdik. Bir gün belə geri addım atmadıq.
Bu, müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir.»
İkinci Qarabağ döyüşlərində Azərbaycan Ordusunun düşmənə vurduğu ağır zərbələr haqqın,
ədalətin təntənəsi idi. Müharibənin davam etdiyi müddətdə döyüş bölgəsindən xeyli aralıda yerləşən
Gəncəni, Tərtəri, bərdəni və digər yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutan erməni vandalları Xocalıda
dinc əhaliyə qarşı törətdikləri vəhşilikləri təkrarladılar. Adı çəkilən şəhərlərə yağdırılan mərmilər
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xalqımızın inamını sarsıtmadı. Bütün dünya ictimaiyyəti gördü ki, xain düşməni susduran dövlətimizin
güclü iradəsi, qüdrətil ordusu vardır.
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
torpaqlarımızın qısamüddətli
müharibə ilə işğaldan azad olunması 1992-ci ilin 26 fevralında Bakıdan kömək gözləyən
xocalıları təpədən dırnağa qədər silahlanmış erməni quldurları ilə təkbətək qoyan o dövrdəki iqtidara, hələ
nizami ordu kimi formalaşmamış, təcrübəsiz gənclərdən ibarət könüllü dəstələri cəbhə bölgəsindən
uzaqlaşdıraraq əraziləri ermənilərə təhvil verənlərə, satanlara tarixi dərs idi. İşğaldan azad olunan
ərazilərimiz, paytaxtda keçirilən Zəfər paradı Xocalı soyqırımı qurbanlarının, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin yarandığı gündən erməni cəlladları tərəfindən qətlə yetirilən soydaşlarımızın ruhuna
hörmətdir. Azərbaycan əsgəri Xocalıda hərbi cinayət törədən, faşizmə xidmət edən erməni mifini dağıtdı,
bütün qonşularına qarşı torpaq iddiaları irəli sürən ermənilərin mənfur niyyətlərinə son qoyuldu, bölgədə
sabitliyin qorunması təmin edildi. «Bu zəfər tarixi zəfərdir. Azərbaycan xalqı bu günü 30 ilə yaxın müddət
ərzində gözləyirdi, 30 ilə yaxın müddət ərzində Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirdi. Mən dəfələrlə
Azərbaycan xalqına müraciət edərkən deyirdim ki, biz daha güclü olmalıyıq və nəyi nə vaxt, necə etmək
lazımdır, biz bilirik. Həyat göstərdi ki, vaxtında addımlar atdıq, bütün gücümüzü səfərbər edərək bir dəmir
yumruq yaradıb düşmənin başını əzdik. Müharibə dövründə mən deyirdim ki, bizim dəmir yumruğumuz
həm birliyimizi, həm də gücümüzü təcəssüm etdirir. Bu dəmir yumruq düşmənin belini qırdı, düşmənin
başını əzdi. Bu gün biz qəhrəman xalq kimi bu bayramı qeyd edirik. Azərbaycanın müzəffər Ordusu öz
tarixi missiyasını yerinə yetirdi, Ermənistanı məğlub etdi. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur, məhv
edilib. Bundan sonra əgər erməni faşizmi bir daha baş qaldırsa, nəticə eyni olacaq. Yenə Azərbaycanın
dəmir yumruğu onların belini qıracaq» söyləyən Prezident İlham Əliyevin mətin iradəsi, Azərbaycan
Ordusunun qırılmaz əzmi, ordu-xalq- iqtidar birliyi Ermənistana heç vaxt unuda bilməyəcəyi tarixi dərs
oldu.
Bu il Xocalı qurbanlarının xatirəsi həmişəkindən fərqli olaraq qələbə əhval-ruhiyyəsi ilə qeyd edilir.
Qaçqın, köçkün sözləri Böyük Qayıdış ifadəsi ilə əvəz olunur. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza əsl
sahiblərinin köçü başlanır. 30 ilə yaxın doğmalarının taleyindən narahat olan Xocalı qurbanlarının
ruhları rahatlıq tapır. Şəhidlərimizin xatirəsi sevinc göz yaşları ilə yad edilir. Həmişə yanımızda olan
qardaş Türkiyənin tanınmış şairi Tofiq Fikrətin «Millət şərqisi» şeirində yazıldığı kimi
Zülmun topu var, gülləsi var, qalası varsa
Haqqın da bükülməz qolu, dönməz üzü vardır.
Göz yumma günəşdən, nə qədər nuri qaralsa
Sönməş əbədi, hər gecənin gündüzü vardır!
Torpaqlarımıza Böyük Qayıdış, Azərbaycan xalqının sabahına açılan əbədi günəş, bükülməz
qolumuz, Prezident İlham Əliyevin qüdrətinin , düşmənin başı üstündə olan dəmir yumruğunun gücüdür.
İki sahil.-2021.-10 fevral.-№25.-S.7.
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Xocalının günahsız qurbanlarının ruhu əbədi rahatlığa qovuşdu
Qəhrəman Azərbaycan Ordusu 44 günlük Vətən müharibəsində düşmən üzərində tarixi zəfər
qazanaraq bütün şəhidlərimizin, Xocalı soyqırımının günahsız qurbanlarının qisasını aldı
Zahid Rza
Bəşəriyyətin üzqarası, insanlıq sifətini itirən, sağalmaz irqçilik, nasizm və faşizm xəstəliyinə mübtəla
olan qaniçən erməni cəlladları tərəfindən 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycan xalqına
qarşı düşünülmüş şəkildə ən dəhşətli və ağlasığmaz üsullarla, misli görünməmiş qəddarlıqla törədilmiş
Xocalı soyqırımı bəşər tarixinə ən ağır cinayətlərdən biri kimi daxil olub. Ermənilərin törətdikləri bu
soyqırımı Xatın, Xirosima, Naqasaki, Lidiçe Babi Yar, Ruanda və Serebrenitsa cinayətləri ilə bir sırada
durur. Bütün beynəlxalq hüquq normalarını tapdalamaqla həyata keçirilmiş bu vandalizm aktı təkcə
Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş cinayət əməlidir. Bu faciə
ermənilərin öz havadarlarının köməyi ilə son iki yüz il ərzində xalqımıza qarşı törədilmiş genosid
siyasətinin davamı idi.
Bəşəriyyət əleyhinə törədilmiş bu cinayətin dəhşətləri heç zaman yaddaşlardan silinməyəcək.
“Böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq kimi xəstə xülyanın əsiri olmuş erməni millətçilərinin xalqımıza
qarşı törətdikləri bu növbəti kütləvi qırğın 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadının, 63 uşağın, 70 qocanın
həyatına son qoymuşdur. Bir gecədə 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini itirmişdir.
Faciə zamanı 487 nəfər yaralanmış, 1275 dinc sakin əsir götürülmüş, 155 nəfər itkinin taleyi hələ də məlum
deyildir. Soyqırımı zamanı 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş, 3 nəfər diri-diri yandırılmış, başlarının
dərisi soyulmuş, bədən əzaları və başları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarnı süngü ilə
deşik-deşik edilmişdi. Bu əməllərin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli mənsubiyyətinə görə insanların
tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi Xocalı faciəsinin beynəlxalq hüquqa əsasən
məhz soyqırımı olduğunu təsdiq edir.
