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1992-ci il 
«Qanlı gecə və ya Xocalı necə viran edildi» 

 
Həmin gecə Xocalıya hücum ediləndə, Ağdamda yerləşən Qarabağ milis idarəsində növbətçi milis 

kapitanı Hüseynov Mehman Nəzər oğlu idi. Gecə saat 22.30-da Xocalıdan qərargaha ratsiya ilə məlumat verildi 
ki, şəhər 4 tərəfdən BMP, BTR-lərlə mühasirəyə alınıb atəşə tutulub. Məlumat elə həmin dəqiqə Azərbaycan 
Respublikası DİN-nin növbətçi milis podpolkovniki Morokko yoldaşa bildirildi. Bu zaman Xocalıda aramsız 
döyüşlər gedirdi. Eyni zamanda Ağdamla həmsərhəd rayonların DİŞ-lərinə də bu xəbər çatdırıldı. Keçə saat 
00.45-də Xocalı rabitə şöbəsində işləyən Gülşən Hacıyeva (rəhmətlik Əlif Hacıyevin qardaşı arvadı) Ağdama 
xəbər verdi ki, türklər yaşayan məhəllə evləri ermənilər tərəfindən yandırılır. Gecə saat 2-nin yarısında Gülşənin 
axırıncı məlumatı bu oldu ki, hərbi maşınlar rabitə şöbəsinə yaxınlaşır. Bundan sonra isə Xocalı ilə əlaqə tamam 
kəsildi. Alınan məlumatlar hər 15 dəqiqədən bir DİN növbətçisinə və gecə saat ikidə hökumət telefonu ilə Bakı 
İcra hakimiyyətinin başçısı Rüfət Ağayevə, dövlət müşaviri Abbas Abbasova, baş nazir müavini Matvey 
Radayevə və başqa rəhbər işçilərin evlərinə çatdırıldı. Lakin nəticəsi olmadı. Azərbaycan hökuməti və rəhbərləri 
Xocalıda, qırılan qan qardaşlarımızın faciəsinə əhəmiyyət verməyərək həmin gecə yumşaq yataqlarında rahat 
yatdılar. Xocalıdan alınan dəhşətli məlumatlar, həmin hadisələrdən bir gün əvvəl Ağdam ağsaqqallarına 
Xocalıda heç bir faciə baş verməyəcək deyən. sonra isə aeroportdan gizli şəkildə Bakıya qaçmış prezidentin 
müşaviri Musa Məmmədovun özünə də verilmişdir. Həmin gecə növbətçi olmuş milis kapitanı Mehman 
Hüseynov gördüyü dəhşətdən iki gün özünə gələ bilməmişdir. 

 
Erməni-rus hərbi birləşmələri Qarabağda törətdikləri qanlı cinayətlə sinəmizə daha bir sağalmaz 

yara vurdu. Xocalıda minlərlə dinc sakinimiz öldürüldü, növbəti genosid həyata keçirildi. Saysız-hesabsız 
yaralanan, ölən, itkin düşən, girov götürülən xocalıların faciəsi bütün Azərbaycan xalqını sarsıtdığı kimi, 
Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsinin və «Azərbaycan» qəzeti redaksiyasının kollektivini də  göynədir, 
ağrıdır. Bu münasibətlə dərin hüznlə xalqımıza başsağlığı veririk. 

 
Teylər Fətişoğlu 

 
“Azərbaycan”.-1992.-5 mart.-S.1. 
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Xocalı dərsi 
 

Acizliyimiz nədədir? Nə qədər inanacağıq və nə qədər sadəlövh olacağıq? Ucalan səslər niyə 
eşidilmir? Millətimizin adı nədir? Nicatımız haradadır? 

 
Bu gün Azərbaycan xalqının başına gələn fəlakət tarixin təkrarıdır. Bu hadisələr 1905-ci ildə, sonradan 

isə 1918-ci ildə baş vermişdir və hər üç hadisə ermənilərin torpaq iddiası ilə bağlıdır. Yaxın keçmişin 
hadisələrindən Azərbaycan türk milləti heç bir ciddi nəticə çıxara bilməmişdir və buna görə də indi müsibətlər 
içində çapalamaqdadır. Hələ 18-ci ildə bəstəkarlıqdan çox siyasi xadim və jurnalist kimi tanınan Üzeyir bəy 
Hacıbəyli yazırdı ki„ başımıza gələn müsibətlərin səbəbi acizliyimizdir. 

Bu gün də belədir. Acizlik və sadəlövhlük. Yoxsa yeddi milyonluq xalq üç milyonluq hiyləgər, lakin 
son dərəcə qorxaq bir xalqın qarşısında aciz qalmazdı. Xalq da acizdir, ona rəhbərlik edənlər də. Yoxsa 
Malıbəyli də, Xocalı da olmazdı. Heç Qarabağ da olmazdı, əgər Azərbaycana rəhbərlik etmək iddiasında 
olanların bir az uzaqgörənliyi, bir az müdrikliyi olsaydı. 

Hadisənin başlanğıcında Əbdürrəhman Vəzirov camaatı on ikinci mərtəbəyə yığmışdı, biganə-biganə 
Qarabağdakı hadisələrdən danışırdı, şair Xəlil Rzanı ələ salaraq deyirdi ki, o, yəni Xəlil Rza Şuşa camaatını 
silaha sarınmağa çağırır. Və ya Ziya Bünyadov deyəndə ki, Ermənistandan qovulan soydaşlarımızı elə uyğun 
iqlimli yuxarı Qarabağda yerləşdirmək lazımdır, ikinci katib Konovalov onu ekstremist adlandırmışdı, Vəzirov 
da onun sözünü təsdiqləmişdi. 

Bax, beləcə bu günümüzə qədər davam etməkdədir. 
Düşmənin nə qədər yalançı, son dərəcə hiyləgər olmasını, nağıllardakı mənfi obrazlar kimi sifətini necə 

məharətlə dəyişməsini hələ də dərindən dərk edə bilməmişik. Yoxsa bu günə kimi ümidlə gözləməzdik. 
Gözləməzdik ki, keçmiş Sovet Ordusu bizə kömək edəcək, Moskvadakılar axır həqiqəti başa düşəcəklər. 
Halbuki bilməliydik ki, problemin yaradılması məhz Moskvanın əsəridir və ermənilər 1905 və 1918-ci illərdə 
olduğu kimi. öz alçaq təbiətlərinə görə böyük dövlətçi şovinistlərin əlində bir alətdir. 

Bu sadə həqiqəti bilməmək böyük faciədir. 
Lakin ermənilər böyük dövlətçi şovinistlərə nə qədər sədaqətlə nökərçilik etsələr də, öz işlərini bərk 

tuturlar. İki ildən bəri yaxşı təlim keçmiş ordu yaratmaları buna sübutdur. Bir balaca geri oturdulan kimi bütün 
dünyaya car çəkirlər, başlarına tərəfdarlar yığırlar, böyük dövlət adamlarını müxtəlif vasitələrlə aldadırlar. 
Məsələn, ABŞ, Fransa və digər ölkələrin rəhbərlərini aldatdıqları kimi. 

Bunun əvəzində isə biz, igid oğlanlarımız ola-ola, günü günə, ayı aya, ili ilə satırıq və gözləyirik. 
Halbuki igid oğlanlarımıza sov aylar yaxşı hərbi təlim verilsəydi, Malıbəyli hadisəsi də olmazdı, Xocalı da. 
Qarabağın başqa kəndləri də. Xəcil də olmazdıq. 

İndi məlum odur ki, Xocalı hadisəsində biz düşmənin güclü, iri qüvvələrilə üz-üzə dayanmışıq. Ayrı cür 
necə ola bilərdi? Neçə aylardır camaat hay çəkir ki, Ermənistan ərazisindən Qarabağa hər gün bir neçə vertolyot 
uçur. Bu vertolyotlar turistmi daşıyır? Yoxsa təkcə ərzaq? Silah və silahlıları daşıyır Biz isə sanki televizor 
qarşısında oturub növbəti filmi seyr  edirik. 

Bir respublika ki buna seyrçi kimi baxır və düşmənin bu əməliyyatının qarşısını almaq üçün heç bir 
tədbir görmür, onda şikayətlənməyimizin  heç bir mənası   yoxdur. 

Günah özümüzdədir. 
Belə bir ağır zamanda böyük vəzifə tutan soydaşlarımızın bir çoxu öz köhnə işlərindədir. Bu da təsadüfi 

deyil. Çünki bu böyük vəzifələrə son dərəcə təsadüfi adamlar, xalq qarşısında heç bir xidməti olmayanlar təyin 
olunurlar. Heç cür başa düşmək olmur ki, belə adamların vəzifələrə təyin olunmasını kim məsləhət görür. Kim 
məsləhət görür ki, ancaq özünü düşünən, ancaq varlanmaq eşqilə nəfəs alan mənsəbpərəstlər xalqın taleyilə 
oynasınlar. onun qanını  içsinlər? Bunu respublikamızda icra hakimiyyəti başçılarının və ya respublika 
miqyasında böyük vəzifələrə təyin edilənlərin bir çoxuna aid etmək olar. Məsələn, neçə olub ki. təsadüfi 
adamlar rayon icra hakimiyyətlərinin başçısı təyin edilib? Necə olub ki, teleradio şirkəti naşı adamların əlinə 
düşüb? Elə prezident aparatındakı bəzi bacarıqsız, mənsəbpərəst müşavirlər də. Bununla bağlı ucalan səslər 
nəyə görə eşidilmir? 

Keçi can hayında, qəssab piy axtarır. 
Bu gün nicatımız nədədir? 
1918-ci ildə Azərbaycan öz istiqlalını elan edən kimi, böyük dövlətçi rus şovinizminin təhrikilə erməni 

daşnakları müstəqilliyimizi beşiyində boğmağa çalışdılar. Şaumyan və onun kompaniyasının - 26-ların əlilə. O 
zaman M. Ə. Rəsulzadə və silahdaşları qardaş türk xalqını harayımıza çağırmasaydılar, bu gün biz nə Bakıda 
yaşayacaqdıq, nə də Azərbaycan adlı vətənimiz olacaqdı. 

Ermənilərin və havadarlarının bugünkü məqsədi də belədir. 
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Nicatımız Türkiyə ilə sıx birlikdədir. 
1938-ci ilə kimi millətimizin adı TÜRK idi. Türk xalqlarının barışmaz düşməni olan Stalinin tələbi ilə 

bizə yapma bir ad — AZƏRBAYCANLI adı verildi ki, biz böyük TÜRK elindən ayrı düşək. Uzun on illər 
düşdük də. 

Bu gün TÜRK adımıza qayıtmağımızın böyük siyasi və mənəvi önəmi var. Əsl adımıza qayıdırıqsa, 
böyük Türkiyə bizim arxamız olar və bu sonu görünməyən təfriqələr içində yaşayarkən bizi işğalçılardan 
qorumaq uçun Türkiyə siyasi və mənəvi haqqa sahib çıxar, Kiprdə olduğu kimi. həm də türklər bölməlidirlər ki, 
ermənilərin ərazi iddiası məhz Türkiyədən başlayıb və bu azğınlar əslində türklərin hayfını bizdən almağa 
çalışırlar, orada at oynada bilmədikləri üçün bizim canımıza daraşmışlar. 

Buna görə də əlifbamız kimi, Ali Sovetin gecikmədən adımızın TÜRK olaraq bərpa etməsinin böyük 
əhəmiyyəti vardır. 

 
Hacı Hacıyev 

 
 “Azərbaycan”.-1992.-12 mart.-S.4. 
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1993-cü il 
 

Qara günlü Xocalının qara ili də çatdı 
 
Nizami RƏHMANLI, 
«Azərbaycan»ın parlament müxbiri. 

 
Fevralın 12-də Milli Məclisin qaçqınlar və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqə komissiyasının keçirdiyi 

geniş iclasa Milli Məclisin müxtəlif komissiyalarının üzvləri ilə yanaşı respublikamızın. qaçqınlarla iş aparan 
müxtəlif nazirliklərinin, baş idarələrinin, təşkilatlarının və cəmiyyətlərinin nümayəndələri də dəvət edilmişdilər. 

Fevralın 26-da Xocalı faciəsinin bir ili tamam olacaq. Görünməmiş müsibətlərlə üzləşmiş, çox çətin 
sınaqlara məruz qalmış Xocalı camaatı ötən bir ildə hansı problemlərlə üzləşmişdir? 

Komissiyanın iclası da öz işinə elə bu məsələnin müzakirəsi ilə başladı. İlk söz Xocalı şəhər icra 
hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədova verildi. O, isti ocaqlarından olmuş xocalıların bu gün 50-dən çox 
ünvanda yerləşdiyini, Azərbaycan xalqının onların dərdinə-qəminə ürəkdən şərik olduğunu, istər dövlət, istərsə 
də xeyirxah insanlar tərəfindən qayğı ilə əhatə edildiyini göstərərək, Xocalı əhalisinin bir sıra sosial 
problemlərindən, taleyin ağır qismətinə tuş gəlmiş bu insanlara qarşı bəzi biganəliklərdən də söhbət açdı. Sonra 
E. Məmmədov Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar görülən işlərdən, həyata keçiriləcək konkret 
tədbirlərdən danışdı. 

Azərbaycan Respublikası Qaçqınlarla və Məcburi Köçkünlərlə İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri İrşad 
Əliyev Xocalı qaçqınlarının həyat və məişət şəraitinin az da olsa, yaxşılaşdırılması sahəsində komitənin 
göstərdiyi fəaliyyəti və törədilən faciənin bir ili ərəfəsində apardığı hazırlıq işləri barədə məlumat verdi. 

Müzakirə olunan məsələ ətrafında respublika Nazirlər Kabinetinin beynəlxalq humanitar və texniki 
yardım komissiyasının katibi Hadı Rəcəbov, Respublika Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədri Abbas Səfərov, Bakı 
şəhər Nərimanov rayonu icra hakimiyyəti aparatının bölmə müdiri Rizvan Fərəcov çıxış etdilər. 

Müzakirələrdə erməni cəlladlarının və rus ordusunun Xocalıda həyata keçirdikləri misilsiz cinayətlərin 
xalqımıza qarşı genosid kimi qiymətləndirilməsi, Bakının mərkəzi guşələrindən birində Xocalı qurbanlarının 
xatirəsini əbədiləşdirən abidə ucaldılması, bu abidənin ilkin daşının məhz bu il fevralın 26-da qoyulması 
təklifləri irəli sürüldü. 

İclasın gündəliyindəki «Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında» Azərbaycan 
Respublikası qanununun 3-cü maddəsinin müəyyən bəndinə əməl olunmaması barədə məsələ də ətraflı fikir 
mübadiləsinə səbəb oldu. Həmin məsələ ilə əlaqədar Respublika Dövlət Baş Vergi Müfəttişliyi rəisinin müavini 
Mahiyyəddin Namazov izahat verdi. Müzakirələrdən sonra belə bir yekdil fikir ifadə edildi ki, respublikamızda 
qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqları heç bir vəchlə pozulmamalı mövcud hüquqi sənədlərdə yol 
verilmiş anlaşılmazlıqlar tezliklə aradan qaldırılmalıdır. 

Məlum olduğu kimi, son vaxtlar Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın insan hüquqları pozulur, onlar 
müəyyən zorakı vasitələrlə doğma yurd-yuvalarından didərgin salınırlar. Lakin Ermənistan qaçqınlarından fərqli 
olaraq bu bölgədən köçən soydaşlarımızın qaçqın statusu olmadığından onlar respublikamızın müxtəlif 
guşələrində müxtəlif yollarla özlərinə sığınacaq tapmağa məcbur olurlar. Millət vəkili Cümşüd Nuriyevin 
dediyinə görə, Goranboy rayonunun bir neçə kəndində ermənistanlı qaçqın adı ilə gürcüstanlı soydaşlarımızın 
məskunlaşdığı aşkara çıxarılmışdır. Respublika Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlərin İşi Üzrə Dövlət Komitə-
sinin sədri İrşad Əliyev həmin çıxışla əlaqədar baş vermiş qanun pozuntularında əsasan Nərimanov və 
Goranboy rayonlarının icra hakimiyyətini günahlandırdı. O da aydın oldu ki, bu məsələ ilə bağlı cinayət işi 
qaldırılmış və hazırda təhqiqat aparılır. 

«Azərbaycan» qəzeti baş redaktorunun birinci müavini, əslən gürcüstanlı olan Şərif Kərimli də bu 
məsələyə öz münasibətini bildirdi. O qeyd etdi ki, Gürcüstanın Dmanisi rayonunun bir sıra kəndlərindən 
imkanlı adamlar Azərbaycanın boş qalmış yaşayış məntəqələrində ev-eşik axtarır, bu rayonların əlaqədar 
təşkilatlarının və bəzi işbaz adamlarının vasitəsi ilə sövdələşmə apardıqdan sonra, öz arxaları ilə Gürcüstandan 
bütöv bir el-obanı belə köçürməyə cəhd göstərirlər. Natiq belə adamların və onların Azərbaycandakı hava-
darlarının əməllərini nəinki cinayət, hətta millətə xəyanət kimi qiymətləndirdi. 

Komissiyanın iclasında soydaşlarımızın problemlərinin yerində öyrənilməsi və qonşu respublika ilə 
qarşılıqlı dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı ilə bağlı dövlət nümayəndə heyətinin və ekspert-işçi 
qrupunun Gürcüstan Respublikasına ezamiyyəti haqqında məsələyə də baxıldı. Müzakirədə bu səfər zamanı 
nəzərdə tutulan fəaliyyət proqramının əsas müddəaları konkretləşdirildi, iki respublika arasında əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsi sahəsində qarşıda duran başlıca vəzifələrdən danışıldı. Komissiyada belə görüşlərin 
müntəzəm keçirilməsi, bu istiqamətdə vətənpərvərlik təşəbbüslərinin daha da canlandırılması kimi vacib 
cəhdlərə də toxunuldu. 
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Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin birinci müavini Tamerlan Qarayev komissiyanın iclasında 

iştirak edirdi. 
 

“Azərbaycan”.-1993.-13 fevral.-№29.-S.2. 
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«Bu vəhşəti görməyin özü vəhşətdir» 
 
R. BƏŞİROĞLU 

 
«Milliyyət» qəzetinin tanınmış jurnalistlərindən olan Altan Öyymenin yazısı belə başlayır: Qarabağda 

beş illik müharibənin ən dəhşətli zirvəsi Xocalı faciəsidir. Xocalı faciəsi dünya mətbuatı tərəfindən əsrin faciəsi 
deyə adlandırılır. Xarici mətbuata görə fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni-rus və əcnəbi, o cümlədən Su-
riya, İran, Fransa muzdluları Xocalıda yerli əhalini vəhşicəsinə kütləvi qırğına yetiriblər. 

Xocalı vəhşəti ermənilərin tarix boyu türk və müsəlman dünyasına qarşı törətdikləri faciənin tərkib 
hissəsi idi. Dünya mətbuatının yazdığı kimi: «Körpə uşaqlar şişə çəkilir, qadınlar «ən zərif yerlərindən» zərbə 
alır, diri-diri odlara atılır». «Milliyyət»in verdiyi rəsmlərdən birində körpə yaralı ananın qanlı sinəsindən süd 
əvəzinə qan əmir». 

 
QƏRB DÜNYASI ERMƏNİLƏRİN DOSTUDUR 

 
Xocalı faciəsindən sonra Amerika, hətta erməni dostu olan Fransa belə ermənilərə edilən yardımdan 

xəcalət çəkir. Fransa mətbuatı Xocalı hadisələrində ermənilərin törətdikləri dəhşətə qarşı bir neçə yazı çap 
etdirdi. Bundan sonra Fransanın Ermənistana yardımı nisbətən azalsa da, tamamən kəsilməyib. «Milliyyət»in 
məşhur yazarlarından Uğur Mumçu (bu yaxınlarda İran terrorçularının qurbanı olub) «Qarabağ dramı»nda yazır: 
«Qarabağ və Xocalı faciəsi Qərb dünyasının indiyədək bu hadisələrə seyrçi və gözləmə mövqeyi tutduğu üçün 
«Soyqırımı — genosid» zirvəsinə qalxdı. Qərb dünyası, Amerika, hətta BMT vaxtında tədbir görsəydi, faciə bu 
dərəcəyə çatmazdı. 

 
QƏRB DİKSİNDİ, AMMA OYANMADI 

 
Xocalı faciəsindən sonra İngiltərənin «İntipendent», Fransanın «Mond», Almaniyanın «Şpigel», 

Amerikanın «Vaşinqton post», «Nyu-York tayms» dünyanın aparıcı orqanları olan yayınlarında Qərb 
dünyasının seyrçi mövqeyini tənqid edirdilər. Fransanın, daşnaksutyunçu səviyyəsinə yüksələn «Mond» Xocalı 
faciəsindən sonra «Bu faciəni görməmək, insanlığa yaraşmaz» deyə dilləndi. 

 
«MİLLİYYƏT» XÜSUSİ SAYINA «YAŞIL TƏPƏLƏRDƏ 

ÖLÜM GƏZİR» BAŞLIĞINI VERDİ 
 
Burada dünya parlamentlərinin, o cümlədən BMT-nin və ATƏM-in Qarabağ faciəsinə seyrçi münasibəti 

tənqid olunur. Qəzetin bir milyonluq «Qətliyamı gördüm» sayı dünyanın 90 dövlətində yerləşən türk 
səfirliklərinə göndərilmiş və oradan da həmin dövlətlərin xarici işlər nazirliklərinə, informasiya orqanlarına 
çatdırılmışdır. İngiltərədə çıxan «İndipendent» belə bir başlıq vermişdir: «Milliyyət» Qarabağdakı müxbiri 
Rəhbər Bəşiroğlunun vasitəsi ilə faciəni dünyaya ilkin çatdırdı». 

 
BMT-də TÜRKÜN SƏSİ 

 
Xocalı faciəsi zamanı BMT-də davam edən növbəti iclasların birində Xocalı faciəsi haqqında məlumat 

verildi. İclasda olan Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və başqa dövlətlərin tələbi ilə Xocalı hadisəsi 
ermənilər və ruslar tərəfindən tərpədilən soyqırımı-genosid deyə etiraf edildi.  

 
QAFQAZ — QAN ÇANAĞI 

 
«Milliyyət»in Vaşinqtonda olan xüsusi müxbiri Turan Yaqutun Ağ evdən verdiyi məlumata görə Xocalı 

faciəsində senatorlar, konqresmenlər belə erməni faşizmini lənətlədilər. ABŞ-ın o zamankı dövlət katibi Ceyms 
Beyker Amerika hökuməti tərəfindən ermənipərəstlikdə təqsirləndirildi. Bir ay keçmiş dövlət katibi istefa verdi. 

Qafqazda və xüsusən Qarabağdakı hadisələrin arxasında Qərb mətbuatının ilk dəfə olaraq belə bir etirafı 
səsləndi: «Bütün hadisələrin başında Rusiyanın təcavüzkar ordusu durur. Ruslar Qafqazı əldən verməmək üçün 
orada hər zaman faciə yaratmağa hazırdırlar». 

Xocalı faciəsindən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, daha sonra Amerika ictimaiyyəti Qarabağ və 
Azərbaycan hadisələrinə münasibətini nisbətən dəyişdi. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
1992-ci ilin sentyabrında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 47-ci Ali Məclisində Azərbaycanın xarici işlər 

naziri Tofiq Qasımovun ətraflı və əsaslı tarixi çıxışından sonra BMT-də Qarabağ hadisələrinə münasibət 
dəyişdi. Burada Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını zəbt etdiyi, Ermənistan və rus ordusunun təcavüzkar 
ordu olduğu önə gətirildi. 
 

“Azərbaycan”.-1993.-26 fevral.-№38.-S.1. 
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Xocalı - şəhid şəhər 
 
Z. RÜFƏTOĞLU 
 

Biz — azərbaycanlılar düşmənimizə çevrilmiş qonşumuz kimi patoloji yaddaşa malik deyilik. Çox 
təcavüzləri, çox qətliamları, çox qanları zaman yaddaşımızdan yuyub aparıb. Bəlkə bu patoloji yaddaşsızlıqdır. 

Xocalı faciəsini — qırğınını neçə, onudamı zaman bizə unutduracaq? Əsla belə olmamalıdır. Cinayəti 
unutmaq cinayət qədər ağırdır. Axı, Xocalı təkcə bizim yox, dünyanın, bəşərin faciəsi, ağrısıdır. Bu şəhərin 
qanlı taleyi onun adını Xirosima, Naqasaki, Xatın, Sonqmi mərtəbəsinə qaldırıb. 

Elə buna görə də bu şəhid şəhərin fəlakətini unutmağa haqqımız yoxdur. 
Ona görə haqqımız yoxdur ki, bu faciə hələlik dünən deyil, o, bu günümüzdür, bizlə nəfəs-nəfəsə, baş-

başa yaşayan müqəddəs kədərdir. 
Xocalı faciəsi davam edir. Və nə qədər ki, soyqırımının hələ torpağa tapşırılmamış qurbanları çöllərdə 

uyuyur, nə qədər ki, onlarca şəhər sakini düşmən əsiridir, nə qədər ki, minlərcəsi 50-dən çox ünvanda pərən-
pərdəndir, nə qədər ki, dünyanın xəritəsinə Xocalı adı qaytarılmayıb, nə qədər ki, düşmən dağlarımızda at 
oynadır, bu faciə davam edəcək. 

...Və Həmişə davam edəcək. Çünki faciənin vaxtı, müddəti var, yaddaşınsa zamanı yoxdur. 
Yetimlərin göz yaşlarında, oğulsuz anaların qarğışlarında yaşayan faciə unudula bilməz. 
O müdhiş gecədən bir il də keçdi. Qarabağın qarlı dağlarında qanına qəltan edilmişlərin narahat ruhları 

dolaşır. 
Ruhlar danışmır. Lakın onların da hamımız kimi, sükutlu əbədiyyətə qovuşmaq haqqı var... 

 
“Azərbaycan”.-1993.-26 fevral.-№38.-S.1. 
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Xocalı faciəsi: bir il keçdi... 
 

Xocalı soyqırımının ildönümü münasibətilə dünən Respublika sarayında matəm gecəsi keçirildi. Foyedə 
qoyulmuş fotostendlər, faciənin ayrı-ayrı anlarını göz önündə canlandıran rəsmlər, kitablar, qəzetlər, sarayın 
havasına hopmuş matəm ovqatı: bir də qaçqın körpələrin ifasında səslənən Xocalı naləsi o müdhiş gecənin 
bütün iştirakçılarını kövrəldirdi. 

Respublikamızın 50-dən çox şəhər və rayonuna səpələnmiş, bir gecədə, ötən bir ildə olmazın əzab-
əziyyətlər çəkmiş, ağlasığmaz dəhşətlər görmüş Xocalı didərginlərinin nümayəndələri isə bu gecəyə ümid 
hissilə gəlmişdilər. 

«Yuğ» teatrının aktyorları, şer ifaçıları o qanlı, şaxtalı fevral gecəsinin bircə anını belə canlandırmağa 
çalışırdılar. Amma xocalılar bu anı da, ondan əvvəlki və sonrakı anları da yaşamışdılar, Elə buna görə də 
əvvəlcədən hazırlanmış ədəbi bədii proqram salona toplaşanların tələbi ilə yarımçıq dayandırıldı və Xocalı şəhər 
icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədovun təklifi ilə söz qaçqınların uşaqlarına verildi. 

Bu qeyri-adi tələbdən sonra Xocalıda və ümumən beş illik müharibədə şəhid olanlarımızın ruhuna fatihə 
oxundu, onların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi... 

Gecədə xeyriyyə tədbiri də keçirildi. Respublika Xarici Turizm Şurasının rəhbərliyi Xocalı qaçqınlarına 
yardım fonduna 303 min rubl pul keçirdi. 
 

“Azərbaycan”.-1993.-26 fevral.-№39.-S.1. 
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1994-cü il 
 

Xocalı körpələrin nisgilli gözlərində  
«Nizami» kinoteatrına gəlmişdi 

 
Biri vardı. biri yoxdu, Xocalı adlı bir yurd yerimiz vardı. Bu yurdun bənövşə balaları xanə-xanə evləri, 

toy-düyünlü günləri vardı... 
Dərd var, misqalla ölçülür, dərd var, hesaba gəlməz, ağrısı bir ailənin yox, xalqın taleyindən keçər. 

Xocalı faciəsi, Xocalı göynərtisi kimi. 
«Nizami» kinoteatrının direktoru İlham Babayev redaksiyamıza zəng vurub Xocalıdan olan uşaqları 

yeni il şənliyinə dəvət etdiyini, onların dərd-sərini yüngülləşdirmək istədiyini bildirəndə, yenidən 25 fevralı 
yaşamalı oldum. Amma bu dəfə nisgil qarışıq qürur, fərəh hissi də duydum. Bir dəstə çiçəyi sinəmə sıxdım, yeni 
il şənliyinə gələn Xocalı balaları kimi. öz balam kimi... 

Həmin gün Xocalı körpələrin nisgilli gözlərində «Nizami» kinoteatrına gəlmişdi. Nə kinoteatrının 
direktoru, şənliyin təşəbbüskarı «İlham dayıya» (cavan olsa da Xocalıdan olan uşaqlar onu belə çağırırdılar), nə 
tədbirin bütün xərcini çəkən «Gəncə» kiçik müəssisəsinin sədri Nizami Xanbabayevə, nə də ki slavyanların 
Azərbaycandakı mədəniyyət mərkəzinin üzvləri İnna Şevçenkoya, Valentina Sergeyevaya, Rafiq İbrahimova, 
Qalina Haşımovaya bu cür xeyirxah hərəkətləri üçün minnətdarlıq etməyə söz tapa bilmirdim. Amma bunu 
deməyə ehtiyac da yox idi, hər şeyi körpələrin gözündən oxumaq olardı: Sağ olun, sağ olsunlar milliyyətindən 
asılı olmayaraq dərdimizi öz dərdləri bilən qardaş-bacılar! Dərd dağımız beləcə sizin isti nəfəsinizlə əriyir... 

Qonaq qəbul etmiş ev sahibi kimi özünü oda-közə vuran İlham Babayevdən güc-bəla ilə 3—5 dəqiqəlik 
vaxt qopara bildim. 

 
İlham Babayev 
 
— Xocalıdan olan uşaqların 115-i Bakının Pirşağı qəsəbəsindəki «Qızılqum» sanatoriYasında 

yerləşdirilib. Onların 18 nəfəri Yetimdir, amma maddi köməkdən daha çox təsəlliyə möhtacdırlar. Çox götür-
qoydan sonra belə qərara gəldik ki, fürsətdən istifadə edib yeni ildə onların ürəyindəki ağrı-acını, az da olsa 
yüngülləşdirək. Kino-teatrın özünün maddi imkanları az olduğundan tədbiri maliyyələşdirmək üçün «Gəncə» 
kiçik müəssisəsinə müraciət etdik. Sağ olsunlar, sözümüzü yerə salmadılar, şənliyin bütün maliyyə xərclərini 
"öhdələrinə götürdülər. Uşaqlara 50 min manatlıq hədiyyə almağı da unutmayıblar. Bu günkü şənliyi 
rövnəqləşdirən «Kukla» teatrının işçilərinə, xüsusən teatrın bəstəkarı Cahangir Zülfüqarova, «İrs» muğam 
teatrının aktyorlarına, Gənc tamaşaçılar teatrının aktyoru Vahid Əliyevə təmənnasız zəhmətlərinə görə 
minnətdarlığımı bildirirəm. Bu günün ən böyük mükafatı  isə Xocalı körpələrinin çöhrələrində gülüş görməkdir. 

...Qəm yüklü musiqinin sədaları yenidən bizi oyun meydançasına çəkdi. Balacaların sevimlisi, şənliyin 
aparıcısı Ələkbər Hüseynovun uşaqlarla tezcə dil tapması, Zahidin, Təhmasibin, Ruhiyyənin, Kəmalənin el-oba 
həsrətilə söylədikləri şerlər, nisgilli, ağrılı olsa da Xocalı toy-düyünü bir daha təsdiqlədi ki, insan özündən, 
dərdindən də böyük olarmış! 

«Dərd adamları birləşdirir» — deyiblər. Slavyanların Azərbaycandakı mədəniyyət mərkəzi üzvləri 
yolka şənliyində fəal iştirak ermənilərilə bunu sübut edirdi. Mərkəzin üzvü İnna Şevçenko ilə söhbətimizdən 
məlum oldu ki, onlar Naftalanda məskunlaşdırılmış Xocalı uşaqlarına tez-tez baş çəkir, imkanlı adamları və 
təşkilatları xeyirxah işə cəlb edirlər. Müharibə, erməni faşizminin törətdiyi vəhşiliklər barədə dəfələrlə dünya, 
dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib, onları qəsbkarı cilovlamağa, qaçqınlara humanitar yardım 
göstərməyə çağırıblar. 

Biri vardı, biri yoxdu, Xocalı adlı bir yurd yerimiz də vardı, — deməyə adamın dili gəlmir. Əslində, 
Xocalı da var, düşmənin açığına dördlərini tapdayıb keçən gül balalar da, boynubükük bənövşələrin qəddini 
düzəldəcəyi günə inam da. 

 
Sədaqət ƏLİOĞLU 

 
“Respublika”.-1994.-8 yanvar.-S.3. 
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Xocalı: Faciənin görünən və görünməyən günahkarları,  
bir də qanla köklənən siyasi oyunlar 

 
1. Xocalı faciəsini kim törətdi? 

Əlbəttə, bu sualın cavabı hər kəsə məlumdur: beş il Qarabağda müharibə aparanlar və onların keçmiş 
SSRİ məkanında himayədarları. Xocalı faciəsini tədqiq edən deputat komissiyası da bu suala qismən cavab 
verib. Xocalı soyqırımını erməni və 366-cı alayın rus zabitləri birgə törədiblər. Öz içimizdə isə bu faciənin 
törəməsinə imkan yaradan, öz konstitusiya və vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməyən rəhbərlər və komandirlər 
olub. Onlar heç də baş verən bu dəhşətli faciəyə görə birinci tərəfdən az məsuliyyət daşımırlar. 

Azərbaycanda baş verən hadisələrin ildönümü ərəfəsində bu faciələrin tədqiqinə və təhlilinə qayıdış 
müsbət hadisədir, xalqı ötən illərin yaddaşsızlığından uzaqlaşdırır. 

Xocalı xalqımızın tarixinə son yüzillikdə yazılan ən böyük faciələrdən biridir. Bu faciənin qarşısını 
almaq, dinc əhalini Xocalıdan vaxtında çıxarmaq mümkün deyildimi? Aylarla mühasirədə qalan Xocalıya niyə 
kömək göstərilmədi? Son aylar bir çox deputatlar, faciə baş verən müddətdə yüksək vəzifə tutanlar özlərinə 
bəraət qazandırmaq üçün "Xocalı faciəsini hakimiyyətə can atan qüvvələr törətdi" tezisini tez-tez təkrarlayırlar. 
Bəzən birbaşa, bəzən dolayı yolla "hakimiyyətə can atan qüvvələr" deyimi ilə 14 maydan sonra hakimiyyətə 
gələn AXC və başqa demokratik qüvvələr nəzərdə tutulur. Əlbəttə, bütün hakimiyyətlərdə və dövrlərdə hər 
yerdə, o cümlədən Azərbaycanda da hakimiyyətə gəlmək istəyən qüvvələr olub və olacaq. Onların hər hansı 
birinin Xocalı faciəsinin törənməsində bu və ya da başqa dərəcədə günahı ola bilər. Bu, istisna deyil, amma 
Azərbaycanda 1988-ci ildən üzü bəri hakimiyyətə can atan qüvvələr daha çox pərdə arxası oyunlarda iştirak 
etmiş, ölkədən kənardakı qüvvələrə, daha çox Moskvaya bel bağlamışlar. Çox mətləblər hələ də tam aydın 
deyil: Fevralın 12-də Qarabağ üzrə baş komandan təyin olunan Tahir Əliyev faciə ərəfəsində niyə Ağdamda 
deyildi? Niyə Qasım Kərimov "heç kim Ağdama komandan təyin edə bilməz, burada komandan mənəm" 
bəyanatını verirdi, onun tərəfini saxlayan batalyonların Xocalıya yol açmaq əməliyyatında iştirakını 
məqsədəuyğun saymırdı? 4 iyundan sonra Milli Məclisin tribunasını çıxarılan batalyon komandiri Xudu 
Xudiyev bu faciəli günlərdə niyə Ağdamdan Bakıya gəlirdi. 

"Xocalı faciəsini hakimiyyətə can atan qüvvələr törətdi" fikrini AXC-yə aid edənlər daha çox buna 
əsaslanırlar. AXC Ali Məclisi bütün icra hakimiyyətinin o cümlədən prezident A.Mütəllibovun istefa məsələsini 
qoymuşdu və guya tələbi sürətləndirmək üçün Xocalı faciəsinin törədilməsinə şərait yaratdı. Bu fikrə düşənlər 
yanlış mövqe tuturlar.  

Birincisi, respublikada ali icra hakimiyyətinin istefası ilə əlaqədar qərarı AXC-nin Ali Məclisi fevralın 
18-də çıxarmışdı. Buna qədər Dağlıq Qarabağdakı azərbaycanlılar yaşayan 56 yaşayış məntəqəsindən 47-si 
yandırılmış, dağıdılmışdı. 

İkincisi, Xocalı faciəsi bir gecədə törədilmədi, 1991-ci ilin sentyabrından şəhərə gedən yollar ermənilər 
tərəfindən tutulmuşdu, əhali ilə yalnız hava vasitəsilə əlada saxlanılırdı. 

Üçüncüsü, A.Mütəllibov hakimiyyətinin gücsüzlüyünü artıq bütün xalq başa düşmüşdü və təkcə AXC 
deyil, respublika ziyalıları, başqa ictimai-siyasi təşkilatlar onun istefasını tələb edirdi. 

Xocalı altı-yeddi ay xalqdan imdad-kömək istədi, o vaxt Azərbaycan rəhbərliyi isə boş vədlər verməklə 
işini bitmiş hesab etdi. Yollar bağlanmış, şəhər erməni hərbi birləşmələri ilə üzbəüz qalmışdı, gücü çatan qədər 
müqavimət göstərirdi. 

1991-ci il noyabrında Xocalı sakinləri bütün Azərbaycan xalqına müraciət etdilər. Müraciətdə 
vəziyyətin gərgin olduğu göstərilir, yolların bağlandığı, dinc əhalinin köməksiz və müdafiəsiz qaldığı qeyd 
edilirdi. Müraciət bu sözlərlə bitirdi: "Laçın Qarabağın qapısıdırsa, Xocalı onun açarıdır. Əgər torpaqlarımızı 
müdafiə edə bilmiriksə, papaqlarımızı ləçəklə əvəz etməliyik". 

Dövlət rəhbərləri, rəsmi informasiya vasitələri nəinki müdafiəsiz şəhər sakinlərinin müraciətinə məhəl 
qoymur, üstəlik ciddi-cəhdlə Qarabağda baş verən hadisələri xalqdan gizləyirdi. 

Müdafiə Şurasının yığıncağında isə o vaxtkı rəhbərlər Xocalıdan dinc əhalinin köçürülməsini 
məqsədəuyğun saymırdılar. Onlar fikirlərini bununla əsaslandırırdılar ki, dinc əhali şəhərdən çıxan kimi ordu. 
Xocalını düşmənə təslim edəcək! Görəsən, bu gün rahat ömürlərini yaşayan keçmiş rəhbərlər bu qənaətə necə 
gəlmişdilər? (O zaman Müdafiə Şurasında Nazirlər Kabineti aparatının dörd işçisi ilə yanaşı müxalifətdən 
Rəhim Qazıyev, Araz Əlizadə, Tahir Əliyev və Etibar Məmmədov vardı.) 

Baş komandan A.Mütəllibov isə müxalifət nümayəndələrinin: "Siz Şuşa və Xocalının itirilməyəcəyinə 
zəmanət verə bilərsinizmi?" sualına "Bu suala cavab verə bilsəydim, özümü dünyanın ən xoşbəxt adamı 
sayardım" cavabını verir. Görəsən, buna yəqin olmadan prezident Xocalıda o qədər tikinti aparılmasına, 
respublika büdcəsindən milyardlarla manat vəsaitin xərclənməsinə necə sərəncam verirdi? 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Müxalifət Qarabağın müdafiəsi ilə bağlı hər cür əməkdaşlığa gedir, eyni zamanda baş verən hadisələrə 

fikrini bildirməkdən çəkinmirdi. Məhz AXC Qarabağ problemi, mühasirədə qalan Xocalı və başqa kəndlərlə 
bağlı dəfələrlə respublika rəhbərliyinə, Ali Sovetə müraciət etmiş, ordu quruculuğuna münasibəti dəyişməyi 
iqtidardan tələb etmişdi. 1991-ci ilin axırında Ə. Elçibəy Xocalı şəhəri ilə bağlı respublika rəhbərlərinə, Milli 
Şuraya müraciət etdi. Müraciətdə deyilirdi: "Artıq ikinci aydır ki, Dağlıq Qarabağda vəziyyətin kəskinləşməsi 
ilə bağlı Xocalı şəhərinin əhalisi blokada vəziyyətindədir. Erməni yaraqlıları avtomobil yollarını nəzarət altına 
alıb, dəmir yol xəttini partladıblar. Şəhərə hər gün Əsgəranın Noraguğ kəndindən, habelə Xankəndindən hücum 
edilir. Ağır döyüş texnikası ilə silahlanmış Sovet Ordusu və erməni hərbi birləşmələri hücumlarının qarşısını 
Xocalı özünümüdafiə qüvvələri fədakarlıqla dəf edirlər. 

Bununla yanaşı, ağır vəziyyətə düşmüş Xocalı ilə əlaqə saxlayarkən istər şəhər rəhbərliyi və milis 
əməkdaşları, istərsə də adi sakinlər belə bir fikir irəli sürürlər ki, Xocalıya respublikanın göstərdiyi münasibət 
burada yaşayanların taleyinə biganəlik və laqeydlik ifadə edir. Bu, mühasirə vəziyyətində və daimi raket-
artilleriya atəşləri altında yaşayan əhaliyə mənəvi cəhətdən ermənilərin hərəkətlərindən dəfələrlə təsirli zərbələr 
vurur. 

Fevralın əvvəlində AXC-nin təşəbbüsü ilə Qarabağın müdafiəsi ilə bağlı ümumrespublika müşavirəsi 
keçirildi. Həmin müşavirədə prezident A.Mütəllibov ümumi sözlərlə, vədlərlə kifayətləndi. Baş nazir Həsən 
Həsənov isə: "Əlimdə heç bir hakimiyyət yoxdur" deyə yaxasını kənara çəkdi. Bütün təkliflərin A.Mütəllibov 
komandası üçün səmərəsiz olduğunu görən AXC bütünlükdə ali icra hakimiyyətinin istefası məsələsini qoydu. 
Bu isə "Xocalı faciəsini hakimiyyətə can atan qüvvələrin törətdiyi fikrini söyləməyə əsas vermir. 

 
Surxay HÜSEYNLİ 

 
 “Azadlıq”.-1994.-17 fevral.-S.4. 
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Şahidin söylədikləri: 
«Mən öz ölümümü yaşamışam» 

 
1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə Xocalıda nələr baş verdiyini təsəvvürdə canlandırmaq 

mümkün deyil. Nə qədər təəccüblü olsa da, qəddar düşmənin qurduğu bu tələdən qurtulmaq mümkün 
imiş... hər halda xocalılılardan bir qismi ölümün pəncəsindən çıxa bilmişdir. Yüzlərlə insan meyidi 
arasında ümid qığılcımı kimi işıldayan bir cüt ulduz — körpə Salatının həyat işığı sönməyən baxışları, 59 
yaşlı Cəmil Məmmədovun şaxta vurmuş ayaqlarını Ağdamadək sürüməsi, otuz yaşlı polis leytenantı 
Bəxtiyar Aslanovun altı güllə yarası aldığına baxmayaraq düşmən əhatəsindən çıxa bilməsi bəlkə tanrı 
möcüzəsidir. 

 
Bəxtiyarla. bu günlərdə bir də görüşdük. Nə qədər çətin olsa da, sözümüzü yerə salmayıb, həmin məşum 

gecəni təkrarən xatırladı: 
- O gecə mən öz ölümümü yaşamışam. Şelli kəndi yaxınlığındakı Qaraqayada huşsuz vəziyyətdə 

qalmışdım, Xilas olacağıma qətiyyən ümid yox idi. Təxminən bir saatdan sonra Xocalı icra hakimiyyətinin 
başçısı Elman Məmmədov. 5-6 nəfərdə özünü yetirdi. Yaralarımı sarıdılar. Belə vəziyyətdə məni atəş altından 
çıxarmaq mümkün deyildi. Qaraqaya yüksəkliyi hər tərəfdən atəşə tutulurdu. Müdafiə olunmaq üçün bir 
avtomat verib. getdilər. Sürünə-sürünə irəliləyirdim. Qarşıda erməni postu vardı. Məni görmüşdülər, güman ki, 
girov götürmək istəyirdilər. Bu vaxt Ağdam tərəfdən «Qrad» atıldı. Ermənilər qorxub postu tərk etdilər. Az 
sonra bizimkilər özlərini yetirdilər. Sonrası yadımda deyil. Özümü bir də Bakıda, hərbi hospitalda açdım. 
Ayağımda bərk ağrı hiss edirdim. Sağ ayağımı topuqdan kəsmişdilər. 

 
— Faciə baş verən gün Xocalıdakı vəziyyəti xatırlayırsınızmı? 
--- Bakıda polis akademiyasında oxuyurdum. Fevralın 20-də Xocalı aeroportunun rəisi Əlif Hacıyevlə 

görüşdüm. Təşvişlə dedi ki, vəziyyət son dərəcə ağırdır. heç olmasa uşaqları, qadınları şəhərdən çıxarmaq 
lazımdır. Bizim ailəmiz — həyat yoldaşım və üç uşağım, qoça atam və anam, nənəm, xalam Xocalıda idi. 
Dərhal raport yazıb getməyə icazə aldım. Fevralın 26-na keçən gecə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elman 
Məmmədov, rayon xalq təhsili şöbəsinin müdiri Murad Şükürov və sürücü İlqar Məmmədovla birgə postları 
gəzirdik. Bu vaxt eşitdik ki, ermənilər Norakux kəndi tərəfdən güclü hücuma keçiblər. Düşmən PDM-i 
postumuzu dağıdaraq «Bozdağı» deyilən yerdən şəhəri atəşə tutur. İlisu çayı yaxınlığındakı postlarımızın 
üzərinə də çoxlu qüvvə yeridilib. Ən qızğın döyüşlər aeroportda gedirdi. Bir azdan həmin tərəfdə dəhşətli 
partlayış eşidildi, bildik ki, Əlif Hacıyev son anda aeroportu partladıb. Ermənilər hər tərəfdən şəhərə 
soxulurdular. Geri çəkilməkdən başqa çarəmiz qalmamışdı. Bütün yollar isə təhlükəli idi. Hikmət Nəzərli 
«Saman tökülən» dərədə, Aqil Quliyev Əsgəran qalası yaxınlığında həlak oldular hər ikisi ölümündən sonra 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bir qədər sonra qardaşım İqbalın ölüm xəbərini eşitdim. 
Sanki bütün meşədə ölüm kabusu gəzirdi. Bir qədər sonra xalam qollarım üstündə can verdi. Sonra nənəm 
Çiçək, atam Qulu düşmən gülləsinin qurbanı oldular. Dünya gözümdə qaralmışdı, ölümdən başqa heç nə barədə 
fikirləşə bilmirdim. «Narlı dərə» deyilən yerdə ermənilərin pulemyotları Ağdama tərəf tuşladığını gördüm. 
Avtomatdan atəş aça-aça onlara tərəf gedirdim. Üçünü vura bildim və sənədlərini götürdüm. Bu vaxt 
yaxınlıqdakı qayadan məni gülləyə basdılar. Ayağımdan, qolumdan. bədənimin bir neçə yerindən yaralandım. 
Yaralı-yaralı da xeyli atışdım. Sonasını bilirsiniz. 

--İgid döyüşçü Bəxtiyar Aslanov bu yaralardan sonra döyüş qabiliyyətini itirib. İndi Azərbaycan 
polisi sıralarında xidmətini davam etdirir. İki qardaşı — İsa və Emin Ağdərə istiqamətində döyüşürlər. 

 
“Respublika”.-1994.-26 fevral.-S.3. 
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Xocalı - qanı axan yaramız 

 
Jurnalistin düşüncələri 

 
XOCALI YAXINDIR, XOCALI UZAQ... 

 
Yer üzündə mahiyyəti asanlıqla dərk edilən, insan şüurunda dərin və ağır iz qoyan hadisələrdən 

biri də faciədir. Başqa sözlə desək, kənar müşahidəçi üçün hər hansı bir şəxsin, yaxud, hətta bütöv bir 
xalqın faciəsinə acımaq adi insani duyğulardır. Lakin istər ayrıca fərd olsun, istərsə də bütöv bir xalq—
onlar üçün hər hansı bir faciəni yaşamaq dərkedilməz və ağlasığmazdır. 

 
Bütün tarixi hadisələrin araşdırılması və konkret nəticələr çıxarılması tədqiqatçıların öhdəsinə düşən 

əziyyətli vəzifə borcudur. Hər halda bu, tarix üçün, gələcək nəsillərə örnək üçündür. Konkret şəraitdə, 
hadisələrin baş verdiyi məqamda isə daha ekstremal, çevik və optimal qərarlar, təcili tədbirlər tələb olunur. Bu, 
ona görə vacibdir ki, bir dəfə yaşanılan faciə təkrar olunmasın, rişə atmasın. 

İldönümünü yada saldığımız Xocalı faciəsi bizim üçün iki illik tarix, ömürlük ibrət dərsidir. Eyni 
zamanda bu dəhşətli hadisə səbəbləri bu günədək tam açılmayan, baisləri üzə çıxarılmayan qara ləkələrdən biri 
hesab edilə bilər. Etiraf edək ki, həmin faciəni xocalılılardan və hadisənin çənli şahİdlərindən başqa heç kəs bu 
günədək bütün dəhşəti ilə yaşamayıb. Yoxsa onun ardınca Şuşa və Laçın, daha bir müddət sonra Ağdam, Füzuli, 
Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan dərdləri olmazdı... 

Bütün hallarda Xocalı faciəsi baş vermişdir və biz ekspert, mütəxəssis səviyyəsində olmasa da, adi 
vətəndaş və jurnalist səviyyəsində faciənin səbəbləri haqqında mülahizə yürütmək, heç olmasa, necə deyərlər, 
dərdi bölüşmək səlahiyyətini itirməmişik. 