Artıq dünya ictimaiyyəti Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət
nəticəsində bu soyqırımından xəbərdardır, onun tanınması istiqamətində görülən işlər də öz bəhrəsini
verməkdədir. İnsanlıq əleyhinə törədilmiş bu faciənin tanıdılması istiqamətində dövlət tərəfindən görülən
işlərin miqyası ildən-ilə genişlənməkdədir. Prezident İlham Əliyev Xocalı faciəsini xalqımızın tarixində ən
dəhşətli qətliam kimi qiymətləndirərək bildirib ki, bu dəhşətli cinayətin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
hər bir azərbaycanlının ən ümdə vəzifələrindən biri olmalıdır: “Bu gün dövlətin rəsmi qurumları ilə yanaşı,
bütün vətəndaşlarımız, soydaşlarımız, geniş ictimaiyyət Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş soyqırımı siyasəti haqqında həqiqətlərin və faktların
dünya parlamentlərinə, beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün ardıcıl və davamlı fəaliyyət
göstərməlidir. Bu istiqamətdə görülən işləri razılıqla qeyd etməklə yanaşı, onu da bildirmək istərdim ki,
tədbirlər daha əhatəli, planlı şəkildə aparılmalı və əlaqələndirilməlidir. Bu işdə Azərbaycan və türk diaspor
təşkilatlarının yeni yaradılan birliyi, fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi böyük əhəmiyyətə malik ola bilər. Biz
mübarizədə öz gücümüzə, potensialımıza, beynəlxalq hüquqa, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə
arxalanırıq”.
Ölkəmizin başçısının proqram xarakterli tövsiyələri əslində bu istiqamətdə daha ciddi nəticələr əldə
etməyə bir çağırışdır. Çünki dünya ictimaiyyəti, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar bu acı həqiqəti bilməli,
insanlığa qarşı törədilən bu cinayət öz hüquqi qiymətini almalıdır.
Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Azərbaycanın Birinci VitsePrezidenti Mehriban xanım Əliyevanın müstəsna xidmətləri vardır.
Bu günə qədər Xocalı faciəsini, bütövlükdə Azərbaycan həqiqətlərini, Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyətini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq istiqamətində mühüm
işlər görülmüşdür. Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində keçiriləcək
aksiyalara dəstək məqsədi ilə xüsusi hazırlanmış ekspozisiya və ingilis dilində bukletlər göndərilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi “Qarabağ həqiqətləri” silsiləsi və işğal olunan ərazilərdə
mədəni-tarixi abidələrin dağıdılması ilə bağlı ingilis dilində nəşr olunan kitab və bukletlər də xaricdə
yayımlanmışdır. Fondun əvəzsiz xidmətlərinin sayəsində dünya ctimaiyyəti Xocalıda ermənilərin
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azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri qanlı cinayət və vandalizm aktları barədə geniş məlumat əldə
etmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başladılan
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində dünya ölkələrində mitinqlər, yürüşlər və tədbirlər
təşkil olunmuşdur. Kampaniyanın əsas məqsədi Xocalı qətliamının insanlığa qarşı törədilmiş ən böyük
cinayət kimi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmasıdır. Xocalı qırğınından söz açan “Sonsuz dəhliz”
sənədli filmi də Heydər Əliyev Fondunun vitse - prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya
ədalət!” təbliğat kampaniyası çərçivəsində hazırlanıb.
Azərbaycan hökumətinin və Heydər Əliyev Fondunun gördükləri bu unikal işlərin sayəsində artıq
dünya ictimaiyyəti Xocalı həqiqətlərini qəbul edir. Faciənin hər ildönümündə dünyanın bir çox ölkələrində
Xocalı qurbanlarının əziz xatirəsi anılır, mitinqlər, piketlər keçirilir, ermənilərin vəhşiliklərini əks etdirən
fotoşəkillər, filmlər, materiallar nümayiş etdirilir. Hər il nüfuzlu xarici nəşrlərdə faciəyə həsr olunmuş
məqalələr çap olunur, televiziya və radio kanallarında verilişlər hazırlanır. Bu dəhşətli cinayətin soyqırımı
olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların qərarlarında, qətnamələrində əksini
tapır. Artıq Pakistan, Meksika, Kolumbiya, Çexiya və Rumıniya parlamentləri, eləcə də ABŞ-ın xeyli ştatı
Xocalı soyqırımını tanıyıb.
Bu gün hər bir azərbaycanlı bəşər tarixində ən qanlı cinayətlərdən biri olan Xocalı soyqırımının
günahsız qurbanlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad etməklə yanaşı, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan Ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsində düşmən üzərində
qazandığı tarixi Qələbənin sevincini yaşayır. Qəhrəman ordumuz Ali Baş Komandanımızın əmri ilə 2020ci il sentyabrın 27-də başladılan “Dəmir yumruq” əməliyyatı ilə düşməni darmadağın edərək doğma
Qarabağımızı 28 illik əsarətdən xilas etdi. Şanlı Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv edilən düşmən
qüvvələri içərisində Xocalı soyqırımının icraçılarından Rüstəm Qasparyan, onun oğlu və neçə-neçə belə
cinayətkar qaniçən məhv edildi, bu dəhşətli faciənin günahsız qurbanlarının qisası alındı. Xocalıda, eləcə
də Qarabağ uğrunda həlak olan bütün şəhidlərimizin ruhu əbədi rahatlığa qovuşdu.
İki sahil.-2021.-6 fevral.-№23.-S.12.
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Xocalı faciəsinin şahidi: 29 il sonra papağı başıma qoydum
Xocalı qətliamını törədənlərin bir çoxu Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv edildi
Yaqut Ağaşahqızı
Bir neçə gün sonra XX əsrin son on illiyinin ən dəhşətli faciələrindən olan Xocalı soyqırımının
29-cu ildönümü qeyd olunacaq. Ermənilərin zaman-zaman azərbaycanlılara və türklərə qarşı
soyqırımı siyasəti həyata keçirdikləri faktdır. Yüzlərlə günahsız insanın, xüsusilə qadınların,
qocaların, uşaqların bir gecədə qətlə yetirilməsi dünya tarixində az rast gəlinən faciələrdəndir.
Xocalı faciəsi 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı qüvvələri ilə Xankəndi
şəhərində yerləşdirilmiş keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin
köməkliyi ilə törədilib. Hücumdan əvvəl, fevralın 25-də şəhər toplardan və ağır zirehli texnikalardan
atəşə tutulub, nəticədə böyük dağıntılar və yanğınlar baş verib. Fevralın 26-sına keçən gecə şəhər
tamamilə alova bürünüb. Şəhəri yerlə-yeksan etmiş erməni quldur dəstələri və motoatıcı alayın hərbçiləri
dinc əhaliyə divan tutub. Bu qırğın nəticəsində həlak olan 613 nəfərin 63-ü uşaqlar, 106-sı qadınlar, 70
nəfəri qocalar olub. 8 ailə tamamilə məhv edilib. Ermənilər sağ qalmış insanlara işgəncələr verib,
başlarının dərisini soyub, uşaqların gözlərini çıxarıblar. Bu, insanlığa sığmayan vandalizm aktı, vəhşilik,
cinayətdir. Xocalı faciəsi dünya tarixində dinc əhalinin kütləvi qətlamı kimi dərin iz qoymuş Xatın,
Holokost, Sonqmi, Lidiçe, Babi Yar, Ruanda və Serebrenitsa kimi soyqırımıları ilə bir sırada dayanır.
Azərbaycanda Əkbər Rüstəmov adlı belə bir müəllim var - şəhid tələbələrinin şəklini ailə albomunda
saxlayır, şəhid oğlunun şəkli ilə birlikdə.Səngərdə belə gündəlik yazıb, tarixin qayğısına qalıb - əsl müəllim
kimi. Əsl vətəndaş, müəllim, döyüşçü, əsgər atası, şəhid atası, publisist əslində saymaqla qutaran deyil. 3
oğlu ilə bir səngərdə düşmənə qarşı döyüşmüş, bir oğlu şəhid olmuş Əkbər ata...
Həmsöhbətimiz Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Ağsaqqallar Şurasının üzvü, Şəhid atası, Qazi Əkbər
Rüstəmov 29 il öncə Xocalı sakinlərini mühasirədən çıxartmaq üçün atıldığı döyüşdən, Ağdama gətirdiyi
yaralılardan danışır.
Həmsöhbətimizin sözlərinə görə, həmin gecəni təsəvvür etmək çox dəhşətdir: “O günləri yadımdan
çıxara bilmərəm. Çünki mən həmin faciəni yaşamışam. O gecə çox çətin oldu. Hava çox soyuq idi. Qar
yağmışdı. Gediş-gəliş çətinləşmişdi. Bir adam qalmamışdı. Hamısı səpələnmişdi dağlara. Hər kəs gücü
çatdığı qədər çalışırdı ki, kömək eləsin. Kimin evində gücü çatan nə var idisə, gətirirdi. Axşam saat 10
olardı, mənə zəng gəldi ki, qərargaha gəlməliyəm. Bizim elə silahımız yox idi. Ov tüfəngi, qoşa lülə var
idi.”
Əkbər Rüstəmov qeyd edir ki, 1987-ci ildən bu hadisələr başlayıb. O zaman mən peşə məktəbləri
üzrə “Ehtiyat Əmək Qüvvələri” cəmiyyətinin həm plenum üzvü idim, həm də rəyasət heyətinin üzvü idim.
Ağdamda 50 nömrəli texniki-peşə məktəbində idman rəhbəri işləyirdim. Dağlıq Qarabağda bütün peşə
məktəblərinin yoxlamalarına gedərdim. Həmin dövrlərdə Ağdərə, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Əsgəran,
Ağdamda yerləşən məktəbləri yoxlayıb, Bakıya məlumat verirdim. Baxdım ki, ermənilər çox canfəşanlıqla
hərəkət edirlər. Yəni, mənə baxıb müəyyən söhbətlər edirdilər. Ermənicə bilmədiyim üçün nə dediklərini
anlaya bilmirdim. Sonradan fikir verdim ki, Ağdərə, Martuni, Ağdam tərəfinə hətta ağ bayraqlar taxıblar.
O vaxt "KQB" məni çağırıb "avanqardlıqla" məşğul olmaqda günahlandırdı. Mən isə etiraz
etdim. Bildirdim ki, bunlar başqa bir niyyətdədirlər. O cümlədən, “Ehtiyat Əmək Qüvvələri” cəmiyyətinin
iclasları olurdu və ermənilər də üzv olduğu üçün bəzən iştirak üçün gəlirdilər. Bir müddət sonra gedişgəlişləri kəsildi. 1988-ci ildə onlar ərizə verərək bu cəmiyyətə üzv olmaqdan imtina etdilər. Hansı ki,
Azərbaycan ərazisində yaşayırdılar. Mən artıq dərk etdim ki, bunların fikri bambaşqadır və artıq bizdə bir
çoxu bunu başa düşməyə başladı.
Həmsöhbətimiz daha sonra bunları bildirdi: "Xocalı faciəsini sanki hər gün yaşayıram. O insan
çığırtıları, ana hayqırtısı, bala səsi, qız-gəlinlərin fəryadı hamısı gözümün qabağındadır. Bir epizodu olduğu
kimi sizinlə bölüşmək istərdim. Ceyhun adında bir oğlan tapmışdım. Ayağından yaralanmışdı. Fikirləşdim
ki, bunu kürəyimə alım aparım. Yanında da qara iti var idi. İt elə dil bilirdi . Oğlan itə dedi ki, “çorni”
bizimkilərdi. O it elə bil mənə yalvarırdı ki, sahibimi çıxart buradan. Ayağımda da qəlpə yarası var idi.
Bir az sonra qoydum yerə və gördüm ki, qarın üstündə fırlanır. Ceyhun dedi ki, sənə əziyyət verirəm. Dedim
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yox, nə danışırsan? Heç bir narahatçılıq yoxdur. Elə belə soruşdum ki, oğlum, kimlərdənsən? Dedi ki,
Xankəndindən Ağbaş Rəşidin oğluyam. Biz 80-90 nəfəri qabaqcadan çıxartmışdıq. Onların arasında uşağın
atası da var idi. Dedim ki , atangili çıxartdıq. Qucaqladı məni, dedi ki, ay dayı, çox saqol. Dedim ki,
qalanların hansı tərəfdə olduqlarını de, gedib çıxaraq. Bir qadın var idi. Təxminən, 70 yaşı olardı. Baxdım
ki, güllə dəyməyib, faciənin dəhşətindən necə qorxmuşdusa ürəyi partlamışdı. Onu da oradan çıxartdım.
Qoymadım orda qalsın, yəni, gücüm nəyə çatır onu da etdim.”
Ə.Rüstəmov xatırladığı epizodlardan birindən də bəhs etdi: “Bir qadın var idi mən onu oradan
çıxardanda ayaqlarından vurulmuşdu. Kürəyimə götürüb çıxarırdım. Qadından soruşdum ki, orada nə
gördün. Çünki Xocalının içinə girmək mümkün deyildi. Biz Şelli tərəfdə onların qabağına çıxmışdıq. Dedi
ki, bir qonşumuz var idi. Onu vurdular, uşağı isə qışqırırdı. Ermənilər uşağı götürüb pəncərəyə xaç kimi
bağladılar. Onlar uşağın səsini kəsmək üçün ananın sinəsini kəsib "soska" kimi uşağın ağzına verdilər.
Bundan böyük dəhşət, rəzalət olarmı? Bu, həmin gün baş verən hadisələrdən sadəcə biridir. Mən həmin an
papağımı tulladım.”
Ə.Rüstəmov 29 il sonra həmin papağı yenidən başına taxdı: “Bu gün sevinirəm, çünki, o dövrdən bu
günə qalan erməni ilanları, goreşənləri deyimmi, ad tapa bilmirəm onlara. Onlardan salamat qalanlar
gördülər ki, qüdrətli Azərbaycan Ordusu var və onların cavabını verdi. Xocalı qətliamını törədənlər
Azərbaycan Ordusunun gücünü gördülər. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv
edilən düşmən qüvvələri içərisində Xocalı soyqırımının icraçıları da oldu. Ona görə Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevə, qalib Ordumuza, əsgərlərimizə çox təşəkkür edirəm və can sağlığı arzulayıram.”
İki sahil.-2021.-4 fevral.-№21.-S.6.
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Xocalı genosidinin bu ildönümünə xüsusi məzmun verən fakt - erməni qatillər 28 il
sonra müharibə meydanında məhv edildilər...