Xocalı soyqırımından. möcüzə nəticəsində salamat çıxan adamlardan, hadisənin canlı şahidlərindən 
çoxlu müsahibələr alınmışdır. Həmin söhbətlərdə diqqəti belə bir xarakterik cəhət cəlb edir: zərər-çəkənlər açıq-
aydın, qəzəblə bildirirlər ki, Xocalı bir günün faciəsi deyil. Onun kökləri daha dərindədir. Xocalı şəhər icra 
hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədovun fikrincə, Xocalı faciəsi bütünlüklə Qarabağ müsibətindən təcrid 
edilməməlidir. 1988-ci il fevralın 12-də ermənilər Əsgəran rayonunda ilk açıq millətçi çıxış edəndə, bir gün 
sonra isə keçmiş Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi Konovalov erməni fəallarının iclasından biabırcasına 
qovulanda artıq faciənin çertyojunun ilk cizgiləri çəkilirdi. Daha bir gün sonra-fevralın 14-də respublika DİN-in 
qüvvələri Əsgəran-Stepanakert bölgəsinə yeridildi və... heç bir tədbir görmədən geri qaytarıldı. Onları SSRİ 
Silahlı Qüvvələrinin qoşunları əvəz etdi. 

1988-ci ilin iyununda Ermənistandan qovulan 130 ailə Xocalıda yerləşdirildi, lakin erməni 
ekstremistlərin təkidi və Azərbaycan. hökumətinin cəsarətsizliyi nəticəsində onlar ikinci dəfə didərgin salındı... 

Bundan sonra hadisələr birbaşa Xocalının süqutuna aparan ssenari üzrə. cərəyan etməyə başladı. həmin 
il sentyabrın 18-də Stepanakertdə keçirilən mitinqi 10 mindən çox iştirakçısı silahlı dəstənin müşayiəti ilə 
meydandan birbaşa Xocalıya yürüş etdi. Ermənilərin bu hücumu Xocalı camaatının mətanəti sayəsində dəf 
olundu, bir neçə silahlı quldur məhv edildi. Ertəsi gün Z.Balayan Yenə silahlı dəstə ilə «YAK-40» təyyarəsində 
maneəsiz Xocalı aeroportuna enərək həmin meyidləri Stepanakertə apardı. Halbuki sentyabrın 21-də 
Azərbaycan Hökumətinin  nümayəndələri Xocalı aeroportuna enməyə cəsarət etməmiş, yaxınlıqdakı qarğıdalı 
tarlasında yerə düşmüşdülər. Azərbaycanın dövlət və hökumət rəhbərlərinin qətiyyətsizliyinə, gücsüzlüyünə 
əmin olan erməni millətçiləri sentyabrın sonunadək Stepanakertdən, Qarabağın digər yaşayış məntəqələrindən 
20 minədək azərbaycanlını qovdular. 

Bu dövrdə artıq Azərbaycan hökuməti Qarabağ ərazisində faktiki olaraq bütün nüfuz və səlahiyyətini 
itirmişdi. Dağlıq Qarabağ ssenarisini artıq o vaxtkı «mərkəz» diktə edirdi. 

1988-ci ilin avqustundan 1989-cu ilin dekabrınadək Qorbaçovun göstərişi, Volskinin rəhbərliyi ilə 
Dağlıq Qarabağda xüsusi idarə üsulu tətbiq olundu. Məkrli və ekspansiv qərarların məntiqi nəticəsi kimi 
Qarabağın dağlıq hissəsi Azərbaycandan qoparılaraq əslində siyasəti, iqtisadiyyatı və mədəniyyəti ilə birlikdə 
Ermənistanın və Rusiyanın nüfuz dairəsinə tabe edildi. Keçmiş DQMV-nin idarə, təşkilat və müəssisələrinin 
möhürlərində «NKAO Armyanskoy SSR» sözləri həkk olundu. 

1990-cı il Bakı qırğınından sonra Qarabağda hadisələr qismən başqa istiqamətə yönəlsə də, Xocalının 
blokadası sürətlə başa çatdırıldı. Bu  mühüm məntəqəyə gedən bütün yollar artıq erməni silahlı dəstələrinin 
nəzarəti altında idi. Yanvarın 20-dən sonra Qarabağda Polyaniçkonun rəhbərliyi ilə təşkilat komitəsi yaradıldı. 
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, əsl mühasirə vəziyyətində olan xocalılılar öz vəsaitləri hesabına Xocalının ən uça 
yerində 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə ağ mərmərdən hündür abidə ucaltdılar. Amma aradan iki il keçməsinə 
baxmayaraq, Bakıda Xocalı qurbanlarına xatirə lövhəsi də hazırlanmayıb. 
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Beləliklə, Qarabağ üzrə təşkilat komitəsinin fəaliyyət göstərdiyi təxminən il yarım ərzində milyardlarla 

rubl vəsait xərclənərək Xocalıda yeni yaşayış binaları, sənaye müəssisələri, məktəblər, xəstəxanalar, yollar, 
körpülər tikilirdi. Hər tərəfdən ermənilərin əhatəsində olan şəhərin müdafiəsi və normal şəraitdə yaşaması üçün 
isə heç bir tədbir görülmürdü. 

Xocalının süqutunu sürətləndirən ən dəhşətli səhvə 1991-ci ilin sentyabrında yol verildi. Qarabağ üzrə 
təşkilat komitəsini Stepanakertdən Ağdama köçürməklə o vaxtkı respublika rəhbərliyi əslində açıq-aşkar etiraf 
etdi ki, Dağlıq Qarabağdan əlini üzmüşdür. 

Lakin son dərəcə dözülməz şəraitə, ölüm təhlükəsinə baxmayaraq xocalılılar qeyrətə boğularaq doğma 
şəhəri tərk etmədilər. Bu qeyrət. yurd təəssübü və mərdanəlik xocalılılara baha başa gəldi... 

Qanlı hadisələrdən iki il keçib. İki il əvvəl olduğu kimi yenə eyni suallara cavab axtarmaqdayıq: 
faciədən qaçmaq olardımı? Kimdir müqəssir? 

Təəssüf ki, bu suallar hələ də cavabsızdır. Nə deputat komissiyaları, nə də təhqiqat və istintaq orqanları 
konkret nəticəyə gələ bilməmişlər. Düşmən düşməndir, qanımıza susayıb. Onun əlverişli fürsətdən istifadə 
etməsi təəccüblü deyil. Bəs o vaxtkı respublika rəhbərliyinin dinc əhalini gözlənilən qırğından xilas etmək, heç 
olmasa qocaları, qadın və uşaqları şəhərdən vaxtında çıxarmaq üçün heç bir tədbir görməməsinə nə ad vermək 
olar? Hələ 1991-ci ilin sentyabrından Xocalı şəhər rəhbərliyinin o vaxtkı respublika prezidentinə, Ali Sovetə, 
Nazirlər Kabinetinə, Müdafiə Nazirliyinə göndərdiyi qalaq-qalaq məktubların, teleqramların nüsxələrində də 
durur. Telefon danışıqlarının sayı-hesabı yox idi. Nəhayət, həmin il noyabrın 26-da Ali Sovetin fövqəladə 
sessiyasında vəziyyətin fəlakət həddinə çatdığı barədə xəbərdarlıq edilmişdi. Qəribədir, hər dəfə bu barədə 
söhbət düşəndə respublika rəhbərliyi eyni sözləri necə də soyuqqanlıqla təkrar edirdi: «Arxayın olun, tədbir 
görüləcək...». 

1992-ci il fevralın 10-dan etibarən heç bir tədbir görülməyəcəyini, kömək olmayacağını yəqinləşdirən 
Xocalı rəhbərliyi uşaqları, qocaları, qadınları od-alovdan xilas etmək üçün vertolyot istədi. İmdada çağıran bu 
son harayda eşidilmədi. 

1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycan xalqı dəfələrlə müxtəlif faciə və müsibətlərə düçar olub. Xocalı 
onların ən dəhşətlisidir. Caniləri - qırğının bilavasitə iştirakçısı olan erməniləri cəzalandırmaq hələ ki, mümkün 
deyil. Lakin nə Xocalı hadisəsinin. nə də digər fəlakətlərin özümüzdən olan baisləri məsuliyyətə cəlb 
olunmayıblar. Müqəssirlərin özündə də cəsarət, şəxsi ləyaqət, vətəndaşlıq, qeyrəti tapılmayıb ki, günahlarını 
xalq qarşısında etiraf etsinlər. Bunlar da bir faciədir! Bəlkə də soyqırımından daha ağır faciə! Qorxaqlıq, zəiflik, 
zavallılıq faciəsi. Nə qədər ki. bu bəladan xilas olmamışıq Xocalı kimi neçə-neçə fəlakətlərdən qaça 
bilməyəcəyik. 

 
Salar ASLANOV 

 
“Respublika”.-1994.-26 fevral.-S.3. 
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Əsl qisas günü qabaqdadır 

 
Fevralın 26-da Xocalı faciəsinin ikinci ili tamam oldu. Ötən ilkindən fərqli olaraq bu il həmin 

faciənin ildönümü Azərbaycanda dövlət tədbiri səviyyəsində keçirildi və xalqımız tərəfindən hüznlə yad 
edildi. Respublikamızın hər yerində, xüsusən də Xocalıdan olan qaçqınların məskunlaşdığı yerlərdə 
ehsanlar verildi, yas mərasimləri keçirildi. Belə mərasimlərdən biri də Mərdəkandakı «Günəşli» 
sanatoriyasında təşkil olunmuşdu. Xocalılıların dərdinə şerik olmaq, onlara başsağlığı, təsəlli vermək 
üçün həmin gün Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Surət Hüseynov sanatoriyaya - yas mərasiminə 
gəlmişdi. 

 
Baş nazir əvvəlcə sanatoriyanın korpusları ilə tanış oldu, burada sığınacaq tapmış qaçqınların vəziyyəti - 

yaşayışı, zəruri mallarla təminatı, müalicəsi, təhsilə cəlb edilməsi, işlə təmin olunması və s. məsəllərlə 
maraqlandı, qaçqınlarla söhbət etdi. 

Xocalı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov, sanatoriyanın həkimləri Baş nazirə burada 
yerləşdirilmiş Xocalı qaçqınları barədə məlumat verərək, onlara göstərilən qayğıdan, yardımdan danışdılar. 
Qeyd etdilər ki, faciədən dərhal sonra ölümün pəncəsindən qurtulmuş xocalılılardan 90 nəfəri bu sanatoriyaya 
pənah gətirmişdir. İlk gündən onlara, eləcə də sonradan gəlmiş Ağdam və Füzuli qaçqınlarına hər cür qayğı, 
kömək göstərilmişdir və bu gün də göstərilir. 

Sonra Baş nazir Surət Hüseynov sanatoriyanın yeməkxanasına - yas mərasiminə toplaşmış Xocalı, 
Ağdam və "Füzuli qaçqınları ilə görüşdü. görüş zamanı həmin ağır faciə, onun vurduğu mənəvi və maddi itkilər, 
ziyanlar bir daha yad edildi. Qeyd olundu ki, 1992-ci il fevralın 26-da Xocalı şəhərinin və onun sakinlərinin 
başına gətirilən bu faciə həqiqətən də XX əsrdə bəşəriyyətin şahid olduğu ən dəhşətli hadisələrdən biridir. Bu 
vəhşiliyi erməni faşistləri keçmiş sovet ordusunun 336-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə həyata keçirmişlər. 
Qaniçən cəlladlar həmin gün köməksiz dinc mülki əhalini-qocaları, qadınları, uşaqları, dilsiz-ağızsız körpələri 
aman vermədən qətlə yetirmişlər. Erməni faşistləri həlak olanların başlarının dərisini soymuş, gözlərini oymuş, 
müxtəlif əzalarını kəsmiş, adamları diri-diri torpağa basdırmış, yandırmış və bununla da dinindən, 
milliyyətindən və irqindən asılı olmayaraq yer kürəsində yaşayan bütün vicdanlı adamların nifrətini 
qazanmışlar. Bəli, bu faciə xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımı genosiddir. Həmin faciə zamanı şəhərin 5 min 
nəfər dinc əhalisindən 335 nəfəri şəhid olmuş, o cümlədən 6 ailə məhv edilmiş, 401 nəfər yaralanmış, 150 nəfər 
itkin düşmüş və ya girov götürülmüş. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirmişdir. 
Xocalı şəhəri talan edilmiş, yandırılmış və 3 məktəb, 1 xəstəxana, 3 tibb məntəqəsi, 3 klub, uşaq bağçası və 
digər tikililər tamamilə dağıdılmışdır. Xocalı məhv edilən zaman dövlət əmlakına və şəxsi əmlaka milyardlarla 
ziyan dəymişdir. 

Təəssüf ki, bütün bunlara baxmayaraq faciənin günahkarları hələ də dəqiqləşdirilib 
cəzalandırılmayıblar. Xocalılılara ağır gələn bir də odur ki, genosidin birinci ili respublikada hiss olunmadı, 
əksinə keçmiş rəhbərlik təzyiq göstərərək genosid gününü matəm günü kimi qeyd etməyə imkan vermədi. 

Çıxış edənlərin fikrincə, bu mənada Milli Məclisin 26 fevralı Xocalı soyqırımı günü elan etməsi onlar 
üçün böyük təsəllidir. Bu barədə qərarın qəbul edilməsi, eləcə də ordumuzun son uğurlu döyüş əməliyyatları 
tezliklə həm Xocalı faciəsini, həm də baş vermiş digər faciələri törədənlərin layiqli cəzalarını alçaqlarına ümid 
verir. Natiqlər qeyd etdilər ki, Xocalı soyqırımı hər gün, hər an anılmalı və bizi mənfur düşmənə qarşı qisasa 
çağırmalıdır. 

Baş nazir Surət Hüseynov yas mərasiminə toplaşanlar qarşısında çıxış etdi. O dedi: 
— Azərbaycan xalqı müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif faciə və müsibətlərə düçar olub. Xocalı onların ən 

dəhşətlisidir. Və bu, təkcə xocalılıların yox, hamımızın faciəsidir, ondan hamımıza pay düşür. Xocalı faciəsi baş 
verəndə Yevlaxdakı yun fabrikinin direktoru idim. Hələ faciəyə qədər Xocalıdan yanıma tez-tez adamlar - 
şəhərin rəhbərləri, sakinləri, döyüşçülər gəlirdilər. Mən, eləcə də fabrikin kollektivi onlara əlimizdən gələn 
köməyi edirdik. Odur ki, həmin hadisəni eşidəndə hamı kimi biz də möhkəm sarsıldıq, günlərlə yas saxladıq və 
o dövrdə əsas zərbə qüvvəsi olan könüllü müdafiə dəstələrinin döyüşçüləri ilə birlində özümüzə söz verdik ki, 
azğın düşməndən xocalılıların qisasını alaq. Biz sözümüzün üstündə dayandıq. Bunu, yəqin ki, xocalılılar da 
bilirlər. Amma əsl qisas günü hələ qarşıdadır. Çünki dəhşətlər görmüş Xocalı hələ də düşmən tapdağı altındadır. 

Baş nazir daha sonra dedi: Ona görə də bu ağır gündə hamımızın qarşısında bir vəzifə — 
torpaqlarımızın işğalçılardan azad olunması vəzifəsi durur. Bu vəzifənin öhdəsindən gəlmək üçün isə birləşməli, 
ümumi düşmənimizə qarşı mübarizəyə qalxmalıyıq. Bunu bizdən Xocalı faciəsində şəhid olanların ruhu, əsir 
götürülənlərin taleyi tələb edir. Doğrudur, vəziyyət ağırdır. Yəqin, onu da bilirsiniz ki, müharibəni təkcə 
Ermənistan aparmır. Onların güclü havadarları var. Amma əmin ola bilərsiniz, qələbə bizimlə olacaqdır. Çünki 
biz ədalətli müharibə aparırıq, işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etmək istəyirik və edəcəyik. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Bir daha respublika hökuməti adından, şəxsən öz adımdan hamınıza başsağlığı verirəm. Allah Xocalı 

şəhidlərinə rəhmət eləsin! Allah çəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 
Görüşün sonunda Xocalı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov çıxış edərək faciədən 

əvvəl, faciə günlərində və eləcə də indi onlara göstərdiyi qayğıya, diqqətə, həm də bu ağır gündə onlarla birgə 
olduğuna görə bütün xocalılılar adından respublikanın Baş naziri Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Surət 
Hüseynova minnətdarlığını bildirdi, Axırda həlak olanlar üçün ehsan verildi, şəhidlərin ruhuna fatihə oxundu. 

Mərasimdə Baş nazirin müavinləri Əsgər Məmmədov, Elçin Əfəndiyev və Səməd Sadıqov iştirak 
edirdilər. 

 
R. Mikayılzadə 

 
“Respublika”.-1994.-1mart.-S.1. 
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1996-cı il 
 

Hər il fevralın 26-da ilk dərs Xocalı soyqırımına həsr olunacaq 
 
Prezident Aparatında keçirilən mətbuat konfransı tariximizə “qara ləkə” kimi həkk olunan Xocalı 

soyqırımının 4-cü ildönümünə həsr edilmişdi. 
Milli məsələlər üzrə dövlət müşaviri Hidayət Orucov Respublika Prezidentinin fərmanı ilə hələ 1995-ci 

ildə fevralın 26-nın Azərbaycan xalqının taleyində "genosid" günü kimi elan olunduğunu xatırlatdı. Bildirdi ki, 
elə o vaxtdan Xocalı faciəsinin ildönümü günlərini dövlət səviyyəsində keçirmək qərara alınıb. 4-cü ildönümü 
ilə əlaqədar nəzərdə tutulan tədbirlər də dövlətin xüsusi nəzarəti altında, böyük köməyi və qayğısı sayəsində 
həyata keçirildi. Hüzn günü ərəfəsində Respublika Prezidenti H. Əliyevin faciə ilə bağlı ayrıca bəyanatı erməni 
qaniçənlərinin vəhşiliklərini bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün atılan addımlardan idi. Müşavir onu 
da qeyd etdi ki, faciədən ötən 4 il ərzində ilk dəfə olaraq ali və orta ixtisas təhsili ocaqlarında, orta məktəblərdə 
fevralın 26-sı günü ilk dərs köməksiz, dinc əhalinin amansız şəkildə qətlə yetirildiyi Xocalı soyqırımına həsr 
olunmuşdu. Bu ənənə hər il fevralın 26-da davam etdiriləcək. Çünki erməni quldurlarının xalqımızın başına 
gətirdiyi müsibətlər hər bir Azərbaycan vətəndaşının yaddaşına əbədi həkk olunmalı, yüz illər ötsə belə 
unudulmamalıdır. 

Azərbaycanın xaricdəki səfirlik və nümayəndəliklərinin təmsil olunduğu bir sıra ölkələrdə fevralın 26-
da mətbuat konfransının keçirilməsi də dövlətin bu faciənin dünya xalqlarına çatdırılması ilə bağlı planlaşdırdığı 
tədbirlərdən sayılmalıdır. 

Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə isə çıxışında din xadimlərinin faciənin 4 illiyi münasibətilə 
gördüyü tədbirlərdən danışdı. Fevralın 26-da Təzə Pirdə, Bakının Abşeron və Sabunçu rayonlarının 
məscidlərində, həmçinin respublikamızın dikər bölgələrində keçirilən yas mərasimlərində Xocalı şəhidlərinin 
ruhuna yasin oxunub, ehsan verilib. O dəhşətli gecənin ağrısını hələ də qəlbində gəzdirən şahidlər, ağsaqqal və 
ağbirçəklər, yüzlərlə şəhid ailəsi dövlətin, Ruhani İdarəsinin qayğısını və mənəvi köməyini yaxından hiss 
ediblər. O da əlavə edildi ki, tədbirlər təkcə ildönümü günlərində deyil, hər vaxt davam etdirilir. Din xadimləri 
adından dəfələrlə İslam konfransına, digər nüfuzlu təşkilatlara müraciətlər göndərilib, Erməni quldurluğunu 
faktlarla sübuta yetirən videokassetlər, albomlar dünyaya yayılıb. Mart ayının 21-də 57 müsəlman dövlətinin 
iştirakı ilə Bakıda keçirilən konfransda verilən imkandan da Xocalı harayını dünya əhalisinə çatdırmaq üçün 
səmərəli istifadə ediləcək. 

Mətbuat konfransının sonunda Zaqafqaziya Xalqları Ali Ruhani İdarəsinin və Xocalı sakinlərinin 
beynəlxalq təşkilatlara, eləcə də dünya dövlətlərinə Xocalı faciəsi ilə bağlı müraciəti oxundu. 

Son söz kimi bir daha vurğulandı ki, 4 il keçsə də, baş vermiş faciə barədə dünya xalqlarının məlumatı 
hələ kifayət qədər deyil. Cəzasız qalan cinayət yeni-yeni faciələrin əsasını qoyur. Təcavüzkarlar cəzasına 
çatdırılmalı, torpaqlarımız azad edilməlidir. Yalnız bundan sonra həm Xocalı şəhidlərinin. həm də digər azadlıq 
qurbanlarının ruhu təskinlik tapar. Bu məqsədlə yaradıcı adamların və jurnalistlərin köməyinə böyük ehtiyac 
var. Əsrin faciəsini olduğu kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara və dünyaya çatdırıb haqqın qələbəsinə nail 
olmaq üçün 4-cü hakimiyyət adlandırılan bu zümrənin imkan dairəsi daha genişdir.  

 
“Xalq qəzeti”.- 1996.- 27 fevral.- S.3. 
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1997-ci il 
 

Xocalı faciəsi 
 
Heydər ƏLİYEV: «... əgər Xocalı faciəsi bir tərəfdən erməni işğalçılarının vəhşiliyinin nəticəsi 

olubsa, ikinci tərəfdən də bizim dövlət orqanlarının, o vaxt respublikaya rəhbərlik edən səlahiyyətli şəxslərin 
cinayətkarlığı, etdiyi cinayətlər nəticəsində və hətta deyə bilərəm, xəyanətlər nəticəsində olubdur. Ona görə 
də biz bu soyqırımını pisləmək, ermənilərin bu vəhşiliyini dünyaya göstərmək, yaymaq, onları bir vəhşi kimi 
ifşa etməklə yanaşı, eyni zamanda, özümüzün-özümüzə etdiyimiz cinayəti, xəyanəti də aşkar etməliyik.» 

 
Kim nə deyir-desin, o qənaətdəyik ki, tarixdə bənzəri olmayan müsibətin başımıza gətirilməsinin ən 

böyük günahkarlarından biri, bəlkə də birincisi unutqanlığımızdır. Əgər elə olmasaydı ermənilərin hələ 1905, 
1918-1920-ci illərdə xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırımı unudulmaz, əzəli torpaqlarımız olan Göyçə və 
Zəngəzur hesabına qanımıza susayan düşmən Ermənistan Respublikası yaranmazdı, daşnak nəvələrinə xalqın 
taleyini həll edə biləcək "yağlı vəzifələr" verilməzdi, nəhayət, "qardaş olub Hayastan - Azərbaycan" - oxuya-
oxuya torpaqlarımız hissə-hissə pay verilməzdi. Atalar deyiblər: "Qarı düşməndən dost olmaz".  

Kimdir günahkar? Bəli, nə qədər acı olsa di. etiraf etməliyik: biz özümüz və xalqın başında zaman-
zaman "turp əkən" başsız "başbilənlərimiz". 

Axı, biz tarixin ibrət dərslərindən nəticə çıxarmadıqca düşmən daha da azğınlaşır. Və nə qədər ki, 
iblisin başı əzilməyib bizə dinclik yoxdur. 

Hər il fevralın 26-da faciə qurbanlarını anır. Qara bayram keçirir və belə bir suala da cavab axtarırıq: 
Xocalını xilas etmək olardımı? 

Bu və digər sualların ən dolğun, real cavabını yalnız istintaq verə bilər. Ölkəmizin ərazisinə dolanmış 
“xəyanət zəncirini kilidləyən” qıfılın açarı da ondadır. Elə buna görə də Xocalı faciəsi ilə bağlı 
hazırlayacağımız materialın yalnız faktlara söykənməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq İstintaq İdarəsinə müraciət 
etdik. “Respublika” qəzetinin bu yazının araya-ərsəyə gəlməsinə köməklik göstərən respublikanın  Baş 
prokuroru Eldar Həsənova öz minnətdarlığını bildirir. 

İstintaq İdarəsinin rəisi, 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Ağamməd İbişovun, idarənin xüsusilə 
mühüm işlər üzrə müstəntiqi, baş ədliyyə müşaviri Aydın Rəsulovun təqdim etdikləri materiallar əsasında bu 
sətirlərin müəllifinin qələmə aldığı yazını oxuyan hər bir Azərbaycan vətəndaşı Xocalı faciəsinin dəhşətlərini bir 
daha təsəvvür edəcək, kimlərin nə dərəcədə müqəssir olmaları barədə müəyyən qənaətə gələcək və indiyə qədər 
ictimaiyyətə bəlli olmayan istintaq faktları ilə tanış ola biləcəkdir. 

Bu çox sarsıdıcıdır, xüsusilə faciəni bilavasitə yaşayan soydaşlarımız uçun. Ancaq reallıqdır. Biz 
yaralarımızın qaysaqlarını qoparırıq ona görə ki, qoy o daha da sızıldasın,  göynətsin, damarlarında 
azərbaycanlı qanı axan hər bir vətəndaşı Xocalı intiqamına səsləsin, düşmən tapdağında qalan, göyüm-göyüm 
göynəyən hər qarış Vətən torpağına haraylasın. 

Bu Vətən bizimdirsə ona biz sahib durmalı, izzət və şərəfimizi özümüz qorumalıyıq. 
 

XOCALI ŞƏHƏRİ 
 

- Xocalı şəhəri 4 yaşayış məntəqəsinin—Xocalı, Qaladərəsi, Dərələyəz, Həsənabad kəndlərinin 
birləşməsindən yaranmışdı. 

- 1988-ci il hadisələrinə qədər Xocalının 1000 nəfərə qədər sakini vardı. 
- Xocalı şəhərinin ümumi sahəsi 160,2 ha idi. 
- Şəhər Xankəndindən 14 kilometr aralıda—şimal-qərb tərəfdə yerləşirdi. 
- 1992-ci ilin noyabr ayına kimi, yəni Xocalı ermənilərin 
tam mühasirəsinə düşənə qədər şəhərdə 5800-5900 nəfər adam yaşamışdı. Bu şəhərdə Özbəkistandan 

qovulmuş 54 Məhsəti türkü, Ermənistandan yaşayış yerlərini məcburi tərk etmiş 80, Qarabağın müxtəlif 
yerlərindən qovulmuş 210 və respublikanın digər yerlərindən köçmüş 50 ailə də məskunlaşmışdı. 

25-26 fevral 1992-ci il tarixdə erməni quldurları ilə birlikdə Xankəndində yerləşən keçmiş SSRİ-nin 
166-cı motoatıcı alayının iştirakı nəticəsində Xocalı  şəhəri işğal olunmuş, yerlə-yeksan edilmişdir. Nəticədə 
335 adam qətlə yetirilmiş, 120 nəfər itkin düşmüş, 500 nəfərdən çox adam girov götürülmüş, 400 nəfərdən çox 
adam yaralanmışdı. 

- Xocalı şəhərinin işğalı nəticəsində dövlət və xalq əmlakına dəyən ziyanın məbləğini, müəyyən etmək 
mümkün deyildir. 
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FACİƏ ƏRƏFƏSİNDƏ YALNIZ AĞDAM ƏRAZİSİNDƏ  
YERLƏŞƏN SİLAHLI BİRLƏŞMƏLƏR HAQQINDA  

RƏSMİ MƏLUMAT 
 

Yaqub Rzayevin (Qatır Məmməd) könüllü özünümüdafiə dəstəsi. Şəxsi heyət 250 nəfər. Silah-sursat: 2 
ədəd T-72 tankı, 2 ədəd (100 mm) KS-19 tonu, 40 ədəd avtomat, 2 ədəd RPQ, 2 ədəd PKM, 1 ədəd DSK. 

Xudu Xudiyev—Müdafiə Nazirliyinin batalyonu silah-sursatla. 
Ağdam Daxili İşlər şöbəsinin milis batalyonu. 
Papravənd, Əliağalı, Gülablı, Şelli, Şotlanlı və Əsgəran yolunun üstündəki 19-cu postda dayanan 6 

vzvod. 
Faiq Baxşəliyevin sərəncamında olan bir vzvod. 
Asif Məhərrəmov (Fred Asif)—Müdafiə Nazirliyinin batalyonu, şəxsi heyət 100 nəfər. Silah-sursat: 58 

ədəd avtomat. 1 ədəd RPQ, 2 ədəd PKM, 2 ədəd DSK, 1 ədəd BRDM, 1 ədəd 100 (mm-lik) KS-19 topu, 2 ədəd 
76 PTP-ZİS-3, 1 ədəd PKM, 1 ədəd RPQ-76. 

Rövşən Cavadov — Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı milis dəstəsi. Şəxsi heyət 40 nəfər. Silah-
sursat: 40 ədəd avtomat, 12 ədəd AK-74, 3 ədəd RPQ-76, 1 ədəd AQS-17. 

Tahir Həsənov-Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissəsi. Silah-sursat. 
Şirin Mirzəyev - Müdafiə Nazirliyinin batalyonu. Şəxsi heyət 540 nəfər. Silah-sursat: 200 ədəd A-74 

(5,45 mm), 280 ədəd AKM (7,62 mm), 5 ədəd RPQ, 3 ədəd RKM, 6 ədəd qumbaraatan, 3 ədəd DSK, 1 ədəd 
pulemyot (14,5 mm), 3 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd K-19 topu, 1 ədəd (82 mm) minaatan, 1 ədəd 23 mm "ZOU-23-
2". 

Allahverdi Bağırov - Könüllü özünümüdafiə dəstəsi. Şəxsi heyət 150 nəfər. Silah-sursatla. 
 

İSTİNTAQ QRUPU HAQQINDA BİR NEÇƏ SÖZ 
 

Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunda yaradılan bu qrup 1992-ci ilin martından fəaliyyət göstərir. 
Onun rəhbəri İstintaq İdarəsinin xüsusilə mühüm işlər üzrə müstəntiqi, baş ədliyyə müşaviri Aydın Rəsulovdur. 
Ayrı-ayrı vaxtlarda qrupda 14-18 nəfər müstəntiq çalışıb. Prezident Heydər Əliyev xalq tərəfindən yenidən 
hakimiyyətə çağırılanadək istintaq qrupunun işinə süni əngəllər yaradılıb, faciənin əsl günahkarlarının 
məsuliyyət və cəzadan qurtarmaları uçun onun işini başqa səmtə yönəltmək məqsədilə dəfələrlə ən müxtəlif 
vasitələrdən istifadə etməyə cəhdlər göstərilib. Lakin bütün təzyiqlərə, maneələrə və çətinliklərə baxmayaraq 
Xocalı faciəsini bütün dəhşətləri ilə əks etdirən 100 cilddən çox istintaq materialı toplanıb. Bu məsələ ilə 
əlaqədar respublikanın 53 rayonunda yaşayan 3 min nəfərdən artıq Xocalı qaçqını dindirilib. Bu çətin işin 
öhdəsindən layiqincə gələn müstəntiqlər - S. Rəcəbov, E. Mikayılov, E. Əhmədov, A. Nəsimiyev, M. Abuzərov, 
M. Hüseynov və başqalarının gərgin əməyi diqqətə layiqdir. 

Cinayət işi üzrə istintaq aşağıdakı istiqamətlərdə aparılıb: 
1. Başda qondarma "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın rəhbərliyi olmaqla erməni quldur birləşmələrinin 

Xocalı şəhərinə hücumu zamanı soyqırımının həyata keçirilməsi istiqamətində. 
2. Xankəndi şəhərində yerləşən keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının Xocalı qırğınında iştirak 

etməsi faktı üzrə. 
3. Respublika rəhbərliyinin, hərbi komandanlığın, silahlı dəstə komandirlərinin Xocalı faciəsinin baş 

verməsində təqsirləri istiqamətində. 
4. Xocalı soyqırımı zamanı həlak olan, itkin düşən, girov götürülən və yaralananların şəxsiyyətlərinin 

müəyyən edilməsi üzrə. 
 

XOCALI SOYQIRIMINA APARAN YOL 
 

İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, hələ 1987-ci ildən başlayaraq respublika rəhbərliyi tərəfindən Dağlıq 
Qarabağda baş verən hadisələrə biganəlik və məsuliyyətsizlik göstərilmiş, ağır nəticələr verən çox böyük 
səhvlərə yol verilmişdir. Həmin vaxtlar Dağlıq Qarabağın erməni icmasının vilayətdə partiya və dövlət 
orqanlarında məsul vəzifələrdə işləyən liderləri (Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirməyə çalışan məşhur 
“KRUNK” cəmiyyətinin üzvləri - S. Ağbabalı) demokratiya, aşkarlıq şüarları arxasında pərdələnərək 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə məqsədli şəkildə qəsd etməyə başlamışlar. Respublika 
rəhbərliyi isə təslimçilik mövqeyi tutaraq erməni daşnakları tərəfindən respublikamızın ərazi bütövlüyünə, 
dövlətçiliyinə qarşı yönəldilmiş belə cinayətkar hərəkətlərə vaxtında qiymət verməmiş, onların qarşısını almaq 
üçün tədbirlər görməmişdir. Cəzasızlıq şəraitindən istifadə edən ermənilər Dağlıq Qarabağın Ermənistan SSR-ə 
birləşdirilməsi nəticəsinə gətirib çıxaran kütləvi aksiyalara başlamışlar. 
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Belə bir vəziyyətdə "Böyük Ermənistan" ideyası ilə silahlanmış ermənilər Moskvanın dəstəyi və 

Ermənistan hökumətinin birbaşa iştirakı ilə qonşu respublikada min illər ərzində yaşamış 250 minə qədər 
azərbaycanlını dədə-baba torpaqlarından, dəhşətli faciələrin təqibi ilə qovmuşlar. 1988-ci ilin martından 
başlayaraq Ermənistandan qovulan azərbaycanlı qaçqınlar əsasən Şuşa və Yuxarı Qarabağın azərbaycanlılar 
yaşamış məntəqələrində məskunlaşmışlar. Gələcək demoqrafik vəziyyətin ermənilərin əleyhinə işləyə biləcəyini 
nəzərə alan Ermənistan rəhbərliyi nazir müavini, Aslanyan familiyalı şəxsin rəhbərliyi ilə öz emissarlarını 
Dağlıq Qarabağa göndərmişdir. Məkrli siyasətlərini pərdələmək naminə Dağlıq Qarabağda məskunlaşmış 
azərbaycanlı qaçqınları geri qaytarmağa cəhd göstərilmişdir. Eyni zamanda, muxtar vilayətin rəhbərliyi 
Ermənistandan gələn qaçqınların Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsinin əleyhinə çıxaraq, bu vəziyyətin qarşısını 
almaq uçun təcili tədbirlər görmüş, Azərbaycanın keçmiş rəhbərliyinin qətiyyətsizliyi və maymaqlığından 
istifadə edərək məsələni öz xeyirlərinə həll edə bilmişlər. Nəticədə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. 
Vəzirovun birbaşa göstərişi və rəhbərliyi ilə Şuşa və Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı Yaşayış məntəqələrində 
məskunlaşmış Ermənistan qaçqınlarının (zor gücünə-S. Ağbabalı) respublikanın başqa bölgələrinə 
köçürülmələri təşkil edilmişdir. (Ən böyük xəyanətkarlıq - S. Ağbabalı) 

İstintaq belə qənaətə gəlmişdir ki, həmin vaxt respublikaya rəhbərlik etmiş Ə. Vəzirov Azərbaycan 
xalqının və dövlətinin mənafeyinə ağır zərbə vurmuşdur. 

Ermənistandan - dədə-baba yurdlarından qovulmuş azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 
ərazisindən tamamilə çıxarıldıqdan sonra keçmiş SSRİ prezidenti M. Qorbaçov tərəfindən Dağlıq Qarabağ 
ərazisində fövqəladə vəziyyət elan olunmuş, bununla da həmin ərazidə azərbaycanlı qaçqınların yerləşdirilməsi 
imkanının qarşısı birdəfəlik alınmışdır. 

 
S.AĞBABALI 

 
“Respublika”.-1997.-14 fevral.-S.3. 
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Xocalı faciəsi 
 
HEYDƏR ƏLİYEV: “XOCALINI UZUN MÜDDƏT MÜHASİRƏDƏ SAXLAYAN ERMƏNİ SİLAHLI 

QÜVVƏLƏRİ OLUBDUR. BƏS ONLARI MÜHASİRƏDƏN AZAD ETMƏYƏN KİMLƏRDİR? ÖZ MİLLƏTİNİN 
AQİBƏTİNƏ, MİLLƏTİNİN TALEYİNƏ BU QƏDƏRDƏ LAQEYDLİK, BİGANƏLİK OLA BİLƏRMİ?” 

 
1989-1990-cı illərdə Ermənistan respublikası Qarabağ muxtar vilayətini öz ərazisinə birləşdirmək 

məqsədi ilə ölkəmizə qarşı təcavüzə başlamışdır. Qonşu dövlət respublikamızın ərazisinə silahlı dəstələr 
göndərmiş. Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə hücumlar təşkil etmiş, yolları minalamış, 
pusqular qurmuş və yerli əhaliyə qarşı açıq terror aktlarına başlamışdır. Belə bir vəziyyətdə respublikamızın 
Ermənistanla sərhədlərinin möhkəmləndirilməsi zərurəti meydana çıxmışdır. həmin vaxt Azərbaycan KP MK-
nın tapşırığı ilə generallar - Bərşadlı, İsrafilov, Nəsirov və başqa hərbi mütəxəssislər sərhəd bölgələrində olmuş, 
tələb olunan mühəndis—istehkam və digər qurğuların tikintisi ilə əlaqədar konkret təkliflər vermişlər. Bu 
təkliflərin həyata keçirilməsi Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi V. Polyaniçkoya həvalə edilsə də heç bir 
tədbir görülməmiş və məsələnin həlli açıq saxlanılmışdır. 

1990-cı il dekabr ayının 11-də Ermənistanla sərhədlərin möhkəmləndirilməsi məsələsi Respublika 
Nazirlər Soveti tərəfindən müzakirə edilmiş və müvafiq qərar qəbul edilmişdir. Lakin növbəti dəfə qərarın icrası 
ilə bağlı dövlət səviyyəsində heç bir iş görülməmişdir. 

İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, Ermənistan respublikası Yuxarı Qarabağda törətdikləri münaqişənin 
ilk günlərindən silah-sursat. hərbi texnika ələ keçirərək mütəşəkkil silahlı birləşmələr yaradılması istiqamətində 
geniş fəaliyyət göstərdiyi bir zaman Azərbaycan rəhbərliyi müdafiə qüvvələrinin yaradılmasını nəinki ləngitmiş. 
tamamilə gözləmə və xəyanətkar mövqeyi tutmuşdur. 

SSRİ Müdafiə naziri Şapoşnigov 1991-ci il avqustun 31-də prezident A. Mütəllibova məktubla müraciət 
etmiş, müttəfiq respublikalarda milli qvardiya və ya müdafiə nazirliyi yaratmaq təklifini irəli sürmüşdür. Bu 
təklifdən sonra respublikanın keçmiş prezidenti Respublika Müdafiə Nazirliyinin yaradılması haqqında 5 
sentyabr 1991-ci il tarixli 334 saylı fərman vermişdir. Müdafiə naziri vəzifəsinə isə general Valeh Bərşadlı təyin 
edilmişdir. Lakin bu fərmanın icrası uzun müddət kağız üzərində qalmışdır. (Daha bir xəyanətkarlıq!—S. A.) 
Respublika ərazisində yerləşən SSRİ Silahlı Qüvvələrinin dördüncü ordu hissələri Azərbaycan Respublikası Ali 
Sovetinin 1991-ci il 9 oktyabr tarixli qərarı ilə milliləşdirilib respublika prezidentinin sərəncamına verilməsinə 
baxmayaraq, ordu komandanlığı həmin hissələrin inventarlaşdırılıb respublika tabeçiliyinə keçirilməsinə imkan 
verməmişdir. Eks-prezident A. Mütəllibov isə belə vəziyyətlə barışmış, ölkənin taleyi baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən bu işə mərkəzin göstərişi ilə başlamamışdır. 

İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, mərkəzin maneçiliyindən başqa ölkədə Müdafiə Nazirliyinin yaranma 
prosesinə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin əvvəlcə V. Bərşadlının, sonra isə T. Mehdiyevin istefa tələbi ilə 
keçirdiyi piketlər də öz təsirini göstərmiş, nəticədə nazirlər tez-tez dəyişdirilmişdir. Beləliklə, V. Bərşadlı 
05.09.1991-ci ildən 11.12.1991-ci ilədək, T. Mehdiyev 12.12.1991-ci ildən 11.02.1992-ci ilədək, Ş. Musayev 
11.02.1992-ci ildən 24.02.1992-ci ilədək, T. Əliyev 24.02.1992-ci ildən 07.03.1992-ci ilə kimi müdafiə naziri 
vəzifələrində işləmişlər. 

1991-ci ilin oktyabr-dekabr aylarında keçirilməli olan payız çağırışı 3 ay gecikdirilmişdir. Qüvvədə olan 
hərbi təlimatlara görə, bir döyüşçünün hazırlanmasına 3 ay vaxt tələb edilir. Kurslara görə gənc döyüşçünün 
hazırlıq proqramı 72, döyüş hazırlığı proqramı 120, mütəxəssis hazırlanması proqramı 520 saat olduğu nəzərə 
alınarsa çağırışın 3 ay gecikdirilməsi nəticəsində ölkənin silahlı qüvvələrinin yaradılması prosesinə neçə 
xəyanət edildiyi aydınlaşır. Üstəlik. hərbi hissələrə göndərilməsi planlaşdırılmış 21 min 640 nəfər çağırışçıdan 
ancaq 5425 nəfəri ordu sıralarına cəlb edilmişdir. Belə vəziyyəti respublikanın müdafiə naziri və hərbi komissarı 
vəzifələrini icra edən T. Mehdiyev dördüncü ordu hissələrinin kazarmaları təhvil verməmələri ilə izah edirmiş. 
Halbuki istintaqla müəyyən edilmişdir ki, respublikanın öz daxili imkanları hesabına 30 min döyüşçü 
hazırlamaq üçün yeri və imkanı olmuşdur. 

1991-ci ilin noyabrında keçmiş SSRİ DİN qoşunları Dağlıq Qarabağdan çıxarıldıqdan sonra Xocalıya 
quru yolla gediş-gəliş tam kəsilmiş. əlaqə ancaq "AZALAERO-nun vertolyotları vasitəsilə həyata keçirilmişdir. 
1992-ci il yanvarın 28-də Ağdam-Şuşa marşrutu ilə uçan vertolyot ermənilər tərəfindən vurulduqdan sonra 
Xocalı şəhəri ilə bu əlaqə də kəsilmişdir. Lakin Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu İstintaq İdarəsinin 
xüsusilə mühüm işlər üzrə müstəntiqi, baş ədliyyə müşaviri Aydın Rəsulov təsdiq edir ki, 1992-ci il fevralın 18-
də Xocalı aeroportunun milis rəisi, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əlif Hacıyev Bəxtiyar Aslanovla keçmiş 
SSRİ ordusuna məxsus vertolyotla Xocalı şəhərinə gedə bilmişdir. (Təkcə bu və qeyri faktlar sübut edir ki, 
Xocalını xilas etmək mümkün olarmış. Bu barədə növbəti yazımızda ətraflı məlumat verəcəyik). Sonralar hərbi 
vertolyot eskadrilyasının komandiri Zolotuxin vertolyot göndərilməsindən imtina etmiş. Zaqafqaziya Qoşunları 
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hərbi Dairəsi komandanının müavini Qrekov və başqa yüksək rütbəli zabitlər isə bu məsələnin həlli üçün MDB-
yə daxil olmağın lazım olduğuna işarə etmişlər. 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurasının Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil 
olmasının məqsədə müvafiq olmadığı barədə qərarından istifadə edən erməni silahlı birləşmələri Xankəndində 
yerləşən 366-cı alayın hərbi texnikasından istifadə edərək azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinə hücum 
əməliyyatlarını genişləndirmişlər. 

23.12.91-ci ildə Meşəli, 25.12.91-ci ildə Həsənabad, 26.12.91-ci ildə Nəbilər, 28.12.91-ci ildə 
Kərkicahan, 21.01.92-ci ildə Qaybalı, 12.02.92-ci ildə Malıbəyli, Yuxarı və Aşağı Quşçular, 15.02.92-ci ildə 
Qaradağlı kəndi işğal olunmuşdur. 

Qarabağ zonasında vəziyyətin ağırlaşması ilə əlaqədar olaraq Ayaz Mütəllibov 1992-ci il 2 yanvar 
tarixli fərmanı ilə Xankəndi, Şuşa, Ağdərə, Xocavənd. Xocalı, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, 
Laçın, Kəlbəcər. Xanlar, Goranboy və Tərtər rayonlarını əhatə edən ərazilərdə prezident idarə üsulu tətbiq 
etmiş, rəhbərliyi isə öz müvəkkili Musa Məmmədova tapşırmışdır. Ancaq fərmanın tələblərinin real surətdə 
həyata keçirilməsi üçün heç bir konkret tədbir görülməmiş, müvəkkillik faktiki olaraq qaçqınların 
yerləşdirilməsi və onların maddi-məişət problemlərinin həlli ilə məşğul olan bir orqana çevrilmişdir. 

Musa Məmmədov 1992-ci il yanvarın 21-də Qarabağ zonasında vəziyyət və onun sabitləşdirilməsi üçün 
lazımi tədbirlər barədə A. Mütəllibova arayış təqdim etmişdir. Təkliflərdən biri Qarabağda olan pərakəndə 
silahlı qüvvələrin vahid komandanlıq altında birləşdirilməsinin vacibliyi olmuşdur. A. Mütəllibov həmin arayışa 
uyğun olaraq 1992-ci il fevralın 10-da 2 və 3 saylı əmrlər vermişdir. 2 saylı əmrlə vahid komandanlıq 
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər nazirinin müavini, Qarabağ Zonası üzrə Daxili İşlər İdarəsinin rəisi Tahir 
Əliyevə tapşırılmışdır. Elə həmin əmrlə də Goranboy ərazisində müdafiənin təşkili Respublika Müdafiə 
nazirinin müavini D. Rzayevə, Şuşa şəhərinin müdafiəsi isə Rəhim Qazıyevə həvalə edilmişdir. Bununla da 
Qarabağ zonasında olan qüvvələr üzərində nəinki vahid komandanlıq yaradılmış, əksinə, qüvvələrin 
parçalanması rəsmiləşdirilmişdir. 

Bir neçə gün sonra - 1992-ci il fevralın 18-də A. Mütəllibov 577 nömrəli fərmanı ilə Tahir Əliyevi 
üzərində 3 vəzifə saxlanılmaqla, Ağdam şəhərinin komendantı da təyin etmiş, fevralın 21-də onu Bakıya 
çağıraraq 24 fevral 1992-ci il tarixli fərmanı ilə müdafiə naziri təyin etmişdir. Belə bir vəziyyətin özü onu sübut 
edir ki, A. Mütəllibov Xocalı faciəsinin baş verməsini daha da sürətləndirmişdir. 

 
Fəhmin Hacıyevin xəyanəti 

 
İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin liderlərindən biri Fəhmin Hacıyev 

Nəsimi rayon Xalq Məhkəməsinin 1983-cü il 11 yanvar tarixli hökmü ilə CM-nin 147-ci maddəsinin 2-ci hissəsi 
ilə dələduzluq üstündə məhkum edilmişdir. 1989-cu ildə Biləcəri çağırış məntəqəsinin normal iş fəaliyyətini 
pozduğuna görə haqqında Azərbaycan Respublikası CM-nin 188-3-cü maddəsilə cinayət işi qaldırılmışdır. 
1990-cı ilin fevralında Sovet Ordusu polkovniki paltarında Qubadlı rayon ərazisində saxlanılmış və qanunsuz 
silah gəzdirdiYinə görə haqqında yenidən cinayət işi qaldırılmışdır. 

1991-ci ilin payızında Fəhmin Hacıyev Müdafiə Nazirliyini silahlı qüvvələrin yaradılmasında ləng 
hərəkət etməklə Qarabağda əhalinin və yaşayış məntəqələrinin qorunmasında mühafizənin pis təşkil 
edilməsində günahlandıran şüarlarla piketlər təşkil etmiş və nazir V. Bərşadlının istefasını tələb etmişdir. Bu 
tələb yerinə yetirilərək T. Mehdiyev müdafiə naziri təyin edildikdən sonra F.Hacıyev onun da vəzifədən 
götürülməsini təkid etmişdir. Nəticədə T. Mehdiyev səlahiyyət həddini aşaraq 1992-ci il 3 yanvar tarixli əmri ilə 
istefada olan serjant F.Hacıyevi tərbiyə işləri üzrə nazir müavini təyin etmişdir. Lakin sonra bu əmr ləğv 
olunmuşdur. 

1992-ci il fevralın 1-də müdafiə nazirinin vəzifəsini icra edən Şahin Musayevin əmrilə F. Hacıyev 
leytenant rütbəsində hərbi qulluğa qəbul olunaraq əməliyyat idarəsinin baş zabiti vəzifəsinə təyin edilmişdir. 
Fevralın 15-də isə Ş. Musayev F. Hacıyevə müdafiə naziri əvəzi və baş qərargah rəisinin səlahiyyətli 
nümayəndəsi olması barədə vəsiqə verərək onu Ağdama göndərmişdir. Ona qarşıya çıxan məsələləri yerindəcə 
həll etmək hüququ verilmişdir.(!) Ağdamda F. Hacıyev özünü prezident tərəfindən göndərilən səlahiyyətli 
nümayəndə, bütün silahlı qüvvələrin komandanı elan etmişdir. Bununla da o silahlı qüvvələrə rəhbərliyi faktiki 
olaraq qeyri-qanuni yolla mənimsəmişdir. 

1992-ci il fevralın 17-də Ağdam rayon daxili işlər şöbəsində bu rayonun ərazisində yerləşən bütün 
silahlı birləşmələrin komandirlərinin iştirak etdiyi müşavirədə Qarabağ zonası üzrə daxili işlər idarəsi rəisinin 
müavini polkovnik Ş.Cahangirov Xocalı əhalisini mühasirədən çıxarmaq üçün D. Rzayev tərəfindən hazırlanmış 
əməliyyat planını təqdim edərkən F.Hacıyev özünü komandan kimi apararaq əməliyyatın həmin plan əsasında 
keçirilməsini qadağan etmiş və Xocalını mühasirədən çıxarmaq uçun əməliyyatın aparılmasına rəhbərliyi öz 
üzərinə götürdüyünü bildirmişdir. 
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21-25 fevral ərzində F.Hacıyev hər gün Xocalını mühasirədən çıxarmaq üçün əməliyyatın başlama 

vaxtını təyin etmiş və hər dəfə də müxtəlif bəhanələr gətirərək onun icrasına başlamamışdır. O, 1992-ci il 
fevralın 23-də "Qrad" qurğularını gizlətmək adı altında Ağcabədi rayonunun aeroportuna apartdırmış, nəticədə 
Xocalı faciəsi baş verərkən həmin qurğulardan erməni silahlı qüvvələrinə qarşı istifadə etmək mümkün 
olmamışdır. Eyni zamanda, F.Hacıyev 1992-ci il fevralın 21-dən 23-dək döyüş bölgəsinə göndərilmiş üç ədəd 
"Qrad" qurğusundan hədəf müəyyən edilmədən atəş açılmasına əmr vermiş, bununla da 309 ədəd mərmi havaya 
sovrulmuşdur. 

366-cı alayın birbaşa iştirakı ilə erməni silahlı birləşmələri Xocalıya hücum edərkən F.Hacıyev 
Ş. Mirzəyevin batalyonunda olmuş, sonra isə gizlənmişdir. O. səlahiyyətlərinin alındığını bildirərək heç bir əmr 
verməmişdir. 

 
Ağdamda hakimiyyəti mənimsəmə və ya hakimiyyətsizlik 

 
Dağlıq Qarabağın "qapısı" olan Ağdam əslində erməni daşnaklarının "miatsum" planlarının həyata 

keçirilməsinə təkcə mane olan, döyüşən, həmişə düşməni qorxu içərisində saxlayan güvənc yerimiz yox, həm də 
Yuxarı Qarabağ azərbaycanlılarının ümid yeri idi. Minlərlə qaçqın, faciənin bütün dəhşətlərini görmüş 
soydaşlarımız məhz bu şəhərə pənah gətirirdilər: adı düşməni həmişə lərzəyə salan, milli xəyanətkarların əli ilə 
vüqarı "sındırılan" yurd yerimizə. 

Xocalı faciəsi ərəfəsində Ağdamda vəziyyət partlayış həddinə çatmışdı. Milli xəyanət hökuməti 
(Mütəllibov rəhbərliyi hakimiyyətini belə adlandırsaq daha doğru olar-S.A.) əhalinin təhlükəsizliyini təmin 
etmədiyindən erməni soyqırımı getdikcə daha geniş ərazilərimizi əhatə edir, kütləvi qətllər qurbanlarının qanı 
intiqam tələb edirdi. Ağdamın mərkəzi meydanında insan təsəvvürünə sığa bilməyən dəhşətlər görmüş on 
minlərlə qaçqının etiraz mitinqi şəhərdə xaotik bir vəziyyət yaradırdı. Bolşevik liderinin sözlərilə desək, artıq 
"yuxarılar əvvəlki qaydada idarə edə bilmir, aşağılar isə əvvəlki qaydada yaşaya bilmirdilər". 

Fevralın 16-da qaçqınlar əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi tələbi ilə Qarabağ zonası üzrə daxili 
işlər idarəsinin binasına basqın edib pəncərələri sındırmış, telefon xətlərini qırmışdılar. 

Erməni silahlı birləşmələri fevralın 12-dən 18-dək Həsənabad, Aşağı Quşçular, Yuxarı Quşçular, 
Malıbəyli və Qaradağlı kəndlərini oda qalamış, sakinlərini "qana çalxamışdılar". Bu sətirlərin müəllifi şahiddir 
ki, qaçıb canlarını qurtarmaq imkanını tapan, dəhşətli faciələrin şahidləri fevralın 17-də Ağdamın mərkəzinə 
toplaşdılar. Ana-bacılarımızın qıy-qışqırığı və dəhşətindən şəhər çalxanır, hökumətin, Mütəllibovun ünvanına 
layiq olduqları sözlər yağdırılırdı. Beləcə mitinq başladı. Əvvəlcə mitinqə Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsinin 
bölgə rəhbəri Yelmar Qarayev (Tamerlan Qarayevin atası) rəhbərlik edirdi. Təxminən yarım saat sonra 
tanımadığım hərbi geyimli şəxs mikrofonu götürdü, ermənilərin xalqın başına açdığı faciələrdən danışdı və 
A.Mütəllibov başda olmaqla hakimiyyətdə olanlardan heç bir kömək gözləmək lazım gəlmədiyini bildirdi. Elə 
bu vaxt mitinqə daha bir dəstə daxil oldu və onların rəhbəri - Ağdamda karyer Qasım kimi tanınan (rayon daş 
karxanasının direktoru, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı Qasım Kərimov) şəxs çıxış etdi. O, 
rəhbərliyi ittiham edərək bildirdi ki, həmin vaxtdan hakimiyyəti öz üzərinə götürür, idarəsi də Qarağac 
qəbiristanlığında olacaq. Əgər vəziyyəti düzəldə bilməsə onu topun ağzına qoyub Xocalıya atsınlar. Bu çıxışdan 
sonra mitinq yavaş-yavaş dağılırdı ki, qəflətən icraiyyə komitəsinin binası tərəfdə atəş səsləri eşidildi. Dedilər 
ki, cəbhəçilər binanı tutdular. 

Məlum oldu ki, içəridə Tahir Əliyev və Fəhmin Hacıyev əyləşiblər. 
Kütlə başıpozuq şəkildə hərəkət edirdi. Onlar Mütəllibovun müvəkkili Musa Məmmədovun 

iqamətgahına doğru irəliləməyə başladılar. İmdad diləyən və həyəcanlanmış kütlə içəridə heç kəsi tapmayıb 
(müvəkkil və köməkdaşı qaçmışdılar) pəncərə-qapıları sındırmağa başladı. Onlar Bakıdan gələn kimisə tapmaq 
istəyirdilər. Aralarında məni görüb "haqq-hesabı çürütmək" istəyirdilər ki, kiminsə qəzəbli səsi "ondan nə 
istəyirsiniz, o jurnalistdir"-deməsi məni ölümün pəncəsindən xilas etdi.  

Beləliklə, Xocalı faciəsi ərəfəsində Ağdamda Səyyaf Verdiyevin başçılığı ilə icra hakimiyyəti, Xalq 
Cəbhəsinə məxsus Fəhmin Hacıyevin, hansısa gözəgörünməyən qüvvəyə arxalanan karyer Qasımın (Sonradan 
onun Surət Hüseynovla əlaqələri aydınlaşdı - S.A) qanunsuz özünüidarələri, Tahir Əliyevin komandanlığı, 
habelə prezidentin müvəkkili Musa Məmmədovun rəhbərliyi "xalqın qanı üstündə üzən gəmiyə kapitanlıq 
etmək uğrunda çarpışırdı". Bəs Bakıda milli xəyanət hökuməti nə işlə məşğul idi? 

Respublika daxili işlər nazirinin 18 fevral 1992-ci il tarixli əmri ilə Ağdam DİŞ-in rəisi İslah Paşayev, 
prezidentin 21 fevral tarixli fərmanı ilə isə Səyyaf Verdiyev icra hakimiyyətinin başçısı vəzifələrindən azad 
edilirlər. Beləliklə, rayon əslində qanuni rəhbərlərindən bilərəkdən məhrum edilir. 

İstintaqın təsdiqinə görə, A.Mütəllibov Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə müvafiq 
kadr tapmağı özünün ən yaxın silahdaşı - "serıy kardinal" ləqəbi ilə tanınan, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Rüfət Ağayevə tapşırır. O da öz növbəsində Bakı şəhər DİM-in rəisi - Bəxtiyarova, Bəxtiyarov isə 
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Bakının iki rayonunda DİŞ-in rəisləri işləyən dostlarına.(!) Beləliklə, Xocalı faciəsi ərəfəsində onu xilas edə 
biləcək yeganə qüvvə - Ağdam iflic edilir. Bir tərəfdən də təxribat. 

Fevralın 24-də Ağdam-Əsgəran yolu ilə Xramort kəndinə kəşfiyyata gedən 18 nəfər döyüşçümüz 
müəmmalı şəkildə "ZİL-131" markalı maşında qəzaya uğrayır.(!) 

Fevralın 23-26-da Ağdam rayonu ərazisində yerləşən Uzundərə hərbi sursat anbarı talan edilir və belə 
ağır məqamda istifadə olunmur.(!) 

Müdafiə naziri vəzifəsini icra edən, Baş Qərargah rəisi Ş.Musayev (baş satqınlardan biri, sonradan o, 
Prezident H.Əliyevin həyatına qəsd etməyə cəhd göstərəcək - S.A.) şəxsən öz sərəncamında olan 8 ədəd  
"Mİ-24" markalı hərbi vertolyotdan Xocalını xilas etmək üçün istifadə etmir və s. və i.a. Bütün bunların hamısı, 
əlbəttə ki, A.Mütəllibov başda olmaqla keçmiş milli xəyanət hökumətinin törətdiyi təxribatların bir hissəsidir. 
Xalqa 2 istiqamətdən zərbə vurulur: erməni silahlı birləşmələri açıq, milli xəyanət hökuməti isə arxadan-gizli 
formada. 

 
Tarixi Faciə 

 
İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, 1992-ci il fevralın 25-də Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində 

yerləşən keçmiş SSRİ-yə məxsus 366-cı alayın hərbi texnikası və şəxsi heyəti ilə birlikdə Xocalıya hücum 
etmişdir. Mülki əhaliyə qarşı soyqırımı həyata keçirmək, şəhəri viran qoymaq məqsədilə təcavüzkar 92 ədəd 
ağır tank, piyadaların döyüş maşını və başqa müasir hərbi texnikadan istifadə etmişdir. Hücum əməliyyatına 
366-cı alayın komandiri - Zarviqarovun razılığı ilə 3-cü batalyonun komandiri Yevgeni Nabokix rəhbərlik 
etmişdir. Kütləvi qırğınların törədilməsində milliyyətcə erməni olan S.Ohanyan və V.Çitçiyanın komandirlik 
etdiyi üçüncü batalyonlar daha fəal hərbi əməliyyatlar aparmışlar. Faciəyə qədər 7 mindən artıq azərbaycanlı 
sakinin yaşadığı Xocalı şəhəri yeksan edilmiş, 335 nəfər xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmiş, 120 nəfər itkin 
düşmüş, 337 nəfər girov götürülmüş, 429 nəfərə isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti yetirilmişdir. Sadalanan 
statistik rəqəmlər arxasında Azərbaycan xalqının ərşə dirənən fəryadı durur. Erməni faşistləri xalqımızın başına 
gətirdikləri dəhşətləri təsvir etməkdə istənilən qələm acizdir. O dəhşətləri Azərbaycan xalqı və bilavasitə həmin 
faciəni görən soydaşlarımız heç vaxt unuda bilməz. 

 
Mütəllibov hakimiyyətinin daha bir xəyanəti 

 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayan gündən Azərbaycan xalqı təkcə Ermənistan və keçmiş SSRİ-nin 

silahlı qüvvələrinin hərbi təcavüzünə məruz qalmamış, həm də xüsusi məqsədlə günbəgün gücləndirilən ideoloji 
təxribatla üzləşmişdir. 

Bu təxribatın həyata keçirilməsində Azərbaycanın keçmiş rəhbərliyinin də xüsusi xidmətləri olmuşdur. 
Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında baş verən hadisələr mütəmadi olaraq ya gizlədilmiş yaxud da ictimai rəyin 
azdırılması üçün A.Mütəllibov hakimiyyətinin "ideoloqları" xalqın başına "tor toxumaq"la məşğul olmuşlar. 
Xocalı faciəsi ərəfəsində rəsmi orqanlar tərəfindən ictimaiyyətə "sırınan" məlumatlardan bir neçəsini oxuculara 
yenidən təqdim etməklə yaddaşları "tərpətmək" istəyirik.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat xidmətinin məlumatı: "... yanvarın 31-də Milli 
Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Qarabağda operativ vəziyyət müzakirə edilmişdir. İclasda deyilmişdir: erməni 
yaraqlıları əməliyyatı Xocalı rayonunun Xramort, Fərrux və Naxçıvanik kəndlərində keçirmişlər. Azərbaycanın 
özünümüdafiə qüvvələri həmləyə keçmiş, nəticədə erməni muzdluları və terrorçu qrupları həmin kəndlərdən 
sıxışdırılıb çıxarılmış. onların əsas istehkamları məhv edilmişdir ("Xalq qəzeti", 01.02.92). 

3 fevral armyanskie boeviki vnov, obstrelili selo Malıbeyli Şuşinskoqo rayona. Otvetnım oqnem deystviy 
protivnika bıli podavlenı. Polojeniya v regione kontroliruyutsya. (Soobşenie press-slujbı MVD Azerbaidjanskoy 
Respubliki. "Bakinskiy raboçiy", 03.02.92)." 

Fevralın 13-də 20 günlük fasilədən sonra mühasirə vəziyyətində olan Xocalı şəhərinə, Umudlu və 
Qaradağlı kəndlərinə Azərbaycan vertolyotlarının uçuşları bərpa edilmişdir ("Xalq qəzeti", 14.02.92). 

Armyanskimi boevikami bıli nanesenı raketnıy udar po qorodu Xodjalı ("Bakinskiy raboçiy", 20.02.92). 
1992-ci il fevralın 22-də Azərbaycan radiosunun "Son xəbərlər" verilişində deyilmişdir: Fevralın 22-də 

döyüş əməliyyatları gedişində respublikanın milli özünümüdafiə qüvvələri erməni yaraqlılarının Əsgəran, 
Norakux, Xanabad, Naxçıvanik yaşayış məntəqələrindəki strateji mövqelərinə güclü zərbələr endirmiş, quldur 
birləşmələrini həmin yaşayış məntəqələrindən qovub çıxarmışdır. 

O vaxt Azərbaycan radiosunun "Xəbərlər" baş redaksiyasında baş redaktor müavini işləyən bu sətirlərin 
müəllifi fevralın 24-də "Səhər" informasiya proqramında bu məlumatı özü oxumuşdur: Şənbə günü Xocalı və 
Umudluda qızğın döyüşlər olmuşdur. Ermənilərin Xanabad, Naxçıvanik və Əsgərandakı strateji obyektləri 
darmadağın edilmişdir. 
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Yeri gəlmişkən xatırladım ki, həmin məlumatlar bir qayda olaraq prezidentin mətbuat xidmətindən 

teleradio verilişləri şirkətinin sədrinə göndərilir və birbaşa onun göstərişi ilə həm radio, həm də televiziyada 
rəsmi informasiya kimi oxunurdu. 

 
Bəs Xocalı Faciəsi haqqında rəsmi məlumat necə verilmişdir? 

 
1992-ci il fevralın 26-sı saat 18-də A.Mütəllibovun yanında müşavirə keçirilərkən Xocalı hadisələri 

haqqında xalqa rəsmi məlumat. verilməsi məsələsi qaldırılmışdır. Daxili işlər naziri T.Kərimov həmin 
müşavirədə bildirmişdir ki, erməni quldurları Xocalıya hücum etmiş, nəticədə 2 nəfər Xocalı sakini həlak 
olmuşdur. T. Kərimovun bu məlumatından sonra prezidentin mətbuat xidmətinin əməkdaşları televiziya üçün 
müraciət hazırlamış və mətn daxili işlər nazirinə təqdim olunmuşdur. T. Kərimov həmin mətnə bir sıra əlavələr 
etməklə imzalamış və bildirmişdir ki, bir qədər əvvəl Rəhim Qazıyev Şuşadan zəng vuraraq demişdir ki, 
Xocalıdan ermənilər geri oturduldular, 2 vertolyotumuz artıq şəhər aeroportuna enmişdir.(!) 

Yuxarıda qeyd olunan məlumat "Azərinform" vasitəsilə teleşirkətə daxil olmuş və televiziyanın 
"Xəbərlər" proqramında (saat 20 və 20.50-də) oxunmuşdur. 

Lakin Xocalının işğalı ilə bağlı "Azərinform"un "Xocalı od içində" R-14 qrifli məlumatı teleşirkətin 
rəhbərliyi (sədr Məmməd Murad idi) tərəfindən efirə buraxılmamışdır. Bu, Mütəllibov-və onun komandasında 
olan rəhbərlərin xalqa zidd, xəyanətkar mövqelərini təsdiq edən daha bir sübutdur. 

"Azadlıq" radiosu isə fevralın 25-i saat 23-də Xocalının işğal olunması faktını yaymışdır. 
 

Cinayətkarlar haqlı cəzalarını almalıdırlar 
(Rəsmi məlumat) 

 
Törətdiyi cinayət əməlinə görə 1993-cü il sentyabrın 21-də A. Mütəllibovun Azərbaycan Respublikası 

CM-nin 255-1 maddəsinin "q" bəndi ilə ittiham olunmasına dair qərar çıxarılmış, barəsində həbs qəti imkan 
tədbiri seçilmişdir. 

Ş. Musayev Azərbaycan Respublikası CM-nin 255-1 maddəsinin "q" bəndi ilə ittiham edilmiş, 
barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. 

Lakin A. Mütəllibov və Ş. Musayev Rusiya və Ukraynada gizləndiklərindən (hələlik müəyyən səbəblərə 
görə) onları respublikaya gətirmək mümkün olmamışdır. 

Fəhmin Hacıyev Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyası tərəfindən CM-nin 255 
maddəsinin "v" bəndi ilə təqsirli bilinərək 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. 

Keçmiş daxili işlər naziri Tofiq Kərimova Azərbaycan Respublikası CM-nin 169 və 172-ci maddələri, 
Qarabağ üzrə DİN-in sabiq rəisi Şahin Cahangirova Azərbaycan Respublikası CM-nin 167-ci maddəsinin 
birinci hissəsi, Ağdam rayon DİŞ sabiq rəisi Aleko Novruzova, Xocalı şəhər polis bölməsinin sabiq rəisi Sabir 
Məmmədova Azərbaycan Respublikası CM-nin 169-cu maddələri ilə ittiham irəli sürülmüş, cinayətləri 
tamamilə sübuta yetirilmişdir. 

T. Kərimov, Ş. Cahangirov, A. Novruzov və S. Məmmədov haqqında olan cinayət işləri "Azərbaycan 
Demokratik Respublikasının 74 illiyi münasibətilə amnistiya verilməsi haqqında" 1992-ci il 15 iyul tarixli 215 
saylı Qanun əsasında xitam olunmuşdur. 

İstintaq zamanı Xocalı soyqırımının iştirakçısı olan 60-dan çox erməni quldurunun şəxsiyyətləri 
haqqında məlumatlar əldə edilmiş, ancaq onları hələlik, məlum səbəblərə görə, məsuliyyətə cəlb etmək mümkün 
olmadığından cinayətkarlar haqqında istintaq başa çatdırılmamışdır.  

366-cı alayı komandir heyətinin cinayətləri barədə, habelə  vaxtilə Gəncədə yerləşən və RF-nın 
yurisdikiyasında olan hava-desant diviziyasının 36-cı alayı Xankəndindən çıxarılmasında iştirak etdiyinə hərbi 
texnikanın erməni silahlı birləşmələrinə verilməsi faktına görə istintaq aparılması üçün şərait yaradılması 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun 14.12.92 və 28.03.93-cü il tarixlərdə RF Baş 
Prokurorluğuna müraciətləri cavabsız qalmışdır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu ilə RF 
Baş Prokurorluğu arasında 25.01.93-cü il tarixdə bir il müddətinə bağlanmış, imzalanan andan qüvvəyə minmiş, 
"Hüquqi yardım və əməkdaşlıq haqqında" sazişə RF Baş Prokurorluğu əməl etməmişdir. Azərbaycan 
Respublikasının Prokurorluğu Xocalı faciəsinin günahkarları olan xarici ölkə vətəndaşlarının məsuliyyətə cəlb 
olunmaları üçün fəaliyyətini davam etdirir. 

Bütövlükdə isə, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu tərəfindən Xocalı faciəsi ilə əlaqədar qaldırılan 
64524 saylı cinayət işi tamamlanmamışdır. Heç şübhə yoxdur ki, əli xalqımızın qanına batmış hər bir şikayətkar 
gec və ya tez haqlı cəzasını alacaqdır. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev demişdir"... erməni silahlı qüvvələrinin bəziləri məlumdurlar. 
Əgər onlar bu gün də cəzasını almayıblarsa, gələcəkdə öz cəzalarını alacaqlar. Beynəlxalq məhkəmə onların 
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cəzasını verəcəkdir. Həmin 366-cı alay gələcəkdə cəzasını alacaqdır və 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. 

Hörmətli oxucular! "Respublika" qəzeti Respublika Prokurorluğu İstintaq İdarəsinin xüsusilə mühüm 
işlər üzrə müstəntiqi Aydın Rəsulovla birlikdə Xocalı faciəsi ərəfəsində xalqımızın başına gətirilən bu 
soyqırımının bəzi məqamlarına bir aydınlıq gətirmək üçün silsilə yazılar dərc etdi. Sizin redaksiyamıza 
göndərdiyiniz məktublar və etdiyiniz telefon zəngləri sübut edir ki, ictimaiyyət bu dəhşətli faciə haqqında hələ 
də ətraflı, obyektiv bilgiyə malik deyil və yazdıqlarımız geniş əks-səda verib. Odur ki "Respublika" zaman-
zaman bu mövzuya müraciət edəcəkdir. Son olaraq Xocalı faciəsi haqqında Prezident Heydər Əliyevin 
dediklərini bir daha xatırladırıq: "..Xocalı soyqırımı adi cinayət deyil. Xocalı soyqırımı gələcək nəsillərin 
xatirəndən yüz il bundan sonra da çıxmamalıdır. Hər bir gələcək nəsil gərək bilsin ki, bizim millətimizə qarşı 
belə vəhşilik edilibdir". 

 
Səyyad AĞBABALI 

 
“Respublika”.-1997.- 16 fevral.-S.3., 19 fevral.-S.2., 26 fevral.-S.3. 
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Xocalı soyqırımı-əsrin cəzasız qalan cinayəti 
  
Son iki əsrdə ərazilərimiz zaman-zaman işğala məruz qalıb, itirdiyimiz torpaqlarımızda rusların 

himayədarlığı ilə ermənilər məskunlaşdırılıb. Asanlıqla torpaqlarımıza sahib çıxan ermənilər iştahalanaraq 
1905-06-cı, 1915-20-ci, 1988-93-cü illərdə silah gücünə yeni-yeni ərazilərimizi işğal ediblər. Hər üç mərhələdə 
ermənilər xalqımıza qarşı soyqırımı aksiyası həyata keçirmişlər. Ermənilərin 20-ci əsrdə xalqımıza qarşı həyata 
keçirdikləri ən böyük cinayət, qəddarlığı ilə dünyada analoqu olmayan Xocalı soyqırımı hesab olunur. 

Xocalı soyqırımının 7-ci ildönümü münasibətilə fevralın 24-də Prezident Aparatında milli siyasət 
məsələləri üzrə dövlət müşaviri Hidayət Orucov Xocalı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədovun 
iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirmişdir. Kiriş sözündə h. Orucov 1992-ci il fevralın 26-na keçən keçə törədilən 
Xocalı soyqırımını tarixdə bənzəri olmayan, insanlığa qarşı terror aktı kimi səciyyələndirdi. Dövlət müşaviri 
qeyd etdi ki, həmin keçə 7 min nəfər dinc mülki əhalisi olan Xocalı şəhəri yerlə-yeksan edilmiş, nəticədə 613 
nəfər ən qəddar üsullarla qətlə yetirilmiş, 487 nəfər şikəst edilmiş, 1275 nəfər girov götürülmüşdür. Şəhidlərin 
106 nəfəri qadın, 83 nəfəri azyaşlı uşaq olmuş. ailə bütövlükdə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 
uşaq isə valideynlərindən birini itirmiş, 150 nəfərin taleyi indiyədək bəlli olmamışdır. Xocalı soyqırımının 
törədilməsində keçmiş Sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı iştirak etmişdir. Natiq bu aksiyanı son iki əsrdə 
xalqımıza qarşı erməni-rus alyansının ən qəddar cinayəti adlandırmışdır. 

Dövlət müşaviri Xocalı soyqırımının baş verməsində həmin dövrdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş 
A. Mütəllibov komandasının. məsuliyyət daşıdığını bildirmişdir. 1991-ci il noyabrın 1-dən etibarən Xocalı 
şəhəri ilə nəqliyyat əlaqəsi kəsildiyi, şəhər tamamilə blokadaya alındığı halda, şəhərin xilası üçün nə dövlət 
strukturları, nə də parlament heç bir əməli tədbir görməmişdir. O vaxtkı ölkə rəhbərliyinin fevralın 25-dən 26-na 
keçən keçə baş verən faciə haqqında dəqiq məlumatı olsa da xalqı aldatmış, Azərinformun vasitəsilə guya 
cəmisi iki nəfərin həlak olduğu və şəhərin geri alındığı haqda yalan məlumat yaymışdı. Yalnız Heydər Əliyev 
hakimiyyətə gəldikdən sonra Xocalı soyqırımının əsl mahiyyəti açılmış, 1994-cü ilin fevralında ölkə parlamenti 
məsələni müzakirə elmi, ona hüquqi-siyasi qiymət vermiş, hər il fevralın 26-nı "Xocalı soyqırımı günü" elan 
etmək haqqında qərar qəbul etmişdir. 

Dövlət müşaviri qeyd etmişdir ki, Xocalı soyqırımının əsl mahiyyətini beynəlxalq təşkilatlara, dünya 
dövlətlərinə, parlamentlərinə çatdırmaq üçün müraciətlər edilmiş, Ermənistanın Beynəlxalq Məhkəməyə 
verilməsi üçün bütün hüquqi sənədlər hazırlanmışdır. Bütün bunlardan əlavə, Xocalı soyqırımının ildönümü 
münasibətilə tədris müəssisələrində, ayrı-ayrı şəhər və kəndlərdə kütləvi tədbirlər keçirilir. 

"Xocalı soyqırımının qarşısının alınmamasında təqsirkar olanların hamısı öz cəzalarına çatıblarmı?" 
sualımıza Xocalı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı E. Məmmədov belə cavab verdi: "Xocalı soyqırımında 
günahkarların təqsirlik dərəcəsini müəyyən etmək üçün kifayət qədər sənədlər və canlı şahidlər var. Deputat-
istintaq komissiyasından əlavə, təkcə Respublika Prokurorluğunda 2250 nəfərdən artıq şahid dindirilib. Keçmiş 
iqtidar dövründə general Şahin Musayevi Milli Məclisdə izahat verməyə çağıranda, tankları Ali Sovetin 
binasına tuşlamışdı. Kimi deputat-istintaq komissiyasında izahat verməyə çağırırdılarsa arxasınca 5-6 nəfər əli 
silahlı gəlirdi. Həmin komissiyanın apardığı araşdırmaların nəticəsi Milli Məclisdə müzakirə ediləndə təkcə 
Fəhmin Hacıyevin 15-16 nəfər əli silahlı dəstəsi zalda avtomatlı-pulemyotlu əyləşmişdi. Həmin iclasda 8 nəfər 
vəzifəli şəxsin adı məsuliyyət daşıyanlar siyahısına daxil edilmişdi. 1996-cı il fevralın 24-də Prezident Heydər 
Əliyev xocalılarla görüşəndə tapşırıq verdi ki, istintaq sürətləndirilsin. Həmin ilin may-iyun aylarında məhkəmə 
keçirildi. Dəmir barmaqlıqlar arasında təkcə Fəhmin Hacıyev oturmuşdu. halbuki, F. Hacıyev böyük cinayətkar 
hərb mexanizminin vintciyi idi. Əkər F. Hacıyev 15 il həbs cəzası aldısa, o biriləri azı güllələnmə cəzasına layiq 
olmalı idilər. Təəssüf ki, məhkəmədə həmin şəxslər üzə çıxmadılar". Göründüyü kimi, Xocalı soyqırımından 7 
il ötsə də, istintaq həmin cinayətə hələ də obyektiv qiymətini verməyib.  

Mətbuat konfransı Xocalı soyqırımına həsr olunsa da, bəzi jurnalistlər sanki bu faciənin onlara dəxil 
yoxuymuş kimi mətləbdən kənar suallarla dövlət müşavirinə müraciət edirdilər. Bəziləri A. Öcalanın həbsi, 
başqa bir jurnalist isə azsaylı xalqların nümayəndələrinin mənzil problemi barədə dövlət müşavirinə suallar 
verdilər. 

Mətbuat konfransı göstərdi ki, hələ də başımıza gətirilən faciələrin miqyasını olduğu kimi dərk etməmişik.  
 

Nazim Mustafa 
 

“Xalq qəzeti”.-1999.-25 fevral.-N50.-S.2. 
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Faciənin yeddi rəngi 
 
Rəssamın yaddaşı gözündə olur. Baxır, yığır gözünə. Sonra da kətana köçürür. Amma hər gördüyü də 

gözlərində, yaddaşında qalmır. Rəssam var gördüyü qara-qara xətlərdi. Dünyanın acısını da, şirinini də o qara-
qara xətlərnən tərənnüm eləyir. Rəssam da var ki, dünyanın dərdini danışmaq üçün ona Allah verən yeddi rəng 
də azlıq eləyir. 

Vaqif Hüseynov da qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy və bənövşəyi rənglərin çalarları ilə işləyən 
sənətkarlardandır. 

1955-ci ildə Dəvəçidə dünyaya göz açıb. Orta məktəbdə oxuyanda çəkdiyi şəkillər başqalarınınkından o 
qədər də fərqlənməzmiş... Ana dili, Azərbaycan dili kitablarından çəkdiyi şəkillər, şair və yazıçıların dərs 
kitablarından köçürdüyü sürətləri onun yaradıcılıq yolunda xəzan yarpaqları kimi bir-bir qopub tökülüb. Orta 
məktəb illərində cəmisi doqquz gün sənətkar yanında rəssamlığın sirrini öyrənib... 

Niyyəti onu Dəvəçidən Bakıya - Ə. Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbinə gətirib. Məktəbi bitirənədək 
əsgərliyini də çəkib. Texnikumu başa vuranda "Babaların oyunu" adlı diplom işini araya ərsəyə gətirir. 
Uşaqların nərd oynamasından bəhs edən bu əsər ona şöhrət gətirir. 

Ali təhsil almaq, görkəmli sənətkarların yaradıcılığını öyrənmək, onların iş üsuluna bələd olmaq arzusu 
Vaqif Ucatayı Leninqraddakı Rəssamlıq Akademiyasına aparır. Lakin arzu başqadı, həyat başqa... 

- İki il akademiyaya daxil ola bilmədim. Gecəmi gündüzə qatdım, çalışdım, vuruşdum, nəhayət istəyimə 
nail oldum. Leninqrada gedərkən böyük Nizamiyə olan məhəbbətimi də ürəyimdə aparmışdım. Amma ikinci 
kursa keçənədək bu mövzuda fırça işlətmədim. Məni Nizami Gəncəvinin 1941-ci ildə Leninqradda keçirilmiş 
yubileyi çox maraqlandırırdı. Ağır şəraitdə həmin yubileyə toplaşanların sayını müəyyənləşdirdim. Hətta həmin 
gün temperaturun müsbət bir dərəcə olduğunu da öyrəndim. Onu da öyrəndim ki, tədbirdə bir nəfər də olsun 
azərbaycanlı iştirak etməmişdir. 

Bu mövzu mənim diplom işim oldu. Sonralar mən onu Leninqraddan Azərbaycana gətirdim. Hazırda 
incəsənət muzeyində saxlanılır. 

Vaqif Ucatay hazırda Ə. Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbinin müəllimidir. Rəngkarlıq sənətinin 
sirlərini öyrədir. "Sənətdə partiyalılıq, ideya və məfkurə məsələlərinin yerini indi nə tutur? "- sualı ilə ona 
müraciət etsək, o, "sənətkarlıqda ən başlıca cəhət əsl insan olmaqdır" - deyər. - "Sənətkar yalandan, yaltaqlıqdan 
və riyadan uzaq olmalıdır". O, şagird və tələbələrini düz olmağa, doğru danışmağa çağırır. 

Dərs dediyi məktəbdə təmir işləri gedir. Evi olmadığı üçün ailəsi emalatxanasında yaşayır. Məktəbdə 
təmir sürətlənəndə, toz-torpaq artanda şagirdlər müəlliminin emalatxanasına - evinə gedirlər. Burda onları Vaqif 
Ucatayı iki yaşlı oğlu və həyat yoldaşı qarşılayırlar. Necə deyərlər, şagirdlər burada özlərini məktəbdəki kimi 
hiss edirlər. 

 
O da xalqın faciəsini yaşadı 

Hələ 80-ci illərdə ermənilərin mətbuata çıxan bəd əməlləri barədə məlumatlar Vaqifin qəlbindən elə-
belə keçmirdi. O, baş verəcək hadisələrin ciddiliyini dərk edərək həmin hadisələrə öz münasibətini bildirirdi. 
Əlbəttə ki, fırçası ilə... Həmin dövrdə çəkdiyi kəskin satira ruhlu karikaturalarının sayı günbəgün artırdı. 
Qəzetlər, jurnallar onun erməni millətçilərini ifşa edən karikaturalarını dərc edirdilər. 

Və birdən 20 Yanvar faciəsi... O faciənin içərisində idi. Kim bilir, bəlkə o küllədən... 
Faciə baş verdi... Rəssam bu faciəni yaşadı. Həm vətəndaş kimi, sonra da sənətkar, rəssam kimi... 
Çox eskizlər qaralandı. Gecəsini gündüzünə qatdı. Milləti, xalqı ucdantutma qıranların vəhşiliyini fırça 

ilə göstərmək asandımı?! 
Nəhayət, Moskvanın Azərbaycana təcavüzü, soyqırımı kətan üzərində öz əksini tapdı. Bu tablo 

"Gənclik" jurnalının 1992-ci il 5-6-cı nömrəsinin üz qabığında çap olundu. 
Həmin əsər "Aydınlıq" qəzetində də işıq üzü gördü. Bu "Xocalı" plakatının ilk variantı idi. 
 

"Xocalı" plakatı 
- 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə dünyanın ən böyük faciələrindən biri - Xocalı faciəsi baş 

verdi. Mən hesab edirəm ki, bu Karfagen, Osvensim, Xirosima, Naqasaki, Xatın faciəsi qədər dəhşətli bir faciə 
idi. 

Təəssüf ki, biz bu genosidi, vəhşiliyi olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilmədik. 
Mən uzun müddət bu hadisənin təsirindən özümə gələ bilmədim. Hadisə barədə ağlıma kələn ilk fikir 

isə bu oldu ki, bizim başımıza gələnlərin çoxu unutqanlığımıza görədir. Millətin tarixi unudulmamalıdır, 
yaddaşı möhkəm olmalıdır. Uzun axtarışlardan sonra mən "Xocalı" əsərimi yaratdım. Əsərin əvvəlki 
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variantından fərqli olaraq burada qətlə yetirilən uşaq daha körpədir. Uşaq körpə olduqca daha günahsız olur. 
Plakatda ağ fon da elə körpənin ağ dünyasıdır. 

Körpənin sinəsinə endirilən xəncər xaç formasındadır. Lakin o, tipik erməni xaçıdır. 
Xaçın üzərində erməni və rus dillərində bu sözlər yazılmışdır "Türkü öldür" "Böyük Ermənistan". 
Xəncərin dəstəyində Kreml təsvir olunub. Xaçın üzərində olan günəş simvolu qara fondadır. 
Adətən xaç üzərindəki günəş təsviri şəfəq salmalıdır. Bu plakatda günəş şüalarının yerində körpə 

sinəsindən keçib gedən və Xocalı sözünün üstünə axıb tökülən qanı görürük. 
 

Plakatı çap eləyən tapıldı 
Hər gün gözlərini saatlarla yumaraq Xocalı faciəsini gözləri önünə gətirməyə çalışan rəssam əsərini 

dünyanın hər yerinə göndərmək istəyirdi. 
Döymədiyi qapı, üz tutmadığı nəşriyyat qalmadı. Özü də qəribə burasıdır ki, kimə, hara üz tuturdusa 

onu tərifləyirdilər. Amma... 
Nəhayət, xeyirxah bir adam plakatı min nüsxə çap etmək üçün vəsait ayırdı. 
Adının çəkilməsini istəməyən təvazökar xeyriyyəçi bu iş üçün iki milyon manatdan çox pul verdi. 
"Xocalı" plakatını "Şirvannəşr" nəşriyyatı "Şərq-Qərb" mətbəəsində 1996-cı ilin iyulunda çap etdi. 

Plakat dünyanın bir çox ölkələrinə göndərildi. 
İndi Vaqif Ucatay deyir: "Mən bilirəm ki, çəkdiyim bu plakat Xocalı faciəsinin heç milyonda birini də 

əks elətdirmir. Amma bir vətəndaş kimi ürəyimin ağrısı bir qədər azalıb. Çünki bir sənətkar kimi əlimdən kələni 
etmişəm. 

 
Sənətkara adı kim verir? 

Onun əsl adı Vaqif soyadı Hüseynovdur. Hörmətli bir filosof ona Ucatay təxəllüsü verib. Bir il bu adı 
üstünə götürməyib. Qorxub... Qorxub ki, adını doğrultmaya... 

Evdə iki yaşlı oğlu Güntay onu Vavif - deyə çağırır. Gün gələcək balaca Güntay böyüyəcək və atasının 
adını olduğu kimi tələffüz edəcək. 

El-oba Vaqifə hansı adı verəcək? Əsl adı da, qiyməti də zaman verir. 
 

Arif QULİYEV 
 

“Xalq qəzeti”.-1997.-26 fevral.-S.6. 
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Şahidlərin gözü ilə 
 
Xocalı rayon polis şöbəsinin rəisi,  
polis kapitanı Sadiq MƏDƏTOV: 

 
— Xocalının coğrafi mövqeyi elədir ki, ermənilərin bütün yolları oradan keçir və onlar o vaxt 

xocalıların adı gələndə təşvişə düşürdülər. Ancaq artıq məlum olduğu kimi respublikanın keçmiş rəhbərliyinin 
maymaqlığı üzündən ermənilər Xocalının ətraf kəndlərini işğal edə-edə gəldilər, nəhayət, fevralda növbə 
Xocalıya çatdı. Ancaq bəri başdan deyim ki, ermənilər öz gücləri ilə Xocalını ala bilməzdilər, əgər 
Xankəndidəki 366-cı alay olmasaydı. 

Fevralın 25-i axşamı təxminən saat 10 radələrində çoxlu sayda zirehli texnikanın və artilleriyanın 
köməyi ilə şəhəri mühasirəyə alıb hücuma keçdilər Açığı, həmin səhnə gözümün qabağına gələndə indi də 
bədənimizdə az qala qanım donur. Belə səhnələri yalnız İkinci dünya müharibəsindən bəhs edən kinolarda 
görmüşdük. Şəhər statusu verilsə də, Xocalı qəsəbəydi və o qədər zirehli texnikanın, canlı qüvvənin hücuma 
cəlb olunması ağlasığmaz idi. Və o qədər qüvvənin qarşısında Xocalıdakı mövcud qüvvə ilə heç nə etmək 
mümkün deyildi. Bir da ona görə ki, heç bir yerdən kömək olmadı. Əslində Ağdamdan, Şuşadan və başqa 
yerlərdən artilleriya hücumu olsaydı, dinc əhalini salamat çıxarmaq mümkün idi. Təəssüf min təəssüf ki, 
harayımızı eşitməzliyə vurdular. 

Həmin axşamı heç on dəqiqə çökmədi ki, mesxeti türkləri yaşayan taxta evləri mərmilərlə darmadağın 
edib, yandırdılar. Düşmənin məqsədi bütövlükdə Xocalı camaatını məhv etmək idi. Təsəvvür eləyin ki, 
namusunu qorumaq, düşmən əlinə keçməmək üçün ana balasını atıb gedirdi. 

Xocalı polisi 68-ci kilometr deyilən ərazini qoruyurdu. Bunu bütün xocalılar bilir ki, polis son ana kimi 
şərəflə, namusla vuruşub. Ancaq görəndə ki, artıq düşmən şəhəri tamam yandırıb, külünü göyə sovurur, məcbur 
olub dinc əhalini xilas etmək üçün şəhərdən çıxarmağa başladıq. Əhalini Naxçıvanik istiqamətində «koridor» 
deyilən yerə apardıq Xocalıda silahı olan hər kəs - polis də, əsgər də öndə gedir, hər hansı düşmən hücumunu 
dəf edirdilər. Əslində əli silah tutanların hamısı hətta uşaqlar də vuruşurdu. Yeni ölüm, ya olum anıydı, başqa 
çıxış yolu yoxuydu. 

Naxçıvanik yoluna çatmışdıq. Qatı duman hər tərəfi bürümüşdü. Bələdçi də yoxuydu heç kəs bilmirdi 
ki, ermənilərin qüvvələri harada yerləşib Adamların təxminən 40-50-si yolu keçmişdi. Ətraf da şumlanmış əkin 
sahəsi idi Erməninin bir BMP-si gəlib yolun qırağında dayandı. Pulemyotdan, avtomatdan dinc əhalinin üstünə 
güllələri yağış kimi yağdırdılar. Təsəvvür edin ki, ermənilər dəryaznan ot çalan kimi, yüzlərlə günahsız kişini, 
qadını, uşağı qırıb tökdülər. 

Bizim polis starşinası vardı, Əlyar Usubov. Xəqani Səlimov (hazırda DİN-də işləyir) və başqaları. 
İnanın, Xocalının müdafiəsi ilə bağlı elə çətin əməliyyatlarda iştirak ediblər, qəhrəmanlıq göstəriblər ki, bu gün 
onların haqqında danışmamaq olmur. Bu gün polis rəisi olmağıma baxmayaraq, onları özüm üçün ideal döyüşçü 
hesab edirəm. 

Faciə vaxtı polis şöbəsinin əməkdaşlarından 5 nəfər itkin düşdü, 2 nəfər həlak oldu, xeylisi də yaralandı. 
Bu gün əməkdaşlarımızın 90 faizini xocalılar təşkil edirlər. Faciədən sonra Çıldıran, Fərrux istiqamətində, 
Qərvənd döyüşlərində 5 nəfərimiz də şəhid oldu. Demək istəyirəm ki, o cür faciədən sonra xocalılar silahı yerə 
qoymadılar, düşmənə qarşı ölüm-dirim savaşını davam etdirdilər Bu gün də Xocalı polisi «N» hərbi hissəsinin 
tərkibində Vətənin keşiyində dayanıb. Respublikanın prezidenti Heydər Əliyev Qarabağ müharibəsinin sülh 
yolu ilə başa çatmasına, torpaqlarımızın azad olunmasına çalışır. Əgər bu baş tutmasa, Ali Baş Komandanın 
göstərişi ilə Xocalı polisi bir nəfər kimi döyüşə atılmağa, torpaqlarımızı azad etməyə hazırdır. Təki 
balalarımızın, gələcək nəslin üzünə şax baxa bilək. 

 
Şahid MURADOV, polis leytenantı: 
— Postdan evə gəlmişdim. Çox keçmədi ki, minaatanların, müxtəlif növlü top və raketlərin, 

pulemyotların gurultusundan, uğultusundan, qulaqbatırıcı səslərindən diksinib bayıra çıxdım. Hücum bizi elə 
qəfil yaxalamışdı ki, ilk anlar nə edəcəyimizi müəyyənləşdirə bilmirdik. Mən dərhal öz postuma yüyürdüm, 
orada on iki nəfər döyüşçü uzaqdan şəhəri darmadağın eləyən tanklara, PDM-lərə düşmən piyadalarına 
avtomatlardan atəş açırdılar. Ancaq yüngül silahlarla irəli soxulan ağır texnikanı məhv eləmək mümkün 
olmurdu. Düşmən texnikası səngərlərimizi dağıdanda əlacsız qalıb geri çəkildik. Atışdığımız müddətdə sən 
demə, şəhər tutulmuş, əhalinin sağ qalan hissəsi çıxmışdı. Dəstəmiz şəhərin ucqarındakı təzə inşa edilən 
beşmərtəbəli yaşayış binasında mövqe tutanda orada 70-80 nəfərin gizləndiyini gördük. Batalyon komandiri 
Tofiq Hüseynovun «QAZ-69» markalı maşını da orada idi Maşında çoxlu döyüş sursatı vardı, hamısını daşıyıb 
binanın içinə yığdıq, mövqelərimizi möhkəmləndirib düşməni gözləməyə başladıq. Fevralın 26-da səhər tezdən 
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gördük ki, Xankəndinə iki hərbi vertolyot endi, bir qədər sonra Xocalıya «RAF» markalı maşın gəldi. Şəhəri 
ələk-vələk eləyən sovet qoşun hissəsi əlüstü yığışıb şəhərdən çıxdı. 366-cı alay gedəndən sonra erməni 
yaraqlıları yerimizi bilib əvvəlcə silahı təhvil verib təslim olmağı tələb etdilər. Biz rədd cavabı verəndən sonra 
hücuma keçdilər. Mən komandirliyi öz üzərimə götürmüşdüm. Heç kim təslim olmağı xəyalına belə gətirmirdi. 
On iki saatlıq döyüşdə bir döyüşçümüz - Elşən Abışov igidliklə həlak oldu. Döyüşü axşamın qaranlığı 
dayandırdı. Qaranlıq bizim xilaskarımız olmalıdı. Biz belə düşünürdük. Zil qaranlıqda binadan çıxdıq. Erməni 
yaraqlıları qarşımızı kəsə bilmədilər. Döyüşə-döyüşə mühasirəni yardıq. Dinc sakinləri də götürüb Ağdam 
tərəfə yollandıq. Yolda babam və üç nəfər qoca şaxtadan dondular, meyitləri dəfn eləmək mümkün olmadı. 
İrəliləyib Naxçıvanik kəndinə çatdıq. Orada yenə da erməni yaraqlıları ilə rastlaşdıq. Onlar bildirdilər ki, silahı 
yerə qoyub təslim olsanız, sizi sağ-salamat buraxarıq Ağdama. Bu məkrli erməni hiyləsi idi. Yaxşı bilirdik ki, 
silahı yerə qoysaq bizi qəddarlıqla qırarlar. Odur ki, təklifə atəşlə cavab verdik. Xeyli inadlı döyüşdən sonra 
yaraqlılar yolumuzun üstündən çəkildilər. Beləliklə, az itkilərlə bir dəstə dinc əhalini gətirib Ağdama çıxardıq. 

İnanıram ki, qisas qiyamətə qalmayacaq, günahsız axıdılan qanlar yerdə qalmayacaq, nə vaxtsa 
qisasımızı alacağıq. 

 
Xocalı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Göyüş HƏSƏNOV: 
— Xocalının çətin günləri idi. Çörəkbişirmə sexinin müdiri Aydın Məmmədov dedi ki, kömək edin, 

Ağdama keçim. Oradan bir maşın un bir maşın da benzin gətirə bilərəm. Onu yola saldıq. Dekabrın 31-də 
Aydının göndərdiyi maşınları hərbçilər Xankəndinə aparırdılar. Bunun üstündən bir az keçməmiş Xankəndi 
istiqamətində sovet ordusuna məxsus hərbi texnika karvanının keçdiyini gördük. Yerli batalyonun komandiri 
Tofiq Hüseynov ratsiya ilə posta göstəriş verdi ki, həmin dəstəni saxlasınlar. Dəstədə 3 BRDM bir ədəd 
işıqverən mühərrik, iki ərzaqla dolu «Ural» maşın və 15-ə yaxın avtomat silah var idi. Yerli batalyonun və Aqil 
Quliyevin dəstəsinin köməyi ilə rus hərbiçilərini tərksilah etdik. Xankəndinə aparılmış unu və yanacağı geri 
qaytardıq. Lakin yanvarın 1-də rus hərbçiləri gözlənilmədən polis bölməsinə soxulub onları girov götürmək 
istəmişdilər. Tələb edirdilər ki, götürdüyümüz texnikanın yerini deyək. Hər iki tərəf silahlı olduğundan 
toqquşma ola bilərdi. Polis əməkdaşı Xəqani Səlimov qumbaranı hazır vəziyyətdə əlində saxlamışdı ki, əsir 
düşməsin. Tofiq Hüseynovun göstərişi ilə onları da tərk-silah etdik və Aqil Quliyevin dəstəsinin yerləşdiyi 
qərargaha gətirdik. Arada Tofiq Hüseynovu telefona çağırdılar O, gəlib xəbər verdi ki, Dadaş Rzayev 
tutduğumuz texnikanı buraxmağı xahiş edir. Nə isə... Tofiqi yenidən telefona çağırdılar. Bu dəfə Tofiq dedi ki, 
Dadaş Rzayev general Popovla danışıq aparıb və texnikaları qaytarmalıyıq. Yanvarın 2-si saat bir radələrində 
general Popov və dəstəsi ilə gəldi və texnikanı verməyəcəyimiz təqdirdə şəhəri alt-üst edəcəyini bildirdi Demək 
olar ki, üç günlük zəhmətimiz hədər getdi. Məcbur olub tutduğumuz texnikaları geri qaytardıq və bu bərədə mən 
müdafiə naziri Tacəddin Mehdiyevə bildirdim. O isə yaxın vaxtlarda 6 ədəd BTR göndərəcəyini dedi. Lakin 
nazirin dedikləri söz olaraq qaldı, bizə heç bir texnika göndərilmədi. 

 
“Azərbaycan”.-1997.-26 fevral.-№38.-S.2. 
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"Onların harayına çata bilərdik..." 
 
Qarabağ münaqişəsi başlananda Yaşar Mirzəyev Ağdamdakı 12 nömrəli yol-tikinti idarəsində iş icraçısı 

işləyirdi. 31 yaşınadək öz zəhməti ilə bir çox arzusuna çıraq yandırmışdı. Təhsili, işi, ailəsi, ev-eşiyi, 4 uşağı, 
dostları... Yaşadığı, doğulub boya-başa çatdığı Şelli kəndi Əsgəranla Naxçıvanikin qonşuluğunda idi. 
Hadisələrin ilk günündən bu kəndin camaatının dincliyi pozuldu, gecəsi-gündüzə qarışdı. Qeyrətli kənd 
cavanları canlarını sipərə çevirib düşmənə gözdağı oldular. 

Münaqişə müharibəyə çevriləndə Yaşar Şelli müdafiə dəstəsinə qoşuldu. Düşmən hər həmləsində nə 
qədər itki verib geri qayıtdı. Bu yerdə deyək ki, Şelli döyüşçüləri Ağdam işğal olunan günlərdə son anadək 
döyüşdülər, mühasirəni yarıb çıxdılar. Son anadək Şelli qadınları kişilərlə bir yerdə oldular. Şelli 
döyüşçülərindən şəhid Firdovsinin, Xosrovun igidliyi dillərə düşdü. 

Yaşarın döyüş yolu isə Xocalı binəsiblərini mühasirədən, əsirlikdən qurtararkən yarımçıq kəsildi. 35 
nəfəri xilas etmişdilər. Xurşud bağı deyilən yerdə daha 6 əsiri xilas edərkən namərd qülləsi bədənini deşib 
onurğasına ilişdi. Yaşar əlil arabasına möhtac oldu. 