Mübariz Göyüşlü: “44 günlük Vətən savaşında Azərbaycanın qəhrəman oğulları Xocalı
canilərini məhv etməklə qətliam qurbanlarının qisasını aldılar”
İradə Sarıyeva
Ulu babalarımızın min dəfələrlə öz təsdiqini tapan bir sözü var: “Qisas qiyamətə qalmır”.
Ulularımızdan miras qalan bu zərbi-məsəl özünü 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı da təsdiqlədi,
sübut etdi.
1992-ci ilin 26 fevralında Xocalı şəhərində erməni terrorçularının azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri kütləvi qətliam, soyqırım dünyanın ən dəhşətli hərbi cinayətlərindən biridir. Dərindən
araşdırsaq, bəlkə də Xocalı soyqırımına bənzər dinc, əliyalın əhaliyə qarşı ikinci bir qətliam dünya tarixində
baş verməyib. Vətən müharibəsinə qədər Xocalı soyqırımını törədənlər öz layiqli cəzalarını almamışdılar.
Beynəlxalq birliyin cəzalandırmadığı erməni canilərinin böyük bir qismi Vətən müharibəsinin gedişində
müzəffər Azərbaycan Ordusu tərəfindən cəzalandırıldı. Xocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırım
törədənləri Paşinyan hökumətinin “qoca könüllülər” adı altında Qarabağ cəbhəsinə göndərdiyi məlumdur.
Azərbaycan Ordusu isə “qoca könüllülər”in xeyli hissəsini məhv etdi və bununla da cinayəti cəzasız
qoymadı.
Bilirik ki, hərbi əməliyyatlar zamanı Xocalı soyqırımının iştirakçısı olmuş və döyüşlər başlayandan
sonra ön xəttə gələn bir qrup erməni hərbçisi məhv edilib. Hərbçilərimiz tərəfindən Torosyan Radik
Papinoviç, Qriqoryan Xaçak Formikoviç, Mayılyan Rubik Hovannisoviç, Badoyan Nver Artaşeviç,
Melkonyan Serob Məlikoviç, Matevosyan Lernik Martikoviç, Petrosyan Abet Vrejeviç, Poqosyan Arşavir
Aşotoviç, Mnoyan Muşeq Lavrentoviç, Qriqoryan Qaqik Fridonoviç, Sirekanyan Qaqik Vaanoviç,
Karapetyan Edo Armenoviç, Becanyan Samvel Borikoviç, Asatryan Simon Geqamoviç, Arakelyan Norayr
Vladimiroviç, Aleksandr Harutyunyan, “körpə” ləqəbli Mher Harutyunyan, “qara panter” ləqəbli Rüstəm
Qasparyan, Aleksandr Harutyunyan və başqaları məhv edilib. Bu adamlar 1992-ci ildə Azərbaycan xalqına
qarşı qətliamlar həyata keçirilərkən işğalçı Ermənistan ordusunda müxtəlif vəzifələri tutublar. Ordumuz
tərəfindən öldürülən cinayətkarlar arasında “Martik Kamo” ləqəbli Kamo Nayra da vardı.
Beləliklə, artıq Azərbaycan Ordusu Xocalının, Xocalıda soyqırıma məruz qalan insanlarımızın
qisasını alıb.
Yeri gəlmişkən, Xocalı soyqırımının baiskarlarından biri olan Zori Balayanın Azərbaycanın şanlı
qələbəsindən sonra ürəyi partlayaraq ölüb...
Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü, əvvəlki illərdən fəqrli olaraq, bu qanlı qətliamı törədənlərin
cəzasına çatdırılması faktı ilə yadda qalır.
“...günahsız insanlarımızı qətlə yetirən canilərin xeyli qismi ordumuz tərəfindən məhv edilib”
Xocalı canilərinin xeyli hissəsinin 44 günlük Vətən müharibəsində qəhrəman əsgərlərimiz
tərəfindən məhv edilməsini şərh edən Azərbaycan Vətəndaş Hərəkatının İdarə heyətinin üzvü, siyasi şərhçi
Mübariz Göyüşlü bildirdi ki, bu onu göstərir ki, qisas qiyamətə qalmadı və cinayətkarlar gec də olsa öz
cəzalarına çatdırıldı. “ Çox önəmli bir məqama toxunmusunuz. Hesab edirəm ki, 28 ildən sonra haqq-ədalət
öz yerini tapmış oldu, uşaq, qadın qatilləri, köməksiz, dinc, əliyalın qocaları, mülki əhalini vəhşicəsinə qətlə
yetirən cəlladların xeyli hissəsi öz cəzalarına çatdı. Bütövlükdə, 28 il müddətində biz xalq olaraq, həm
Azərbaycan vətəndaşları, həm dünya azərbaycanlıları, həm də bizim haqq işimizə dəstək verən xaricdəki
insanlar – hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, diplomatlar Xocalı harayını dünyaya çatdırmağa çalışdıq, o
qanlı gecədə qətlə yetirilən, soyqırıma məruz qalan xocalıların başına gətirilən faciəni beynəlxalq
ictimaiyyətə təqdim etdik. Bundan da təbii ki, nəticələr əldə olundu. Elə ölkələr, parlamentlər var ki, eləcə
ABŞ-da bir çox ştat Xocalı qətliamını soyqırım aktı kimi tanıdılar, bu qətliamı törədənləri qınadılar,
bununla bağlı bəyanatlar verildi, Azərbaycan xalqına dəstək ifadə olundu. Bu, diplomatiya, siyasət və
hüquqi müstəvidə görülən işlər idi. Təbii, bu bizim ağrı-acımızın üzərinə müəyyən qədər su çiləyirdi ki,
səsimiz dünyada eşidilir. Amma qətliamı, soyqırımı törədənlərin əli-qolu açıq azadlıqda gəzməsi, cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməməsi bizim günahsız insanların ruhuna, Xocalıya bir təhqir idi. Fikrimcə, 44
günlük Vətən savaşında Azərbaycanın qəhrəman oğulları Xocalı canilərini, bu müharibə cinayətkarlarını,
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bu quldurları, bu terrorçuları məhv etməklə qətliam qurbanlarının qisasını aldılar və bizim yanan ürəyimizə
daha çox su çilədilər. Bununla o günahsız, o məzlum insanların harayı eşidilib, onların ölümqabağı
çəkdikləri ah-nalənin qisası alınmış oldu. Mən əli Xocalı soyqırımı qurbanlarının qanına batan müharibə
cinayətkarlarını, canilərini məhv edən Azərbaycan əsgərini, zabitini, ordusunu salamlayıram və onların
qarşısında baş əyirəm. Çünki lazım olan iş bu canilərin fiziki cəhətdən məhv edilməsi idi ki, bunu da
ordumuz müharibə zamanı yüksək səviyyədə həyata keçirdi.
Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü ərəfəsindəyik, bu il əvvəlki illərdən fərqlidir, ona görə ki,
günahsız insanlarımızı qətlə yetirən canilərin xeyli qismi ordumuz tərəfindən məhv edilib. Bu baxımdan,
fikrimcə, soyqırım qurbanlarının narahat ruhu şaddır, bu da həm onların ailə üzvləri, həm də xalqımız üçün
böyük bir təsəllidir”.