Onunla hər görüşdə bu möhkəm iradəli insana dönə-dönə heyran oluram. Taleyinin belə gətirməsindən 
çox, sinəsindəki intiqam odunu söndürə bilməməsinə yanıb-yaxılır. Xocalı müsibətindən söhbət düşəndə tüstüsü 
təpəsindən çıxır: 

- Qardaş, belə zülm olmazdı. Gözümüz baxa-baxa Xocalıya divan tutdular. Həmin axşam postda idim. 
Şellidən Xocalı səması aydın görünürdü. Saat 9-dan Xocalının üstünə od yağdırmağa başladılar. Əvvəllər də 
belə atışmalar olurdu. Bir az keçmiş xocalılar kömək istədilər. Bakıdan həmin gün hər cür silahı olan bir dəstə 
döyüşçü gəlmişdi. Kimliklərini bilmədik. Dedik ki, gəlin birləşib köməyə gedək. Onlar müxtəlif bəhanələr 
gətirib çıxıb getdilər. Rayondakı hərbi hissələr də hərəkətə gəlmədi. Səhər 3-4 radələrində gördük ki, Şelliyə 
keçmək istəyən xocalıları qırırlar. Bütün kənd silahlı-silahsız hərəkətə gəldi. Aləm bir-birinə qarışdı. Mühasirəni 
yara bildik, yaralıları, meyidləri meydandan çıxartdıq. Anası öldürülmüş bələkdəki körpəni qardaşıma verib 
uşaqlarla irəli getdik. Özümüz 8 şəhid verdik. 11 nəfərimiz yaralandı. Ən ağırı mən və iki ayağı, bir qolu 
hərəkətsiz qalmış Nail Nəsirov olduq. 

Yaşarın gözündə intiqam odu parlayır. Əlil arabası yerində titrəyir: 
- Namərdlər Şelli uşaqlarının aldığı Qara qaya postunu ermənilərə verməsəydilər həmin gecə xocalılar 

Ağdama rahat keçə bilərdilər. Həmin gecə Ağdamdakı qüvvələr hərəkətə gəlsəydi yarımca saata Xocalıda 
olardıq, şəhər əlimizdə qalardı. Axı niyə, niyə, niyə? O gecə göz baxa-baxa Xocalıya divan tutuldu, "əmr 
yoxdur" deyib namərdlik, şərəfsizlik elədilər. İnanın, məni taqətsizliyim, taleyim yox, bax bu xəyanət odlayır, 
əridir. Axı, biz Xocalının harayına çata bilərdik... 

Yaşar Xocalıdan Ağdama pənah gətirən neçə-neçə qocanı, qadını, uşağı xilas elədi, sonadək döyüşdü, 
neçə düşməni məhv elədi, hünər göstərdi. İndi onun 4 uşağı böyütməsi, ailəsinə qanad gərməsi də əsl 
qəhrəmanlıqdır. Həyat yoldaşı Mətanət, bacısı Liza onun arxası, dayağıdır. Vətən yolunda gəncliyini, 
sağlamlığını, torpaq üstündə addım atmaq qabiliyyətini itirən bir oğula biz hamımız arxa, dayaq, ayaq 
olmalıyıq. 

 
Tahir AYDINOĞLU 

 
“Xalq qəzeti”.-1997.-27 fevral.-S.2. 
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Şəhidlərin gözü ilə 
 
Əli QULİYEV, polis starşinası: 

— 1988-ci ilin payızı idi. Dağlıq Qarabağın hər yerində olduğu kimi, Xocalı — Əsgəran istiqamətində 
ermənilər kütləvi iğtişaşlar törətmişdilər. Sentyabrın 18-də baş verən iğtişaş toqquşmaya səbəb oldu. Milli 
zəmində baş verən toqquşmada biz tərəfdən də, erməni tərəfdən də ölən və yaralananlar oldu. 

Mən o zaman Əsgəran rayon milis şöbəsində işləyirdim. Sabahı gün işə gedəndə məni iş yerində həbs 
etdilər. Şöbənin erməni rəhbərliyi, müstəntiqlər məni azərbaycanlıları günahlandıran ifadələr verməyi tələb 
edirdilər. Mən isə bütün mənəvi və fiziki zorakılıqlara, təzyiqlərə, təhqirlərə, cəzalara dözüb qalma-qal salan 
erməniləri ittiham eləyirdim. Başqa cür ola da bilməzdi, axı heç nədə təqsiri olmayan günahsız soydaşlarımın, 
duz-çörək kəsdiyim adamların üzünə eləmədiyi cinayət üçün necə dirənə bilərdim? 

Erməni «qanun keşikçiləri» dörd aya qədər mənə olmazın əzab-əziyyətlərini verəndən sonra iradəmi 
sındıra bilmədiklərini görüb həbsdən azad etdilər. Ancaq taleyin hökmlüyü daha dəhşətli Xocalı faciəsini 
yaşamalı oldum, bu faciənin göynərtisi ölənəcən qəlbimi sızladacaq. 

 
Elbrus Məmmədov, polis leytenantı: 
— Düşmən Xocalıya hücuma keçəndə mən qurğuların yanında idim. Əvvəllər çox döyüşmüşdük, amma 

bu dəfəki hücum əvvəlki hücumlara bənzəmirdi. On iki nəfər döyüşçüyə geriyə — xəstəxana səmtinə çəkilməyi 
əmr etdim. Orda üç saata qədər vuruşduq. Məqsədimiz bu idi ki, dinc əhali salamat çıxıb uzaqlaşsın. Amma 
gördük ki, şəhərin Qaladərəsi adlanan hissəsindəki türklər məhəlləsi odlara qalanıb, maskalı, dəbilqəli, zireh 
köynəkli sovet əsgərləri, saqqallı erməni yaraqlıları küçələrdə insan ovlayır, evlərə od vururlar. Ləngimək ölümə 
bərabərdir. Geri çəkilərkən meşədə on boş nəfərə qədər yerli sakin də bizə birləşdi. Biz təhlükəsiz cığırlarla 
Kətik kəndi tərəfə irəlilədik. Çətin hərəkət eləyirdik, qar, şaxta sifətimizi, əl-ayağımızı dondururdu. Təsəvvür 
edin, belə havada işıqlaşanda ayağımızı soyunub Qarqar çayını adladıq. Kətiyə yaxınlaşanda kəndin kənarında 
qoyulmuş topun yanında çoxlu erməni yaraqlısının durub yanan Xocalıya tamaşa elədiklərini gördük. 
Düşmənlər meşədən çıxdığımızı görmüşdülər. Dərhal atəşə tutdular. Biz atışa-atışa meşənin dərinliklərinə 
çəkildik. Bu dəfə dağdan Naxçıvanik tərəfə aşdıq, ikinci gün idi ac-susuz, daimi ölüm təhlükəsi altında 
dolanırdıq. Aclıqdan, donduğumuzdan ayaqlarımız getmirdi. Nə isə... Naxçıvanik həndəvərində de pusquda 
duran erməni cəlladları dəstəmizi qurğuşunla qarşıladılar. Yenə atışa-atışa uzaqlaşdıq, yol azmış iki nəfər 
yerlimiz də dəstəmizə qoşuldu. Bu dəfə həyatımız bahasına risqə getməyə qərar verdik. Fevralın 28-də qaranlıq 
qovuşan kimi Aranzəmin kəndinin lap ortasından keçib Gülablıya getməyi qarşımıza məqsəd qoyduq. Ara-
mızda boş-altı nəfər ermənicə danışan vardı. Əgər işdi-şayətdi, söz soruşan olsaydı, onlar cavab verməliydirlər. 
Ancaq ermənilərin ağlına gəlməmişdi ki, ölümünü gözləri altına alan xocalılar gəlib düz kəndin ortasından keçə 
bilərlər. Odur ki, bizdən şübhələnən olmadı, küçədən-küçəyə keçərək kəndi arxada qoyduq. Üç günlük əzablı 
«gəzintidən» sonra Gülablı kəndinə yetişdik. 

 
Şahmar USUBOV, Xocalı sakini: 
— Gecə saat bir radələrində zirehli texnikanın iştirakıyla hücuma keçən düşmən şəhərin ucqar 

məhəllələrindəydilər. Qızğın döyüş gedirdi, şəhər elə-belə təslim olmurdu. Əsasən avtomatla silahlanmış 
bizimkilər qəhrəmanlıqla vuruşur, öz həyatları bahasına adamları xilas eləməyə çalışırdılar. Ayaq-üstü 
məsləhətləşmədə plan qurduq ki, avtomatlılar daş binalarda düşmənin qabağını mümkün qədər çox saxlasınlar, 
ov tüfənglilər və başqaları əhalini şəhərdən çıxarıb meşələrə, dağlara aparsınlar. Məni də camaata köməyə 
göndərdilər. Bir saatdan sonra min nəfərə qədər adam Kətik dağları ilə Gülablı tərəfə irəliləyirdi. Qəfil atəşdən 
qaçıb hərə bir tərəfə dağılışdı, xırda qruplara bölünüb xilas üçün müxtəlif istiqamətlərə yönəldi. Hamı ölüm 
kabusundan yaxa qurtarmağa can atırdı. Ölümsə bizi hər addımda izləyirdi. 

Təxminən 300 nəfərlik dəstəmiz Ağbulaq yaxınlığında atəşlə qarşılandı. Yenə xırda qruplara bölündük. 
İndi bizim qrupda 100 nəfər qalmışdı. Atışma zamanı Tahir Xəlilov həlak oldu bir neçə adam yaralandı. Daş-
kəsəkli dağ cığırlarında, eniş-yoxuşlarda çox çətin hərəkət edirdik. Yaralılar xəstələr, qocalar, uşaqlar, qadınlar 
qar-boranda yeriyə bilmirdilər. Qəflətən pusquda gözləyən erməni yaraqlıları ilə qarşılaşdıq. Döyüş sursatımız 
tükənirdi, mənim patrondaşımda cəmi beş patron qalırdı. Ermənilər silahı yerə qoymağı tələb edirdilər 
Gözlərimin önündə türk Abdullanı — mesxeti türkü idi — iki nəfər başqasını vurdular. Mərkəz Quliyev ağır 
yaralandı Qaçmağa heyi çatmayıb taqətdən kəsilənlər əsir alındılar. Mən döyüş meydanından uzaqlaşdım. Tək-
tənha dağlarla Qarakənd səmtinə yollandım. Düşmən əhatəsində yeganə ümidim tüfəngimə gəlirdi. Fikirləşirdim 
ki, əgər ermənilərlə qarşılaşsam, son patronacan döyüşüb sonuncu patronu özümə vuracağam. Çox təpələr, 
dərələr, enişlər-yoxuşlar keçəndən sonra sağ-salamat gəlib Ağdama çıxdım. 
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Abil XUDAYAROV, Xocalı sakini: 
— Qırğın başlananda mən uşaqların, qadınların, qocaların nisbətən təhlükəsiz yerlərlə şəhərdən 

çıxarılmasına kömək eləyirdim. Adamlar dəstə-dəstə olub xilas üçün hərə bir tərəfə üz tuturdu. Mənim olduğum 
dəstə Kətik dağını aşıb Naxçıvanik istiqamətindən Ağdam ərazisinə keçməyi qərarlaşdırmışdı. Ancaq hər şey 
biz düşünən kimi olmadı. Hansı istiqamətə üz tutduqsa, sıx kolluqda, meşədə, qayalar arxasında, təpələrdə, 
dərələrdə gizlənib yolumu gözləyən ermənilər yalın əlli, dinc əhalini qaçıb canını qurtarmağı aman vermirdilər. 
Dəstələri yaxın məsafəyə buraxıb sıx atəşlə rəhmsizliklə biçib tökürdülər. Dan üzü ağaranda bir kəndə çatdıq. 
Uzaqdan iki nəfər əl eləyirdi. Aclıq, soyuq, yorğunluq hamını taqətdən salmışdı. Körpələr, xəstələr, yaralılar, 
qocalar dözmürdülər. Beş-altı nəfər donub yolda qalmışdı. Ölənləri dəfn eləməyə nə vaxt, nə şərait vardı. 
Qısası, kəndi görəndə sevindik, dedik, yəqin Ağdamın kəndlərindən biridir. Lakin kəndin girəcəyində hər 
tərəfdən yaraqlılar çıxıb çoxlaşdılar bizi aramsız atəşə tutdular, dəstəmizdəki altı-yeddi əli-silahlı cavan atəşə 
atəşlə savab verdi. Dəstəmizdən xeyli ölən və yaralanan oldu. Gördük bunlarla döyüşü davam etdirsək 120 
nəfərdən biri də sağ qalmayacaq. Odur ki, atəşi kəsdik, kimsə köynəyini ağ bayraq kimi yuxarı qaldırdı. 
Yaraqlıların əhatəsində kəndin meydanına aparıldıq Bizi sıraya düzüb cərgəmizdən əynində hərbi və polis 
geyimi olan on üç gənc çıxardılar. Onları aparandan təxminən on dəqiqə sonra meşədən avtomat güllələrinin 
səsi eşidildi. Hündürboy, iri cüssəli yaraqlı-quldurların başçısı idi — üstümüzdə qiymətli nə vardısa, təhvil 
verməyi tələb elədi. Kimin nə qədər pulu, zinət əşyaları vardısa, kisəyə atdı. Oradan bizi gətirib tələyə saldılar 
yazıqları gəldiyindən hərəmizə bir ovuc qovurğa və soyutma kartof verdilər. Ertəsi gün yenə sıraya düzüb 
Ağdam tərəfə apardılar. Əvvəl düşündük ki, kənddən çıxarandan sonra bizi güllələyəcəklər. Ağdam ərazisinə 
yetişəndə yaraqlılar qayıdıb getdilər. Bizə dedilər ki, sizə dəymirik, azad edirik. Üç gündə yüzlərlə dinc adamı 
vəhşiliklə qıran ermənilərdən ilk dəfə “mərhəmət” gördük.  

 
Əli ORUCOV, pensiyaçı: 
— O məşum gecədə Xonçalıda zülm ərşə dirənmişdi Erməni yaraqlıları və 366-cı alayın əsgər və 

zabitləri dinc əhalini əynində polis və hərbi geyim olan cavanları amansızlıqla qırırdılar. O gecə doqquz ailə bir 
yerdə əsir düşdük. Ermənilər on səkkiz nəfərimizi güllələdilər. Qızım Məlahətə üç güllə dəydi, yazıq körpəm 
qucağımda keçindi, gəlinim Mələk dərhal öldü, onun iki yaşlı uşağı qucağında öldürüldü, oğlum Nəbi yaralanıb 
əsir alındı Ancaq iyirmi iki yaşlı oğlum Famildən heç bir xəbər-ətər çıxmadı... 

Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə batalyon komandiri Tofiq Hüseynov iki əsgərlə daldalandığımız Cəlil 
kişinin evinə gəldi. Bayırda qırın gedirdi, oğlum Tofiqi görən kimi ona qoşuldu. Onlar döyüşə-döyüşə adamların 
mühasirədən çıxmasına şərait yaratmağa çalışırdılar. Kiçik döyüşçü dəstəsi evdən-evə, küçədən-küçəyə keçərək 
sakinlərə daha duruş gətirməyin mümkün olmadığını, necə olur-olsun düşmən əhatəsindən sağ çıxmağı 
xəbərdarlıq eləyirdilər. Ancaq biz evdən çıxmağa macal tapmadıq. 

Mən yaralı oğlum Nəbi ilə əsir düşdüm. Ermənilər bizi Xankəndinə apardılar. Orada elə işgəncələr 
verirdilər ki, gözlər kor olsun, görməsin. Nəhayət, bir aydan sonra Nəbini, üç aydan sonra məni erməni əsirləri 
ilə dəyişdilər. 

İndi beş ildir ki gözlərim yollarda qalıb. Familimi gözləyirəm. Bütün axtarışlarım nəticəsiz qalıb. Nə 
ölüsü bilinir, nə dirisi. O vaxt Xocalıda olub oğlumu görən varsa xahiş edirəm, mənə bir soraq versin, dilim-
ağzım qurusun, əgər həlak olubsa, daha gizlətmək lazım deyil, açıq desinlər, bu da dərdli ataya, nisgilli anaya 
bir təsəlli olar. 

 
Yaqub QULİYEV, Xocalı sakini: 
— 25-i gecəsi Xocalı odlara qalandı. Mən atam, oğlum dəhşətli qırğından qaçıb qurtarmağa çalışan bir 

dəstə xocalılarla səhərə qədər cəhənnəm əzabıyla quldur yuvası Naxçıvanik kəndinə çatdıq keçidlərdə pusqu 
quran qaniçən ermənilər gəldiyimizi duyub bizi şiddətli atəşə tutdular. Mərmilər nicat axtaran xocalıların tən 
ortasında partlayırdı Orada çoxlu adam şəhid oldu. Belimdə qaçırdığım ağsaqqal atama güllə dəydi. Yazıq 
kişinin meyitini qar üzərinə qoyub oğlum İlhamın təkidi ilə uzaqlaşdım. Naxçıvanik yaxınlığında Bahadur 
Səlimovu üç oğlu ilə, Arazı, Mikayılı, Zəkəriyyəni iki oğlu ilə, Talehi, Qaçayı oğlu, gəlini, Elman müəllimin 
anası Məhruzə xanımı və başqalarını qətlə yetirdilər. Mən uç yerimdən yaralı halda ardıc kolunun arxasında 
daldalanmışdım. Gördüm ki, bizim bizimkilərdən 50 nəfəri əsir tutub apardılar. Sonra vəhşilər insan ovuna 
çıxdılar, dörd ətrafı axtarmağa başladılar. Kimi tapsalar yerində güllələyirdilər. Mənin gizləndiyim kolun yan-
yörəsindən o yan-bu yana dəfələrlə keçən yaraqlılar təsadüfən məni görmədilər. Həmin kolda gecələyəsi oldum 
üstümə qar yağır, şaxta düşürdü. Yaralarım sızlayırdı.  

Sübh tezdən enib özümü Qar-qar çayına vurdum buzlu suyun içərisi ilə Əsgəranı keçib Ağdama getmək 
əvəzinə özümü itirib Qara qayadan Xocalı istiqamətinə getmişəm. Aralıdan bir nəfər tələsik keçirdi, onu 
səslədim, yaxınlaşdı, bu yerlim Vaqif idi. O mənə dedi ki, deyəsən başını itirmisən, düşmənin içinə gedirsən. 
Doğurdan da başımı itirmişdim. Vaqiflə geri qayıtdım. Yolda bir yerdə oturub nəfəsimizi dərdik. Əsgəranı 
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keçmişdik, dəmiryol stansiyası geridə qalmışdı. Buradan o yana bir qədər təhlükəsiz idi. Mən Vaqifə bildirdim 
ki, buraları yaxşı tanıyıram. O, başqa yerdən getməyi təkid elədi. Biz orada ayrıldıq. Mən xəlvəti cığırlarla gəlib 
Ağdama yetişdim. Sonralar görənlər xəbər gətirdilər ki, Vaqifi Əsgəran yaxınlığında öldürüblər. 

 
Oqtay QULİYEV, rayon polis şöbəsi rəisinin müavini, polis kapitanı: 
— Xocalıda cəmi bir tank əleyhinə qumbaraatan, üç pulemyot, üç raket qurğusu vardı, zirehli texnika və 

top yoxudu. O dəhşətli gecə üstümüzə 1500 nəfərdən ibarət, təpədən dırnağa silahlanmış 366-cı alay, 40-dan 
çox zirehli texnika, toplar, raketlər və əlavə yüzlərcə erməni piyadası hücuma keçmişdi. Hücum gözlənilməz və 
qarşısıalınmaz olduğundan hamı başını itirmişdi. 

Axşam saat 11-də bütün müdafiə xətlərimiz, səngərlərimiz güclü atəşə məruz qaldı, onlarca mermi, 
minlərcə güllə ilk andan döyüşçülərimizin sırasını xeyli seyrəltdi. 

İlk hədəflərdən biri aeroport idi. Komandirimiz Əlif Hacıyev döyüşün miqyasından dərhal anladı ki, tab 
gətirmək mümkün olmayacaq, aeroportdan düşmən istifadə etməsin deyə, dispetçer pultunu partladıb geri 
çəkilməyi, əhalini xilas eləməyi əmr etdi. Xocalının Qaçqınkənd deyilən hissəsi od içində yanırdı. Adamlar 
dəhşət içərisində müxtəlif istiqamətlərə qaçırdılar. Biz on beş nəfər əlisilahlı 300 nəfərə qədər əhalini qoruya-
qoruya Ağdam tərəfə çəkilməyə çalışırdıq. Amma hansı səmtə üz tuturduqsa, pusquda hazır dayanan 
ermənilərin güllə-baranı ilə rastlaşırdıq. Bir tərəfdən də qar, qılınc kimi kəsən şaxta bizi çaşdırırdı. 

...Səhər açılırdı, uzaqda bir kənd göründü, oranı Ağdamın kəndi bilib ora tələsdik. Yaxınlıqda təpədə iki 
nəfər bizə əl eləyirdi. Dəstəmiz həmin adamlara çatanda onlar çoxlaşdılar, ağacların arxasına keçib açıqlıqda 
qalan, şaxtadan donmuş xocalıları gülləyə tutdular Biz silahlılar döyüşür, sağ qalanlar qaçıb canlarını 
qurtarmağa çalışırdılar. Orada anamı da itirdim. Döyüşə-döyüşə Abdal kəndinə çatdıq. Özüm salamat qalsam da 
yan-yörəmdə çoxlu adam həlak oldu. 

Bir hadisə heç yadımdan çıxmır. Meşəli istiqamətində qeyri-bərabər döyüşə girdik. Mən gecənin 
qaranlığında yüyürüb ekskavatorun alında mövqe tutdum. Döyüşçülərdən kimsə mənim yanıma uzanmışdı, ona 
güllə dəydi, mən isə yerimi dəyişməliydim. Vaxt o qədər dar idi ki, onun şəxsiyyətini öyrənmək üçün heç 
olmazsa sənədlərini götürməyə macal tapmadım. Axı ölüm hamını qara kabus kimi izləyirdi. Bir də ki, heç 
özümün də sağ qalacağıma gümanım yox idi. Bununla belə çox heyfsilənirəm ki, o adamım şəxsiyyətini 
müəyyənləşdirə bilmədim. Axı indi itkin düşmüş əzizlərini axtaranlar çoxdur, hələ də gözləri yolda qalan ki-
misə gözləmək əzabından qurtarardım. 
 

“Azərbaycan”.-1997.-27 fevral.-№39.-S.2. 
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Sükut dəqiqəsi 
 

Kədərli ovqat doğuran bu mərasim xalqımızın qan yaddaşının ifadəsinə çevrilərək hər il fevralın 26-da 
Xocalı faciəsinin dəhşətini hamımıza, bütün dünyaya xatırladacaq, erməni faşistlərinin törətdiyi vəhşiliyi 
unutmamağa, daim sayıq olmağa, birliyimizi möhkəmlətməyə çağıracaqdır. 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq fevralın 26-da saat 17.00-da 
respublikanın bütün ərazisində qeyd edilən sükut dəqiqəsi imperialist qüvvələrin bilavasitə iştirakı və 
havadarlığı ilə Ermənistan silahlı birləşmələrinin törətdikləri, tarixdə misli görünməmiş Xocalı soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsinə ehtiram anı idi. Həmin anda respublikamızın hər yerində şəhər və rayonlarda, qaç-
qınların çadır şəhərciklərində, xocalılıların müvəqqəti məskunlaşdıqları yerlərdə, idarə, müəssisə və təşkilatlarda 
hər bir vətəndaş bu müdhiş faciənin qurbanlarının, həm də təkcə onların deyil, ölkəmizə qarşı hərbi təcavüz 
nəticəsində həlak olanların hamısının, bütün şəhidlərimizin xatirəsini yad etdi. Həmişə - xalqımız, millətimiz, 
müstəqil Azərbaycanımız yaşadıqca hər il biz sükut dəqiqəsində bir anlığa xəyala dalacaq, günahsız insanların 
xatirəsinə öz ehtiramımızı bildirəcəyik. 

Respublika prezidentinin müraciətində deyildiyi kimi Xocalı soyqırımı erməni faşizminin iç üzünü bir 
daha açıb göstərməklə, təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tarixi cinayətdir və 
beynəlxalq hüquqa uyqun olaraq sivilizasiyalı dünya tərəfindən məhkum edilməlidir. 

Xalqımız əmindir ki, həmvətənlərimizin — qocaların, qadınların, uşaqların, hətta südəmər körpələrin 
Xocalıda tökülən qanı yerdə qalmayacaq. Azərbaycanın işğal edilmiş əraziləri azad olunacaq, qaçqınlarımız 
doğma yurdlarına qayıdacaq, yurdumuza əbədi sülh gələcəkdir. Buna nail olmağın ən vacib şərtləri isə müstəqil 
dövlətimizi daim möhkəmləndirmək, Azərbaycanın bütün dünyada tanınmış müdrik prezidentinin ətrafında 
daha sıx birləşmək, respublikamızın işıqlı sabahı naminə yorulmaz, məqsəd-yönlü fəaliyyətində ona fəal yardım 
göstərməkdir. 

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 
 

“Azərbaycan”.-1997.-27 fevral.-№39.-S.2. 
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Xocalı dərdi unudulan deyil 
 

Xocalı soyqırımının dəhşətlərini yaşamış 116 ailə Mingəçevirdə müvəqqəti sığınacaq tapmışdır. Qanlı 
faciənin 5-ci ildönümü münasibətilə şəhər icra hakimiyyəti aparatında xocalılılarla görüş keçirilmiş, Şəhidlər 
xiyabanında ümumşəhər mitinqi olmuşdur. Hər ailəyə 30 min manat yardım göstərilmiş, Xocalı şəhidlərinin 
xatirəsinə ehsan verilmiş, Quran oxunmuşdur. 

Fəaliyyətini Mingəçevirdə davam etdirən Xocalı Maliyyə-İqtisad Kollecində «Əsrin faciəsi» fotosərgisi 
təşkil olunmuş, Dövlət Dram Teatrında İsmayıl İmanzadənin «Xocalı notları» poeması əsasında hazırlanmış 
tamaşa göstərilmişdir. 

Təhsil, mədəniyyət ocaqlarında, əmək kollektivlərində Xocalı faciəsinin şahidləri ilə görüşlər, ədəbi-
bədii gecələr keçirilir. Çıxış edən xocalılılar onlara həmişə ümid yeri, mənəvi dayaq olduğuna görə Azərbaycan 
prezidenti Heydər Əliyevə minnətdarlıq edirlər. Onlar çətin günlərdə xocalılılara yardım göstərən, 
mingəçevirlilərin qayğı və xeyirxahlığını da unutmayacaqlarını bildirirlər. 
 

“Azərbaycan”.-1997.-27 fevral.-№39.-S.2. 
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"Xocalı - dünyanın ən ağır yası" 
 

H. Aslanov adına zabitlər evinin kollektivi şəxsi heyət ilə birlikdə Xocalı soyqırımının 5 illiyi ilə 
əlaqədar tədbir keçirmişlər. 

Xocalı qaçqınları və Respublika Qadın və İnkişaf Cəmiyyəti üzvlərinin dəvət olunduqları tədbiri 
Müdafiə Nazirliyi mədəniyyət şöbəsinin rəisi baş leytenant Abdulla Qurbani açmış, şəhidlərin ruhu bir dəqiqə 
sükutla yad edilmişdir. 

Müdafiə Nazirinin müavini polkovnik Mehman Səlimov, Xocalı şəhər icra hakimiyyəti başçısının 
müavini Göyüş Məmmədov, Azərbaycan Dillər İnstitutunun müəllimi Rəna Məmmədova və başqaları Xocalı 
soyqırımı ilə əlaqədar şəxsi heyət qarşısında çıxış etmişlər. Qeyd olunmuşdur ki, bu faciə xalqımızın qan 
yaddaşıdır, onu heç vaxt unutmaq olmaz. 

Rəsmi hissədən sonra Arif Məmmədovun ssenarisi, Mirxalid Salayevin musiqisi əsasında "Xocalı 
dünyanın ən ağır yası" adlı əbədi-bədii, musiqili kompozisiya göstərilmişdir. 

 
Telman SƏMƏDOĞLU 

 
“Xalq qəzeti”.-1997.-28 fevral.-S.5. 
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1998-ci il 
 

Xocalı – ləkələnib öldürülən şəhər 
 

Biz bu binanı yenidən tikməliyik 
 

Hərdən yuxularımda bir şəhər görürəm. Ağban-ağban evləri od içində, adamları vahimə içində 
qaçışan, keçənin qaranlığında, səmadan baxanda ulduz kimi yanan şəhər... Mən heç vaxt bu şəhərdə 
yaşamamışam. Mən bu şəhərin sakinləri ilə küçədə rastlaşıb salamlaşmamışam, gecələr eyvanlarından ay 
işığına baxmamışam. Amma mənim bu şəhərdən ötrü burnumun ucu göynəyir... 

 
20-ci əsr sona çatmaqdadır. Biz azərbaycanlılar 21-ci əsrə özümüzlə nə aparırıq? Deyəsən, faciələrdən 

başqa boxçamızda heç nə yoxdur. Bu əsrdə bizim böyük faciələrimiz çox olub. Amma biz onların çoxunu 
unutmuşuq. Məni qınamayın: əsrin əvvəlində Bakıda baş vermiş mart qırğınlarını bəyəm çoxmu xatırlayırıq? 
Axı bu faciə öz miqyasına, qurbanlarının sayına görə çox böyük olub. Biz illər keçdikcə faciələrimizi unuduruq. 
Biz erməni deyilik - ağlaşma qurmağı, faciələrimizi dünyaya görk eləməyi bacarmırıq. Bu, yaxşıdır, yoxsa pis, 
deyə bilmərəm. Bəlkə də elə bunun kökü ondadır ki, əslində bu faciələr bizim milli faciələrimiz deyil. Hə, yenə 
də məni qınamayın. Bunlar olsa-olsa, ayrı-ayrı adamların, ayrı-ayrı obaların, kəndlərin, şəhərlərin faciəsidir. Biz 
deyirik: Xocalıda yesir gününə salınan, öldürülən, əsir götürülən, hələ də çoxundan xəbər-ətər bilinməyən 
analar, bacılar, körpələr bizim analarımız, bacılarımız, körpələrimizdir. Doğrudanmı bu belədir?! 

Mən buna inanmaq istərdim. Çünki mən də sizin kimi Ağdam işğal olunanda Füzulinin, Füzuli işğal 
olunanda Cəbrayılın, Şuşa "gedəndə" Qarabağın, Qarabağ "gedəndə" Azərbaycanın susmasının şahidiyəm. 
Xocalı məhv ediləndə də Azərbaycan şirin yuxuda idi. Və yenə də əvvəlki sözümün üstündə dururam: əgər 
doğrudan da Xocalının məhvi bizim milli faciəmiz olsaydı, üstündən keçən 6 ildə qisas alardıq, heç olmasa, 
qisas almağa cəhd göstərərdik. Bu 6 ildə artıq "bu qan yerdə qalmaz" sözünü də adiləşdirmişik, artıq bu sözü də 
elə bil özümüzə təskinlik üçün deyirik. Əslində isə... Əslində, biz qanımızın nahaq axıdılmasına, NAHAQ 
QANIN yerdə qalmasına öyrəncəli millətik. Bu, bizim tariximizdir... 

1992-ci il, 26 fevral... həmin soyuq qış keçəsində ermənilər rusların köməyi ilə bir türk şəhərini yer 
üzündən sildilər. Xocalı qədim yurdumuz olsa da, şəhər kimi təzə idi. Xocalı bu şəhər həmin gecə üzərinə itlər 
tökülmüş körpəyə bənzəyirdi. İtlər bu körpəni tikə-parça eləyirdilər, didişdirirdilər-biz susmuşduq, özümüzü 
görməzliyə, bilməzliyə vurmuşduq. Dünyanın hardan xəbəri olacaqdı ki? 

Xocalı bir şeyi yadımıza saldı ki, erməni heç vaxt bizə dost ola bilməz. Biz bu vəhşiliyi heç vaxt 
unutmamalıyıq. Görünür, belə bir vəhşi millətlə qonşu olmaq bəxtimizin qaralığındandır (Bilirəm, kimsə 
sözlərimi düşmənçiliyə çağırış kimi yoza bilər. Amma mən jurnalist olmaqdan başqa həm də insanam, bu 
millətin bir nümayəndəsiyəm və Xocalının məhvini heç cür unuda bilmərəm. Mənim (heç sizin də!) bu faciəni 
unutmağa haqqım yoxdur. hə, mən düşmənçiliyə çağırıram!). 

...Şəhərlər də insanlar kimidir. Onlar da dünyaya gəlir, böyüyür, yaşayır və ... ölür. Sivilizasiya tarixi 
özündə torpağa gömülmüş minlərlə şəhəri saxlayır. Bu şəhərlərin təbii fəlakətlərdən - zəlzələlərdən, 
daşqınlardan və sairədən "ölənləri" də var, insanların məhv etdiyi də. Şəhərlər də öz əcəlləri ilə ölməlidir. 
Xocalı bizim nakam şəhərimizdir... 

Şəhərlər də insanlar kimi unudulur, təklənir, öldürülür... Xocalı! Yandırılan, yerlə yeksan olunan, 
adamları qəddarlıqla öldürülən, soyuqdan donan şəhərim! Mən səndə yaşamaq istərdim. 

... Həmin gecə və 27 fevralda Xocalı - Ağdam arasında meşələrdə körpələr soyuqdan donurdular, buz 
bağlayırdılar. 

1992-ci ilin 26 fevralından sonra bu məmləkətdə ürəyini buz kimi saxlamaq çox çətindir... 
Deyirlər, indi Xocalının yerində 2-3 evin xarabalıqları qalıb. Xocalı bizim milli heysiyyətimizin 

uçurulmuş binasıdır. 
Biz bu binanı yenidən tikməliyik. 
 

Hacı Zamin 
 

“Azadlıq”.-1998.-26 fevral.-S.1,4. 
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Diaspor susmamışdı 
 

Almaniyada soydaşlarımız Xocalı faciəsinə biganə qalmamışdılar 
 

Azərbaycanın şimalındakı son illərin faciələri kimi, Xocalı soyqırımı da xaricdəki soydaşlarımızı 
biganə qoymamışdı. Müxtəlif Avropa ölkələrində, o cümlədən Fransa, Norveç, Danimarka, İngiltərə, İsveç, 
Belçika, Hollandiya, Almaniyada bir-birinin ardınca çoxlu etiraz və həmrəyik mitinqləri olmuşdu. Bu 
aksiyaların ən mütəşəkkili Almaniyada həyata keçirilmişdi. 

 
Faciədən az sonra - martın 7-də eyni vaxtda üç alman şəhərində Bonn, Hamburq və Berlində irimiqyaslı 

siyasi etiraz nümayişləri təşkil edilmişdi. Bonndakı aksiya, bu şəhərin siyasi mərkəz olması səbəbindən, daha 
effektli olmuş və Almaniyanın siyasi dairələrinə müsbət təsir göstərmişdi. Rusiya səfirliyinin qarşısında 
keçirilən həmin tədbirə yerli jurnalistlər də dəvət edilmiş, bu aksiyanın qərarı etiraz məktubu şəklində səfirliyin 
nümayəndəsinə təqdim olunmuş, eləcə də yerli ictimaiyyət arasında paylanmışdı. 

Bu aksiya yerli ictimaiyyəti bölgədəki vəziyyət barədə daha obyektiv informasiya ilə təmin etmək 
vəzifəsini qismən də olsa həll etdi və alman mətbuatının diqqət mərkəzindən kənarda qalmadı. Bonnda nəşr 
olunan nüfuzlu "Bonner Rundfshau" qəzeti 1992-ci il, 9 mart sayında "Azərbaycanlıların Rusiya səfirliyi 
qarşısında etiraz aksiyası" adlı irihəcmli obyektiv məqalə dərc etmiş və Xocalı faciəsinə görə Azərbaycanla 
həmrəyliyi gücləndirməyə çağırmışdı. Milli mühacirət mətbuatımız da bu məsələyə xüsusi diqqət yetirmişdi. 
"Ana dili" qəzeti (Bonn) özünün 1992-ci il mart nömrəsini bütünlüklə bu faciəyə həsr etmiş, 7 mart aksiyasının 
qərarını, "Azərbaycan kültür ocağı"nın (Bonn) bu faciəni pisləyən bəyanatını almanca vermişdi. 

1992-ci il martın 7-də Hamburqda təşkil olunmuş siyasi etiraz mitinqi formal olaraq "Azərbaycan-alman 
kültür cəmiyyəti"nin egidası altında keçirilsə də, onun istər hazırlanmasında, istərsə də gedişində bütün 
təbəqələrdən olan azərbaycanlı vətənpərvərlər, eləcə də türk diasporunun nümayəndələri və alman ictimaiyyəti 
də iştirak etmişdi. 

Martın 7-də daha bir alman şəhərində - Berlində xüsusi olaraq Xocalı faciəsinə etiraz kimi təşkil 
olunmuş Qarabağ Təşəbbüsü Təşkilatının" çağırdığı mitinq özünün həm miqyasına, həm də effektinə görə daha 
mütəşəkkil təsir bağışlayırdı. "RNO-TEST-und TVAUER-MASN" ("Etiraz və matəm yürüşü") adlandırılan bu 
mitinqdə minlərlə sülhsevər adam iştirak etmişdi. 

20 Yanvar faciəsinin əks-sədası kimi meydana çıxıb formalaşan "Azərbaycan-türk-alman kültür və 
dostluq cəmiyyəti" də (Maynts) Xocalı faciəsinə kəskin reaksiya vermiş və onu pisləmişdi. Maynts, Frankfurt-
Mayn, Visbadendəki və ətraf şəhərlərdəki çoxsaylı türk diasporu ilə daha sıx əlaqələr quran bu cəmiyyət martın 
9-da Mayntsda minlərlə adamın iştirak etdiyi passiv nümayiş keçirmiş, ictimaiyyəti və kütləvi informasiya 
vasitələrini Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyə, Xocalı qurbanlarına humanitar yardım göstərməyə çağırmışdı. Bu 
faciə Azərbaycan milli-demokratik təşkilatlarının işində bu və ya başqa səbəbdən iştirak etməyən 
həmvətənlərimizin böyük bir qismini də hərəkətə gətirib fəallaşdırmışdı. 

Göründüyü kimi, Xocalı faciəsi Avropadakı Azərbaycan diasporuna bir çox aspektlərdən oyadıcı təsir 
göstərmiş, onları fəallaşdırmış və milli maraqlarımız uğrunda yeni, faydalı təşəbbüslərə sövq etmişdi. Bu cür 
fəallıq özünü bir tərəfdən siyasi etiraz aksiyalarının təşkilində, ikinci tərəfdən isə Azərbaycana humanitar 
yardım kampaniyasının getdikcə güclənərək müəyyən mənada davamlı sosial hərəkata çevrilməsində göstərirdi. 

 
R.Z. Almaniyadan aldığımız məlumata görə, dünən günorta Bonnda Xocalı faciəsinin 6-cı ildönümü 

ilə bağlı bu şəhərdəki Ermənistan səfirliyi qarşısında Avropa Türk İslam Birliyi etiraz mitinqi təşkil edib. 
Səfirlik qarşısına qara çələng qoyulub. Axşam isə bu təşkilatın qərargahında Xocalı faciəsi şəhidlərini anma 
mərasimi keçirilib. Mərasimdə Ermənilərin Qarabağ və Xocalıda törətdikləri qətliamları əks etdirən rəsm 
sərgisi də göstərilib. 

 
Famil Cəfərov 

 
“Azadlıq”.-1998.-27 fevral.-S.4. 
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1999-cu il 
 

Ağlasığmaz xəyanət 
 

Erməni vəhşiliyinin Xocalıda qanlı izləri 
 

"...əgər Xocalı faciəsi bir tərəfdən erməni işğalçılarının vəhşiliyinin nəticəsi olubsa, ikinci tərəfdən 
də bizim dövlət orqanlarının, o vaxt respublikaya rəhbərlik edən səlahiyyətli şəxslərin cinayətkarlığı, 
etdiyi cinayətlər nəticəsində və hətta deyə bilərəm, xəyanətlər nəticəsində mümkün olubdur. Ona görə də 
biz bu soyqırımını pisləmək, ermənilərin bu vəhşiliyini dünyaya göstərmək, yaymaq, onları bir vəhşi kimi 
ifşa etməklə yanaşı, eyni zamanda, özümüzün-özümüzə etdiyimiz cinayəti, xəyanəti də aşkar etməliyik". 

 
Heydər ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Kim nə deyir-desin, o qənaətdəyik ki, tarixdə bənzəri olmayan müsibətlərin başımıza gətirilməsinin ən 

böyük günahkarlarından biri, bəlkə də birincisi, unutqanlığımızdır. Əgər elə olmasaydı, 1905, 1918-1920, 1948-
1953-cü illərdə ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırımları unudulmaz, tarixin ibrət dərslərindən nəticə 
çıxarılardı. Axı, biz qarı düşməni dost etmək istədikcə türk qanına yerikləyənlər daha da azğınlaşır. Və nə qədər 
ki, iblisin başı əzilməyib, Azərbaycana və Azərbaycan xalqına dinclik olmayacaq. 

Hər il fevralın 26-sı Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirə günüdür. Acı, dəhşətli xatirə günü. Qara 
bayram. Məhz həmin gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı Xocalıda nələr törədildiyi və kimlərin bu işdə günahkar 
olduğu barədə bir daha qənaətə gəlmək istəyir. Biz o fikirdəyik ki, erməni soyqırımının anatomiyasını tarix hələ 
müəyyən müddət sonra açacaq. 

İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı 
qüvvələri Xankəndində yerləşən keçmiş SSRİ-yə məxsus 366-cı alayın hərbi texnikası və şəxsi heyəti ilə 
birlikdə Xocalıya hücum etmişdir. Mülki əhaliyə qarşı soyqırımını həyata keçirmək, şəhəri yerlə-yeksan etmək 
məqsədilə təcavüzkar 92 ədəd ağır tank, piyadaların döyüş maşını və başqa müasir hərbi texnikadan istifadə 
etmişdir. Hücum əməliyyatına 366-cı alayın komandiri Zarviqarovun razılığı ilə 3-cü batalyonun komandiri 
Yevgeni Nabokix rəhbərlik etmişdir. Kütləvi qırğınların törədilməsində milliyyətcə erməni olan S.Ohanyan və 
V.Çitçiyanın komandirlik etdiyi 2-ci və 3-cü batalyonlar xüsusilə azğınlıq etmişlər. Xocalı şəhəri yerlə-yeksan 
edilmiş, 355 nəfər xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmiş, 120 nəfər itkin düşmüş, 337 nəfər girov götürülmüş, 429 
nəfərə isə müxtəlif dərəcədə bədən xəsarəti yetirilmişdir. Sadalanan quru statistik rəqəmlər arxasında 
Azərbaycan xalqının ərşə dirənən fəryadı durur. Heç şübhəsiz, bu fəryadın "haçadilli alov"u Xocalını qanına 
qəltan edənlərdən öz qisasını alacaqdır. 

Aşağıda Xocalı soyqırımı ilə bağlı şahidlərin dediklərini "Respublika"nın oxucularına təqdim edirik. 
Kamil DƏRƏLƏYƏZLİ, Xocalı təyyarə limanı  polis şöbəsi rəisinin sabiq müavini 
-1988-ci ildən başlayaraq Xocalı aeroportundan erməni separatçıları maksimum yararlanırdılar. Hava 

yolu ilə Ermənistandan, habelə dünyanın bir sıra dövlətlərindən "məzlum ermənilər" üçün maddi yardım və 
silah-sursat gətirilirdi. Bu özbaşınalığın qarşısını almaq üçün hava limanını nəzarət altına almaq lazım gəlirdi. 
Belə bir çətin vəzifə DİN Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin rəisi, polis polkovniki Oqtay Əliyev tərəfindən 
həyata keçirildi. Təxminən 25 nəfər polis əməkdaşı Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əlif Hacıyevin rəhbərliyi ilə 
Xocalı aeroportunu 1990-cı ildən etibarən nəzarətə götürdülər. Mən həmin əməkdaşlardan biri idim. 

Hadisələrin daha da kəskinləşdiyi günlər Xocalı aeroportuna "Yak-40" markalı təyyarələr 
Ermənistandan uçmaqla onlarla reys edirdi. Sərnişinlərin arasında kimlər yox idi: məşhur daşnaklar Silva 
Kaputikyan, Zori Balayan, erməni kilsəsinin başçısı keşiş Vazgen və başqaları. Onların Dağlıq Qarabağa hər 
gəlişi azərbaycanlı kəndlərindən birinin yandırılması, vətəndaşlarımıza divan tutulması ilə nəticələnirdi. 

1991-ci il fevralın 8-də SSRİ Yazıçılar İttifaqının nəzdində fəaliyyət göstərən "Yenidənqurmanı 
dəstəkləyən aprel təşkilatı"nın üzvləri - kontr-admiral, yazıçı, deputat Timur Qaydar Arkadiyeviç, yazıçı, 
deputat Çernenko Yuriy Dmitriyeviç, kinorejissor, yazıçı Ovnaçskiy Valentin Dmitriyeviç, yazıçı Nuykin 
Andrey Aleksandroviç və jurnalist Nuykina Qalina Vladimirovna Dağlıq Qarabağa gəlmişdilər. Zori Balayanın 
tapşırıqlarına əməl edən beşliyin Xankəndi erməniləri ilə görüşü Qaradağlı kəndinin süqutu ilə nəticələndi. 

Məşhur ermənipərəst, beynəlxalq miqyasda erməni separatizmini dəstəkləyən, İngiltərə Lordlar 
Palatasının üzvü Baranesso Koksun Dağlıq Qarabağa hər səfəri isə ermənilərin əl-qolunu açır, onlar daha da 
vəhşiləşirdilər. 1991-ci ilin iyun ayında onunla Xocalı aeroportunda rastlaşdım. Koksu bir qrup jurnalist 
müşayiət edirdi. Aramızda belə bir dialoq oldu: 

- Xanım, səfərinizin məqsədi? 
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- Qaçqınlarla görüşmək üçün gəlmişəm. 
- Buyurun, gedək Xocalıya. Sizi qaçqınlarla görüşdürüm - Ermənistandan, Xankəndindən, 

Həsənabaddan olan qaçqınlarla. 
- Ermənistandan qaçqın yoxdur. 
Mən pasportumu ona göstərib özümün də qaçqın olduğumu təsdiqlədim. 
O inanmadı, hiddətlə pasportu mənə qaytarıb dedi: 
- Bu, ermənilərə qarşı aparılan böhtandır. 
Bax, Xocalı faciəsi ərəfəsində vəziyyət belə idi. Erməni separatizminin Dağlıq Qarabağ ərazisində 

törətdiyi dəhşətlər bir tərəfdən, Azərbaycan ərazisində, guya ermənilərə divan tutulması barədə dünya 
ictimaiyyətinə böhtan məlumatlar verilməsi də digər tərəfdən. 

Dağlıq Qarabağ ərazisindəki azərbaycanlı kəndləri bir-bir yandırılır, əhalisinə divan tutulur, Xocalı 
ətrafında həlqə daralırdı. 

1992-ci il fevralın 12-də ermənilər Malıbəylini yerlə-yeksan etdilər. Şuşadan onlara kömək etmək bir 
tərəfə, heç ratsiya ilə rabitə əlaqəsinə də girmədilər. Belə vəziyyətdə Malıbəylini müdafiə edən polis əməkdaşı 
"Təbriz", ("Təbriz" Xocalı təyyarə limanının rabitə əlaqəsi kodu idi) bizi eşidirsinizmi?" - deyə qışqırırdı. Cavab 
verdik: 

- "Təbriz" eşidir. 
- Bizi qırırlar. Şuşa susur. Onlarla əlaqə yaradın, bizə kömək etsinlər. 
Mən Rəhim Qazıyevlə. rabitə əlaqəsi yaratdım. O dedi: 
- Mən nə edə bilərəm? Mənə kim icazə verir ki, Xankəndini atəşə tutam? Bakı ilə əlaqə yaradın. 
Bir azdan Rəhim Qazıyevlə bir daha rabitə əlaqəsinə girdim. Cavab verdi: 
- Ayaz Mütəllibovu tapa bilmədim. Daha heç nə edə bilmərəm. (Guya nəsə etmişdi!) 
Xocalının 35-40 nəfərdən ibarət özünümüdafiə dəstəsi Malıbəyliyə köməyə gedərkən güclü atəşə məruz 

qaldılar. 4-5 nəfər yaralandı, səddi yarıb keçmək mümkün olmadı. Belə olan vəziyyətdə "Qrad"dan 3 dəfə 
Xankəndinə tərəf atəş açıldı. Malıbəylidən polis əməkdaşı "Bir az da aşağı atın, sizə qurban olum" - deyə 
yalvarırdı. Lakin atəş dayandı. Polis - "Niyə atmırsınız, niyə?" - deyə çığırırdı. Həmin suala o vaxt cavab verə 
bilmədim. İndi deyirəm - "Cəmi üç mərmimiz var idi. Onu da atmışdıq, qardaşım!" 

Belə bir dəhşətli vəziyyətdə Ağdamda oturan Tahir Əliyevlə əlaqə saxladım. 
- Biz nə edək? - deyə cavab verdi. 
- Bəs, nə üçün orada oturmusan?—deyə qışqırdım. 
Cavab belə oldu: 
- Gəl yerimi sənə verim. 
Bu laqeydlik, bilərəkdən düşmənə fürsət vermək ermənilərə Dağlıq Qarabağdan azərbaycanlıları kütləvi 

surətdə köçürməyə, qətlə yetirməyə, soyqırımı törətməyə imkan verirdi. 
Xocalının acınacaqlı vəziyyəti ilə əlaqədar mən, rəhmətlik Əlif Hacıyev, Xocalı rayon İcra 

hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov, Xocalı rayon prokuroru Atakişi Atakişiyev, Xocalı ağsaqqalları 
dəfələrlə Təşkilat Komitəsinin rəhbəri Viktor Polyaniçkoya müraciət edirdik. Heç bir tədbir görülmürdü. 
Respublika rəhbərliyinə edilən müraciətlərimiz də cavabsız qalırdı. 

Eks-prezident Ayaz Mütəllibova vurulan teleqramlardan birinin qısa məzmunu belə idi: "Hörmətli 
prezident, yoldaş Ayaz Mütəllibov! Xocalı ağır günlərini yaşayır. Əgər Qarabağ satılmayıbsa, əgər Azərbaycan 
Respublikası Qarabağı müdafiə edir, qayğısına qalırsa, onda oğlunuzu göndərin Xocalıya. Əmin olarıq ki, 
Qarabağ müdafiə olunacaq, qorunacaq. Xocalı Ağsaqqallar Şurasının iclasından çıxarış". 

Çoxsaylı müraciətlərimiz cavabsız qalanda məcbur olub özüm Bakıya gəldim. Az.TV-nin "Günün 
ekranı" proqramının əməkdaşı Sahib Alıyevlə görüşüb Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət barədə çıxış etmək istəyimi 
bildirdim. Onunla birlikdə teleşirkət sədrinin müavininin yanına getdik. O dedi: 

- Sən nə danışırsan? Əgər bu dediklərini ekrandan da desən, Ayaz Mütəllibovu dərhal işdən qovarlar,—
deyə rədd cavabı verdi. 

Belə idi vəziyyət. Hakimiyyətdə oturanlar real həqiqəti xalqdan gizlədir, Dağlıq Qarabağı addım-addım 
ermənilərə təslim edirdilər. 