M.Göyüşlü hesab edir ki, bu həm də indən sonra da azərbaycanlılara qarşı belə bir cinayəti təkrarən
həyata keçirməyi ağlından keçirmək istəyən erməni faşistlərinə böyük bir dərs oldu. “Bildiyimiz kimi,
ermənilər Xocalı soyqırımının adını belə qoymuşdular ki, guya “Sumqayıt hadisələrinə” görə qisas almaq
üçün törədiblər. Bu qətliamı o “hadisə”nin ildönümü ərəfəsində etmişdilər. Eyni zamanda, Xocalı
soyqırımını törətməklə Azərbaycan xalqının gözünü qorxutmağa çalışırdılar, müharibənin gedişində
üstünlük əldə etmək istəyirdilər və müəyyən qədər də buna nail ola bildilər, bu faciə insanlarımızı sarsıtdı,
torpaqlarımızın itirilməsinin səbəblərindən biri kimi özünü göstərdi. Amma 28 ildən sonra Azərbaycan
Ordusu Xocalı cəlladlarını məhv etməklə həm qisasımızı aldı, həm də bundan sonra belə cinayətlər
törətmək fikrinə düşən cəlladlara böyük dərs vermiş oldu. Həmişə deyirəm, yenə də demək istəyirəm ki,
Azərbaycan Ordusu təkcə Ermənistanı məğlub etmədi, yalnız erməni ordusunu məhv etmədi, o, şişirdilmiş
mifik erməni “gücü”nü, erməni lobbisini, onun yüzillik planını, erməni faşizmini darmadağın etdi.
Ordumuz bu müqəddəs işi yüksək səviyyədə həyata keçirdi və onlara çağırış etmək istəyirəm ki, əgər bir
də xalqımıza qarşı terror cinayəti törətməyə cəhd edən erməni cəlladları, caniləri, quldurları onların
qarşısına çıxarlarsa, onları yerlərindəcə məhv etsinlər. Ədalət bu cür yerini tapacaq. Yoxsa, hansısa bir
beynəlxalq təşkilatın verib-vermədiyi bəyanatla bu məsələ həll olunmur. Müasir dünyada ən güclü
dövlətlər, istər ABŞ, istər İngiltərə, istər İspaniya, istər İsrail, istərsə də Türkiyə olsun, teerrorçu, müharibə
canisi ilə danışmırlar, onu, sadəcə, məhv edirlər. Bu mənada Azərbaycan Ordusunu alqışlayıram” - deyə
M.Göyüşlü bildirdi.
Bakı Xəbər. - 2021.- 9 fevral. - № 24. - S. 6.
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Erməni faşizminin məhvi Xocalı soyqırımını törədənlərə layiqli cavabdır
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev, qüdrətli Azərbaycan Ordusu ermənilərin
onilliklər boyunca hazırladıqları daşnak ideologiyasını məhv etdilər
Xuraman İsmayılqızı
«Biz təkcə öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməmişik, biz erməni faşizmini məhv etmişik, erməni
vəhşiliyini məhv etmişik. Biz bölgəmizi faşist ideologiyasından tam xilas etməsək də, onun böyük hissəsini
məhv etmişik. Buna görə bizim şanlı Qələbəmiz bölgə üçün, dünya üçün çox böyük əhəmiyyət
daşıyır.» Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu sözləri ilə bildirir ki, 44 gün davam
edən, xalqımıza zəfər qazandıran Vətən müharibəsi illərdən bəri soydaşlarımıza qarşı qəddarlıq, vəhşilik
göstərən erməni quldurlarının törətdikləri qətliamlara, soyqırımlara cavabdır.
Türkçülüyə qarşı nifrəti milli ideologiyalarının əsas prinsipi, etnik təmizləmə siyasəti kimi həyata
keçirən, ötən əsrdə bir neçə dəfə Bakıda, ölkəmizin bütün bölgələrində törətdikləri qətliamlar zamanı
öldürdükləri günahsız insanların faciəsindən ürəkləri soyumayan ermənilər Dağlıq Qarabağ münaqişəsini
başlamaqla qana hərislik xüsusiyyətlərini davam etdirdilər. 1992-ci ilin 25-26 fevralında erməni quldur
dəstələrinin keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayı ilə birlikdə Xocalıda törətdiyi soyqırımı erməni
vəhşiliyinin tarixdə görünməmiş qəddarlığı idi. Həmin gün ermənilər imperiya ordusunun tərkibində dinc
sakinlərə qarşı ağlasığmaz vəhşiliklər törətdilər.
«Bizim onlara münasibətimiz çox müsbət idi. Onlar da özlərini burada cəmiyyətin normal üzvləri
kimi aparırdılar. Heç bir ədavətdən, düşmənçilikdən söhbət gedə bilmirdi. Bəs necə oldu ki, 1992-93-cü
illərdə onlar bizə qarşı bu qədər qəddarlıq göstərdilər? Xocalı soyqırımı, günahsız insanların öldürülməsi
ilə nəticələnən onların digər hərbi əməliyyatları, dinc əhaliyə qarşı bu qədər qəddarlıq. Deməli, bunların
ürəyində bu düşmənçilik toxumları həmişə var idi. İndi bu gün Azərbaycan onların belini qırıb, onların
başını əzib, onların ordusunu məhv edib, onların ideologiyasını məhv edib, illər boyunca, onilliklər boyunca
onların yetişdirdikləri ideoloji əsasları məhv edib» söyləyən Prezident İlham Əliyev bir zamanlar
qonaqpərvər azərbaycanlıların ermənilərə göstərdikləri insanlığın əvəzinə törədilən soyqırımı nankorluq
adlandırır. «Hesab edirəm ki, müasir dünya ikinci belə vəhşilik görməmişdir. Əliyalın insanları yandırıblar,
öldürüblər, uşaqları yandırıblar. Bütün binaları, məscidlərimizi dağıdıblar. Erməni faşizmi ən qəddar, ən
təhlükəli, ən mənfur, ən çirkin ideologiyadır və biz bu ideologiyanı məhv etdik. Hesab edirəm ki, illər
keçdikcə bizim bu tarixi xidmətlər dünya tərəfindən daha da dolğun şəkildə dərk ediləcək» sözləri ilə
erməni millətinin ideologiyasının əsasını təşkil edən insanlara qarşı nifrəti vandalizmadlandıran Prezident
İlham Əliyev Ermənistanın bir dövlət kimi gələcəyinin böyük şübhə altında olacağını bildirir.
Xatın, Holokost, Sonqmi, Liditşe, Babi Yar, Ruanda və Serebrenitsa kimi soyqırımları bəşəriyyətə
qarşı cinayətlər sırasında yer alır. İnsanların kütləvi qətli ilə tarixdə baş verən soyqırımlar çox olsa da ,
Xocalı faciəsi dəhşətləri ilə seçilir. Ermənilər Hitler faşizmindən də qəddar olduqlarını Xocalı qətliamı
ilə sübut etdilər. Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi kimi mənfur planarına başlamazdan əvvəl,
1988-ci
ildə
Qərbi
AzərbaycandaVardenisdə,
Quqarkda,
Qacaranda,
Qafanda,
Gorusda, Alaverdidə qanlı aksiyalar törədərək 250 mindən artıq soydaşlarımızı doğma torpaqları olan
Qərbi Azərbaycandan son nəfərinə qədər çıxaran, yüzlərlə soydaşımızı qətlə yetirən erməni cəlladlarının
həyata keçirdikləri deportasiyaları planlaşdırdıqları soyqırımların ilk qanlı faciələri idi. Tarixi
həqiqətlərdən də aydın olur ki, etnik təmizləmə, deportasiya , insanlığa qarşı bəşəri cinayət, qorxulu kabus
olan soyqırımların, kütləvi insan ölümü ilə nəticələnən terrorların müəlliflərindən olan daşnak
ideoloqlarının hazırladıqları bütün planların əsasında qan izləri, ölüm qorxusu dayanır.