Faciə ərəfəsində Ağdamda olan xocalılar o vaxtkı hakimi-mütləqlərdən biri Fəhmin Hacıyevə müraciət 
edirdilər. Əhali qışqırırdı: "Xocalı təhlükədədir!", "Xocalı acından batır!", "Bizə silah verin!", "Əsgəran yolu 
açılmalıdır!", Qadınlar, qocalar, uşaqlar evakuasiya olunmalıdır!" Heç bir tədbir görülmürdü. 

Bir hadisəni heç vaxt unuda bilməyəcəyəm. 1992-ci ilin yanvar ayı idi. Xocalı ilə bütün əlaqələr 
kəsilmişdi. Xocalıdan Malıbəyliyə köməyə gedən naxçıvanlı İlqar yaralanmışdı. Vəziyyəti ağır idi. Meşə yolu 
ilə Ağdama gəlib çıxa bilən İlqarın döyüş yoldaşları Vaqif və Hüseyn üç gün idi ki, Fəhmin Hacıyevdən 
yaralının gətirilməsi üçün vertolyot tələb edirdilər. O isə "İndi, bir saat sonra" - deyərək hər dəfə aradan çıxırdı. 
Xocalı ilə əlaqə saxladıq. Telefonçu qız Gülşən xəbər verdi ki, "Artıq İlqar dünyasını dəyişdi". 
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Həmin vaxt Fəhmin Hacıyev 14-15 nəfərin iştirakı ilə yığıncaq keçirirdi. Vaqiflə Hüseynin 

avtomatlarından açılan güllələr pəncərə şüşələrini darmadağın etdi və Fəhmin Hacıyevin başının üstündən 
qüllələr atılmağa başladı. "Üç kündür vertolyot vəd edirsən, hanı bəs?" - deyə qışqıran Vaqif və Hüseynin 
qorxusundan Fəhmin Hacıyev stolun altına girmişdi. Handan-hana oradan birtəhər çıxıb tapançasını stolun 
üstünə atdı: 

- Alın, vurun məni, öldürün. Nə edim, vertolyot vermədilər-deyə cavab verdi. 
Beləcə Xocalını müdafiə edənlər, mərd oğullar şəhid olur, vəzifə hərisləri isə məqam gözləyirdilər. 
1992-ci il yanvarın 25-dən 26-na keçən keçə XX əsrdə analoqu olmayan dəhşətli bir soyqırımı törədildi. 

Xocalı 366-cı rus alayının və erməni silahlı qüvvələrinin birgə əməliyyatı nəticəsində yer üzündən silindi. 
1992-ci il fevralın 26-da təxminən saat 10.20 radələrində DİN-in növbətçi hissəsinə zəng vurdum: 
- Sizinlə danışan Xocalı aeroportunun milis əməkdaşı kapitan Məmmədovdur. Xocalını yandırdılar, 

əhalini qırdılar. Növbətçi hissədən: - Bir dəqiqə gözləyin, sizi nazirlə birləşdirirəm. Telefonda soyuq bir səs 
eşitdim: - Hə, nədir, nə olub orada? - Xocalı dağıdılıb, yerlə-yeksan edilib. Əhali qırılıb, sağ qalanlar meşələrə 
səpələnib. - Bəs aeroportda vəziyyət necə oldu?  

- Yaxşı oldu. Əvvəl partladı, sonra yavaş-yavaş alışıb yandı-deyə telefonun dəstəyini yerə çırpdım. Bu, 
Azərbaycan DİN idi. 

1992-ci il fevralın 26-sı axşam saat 20-də Az.TV-nin "Günün ekranı" proqramı xəbər verirdi: "Dağlıq 
Qarabağda hadisələr gərgin olaraq qalır. Xocalıda atışma olub, 2 nəfər həlak olub". 

Bu xəbər milli xəyanətkarların simasını tamamilə açıb göstərirdi. 
Son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Xocalı aeroportunun 1992-ci il fevralın 25-dək duruş gətirməsi 

Azərbaycan DİN Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin rəisi, polis polkovniki Oqtay Əliyevin xidmətləri nəticəsində 
mümkün olmuşdur. Məhz o, yuxarıların təzyiqinə məhəl qoymadan, bəzən də həyatını təhlükə qarşısında 
qoyaraq aeroportun əməkdaşlarını silahlandırmış, onların vasitəsilə Xocalı sakinlərinə də silah-sursat 
göndərmişdir. Məhz həmin silahlarla Xocalı aeroportu və şəhər müəyyən müddət müdafiə olunmuş, 
vuruşmuşdur.  

 
Polyaniçko tərəfindən Dağlıq Qarabağda "persona non qrata" elan edilən şəxs—DİN Nəqliyyatda 

Baş Polis İdarəsinin rəisi, polis polkovniki Oqtay Əliyevlə müsahibə 
—Cənab polkovnik, Xocalı aeroportu polis şöbəsinin yaradılması və onun fəaliyyəti barədə məlumat 

verməyinizi xahiş edirəm. 
- Mən vətəndaşlıq və vəzifə borcumu yerinə yetirərək 1990-cı ildə Xocalı aeroportunda polis şöbəsini 

yaratmışam. Bunu vəziyyət tələb edirdi. Çünki ermənilər və onların havadarları Xocalı aeroportundan istifadə 
etməklə Dağlıq Qarabağ ermənilərini silahlandırır, silah-sursatdan başqa "Daşnak-sütyun" partiyasının 
təbliğatını aparır, bu məqsədlə ədəbiyyatlar yayır, bölgəyə erməni yaraqlılarını gətirirdilər. Azərbaycanın hava 
sərhədləri Ermənistan tərəfindən daim pozulurdu. Dəfələrlə Xocalı aeroportunda çağırılmamış. qonaqlardan 
avtomat silahlar, narkotik maddələr müsadirə etmişdik. Erməni yaraqlıları hətta bizim özümüzü atəşə tuturdular. 
Sonuncu dəfə Xankəndindən qayıdanda sırf təsadüf nəticəsində sağ qaldıq. Əyləşdiyimiz "RAF" markalı maşın 
avtomat atəşlərindən dəlmə-deşik oldu. Ermənilərin bu əməllərinin canlı şahidiyəm. Azərbaycan KP MK-nın 
birinci katibi Bağırovu, Sov.İKP MK rəhbərləri Razumovskini, Demiçevi Xankəndinə səfərlərində də müşayiət 
etmişəm. Hələ o vaxtlar duyurdum ki, bütün bu səfərlər oyundur və ermənilər ən yüksək səviyyədə 
dəstəklənirlər. Ona görə də cəsarət edərək bəzi tədbirlər görmək lazım gəlirdi. Xocalı aeroportunu nəzarətə 
götürmək də dediyim qəbilə aid olan məsələlərdəndir. 

Aeroportun polis şöbəsinə 1985-ci ildə kompromat yolu ilə rüşvətdə ittiham edilərək qeyri-qanuni 
olaraq həbs edilən Əlif Hacıyevi rəis təyin etdik. Şəxsi heyət təxminən 25 nəfərdən ibarət idi. Mütləq 
əksəriyyəti Xocalı sakinləri idi. Ermənilərin azğınlığına qarşı çıxan və ona görə də polis orqanlarından xaric 
edilən əməkdaşları da bərpa etdik. Onlardan biri də Əlif Hacıyevin qardaşı Rza Hacıyev idi. O, polis 
orqanlarından ona görə kənarlaşdırılmışdı ki, Yevlaxda işləyərkən xocalıların köməyinə getmişdi. 

Polis əməkdaşlarının istifadə etdikləri dəmir dəbilqələr, komfulyajlar, imperski çəkmələr ilk dəfə olaraq 
Azərbaycanda Xocalı aeroportunun milis işçilərinə verildi. Ağdam polis şöbəsi ilə birbaşa əlaqə yaradılması 
üçün rabitə xidməti quruldu. Əsas məsələ onların silahla təmin edilməsi idi. Bu məsələdə respublika 
rəhbərliyinin mövqeyi təslimçilik idi. Bəziləri bu fikirdə idi ki, əgər Xocalı aeroportunun polis əməkdaşlarına 
silah verilərsə, ermənilər haray salıb dünyaya çar çəkəcəklər ki, azərbaycanlılar silahlanıb "əzabkeş millət"i 
qırırlar. Lakin fakt o idi ki, ermənilər əməlli-başlı silahlanmışdılar. Əliyalın bizimkilər idi. Ona görə də mən 
Xocalı aeroportunun polis əməkdaşlarını heç kimlə məsləhətləşmədən avtomat, pulemyot və başqa silahlarla 
təmin etdim. Lakin məsələ bununla bitmirdi. Əhaliyə silah vermək lazım idi. Bəlkə də bu məsələ indi o qədər də 
çətin görünməz. Lakin 1990-cı ildə, Polyaniçkonun Dağlıq Qarabağı idarə etməsi zamanı, Azərbaycanda Ayaz 
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Mütəllibovun hakimiyyəti dövrü bunun nə demək olduğunu yalnız bu işlə məşğul olanlar bilər. Polyaniçko 
ermənilərə məni Dağlıq Qarabağ ərazisinə buraxmamağı tapşırmışdı. 

—Oqtay müəllim, siz təzyiqlərlə rastlaşa biləcəyinizi nəzərə alırdınızmı? 
- Təbii ki, təzyiqlər açıq və gizli formada olurdu. Polyaniçkonun məni görməyə gözü yox idi. Lakin bu 

o demək deyildi ki, qorxub geri çəkilməli idim. Mənə təzyiqlər də olub, cəza da verilib, tutduğum vəzifədən də 
azad edilmişəm. Lakin yolumdan dönməmişəm. 

1988-ci ildə Ermənistandakı soydaşlarımız dədə-baba yurdlarından zorla qovularkən mən Naxçıvana 
getdim. Təxminən 6 ay müddətində orada fəaliyyət göstərdim. Ermənistanlı soydaşlarımız Naxçıvana pənah 
gətirirdilər. Ermənilərin köçkün əhaliyə hücumlarının ardı-arası kəsilmirdi. Kərçivan-Mehri stansiyaları 
arasında sərnişin vaqonu partladıldı. Hazırda respublika daxili işlər nazirinin müavini işləyən Əsgər Ələkbərov 
o vaxt orada idi. 

Təzyiqlərə gəlincə, o, Heydər Əliyev hakimiyyətinə qədər həmişə olub. Mən kimin hansı vəzifəni 
tutmasından asılı olmayaraq əyriyə düz deyə bilmərəm. Surət Hüseynov və Rövşən Cavadov meydan sulayan 
zaman Rusiyanın “Rossiyskiy fermer” qəzetində onların yaramaz və antidövlətçilik fəaliyyətləri barədə məqalə 
ilə çıxış etdim. Başqa faktlar da var. Hamısını deməyə nə ehtiyac. 

—Cənab polkovnik, Xocalı aeroportuna hücum barədə nə vaxt məlumat aldınız? 
- Aeroportun əməkdaşları ilə Baş İdarənin birbaşa əlaqəsi yox idi. Onlar Ağdam polis şöbəsi ilə əlaqə 

yarada bilirdilər. Biz Ağdam vasitəsilə baş verənlərdən xəbər tuturduq. Xocalı soyqırımı haqqında da fevralın 
26-da rəsmi və qeyri-rəsmi xəbərlər eşitdik. Biz əməkdaşlarımızın 9 nəfərini itirdik. Onlar Vətən uğrunda şəhid 
oldular, qəhrəmanlıq göstərdilər. Polis şöbəsinin rəisi Əlif Hacıyev isə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına 
layiq görüldü. 

İndi Xocalı faciəsindən 7 il keçir. Şəhid olmuş vətən oğullarının, o cümlədən də polis əməkdaşlarımızın 
ruhu Vətən torpağı üzərində gəzir, sağ qalanları Vətənin azadlığına, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə 
səsləyir. O qənaətdəyəm ki, hər bir polis əməkdaşı Qarabağın azadlığı uğrunda Ali Baş Komandanın əmrini 
gözləyir. 

Biz şəhid olmuş polis əməkdaşlarımızın xatirəsini daim əziz saxlayırıq. Baş İdarədə Vətənin azadlığı 
uğrunda şəhid olmuş polis əməkdaşlarının qəhrəmanlığını əks etdirən guşə yaradılmışdır. Xocalı aeroportunun 
sağ qalan polis əməkdaşlarının hamısı öz istəklərinə uyğun işlə təmin edilmişdir. Lakin onlar yenidən Xocalı 
aeroportunun polis əməkdaşı adını daşımaq arzusu ilə yaşayırlar. Şəhidlərin ailələrinə isə daim qayğı və diqqət 
göstərilir. 

Mənə gəlincə isə, 1990-cı ildə Xocalı aeroportunun polis şöbəsinin yaradılması haqqında sərəncamı da 
mən vermişəm və onun bərpası haqqında əmr vermək də ən böyük arzularımdan biridir. 

- Oqtay müəllim, hamını düşündürən bir sual: Xocalını xilas etmək olardımı? 
- Olardı. Özü də nəinki Xocalını, bütün Qarabağı, bütün Azərbaycanı. Əgər həmin vaxt ölkənin rəhbəri 

cənab Heydər Əliyev olsaydı. İnanıram ki, Azərbaycanı bu bəladan da məhz möhtərəm Prezidentimiz Heydər 
Əliyev xilas edəcək. 

Atakişi ATAKİŞİYEV, Xocalı rayonunun sabiq prokuroru, "Sahibsiz adam"ın dedikləri: 
- Cənab prokuror, Xocalı rayon prokuroru təyin olunmağınızla bağlı tarixçə haqqında məlumat 

verməyinizi xahiş edirəm. 
- 1990-cı ildən 1991-ci il avqustun 12-dək Şuşa rayon prokurorunun köməkçisi vəzifəsində çalışmışam. 

1991-ci il avqustun əvvəllərində respublikanın baş prokuroru, rəhmətlik İsmət Qayıbov Şuşaya gəlmişdi. Şükür 
Rzayevlə söhbətindən sonra məni yanına çağırıb bildirdi: "Fikrim var ki, səni Əsgəran rayon prokurorunun 
müavini təyin edim və sən Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlıların prokuroru olasan. 

Belə də oldu. 1991-ci il avqustun 19-da əmrim verildi və mən Xocalıya gəldim. Rəsmi vəzifəm Əsgəran 
rayon prokurorunun müavini olsa da, fəaliyyətim müəyyənləşdirilmişdi. 

- Onda Xocalıda vəziyyət neçə idi? 
- Mənim fikrimcə, 1991-ci ilin avqustundan noyabrınadək Xocalı inkişaf edirdi. O, böyük tikinti 

meydançasını xatırladırdı. Şəhərdə yaşayış binaları, fabrik, məktəb inşa edilərək istifadəyə verilmişdi. Xocalı 20 
min nəfərlik sakini ola biləcək bir şəhərə çevrilmişdi. Lakin vəziyyət get-gedə gərginləşirdi. Dağlıq Qarabağın 
azərbaycanlılar yaşayan kəndləri bir-bir yandırılır, əhali doğma yurdlarından didərgin salınır, yüzlərlə 
vətəndaşımız qanına qəltan edilirdi. Belə dəhşətli vəziyyət isə Bakıda yaşayan başbilənləri əsla yerindən 
tərpətmirdi. Çoxsaylı teleqramlar vurulurdu. Lakin Bakı susurdu. Odur ki, imkanımız daxilində bəzi tədbirlər 
görməyə başladıq. Rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədovla qərara gəldik ki, özünümüdafiə 
dəstələri yaradaq. Bu iş məktəbin hərbi müəllimi Tofiq Hüseynova tapşırıldı. Amma silah-sursat yox idi. 
Mərkəzdən heç bir yardım göstərilmirdi. O qənaətdəyəm ki, mərkəzi hakimiyyət Xocalı sakinlərini bilərəkdən 
qırğına hazırlayırdı. 
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Mən və Elman Məmmədov növbə ilə "aşağı düşür" (rayonlardan silah və maddi yardım toplamağı belə 

adlandırırdıq – A.A.), əldə etdiklərimizi Xocalıya çatdırmağa çalışırdıq. Əvvəllər Əsgəran yolu açıq olanda rus 
əsgərləri gətirdiklərimizi müsadirə edirdilər, sonra isə ermənilər yolu bağladılar. Ümid qaldı hava yoluna. Bu 
məsələdə o vaxt Gəncə Polis İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləyən Eldar Həsənov və prezidentin Aqrar məsələlər 
üzrə müşaviri Abbas Abbasovun xidmətləri danılmazdır. Məhz onların Gəncə hərbi qarnizonunun  komandanı  
Şerbakla "dil tapmaları" nəticəsində Xocalıya "bəzi şeylər" çatdırmaq, faciə ərəfəsində 250 nəfər sakini 
evakuasiya etmək mümkün olmuşdur. 

Beləcə 1991-ci ilin noyabrından başlayaraq Xocalı ətrafında həlqə daralır, Ayaz Mütəllibov başda 
olmaqla hakimiyyət susur, satqınlıq və xəyanətkarlıq Xocalı soyqırımının baş verəcəyinə işarə vururdu. Bakıdan 
heç kəs artıq Xocalıya gəlmirdi. O vaxt Xocalı rayon sovetinin katibi işləyən Şöhlət müəllim bir dəfə mənə 
dedi: "Atakişi sənin sahibin-yiyən yoxdur? Sahibsizsən? Bir bax, səndən başqa Azərbaycandan Xocalıda kim 
var?" Bu fikirlər mərkəzi hakimiyyətin Xocalıya münasibətinin aydın təzahürü idi. 

— Xocalını kimlər müdafiə edirdi? 
- Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları - təxminən 70 nəfər, aeroport polisi-təxminən 25 nəfər, Xocalı 

özünümüdafiə batalyonu-təxminən 200 nəfər. Qüvvəmizin qeyri-bərabər olmasına baxmayaraq, ermənilər 
Xonçalıdan qorxurdular. Dəhşətli hadisəyə qədər bizim tərəf təxminən 4-5 nəfər itki vermişdi. Ermənilərə qarşı 
isə bir sıra əməliyyatlar keçirilmiş və onlara "dərs verilmişdi". Odur ki, ermənilər Xankəndindəki 366-cı alayın 
gücündən istifadə etməyə başladılar. 

— Xocalı soyqırımı xəbəri harada sizi haqladı? 
- Mən Xocalının müdafiəsi ilə bağlı bəzi məsələləri həll etmək üçün fevralın 8-də şəhərdən çıxmışdım. 

Müəyyən "azuqə" toplamışdım. Həmin "azuqə"ni Xocalıya yalnız vertolyotlar vasitəsilə çatdırmaq olardı. 
Axırıncı dəfə isə Xocalıya vertolyot fevralın 13-də uçmuşdu. Ən müxtəlif instansiyalara müraciət etməyimizə 
baxmayaraq, vertolyotların uçuşlarını təşkil etmək mümkün olmadı. 

Fevralın 25-i axşam saat 8 radələrində Ağdamdan Xocalı ilə əlaqə saxladım. Rabitəçilər Gülüş və 
Gülşən, rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov bildirdilər ki, şəhərin üzərinə hücum başlayıb. 

Dərhal respublika prezidentinin və Baş prokurorunun köməkçilərinə, DİN və MTN-nin növbətçi 
hissələrinə zəng vurub bildirdim ki, Xocalı üzərinə hücum başlayıb. Ən müxtəlif ünvanlara bu məzmunda 
teleqram vurdum: "Xocalı əldən gedir, tədbir görün!" 

Nəhayət, fevralın 25-i saat 24-ə yaxın Baş prokuror Murad Babayevlə telefonla danışa bildim. O 
mənimlə danışa-danışa başqa bir telefonla Prezident Aparatında kiməsə məlumat verirdi. Cavabı aydınca 
eşidirdim. Telefonun o başından deyirdilər: "Elə şey ola bilməz, lazımi tədbirlər görüləcək". 

Sonradan mənə bir daha aydın oldu ki, Prezident Aparatında həmin gecə müzakirələr aparılıb, Murad 
Babayev mənim dediklərimi səlahiyyət sahiblərinə çatdırıb, lakin tədbir görülməyib. 

Dəhşətli gecə beləcə keçirdi. Həmin gecə Şuşada olan Rəhim Qazıyevlə dörd dəfə telefon əlaqəsi 
saxladım. Lakin o xəyanətkar hər dəfə - "Şaiyə yaymayın, heç nə yoxdur" - deyə cavab verirdi. 

Beləcə Xocalı sahibsizliyin, milli xəyanətkarlığın, satqınlığın qurbanı oldu. Erməni hərbi birləşmələri və 
366-cı rus alayı Azərbaycan xalqının tarixinə qanlı Xocalı faciəsini yazdılar. 

Fevralın 26-sı saat 3-də ağdamlılar və Ağdamda olan bir qrup Xocalı sakinlərilə birlikdə Şelli 
istiqamətində getdik. Səhərə yaxın Xocalıdan çıxaraq canını qurtara bilən kişi və qadınla rastlaşdıq. Onların 
nəql etdikləri dəhşətləri danışmaqda acizəm. Yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyirəm ki, əsirlərin 
dəyişdirilməsində, meyidlərin alınmasında rəhmətlik Allahverdi Bağırovun, Baş prokuror Murad Babayevin, 
istintaq idarəsinin rəisi Adil Ağayevin xüsusi rolu oldu. 

— Cənab prokuror, INDI hamı bu suala cavab axtarır: Xocalını müdafiə etmək olardımı? Bildiyiniz 
kimi, faciə ərəfəsində Fəhmin Hacıyevə xüsusi səlahiyyətlər verilmiş və o, Əsgəran yolunu açmaq üçün 
keçiriləcək əməliyyata rəhbərlik etməli imiş. 

- Bəli, bu barədə mənim də məlumatım var. Eşidirdik ki, hərbçilər toplaşıb əməliyyat planı hazırlayırlar. 
Həmin əməliyyat planlarının müzakirəsi keçirilən iclasların bəzilərində mən də iştirak etmişəm. Həmin 
iclaslardan birində etdiyim qeydləri xatırladıram. Budur həmin qeydlər: "Vertolyotların Əsgəranı bombardman 
etməsi", Qrad" qurğularının hücumu", "Zirehli vaqon, teplovoz, tank və sair", "Fəhmin Hacıyevin "eşşək" 
əməliyyatı", "Fəhmin Hacıyevlə karyer Qasımın dalaşması", "23-24 fevral 1992-ci il Fəhmin Hacıyevin 
qaçması", "Gəncə. Şerbakın aeroportu", "Ağdam hərbi batalyonları", "Xocalı özünümüdafiə dəstələri", 
"Uzundərə hərbi hissəsi", "Budıkinin hərbi hissəsi" (Budıkinin hərbi hissəsindən Abbas Abbasov və Eldar 
Həsənovun vasitəsilə Ağdama 157 hərbi texnika gətirilmişdi – S.A.) və s. 

— "Eşşək" əməliyyatı nə məsələ idi? 
- Fəhmin Hacıyev iclaslardan birində dedi ki, "Kəndlərdən yüzə qədər eşşək gətirərək önə buraxmaq 

lazımdır. Həmin eşşəklər minaların üstündən keçərək onları zərərsizləşdirəcəklər". Budur özünü hərbçi hesab 
edən "komandan"ın hərbi əməliyyat planı. Belə adamdan nə gözləmək olardı? Fəhmin Hacıyev hər gün guya, 
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əməliyyat planı hazırlayır, Əsgəran yolunu açacağını bəyan edir, lakin heç bir iş görmürdü. Bu, dəhşətli 
xəyanətkarlıq idi. 

Bir məsələyə də diqqət çəkmək istərdim. O vaxt Ağdamda Musa Məmmədovun rəhbərliyi ilə 
prezidentin müvəkkilliyi qısa zaman çərçivəsində fəaliyyət göstərdi. Musa Məmmədov mülki adam idi və o, 
qaçqın və köçkünlərin yerləşdirilməsi, ərzaq təminatı məsələləri ilə məşğul olur, əlindən kələni edirdi. Bununla 
belə, canlı şahidəm ki, baş verə biləcək faciənin qarşısını almaq üçün onun ölkə prezidentinə, digər rəhbər 
şəxslərə müraciətləri cavabsız qalır, üstəlik, vəziyyəti daha da gərginləşdirmək üçün bəzi qüvvələr istiqaməti 
bilərəkdən məhz Musa Məmmədova tərəf yönəldirdilər. Bu hərəkətlər də siyasi oyunun bir hissəsi idi. 

Qeyd etmək istəyirəm ki, nəinki Xocalını, bütün Qarabağı xilas etmək olardı. Bu reallığı mənə hələ o 
vaxtlar, Xocalı yer üzündən silinməmiş kanadalı jurnalist, Azərbaycanda yaxşı tanınan Tomas da demişdir. O, 
sualı belə qoyurdu: "Ağdamda nə qədər əhali var? Dağlıq Qarabağda nə qədər azərbaycanlı yaşayır? 
Azərbaycanın nə qədər əhalisi var? Ermənistanın nə qədər əhalisi var və Dağlıq Qarabağda nə qədər erməni 
yaşayır?" 

Düşünəndə onun nə demək istədiyini anlamaq çətin deyil. Lakin bir reallıq da var ki, ermənilərin və 
Ermənistanın arxasından Qara əl götürülməlidir. O vaxt da, indinin özündə də Ermənistan Rusiyaya, Rusiya 
hərbi qüvvələrinə arxalanıb və arxalanır. Bu gün Azərbaycan Prezidenti problemin sülh yolu ilə həllini irəli 
sürüb. Möhtərəm dövlət başçımız cənab Heydər Əliyev dünya ictimaiyyətinə kimin işğalçı, kimin təcavüzə 
məruz qaldığını sübut edib. İndi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə ümidlər artmışdır. Biz 
Prezidentimizin siyasətini dəstəkləyirik. Bununla belə, hər bir Azərbaycan vətəndaşı başa düşməlidir ki, məhz 
indiki nəsil ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin etməli, gələcək nəslə torpaqlarımız üzərində düşmən qoyub 
getməməlidir. Əgər biz balalarımıza düşmən qoyub gedəriksə, onda ata deyilik. Və nəhayət, məşhur bir deyimi 
xatırlatmaq istəyirəm: "Əgər sülh istəyirsənsə, müharibəyə hazır ol!" 

Ən böyük arzum düşmən tapdağında qalan torpaqlarımızın azad edilməsində iştirak etmək və yenə 
Xocalı rayon prokuroru kimi fəaliyyət göstərməkdir. Bu istəyimə çatmaq üçün Ali Baş Komandanın əmrinə 
müntəzirəm. 

Məcburən müvəkkil edilmiş "Azər-meşə" İstehsalat Birliyinin sədri Musa MƏMMƏDOVUN 
dedikləri: 

- 1992-ci ilin yanvarı idi. Dağlıq Qarabağda vəziyyət daha da gərginləşmişdi. Dağlıq Qarabağda 
V.Polyaniçkonun rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən Təşkilat Komitəsi Xankəndindən qovulmuş, başqa sözlə, 
Polyaniçko ermənilərin xeyrinə öz işini çoxdan görüb qurtarmışdı. Belə bir vəziyyətdə eks-prezident Ayaz 
Mütəllibov Ağdamda müvəkkillik yaratmaq qərarına gəlmişdi. Bir gün sabiq dövlət katibi Midhəd Abbasov 
məni öz yanına çağırıb bildirdi ki, Ayaz Niyazoviç qərara gəlib ki, sən bir aylığına Ağdamda onun nümayəndəsi 
olasan. 

Aydın oldu ki, mənə qədər çox adamları çağırmışlar, lakin heç kəs razılıq verməmiş və hərə bir yolla 
yaxasını qırağa çəkibmiş. Mən dövlət katibinə bildirdim: "Hərbçi deyiləm, o mənim işim deyil, hərənin əz işi 
var. Bilmirəm niyə məndən yapışıblar?" Lakin onu razılaşdıra bilmədim. Bu barədə öz etirazımı Abbas 
Abbasova, Artur Rasizadəyə də bildirdim. Lakin dövlət katibi və prezident öz dediyindən dönmədi. Midhəd 
Abbasov dedi ki, "Sən hərbi işlərlə məşğul olmayacaqsan. Keçmiş aqroprom işçisisən, kənd təsərrüfatını yaxşı 
bilirsən. Ağdamda və ətraf rayonlarda kənd təsərrüfatı işlərinin vəziyyətini öyrənər, bir də qaçqın və 
köçkünlərin yerləşdirilməsi işi ilə məşğul olarsan. Başqa bir şey səndən tələb olunmayacaq". 

Beləliklə, 1992-ci il yanvarın əvvəllərində məni zorən müvəkkil etdilər. Ağdama gələndə gördüm ki, 
burada hər kəs bir nazir, hərə bir prezidentdir. Mən yalnız qaçqın və köçkünlərin yerləşdirilməsi və onların 
maddi təminat məsələləri ilə məşğul olurdum. Rayonlardan göndərilən ərzaq məhsulları sənədlər əsasında 
bölüşdürülür, eyni zamanda, həmin məhsullardan özünümüdafiə batalyonlarına və hərbi qulluqçulara da 
verilirdi. 

O vaxt da, indi də ictimaiyyət arasında Musa Məmmədovun fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif fikirlər olub və 
var. Ancaq məsələnin "içində olanlar" yaxşı bilirlər ki, Musa Məmmədovun hərbi işlərlə bağlı heç bir əlaqəsi və 
səlahiyyəti yox idi. Bununla belə, Xocalı ətrafında vəziyyət gərginləşəndə qəsdən adamları müvəkkilliyə doğru 
istiqamətləndirirdilər. Halbuki, o vaxt orada "Xocalının azad edilməsi" əməliyyatına rəhbərlik sabiq müdafiə 
naziri Şahin Musayevin əmri ilə Fəhmin Hacıyevə tapşırılmışdı. Mən Fəhmin Hacıyevi tanımırdım. Tahir 
Əliyevdən soruşdum ki, "O, kimdir?" Cavab verdi ki, "Onu Şahin Musayev bura təyin edib. Bu gündən hər şeyə 
o baxır". Beləliklə, Tahir Əliyevin də əlinə imkan düşdü və aradan çıxdı. 

"Ağdam-Əsgəran yolunun açılması" planını da Fəhmin Hacıyev "işləyib hazırlayırdı". Əməliyyatın 
hazırlanması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasından xəbərdar idim və iclaslardan bəzilərində iştirak da etmişəm. 
Hərə bir fikir söyləyir, döyüşür-söyüşür, dağılışıb gedirdi. Faciə ərəfəsi bir dəfə Tamerlan Qarayevin də iştirakı 
ilə müzakirələr zamanı karyer Qasımla Fəhmin Hacıyev "bir-birini qırdılar". Karyer Qasım dedi: "Sən buranı 
azad edən zad deyilsən. Çıx ket, qoy işimizi görək". Onu birtəhər sakitləşdirdik. 
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mən yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Ayaz Mütəllibova, Midhəd Abbasova dəfələrlə məlumat vermişəm. 

Lakin heç bir reaksiya verilmədi. Xocalı faciəsi ərəfəsində mənim Ağdamdakı iş yerimdən telefonlarımı da 
kəsmişdilər. Məcbur olub Ağcabədiyə getdim və oradan Ayaz Mütəllibovla telefon əlaqəsi saxladım. Dedim: "A 
kişi, gəl bu xarabaya yiyə dur. Burada dünya dağılır, sənin xəbərin yoxdur. Xocalıdan adamları çıxarmaq 
lazımdır. Şahin Musayevə zəng edirəm, vertolyot vermir. Popov və Şerbakov da kömək eləmir. Bəs bu işlərin 
axırı nə olsun?" 

Cavab verdi ki, "Şahin Musayev yaxşı mütəxəssisdir". 
Dedim ki, "Mən mütəxəssis axtarmıram. Adamları xilas etmək lazımdır və mən geri qayıdıram". 
Yenə heç bir reaksiya verilmədi. Şahin Musayevlə bir daha əlaqə saxladım. Xocalı sakinlərini xilas 

etmək üçün vertolyot istədim. Cavab verdi: 
- Vertolyot adam daşımaq üçün deyil. 
- Bəs nə üçündür? Müharibə vaxtı evakuasiyanı kim aparırdı? 
- Ne vmeşivaitesv v moi dela - deyərək dəstəyi yerə atdı. 
Mən bu barədə Ayaz Mütəllibova bir daha məlumat verib Bakıya gəldim. Təxminən fevralın 20-21-i 

olardı. Bakıda nazirləri, baş idarələrin rəhbərlərini toplayıb iclas keçirdilər ki, hamı sabah Ağdama getsin. Lakin 
sabahısı Ağdama daxili işlər nazirinin müavini Ramiz Məmmədovdan savayı heç kəs gəlmədi. Bax, vəziyyət 
belə idi. 

Fevralın 25-də Ağdam polis şöbəsinin rəisinin otağında idim. Nə Fəhmin Hacıyevi, nə də Tahir Əliyevi 
tapmaq mümkün olmadı. "Qrad" qurğuları da tapılmadı. 

Xocalı laqeydliyin, sahibsizliyin, mənəm-mənəmliyin, hakimiyyət uğrunda mübarizənin, bir də rus 
ordusu ilə erməni silahlı qüvvələri birləşməsinin qurbanı oldu. 

Bu gün çoxları "Əsgəran yolunu açmaqla Xocalını xilas etmək mümkün olardı" fikrindədir. Mən bu 
barədə qəti fikir söyləyə bilmərəm. Lakin onu deyə bilərəm ki, kağız üzərində göstərilən hərbçilərin və 
özünümüdafiə qüvvələrinin sayı real həqiqətə uyğun gəlmirdi. Bir dəfə Xudunun batalyonu üçün 500 nəfərlik 
yemək istədilər. Yoxlama zamanı aydın oldu ki, batalyonda heç əsgərlərin üçdə biri də yoxdur. Bax bu idi real 
vəziyyət. 

 
Musa Məmmədovun dediklərini onunla telefon danışığımız əsasında hazırlamışıq. Musa müəllim 

xəstə olduğundan müsahibə verə bilmədi. Lakin söz verdi ki, sağalan kimi "Respublika" qəzeti üçün geniş 
müsahibə verəcəkdir. Biz də inanırıq ki, həmin müsahibəmiz baş tutacaq və Musa müəllim çox qaranlıq 
mətləblərə açıqlıq gətirəcək. 

 
Səyyad AĞABABALI 

 
“Respublika”.-1999.-26 fevral.-S.2-3. 
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Xocalı - əsrin faciəsidir 
 

Bəşəriyyət irili-xırdalı hadisələrlə zəngin növbəti bir yüzilliyi tarixə çevrilmək üzrədir. Heç şübhəsiz, 
XX əsr "müharibələr əsri" kimi də yaddaşda qalacaq. Bu yüzillik insan zəkasının gizli olan bir sıra sirlərini tarix 
səhnəsində açıqladı. Əsrin sonuna doğru bəşəriyyət bu vaxta qədər yaşamadığı növbəti bir faciə ilə qarşılaşdı. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə zaman sanki dayanmışdı. Bəşəriyyətin elə bil qəsdən 
diqqətini yayındırdığı Xocalı tarixi sınaq anlarını-varlığının son saatlarını yaşayırdı. Soyuğun iliyə qədər işlədiyi 
o şaxtalı fevral gecəsi təklənən, yandırılan, soyuqdan sanki körpə bir uşaq kimi donan Xocalının son harayına 
heç kim çatmadı. Qaniçən erməni qəsbkarları tarixən himayədarı olan Rusiyanın Xankəndində yerləşən 366-cı 
motoatıcı alayı ilə birgə Xocalıda misli görünməmiş faciələr törətdilər. İnsanlıq simalarını itirmiş qaniçən hərbi 
birləşmələr yüzlərlə günahsız, köməksiz həmvətənimizi min cür işgəncə ilə qətlə yetirdilər. Onların başları 
kəsilmiş, qafalarının dərisi soyulmuş, diri-diri yandırılmış və hətta körpə uşaqların gözləri çıxarılmış, hamilə 
qadınların süngüylə qarnı yarılmışdır. Bəli, qocaman tarix növbəti bir xəcalətli, qaranlıq səhifəsini yazdı. 

Xocalıda törədilmiş bu vəhşilik nəticəsində növbəti bir Azərbaycan şəhəri yerlə yeksan olundu. 10 minə 
yaxın əhalisi olan Xocalı 485 nəfər şəhid verdi, 487 nəfər müxtəlif cür xəsarət aldı, 1000 nəfərə yaxın dinc sakin 
əsir düşərək ağlasığmaz erməni zülmünə düçar oldu. Sanki bir təsadüf nəticəsində sağ qalan 6 minə yaxın 
Xocalı sakini respublikanın 50-yə yaxın şəhər və rayonlarında qaçqın statusu altında yaşamağa məcbur oldu, öz 
vətənlərində talelərinə qaçqın həyatı yaşamaq yazıldı. Bundan başqa şəhərdə olan dövlət və şəxsi əmlak talan 
edilərək yandırıldı və dövlətə külli miqdarda ziyan vuruldu. 

Xocalı soyqırımı baş verməyə bilərdimi? 80-ci illərin sonlarından başlanan və müharibədə ilk dövrlərdə 
"bizə silah verin, torpaqlarımızı qoruyaq" - deyən xocalılar heç yerdən kömək olmadıqda öz daxili imkanları 
hesabına təpədən-dırnağa qədər silahlanmış erməni qəsbkarlarına qarşı 1992-ci ilə qədər mübarizə apara 
bildilər. Həmin vaxt Xocalını 80-nə yaxın polis, yerli könüllu özünü müdafiə batalyonunun 400-ə yaxın 
döyüşçüsü, Milli Ordunun 1-ci batalyonunun 21 əsgəri və milli qəhrəman Əlif Hacıyevin başçılığı ilə Xocalı 
aeroportunu qoruyan 20-yə yaxın mərd, cəsur əsgərlər müdafiə edirdilər. 

Qapısını düşmən kəsmiş, gücləri tükənməyə başlamış xocalılar 1991-ci ilin dekabrında qəzetlərdə ölkə 
rəhbərliyinə mühasirədə çapalayan Xocalıya kömək etmək üçün müraciətlərini dərc etdirdilər. Öz siyasi 
ambisiyalarını milli mənafedən üstün tutan, oturduqları kürsülərdən ikiəlli yapışan o vaxtkı ölkə rəhbərliyinin 
qəbuluna düşə bilməyən, kabinetdən-kabinetə qovulan bu günahsız insanlar onları gözləyən faciəni 
duymuşdular. Son olaraq uşaqları, qocaları, qadınları çıxarmaq üçün öz "həmvətənlərindən" kömək istəyirdilər, 
Əvəzində isə, düşmənlə üz-üzə dayanmış Xocalıya yalan vədlər verildi və beləliklə, faciənin baş tutması üçün 
şərait yaradıldı. 

Düz yeddi ildir ki, bu faciənin ağrısını yaşayırıq. Düz yeddi ildir ki, Xocalının düşmən tapdağı altında 
olmağını səbəbkarları olan xalqa biganə yanaşmış, A.Mutəllibov başda olmaqla, o vaxtkı ölkə rəhbərliyi, eləcə 
də Rusiyanın keçmiş 4-cü ordusunun 366-cı motoatıcı alayının komandiri Yuri Zarviqorov və bu əməliyyatın 
təşkili icrasında iştirak etmiş yüzlərlə Ermənistan və Rusiya hərbçisi tarix və zaman qarşısında öz layiqli 
cəzalarını almayıblar. Bu gün Xocalı boyda bir dərd yaşayan xocalılar, heç olmasa, bunu gözləyirlər. 

Vaxtilə Bakıda törədilmiş 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar dərdimizə şərik olduğunu bildirən və SSRİ Ali 
Sovetində öz haqq səsini qaldıran O.Süleymanovun belə bir gözəl fikri var: "Tarix ağ ləkələri sevmir, tarix-onu 
unutduqda təkrar olunur." Yüzilliyin əvvəllərində Bakıda baş vermiş mart qırğınından ta Xocalı faciəsinə qədər 
ermənilərin və onları himayə edən rusların qurduqları yüzlərlə faciəni yaşadıq. Xocalı faciəsi göstərdi ki, illər 
keçdikcə onları unutmuşuq. Məhz unutduğumuza görə bu faciə yenə təkrar olundu. Lakin Xocalı unudulan və 
unutdurula bilən dərd deyil. Çünki Xocalı bütün əsrin faciəsidir. Bunu unutmağa bizim mənəvi haqqımız yox-
dur. Bir də...məsum baxışlarından qorxaraq erməni quldurları tərəfindən gözləri çıxarılmış körpələrin, namusu, 
heysiyyəti tapdanmış qadınların ruhları bağışlamaz bizi. Heç vaxt bağışlamaz! 

 
ARAZ 

 
“Səs”.-1999.-26 fevral.-№44.-S.5. 
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Əsrin cinayəti Almaniyada da lənətləndi 
 

Azərbaycan Respublikasının Almaniyadakı səfirliyi fevralın 25-də Bonndakı Federal Mətbuat 
Mərkəzində Xocalı soyqırımının ildönümü münasibətilə yerli və xarici jurnalistlər üçün mətbuat konfransı 
keçirmişdir. 

Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Hüseynağa Sadıqov Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 
mahiyyəti, Ermənistan silahlı qüvvələrinin torpaqlarımıza təcavüzü, ərazimizin 20 faizinin işğal edilməsi, bir 
milyondan artıq soydaşımızın qaçqın və köçkün vəziyyətində yaşaması barədə danışdı. Natiq bunların hamısının 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ilə bağlı olduğunu vurğuladı. O dedi ki, qəsbkarı pisləyərkən ona 
yardım göstərənləri də tənbeh etmək lazımdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan Rusiyanın 
Ermənistana bir milyard dollarlıq silah bağışlaması, Qarabağda Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda rus 
hərbi qüvvələrinin iştirakı, Rusiyanın təcavüzkara maddi və mənəvi dəstək verməsi dünya ictimaiyyətinə yaxşı 
məlumdur. 

Səfir bildirdi ki, Xocalı müsibətində 366-nı Rusiya motoatıcı alayının iştirakı təkzibedilməz faktdır. 
Faciəli 26 fevral 1992-ci il gecəsində ermənilər 20-ci əsrin ən dəhşətli cinayətləri hesab olunan Xatın, Xirosima, 
Naqasaki, Sonqmi kimi insan fəlakətləri sırasına Xocalı soyqırımını da əlavə etdilər, şəhəri tamamilə dağıtdılar, 
yandırdılar, dinc mülki əhalini-uşaqları, qadınları, qocaları, xəstələri vəhşiliklə qətlə yetirdilər. 

Qarabağ münaqişəsinin həllində indiki vəziyyət haqqında danışan səfir dedi ki, Azərbaycan dövləti 
münaqişənin dinc siyasi vasitələrlə, danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Azərbaycan münaqişənin haqq, 
ədalət yolu ilə həllində Dünya Birliyinin, Beynəlxalq Təşkilatların - BMT və ATƏT-in, nüfuzlu dövlətlərin 
dəstəyinə arxalanır. 

Sonra səfir jurnalistlərin çoxsaylı suallarına cavab verdi. 
Milli Məclisin, Xocalı rayonu əhalisinin, Qafqaz xalqları Ali Dini Şurasının sədri Hacı Allahşükür 

Paşazadənin, Azərbaycan rus Pravoslav kilsəsi başçısının, ölkəmizdəki yəhudi icmaları rəhbərlərinin dünya 
xalqlarına, dövlət başçılarına, parlamentlərə və beynəlxalq təşkilatlara müraciətləri, habelə Xocalı soyqırımının 
dəhşətlərini əks etdirən fotomateriallar və prospektlər mətbuat konfransının iştirakçılarına paylanmışdır. 

 
Yusif XƏLİLOV 

 
“Respublika”.-1999.-27 fevral.-S.1. 

 
 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Xocalı faciəsi   Daşkəsəndə anıldı 
 

Əsrin faciəsinin - Xocalı soyqırımının 7-ci ildönümü ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanın Özbəkistandakı 
səfirliyində mərasim keçirilmişdir. Mərasimdə Daşkənddəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbərləri, 
Özbəkistandakı Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri, mərkəzin nəzdindəki ağsaqqallar şurasının üzvləri, 
səfirliyin əməkdaşları, Özbəkistan ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etmişlər. 

Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Aydın Əzizbəyov mərasimi açaraq bildirmişdir ki, 1992-ci il 
fevralın 25-dən 26-na keçən keçə qaniçən erməni hərbçiləri Rusiyanın 366-cı motoatıçı alayının bilavasitə 
iştirakı ilə Xocalıda görünməmiş vəhşiliklər törətmişlər. Bir keçənin içində 613 nəfər şəhid, 487 nəfər şikəst 
olmuşdur. Xocalının 1275 nəfər dinc sakini - qadınlar, qocalar, uşaqlar əsir götürülərək ağlasığmaz zülmə, 
işgəncələrə, təhqirlərə məruz qalmışlar. 

Səfir çıxışının sonunda bildirmişdir ki, Xocalı faciəsi ilə bağlı ətraflı məlumat hazırlanmış və 
Daşkənddəki bütün səfirliklərə paylanmışdır. 

Sonra Daşkənddəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri İsmayıl Məmmədov, Ağsaqqallar 
Şurasının sədri Rəşid Hadıyev, Azərbaycanın və Özbəkistanın xalq artisti, Həmzə adına Özbəkistan Dövlət 
mükafatı laureatı Firudin Səfərov çıxış edərək ermənilərin qəddar əməllərini pisləmiş, Xocalı soyqırımını Xatın 
və Sonqmi faciələri ilə müqayisə etmişlər. 

Mərasimin sonunda şəhidlərimizin ruhuna dua oxunmuşdur. 
 

Qulu KƏNGƏRLİ  
AzərTAC-ın xüsusi müxbiri Daşkənd 

 
“Xalq qəzeti”.-1999.-28 fevral.-N54.-S.3. 
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Xocalı geosiyasi maraqların qurbanıdır 
 
80-ci illərin ikinci yarısında SSRİ-də dərinləşən sosial-iqtisadi böhran, idarəetmə sisteminin artıq 

mənəvi cəhətdən və ömrünü başa vurmuş struktur kimi köhnəlməsi, milli şüurun oyanması, milli-mənəvi 
dəyərlərin qorunması və dirçəlməsi məsələlərinin ön plana çəkilməsi Sovet İttifaqının yaxınlaşan süqutundan 
xəbər verirdi. Lakin imperiya əsrlərin sınağından çıxmış "parçala, hökm sür" prinsipinə sadiq qalaraq dünyanın 
altıda bir hissəsində geosiyasi maraqlarından könüllü əl çəkmək istəmir, milli respublikalardakı hərbi siyasi və 
iqtisadi maraqlarını hər vəchlə qoruyub saxlamağa çalışırdı. 

Qafqaz kimi böyük bir strateji əhəmiyyətə malik regionda təsir dairəsini saxlamağa can atan Rusiya 
tarixi kökləri olan etnik ziddiyyətləri qızışdırmaqla süni gərginlik ocaqları yaradır, baş qaldıran milli-azadlıq 
hərəkatını boğmağa, demokratik qüvvələri parçalamağa səy göstərirdi. Rusiya Dağlıq Qarabağda, Abxaziyada 
və Cənubi Osetiyada güclənən separatizmi dəstəkləməklə regionda milli-dövlətçilik quruculuğunun qarşısını 
almağa və xalqları dövlət dirçəlişi mübarizəsindən yayındırmağa çalışırdı. 

1988-ci ilin fevralında Ermənistan Respublikası və onların Moskvadakı havadarları Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağ regionunu ələ keçirmək uğrunda hələ 40-50-ci illərdən başlanan hərbi siyasi kompaniyaları 
leqallaşdıraraq açıq fəaliyyətə keçdilər. Üç mühüm tərkib hissədən ibarət olan "Böyük Ermənistan" yaratmaq, 
bunun üçün isə Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıları tarixən yaşadıqları ərazilərdən birdəfəlik qovmaq. 
İkincisi, Dağlıq Qarabağın hər hansı yollarla olur-olsun, Ermənistan tərəfindən ilhaqına nail olmaq. Üçüncüsü, 
Şərqi Anadolunu ələ keçirmək və Aralıq dənizi sahilinə birbaşa koridor açmaq. 

1991-ci ilin dekabrında Azərbaycan siyasi müstəqillik qazandıqdan sonra Dağlıq Qarabağda alovlanan 
hərbi toqquşmalar 1992-ci ilin əvvəlində iki respublika arasında açıq müharibəyə çevrildi. 

SSRİ-nin iflasından sonra müstəqil milli dövlət quruculuğu dövrünə qədəm qoyan Azərbaycanın erməni 
təcavüzünə qarşı mübarizədə vəziyyəti daha da ağırlaşdı. Sovet İttifaqının dağılmasının qeyri-mümkünlüyünə 
inam, qondarma Dağlıq Qarabağ probleminin həllində iqtidar tərəfindən Moskvaya bəslənən əsassız ümid alt-
üst oldu. Uzun müddət Moskvadan asılı siyasət yeridərək milli ordunun yaradılmasına nail olmayan Azərbaycan 
rəhbərliyindən fərqli olaraq, Ermənistan müstəqillik dövrünə ərazisindəki keçmiş sovet ordusunun bazasında 
yaratdığı güclü ordu ilə daxil oldu. Dağlıq Qarabağda və Ermənistanla sərhəd bölgələrində gündən-günə 
genişlənən erməni təcavüzünün qarşısını almaq qeyri-mümkün oldu. Artıq Ermənistan Respublikasından 165 
mindən çox azərbaycanlı öz dədə-baba yurdlarından qovulmuş, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan bir 
çox məntəqələri dağıdılaraq viran edilmişdi. 1992-ci ilin yanvar-fevralında Qaybalı, Aşağı Quşçular, Yuxarı 
Quşçular, Malıbəyli, Qaradağlı kəndləri yandırılaraq dağıdıldı, əhali qovuldu. Dağlıq Qarabağda yeganə təyyarə 
meydanının yerləşdiyi Xocalı kimi strateji əhəmiyyətli şəhər genişlənən erməni hücumları nəticəsində mühasirə 
vəziyyətinə düşdü. 

Xankəndi-Əsgəran yolunun üstündə yerləşən Xocalı şəhəri Azərbaycan üçün böyük hərbi strateji 
əhəmiyyətə malik məntəqə idi. Onun əhalisi 1988-ci ildən 2 min nəfərdən artaraq 1991-ci ilin sonunda 7 minə 
çatmışdı. Üç il ərzində şəhərdə respublikanın 35 nazirlik və baş idarəsinin 59 obyekti tikilib istifadəyə 
verilmişdi. Xocalı Dağlıq Qarabağda Şuşadan sonra azərbaycanlıların yaşadığı ikinci böyük şəhər kimi həm də 
ermənilərin Əsgəran istiqamətində irəliləyərək Ağdama yaxınlaşmasına mane olur, eyni zamanda respublikanın 
Dağlıq Qarabağın cənub hissəsinə nəzarətini gücləndirirdi. Ona görə də ermənilər Xocalını zəbt edərək Ağdam-
Şuşa yolunu tamamilə bağlamaq və sonrakı mərhələdə Şuşanın alınmasında öz vəzifələrini asanlaşdırmaq 
istəyirdilər. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 366-cı alayın əsgər və zabitləri erməni yaraqlıları ilə birgə 
Xocalıya hücum etdilər. Hər hansı hərbi əməliyyatdan əvvəl yazılı əmr verilməli olduğu halda, beynəlxalq 
müşahidəçilərin təsdiq etdiyi kimi, Xocalıya hücum haqqında göstəriş heç yerdə qeyd olunmamışdı. Bu da təbii 
olaraq Xocalıya hücum əməliyyatının quldurcasına, vəhşicəsinə, qeyri-insani bir səciyyədə olduğuna bir daha 
dəlalət edir. Fevralın 25-də axşamdan xeyli keçmiş saat 23.00-da Xocalıya ardı-arası kəsilmədən toplardan atəş 
açmağa başladılar. Elə ilk məqamda kazarma və əsas müdafiə postları məhv edildi. Xocalılılar ciddi müqavimət 
göstərə bilmədilər. Qüvvələr olduqca qeyri-bərabər idi. Əhali vahimə içində, ümidsiz halda ev-eşiklərini, 
əmlaklarını atıb şəhəri tərk etməyə başladı. Onlar iki istiqamətdə Əsgəranın sol tərəfindən və Qarqar çayı 
boyunca Ağdama üz tutdular, lakin bütün istiqamətlərdə ermənilərin əvvəlcədən hazırladıqları pusqulara 
düşərək vəhşiliklə öldürüldülər. 

Təyyarə meydanını qoruyanların hamısı başda aeroportun komendantı kapitan Əlif Hacıyev olmaqla 
dairəvi müdafiə düzəldib az müddət olsa da, qaçqınları daldalamağa çalışdılar. Onların hamısı demək olar ki, 
həlak oldular, lakin əvvəlcədən təyyarə meydanının dispetçer məntəqəsini partlada bildilər. 
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Əhalinin təxminən 300 nəfəri qaça bilmədi. Onları, o cümlədən uşaqları, qadınları diri-diri BTR-lərin 

təkərləri altına qoyub əzdilər. Bəzi hallarda ermənilər böyükləri də, uşaqları da əsir alandan sonra qurban adı ilə 
diri-diri başlarını kəsirdilər. 

Xocalı soyqırımını araşdıran deputat-istintaq komissiyasının məlumatına görə dindirilmiş şahidlər 
bildirmişdilər ki, şəhərə girən zirehli texnikanın hamısının nömrələri suvanmışdı. Çoxları şəhərə hücum 
edənlərin sifətinin slavyan görkəmində olduğunu, rusca söyüşlər söydüklərini, bir-birini adları ilə - Lyoşa, Saşa 
və s. çağırdıqlarını eşitdiklərini bildirmişlər. Bəziləri əcnəbi dillərdə danışıqlar eşitdiklərini demişlər. Xarici 
dildə az-çox ayırd etməyi bacaranlar onların fransız dilində danışdıqlarını demişdilər. 

Xocalı soyqırımında 366-cı alayın üç batalyonunun ikisi tam tərkibdə, birisi isə qismən iştirak edirdi. 
Mayor Ohanyanın komandası altında 3-cü motoatıcı batalyon, eləcə də topçu divizionu komandir, kapitan 
Lixodeyanın şəxsi komandanlığı ilə D-30 topu xüsusilə "fərqlənmişdi". 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Xocalı soyqırımının üçüncü ildönümü münasibətilə dünya 
parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara müraciətində qeyd edildiyi kimi, "sivilizasiyalı dünyanın gözünün 
qabağında bütün insanlığa silinməz ləkə olan dəhşətli cinayət və vəhşilik" nəticəsində dinc əhalidən 335 nəfəri 
qəddarcasına, ağır işgəncə verməklə məhv edilmiş, 421 nəfərə ağır xəsarət yetirilmişdi. Bu zaman 1500 nəfər 
itkin düşmüş və girov götürülmüş, 155 uşaq valideynini itirmişdir. 

Döyüşdən sonra alayın komandanlığı daha bir ağır cinayət etmişdi. Xocalı əməliyyatında alayın 
təxminən 20 hərbi qulluqçusu həlak olmuşdu. Azərbaycan kəşfiyyat orqanlarının məlumatına görə onların 
meyitləri alayın hərbi maşın parkının 6-cı blokunda partladılmış və hələ döyüşdən çox əvvəlki tarixlə sənəd 
tərtib olunmuşdu ki, onların adı sonralar fərarilik edənlərin, ya da itkin düşənlərin siyahısına daxil olsun. 

Xocalı hadisəsindən sonra, demək olar ki, tez-tələsik alayın Dağlıq Qarabağdan çıxarılması təşkil edildi. 
Bu da bir növ caninin törətdiyi cinayətdən sonra, təşvişlə izi itirməyə tələsməsinə bənzəyirdi. Fevralın 29-da 
Zaqafqaziya hərbi dairəsi komandanının müavini general-leytenant Ohanov alayın Dağlıq Qarabağdan 
çıxarılması ilə əlaqədar olaraq Xankəndinə gəlmiş və martın 2-də isə alayın çıxarılması başlanmışdı. Alayın 
köçürülməsi yerli hakimiyyətin və yaraqlıların güclü müqavimətinə rast gəldi, nəticədə hərbi texnikanın, 
avadanlığın yalnız az bir qismini çıxarmaq mümkün oldu. Əsasən ermənilərdən ibarət olan bəzi hərbi 
qulluqçular Dağlıq Qarabağı tərk etməkdən imtina etdilər. 2-ci batalyonun komandiri mayor Ohanyan isə bir 
neçə BMP-ni ələ keçirib tamamilə erməni yaraqlılarının tərəfinə keçdi və Ballıca əməliyyat meydanı 
yaxınlığındakı yüksəklikdə mövqe tutub texnikanın çıxarılmasına mane olmağa cəhd göstərdi. 

Xocalı faciəsi təkcə Azərbaycan xalqına qarşı yox, bütün insanlığa qarşı cinayət idi. Bu cinayətkar əməl 
törədilməklə həm vilayətdə qalan azərbaycanlılar daha da vahiməyə salınır, həm də Dağlıq Qarabağ erməniləri 
daşnak siyasətinin girovuna çevrilirdilər, Azərbaycanın tərkibində qalmağın daha qeyri-mümkünlüyü, axıra 
qədər vuruşmaqdan başqa əlacın olmaması fikri möhkəmləndirilirdi. Xocalı soyqırımının baş verməsində 
Rusiyanın bir sıra dairələri də maraqlı idilər. Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Milli Şurasının 1992-ci il 
martın 13-də dünya birliyi dövlətlərinin parlamentlərinə müraciətində deyilirdi: "Heyrət doğuran budur ki, 
Rusiya Federasiyasının münaqişəni nizama salmaq üçün təşəbbüs irəli sürdüyü və öz vasitəçilik xidmətlərini 
təklif etdiyi bir vaxtda MDB qoşunları erməni silahlı birləşmələrinin tərəfində döyüş əməliyyatlarında bilavasitə 
iştirak edirlər. Azərbaycan Respublikasına qarşı törədilən bütün bu əməllərdə məqsəd "sözə baxmayan" 
Azərbaycan xalqını cəzalandırmaq və onu MDB-nin birləşmiş silahlı qüvvələrində iştirakına razılıq verməyə 
məcbur etməkdir..." 

Demək olar ki, Xocalı Rusiyanın regionda apardığı geosiyasi maraqlar uğrunda mübarizəsinin qurbanı 
oldu. Azərbaycan kimi strateji əhəmiyyətə malik və zəngin təbii sərvəti olan bir ərazini öz təsir dairəsində 
saxlamaq üçün Moskvanın bəzi dairələri bu gün də Azərbaycana qarşı təzyiq vasitəsindən əl çəkmirlər. 

 
Pərviz SƏFƏROV,  

tarix elmləri namizədi, dosent. 
 

“Respublika”.-1999.-28 fevral.-S.2. 
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2000-ci il 
 

Vəhşiliyin və qəddarlığın, bir də laqeydliyin qurbanı olan şəhər 
 
Bəxtiyar SADIQOV 

 
Zaman-zaman imperiyasevər qüvvələrin fitvası və yardımı. ermənilərin əli və iştirakı ilə 

xalqımıza qarşı soyqırımı törədilmişdir. Azərbaycandan yeni ərazilər qoparmağa, onu daim asılılıq 
boyunduruğunda saxlamağa, yaxud cəzalandırmağa xidmət edən bu cür əməllərə xüsusi qəddarlıq və 
vəhşiliklə yerinə yetirilmişdir. 1992-ci il yanvarın 25-dən 6-na keçən gecə xalqımıza qarşı daha bir qanlı 
aksiya - Xocalı soyqırımı törədildi. 1988-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlı 
əhalinin sıxışdırıldığı, müxtəlif təzyiq və təhqirlərə məruz qaldığı, doğma yurd-yuvasından ovulduğu və 
öldürüldüyü bir vaxtda Xocalıya da hücum ediləcəyi və divan tutulacağı kimsəyə sirr deyildi. Lakin 
Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyi nəinki bunun qarşısını almadı, ölkə vətəndaşlarının və torpaqların 
müdafiəsini təşkil etmədi. Hətta faciə baş verdikdən sonra onu xalqdan gizlətməyə cidd-cəhd göstərdi. O 
zaman həqiqəti yazan qəzetləri və jurnalistləri də sıxışdırırdılar. Lakin faciənin miqyası o qədər böyük 
idi ki, onu ört-basdır etmək mümkün olmadı. 

 
...GÖRƏNİN 

gözünü tökürdülər 
 
1988-ci ildən Ermənistanda yaşayan soydaşlarımıza təzyiqlər və hədələr artırılır, onlar dədə-baba 

torpaqlarından kütləvi surətdə qovulurdu. Dağlıq Qarabağda da ciddi narahatlıq hiss olunurdu. Mərkəzin əslində 
ermənilərin dəstəklənməsinə xidmət edən "bərabərləşdirmə" siyasəti hadisələri getdikcə qızışdırır, ermənilərin 
fəallaşmasına rəvac verirdi. 1991-ci ildə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın iştirakı ilə Jeleznovodskda 
keçirilən danışıqlardan sonra zorakılıq dalğası daha da gücləndi, Dağlıq Qarabağdakı azərbaycanlılar yaşayan 
kəndlər boşaldılmağa başlandı. Mühasirə vəziyyətində qalan Xocalını da digər kəndlərin, hətta ondan da 
dəhşətli aqibəti gözləyirdi. Bunu o zamankı Azərbaycan rəhbərliyi gözəl bilsə də, heç bir təsirli əməli tədbir 
görmürdü. 

Fəlakət isə hər an baş verə bilərdi. 
"Səhər" qəzetinin 27 fevral 1992-ci il tarixli nömrəsinin birinci səhifəsində "Xocalı da işğal olundu" 

sərlövhəli bir informasiya dərc edildi: "Dünən Qarabağın dağlıq hissəsində dörd ildən bəri alınmaz qala kimi 
erməni silahlı birləşmələrinə sinə gərən Xocalı şəhərindən belə bir xəbər aldıq. Fevralın 26-na keçən gecə saat 
birin yarısında Xankəndidəki 366-cı polka məxsus 20 ZTR şəhəri mühasirəyə alıb. Ermənilər döyüş 
maşınlarının və zirehli transportyorların köməyi ilə şəhərə girərək onu tamamilə yandırıblar. Yerli sakinlərdən 
bir qrupu qaçaraq Ağdama gəlib. Ölənlər və yaralananlar barədə dəqiq məlumat yoxdur"... 

Onun aşağısında isə "Səhər"ə axşam zəngi" adlı daha bir operativ xəbər də vardı: "Səhər"in müxbiri, 
Azərbaycan Milli Ordusunun döyüşçüsü Şamil Sabiroğlu dünən axşam redaksiyaya dəhşətli xəbər verdi: 

- Axşam saat 18-dən sonra Xocalı ətrafında şiddətli döyüşlər başlanmışdır. Srağagün Ağdamdan geri 
qaytarılan Gəncə hərbi hissələrinin əsgərləri Ağdərədə 366-cı polkla birləşərək Xocalıya hücuma keçmişlər. 
Hücum zamanı 30-dək tankdan istifadə olunmuşdur. Xocalı aeroportunun komendantı Əlif Hacıyev, rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov, batalyon komandiri Tofiq Hüseynov, ümumiyyətlə, ilkin məlumata 
görə, 100 nəfərdən çox adam öldürülmüşdür. Təkcə bizim dəstədən 15 nəfər itkin düşmüşdür. Yaralananların 
sayı yüzlərlədir"... 

"Səhər"in cəsarəti, yəni həqiqəti olduğu kimi, heç kəslə "məsləhətləşmədən" yazması Mütəllibov 
administrasiyasını bərk qəzəbləndirmişdi. Qəzetin rəhbərliyinin, jurnalistlərin ünvanına təhdid və hədələr 
başlanmışdı. Həqiqəti söyləyən "Səhər" özünü müdafiə etmək məcburiyyətində qalmışdı. O zaman "Həyat" 
qəzetinin Qarabağ bölgəsində xüsusi müxbiri işləyirdim. Baş verən bütün dəhşətli hadisələrin canlı şahidi kimi 
sarsılmış və çaşmış halda redaksiyaya gəlmişdim. "Azərbaycan" nəşriyyatının birinci mərtəbəsində qələm 
dostum Hidayət Elvüsalla rastlaşdım. O məndən Xocalı barədə soruşdu. Ağdama gəlib çatmış Xocalı qaç-
qınları, onların söylədikləri, öyrəndiyim başqa məlumatları ona, qəzetin redaktoru Məzahir Süleymanzadəyə, 
Şakir Yaquba danışdım. Bu barədə "Səhər"ə müsahibə verməyə (rəsmi qəzetin əməkdaşının dövlətin mövqeyinə 
uyğun gəlməyən informasiya yayması məqbul sayılmasa da) razılaşdım. "Səhər"in 29 fevral 1992-ci il tarixli 
nömrəsində həmin müsahibə "Ölüm immuniteti" adı altında dərc olundu. Ondan bir neçə məqamı diqqətinizə 
təqdim edirik: 

"...Qarabağdan yenicə qayıtmış jurnalist Bəxtiyar Sadıqovla üz-üzə oturmuşuq. Dediklərini maqnitofon 
lentinə yazırıq. Əlbəttə, onların yalnız bir hissəsini sizə təqdim edirik: 
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- Xocalı faciəsi barədə televiziyada, mətbuatda və konkret olaraq "Səhər"də gedən 

informasiyanın hansı həqiqətə uyğundur? 
- Bu, səhv etmirəmsə, 23-cü azərbaycanlı yaşayış məntəqəsidir ki, işğal olunur. İndiyə qədər 

Kərkicahan, Qaradağlı, Səlakətin, Meşəli... haqqında nə deyiblərsə, necə yat-yut eləyiblərsə, Xocalı da onun 
kimi. Srağagün günortaya kimi vəziyyət belə idi. Təzə Xocalı tamamilə dağıdılıb, talan edilib. Sakinləri qırılıb, 
girov götürülüb. Köhnə Xocalıda, aeroport istiqamətində atışma gedirdi. Amma düşmənin o qədər texnikası 
qarşısında, arxadan kömək gəlməsi çətin olan bir şəraitdə yaxşılığa ümid azdır. 

- Erməni-rus ordusu birləşməsinin hərbi manevrləri, işğal əməliyyatları necə keçirilir? 
- Eyni ssenari əsasında. Bircə fərq var: əvvəllər kəndləri işğal edəndə camaatın qaçması üçün bir cığır 

qoyurdular. Amma indi hamısını qırıb-çatırlar... 
- Cəbhədən Bakıya gəlmisən, səni ilk anda hansı hiss bürüdü? 
- Oradakı müsibətlərə buradakıların laqeydliyi!". 
O zamankı Azərbaycan rəhbərliyinin xocalılıların taleyinə və faciəsinə laqeyd qalmaları hadisənin ört-

basdır olunmasına xidmət edən informasiyanın verilməsində də aydın görünürdü: "Respublika Daxili İşlər 
Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən, fevralın 26-na keçən gecə Xocalı bir neçə istiqamətdən şiddətli atəşə 
tutulmuşdur. Düşmənin zirehli texnikasının böyük qüvvələri şəhər üzərinə hücuma keçmişdir. Atəş və hücumlar 
dünən bütün gün ərzində davam etmişdir. Nəticədə aeroport dağıdılmış, evlər yandırılmışdır. Yaralılar vardır. 
İlkin məlumata görə, iki sakin həlak olmuşdur. 

Şəhərin müdafiəçiləri və Milli Ordunun bölmələri düşmən basqınının qarşısını alır, onun saysız-
hesabsız hücumlarını dəf edə bilirlər. Hazırda vəziyyət yenə də gərgindir. Lüzumsuz itkilərin qarşısını almaq 
məqsədilə 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". 

Halbuki həmin informasiya qəzetlərdə getdiyi vaxtda Xocalıda yüzlərlə adam qətlə yetirilmiş, güllə və 
süngü ilə yaralanmış, girov götürülmüşdü. Bu faktlar cəmi "iki sakinin həlak olduğu" və "Xocalının erməni 
birləşmələri tərəfindən tutulması haqqında vahiməli şayiələrin həqiqətə uyğun gəlmədiyi" barədə o vaxtkı 
iqtidarın yaydığı məlumatla necə də kəskin ziddiyyət təşkil edirdi. Həm də onu yayanların dövlət və xalq 
qarşısında məsuliyyətsizliyindən xəbər verirdi. Sonradan, zati-aliləri Heydər Əliyev xalqın arzu və tələbi ilə 
yenidən ölkə rəhbərliyinə qayıtdıqdan və Milli Məclisdə xüsusi deputat-istintaq komissiyası yaradıb əsl həqiqəti 
meydana çıxararaq soyqırımına lazımi hüquqi-siyasi qiymət verilməsini təmin etdikdən sonra hər şey hamıya 
bəlli oldu. Milli Məclisdəki müzakirə və araşdırmalar zamanı müəyyən edildi ki, xaricdəki havadarlarının 
təmənnasız verdikləri ən müasir texnika ilə silahlanmış erməni separatçıları SSRİ-nin Xankəndidə yerləşən 366-
cı motoatıcı alayının bilavasitə iştirakı ilə növbəti ağlasığmaz vəhşilik aktı törətmiş, Xocalı şəhərini yerlə 
yeksan edərək yüzlərlə köməksiz və günahsız insanı amansızcasına qətlə yetirmişlər. Hətta uşaqlara, qadınlara 
və qocalara belə aman verməyən cinayətkar hərbi birləşmələrin vəhşiliyi nəticəsində 613 nəfər şəhid, 487 nəfər 
şikəst olmuş, 1275 nəfər dinc sakin əsir götürülərək ağlasığmaz erməni zülmünə, təhqirlərə və həqarətlərə məruz 
qalmışdır. Şəhid olanların 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri azyaşlı uşaqlar olmuşdur. 6 ailə bütövlüklə məhv edilmiş, 
25 uşaq hər iki valideynini, 130 azyaşlı uşaq isə valideynlərindən birini itirmişdir. 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və 
amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Onlar diri-diri yandırılmış, başları kəsilmiş, qafalarının dərisi soyulmuş, körpə 
uşaqların gözləri çıxarılmış, süngü ilə hamilə qadınların qarınları yarılmışdır. Meyitlərin üzərində dilə 
gətirilməsi mümkün olmayan hərəkətlər edilmişdir. Bəli, əsl həqiqət belə idi və bu gün bunu bütün dünya bilir! 
 

QANLI CİNAYƏTİN İZLƏRİ 
 
Azərbaycan xalqının müstəqillik arzusunda qətiyyətli olduğunu duyan Rusiyanın imperiyasevər 

qüvvələri ona qarşı qəti tədbirlər görmək niyyətlərini gerçəkləşdirməyə başladılar. 1991-ci ilin sentyabrında 
Jeleznovodskda keçirilən görüşdən sonra erməni-rus hərbi birləşmələri heç bir silahı və müdafiəsi olmayan 
azərbaycanlıların yaşadıqları kəndlərə hücuma keçərək onları bir-birinin ardınca boşaltmağa, yerli sakinləri 
qırıb-qovmağa, girov götürməyə başladılar. Xocalını da yandırılıb, dağıdılan digər kəndlərin aqibəti gözləyirdi. 
Bunu hamı - xocalılar da, o zamankı iqtidar və ona müxalifətdə duran AXC də yaxşı bilirdi. Xocalılar 
imkansızlıqdan, A.Mütəllibov iqtidarı qətiyyətsizlik və qorxaqlıqdan bir şey edə bilmir, AXC isə bu hadisədən 
hakimiyyətə gəlmək arzusu naminə bəhrələnmək üçün məqam gözləyirdi. Xocalı hadisəsi dövründə "Həyat" 
qəzetinin Qarabağ bölgəsi üzrə xüsusi müxbiri kimi Ağdamda yaşayıb işlədiyimdən baş verənlərin canlı şahidi 
idim. Lakin jurnalist yazısına baxan, çalınan həyəcan təbilinə əhəmiyyət verən belə yox idi. "Həyat" qəzetinin 3 
mart 1992-ci il tarixli nömrəsində dərc olunmuş "Bu matəm sonuncudurmu?!" adlı məqaləmdə Xocalı faciəsinin 
baş verməsinin bəzi səbəblərinə toxunmuşdum. Həmin yazıdan iki kiçik parçanı yenidən xatırlatmaq istəyirəm: 
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"... Son 20 gündə Xocalılar hava telefonu ilə haray çəkib, kömək diləyir, düşmən qabağında uzun 

müddət dayana bilməyəcəklərini bildirirdilər. Sonralar bu haray yalvarışa, o da kar etməyəndə söyüşə çevrildi. 
Ağdam köməyə gedə bilmədi. Xocalı axırıncı on gününü çörəksiz yaşamışdır. Vertolyot uçmadığından, dağ 
yolu ilə getməyə texnika olmadığından onların dadına kimsə yetməmişdir. Ağdamlı ziyalılar prezidentin 
Qarabağ üzrə müvəkkili Musa Məmmədova müraciət edəndə o: "Mən kənd təsərrüfatı mütəxəssisiyəm" - 
cavabını vermişdi. Görəsən, müharibə meydanında kənd təsərrüfatının hansı sahəsi inkişaf etdirilirdi ki, ora 
xüsusi səlahiyyətli mütəxəssis göndərilmişdi?! Qəribədir, niyə hər şey Ağdamın boynuna qoyulurdu. Arxasında 
imperiya qüvvələri, Amerika duran Ermənistanla Ağdam təkbaşına vuruşa bilərmi? Bax, beləcə, Xocalı imdad 
diləyə-diləyə yanıb külə döndü. Kərkicahandan sonra ən mühüm strateji nöqtələrdən sayılan Xocalını 
ermənilərə vermək olardımı? Ağlı başında olanlar hər cür təyyarənin enə biləcəyi aeroportun düşmən əlinə 
keçməsinə imkan yaradardımı? Təkcə vertolyotlarla dağ Qarabağını əsl cəbbəxanaya çevirənlər yəqin ki, qısa 
müddətdə ağır təyyarələrlə Ermənistandakı hərbi texnikanın və ordunun bir hissəsini Qarabağa tökəcəklər. Bunu 
bildiyi üçün Şapoşnikov indi 366-cı polkun çıxmasına razılıq verib. Bir vaxtlar daxili qoşunların Xankəndin-dən 
çıxarılması barədə uzun müddət mübahisə gedirdi. Yalnız Dağ Qarabağda güclü erməni quldur birləşmələri 
yaradılandan sonra daxili qoşunlar oradan çıxarıldı. İndi də ordu çıxarılır. Ancaq azərbaycanlıların yaşadıqları 
sonuncu yaşayış məntəqəsi olan Xocalını alıb ermənilərə verdikdən sonra! Özü də polk texnikasını qoyub 
çıxacaq. Şapoşnikov hirsini soyutmaq və ermənilərə bir daha qulluq göstərmək üçün sərhədləri də "açır", 
zastavaları götürür. Laçın-Şuşa yolunda sərhədçilərdən ibarət post qoydurur. Beləliklə, həm ermənilərin 
yazqabağı hücumu, həm Ermənistandan Qarabağa "dəhliz" açılması, həm də Şuşanın yüz faizli blokadası üçün 
əlverişli şərait yaradılır. 

... "Həyat"ın Ağdamdakı müxbir məntəqəsinə tez-tez adamlar gəlir, söhbət zamanı ən müxtəlif suallar 
verirdilər. Cavab tapa bilmədiyim sualların bir qismini xatırlatmaq istəyirəm. Çünki müharibənin sonrakı 
gedişində həmin cavabların müəyyən rolu və əhəmiyyəti olmalıdır. Ən çox narahatlıq doğuran Əsgəran 
əməliyyatının baş tutmamasıdır. Əsgəran vaxtında alınsaydı, Xocalı faciəsi baş verməz, növbəti dəfə matəm 
saxlamazdıq. Görəsən, Ağdamdakı silahlı dəstələrin birləşməsinə mane olan hansı gözəgörünməz qüvvədir? 
Niyə milli müdafiə qüvvələrinin döyüş hazırlığı yüksəldilmir? Bu gün Qarabağa bütün respublika maddi yardım 
göstərir. Ev-eşiyini, hər cür azuqəsini itirmiş adamlar üçün bu son dərəcə qiymətlidir. Bəs nə vaxt Qarabağ 
bütün respublikadan hərbi yardım görəcək? Axı Qarabağ Azərbaycanın bir parçasıdır. Və əslində müharibə 
Azərbaycan uğrunda gedir. Bütün günü Bakının komisyon və kommersiya mağazalarında şıdırğı alver 
edənlərin, gecələr restoranlarda kef çəkənlərin çoxunun Qarabağdakı faciə və fəlakətdən ya xəbəri yoxdur, ya da 
qulağına girmir. Nə üçün müharibə aparan respublika müharibə dövrünün qanunları ilə yaşayıb işləmir?! Baş 
komandan itirilən adamlar, dağıdılan kəndlər, rüsvay edilən vətən övladları barədə nə fikirləşir?" 

Xalqın və torpağın taleyinə biganəlik, vəzifə hərisliyi Azərbaycan xalqının qanına susayanlara, onun 
torpağına göz dikənlərə daha bir soyqırımı törətməyə imkan verdi. Sovet qoşunları ölkəmizdən çıxmazdan öncə 
20 Yanvar qırğınından da dəhşətli daha bir vəhşilik törətdilər. Özlərini "məzlum və zavallı" adlandıran 
ermənilər əslində qəddar və qaniçən olduqlarını sübuta yetirdilər. Dinc və silahsız əhalidən - qoca, qadın və 
uşaqdan zirehli texnikanın, "qrad" və odlu silahların vasitəsilə haqq-hesab çəkildi. Düşmən o qədər 
vəhşiləşmişdi ki, mühasirədə olan əhalini sona qədər qırıb qurtarmağa çalışırdı. Canlarını götürüb qaçanlar 
şaxtalı qış gecəsində çöllərə, düzlərə səpələnmiş, Qarqar çayının yatağı ilə Ağdama səmt götürmüşdülər. 
Pusquya rast gələnlər, gülləyə tuş olanlar, azıb başqa tərəfə gedənlər nicat tapa bilmədi. Ağdama çatanlar da çox 
dəhşətli və don vurmuş vəziyyətdə idilər. 

Ağdam rayon xəstəxanasına çatdırılan xocalılar erməni vəhşiliyinin növbəti qurbanları idi. Fevralın 26-
da və 27-də xəstəxanaya 206 yaralı qəbul edilmişdi. Ayın 26-da daxil olan 107 yaralının hamısı Xocalının dinc 
sakinləri idi. 27-də isə bu vəhşilikdən hiddətlənib köməyə gedən ağdamlı döyüşçülərdən də yaralanıb gətirilən 
olmuşdu. Həmin müddətdə 30 meyit qeydə alınmışdı. Yaralılardan 9 nəfərini xilas etmək mümkün olmamışdı. 
12 yaşlı Aydın Ələkbərov və 8 yaşlı Sevinc Quliyeva da sağalmayan yaralılar sırasında idi. Ən dəhşətlisi bu idi 
ki, gətirilən yaralıların əksəriyyəti qadın və körpə uşaq olurdu. Onların bədənlərində çoxsaylı güllə yarası 
görünürdü. Adamlar ən çox baş nahiyəsindən və deş qəfəsi hissəsindən vurulurdu. Bu da onları öldürmək 
məqsədi güdüldüyünü göstərirdi. 70 yaşlı Mikayıl Hüseynov qarnından, 55 yaşlı Qumru Həsənova sağrı 
nahiyəsindən yaralanmışdı. Həkimlər 50 yaşlı Teybə Allahverdiyevanın bədənindəki güllə yaralarından yer 
tapıb iynə vurmaqda çətinlik çəkirdilər. 

Fevralın 28-də axşam saat 18.50-də ermənilər daha bir alçaqlıq törətdilər. Onlar Ağdam rayon mərkəzi 
xəstəxanasını raket atəşinə tutdular. Gördükləri vəhşiliklərdən hələ özlərinə gəlməmiş yaralılar xəstəxananı tərk 
edərək Ağdamın küçələrinə töküldülər. Səhərədək onları böyük çətinliklə tapıb toplamaq mümkün oldu. 

Günlər keçdikcə çöllərdə, düzlərdə gizlənən, min bir məşəqqətdən sonra Ağdama gəlib çatan xocalılar 
da olurdu. Sifətlərini şaxta yandırıb qızartmış, gözləri çuxura düşmüş, əllərini kol-kos cırıb qanatmış, ayaqlarını 
don vurmuş bu adamlar zorla ayaq üstə dayanırdılar. Danışmağa taqəti qalmayan bu adamların yeganə günahları 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
yalnız azərbaycanlı olmaları idi. O zaman Ağdam rayon xəstəxanasında 15 yaşlı Salman Qasımovla etdiyim 
söhbətin məzmununu yenidən xatırladıram: 

"... - Rusların texnikası axşamdan şəhəri mühasirəyə aldı. Ermənilər hər tankçıya, "beteer" sürənə 2 min 
pul verib gətirmişdilər. Amma camaatı qıracaqlarını ağlımıza da gətirmirdik. Qəfildən şəhəri hər tərəfdən top, 
raket, güllə atəşinə tutdular. Hamı evdən küçələrə qaçdı. Sonra şəhərdən çıxmağa başladıq. Yüzdən çox adam 
olardıq. Əksəriyyəti qadın və qocalar idi. Şəhərdən çıxanda bir neçə dəfə bizi gülləyə tutdular. Beş nəfər 
gözümün qabağında öldürüldü. Xalamın əri Malik qarnından ağır yaralanmışdı. Gördü ki, onu apara bilən 
yoxdur, yalvarıb bir qumbara aldı. Bir az aralanmışdıq ki, onu partlatdı, özünü öldürdü ki, düşmənin əlinə sağ 
keçməsin. Növbəti dəfə bizi gülləyə tutanda 12 nəfər ayrılıb bir səmtə qaçdıq. Ata-anamdan, qardaşımdan ayrı 
düşdüm. Ələ keçən qadınları və qızları əsir aparırdılar. Özümüzü meşəyə verdik. Şaxtada neçə gün ac qarına yol 
gəldik. Dəfələrlə pusquya düşdük. Ermənilər tutduqları qadınları silah gücünə qorxudaraq Azərbaycan dilində 
adamları çağırmağa məcbur edir, cavab gələn səmti gülləyə tuturdular. Qorxudan gündüzlər yatır, gecələr yol 
gəlirdik. Qar, ot, quru böyürtkən yeyirdik. Neçə dəfə azıb erməni kəndlərinə yaxınlaşdıq. Sonra səmti dəyişdik. 
Nəhayət, bir zülümlə Ağdama çatdıq... 

Salmanın gəldiyi dəstə 12 gün yolda olub, şaxtalı gecələrdə kolluqlarda gecələyib. Böyük qardaşı 
Bayram ondan 7 gün qabaq gəlib. Anası Ayna, xalası Sona donmuş vəziyyətdə qurtula biliblər. Atası 
Məhəmməd isə Dəhraz erməni kəndi yaxınlığında əsir düşüb... 

Qasımovlar ailəsi itkiyə və zülmə baxmayaraq "sevinir". Çünki salamat qalanları var. Üçüncü qardaşla - 
Hüseynlə palatada görüşdük. Bakıda oxuduğu üçün qırğın vaxtı Xocalıda olmayıb. Müsibəti eşidəndə Ağdama 
gəlib, amma evlərinə qayıda bilməyib. 

- Ağdamdan 120 nəfər Xocalını siyahıya aldılar ki, şəhərin köməyinə gedəcəksiniz, - deyə Hüseyn 
söhbətə baş-ladı. - Mən də həmin dəstəyə yazılmışdım. Amma bizə nə silah verən oldu, nə də doğmalarımızı 
xilas etməyə aparan. Köməksiz qalan Xocalı erməni və rus qoşunu tərəfindən yandırılıb dağıdıldı. 

Xocalı soyqırımını heç zaman unutmamalı, xalqımıza verilən bu "faciəli dərs"dən lazımi nəticə 
çıxarmalı, daim sayıq olmalıyıq. Azərbaycanın müstəqil yaşamaq, öz ərazisində xarici dövlətə mənsub 
olan qoşun saxlamamaq niyyətinə düşdüyünü görən Rusiyanın imperiyasevər qüvvələri Xocalı 
soyqırımını təşkil edib onun həyata keçirilməsində fəallıq göstərməklə xalqımıza qulaqburması vermək, 
"bizsiz yaşaya bilməzsiniz, sizi qırıb-çatarlar" fikrini aşılamaq istədilər. Lakin bu, əks nəticə verdi. İndi 
Azərbaycan Qafqazda öz ərazisində bir nəfər də xarici dövlətə məxsus hərbçi olmayan yeganə ölkədir! 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Azərbaycanın daim müstəqil yaşayıb müstəqil siyasət yeridəcəyini 
və heç zaman öz ərazisində xarici hərbi bazaları yerləşdirməyəcəyini dəfələrlə bəyan etmişdir. 

Xocalı soyqırımı zamanı ermənilər tərəfindən törədilən ağlasığmaz vəhşiliklər və qəddarlıqlar 
göstərdi ki, bizim hər an qanımızı içməyə hazır olan milli düşmənlərimiz var! Həm də onlar lap yaxında, 
qonşuluğumuzda yaşayırlar. Bu hadisə digər düşmənin - vəzifə hərisliyinin xalqı neçə fəlakət girdabına 
sala biləcəyini də əyani şəkildə göstərdi. Karyerasını xalqın mənafeyindən üstün tutan Ayaz Mütəllibov 
iqtidarı və Xocalı faciəsindən vəzifəyə gəlmək məqsədi güdən o zamankı AXC bu fəlakətin qarşısını 
almadı, yaxud alınmasına mane oldu! Odur ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin xaricdə böyük 
bədxahlarının və düşmənlərinin mövcudluğunu, milli düşmənlərimizin fürsət güddüyünü və daxili 
çəkişmələrin daim fəlakətlə nəticələndiyini bir an belə yaddan çıxarmamalıyıq! Bu gün hər şeydən 
yüksəkdə duran milli mənafe və müstəqillik yolunda, Azərbaycanı xoşbəxt gələcəyə çatdırmaq uğrunda 
birləşməyi bacarmalıyıq! Tarix unutqanlığı və şəxsi mənafeyini dövləti maraqlardan üstün tutmağı daim 
cəzalandırır! 
 

“Azərbaycan”.-2000.-22 fevral.-№41.-S.5., 23 fevral.-№42.-S.4. 
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Xocalı faciəsi 
 
Musa AXUNDOV 
 

Xocalı soyqırımı adi cinayət deyil. Xocalı soyqırımı Ermənistan, ermənilər tərəfindən Azərbaycan 
xalqına qarşı edilən ən dəhşətli soyqırımıdır. Bu, bizim tariximizdə belə də həkk olmalıdır. Bu faciəni heç 
vaxt unutmaq olmaz. Və zaman keçdikcə, əksinə, bu faciəni dünyaya daha da kəskin göstərməliyik, hamı 
bilsin ki, xalqımızın başına nə kimi faciə gəlibdir və eyni zamanda xalqımız öz azadlığı, öz Vətəni, öz torpağı 
uğrunda nə qədər qurbanlar verib, nə qədər qəhrəmanlıq nümunəsi göstəribdir. 
 
Heydər ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. 

 
Bu qoca dünya çox müharibələr görüb, çox vəhşiliklərin şahidi olub. Xirosima, Naqasaki faciəsi, Xatın 

fəlakəti, Buhenvald, Osvensim dəhşəti... Lakin sivil dünyamızın bu günündə - XXI əsrin astanasında planeti-
mizin kiçik bir nöqtəsi olan Xocalı faciəsi onların hamısından bizim üçün daha dəhşətlidir. Qukak 
hadisələrindən, Daşaltı, Malıbəyli əməliyyatlarından da ağırdır. Elə Qanlı Yanvar qırğınlarından da heç nəyi ilə 
geri qalmır Xocalı fəlakəti... Əsrin faciəsi adlandıraqmı onu? Bəşərin heç nə ilə haqq qazandırmaq mümkün 
olmayan haqsızlığımı? 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni faşistləri keçmiş SSRİ-nin Xankəndidə yerləşən 
366-cı motoatıcı alayının yaxından iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum etdilər. Şəhər əvvəlcə tank, BTR və zirehli 
maşınlardan top və raket atəşinə tutuldu. Bundan sonra isə avtomat və pulemyotlarla silahlanmış quldurlar 
evlərə soxuldular. Qanlı döyüş başlanmışdı. Respublika milli özünümüdafiə dəstələri, polis işçiləri, öz 
torpağının müdafiəsinə qalxan şəhər sakinləri gecə saat üçə qədər mərdlik və qəhrəmanlıqla vuruşdular. Lakin 
qüvvələr qeyri-bərabər idi. Digər tərəfdən də döyüş sursatı qurtarırdı. Xocalı dörd tərəfdən mühasirədə 
olduğundan qonşu rayonlardan da kömək göstərmək mümkün deyildi. Ona görə də şəhər sakinləri geri 
çəkilməyə məcbur idilər. Onlar nə olursa-olsun mühasirəni bir istiqamətdə - Ağdam rayonunun Şelli kəndi 
tərəfindən yarmağı qərara aldılar. Ancaq bu yolla qadınları və uşaqları, o cümlədən sağ qalmış döyüşçüləri 
salamat çıxarmaq olardı. Tam tükənməkdə olan son qüvvə də işə salındı. Şəhər sakinləri çətinliklə mühasirəni 
yarıb dağ yolları ilə Şelli kəndinə tərəf üz tutdular. Lakin yollar ermənilər yaşayan Naxçıvanik kəndinin 
yanından keçirdi. Pusquda dayanmış erməni quldurları qaçıb canını qurtarmağa çalışan dinc sakinlərin qabağını 
kəsdilər. Azğınlaşmış düşmən köməksiz və müdafiəsiz adamlara rəhm etmədi. Sağ qalanlar özlərini Şelli 
kəndinə çatdıra bildilər. 

Bəli, son əsrlərdə dünyanın heç bir yerində əliyalın dinc əhaliyə Xocalıdakı kimi divan tutulmamış, 
dünənəcən ən qəddar zənn etdiyimiz, şəhərlər, kəndlər dağıdan faşistlər də erməni quldurlarının etdiyi cinayətə 
yol verməyib. Göstərilən vəhşiliyin, cinayətin əlamətlərini, növlərini sadalasaq ürək dözməz, qan bədəndə 
donar. Belə ki, günahsız qadınlar da, uşaqlar da, qocalar da güllə yağışına tutulmuşdu. Ürəyi bununla 
soyumayan vəhşilər əhalinin bütün təbəqələrindən olan, imdad, kömək istəyən yaralıları da süngü və güllələrlə 
qətlə yetirmişlər. Kişiləri sıraya düzüb güllələmişlər. Hətta onlardan bir neçəsinin başı erməni dığasının qəbri 
üstündə qurbanlıq qoyun kimi kəsilmişdi. Ölənlərin başlarının dəriləri soyulmuşdu. Qadınların zinət əşyalarını 
asanlıqla qarət edə bilməyən quldurlar onların qulaqlarını, barmaqlarını kəsib üzüklərini, sırğalarını 
götürmüşlər. Meyitlər təhqir olunmuşdur. Evlərlə birlikdə qadınlar, uşaqlar, qocalar diri-diri yandırılmışdır. 
Dağlara, meşələrə qaçıb canlarını qurtarmaq istəyən dinc əhali də hər cür amansızlıqla qətlə yetirilmişdi. 
Meşələr, dağlar, dərələr insan meyiti ilə dolmuşdu. Torpaq qana qərq edilmişdi. Ümumiyyətlə, həmin gecə 
yeddi min nəfər dinc mülki əhalisi olan Xocalı şəhəri yerlə-yeksan edilmiş, nəticədə 613 nəfər ən qəddar 
üsullarla qətlə yetirilmiş, 487 nəfər şikəst edilmiş, 1275 nəfər girov götürülmüşdü. Şəhidlərin 106 nəfəri qadın, 
83 nəfəri azyaşlı uşaq olmuş, 6 ailə bütövlükdə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə 
valideynlərindən birini itirmiş, 150 nəfərin taleyi indiyədək bəlli olmamışdır. 

Çox acınacaqlı haldır ki, həmin dövrdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş Ayaz Mütəllibov iqtidarı bu qanlı 
faciədən dəqiq məlumatı olsa da, xalqı aldatmış, Xocalıda guya cəmisi iki nəfərin həlak olduğunu və şəhərin 
geri alındığı haqqında yalan məlumat yaymışdı. Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, faciənin miqyası elə böyük idi ki, 
daha onu gizlətmək mümkün deyildi. Xalq, bütün dünya Xocalı müsibətindən xəbər tutdu. Lakin uzun müddət 
Xocalı faciəsinə hüquqi-siyasi qiymət verilmədi, onu törədənlərin, bu faciədə birbaşa, yaxud dolayısı ilə iştirakı 
olanların adları çəkilmədi. Yalnız xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra Xocalı 
soyqırımının əsl mahiyyəti açılmış, 1994-cü ilin fevral ayında respublika Milli Məclisində məsələni müzakirə 
etmiş, ona hüquqi-siyasi qiymət vermiş, hər il fevralın 26-nı Xocalı soyqırımı günü elan etmək haqqında qərar 
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qəbul edilmişdir. Möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyev faciənin səbəbləri barədə demişdir: "...Əgər Xocalı 
faciəsi bir tərəfdən erməni işğalçılarının vəhşiliyinin nəticəsi olubsa, ikinci tərəfdən də bizim dövlət 
orqanlarının, o vaxt respublikaya rəhbərlik edən səlahiyyətli şəxslərin cinayətkarlığı, etdiyi cinayətlər 
nəticəsində və hətta deyə bilərəm xəyanətlər nəticəsində olubdur. Ona görə də biz soyqırımını pisləmək, 
ermənilərin bu vəhşiliyini dünyaya göstərmək, yaymaq, onları bir vəhşi kimi ifşa etməklə yanaşı, eyni zamanda 
özümüzün özümüzə etdiyimiz cinayəti, xəyanəti da aşkar etməliyik". 

Bəli, əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı soyqırımından səkkiz il keçir. O dəhşətləri xatırlamaq, o günləri 
yenidən yaşamaq sarsıdıcı bir işdir. Bununla yanaşı, o dəhşətli faciənin ən acı səhnələrini şahidlər qədər də heç 
kəs təsvir edə bilməz. Sözü şahidlərə veririk.  

Qasım Məmmədovun dediklərindən: 
— Fevralın 26-sı idi. Ara-sıra güllə səsləri eşidilirdi. Doğrusu, buna təəccüblənmirdik. Çünki belə 

atışmalara öyrəşmişdik. Gecə qəfil basqından sonra özümüzü itirdik. Heç hara çıxa bilmədik. Beş ailə bir 
zirzəmidə gizləndik. Tankların, topların səsindən qulaq tutulurdu. Xocalıda qanlı bir səhər açılmışdı. Bayıra 
çıxanda gözlərimizə inanmadıq. Şəhər yerlə-yeksan edilmişdi. hər tərəf meyitlə dolu idi. Ağdama tərəf getmək 
istəyirdik. Yola yenicə düzəlmişdik ki, erməni və rus əsgərlərinin əhatəsinə düşdük. Qadınları, uşaqları 
çökəkliyə yığdıq. İki ov tüfəngimiz vardı. Təslim olmaq istəmirdik. Atışma başlandı. Bizə tərəf pulemyotla atəş 
açan bir ermənini vurduq. Elə bu an bizi hər tərəfdən avtomat atəşinə tutdular. Patronlarımız qurtardı və əsir 
düşdük. Öldürülmüş erməninin əvəzinə altı nəfər sayseçmə oğlumuzu güllələmək üçün ayırdılar. Gözümüzün 
qarşısında ölənlərin ciblərini axtarmağa başladılar. Meyitləri təhqir etdilər. Zinət əşyalarını çıxara bilməyəndə 
başladılar qadınların barmaqlarını, qulaqlarını kəsməyə. Bu zülmü uşaqlarada eləyirdilər. Onların başını əzir, 
süngü ilə başlarını deşik-deşik edirdilər. Öldürdükləri adamları eybəcər hala salırdılar. Başımıza elə müsibətlər 
açdılar ki, adamın danışmağa dili gəlmir. Bir də ki, o hadisələri bir daha xatırlamaq çox çətindir. 

Abbas Quliyev faciəni belə xatırlayır:  
— Ermənilər fevralın 25-i axşamı təxminən saat 10 radələrində çoxlu sayda zirehli texnikanın və 

artilleriyanın köməyi ilə şəhəri mühasirəyə alıb hücuma keçdilər. Açığı, həmin səhnə gözümün qabağına 
gələndə indi də bədənimdə az qala qanım donur. Belə səhnələri yalnız İkinci Dünya müharibəsindən bəhs edən 
kinolarda görmüşük. Düşmənin məqsədi bütövlükdə şəhərimizin bütün sakinlərini məhv etmək idi. Buna görə 
də şəhərdən çıxmağı qərara aldıq. Çox çətinliklə Naxçıvanik istiqamətində "koridor" deyilən yerə gəlib çıxdıq. 
Orada erməni yaraqlıları ilə rastlaşdıq. Onlar bildirdilər ki, silahı yerə qoyub təslim olsanız, sizi sağ-salamat 
buraxarıq, Ağdama. Bu məkirli erməni hiyləsi idi. Yaxşı bilirdik ki, silahı yerə qoysaq bizi qəddarlıqla qırarlar. 
Odur ki, təklifə atəşlə cavab verdik. Xeyli inadlı döyüşdən sonra yaraqlılar yolumuzun üstündən çəkildilər. 
Beləliklə, çox çətinliklə gəlib Ağdama çıxdıq. 

Yeri gəlmişkən onu da demək istərdim ki, hörmətli Prezidentimiz cənab Heydər Əliyev Qarabağ 
müharibəsinin sülh yolu ilə başa çatmasına, torpaqlarımızın azad olunmasına çalışır. Əgər bu baş tutmasa, Ali 
Baş Komandanın göstərişi ilə xocalılılar döyüşə atılmağa, torpaqlarımızı azad etməyə hazırdır. Təki 
balalarımızın, gələcək nəslin üzünə şax baxa bilək. 

Elçin Əzimovun söylədiklərindən:  
— Həmin gecə Xocalı hər tərəfdən atəşə tutuldu və bir andaca evlər od tutub yanmağa başladı. Həyat 

yoldaşımı da götürüb evdən çıxdım və pərən-pərən düşmüş adamlara qoşulduq. Rus tankları və ermənilər hər 
tərəfdən üstümüzə yeriyir, vahimə içərisində qaçışan adamları tankların, maşınların altında qoyub əzirdilər. Qız-
gəlini, uşaqları bir yerə yığıb təxminən yüz nəfərlik dəstə ilə yaxındakı Harov dağına qalxdıq, oradan da 
Əsgərana tərəf üz qoyduq. Məqsədimiz Ağdam rayonunun Şelli kəndinə çatmaq idi. Lakin səhər saat altıya 
yaxın Əsgəran-Şelli yolunun üstündə mühasirəyə düşdük. Ermənilər və rus əsgərləri günahsız adamları gülləyə 
tutdular. Hərəmiz bir tərəfə səpələndik. Mən və həyat yoldaşım qırx nəfərlik bir dəstə ilə meşəyə qaçdıq. Burada 
uzun bir xəndəyə girib sürünməyə başladıq. Ayağa qalxıb qaçmaq mümkün deyildi, çünki hər tərəfdən 
üstümüzə güllə yağırdı. Ata-analar uşaqları, qocaları arxalarına alıb sürünürdülər. Həyat yoldaşım hamilə 
olduğundan yorulmuşdu. Heydən düşdüyünü görəndə belimə götürüb sürünməyə başladım. Ermənilər bizə 
yaxınlaşırdılar. Onların səsini aydın eşidirdim. Avtomatlar şaqqıldadıqca sıralarımız seyrəlirdi. Həyat 
yoldaşımın da süstləşdiyini hiss etdim, onu bir neçə dəfə çağırsam da, səs çıxmadı. Dikəlib nəfəsini yoxlamaq 
istədikdə erməniləri başımın üstündə gördüm. Onlar yanımızda olan bir neçə yaralını, qoca və uşağı güllələdilər. 
Avtomatın səsindən həyat yoldaşımın son sözünü eşidə bilmədim... 

Məni sağ qalmış on iki nəfərlə birgə Əsgərana gətirib digər əsirlərə qoşdular. Burada yüz əlli nəfərdən 
artıq azərbaycanlı əsir var idi. Hamısı Xocalıdan olsa da, əsirlərin çoxunu tanıya bilmirdim. Bu adamları 
tanınmaz hala salmışdılar. Bura gətirilən günü məni də möhkəm döydülər. Bir neçə dişimi vurub saldılar. 
Dodaqlarım şişdiyindən və dilim parçalandığından danışa bilmirdim. Ağzımda və qulaqlarımda qan laxtalanıb 
donmuşdu. Güclə eşidir və çətinliklə görürdüm. Ümumiyyətlə, düz on beş gün görünməmiş müsibətlər çəkdik. 
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Sonra isə bizi dəyişdilər. Amma bir şeyi bilirəm ki, sinəmizə çəkilən bu dağ, Xocalı faciəsi, ürəyimizin yaraları 
heç vaxt sağalan deyil. 

...Bəli, Xocalı faciəsi iki öncə - 1990-cı ildə tariximizə "ölüm və doğum" kimi daxil olan 20 Yanvar 
faciəsinin davamı xalqımıza qarşı genosid idi. O gecə xocalılılar torpaqlarının müdafiəsində möhkəm 
dayanmışdılar. Amma... Amma respublikanın o zamankı rəhbərliyinin cinayətkarcasına biganəliyi hər şeyi alt-
üst etdi. Xalqı aldadıb onu amansız, qansız düşmənlə üz-üzə, təkbətək qoydular. Bu, cəsarətsizlik və 
qorxaqlıqda deyildi, bu, milləti satmaq, torpağı satmaq idi. 