XX əsrin ən qanlı faciəsi hesab edilən Xocalı faciəsini «Sumqayıt hadisələrinə cavab» adlandıran
ermənilər təcavüzkarlıq siyasətlərini, illərdən bəri hazırladıqları planlarını qan tökməklə həyata
keçirdilər.
«Mən əminəm ki, gün gələcək Xocalı faciəsini törədən, dinc əhaliyə qarşı qəddarlıq göstərən, dinc
əhalini məhv edən erməni cinayətkarları məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər», «Nə üçün Ermənistanın
indiki rəhbərlərinə qarşı- hansılar ki, bilavasitə Xocalı soyqırımında iştirak etmişlər, əlləri
Azərbaycan xalqının qanına batmışdır,- beynəlxalq tribunal təşkil olunmur, nə üçün onlar qınaq obyektinə
çevrilmirlər» söyləyən Prezident İlham Əliyevin xalqın iradəsini əks etdirən bu sözlərini zaman öz hökmü
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ilə təsdiqlədi. İkinci Qarabağ savaşında Ermənistana öldürücü zərbə vuran Azərbaycan Ordusu təkcə
Xocalıda qətlə yetirilənlərin deyil, erməni vəhşiliyinin qurbanı olan bütün soydaşlarımızın intiqamını aldı.
Uşaqlarını körpəlikdən türkə qarşı nifrət ruhunda tərbiyə edən ermənilərin Xocalıdakı qətliamları ruhunun
qidası adlandıran Zori Balayan kimi bütün daşnak ideoloqları bəşər tarixində təkrarı olmayan vəhşilikdən
zövq alan qaniçənlərdirlər.
Xocalı soyqırımının dözülməz mənzərəsindən, erməni qəddarlığından heyrətə gələn xarici
jurnalistlər qadınların, uşaqların, qocaların eybəcər hala salınmış cəsədlərindən dəhşətə gəldiklərini
yazırdılar.
Meyitlərin yandırılması ilə məşğul olan «Qaflan» erməni qrupunun Xocalının bir kilometrliyində
yerləşən ərazidə körpələri diri-diri yandırdığını müşahidə edən xarici jurnalistlər meyitlərdən düzəldilən
körpüdən keçdiklərini ürək ağrısı ilə qələmə aldıqlarını bildirirdilər. Xocalıda bir gecədə 63-ü uşaq, 106sı qadın və 70-i yaşlı insan olmaqla 613 azərbaycanlının qətlə yetirilməsi, 1275 sakinin əsir düşməsi 26
uşağın hər iki valideynindən, 130 körpənin isə bir valideynindən məhrum olması görünməmiş, ancaq
ermənilərə məxsus cinayət idi. Uşaqları belə qətlə yetirən ermənilər sonrakı illərdə də bu əməllərini davam
etdirdilər. Sədərək kənd sakinləri Malik və Elvin qardaşlarını, Füzuli rayonu, Alxanlı kənd sakini, 2 yaşlı
Zəhranı və nənəsini, Tovuz rayon sakini 13 yaşlı Aygün Şahmalıyevanı, 9 yaşlı Ağdam rayon sakini
Fariz Bədəlovu qətlə yetirən ermənilər Qərbi Azərbaycanda 10-13 yaşlı uşaqları dəmir boruya doldurub,
ətrafına mazut töküb yandırmış, onları əzabla öldürmüşlər.
O zaman bu vəhşilikləri görmək istəməyən beynəlxalq ictimaiyyət, erməni havadarları Xocalı
soyqırımını sükutla qarşıladılar. Yalnız 1994-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Milli
Məclisin sessiyasında Xocalı faciəsi soyqırımı kimi tanındı. Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması
istiqamətində davamlı təbliğat aparan Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə qətliam bu gün də dünya
ictimaiyyətinə çatdırılır. 57 ölkənin gənclər təşkilatlarını birləşdirən İƏT-nin Gənclər Forumu İdarə
Heyətinin sessiyasında qurumun mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq məsələləri üzrə Baş
əlaqələndiricisi, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış,
bütün dünya birliyi tərəfindən dəstəklənən
«Qarabağa azadlıq, Xocalıya
ədalət!»
beynəlxalq kampaniyasına qoşulanların sayı artır. Paraqvay parlamentinin saytında yerləşdirilən
bəyanatda Xocalı qətliamı XX əsrdə törədilən ən qanlı faciə, erməni vəhşiliyinin nümunəsi
adlandırıldı. Pakistan, Kolumbiya, Meksika Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyır. ABŞ-ın 15 ştatında,
Cexiya, Rumıniya paramentlərində faciə ilə bağlı qərarlar qəbul olunub, Türkiyə Böyük Millət
Məclisində dinləmələr keçirilib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamə qəbul edib.
Avropa Şurası, ATƏT, BMT səviyyəsində Xocalı faciəsi ilə bağlı sənədlər yayılıb.
Xocalı faciəsi «Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı»na daxil edilib. Xocalı faciəsinin 20-ci
ildönümündə İstanbulun Taksim meydanında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş
aksiyalarda 1 milyondan artıq insan iştirak edib.
Xocalı soyqırımını tanıyanların sayının artması Prezident İlham Əliyevin «Mən əminəm ki, gün
gələcək Xocalı faciəsini törədən, dinc əhaliyə qarşı qəddarlıq göstərən, dinc əhalini məhv edən erməni
cinayətkarları məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər» sözünün reallaşdığını göstərir. 44 gün davam edən
müharibədə düşmənə ağır zərbə vuran Azərbaycan Ordusunun Cəbrayılı, Füzulini, Ağdamı,
Kəlbəcəri, Laçını, Qubadlını, Zəngilanı, Hadrutu, Şuşanı… işğaldan azad etməsi Xocalı qurbanlarının
xatirəsinə hörmətdir. Xocalı soyqırımında əli olduğunu etiraf edən Ermənistanın sabiq prezidenti Serj
Sarkisyanın «Xocalıya qədər Azərbaycan tərəfi elə bilirdi ki, bizimlə zarafat etmək olar. Onlar
düşünürdülər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıracaq insanlar deyil. Biz bu anlayışa ( stereotipə) son
qoyduq» sözlərinə, biabırçı kapitulyasiyadan dərs almayan, başqa xəyallara düşən ermənilərə qalib
ordunun Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin «Bu dəmir yumruq onların belini qırdı, onların başını əzdi.
Əgər bizə qarşı hər hansı bir təxribat törədilərsə, cavabımız çox sərt olacaq, çox peşman olacaqlar və yenə
də acı məğlubiyyətlə üzləşəcəklər. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz. Bundan sonra həmişə belə
olacaq» xəbərdarlığı da
zarafat deyil, qalibə xas qətiyyətin ifadəsidir. Ermənistanın əlləri
azərbaycanlıların qanına bulaşmış sabiq və indiki rəhbərləri Prezident İlham Əliyevin bu sözlərindən də
nəticə çıxarsınlar: «Biz buraya qalib kimi gəlmişik, bayrağı da qaldırmışıq, azad edilmiş bütün torpaqlarda
Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Döyüşə-döyüşə gəlmişik. Heç kim bu torpaqları bizə elə-belə verməyib.