Artıq səkkiz ildir ki, Xocalısız yaşayırıq... Gün gələcək, o yerlərdə yenə gül-çiçək bitəcək, şirincə 
dilimiz musiqi kimi yenə o yerləri dolaşacaq. Bax, onda bəlkə, nigaran, əzabkeş ruhlar da şad ola... Axı, Allah 
günahsız qanları yerdə qoymur! Bütün şəhidlərimizə Ulu Tanrıdan rəhmət diləyirəm!.. 
 

“Respublika”.-2000.-25 fevral.-№44.-S.3. 
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Xocalı soyqırımını törədənlər 
Beynəlxalq Haaqa Məhkəməsinə verilmişdir 

 
Dünən Prezident Aparatında Xocalı soyqırımının 8-ci ildönümü ilə əlaqədar milli siyasət məsələləri üzrə 

dövlət müşaviri Hidayət Orucov Xocalı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədovun iştirakı ilə 
mətbuat konfransı keçirmişdir. H. Orucov bildirmişdir ki, 8 il öncə fevralın 26-na keçən gecə Xocalıda 
bəşəriyyətə qarşı qanlı cinayət törədilmişdir. Həmin ərəfədə təxminən 7 min nəfər əhalisi olan şəhərdə 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin MDB-yə məxsus Xankəndindəki 366-cı motoatıcı alayının hərbi texnikasının və 
canlı qüvvəsinin iştirakı ilə törətdiyi soyqırımı zamanı 613 nəfər qətlə yetirilmiş (onlardan 106-sı qadın, 83 
nəfəri azyaşlı uşaq olmuşdur), 8 ailə bütövlükdə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə 
valideynlərindən birini itirmişdir. 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, 487 nəfər müxtəlif, çoxu da ağır 
bədən xəsarəti almış (onlardan 76 nəfəri yetkinlik yaşına çatmamışdılar), 1275 nəfər girov götürülmüş, 150 
nəfər itkin düşmüş və onların taleyindən indiyədək xəbər yoxdur. Xocalı şəhəri yerlə yeksan edilməklə 
Azərbaycan dövlətinə 5 milyard rubl (1992-ci ilə görə) ziyan vurulmuşdur. 

Mətbuat konfransında bildirilmişdir ki, Xocalı üzərinə hücumda həmçinin terrorçu ASALA və Fidain 
dəstələrinin yaraqlıları, habelə, muzdlularda iştirak etmişlər. Dövlət müşavirinin sözlərinə görə, Xocalı 
faciəsinin soyqırımı aksiyası kimi tanınması üçün bütün beynəlxalq təşkilatlara müraciət edilmişdir. 
Cinayətkarların törətdikləri əməllərinə görə məsuliyyətə alınmaları üçün toplanmış bütün materialları ötən il 
respublika Prokurorluğu Beynəlxalq Haaqa Məhkəməsinə göndərmişdir. 

Mətbuat konfransında həmçinin həmin dövrdə ölkədə rəhbərlik edənlərin və müxalifətin müəyyən 
təmsilçilərinin xalqa qarşı xəyanət Yolu tutduqları qeyd edilmişdir, Ölkə əhalisinin təhlükəsizliyinin qarantı 
olmalı olan prezident Ayaz Mütəllibov və onun komandası nəinki xocalıların təxliyə edilməsi üçün tədbirlər 
görmüş, əksinə, öz fəaliyyətsizlikləri ilə dinc əhalinin soyqırımı məruz qalmalarına şərait yaratmışlar. 

Xocalı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov 1997-ci ilin may-iyun aylarında keçirilən 
məhkəmə prosesi zamanı 2 min nəfərdən çox xocalının ifadə verdiklərini xatırlamaqla yanaşı, müttəhimlər 
kürsüsündə təkcə Fəhmin Hacıyevin oturduğunu, məsuliyyətə alınmalı olan dikər şəxslərin isə indiyədək 
müəyyən səbəblərdən azadlıqda gəzdiklərini təəssüflə vurğuladı. 

Dövlət müşaviri H. Orucov sonda Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı ölkə daxilində və xaricdə 
keçiriləcək tədbirlər haqqında jurnalistlərə məlumat verdi.  

 
N. YUSİFOĞLU 

 
Xalq qəzeti”.-2000.-25 fevral.-N43.-S.1 
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Əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımı 
 
Vaqif TANRIVERDİYEV 

 
Gecə gəlməz yaşıllığı, sözə gəlməz yaraşığı olub Xocalının. Torpağının bərəkəti başdan aşıb. Adamları 

istisinə qızınıblar, əllərinin qabarından ulduz kimi işıq saçıb ömürləri. Gözəlləri görənləri yoldan qoyub, igidləri 
at oynadıb ad çıxarıb, dövran qoyub. 

Yaşıllığa sığınıb, yaxşılığa qovuşub belə ömür sürürmüş Xocalı, beləcə səadətlə qoşa yaşarmış bu 
Qarabağ elinin adamları. hələ günləri var imiş... 

Sakit bir fevral gecəsinin buz sükutunu yalquzaq kimi ula-yan güllələrin vahiməsi çilikləyib. Yağı 
düşmənin qəfil hücumu alov seli kimi yandırıb keçib. Nə qocaya aman olub, nə də cavana, körpəyə rəhm edilib. 
Yeddi mindən artıq əhalisi olan Xocalı təpədən dırnağa silahlanmış quduz düşmənin qarşısında müdafiəsiz 
qalıb. Altı yüzdən artıq adam qətlə yetirilib, yeddi yüz yetmiş beş girov götürülüb, beş yüzə yaxını isə ağır 
bədən xəsarəti alıb. 

Yerlə yeksan edilib Xocalı, özü var idi, sözü qalıb, adı var idi, ahı-fəryadı qalıb. 
Bu faciə niyə baş verdi? İtlə dostluq edənin ağacı əlində gərək - bəs, niyə əliyalın idik? Qaçqın kişiləri, 

cavanları gözlərim önünə gətirirəm. Çiyin-çiyinə verib yanaşı dursaydıq düşmən bata bilərdimi! Bəs, niyə 
qaçdıq, niyə qorxduq? Nə oldu bizə, bu acizlik, bu qorxaqlıq hardan doldu içimizə? 

Millət nə qorxaqdır, nə də aciz. Onun bu müsibətləri naşı siyasətin, dəhşətli mənəmlik xislətinin 
nəticəsidir. Min düşmən əyə, gözümüzün odunu ala bilməzdi, amma özümüz özümüzü qorxutduq, özümüz 
özümüzü acizləşdirdik. Daşaltı verildi, üzündən aldığımız zərbəni millətə düşmənin güclü olduğu ilə izah edib, 
inandırdıq. Boşalan kəndlərin, düşmən tapdağına çevrilən torpağın faciəsi bu naşı siyasətdən, bu iyrənc 
xislətdən doğdu. Torpaq kresloya, millət mənəmliyə qurban verildi. Xocalı qırğını Qarabağ müharibəsinin 
düyün nöqtəsi oldu. Bu ağır dərdi, o soyqırım faciəsini dünyaya yayıb erməninin yırtıcı, qaniçən olduğunu 
tanıtmaq əvəzinə özümüzə göstərib milləti acizləşdirdik, sonrakı faciələrə tuş etdik. "Xocalı xofu" milli 
mənəmliyimizi qurd kimi içimizdən didib parçaladı... 

O soyuq fevral gecəsindən səkkiz il keçir. Bu səkkiz il yağı düşmənin yağmaladığı şəhərin, günahsız 
qırılan əliyalın insanların hüzn tarixidir. Düz səkkiz ildir ki, Xocalının sağ qalan adamları bütün Azərbaycan 
boyu səpələnərək doğma ocaq yanğısı ilə qaçqın həyatı yaşayır. Əslində, yaşayırmı?!... 

Xocalının Gəncə "ünvanına" doğru irəliləyirəm. Ayaqlarımdan elə bil daş asılıb, arxamca zorla 
sürüyürəm. Sanki soyuq asfaltda deyil, ürəyimin üstü ilə yeriyirəm. Yanaşı addımladığım, Xocalı qaçqınlarının 
ağsaqqal sayıb hörmətini tutduğu Kərəm kişiyə daha çətindir. Ağır-ağır gedir, ara-bir dayanıb nəfəsini dərir. 
Yaşı çox olsa da dərdi bu deyil, itirdiyi övladının ürəyində gəzdirdiyi sağalmaz yarasıdır incidir. Qoca ilə 
birlikdə mərtəbələri gəzir, ev-ev qonaq olur, əl tuturuq xocalılılarla. Soyuq beton arakəsmələrdə keçən 
səkkizillik qaçqın həyatı onları yaman sıxıb. Təsəllinin də yeri deyil, nə deyəsən, nə danışasan? Min bir 
əziyyətlə baxıb böyütdüyü balasını itirmiş o ağbirçək ananın üzünə baxmaq mümkündürmü?! Vaxtsız qocalmış 
gəlinin işığı öləziyən gözləri qorxunc uçurum kimi adamı sovurub aparır. Kirpiyi ilə od götürüb ev-eşik quran o 
ağsaqqal evsizin sonrakı həyatı nə vəd edir?! 

Yaşıl yamacları, sıx meşələri beton döşəmə, sement ara-kəsmə əvəz edib. halal zəhmətdən sonra 
ağızlarını dirəyib içdikləri buz kimi soyuq bulaq suyunun həsrətindədirlər. Od-ocaq, ev-eşik itirib dözüblər, 
doğma bala verib - dözüblər, amma torpaq itkisinə, Vətən həsrətinə dözmürlər. 

Gəncədə bu adamlar üçün imkan daxilində hər cür şərait yaradıblar. Vaxtlı-vaxtında baş çəkir, qayğıları 
ilə yaşayırlar, dərdlərini unutdurmağa çalışırlar. 

Budur, səkkizinci fevral da keçir. Yenə xüsusi sərəncam verilib, geniş tədbirlər həyata keçirilir. 
Məktəblilər Xocalı dərsi alır, cavanlar xatirə abidəsi önünə əklil qoyub sükuta dalır, qocalar ehsan süfrəsinə 
əyləşirlər. Dərd böyük, kədər nə qədər ağır olsa da ümid yaşayır. Xocalılılar qaçqın həyatının doqquzuncu 
baharının sayasına inanırlar. 

 
“RESPUBLİKA”.-2000.-26 fevral.-№45.-S.3. 
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Zaman ötdükcə sağalmayan qanı sızan yaramız 
 
Telman MEHDİXANLI 

 
Hər dəfə Xocalı faciəsi, Xocalı soyqırımı, o bölgədə yaşayan günahsız insanların, vəhşiliklə qətlə 

yetirilməsi yadıma düşəndə, bəşər boyu cəhənnəm adı ilə tanıtdırılan müdhiş, qorxunc, bir məkan, bir aləm 
gözlərim önündə canlanır! 

Bizim başı bəlalı Xocalımız Şuşaya, Laçına, Kəlbəcərə nisbətən dəniz səviyyəsindən aşağıdır, arandır. 
Amma onun bircə dəfə də olsun səmasını açıq görmədim. Elə bil yaranışından hüznlü, gözü yaşlıydı. Çən-
duman, lay-lay bulud topaları heç üstündən əskik olmazdı. Təbiət də sanki tutqun, qaşqabaqlı ovqatı ilə 
Xocalını, xocalıların başı üstündə vaxt-bivaxt həyəcan təbili çalırdı. Lakin həm Xocalı, həm də xocalılar 
inanmırdılar ki, təklənərlər, unudularlar, zalımın zülmünü görərlər. Bir də ki, xocalılar doğma diyarlarından hara 
qaçmalıydılar, hara getməliydilər və niyə getməliydilər?! Ölkənin paytaxtı Bakıda əyləşib sinəsinə döyənlər, 
vəzifə pilləkənini bir pillə də qalxsın deyə saxta, riyakar, qansız-qeyrətsiz tərzdə özünü öyənlər, sən demə, 
Xocalının üstündən qara yel, soyuq külək əsməsinə də qıyarmışlar... 

Zaman-zaman Xocalıda çox olmuşam. Onun işğalından üç il öncə xidməti işimlə əlaqədar (həmin 
ərəfədə Dövlət Teleradio Şirkətində işləyirdim) hər gün o bölgəmizə gedər, müxtəlif adamlarla görüşüb 
verilişlər hazırlayıb Şuşadakı teleşəbəkədən efirə verərdik. Ora gedişimin birində Əbülfət adlı ahıl, nurani kişi 
ilə tanış oldum. Kefini soruşdum. Maddım-maddım üzümə baxdı. Dedim, bəlkə ağır eşidir. Bu səbəbdən bir az 
hündürdən sualımı təkrar etdim. O, bəlkə də məcburən gülümsündü. Handan-hana dedi: 

- Yaxşıyam oğul, qulaqlarım da yaxşı eşidir. Ancaq sualına necə cavab verməyi bilmədiyimdən 
susmuşdum. Bilirsən, bala, ailədə bir nəfərin sözü mütləq qanun, qəti olmalıdır. Dövlət də bir ailə kimidir... 
Bizim Xocalıya rayon statusu veriblər. Paytaxtdakı zavodların, fabriklərin filialını açmaq üçün müxtəlif 
avadanlıqları gətiriblər bura. Nə deyirəm, çox yaxşı eləyiblər. İndi gəl görək rayonun - konkret Xocalının 
müdafiəsi üçün nə iş görüblər? Heç nə! Mən ölü, sən yaşar ol, görərsən, bütün bunların hamısı düşmənə 
qalacaq. Ev tikməmişdən əvvəl onun çəpərini, hasarını çəkərlər. Bizdə isə əksinədir. İki yolumuz var: biri 
Əsgərandan, digəri Xankəndindən. Hər ikisi də qan düşmənlərimizin nəzarətindədir. 

HAŞİYƏ: Eh, ay Əbülfət əmi, sağsanmı, dünyanı dəyişmisənmi, bilmirəm. Aç qalmasınlar deyə, bir 
vaxtlar qədir-qiymətlərini bildiyin yanağı gül balalarımızın, qorxudan, səksəkədən həmin o yeniyetmə 
qızlarımızın sonrakı acı taleyini ölkə rəhbərləri niyə duymadılar? Niyə başımızı aşağı edib, namusumuzun 
ləkələnməsinə qıydılar? Bəlkə də "qıydılar" sözü yumşaqdır. Özləri onları düşmən əlinə, işğalına düşmələrinə 
rəvac verdilər. Belədə milli mənlikdən danışmağa ixtiyarı çatarmı?! 

...Xocalıya növbəti gəlişimdə mayor Əlif Hacıyevlə görüşdüm. Yenə səma bölgənin üstünə qapqara 
örpək çəkmişdi. Xocalı aeroportunda tam sakitlik idi. Sükutu bir az hündürlükdə fırlanan təyyarənin, 
vertolyotun səsi pozurdu. Olduqca qeyrətli, qorxmaz, aeroportun rəisi Əlif Hacıyev dedi: 

- Ermənilərdir. İcazə vermirik düşsünlər. Bilirsən bura nə qədər canlı qüvvə, silah-sursat daşıyırlar? 
Əmr vermişəm, buraxmasınlar... 

Yaxşı ki, o ərəfədə o aeroportda Əlif kimi comərd var idi. Onun əməyini, qeyrətini. vətənpərvərliyini 
yaşadacaq bu sözlərini ömrüm boyu unutmaram: 

- İki gün, üç gün onları meydançaya düşməyə qoymuram. Özümüzünkülər. Bakıdakı rəhbərlərimiz 
bilirsən mənə neçə hədə-qorxu gəlir? Məni gözümçıxdıya salırlar. Burada ölərəm. Amma o quzğunların birini 
də bura düşməyə qoymaram! 

Ə.Hacıyev kişi kimi sözünün üstündə durdu da. Elə bu müqəddəs amal uğrunda şirin canını qurban 
verdi. Bütöv xarakterinə görə də dünyasını dəyişəndən sonra Milli Qəhrəman kimi şərəfli ada layiq görüldü. 

Xocalıyla bağlı daha bir xatirə yaddaşımda əbədiləşib. "Kommunist" qəzetinin əməkdaşları Vaqif 
Bəhmənli, Firudin Rəsulov, teleoperator Zakir Muxtarov və bu sətirlərin müəllifi gəlmişdik qəsəbəyə. O ərəfədə 
qəsəbə sovetinin sədri, indi İH-nin başçısı Elman Məmmədovla görüşdük. Vaqif Bəhmənlinin yazdığı 
"Qarabağın ümidli payızı" ssenari əsasında verilişin bədii süjetlərini çəkdik. Ayrılıb üzü Şuşa səmtə yola 
hazırlaşanda Elman müəllim dedi: "Bağışlayın, sizi hətta çay içməyə dəvət edə bilmədim. Dünən axşam 
ermənilər Xankəndindən üstümüzə basqın edib, camaatımız iflic vəziyyətindədir..." Bəli, ermənilər bizləri 
sınayırdılar ki, görək öz müdafiəmizə hazırıq ya yox? Bizim yüksək vəzifə daşıyanların isə başları qarışmışdı 
daha çox ixtiyar, daha işıqlı kabinet, yaraşıqlı və rahat kreslo uğrunda mübarizələrə... 

Axırıncı dəfə Xocalıda 1991-ci il dekabrın 5-də görkəmli şəxsiyyət, müqəddəs Qarabağ uğrunda canını 
qurban verən Məhəmməd Əsədovun ad günündə - qanlı vertolyot hadisəsindən sonra qaranlıq qalan müəmmaya 
aşkarlıq gətirmək üçün tədqiqat apardığım vaxt oldum. Vəssalam! 
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Xocalının səmasında qara buludlar günbəgün daha da sıxlaşırdı. Bakıda mitinqlər davam edirdi. Hər gün 

iş yerimə - teleradio şirkətinə gedib-gələndə saxta, bayağı, "can qurban verərəm" ifadələrini eşidirdim. Bütün 
bunlardan iyrənirdim. İndi Hacı - "Tövbə" nəyininsə lideri kimi tanınan, özünü müqəddəs təqdim edən fərdin 
bulanlıq, qaranlıq, məzmunsuz, məntiqsiz, bütün bunların əvəzində yarındığı üçün Ali Sovetin deputatı olan 
Əbdülün sözləri qulaq deşirdi. Qarabağda isə Xocalı əsim-əsim əsirdi, göyüm-göyüm göynəyirdi, dilim-dilim 
yanıb şölələnir, tüstülənirdi. Hacı Əbdül Ayaz Mütəllibovu ideallaşdırır, tərifləyir, onun əvəzsiz, bənzərsiz 
olmasından danışır. Qarabağda - xüsusən Xocalıda isə bir neçə kündən sonra zillətə, ölümə, diri-diri başlarının 
kəsilməsinə, gözlərinin oyulmasına məhkum olacaq soydaşlarımız Ayaz Mütəllibovdan imdad, kömək, dayaq, 
qayğı gözləyir. Hacı Əbdül: "Ayaz müəllim xalqın xilaskarıdır" deyir. "Xalqın xilaskarı" susur... 

Bizim doğma Bakımız tarixin müxtəlif olaylarında çox fəxarətlərin, çox faciələrin şahidi olub. İnanıram 
ki, 1992-ci ilin fevral ayında olanlara bənzəyəni tapılsın. Əvvəla bir ay öncə 20 Yanvar qanlı faciəsi baş vermiş-
di. Sovet hərbisi üstümüzə vəhşicəsinə basqın etmişdi. Çoxsaylı insan tələfatı olmuşdu. Hələ indinin özündə də 
hüquqi qiymətini doğru-dürüst almayan məhkumluqla barışdıq. Bəs, Xocalı faciəsinə niyə hazırlığın qarşısını 
ala bilmədik? Niyə şəxsi mənafelərimizi bir kənara (heç olmasa bu dar məqamda) qoyub bölgəmizin, orada 
yaşayan insanların sonrakı acı aqibətini düşünmədik? Siyasətçilərimiz, rəhbərlərimiz hara baxırdılar? Məgər 
onlar bilmirdilər ki, düşmən marığa girib məqam gözləyir? 

Suallar çoxdur. Əlbəttə, günahsız qan heç vaxt, heç vədə yerdə qalmayıb. Keç, ya tez müəmmalar, 
qaranlıqlar işıqlanıb aşkarlanacaq. Amma onda gec olacaq. Çünki... Tək bircə fakt: əgər 20 Yanvar faciəsinin 
səbəbləri, onun törənməsinə bais olan əlamətlər vaxtında açıqlansaydı, hüquqi qiymətini alsaydı, qətiyyətlə 
deyirəm: Xocalı soyqırımı da olmazdı. 

1992-ci ilin fevral ayının üçüncü ongünlüyüdür. Kiçik çilə bütün bölgələrimizdə əməlli-başlı meydan 
sulayır. Məqam yetişdi! Bu ayazlı-şaxtalı qış axşamı ermənilər 366 saylı sovet hərbi polkunun gücünə arxalanıb 
Xocalının üstünə bənzəri görünməmiş, qəddarcasına basqın edir. Bu basqın belə nəticələnir: həmin keçə 613 
nəfər şəhid olub. Onlardan 106 nəfəri qadındır. 59 nəfəri bir yaşından 18 yaşına kimi uşaq və yeniyetmələrdir. 
70 nəfəri ahıllardır. Səkkiz ailə bütövlükdə məhv olub. Həmin gecə arxasız xocalıların fəryadına, ərşə çıxan 
naləsinə tab gətirmək olmurdu. O faciədən ötən 7-8 ildən sonra yenidən Hacı Əbdülün Ayaz Mütəllibovun 
mövqeyində dayanmağa güc-qüvvə tapması onun kimilərindən xəbər verir. Mütəllibovun isə ünvanına deməyə 
söz tapmıram. Hələlik istintaqsız, məhkəməsiz bu mənim fikrimdir: onun qəbahəti o qədər böyükdür ki, onu 
sözlə ifadə etmək olmaz! Ən azı ona görə ki, üç ən böyük faciəmiz - Qarakənd səmasında vertolyotun 
vurulması, 20 Yanvar qırğını, Xocalı faciəsi məhz onun ölkəyə rəhbərliyi dövründə olmuşdur. Özü də bağışlan-
mayan, güzəşt olunmayan cinayətdir! Bunu yəqin onun özü də bilir ki, səkkiz ildir düşmənimizin "dostunun" 
himayəsinə, kölgəsinə sığınıb. Ona elə gəlir ki, illər ötdükcə sinəmizə vurulan yara unudulub. Bunun üçün də 
yenidən Hacı Əbdül mexanizmini işə salıb. Yox, daha bəsdir. 

1992-ci ilin fevralın 24-dür. İş yoldaşlarım Allahverdi Əsədov, Tahir Qarayev, Çingiz Mustafayevlə 
Ağdamdayıq. 

Çingiz olduqca cəsarətli, hünərli, torpaq, vətənsevər soydaşımız idi. Onun sorağı ən qaynar nöqtədən 
gələrdi. Kamerasını sözün həqiqi mənasında silaha çevirmişdi. Amma onun da arzularını ürəyində qoydular. 
Çingiz olmasaydı, erməni zülmü bəlkə də əyani təsvirlərdə öz əksini tapmazdı. Çingiz qanlı faciəni lentə alıb 
bütün dünyaya çatdırdı. Onun hadisə yerində hönkürtüsü, fəryadını unutmaq olarmı?.. 

Hər ötən saat bizləri qanlı faciəyə yaxınlaşdırırdı. Rəsmi Bakı susurdu. Xocalı kömək, imdad gözləyirdi. 
Başbilənlərimiz isə qalmışdılar canları həşirində. Xocalıda günahsız ahıllar, körpələr bir an dinclik nədir, 
bilmirdilər. Bəzi məmurlarımız rahat kabinetlərdə şirindən-şirin mürgü vururdular. Və nəticədə hətta heç bir 
kinoda belə rast gəlmədiyimiz mənzərənin şahidi olduq. Xocalı faciəsinin günahsız qurbanlarını gördük... 

Xocalı dərdi ağırdır, yarası dərindir, sağalmazdır, qandan-qana keçən ümumxalq, bəşəri, əbədi, əzəli 
xəstəlikdir! Nə qədər ki, xocalılı qızlarımız erməni zülmündə yaşayır, o dövrün rəhbər vəzifələrində işləyənlərin 
birinin də danışmağa, üzə çıxmağa, özünə bəraət qazandırmağa mənəvi haqqı yoxdur. Xüsusən Ayaz 
Mütəllibovun, onu indi min bir həvəslə dəstəkləmək niyyətinə düşən hacıların, məşədilərin unutqanlığı ilə 
barışmaq olmaz! 
 

“Azərbaycan”.-2000.-26 fevral.-№45.-S.3. 
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Cəzasız qalan cinayət 
 

Xocalı soyqırımı 20-ci əsrdə ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilən ən dəhşətli cinayət 
aksiyası olmaqla yanaşı, tariximizin də ən üzqaraldıcı səhifələrindən biridir. Ona görə ki, bu faciənin həyata 
keçirilməsində ermənilər tarixdə analoqu olmayan vəhşilik nümayiş etdirmişdilərsə, həmin dövrdə 
Azərbaycana rəhbərlik edənlər də öz xalqına qarşı görünməmiş biganəlik və xəyanət yolunu tutmuşdular. 
Xocalı soyqırımından 8 il ötsə də, indiyədək nə həmin vəhşiliyi törədənlər, nə də həmin 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. 

Xocalı soyqırımının baş verməsindən illər ötdükcə onun ağrı-acısı unudulur, yaddaşlar korşalır. Bir 
zamanlar bu faciəyə görə özünü günahkar hesab edib xalqın üzünə baxa bilməyənlər, indi heç nə olmayıbmış 
kimi, yaxud bəraət almışlar kimi xəcalət hissi keçirmədən, yenidən bu xalqa rəhbərlik etmək .iddiasına düşürlər. 

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 dərəcədə iş görsələr də, indiyədək cinayətkarlar cəzasız qalmışlar. 1993-cü il 
fevralın 17-də Milli Məclisdə deputat-istintaq komissiyasının rəyi müzakirə edilmiş, faciənin baş verməsində bu 
və ya dikər 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. 

1994-cü ilin fevralında Milli Məclis Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət vermiş, hər il fevralın 26-
sı "Xocalı soyqırımı günü" elan edilmişdir. 1996-cı ilin fevralında xocalılarla görüş zamanı Prezident 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 dikər cinayətkarların 
işləri amnistiyaya görə xətm edilib. Deməli, istintaq həmin cinayətə görə hələ də öz obyektiv qiymətini 
verməyib. Belə olmasaydı, 631 nəfərin qəddarcasına məhv edilməsinə, 487 nəfərin şikəst edilməsinə, 1275 
nəfərin girov götürülməsinə, 150 nəfərin taleyinin bu günədək naməlum qalmasına biganəlik göstərənlər 
indiyədək layiqli cəzalarını almış olardılar. 

 
MƏNƏVİYYAT AŞINMASI 

 
Bu gün Azərbaycanın siyasi mühitində olduqca zərərli bir tendensiya müşahidə edilir. Bunu 

mənəviyyatın aşınması, yaxud mənəvi dəyərlərin siyasi konyunkturaya qurban verilməsi də adlandırmaq olar. 
Məhz Xocalı soyqırımının baş verməsində təqsirkar olduğuna görə 1992-ci il martın 6-da istefaya məcbur edilən 
Ayaz Mütəllibovu bu gün bir qrup adam "xalqın xilaskarı" kimi qələmə verir. Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı 
kəndlərinin bir-birinin ardınca erməni silahlılarının əlinə keçməsinə laqeyd qalan A. Mütəllibovun xalqı ağ künə 
çıxaracağına kim inana bilər? Bu gün A. Mütəllibovun vəkili kimi çıxış edənlərin özləri də onun kəramətinə 
bələddirlər və sadəcə olaraq, özlərinin mənəviyyatca deqradasiyaya uğradıqlarının fərqində deyillər. İstər-
istəməz bu cür adamların damarlarında axan qanın xocalıların qanından fərqli olması qənaəti meydana çıxır. 

Vaxtilə prezident olduğu dövrdə özünü Rusiyanın müəyyən dairələrindən asılı salan A. Mütəllibov 
dövlətin müstəqilliyini neçə qoruyub saxlaya bilərdi? Sonradan onun Moskvaya sığınması və bu gün də 
Rusiyanın müəyyən dairələrinin əlində ehtiyat alət olaraq qalması onu göstərir ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə 
qənim kəsilən qüvvələr sadəcə olaraq, marığa yatıblar və fürsət közləyirlər. 

1992-ci ildən bəri A. Mütəllibovun atdığı addımlar onu göstərir ki, ona Azərbaycan xalqının bütün 
faciələri, o cümlədən Xocalı soyqırımı yaddır. Belə olmasaydı o, 1992-ci ilin mayında rus generallarının 
cızdıqları plan əsasında yenidən hakimiyyəti ələ keçirməzdi. A. Mütəllibovun hakimiyyət xəstəsi olmasını bir 
daha yəqinləşdirmək üçün onun yaxın silahdaşı olmuş "Qardaşlıq" Cəmiyyətinin sədri Ağa Axundovun 1995-ci 
il noyabrın 7-də televiziya ilə çıxışının qəzetlərdə dərc edilmiş mətnini oxumaq kifayətdir. 

Xocalı faciəsinin baş verməsində təqsiri olanların əməllərini onların üzlərinə oxumaq lazımdır. Özü də 
istintaq materialları ilə, faktlarla, dəlillərlə, sübutlarla. 

 
BƏS FAKTLAR NƏ DEYİR? 

 
Faktlar onu göstərir ki, A. Mütəllibov müstəqil Azərbaycanın ilk prezidenti kreslosuna yiyələnsə də, heç 

vaxt onu müstəqil idarə etmək iqtidarında olmayıb. Ermənistanın rəhbərləri Dağlıq Qarabağdan azərbaycanlıları 
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təmizləyib, sonra onu ilhaq etmək üçün nizami ordu yaradanda, Ayaz Mütəllibov ümidini Azərbaycandakı 
Rusiya qoşunlarına bağlayırdı. 1991-ci il avqustun 31-də SSRİ müdafiə naziri Y. Şapoşnikovun Azərbaycanda 
milli qvardiya və ya Müdafiə Nazirliyi yaratmaq təklifindən sonra A. Mütəllibov sentyabrın 5-də Müdafiə 
Nazirliyi yaratmaq barədə könülsüz olaraq fərman imzalamışdı. Xocalı soyqırımı baş verənədək 4 müdafiə 
naziri Valeh Bərşadlı (5.09.91-11.12.91.), Tacəddin Mehdiyev (12.12.91-11.02.92), Ş. Musayev (11.02-24.02), 
Tahir Əliyev (24.02-7.03) dəyişmişdi. Həqiqi hərbi xidmətə çağırış başlı-başına buraxılmışdı. Ermənistanla 
Azərbaycan arasında müdafiə xəttinin qurulması istiqamətində faktiki olaraq heç bir iş görülməmişdi. 1991-ci 
ilin noyabrında keçmiş SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin qoşunları Dağlıq Qarabağdan çıxarıldıqdan sonra faktiki 
olaraq azərbaycanlı kəndlərinə quru yolla gediş-gəliş kəsilmişdi. Ümid 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 soydaşlarımız məhv edilmişdi. 

Müvafiq dövlət strukturlarının, ayrı-ayrı vətəndaşların göndərdikləri teleqramlar və müraciətlər adi 
kağız parçası kimi qovluqlara tikilir, faktiki olaraq heç bir əməli tədbir görülmürdü. Prezident A. Mütəllibov 
fevralın 2-də Musa Məmmədovu Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonları üzrə özünün müvəkkili təyin etmişdi. 
Fevralın 10-da isə Qarabağ bölgəsində olan silahlı qüvvələrin vahid komandanlığını daxili işlər nazirinin 
müavini Tahir Əliyevə həvalə etmişdi. Goranboy rayonunun müdafiəsi Dadaş Rzayevə, Şuşanın müdafiəsi isə 
Rəhim Qazıyevə həvalə edilmişdi. Fevralın 15-də isə Fəhmin Hacıyev Baş Qərargah rəisinin səlahiyyətli 
nümayəndəsi vəsiqəsi ilə Ağdamda peyda olmuşdu. Faktiki olaraq, vahid komandanlıq məsələsi həll edilməmiş, 
vahid əməliyyat planları baş tutmamış, bu səbəbdən də kəndlər bir-birinin ardınca işğal edilmişdi. 

Xocalı faciəsi ərəfəsində təkcə Ağdam ərazisində müdafiə və daxili işlər nazirliklərinin tabeliyində 10 
silahlı birləşmə və könüllülər dəstəsi, onların da sərəncamında onlarla T-72 tankı, top və dikər hərbi texnika, 
kifayət qədər canlı qüvvə var idi. Yaqub Məmmədovun (Qatır Məmməd) könüllü özünümüdafiə dəstəsi, Xudu 
Xudiyevin batalyonu (Müdafiə Nazirliyi), Ağdam DİŞ-in batalyonu, 19-cu post-da dayanan 6 vzvod, Faiq 
Baxşəliyevin vzvodu, Asif Məhərrəmovun (Fred Asif) batalyonu (Müdafiə Nazirliyi), Rövşən Cavadovun 
xüsusi təyinatlı milis dəstəsi, Tahir Həsənovun hərbi hissəsi (Müdafiə Nazirliyi), Şirin Mirzəyevin batalyonu 
(Müdafiə Nazirliyi), Allahverdi Bağırovun könüllü özünümüdafiə dəstəsi birləşsəydilər, nəinki Xocalını xilas 
etmək, ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağı erməni yaraqlılarından təmizləmək olardı. Lakin Ağdamda mitinqlər 
keçirildiyindən, vahid komandanlıq məsələsi həll edilmədiyindən xocalılıların xilası üçün hazırlanan 
əməliyyatlar axıradək baş tutmamışdı. F. Hacıyevin qrad qurğularını Ağcabədiyə apartdırıb gizlətməsi də 
ermənilərin maneəsiz şəkildə Xocalıda soyqırımı həyata keçirmələrinə şərait yaratmışdı. 

Ermənilərə məlum idi ki, Ağdamda hərc-mərclikdir, silahlı birləşmələrin rəhbərləri arasında kəskin 
rəqabət mövcuddur. Ermənilərə o da məlum idi ki, A. Mütəllibovun komandasından Qarabağa real yardım 
olmayacaq. Xocalıdakı dinc əhalini köçürmək üçün Müdafiə Nazirliyinin 8 ədəd "Mi-24" vertolyotu kifayət idi. 
Lakin müdafiə naziri vəzifəsini icra edən Ş. Musayev vertolyotları əhalini çıxarmağa göndərməmişdi. Bakıda 
yerləşən 4-cü ordunun komandanlığı isə o şərtlə vertolyot verməyə razı olmuşdu ki, Azərbaycan MDB-yə daxil 
olsun. Lakin Milli Şuranın MDB-yə daxil olmamaq haqqında qərarı var idi. Ona görə də, ermənilər fevralın  
26-na keçən gecə MDB-nin Birləşmiş Qoşunlarının Xankəndində yerləşən 366-cı alayının hərbi potensialından 
və canlı qüvvəsindən istifadə edərək Xocalıya daxil olub soyqırımı törətdilər. Yalnız avtomat silahlarla 
silahlanmış Xocalı könüllüləri və Əlif Hacıyevin komandiri olduğu Xocalı aeroportunun milisləri vuruşa-vuruşa 
dinc əhalini şəhərdən çıxarmaq istəmişdilərsə də, buna müvəffəq olmamış, özləri də qəhrəmancasına həlak 
olmuşdular.  

 
XƏYANƏT XƏYANƏTİN ARDINCA 

 
Birmənalı şəkildə demək olar ki, 1991-92-ci illərdə Azərbaycanın rəhbərləri öz xalqına qarşı xəyanət 

yolunu tutmuşdular. Fəryadı ərşə bülənd olan, heç yerdən lazımi kömək ala bilməyən azərbaycanlı kəndləri bir-
birinin ardınca ermənilərə təslim edilirdi. Bakıda isə rəhbərlər yalnız faciələrin miqyasını ört-basdır etməklə 
vəzifələrini qoruyub saxlamaq ümid edirdilər. 

Xocalı soyqırımı baş verən gün - fevralın 26-da saat 18-də A. Mütəllibovun yanında Təhlükəsizlik 
Şurasının ənənəvi iclası keçirilirdi. Müxtəlif mənbələr Xocalıda soyqırımı törədilməsini təsdiqləsələr də, şuranın 
iclasında iştirak edən daxili işlər naziri Tofiq Kərimov çəmi iki nəfərin öldüyünü bildirmiş, Azərinform və 
televiziyanın "Xəbərlər" proqramı həmin məlumatı yaymışdı. Sonradan T. Kərimov Xocalıda qırğınların 
miqyasını qəsdən kiçiltməyinin səbəbini istintaqa belə açıqlamışdı: "Həmin axşam prezidentin xəstə görkəmi 
var idi və onu sakitləşdirmək üçün elə-belə, ağzına kələni deyibmiş". Ermənilərin Xocalıda dəhşətli qırğınlar 
törətməsi barədə Azərinformun Qarabağ zonası üzrə müxbirinin "Xocalı od içində" R-14 qrifli məlumatını isə 
Teleşirkətin sədri Məmməd Murad efirə buraxmamışdı. Hazırda mətbuatda A. Mütəllibova mələk qiyafəsi 
geydirmək istəyənlərdən biri də Məmməd Muraddır. 
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Faciə baş vermişdi. Heç olmazsa, onun miqyasını dünya ictimaiyyətinin nəzərinə olduğu kimi çatdırmaq 

lazım idi. Ermənilər Xocalıdan çıxıb qaçan soydaşlarımızı Naxçıvanik kəndi yaxınlığındakı donuzçuluq 
fermasının yaxınlığında güllələdikdən sonra onların başının dərisini soymuş, bədənlərinin müxtəlif əzalarını 
eybəcər hala salmışdılar. Bütün bunları mərhum jurnalist Çingiz Mustafayev lentə alaraq xarici jurnalistlərə 
çatdırmışdı. A. Mütəllibov isə aprelin 2-də "Nezavisimaya qazeta"ya verdiyi müsahibəsində xəcalət hissi 
keçirmədən bildirmişdi ki, guya ermənilər xocalıların Naxçıvanik istiqamətindən Ağdama gedib çıxmaları üçün 
dəhliz qoymuşdular. A. Mütəllibov həmin sözləri ilə ermənilərin humanist olduqlarını təsdiq etməyə çalışırdı və 
elə çıxırdı ki, meyitlərin üzərində vəhşilikləri ermənilər yox, özümüzünkülər etmişlər. 

Törətdiyi cinayətlərə görə A. Mütəllibova qarşı 1993-cü il sentyabrın 21-də Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 255-1 maddəsinin "Q" bəndi ilə ittiham elan edilmiş və barəsində həbs 
qəti imkan tədbiri seçilməsi qərara alınmışdı. Eyni cəza tədbirlərinin Şahin Musayevə də qarşı görülməsi qərara 
alınmışdı. Lakin məlum səbəblərə görə, hər iki qərar indiyədək icra olunmamışdır. Fəhmin Hacıyev istisna 
olmaqla, Xocalı soyqırımının baş verməsinə imkan verən dikər vəzifəli şəxslər haqqında cinayət işlərinə xitam 
verilmişdir. 

Xalqın başına gətirilən faciələrdən müəyyən qruplar hakimiyyətə gəlmək üçün istifadə ediblər. 20 
Yanvar faciəsindən sonra A. Mütəllibov, Xocalı faciəsindən sonra Y. Məmmədov, Şuşa faciəsindən sonra 
İ.Qəmbər hakimiyyətə gəldilər. A. Mütəllibov Şuşanın itirilməsindən sonra - mayın 14-də rus generallarının 
köməyi ilə yenidən hakimiyyətə qayıtdı. Həmin gün o, Milli Məclisi silahlı dəstə ilə mühasirəyə alan 
"Qardaşlıq" Cəmiyyətinin sədri Ağa Axundovu müdafiə naziri təyin etmişdi. A. Axundov bundan imtina 
etdikdə, A. Mütəllibovun kabinetində olan rus generalı A. Axundova: "Mən sənə Şuşanı hədiyyə verirəm, 
razılaş" - demişdi. A. Axundov bundan sonra A. Mütəllibova üzünü tutaraq: "Ayaz Niyazovic, əkər bunların 
əlindədirsə torpaqları vermək, almaq, onda bu oyunlar nəyə görədir və camaatı nəyə görə qırdırırsınız?" - 
demişdi. Daha sonra A. Axundov deyir: "Onlar dediklərinə peşman oldular və yenidən məni sakitləşdirməyə 
başladılar, dedilər ki, siyasətdə hələ çox şey var, sən bilmirsən, sonra biləcəksən" ("Azərbaycan" qəzeti, 9 
noyabr 1995-ci il). 

Doğrudan da, bu günə qədər torpaqlarımızın itirilməsi ilə bağlı açılan cinayət işlərində, o cümlədən, 
Xocalı faciəsi ilə bağlı respublika Prokurorluğunda açılan 64524 saylı cinayət işində müəmmalı, xüsusən, 
siyasətçilərin hakimiyyət oyunları ilə bağlı qaranlıq məqamlar çoxdur. Bu xüsusda Prezident 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".  

 
Nazim MUSTAFA 

 
Xalq qəzeti”.-2000.-26 fevral.-N44.-S.2. 
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Xocalı faciəsi - erməni quldur birləşmələrinin vəhşiliyi və  
dövlətin səlahiyyətli şəxslərinin xəyanət idi 

 
1992-ci il fevralın 25-26-da Qarabağ torpağı qana boyandı. Xocalı faciəsi. Bu qətliam dünyada törədilən 

ən qəddar bəşəri faciələrdən biri kimi bu gün də insanların qəlbini göynədir. Azərbaycan xalqı ağlasığmaz 
müsibəti heç zaman unutmayacaqdır. SSRİ Silahlı Qüvvələrinə məxsus 366-cı motoatıcı alayın köməyi ilə 
Xocalı şəhərini işğal edən erməni quldur birləşmələrinin vəhşiliyi və o vaxt respublikada hakimiyyətdə olan 
səlahiyyətli şəxslərin cinayətləri tam açılmalı, günahkarlar cəzalandırılmalıdırlar. Bunu bizdən qanlı-qadalı 
Xocalıda qətlə yetirilənlərin ruhu, itkin düşən, girov götürülən və yaralanan həmvətənlərin, yerlə-yeksan edilmiş 
doğma ocaqlar, düşmən tapdağına çevrilmiş müqəddəs torpaq, çadır düşərgələrinə sığınmış evsiz-eşiksiz 
köçkünlər tələb edir. Xocalı qırğını xalqımıza qarşı xəyanətkarcasına düşünülmüş qəsd, soyqırımıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev demişdir: "... Əgər Xocalı faciəsi bir tərəfdən 
erməni işğalçılarının vəhşiliyinin nəticəsi olubsa, ikinci tərəfdən də bizim dövlət orqanlarının, o vaxt 
respublikaya rəhbərlik edən səlahiyyətli şəxslərin cinayətkarlığı, etdiyi cinayətlər nəticəsində və hətta deyə 
bilərəm, xəyanətlər nəticəsində olubdur. Ona görə də biz bu soyqırımını pisləmək, ermənilərin bu vəhşiliyini 
dünyaya göstərmək, yaymaq, onları bir vəhşi kimi ifşa etməklə yanaşı, eyni zamanda, özümüzün-özümüzə 
etdiyimiz cinayəti, xəyanəti də aşkar etməliyik". 

Məlum olduğu kimi, düşmən hərbi texnikasının hücumuna məruz qalan Xocalı şəhəri — Xocalı 
kəndinin ətrafında olan Qaladərəsi, Dərələyəz, Həsənabad kəndlərinin birləşməsi əsasında yaranmış, yeni 
ictimai və yaşayış binaları, geniş küçələr və meydançalar salınmış, müasir şəhərə çevrilmişdi. Xankəndinin 14 
kilometrliyində yerləşən Xocalı şəhərində təxminən altı mindən artıq əhali yaşayırdı: "Bu şəhərdə Özbəkistan-
dan qovulmuş 54 məhsəti türkü ailəsi, Ermənistandan yaşayış yerlərini məcburi tərk etmiş 80 ailə, Qarabağın 
ətraf kəndlərindən köçmüş 210 ailə, Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrindən gəlmiş 50 ailə məskunlaşmışdı". 

Ürəkağrısı ilə demək lazımdır ki, Dağlıq Qarabağda erməni ekstremistləri azərbaycanlıların yaşadıqları 
kəndləri bir-bir yandırır, yüzlərlə insanı qanına qəltan edir, əhalini doğma yurd-yuvasından didərgin salırdılar. 
Belə dəhşətli bir məqamda Xocalı şəhəri üzərində təhlükə buludları gündən-günə sıxlaşırdı. Bu vəziyyəti hamı 
açıq-aşkar görürdüsə də, dərin bir inamla güman edirdilər ki, dövlətin rəhbərliyi xocalılıları darda qoymaz. 
Lakin heyhat, respublikanın o zamankı rəhbərləri, dövlətin səlahiyyətli şəxsləri elə bil ki fil qulağında 
yatmışdılar. Gözləri kor, qulaqları kar olmuşdu: Xocalı şəhəri üzərində sıxlaşan təhlükə buludlarını 
görmürdülər. 

Lakin qeyrətli Azərbaycan oğulları erməni hərbi birləşmələrinin və 366-cı motoatıcı alayının Xocalı 
şəhəri ətrafında sıxlaşdığını görür və gözlənilən təhlükənin qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə çalışırdılar. 
Bu ağır məqamı xatırlayan prokuror Atakişi Atakişiyev deyir: "Belə vəziyyətdə Xocalı rayon İcra 
hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədovla qərara gəldik ki, özünümüdafiə dəstələri yaradaq. Bu iş məktəbin 
hərbi müəllimi Tofiq Hüseynova tapşırıldı. Amma silah-sursat yox idi. Mərkəzdən isə heç bir yardım 
göstərilmirdi. Ona görə də növbə ilə mən və Elman Məmmədov rayonlara gedir, tanış icra hakimiyyəti başçıları 
və prokurorlardan, başqa vəzifəli və imkanlı şəxslərdən kömək istəyir, əldə etdiyimizi Xocalıya çatdırmağa 
çalışırdıq. Bu isə olduqca müşkül bir məsələ idi... yeganə ümid vertolyotlara qalırdı. Vertolyotun xidmətindən 
istifadə etmək məsələsinin nə demək olduğunu isə bir Xocalı sakinləri, bir də həyatlarını belə təhlükəyə məruz 
qoyaraq bu işlə məşğul olanlar yaxşı bilirlər. Bu məsələdə o vaxt Gəncə Polis İdarəsinin rəisi vəzifəsində 
işləyən Eldar Həsənov və prezidentin aqrar məsələlər üzrə müşaviri Abbas Abbasovun xidmətlərini heç vaxt 
unutmaq olmaz. Məhz onların Gəncə hərbi qarnizonunun komandanı Şerbakla "dil tapmaları" nəticəsində 
Xocalıya bəzi şeyləri çatdırmaqla yanaşı, faciə ərəfəsində 250 nəfər sakini də evakuasiya etmək mümkün oldu... 
mərkəzi hakimiyyətdən səbatsızlıqdan, satqınlıqdan, xəyanətkarlıqdan başqa bir şey görmədik". 

Xocalı şəhərinə düşmənlərin hücumuna 12 gün qalmış axırıncı vertolyot uçmuşdu. Bundan sonra əlaqə 
tam kəsilmişdi. Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə ardı-arası kəsilmədən vurulan teleqramlarda "Xocalı əldən 
gedir, tədbir görün!" harayı heç kəsi narahat etmirdi. 

Hətta Ağdam ərazisində yerləşən Azərbaycan silahlı birləşmələrinin başçıları elə bil ki, nə Xocalı 
şəhərinə hücum çəkən, yeri-göyü lərzəyə salan düşmən hərbi texnikasının gurultusunu, nə də qırğına məruz 
qalan həmvətənlərinin çağırışını eşitmirdilər. Halbuki xocalılıları xilas etmək üçün Ağdam ərazisində olan 
vertolyotlardan istifadə etmək olardı. Ayaz Mütəllibovun səriştəsizliyi üzündən Qarabağ bölgəsində vəziyyətin 
sabitləşdirilməsi istiqamətində bir iş görülməmişdi. Onun 1992-ci il fevralın 18-də Azərbaycan daxili işlər 
nazirinin müavini, Qarabağ bölgəsi üzrə Daxili İşlər İdarəsinin rəisi Tahir Əliyevi Ağdam şəhərinin komendantı, 
Xocalı qırğınından bir gün əvvəl isə onu müdafiə naziri vəzifəsinə təyin etməsi də Ayaz Mütəllibovun Xocalı 
qırğınına nəinki biganə qalmasını, hətta qətliamın sürətlə baş verməsinə şərait yaratmasını göstərirdi. Çünki bu 
vəzifə yerdəyişmələri Qarabağda azərbaycanlıların müdafiəsi və ya xilası naminə olmamışdı. 
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Həmin günlərdə Yuxarı Qarabağ azərbaycanlılarının ümid yeri Ağdam xaos və özbaşınalıq çanağına 

dönmüşdü. Erməni hərbi birləşmələrinin bir-birinin ardınca xarabaya çevirdiyi kəndlərdən canlarını qurtaranlar 
Ağdama axışır, çıxış yolu axtarırdılar. İqtidarın acizliyi, səlahiyyəti olan adamların xəyanəti qaçqınların inamını 
sarsıtmışdı. Xocalı qırğını ərəfəsində Ağdam iflic vəziyyətinə salınmışdı. Ona görə də Ağdamda özünü 
prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi, bütün silahlı qüvvələrin komandanı elan etmiş Fəhmin Hacıyev öz 
xəyanətkar planını həyata keçirə bilmişdi. 

O, Xocalı əhalisini mühasirədən çıxarmaq üçün fevralın 17-də hazırlanmış əməliyyat planının həyata 
keçirilməsinə imkan verməmişdir. Xocalılıları mühasirədən çıxarmaq əməliyyatına rəhbərliyi öz üzərinə 
götürmüş Fəhmin Hacıyev 21-25 fevral ərzində "Hər gün Xocalını mühasirədən çıxarmaq üçün əməliyyatın 
başlanma vaxtını təyin etmiş və hər dəfə də müxtəlif bəhanələr gətirərək onun icrasına başlamamışdır. O,   
1992-ci il fevralın 23-də "qrad" qurğularını gizlətmək adı altında Ağcabədi rayonunun aeroportuna apartdırmış, 
nəticədə Xocalı faciəsi baş verərkən həmin qurğulardan erməni silahlı qüvvələrinə qarşı istifadə etmək mümkün 
olmamışdır. Eyni zamanda, F. Hacıyev 1992-ci il fevralın 21-dən 23-dək döyüş bölgəsinə göndərilmiş 3 ədəd 
"qrad" qurğusundan hədəf müəyyən edilmədən atəş açılmasına əmr vermiş, bununla da 309 ədəd mərmi havaya 
sovrulmuşdur". 