Heç bir danışıqlar heç bir əhəmiyyətə malik deyildi. Biz gördük ki, ancaq öz gücümüzlə öz torpaqlarımızı
azad etməliyik və bunu etdik. Bütün dünyaya gücümüzü sübut etdik, göstərdik, düşmənin başını əzdik.
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Düşməni məcbur etdik ki, qabağımızda diz çöksün, kapitulyasiya aktına imza atsın. Belə də oldu və
alçaldıcı kapitulyasiya aktı tarixdə əbədi qalacaq.»
İki sahil.-2021.-4 fevral.-№21.-S.6.
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Zəfərimiz dünyaya Xocalı soyqırımını tanımaq mesajıdır
30 il görməzdən, eşitməzdən gələn dünyanın aparıcı dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları artıq
erməni vəhşiliklərini etiraf edirlər
Yeganə Əliyeva
Azərbaycan diplomatik mübarizə ilə yanaşı, döyüş meydanında da üstünlüyünü, qalibiyyətini
nümayiş etdirdi. Azərbaycan Ordusu 44 gündə Qələbələri ilə tarix yazmaqla 30 ilə yaxın bəyanatları kağız
üzərində qalan dövlətlərə, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara bu həqiqəti çatdırdı ki, sülh danışıqları səmərə
vermədiyi təqdirdə hərb yoluna üstünlük veriləcəyi, ən əsası işğal altında olan bütün torpaqlarımızın azad
olacağı qaçılmaz idi. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev müharibənin davam etdiyi 44 gündə xarici
ölkələrin televiziya kanallarına müsahibələrində, həmçinin xalqa müraciətlərində Ermənistanın yeni
ərazilər iddiası ilə müharibə planının mövcudluğundan, hər vasitə ilə danışıqlar prosesini pozmaq cəhdlərindən, bütün bu çirkin əməllərin qarşılığında Azərbaycanın heç zaman öz mövqeyindən geri çəkilməyəcəyindən, ən əsası isə işğalçı dövlətin danışıqlar masası ətrafında oturacağından bəhs edərək, bu
bəyanatla yekun vururdu ki, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır! Bizim işimiz haqq işidir. Biz zəfər
çalacağıq!
Azərbaycan 44 gün davam edən İkinci Qarabağ müharibəsində Zəfər qazandı. Qətiyyətli əks-hücum
əməliyyatları Azərbaycan Ordusunun gücünü bir daha işğalçı dövlətə və onun havadarlarına nümayiş
etdirdi. Azərbaycan Ordusunun qarşısında aciz duruma düşən Ermənistan silahlı qüvvələri silah-sursatı,
hətta papaqlarını ataraq geri çəkilirdilər. Bu əməliyyatların Azərbaycan Ordusunun şanlı tarixində öz yeri
olacaq. Necə ki, 2016- cı ildə Aprel döyüşlərində düşmənə dərs verildi və Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl
rayonlarının bir hissəsi işğaldan azad olundu. 2018-ci ildə uğurlu Naxçıvan əməliyyatı nəticəsində on min
hektardan çox torpaq sahəsi Azərbaycan Ordusu tərəfindən götürüldü və işğalçılar o bölgələrdən qovuldu.
2020-ci ilin 12 iyul təxribatlarının qarşısı qətiyyətlə alındı. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev xalqa
müraciətlərində bu məqamı xüsusi qeyd edirdi ki, Nikol Paşinyan demişdi ki, verməyəcəkdi bu torpaqları:
“Kimdir səndən soruşan, verəcəksən ya verməyəcəksən?! Gəldik götürdük, vəssalam.”
Hər zaman çıxışlarında “Ermənistan heç vaxt açıq döyüşdə qələbə qazana bilməyib və bilməz” söyləyən cənab İlham Əliyev bu faktı da açıqlayır ki, torpaqların itirilməsi o vaxt hakimiyyətə göz dikmiş
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və onun başında dayananların xəyanətidir. O vaxt Azərbaycanda vəziyyəti
qa-rışdırmaq, hərc-mərclik yaratmaq, hakimiyyəti yıxmaq üçün onlar Qarabağ bölgəsində xəyanət etmişlər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin başında dayananlar nəyin bahasına olursa-olsun hakimiyyətə gəlmək üçün
torpaqları satdılar və beləliklə, o vaxtkı hakimiyyəti yıxa bildilər. Ona görə Ermənistan hər zaman bu
imkanlardan faydalanıb: “İndi də özləri gizlətmirlər ki, o vaxt Azərbaycanda xaos, anarxiya idi, onlar
bundan istifadə edib torpaqlarımızı zəbt etdilər. O vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Gəncəni bombalayırdı,
Azərbaycan əsgərlərini əsir götürmüşdü. Orada torpaq əldən gedirdi, burada isə onlar hakimiyyət uğrunda
mübarizə aparırdılar və əfsuslar olsun ki, öz çirkin əməllərinə nail oldular. Hakimiyyətə gəldilər, daha çox
torpaq verdilər, sonra da biabırcasına qaçıb gizləndilər, fərarilik etdilər. Bütün bunlar bizim tariximizdir.”
Bu tarixi inkar etməyə çalışan işğalçı Ermənistanın beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrinə
məhəl qoymaması və bunun qarşılığında ona qarşı hansısa təzyiqin göstərilməməsi daha böyük iddialarla
yaşamasına stimul verirdi. Rəsmi Bakı daim bəyan edirdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Dağlıq
Qarabağa müstəqillik verilməsi məsələsi qətiyyən müzakirə mövzusu ola bilməz. Ermənistan tərəfi bunu
nə qədər tez başa düşsə və maksimalist, qeyri-realist, qeyri-qanuni yanaşmalardan imtina etsə, bu, onlar
üçün də, sülh prosesi üçün də bir o qədər faydalı olar.
Bu fakt beynəlxalq ictimaiyyətə də çox yaxşı bəlli idi ki, Ermənistan rəhbərliyi ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı irəli sürülmüş bütün təşəbbüslərin qarşısını
almağa çalışmış, bu məqsədlə bütün mümkün vasitələrdən istifadə etmişdir. Sentyabrın 27-dən başlanan
əks-hücum əməliyyatları status-kvonu dəyişdi. Cənab İlham Əliyev bildirdi ki, status-kvo deyilən məsələ
yoxdur, qurtardı getdi: “Status-kvo belə olmalıdır, elə olmalıdır. Mən dəyişdirdim status-kvonu,
dəyişdirdim! Bax, orada, döyüş meydanında. Yoxdur status-kvo. Təmas xətti, yoxdur təmas xətti. Yarmışıq
onu. Onlar 30 il idi ki, qururdular bu təmas xəttini... Azərbaycan əsgərinin qabağında heç kim heç nə edə
bilməz.” Azərbaycan Ordusu o təmas xəttini darmadağın etdi, torpaqlarımızı geri aldı. Tarixi qələbə çaldıq.
Bu Qələbə Azərbaycan xalqının əldə etdiyi qələbələr arasında ən parlaq qələbədir.
44 günlük müharibə zamanı döyüş meydanında məğlubiyyəti ilə barışmayan Ermənistan silahlı qüvvələri baş nazir Nikol Paşinyanın əmrinə uyğun olaraq üç dəfə əldə edilmiş humanitar razılaşmanı kobud
şəkildə pozaraq Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan və cəbhə bölgəsindən xeyli kənarda yerləşən
Gəncəni iki dəfə, ondan sonra Bərdəni raket hücumuna məruz qoydular. Bu, Azərbaycan xalqına qarşı
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soyqırımı aktlarıdır. Qeyd edək ki, erməni vəhlikləri nəticəsində 100-ə yaxın mülki şəxs həlak olub, 400dən çox günahsız insan yaralanıb. İşğalçı dövlət cinayət əməlləri ilə beynəlxalq hüququn fundamental
prinsiplərinə, həmçinin beynəlxalq humanitar hüquq və Cenevrə kon-vensiyalarına məhəl qoymadığını
açıq-aşkar nümayiş etdirdi. Bunlar erməni faşizminin növbəti təzahür-ləridir. Ermənistanın bu alçaq əməlləri Azərbaycan xalqının iradəsini heç vaxt sındıra bilməzdi. Onların qisasları döyüş meydanında alındı. 44
günlük müharibə dövlətimizin başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan ilham Əliyevin qətiyyəti, Azərbaycan
Ordusunun gücü, qüdrəti sayəsində ölkəmizin hərbi-siyasi Qələbəsi, Ermənistanın kapitulyasi- yası ilə başa
çatdı. Noyabrın 10-da imzalanan üçtərəfli razılaşma bir daha haqqın, ədalətin geç-tez öz yerini tutacağını
dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan Ordusu dünyanın aparıcı dövlətlərinin, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların 30 ildə edə bilməyəcəklərini etdi. Beynəlxalq hüququn mövcudluğu və onların böyüklüyündən.
kiçikliyindən asılı olmayaraq bütün dövlətlərə tətbiqinin vacibliyi bir daha dünyaya çatdırıldı. Azərbaycan
bölgədə yeni reallıqlar yaratdı, dünyanın xarici siyasətində yeniliklər etdi. Bu gün artıq regionda yeni
əməkdaşlıq formatlarının yaradılmasından bəhs edilir. 30 ilin işğalına son qoyulmaqla bir daha bu reallıq
da işğalçı dövlətə və onun havadarlırına çatıdrıldı ki, tarix saxtakarlığı sevmir, hər zaman faktlara əsaslanır.
Tarixi həqiqətlər, real faktlar təsdiqləyir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. 30 il
bu həqiqəti bildikləri halda işğalçı Ermənistana havadarlıq edən dövlətlər Azərbaycan Ordusunun qüdrəti
sayəsində bir daha əmin oldular ki, tarixi silmək mümkün deyil.
Yaxın günlərdə XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı soyqırımının 29 ili tamam olacaq. Ermənilərin zaman-zaman azərbaycanlılara və türklərə qarşı soyqırımı siyasəti həyata keçirdikləri faktdır. Xocalı
faciəsi XX əsrin son on illiyinin ən dəhşətli faciələrindən biridir. Yüzlərlə günahsız insanın, xüsusilə
qadınların, qocaların, uşaqların bir gecədə qətlə yetirilməsi dünya tarixində az rast gəlinən faciələrdəndir.
29 il ərzində faciənin mahiyyətini bütün təfərrüatı ilə beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq üçün ciddi səy-lər
göstərilib. Amma dünya “nədən-sə” Xocalı harayına cavab vermək istəməyib. Azərbaycanın 44 gündə
Ermənistana və ona 30 ildə hava-darlıq edən dövlətlərə keçdiyi tarix, hüquq və qürur dərsi Xocalı faciəsinə həqiqət gözü ilə baxmağı bir tələbə çevirir.
29 il bundan öncə baş verən er-məni vəhşiliyini bir daha ötən müd-dətdə qulaqları eşitməyən, gözləri
görməyən, amma 44 günlük müharibədə Azərbaycan Ordusunun gücü, qüdrəti sayəsində gözləri, qulaqları
açılan dövlətlərin diqqətinə çatdırırıq. Xocalı faciəsi 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni
silahlı qüvvələri ilə Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının zirehli
texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə törədilib. Hücumdan əvvəl, fevralın 25-də şəhər toplardan və ağır
zirehli texnikalardan atəşə tutulub, nəticədə böyük dağıntılar və yanğınlar baş verib. Fevralın 26-sına keçən
gecə şəhər tamamilə alova bürünüb. Şəhəri yerlə-yeksan etmiş erməni quldur dəstələri və motoatıcı alayın
hərbçiləri dinc əhaliyə divan tutub. Bu qırğın nəticəsində həlak olan 613 nəfərin 63-ü uşaqlar, 106-sı
qadınlar, 70 nəfəri qocalar olub. 8 ailə tamamilə məhv edilib. Ermənilər sağ qalmış insanlara işgəncələr
verib, başları-nın dərisini soyub, uşaqların gözlərini çıxarıblar. Bu, insanlığa sığmayan vandalizm aktı,
vəhşilik, cinayətdir. Xocalı faciəsi dünya tarixində dinc əhalinin kütləvi qətlamı kimi dərin iz qoymuş
Xatın, Holokost, Sonqmi, Lidiçe, Babi Yar, Ruanda və Serebrenitsa kimi soyqırımıları ilə bir sırada dayanır.
Xocalı həqiqətlərinin dünya icti¬maiyyətinə çatdırılması istiqamətində dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevin, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın atdıqları addımların uğurlu nəticələri göz önündədir. Əksər dövlətlərin parlamentləri Xocalı
faciəsini soyqırımı kimi tanıyır. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanan vəsaitlər-kitablar, albomlar,
videodisklər dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar keçirilən tədbirlərdə təbliğat
vasitəsi kimi istifadə edilir. Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi onlarla ölkədə anılır. Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın başladığı “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası
çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin həqiqətlərimizin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında rolu
böyükdür.
Artıq üçrəngli bayrağımız işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda qürurla dalğalanır. Azərbaycanın
Qələbəsinin dünyaya təqdimatında mühüm rol oynayan 10 dekabr Zəfər paradında ermənilərdən qətimət
kimi götürülmüş hərbi texnikanın nümayişi işğalçı dövlətin bu günədək yaratdığı “güclü erməni ordusu”
mifinin darmadağın edilməsinin göstəricilərindən idi. Şəhidlərimizin qanı ilə yazılan Zəfər Günümüz daimi
olacaq. Artıq işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda yeni həyat başlayıb. Xalqımız tam əmindir ki,
dövlətimizin başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində Xocalı soyqırımını
törədən erməni cinayətkarları beynəl¬xalq məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. 44 günlük müharibə
dövründə Azərbaycan Ordusu tərə¬findən məhv edilən düşmən qüvvələri içərisində Xocalı soyqırımının
icraçıları da var idi.
44 günlük Vətən müharibəsi Er-mənistanı diz çökdürdü, ona bu gü-nədək qəbul etmək istəmədiyi
beynəlxalq hüququn mövcudluğunu qəbul etdirdi. Artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsi tarixdə qalıb.
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