Xocalı qırğını birdən-birə gözlənilmədən baş verməmişdir. Hələ 1992-ci ilin yanvarından erməni quldur 
dəstələri Malıbəyli kəndini, eləcə də ətraf kəndləri dağıdıb əhalini kütləvi şəkildə qıranda mərkəzə göndərilən 
yüzlərlə teleqramda Şuşa və Xocalının son günlərini yaşamasından, gözlənilən təhlükədən danışılır, imdad 
diləyirdilər. 366-cı alayın Xankəndindən çıxarılması xahiş edilirdi. Ayaz Mütəllibovdan bir kömək görməyən 
xalq onun hakimiyyətini milli xəyanət hökuməti kimi damğalayırdılar. 

Ən ağrılısı, bağışlanılmazı odur ki, Xocalı qırğını ərəfəsində, heç olmasa, şəhərdəki özünümüdafiə 
batalyonunun gücləndirilməsi üçün tədbirlər görülməmişdi. 

Baş leytenant Tofiq Hüseynovun tabeçiliyində olan Xocalı özünümüdafiə batalyonu dişindən 
dırnağınadək müasir hərbi texnika ilə silahlanmış məkrli düşmənə qarşı qəhrəmanlıqla vuruşdu, qeyri-bərabər 
döyüşdə igidlik nümunələri göstərdi. Azərbaycanın qeyrətli oğulları ölümün gözünə dik baxmağı bacardılar. 

Xocalı şəhəri amansız düşmən qüvvələri - erməni quldur dəstələri və Xankəndində yerləşən sovet 
qoşunlarının 366-cı motoatıcı alayının birgə hücumu nəticəsində yerlə-yeksan edildi: 335 köməksiz, günahsız 
dinc adam qətlə yetirildi, 120 nəfər itkin düşdü, 500 nəfərdən çox adam girov götürüldü, 400 nəfərdən çox adam 
yaralandı. Uşaqlara, qadınlara və qocalara belə aman verilmədi. Dünyada misli görünməmiş cinayət törədildi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev bəşər tarixinə insanlığa qarşı öz vəhşiliyinə və 
qəddarlığına görə ən dəhşətli kütləvi terror hadisələrindən biri kimi düşmüş Xocalı soyqırımının törədilməsinin 
səkkizinci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində demişdir: "Xocalıda misli görünməmiş 
qəddarlıqla, vəhşiliklə törədilmiş dinc əhalinin qırğınının dünyanın hər hansı guşəsində baş verməsinin qarşısını 
almaq üçün Xocalı həqiqətləri, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının ədalətsizcəsinə cəlb olunduğu Ermənistan-
Azərbaycan müharibəsinin bütün məşəqqətləri dünya ictimaiyyətinə hərtərəfli çatdırılmalı, onların qəti, 
birmənalı mövqelərini bildirmələri üçün ciddi və məqsədyönlü iş aparılmalıdır. 

İnanıram ki, bu gün xalqımız müstəqil Azərbaycan dövlətində daha da mətinləşib və dövlətimizin 
müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda yenilməz mübarizə 
aparmaq əzmindədir. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti xalqımızın bu müqəddəs amallarının 
gerçəkləşməsi yolunda var qüvvəsini sərf edəcək, soydaşlarımıza qarşı törədilmiş qanlı cinayətlərin, o cümlədən 
Xocalı faciəsinin bütün günahkarlarının lazımınca cəzalandırılması üçün bütün tədbirləri görəcəkdir". 

 
“RESPUBLİKA”.-2000.-27 fevral.-№47.-S.3. 
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Tarixin ibrət dərsləri unudulmamalıdır 
 
Zaur MƏMMƏDOV 

Müxalifətə daha bir zəruri xatırlatma... 
 
Xocalı soyqırımına sözdə hər birimizin münasibəti eynidir, hamımız bu qətliamı əsrin faciəsi kimi qəbul 

edirik. Bəs, əməldə necə? Reallıqda sözümüzlə davranışımız üst-üstə düşürmü? 
Suala dolğun cavab vermək nə qədər çətin də olsa, məsələnin bircə aspektindən araşdırılmasına çalışdım 

və həftə ərzində qəzetləri vərəqləmək qərarına gəldim. Fakt göz qarşısında idi: iqtidar qəzetləri, rəsmi mətbuat 
orqanları (eləcə də dövlət televiziya və radio kanalları) Xocalı faciəsinə həsr edilmiş yazılar verən, söhbətlər 
təşkil edən vaxt müxalif qəzetlərin başını başqa mətləblər qarışdırmışdı. Özü də ən təəccüblüsü budur ki, həmin 
qəzetlərdə əsas yeri 26 fevral soyqırımına uzaqdan belə aidiyyəti olmayan məqalələr, müsahibələr tuturdu. 
Məsələn, Nurəddin Məmmədli nədənsə, Prezident Heydər Əliyevin müayinəsindən danışır, Mahir Səmədov 
"Konstitusiya keşikçisi" kimi çıxış edir, İsa Qəmbər isə lap uzağa gedərək öz qəzetində ad günü qeyd edirdi. 
Məsələyə az-çox münasibət bildirən "qripdən yenicə yaxa qurtarmış" AXCP sədri Əbülfəz Elçibəy oldusa da, o, 
yeni heç bir söz deyə bilmədi. Bəlkə də demək istəmədi... Çünki bu şəxslərin deyə biləcəkləri yeni söz ancaq 
səmimi etirafla bağlı ola bilər, buraxdıqları səhvlərin səmimi etirafı ilə. 

Bu müqəddəs gündə içimizdə günahkar axtarmaq fikrindən uzağıq. Xocalı şəhidlərinin ruhlarının 
ucalığı qarşısında əlimizə qələm alıb belə xırdalıqlara varmaq özü bir günahdır. Ancaq bütün bunlara 
baxmayaraq, Azərbaycanın müasir tarixinin qara səhifələrində hər birimiz öz yerini, öz adının yerini bilməlidir. 

Söz yox ki, onlarla körpənin, qocanın, qadının, mərd ərənlərimizin vəhşicəsinə qətlə yetirilməsinin əsas 
baiskarı rus qoşununun 366-cı alayı və tarixi düşmənimiz ermənilərdir. Bu, düşüncəmizə əbədi həkk olunacaq 
gerçəklikdir. Ancaq bu da şübhəsizdir ki, o vaxt ölkə rəhbərliyində olanların, onlara müxalifətdə durub hərbi 
birləşmələrə nəzarət edənlərin də şəhidlərimizin ruhu qarşısında suçları ölçüyəgəlməzdir. Əgər faciənin əsas 
səbəbi iki qonşumuzun Azərbaycan türklərinə bəslədikləri patoloji nifrətdirsə, başqa səbəbi də indiki 
müxaliflərin kökü o günlərə gedən bacarıqsızlığı, səriştəsizliyi, hakimiyyət ehtirasını cilovlaya bilməmələridir. 

Bu gün müxalif düşərgədə olanlar milli qeyrətdən, milliyyətçilikdən yeri gəldi-gəlmədi çox dəm 
vururlar. Bəs, bu "döşünədöymələrin" əməli işlərə əsaslandığının şahidiyikmi? Bəlkə, onlardan heç olmazsa biri 
barmağını qatlayıb "Mən Xocalı qaçqınları üçün filan işi görmüşəm!" deyə özünə bəraət qazandıra bilər? Bəlkə, 
Xocalının yerlə-yeksan olub sakinlərinin başlarının kəsilməsinə, dərilərinin soyulmasına gərə ən böyük 
məsuliyyət daşıyan Mütəllibovla bu gün məxfi danışıqlar aparan, onu öz cərgələrinə qoşmaq istəyən də indiki 
müxalifət liderləri deyil? Axı, hansı dövlətin tarixində bu cür biabırçı faktlar var ki, əvvəl milli hissləri, xalqın 
faciəsini əldə bayraq edib kimisə ağlaya-ağlaya vəzifəsindən qovasan, sonra da elə həmin hisslərə, həmin 
faciənin törənmə səbəblərinə başqa don geydirib qovduğun adama "Gəl, bir yerdə olaq!" mesajı göndərəsən?! 
Əgər müxalifətin milli ideya konsepsiyasını bu cür "prinsiplər" (daha doğrusu, prinsipsizliklər) təşkil edirsə, o 
zaman Azərbaycan xalqına belə "milli ideya" gərək deyil. Milli ideyanın yaradıcısı, daşıyıcısı bu gün dünənki 
düşmənlə "səmimi münasibət" qura bilməz. 

Siyasət nə qədər çirkin oyun olsa da, hər halda, onun da öz qaydaları, qanunları var. Əgər indi yürüt-
düyün siyasət xalqın rəyi ilə, milli yaddaşın xatirələri heç cür uzlaşmırsa, demək, sənin siyasət arenasında yerin 
hələ də müəyyənləşməyib. Əgər sən vaxtilə buraxdığın səhvləri etiraf etmək qabiliyyətinə malik deyilsənsə, 
əgər hesab edirsənsə ki, səmimi etiraf siyasi reytinqinə sarsıdıcı zərbə vura bilər, o zaman yaxşısı budur 
siyasətlə yox, əlindən gələn başqa bir işlə məşğul olasan. 

Ermənilərin bir "matəm" günləri var. Hər il həmin gün onlar özləri üçün uydurduqları, heç bir tarixi 
fakta söykənməyən qondarma "soyqırımını" qeyd edirlər. Özü də hamılıqla, iqtidarlı-müxalifətli. Bəs, bizə nə 
olub? Bəs, Xocalı dərdinin hər birimizin ürəyini ildə heç olmazsa bir gün sancması deyilmi milli birliyə aparan 
yol? Əgər bu suallara hər birimiz "Bəli!" deyə cavab veririksə, o zaman dövlətimizin başçısının xocalılıların və 
başqa qaçqınların, köçkünlərin yurd-yuvalarına qayıtmasına çalışdığı bir vaxtda, onlara dövlət səviyyəsində 
qayğı və diqqət təşkil etdiyi bir vaxtda, beynəlxalq ictimaiyyətə Azərbaycan dərdini çatdırdığı bir vaxtda 
müxalifətdə duran soydaşlarımızın hələ də hakimiyyət hərisliyi nümayiş etdirib ad günlərini təntənəli qeyd 
etmələrini hara yazmaq, nə cür yozmaq olar? 

Təbii ki, suallarımızın yiyələri də məlumdur ki, verəcəkləri cavablar da - "bizim bundan xəbərimiz yox 
idi! Heç bir məsuliyyət də daşımırıq!" Eyb etməz... Ancaq yaxşı olar ki, cavab verməsələr də, bir az 
düşünsünlər, götür-qoy etsinlər... 
 

“Respublika”.- 2000.- 27 fevral.- №46.-S.3. 
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Vecsizlik gücsüzlükdən betərmiş 
  

Biz gücsüzlüyümüzün yox, peçsizliyimizin ağrılarını çəkirik. Ağrı isə keyidib bir qat da peçsizləşdirir. 
Yoxsa, köz baxa-baxa, qulaq eşidə-eşidə kor olmazdıq, kar olmazdıq... 

Xocalı odlu həlqədə aman diləyirdi. Hamı baxırdı - heç kəs görmürdü. 0 fəryadlar gecə-gündüz haray 
qoparsa da heç kəs eşitmirdi. Sübutu? Sübutu 26 fevral keçəsinin dəhşətli cəhənnəmidir. Sübutu o cəhənnəmi 
bütöv bir Azərbaycan məmləkətinin o keçə sakitcə seyr eləməsidir. Sübutu videolentlərdən, fotoşəkillərdən 
əbədi lənət kimi görünən, səslənən o günahsız körpələrin, qadınların, qocaların parçalanmış cəsədləridir. 

Bir də sübutu o cəhənnəmdən salamat çıxmışların küskün, acı söyləmələridir. Ağdamın Şelli kəndini 
Xocalının həyat yolunu bağlamış Əskəranla Qarqar çayı ayırır. Qarabağ münaqişəsinin ilk günündən bu oba 
uşaqdan-böyüyə əsgərə çevrilmişdi. Kənddə yaradılmış özünümüdafiə batalyonu ermənilərin qarşısında 
möhkəm sipər idi. 1991-ci ilin payızında Xocalıya edən yol Əskəranda kəsiləndə Şelli camaatı gizli cığırla 
mühasirədə olanlara nəfəs verirdi. 

Batalyonun igid döyüşçülərindən biri, xocalıların mühasirəsini yararkən bel sütunundan yaralanmış və 
ayaqlarının hərəkətini itirmiş birinci qrup Qarabağ əlli Yaşar Mirzəyevin 8 ildən bəri çəkdiyi cismani və mənəvi 
əzablar hər il Xocalı faciəsinin ildönümü günlərində beş-on qat çoxalır. Həmin günlərdə təcili yardım maşınları 
dəfələrlə onun sığındığı Bakıda dördüncü mikrorayondakı binanın qabağında görünür. Qövr eləyən yarasının 
ağrısını artırmaq istəməsək də Yaşarı yenidən dinləməli olduq: 

- O gecə xocalıları xilas etmək mümkün idi. Axşam səngərdə növbədə idim. Hava qaralanda təpənin 
üstünə çıxıb gördük ki, zirehli texnika işıqlarını yandırıb dörd tərəfdən Xocalının üstünə yeriyir. Ratsiya ilə 
Xocalıya əlaqə saxladıq. Telefonçu qız fəryad qoparırdı. Elə bu vaxt qara geyimli, təpədən-dırnağa silahlı 30-40 
adam bizim mövqedə peyda oldu. Dedilər ki, Bakıdan xüsusi tapşırıqla gəlmişdik. Nə qədər dil tökdük ki, 
bizimlə birləşib Xocalıya köməyə gedək, dedilər olmaz, çıxıb başqa səmtə getdilər. Ağdamla əlaqə saxladıq, 
dedilər əməliyyat aparmağa icazə yoxdur, küyə düşməyin, heç nə yoxdur. 

Çox keçmədi ki, Xocalı nəhəng bir tonqal kimi alovlandı. Qaldıq baxa-baxa. Əlimiz heç yerə yetmədi, 
səsimiz heç kəsə çatmadı. Gecəyarı Qarqar çayı boyunca irəlilədik. Artıq keç idi. Səhərəyaxın ermənilərlə üz-
üzə gəldik. Birtəhər cığırı qoruyub xocalılardan sağ qalanları xilas elədik. Mən bir komaya salınmış 10-dək 
adamı xilas edib Ağdam tərəfə ötürdüm, irəliləyəndə ermənilərin gülləsinə tuş gəldim... Bir Allah şahiddir ki, o 
vaxt biz ermənidən qat-qat güclü idik. Başsızlıq, hərki-hərkilik Xocalını o künə saldı. Sonra bütün Qarabağ 
Xocalının gününə düşdü... 

Yaşarın dəmir kimi bükülmüş yumruqları çarpayını titrədir. Mən isə sonrakı aqibətimizi köz önünə 
gətirirəm: Xocalı bizi oyatmaq, titrətmək əvəzinə, bir az da keyləşdirdi, vecsizləşdirdi. Vecsizliksə 
gücsüzlükdən betərmiş. 

 
R. TAHİR 

 
“Xalq qəzeti”.-2000.-27 fevral.-N45.-S.2. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi Almaniyada da yad edildi 

 
Yusif XƏLİLOV 

 
Fevralın 26-da Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyində Xocalı soyqırımının 8-ci ildönümünə həsr 

olunmuş mətbuat konfransı keçirilmişdir. Xarici jurnalistlər Xocalı faciəsinin dəhşətlərini əks etdirən 
fotoşəkillərlə tanış olmuşlar. 

Səfirliyin birinci katibi Almaz Məmmədov mətbuat nümayəndələri qarşısında çıxış edərək dedi ki, 
1992-ci il fevralın 26-da XX əsrin ən dəhşətli faciələri sırasına Xocalı soyqırımı da əlavə olunmuşdur. Fevralın 
25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələrinin sovet ordusunun o dövrdə Xankəndidə yerləşən 366-cı 
alayının bilavasitə iştirakı ilə Xocalı şəhərində dinc əhali üzərinə hücum edib uşaqları, qadınları, qocaları, 
xəstələri ağlasığmaz vəhşiliklə qətlə yetirdiklərini vurğulayan natiq daha sonra bu barədə konkret rəqəmlər 
gətirdi. 

Jurnalistlərin nəzərinə çatdırıldı ki, ermənilərin Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları və etnik 
təmizləmə siyasəti Xocalı soyqırımı ilə başa çatmamış, onlar xarici havadarlarının köməyi ilə ölkəmizin 
ərazisinin 20 faizini işğal etmiş, 1 milyondan artıq azərbaycanlını öz əzəli yurdlarından didərgin salmışlar. 
Lakin səkkiz ildən artıqdır ki, dünya birliyi, xarici ölkələrin mətbuatı beynəlxalq aləm qarşısında meydan 
sulayan təcavüzkar Ermənistanı və onun havadarlarını bu cinayətlərə son qoymağa dəvət etməkdə acizlik 
göstərir. 

Sonra jurnalistlərin çoxsaylı suallarına cavab verildi. 
 

* * * 
 

Fevralın 27-də Köln şəhərindəki Əhli-beyt camesində Xocalı faciəsinin 8-ci ildönümünə həsr olunmuş 
anılma mərasimi keçirildi. Faciə qurbanlarının ruhuna dualar oxundu, namaz qılındı, ehsan verildi. 

Mərasimin davamı kimi keçirilən mitinqdə çıxış edən Köln Azərbaycan Kültür Cəmiyyətinin üzvləri 
doktor İbrahim Alev, Xalis Təzəl, Azərbaycan səfirliyinin əməkdaşları Almaz Məmmədov, Adil Rəsulzadə və 
başqaları Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin mahiyyəti, Xocalı soyqırımının bu münaqişənin acı nəticəsi 
olması haqqında danışdılar. Onlar Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli sahəsindəki yorulmaz fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək, Almaniyadakı 
Azərbaycan icma və cəmiyyətlərini 20 yanvar Bakı, 26 fevral Xocalı soyqırımlarının və ümumiyyətlə, 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin günahkarlarının mənfur əməllərinə beynəlxalq təşkilatların, dünya 
birliyinin prinsipial hüquqi qiymət verməsinə cəlb edilməsi işində əlbir və daha kəsərli fəaliyyət göstərməyə 
çağırdılar. 

Fevralın 26-da keçirilən mətbuat konfransında habelə bir gün sonra Köln Əhli-beyt camesində keçirilən 
anılma mərasimində Qafqaz Müsəlmanları Ali Dini Şurasının sədri şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin, 
Azərbaycandakı rus pravoslav kilsəsi başçısının, yəhudi icmaları sədrlərinin və Xocalı rayonu əhalisinin dünya 
xalqlarına, dövlətlərinə, parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara ünvanladıqları müraciətlərin mətnləri 
paylandı. 
 

“Azərbaycan”.-2000.-29 fevral.-№47.-S.5. 
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2001-ci il 
 

Xocalı soyqırımı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı genosid siyasətidir 
 
Məlum olduğu kimi, Fransa Respublikasının Senatı uydurma "erməni soyqırımı" haqqında qərar qəbul etmiş 

və bununla da özünün ermənipərəst mövqeyini bütün dünyaya bəyan etmişdir. Erməni diasporu harada 
yaşamasından asılı olmayaraq öz xalqının, dövlətinin mənafeyini güdür və yaşadığı ölkələrdə ermənipərəst 
mövqedən çıxış edir. "Soyqırım"ın qəbul etdirilməsi buna sübutdur. 

Lakin gəlin görək, özlərini "demokratiya" baniləri hesab edən, Azərbaycan xalqının sərvətini toplayıb xarici 
ölkələrdə yaşayan R. Quliyev, A. Mütəllibov və bu kimi şəxslər xarici ölkələrdə Azərbaycanı neçə təmsil 
edirlər? Götürək müxalifət nümayəndələrinin "soyqırımı"na münasibətini. Müxalifətin, xüsusən "Yeni 
Müsavat"ın əlinə güclü fürsət düşüb. İsa Qəmbərin dövlət və xalq əleyhinə təbliğat kampaniyasını həyata 
keçirən qəzet Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinə gülçü xələl gətirən yazılar verir. 

Əvvəla, müxalifət-iqtidarlı hamı bu xalqın oğludur. Xalqın taleyi ilə oynamaq olmaz. Bu fürsəti əldən 
vermək istəməyən müxalifət dairələri mətbuat səhifələrində ayrı-ayrı çıxışlarında indiki şəraitdə Azərbaycanın 
dünyada artan nüfuzuna xələl gətirmək üçün, xüsusən də Fransa kimi böyük bir Avropa dövləti ilə münasibətləri 
pozmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxırlar. Lakin müxalifətin planları baş tutmayacaq. 

Bu həmin müxalifət deyimi ki, tarixdə görünməmiş, ağır cinayət olan Xocalı faciəsini bütün dünyaya bəyan 
etmədilər, əksinə, bu faciədən hakimiyyətə gəlmək üçün istifadə etdilər. 

Xocalı  hadisəsi  ermənilər tərəfindən törədilən ən ağır cinayətdir, ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına 
qarşı yönəldilmiş soyqırımı siyasətidir. 1992-ci il fevralın 26-da bütövlükdə Xocalı ermənilər  tərəfindən 
dağıdıldı. 613 nəfər dinc soydaşımız öldürüldü, 487 nəfər şikəst edildi, 1275 nəfər əsir aparılaraq zülmə məruz 
qaldı. Amma o zamankı A. Mütəllibov iqtidarı rəsmi qəzetlərdə hadisədən sonra bütün dünyaya bəyanatla 
müraciət etmək əvəzinə, soyqırımı faktına münasibəti göstərmək əvəzinə faciəni dünya ictimaiyyətindən 
gizlətdilər və məlumat verdilər ki, guya Xocalıda 2 nəfər həlak olub. 

Həmin illərdə İsa Qəmbər, Ə .Elçibəy, Y. Məmmədov və başqaları iqtidardan tələb etmirdilər ki, nə üçün bu 
soyqırımı xalqdan və dünya ictimaiyyətindən gizlədirsiniz? Nə üçün ölkədə matəm elan olunmadı? Ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı vəhşi soyqırımı dünya ölkələrinə vaxtında çatdırılsa idi, sonrakı illərdə başımız bəlalar 
çəkməzdi. Əksinə, həmin ildə iqtidarın günahı ucbatından ABŞ Konqresi Azərbaycana qarşı bədnam 907-ci 
maddəyə düzəlişi qəbul etdi. Beynəlxalq miqyasda Xocalı soyqırımı tanınmadı, Azərbaycana qarşı aparılan 
genosid siyasətinə dünya ölkələri obyektiv qiymət vermədilər. Ona kərə ki, o zamankı iqtidar və hakimiyyətə 
can atan qüvvələr doğru-düzgün mövqedən çıxış etmədilər. 

İndi də həmin dairələr "erməni soyqırımı" barədə qəbul olunmuş qərardan bəhrələnmək istəyirlər. 
Bu barədə hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyev gənclər günü münasibətilə çıxış edərkən demişdir: "Dünya 

siyasətində siyasəti bilmək və bacarmaq lazımdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda, yenə də deyirəm, xalqımızın, 
millətimizin haqlı etirazı ilə bərabər, bəziləri də istəyirlər ki, bu hadisədən istifadə edib özləri uçun bir xeyir 
götürsünlər, yaxud hörmət qazansınlar". Müxalifətdə olan deputatların fikrinə münasibət bildirən prezident H 
.Əliyev qeyd etdi ki, tutaq ki, Fransa ilə iqtisadi əlaqələri kəsdik, bununla Fransaya nə edəcəyik? 

Ötən ildə bizim Fransa ilə ticarət əlaqələrimiz üzrə mal dövriyyəsi 289 milyon dollar məbləğində olubdur. 
Onun ixrac hissəsi, yəni Fransaya ixrac etdiyimiz malların dəyəri 222 milyon dollardır. Fransadan bizə kələn 
mallar isə qat-qat azdır. Fransa Respublikasına qarşı münasibətdə ağıllı hərəkət etmək lazımdır. 

Əlbəttə, bütövlükdə götürsək, "soyqırım"ı tanımaq erməni işğalına, ermənilərin tarixən apardıqları soyqırımı 
siyasətinə haqq qazandırmaq deməkdir. Bu nə Fransa Senatının işidir, nə də İtaliya, ABŞ və dikər elələrin 
"Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" BMT-nin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 
konvensiyası ilə soyqırımı beynəlxalq hüquq normalarını pozan cinayət elan olunmuş və həmin cinayətin 
törədilməsi üçün bu və ya dikər dövlətin məsuliyyətinin müəyyənləşdirilməsinə dair iddiaların təmin edilməsi 
beynəlxalq məhkəmənin səlahiyyətinə aid edilmişdir. Ona kərə də bir ziyalı vətəndaş ki-mi təklif edirəm, - 
BMT-yə, beynəlxalq məhkəməyə respublika ictimaiyyəti və xalqı adından Xocalı soyqırımı günahkarlarını 
cəzalandırmaq üçün müraciət olunsun. Bu müraciət bütün dünya ölkələrinin parlamentlərinə göndərilsin. 
"Erməni soyqırımı"nın başqa ölkələrdə tanınmasının qarşısını almaq üçün təbliğatımızı genişləndirməliyik. 

Təklif edirəm ki, Azərbaycanın deputat qrupu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti 
iclaslarında ermənilərin XX əsrdə törətdikləri soyqırımı haqqında dünya ictimaiyyətinə məlumat verərək 
bəyanatla çıxış etsinlər. 

Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində ermənilərin riyakar avantürist simalarını bütün dünyaya bəyan 
etmək lazımdır. 

 Dəmir Qurbanı 
"Azərbaycan”.-2001.-18 fevral.-N40.-S.4 
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Xocalı faciəsi unudulan deyil 
 
Musa AXUNDOV, 
Möhtərəm RƏCƏBOVA,  

 
Xalqımızın tarixində ən qanlı səhifələrdən biri olan Xocalı soyqırımından doqquz il keçir. 1992-ci il 

fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri Xankəndidə yerləşdirilən keçmiş Sovet 
İttifaqına məxsus 366-cı alayın köməyi ilə Xocalı şəhərinin dinc, mülki əhalisinə təcavüz etdi. Azğınlaşmış 
erməni quldurları xarici havadarlarının köməyi ilə Xocalı şəhərini yerlə yeksan etdilər. Xüsusi qəddarlıq və 
amansızlıqla günahsız, dinc insanlar qətlə yetirildi. 

Bu qanlı faciəni gözləri ilə görmüş müsahibimiz Xocalı rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Şahmar 
Usubovla söhbət eləmək o qədər də asan deyil. O müsibətləri xatırladıqca adamı dəhşət bürüyür. Şahmar 
müəllim bu söhbətləri yüz dəfə, min dəfə danışıb. Bu dəfə isə qəzetimizin oxucuları uçun danışmasını xahiş 
etdik. Ona ilk sualımız isə belə oldu: 

 
- Şahmar müəllim, kəlin bir az əvvəldən başlayaq, Xocalı faciəsinə aparan yola nəzər salaq: 

haralardan keçdi bu yol? 
- Əslində, Xocalı faciəsinə aparan yol 1988-ci ildən yox, çox-çox əvvəllərdən başlayıb. Xocalı üç dəfə 

müsibətlə üzləşib. Birinci dəfə 1905-ci ildə ermənilər tərəfindən yandırılıb. Yurdlarından ayrıla bilməyib 
xocalılar. Geri qayıdıblar. İkinci dəfə 1918-ci ildə yandırılıb. Sülh yaranan kimi yenə doğma yurdumuza 
qayıtmışıq. Üçüncü faciə əvvəlkilərdən daha dəhşətli, müsibətli oldu, 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na 
keçən gecə. 

Hələ 1987-ci ilin əvvəllərindən Dağlıq Qarabağda ermənilərin gizli yığıncaqları keçirilirdi, təşkilatları 
yaradılırdı, vəsait toplanırdı. Bu məsələlər haqqında o vaxtkı respublika rəhbərliyinə məlumatlar verilirdi. 
Cavabları isə bu olurdu ki, "Azərbaycan çoxmillətli respublikadır, böyük və çoxmillətli bir ölkədə yaşayırıq, siz 
bu milli münasibətləri qızışdırırsınız, fitnəkarlıqla məşğul olursunuz". Bəli, Azərbaycan rəhbərliyinin bivecliyi 
nəticəsində 1988-ci il fevral ayının 12-də Əsgəran rayon Partiya Komitəsinin iclas salonunda ermənilər Dağlıq 
Qarabağ məsələsini açıq şəkildə qaldırdılar. Yenə Azərbaycan rəhbərliyi susmağa üstünlük verdi. Hamının 
yaxşı yadındadır, 1988-ci il sentyabrın 18-də on-on iki min erməni Xankəndində nümayiş keçirdikləri mey-
dandan birbaşa Xocalının üstünə hücuma keçdilər. Xocalılar müdafiə olunsalar da, onlara layiqli cavab verdilər. 
Ermənilər pərən-pərən düşüb qaçmağa məcbur oldular. Sentyabrın 19-da qatı daşnak Zori Balayan başının 
dəstəsi ilə Xankəndinə gəldi. Azərbaycan rəhbərliyinin nümayəndələri isə yalnız sentyabrın 21-də gəlib çıxa 
bildilər. Gələn kimi də dedilər ki, avtobuslar gətirmişik, minin qaçın. Qan tökmüsünüz, ermənilər sizi qıracaq. 
Camaat qəti etirazını bildirdi. Ermənilər üç gün ərzində Xankəndidə yaşayan on beş min azərbaycanlını 
zorakılıqla qovub çıxartdı. 

Moskvadan gələn yüksək rütbəli şəxslər də ermənilərin qanunsuz hərəkətlərinə açıqdan-açığa göz 
yumur və təsirli tədbirlər görmürdülər. Onlar erməni separatçılarının nazı ilə oynayır, respublikamızın suveren 
hüquqlarının qorunmasından ötrü cəhd belə göstərmirdilər. Ermənilər və onların arxaları hər vəchlə 
respublikamızın rəhbərliyinin zəifliyindən istifadə edərək yavaş-yavaş Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan 
qoparmağa çalışırdılar. 

Beləliklə, Xocalı məsələsinə daim diqqət verən ermənilər 1991-ci ilin mart ayında şəhəri ilk dəfə üç 
tərəfdən - Çəpik dağından Bozdağdan və Mehdikənddən raket atəşinə tutdular. Artıq 1992-ci ilin əvvəlinə kimi 
Dağlıq Qarabağdakı azərbaycanlılar yaşayan 57 kənddən 50-si ermənilər tərəfindən işğal edilmişdi ki, buda 
Xocalının vəziyyətini olduqca ağırlaşdırırdı. 

Artıq Xocalı faciəsi getdikcə yaxınlaşırdı. Respublika rəhbərliyi isə vəziyyətin olduqca ağırlaşması 
barədə verilən xəbərlərə biganə yanaşır, təhlükənin qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görmürdü. Ermənistan 
rəhbərliyi isə Sumqayıt hadisəsinin ildönümünü Xocalıda qeyd etməyi planlaşdırdığına gərə ciddi surətdə 
hücuma hazırlaşırdı. 

— Şahmar müəllim, siz də Xocalı qırğınının şahidisiniz. O dəhşətli günləri necə xatırlayırsınız? 
- 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə rus imperiyasının Xankəndidəki 366-cı mexanikləşdirilmiş 

atıcı alayı və erməni hərbi birləşmələri, habelə xarici ölkələrdən gətirilmiş muzdlu quldur dəstələri Xocalıya 
hücuma keçdilər. İlk zərbə təyyarə limanına endirildi. Buranı mühafizə edən respublikanın xüsusi təyinatlı milis 
dəstəsinin igid, cəsur əməkdaşları son nəfəsə qədər döyüşdülər. İmkan limandakı dispetçer məntəqəsini 
partlatmağa çatdı. Komandir Əlif Hacıyev və digər döyüşçülər qəhrəmanlıqla həlak oldular. 

Şəhərin bütün məhəllələri zirehli maşınların tırtılları altında qaldı, yerlə yeksan edildi. Dinc əhalinin 
qanı su yerinə axıdıldı. Diri-diri yandıranların, süngülərə keçirilənlərin sayı-hesabı bilinmədi. Xocalı bir anın 
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içində oda qalandı. heç kəsə - nə körpələrə, nə qocalara, nə qadınlara, nə də yaralılara aman verilmədi. Qatillər 
arasında zəncilər və digər muzdlu nökərlər, erməni və rus ordusunun əsgərləri xüsusi qəddarlıq göstərir, imdad 
diləyənləri ağızlarından, gözlərindən atır, qadınlara, körpələrə və qocalara ağır işgəncə verərək öldürürdülər. 

Ağdam, Şuşa, Laçın istiqamətinə çıxan yollar, cığırlar əvvəlcədən BTR-lərlə, tanklarla kəsilmişdi. 
Ölümün pəncəsindən qurtulmaq üçün meşələrə, dağlara, dərələrə üz tutub pərən-pərən düşmüş adamları 
pulemyotlarla, toplarla biçirdilər. Ana baladan, bacı-qardaşdan ayrı düşmüşdü. Kimsəsiz adamların harayı ərşə 
qalxmışdı. Bu harayın içində tövlələrdə yandırılmış atların kişnərtisi, mal-qaranın mələşməsi də eşidilirdi. 
Sahiblərinin müsibətlərinə dözməyən itlərin ulaşması tük ürpədirdi. 

Düşmən amansız idi. Əsir tutduqları adamların paltarlarını, ayaqqabılarını çıxardır, ölüm hökmü yerinə 
yetirilənədək çovğunlu havada saatlarla saxlayırdılar. Sahibsiz yurdun sahibsiz yurddaşları Allahdan da kömək 
ala bilmirdilər. Çovğun şiddətlənir, alov güclənir, donmuş qan gölməçələrinin sayı artırdı. 

Axşamdan başlanan qırğın fevralın 27-də günortaya qədər davam etdi. Ötən gecə dağlara, meşələrə qaça 
bilən qadınların, uşaqların bir dəstəsi Xocalıdan təxminən 6-7, Ağdamdan isə 4-5 kilometr olan Qaraqayaya 
tərəf üz tutdu. Ermənilər Xocalını məhv etmək planını yüksək rütbəli rus zabitləri ilə birgə hazırlayanda 
Qaraqaya istiqamətini də yaddan çıxarmamışdılar. Əsgəranın qarşı tərəfindəki bu ərazidə zirehli maşınların 
gizlədilməsi üçün xəndəklər qazılmış, orada xeyli BMP və BTR, yüzlərlə quldur yerləşdirilmişdi. İnsan ovçuları 
burada canavar hərisliyi ilə öz ovlarını gözləyirdilər. 

Dan yeri təzəcə söküləndə soyuqdan donmuş adamlar, yaralarının ağrısını unutmuş yaşlılar, dodaqları 
çat-çat olmuş, göyərmiş körpələr, yanaqları şırım-şırım edilmiş gəlinlər və qızlar meşədən çıxmaqla güclü güllə 
yağışına düşdülər. Ağır döyüş maşınlarından atılan mərmilər onsuz da taqətdən düşmüş adamları parça-parça 
edirdi. Qaraqayanın axşamdan yağan və hələ də ara verməyən qarla ağarmış sinəsi bir anın içində qana boyandı. 
Çox az adam canını qurtara bildi. 

- Belə çıxır ki, o ağır kündə heç kəs Xocalıların harayına gəlməyib. 
- Xeyir, Ağdamın cəsur oğlanları sağ qalanları qarşılamışlar. Elə onlardan da bir neçəsi şəhid oldu. 

Məhz həmin igidlərin sayəsində çoxlu xocalılı şəhid olmaqdan, əsir düşməkdən qurtuldu. Əlində topu, tankı 
olan yüksək rütbəlilər, vəzifəlilər susdular. Xocalı müsibətinə tamaşa elədilər. 

— Şahmar müəllim, neyləyək ki, Xocalı qeyrətsizliyin qurbanı oldu. 
- Bəli, neçə əsrin dizini qatlamış, ən qədim yaşayış məskəni Xocalını ermənilər işğal edərək tarixdə 

misli görünməmiş kütləvi insan qırğını törətdikdən sonra Azərbaycan dövlətinin gücü üç günlük matəm elan 
etməyə çatdı. Ev-eşiyi talan, qarət edilmiş, atası, anası, körpəsi, qardaş-bacısı vəhşiliklə, amansız qəddarlıqla 
qətlə yetirilmiş adamların faciəsi önündə bu üç günlük matəm təsəlli ola bilməzdi. 

Artıq o müdhiş faciədən doqquz il keçir. Hər dəfə Xocalı qırğınının səbəbləri və səbəbkarları ortaya 
çıxarkən hamımızı bir sual düşündürür. Bu faciə baş verməyə bilərdi mi? Əlbəttə. Xalqımızın mərd övladları öz 
torpaqlarını onda qoruya bilərdilər ki, onların ağıllı, bacarıqlı sərkərdəsi, öz doğma Vətəninin taleyi üçün ürəyi 
yanan rəhbəri olaydı. Cəsarətlə və böyük inamla deyərdim ki, əgər xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev o vaxt 
hakimiyyətdə olsaydı, nə Qanlı Yanvar, nə Xocalı faciəsi olardı, nə də bir qarış torpağımız belə düşmən əlinə 
keçərdi. Təəssüflə deməliyəm ki, o vaxtlar respublikamıza səriştəsiz Ə.Vəzirov, A.Mütəllibov və "cəbhəçi" 
bəylər rəhbərlik edirdilər. Onlar öz həmvətənlərinin qanı bahasına hakimiyyətə can atırdılar. Utanıb xəcalət 
çəkmədən öz vətəndaşlarının taleyinə biganə münasibət bəsləyirdilər. Bu, milli xəyanətdən başqa bir şey 
deyildi. Xəyanətkarlıq isə ən dözülməz cinayətdir. Xocalı müsibətinin baş verməsinə rəvac vermiş vətən xainləri 
xalq düşmənləri ən ağır cəzaya layiqdirlər. Nə qədər onlar azadlıqda gəzirlər, Xocalı şəhidlərinin ruhları bizi heç 
bir zaman bağışlamayacaqdır. 

Amma xalqımız tam əmindir ki, həmvətənlərimizin - qocaların, qadınların, uşaqların, hətta südəmər 
körpələrin Xocalıda tökülən qanı yerdə qalmayacaq. Azərbaycanın işğal edilmiş əraziləri azad olunacaq, 
qaçqınlarımız doğma yurdlarına qayıdacaq, yurdumuza əbədi sülh gələcəkdir. Buna nail olmağın ən vacib 
şərtləri isə müstəqil dövlətimizi daim möhkəmləndirmək, Azərbaycanın bütün dünyada tanınmış müdrik 
Prezidenti cənab Heydər Əliyevin ətrafında daha sıx birləşmək, respublikamızın işıqlı sabahı naminə yorulmaz, 
məqsədyönlü fəaliyyətində ona fəal yardım göstərməkdir. 
 

“Respublika”.-2001.-20 fevral.-№41.-S.2. 
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Xocalıya dönəcəyimiz günü gözləyirik 
 

"Azərbaycan" qəzeti yaradıcı kollektivinin 
"Qızıl qum" sanatoriyasında xocalılılarla görüşü 

 
Xocalılılarla görüşə hazırlaşırdıq. O Xocalılılarla ki. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən keçə 366-cı 

POLKUN tar-mar etdiyi Xocalı şəhərindən ağlasığmaz əzab-əziyyətlərlə. minbir çətinliklərlə çıxıb gəliblər və. 2. 
ildir ki. müxtəlif rayonlarda. yararlı-yararsız ictimai binalarda məskunlaşıb birtəhər YaşaYırlar. Xocalı Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahmar Usubovla görüşüb qərarlaşdırdıq ki. "Qızıl qum" sanatoriyasında yaşayan 
Xocalılılarla görüşək. Məqsədimiz də o idi ki onların yaşayışı. şəraiti. dolanışı ilə tanış olaq. qayğıları. 
problemləri ilə maraqlanaq. beş-on kəlmə dərdləşək... 

Həm də görüşdən aldığımız təəssüratları qəzet səhifələrində. oxucularımızla bölüşək. Norveç Qaçqınlar 
Şurasının əməkdaşları Yalçın Adıgözəlov. Sübhan Əhmədov və. Yasin Dadaşov da  təklifimizi qəbul edib bizə 
qoşuldular. Onlar həm də bizim təklifimizi nəzərə alaraq sanatoriyadakı Xocalı məktəbinin şagirdləri uçun 100 
dəst dərs ləvazimatı apardılar. 

Beləliklə. "Azərbaycan" qəzetinin baş redaktoru. tanınmış yazıçı Əmir Mustafayev. redaktor müavini Amil 
Novruzov və_ qəzetin əməkdaşları Söhbət Səfərli. Fərman Bağırov. Vəli İlyasov. Rəhilə Misirxanlı. Rəsmiyyə 
Rzalı. Nüşabə Qənbərli. Əntiqə Qonaq  "Qızıl qum"  sanatoriyasına  Xocalılılarla görüşə  yola düşdük. 

 
NORVEÇ QAÇQINLAR ŞURASININ ƏMƏKDAŞLARINI 

XOCALILILAR YAXŞI TANIYIR 
 
Norveç Qaçqınlar Şurasının əməkdaşları ilə yolboyu dərdləşirdik. Əlbəttə, söhbətimizin mövzusu 

Xocalıdan, yenə də Xocalıdan idi. Bu canı yanımlı gənclər söhbət zamanı ən çox uşaqların taleyindən narahat 
olduqlarını bildirirdilər. Şuranın meneceri Yalçın Adıgözəlov deyirdi di, biz "Buta" Uşaq Humanitar Fondu ilə 
birlikdə 1998-ci ildən Qızıl qum", "Pirşağı", "Gilavar" sanatoriyalarında layihəmizə uyğun iş aparırıq. 
Layihəmiz psixi sosial reabilitasiya adlanır. Bu, nə deməkdir? Bilirsinizmi, qaçqın uşaqları, xüsusilə də Xocalı 
faciəsi kimi bir müsibəti yaşamış uşaqlar mənəvi travma alıblar. Məqsədimiz də onlara məhz mənəvi yardım 
etmək, psixoloji gərginliklərini bir növ reabilitasiya etməkdir. Burada əsas diqqət incəsənətin və idmanın 
müxtəlif formalarından istifadə etməklə, uşaqların ruhi sağlamlığına müsbət təsir göstərəcək müəyyən mühitin 
formalaşmasına yönəldilmişdir. 

1998-ci ilin oktyabrında 23 nəfər məcburi köçkün uşağı, əsasən Xocalıdan olanları Norveçə göndərdik. 
Onlar Norveçdə və həmin ölkənin televiziyası ilə Azərbaycanın milli geyimində xalqımızın gözəl rəqslərini ifa 
etdilər. Hər həftənin şənbə və bazar günlərini burda olur, fəaliyyətimizi davam etdiririk. 

Bundan başqa qaçqınlar arasında müxtəlif layihələr həyata keçiririk. Bunlardan biri də gəlir yaratma 
layihəsidir. 1998-ci ilin sentyabrında Norveç Qaçqınlar Şurası məcburi köçkünlərin öz yaşayış səviyyəsini 
yaxşılaşdırması məqsədi ilə onlar üçün gəliryaratma layihəsi hazırlamışdır. Layihənin əsas məqsədi 
mikrokreditlər vasitəsi ilə məcburi köçkünlərə öz şəxsi bizneslərini yaratmaq və bu biznesləri inkişaf etdirmək, 
onların yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, humanitar yardımla əlaqədar ələbaxımlığı aradan qaldırmaqdır. 
Hətta Norveç Qaçqınlar Şurası bu məqsədlə 1998-ci ildə köçkünlər üçün dövriyyə fondu da yaratmışdır. Fond 
üçün Norveç Xarici İşlər Nazirliyindən ilkin olaraq 200 min ABŞ dolları qrant ayrılmışdır ki, bu Norveç XİN-
nin Azərbaycan köçkünlərinin fond təşkilinə hədiyyəsidir. Hazırda Bakı şəhərindəki yataqxanalarda, ictimai 
binalarda məskunlaşmış minə yaxın məcburi köçkün ailəsinə mikrokreditlər verilmiş, onların şəxsi bizneslərinin 
inkişafına köməklik göstərilmişdir. 

 
BURDA XOCALI SOYQIRIMINDAN QURTULMUŞ  

XOCALILILAR YAŞAYIR 
 
Qızıl qum" sanatoriyasına çatanda özümüzdən asılı olmayaraq həm təəccübləndik, həm də təəssüfləndik. 

Əmir müəllimin məşhur Xatın faciəsi haqqında söhbətləri yadımıza düşdü. Yer üzündən silinmiş Xatın kəndinin 
yerində nəhəng bir abidə ucaldılıb. Məhv olmuş hər evin yerində asılmış zənglər vaxtaşırı səslənir, sanki həmin 
ev sahiblərinin faciəli ölümünü ziyarətə gələnlərin yaddaşına həkk edir. Xocalı bu gün düşmən tapdağı 
altındandır və belə bir abidə qurmaq imkanımız yoxdur. Amma heç olmasa sanatoriyanın giriş qapısında 
yazmaq olardı ki, "Burada Xocalı soyqırımından qurtulmuş xocalılılar yaşayır". 

Deyəsən, Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi də özlərini bizim kimi qonaq hiss edirdilər. Bu, ən 
azı ondan görünürdü ki, ərklə kiminsə qapısını açmağa utanırdılar. Əslində onlara xoş gəldin, deyən də olmadı. 
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"QIZIL QUM" SANATORİYASINDAKI XOCALI MƏKTƏBİNDƏ 

27 ŞƏHİD OVLADI OXUYUR 
 
Rayon təhsil şöbəsinin müdiri Murad Şükürov xocalılıların təhsil qayğılarından danışdı. Problemləri əyani 

gərmək üçün məktəbə getməyi təklif etdi. Xocalı məktəbində 3-cü sinif şagirdlərinin dərs keçdikləri otağa daxil 
olduq. Ağsaqqal müəllim, hamının hörmətlə yanaşdığı Ağamalı Əliməmmədov uşaqlardan razılıq etdi. Çalışqan 
və öyrənməyə həvəskar uşaqlardır, - dedi: - Amma darısqallıqdır. Cərgələrin arası ilə iki nəfərin yeriməsi 
mümkün deyil. Yazı taxtasında rahat işləmək çətindir. Otaq çatışmadığından iki növbədə dərs keçirik. 

Uşaqlara dövlət atributları, milli qəhrəmanlarımız haqqında suallar verdik. İntizamla əl qaldırıb söz 
istəyən bu çalışqan uşaqların cavabları səlis və düzgün idi. Onların közlərindəki parlaq işığı əbədi görmək 
arzusu ilə Tanrıya duaçı olduq ki, bu gül balalar öz dədə-baba yurdlarında böyüsünlər. 

Şagirdlər Norveç Qaçqınlar Şurasının gətirdiyi dərs ləvazimatlarını sevinclə qəbul edib təşəkkürlərini 
bildirdilər. Əlaçı və nümunəvi şagirdlər - Vüsal Əmirov və Samirə Əliyeva səylə oxuyacaqlarına, vətənin layiqli 
övladları olacaqlarına bütün yol-daşları adından söz verdilər. 

"Qızıl qum" sanatoriyasındakı Xocalı məktəbində 27 şəhid uşağı oxuyur. Murad müəllimin dediyinə görə, 
ümumiyyətlə, Xocalının 1400 şagirdindən 150 nəfəri şəhid balasıdır. Məktəblərdə 29 şəhid ailəsinin üzvü 
işləyir. 47 rayonda məskunlaşmış xocalılılardan yerlərdəki səlahiyyətli nümayəndələr vasitəsi ilə xəbər tuturlar.  

 
KÖÇƏRİ KİŞİ 

DƏRDİNİ ŞERLƏ OVUDUR 
 
Görüşdə iştirak edən ağsaqqallardan biri də Tərtərdən gəlmiş Keçəri Fərmanoğlu idi. 0 müdhiş fevral 

gecəsini yana-yana xatırlayan Fərman kişi xahiş etdi ki, ürəyinin dərdini boşaltdığı şerini dərc edək. Sez verdik, 
təki onlara təsəlli olsun. 

 
Gecə yarı hücum çəkib gəldilər, 
Xocalının yollarını kəsdilər.  
Qaçanın, uşağın qanın içdilər, 
Xocalını belə qırdı erməni. 
 
Xocalı yarası yaddan çıxarmı?  
Yüz illər keçsə də bu kündən belə.  
Yazıram dünyaya, tarixə düşsün,  
Baş kəsəndi, qan içəndi erməni. 

 
Keçəri kişi şair olmasa da bu sətirlərdə faciənin onun ürəyin-dən süzülüb gələn ifadəsi əks olunub. 

Dərdini bu yolla boşaltmaq istəyənlərə də, ifadə edə bilməyənlərə də Allahdan səbir diləyirik. O doğma ocaqlara 
qayıdınca, o gur tonqalları qalayınca, öz torpağında, ev-eşiyində Novruz bayramı keçirincə, "Yallı" gedincə 
onlara Tanrıdan dözüm və təmkin arzulayırıq. 

 
"QIZIL QUM" ELƏ XOCALIYA BƏNZƏYİR 

 
Ötən ilin bu vaxtları da olmuşduq "Qızıl qum" sanatoriyasında, 40 yaşlı mərhum İldırım Məmmədovun 

əbədiyyətə qovuşduğunun 3-cü günü. Matəm içində olan hüznlü adamlarla bir ildən sonra yenidən görüşürdük. 
Vaxtilə respublikamızın ən gözəl istirahət yerlərindən biri olan sanatoriya bu gün elə Xocalıya bənzəyir. 

Burada 76 Xocalı ailəsi məskunlaşıb. Özləri də şuşalı qaçqınlarla qonşudurlar. Toyları bir, yasları birdir. Hər 
rayonun öz məktəbi fəaliyyət göstərir. Digər xidmətlər üçün yaxınlıqdakı Pirşağı kəndinə gedirlər. 
Sanatoriyanın baş həkimi Rəşid Salmanov köçkünlərin həyat tərzindən danışdı. Ev-eşiyindən didərgin düşmüş 
bu insanların bu gün də problemlərdən xali olmadığını vurğuladı: 

- Tibb məntəqəsi, yaxud bir həkim, tibb işçisi yoxdur. Şəraiti biz yaradırıq, ancaq rayon rəhbərliyi 
təşəbbüskar olub müvafiq ştat ayırsa pis olmaz. Rabitə əlaqəsi tamamilə yoxdur. Vaxtilə sanatoriyaya məxsus 
olan telefonlar maliyyə çatışmazlığı ucbatından əlimizdən alındı. Ağır xəstə olanda zəng vurmağa, yaxud ilkin 
tibbi yardım göstərməyə heç bir imkan yoxdur. Son vaxtlar neçə nəfər infarkt keçirib və ilkin tibbi yardım 
almadığı üçün dünyasını dəyişib. 

Ötən iki görüşümüzdə mərhum İldırımın atası Məmməd kişi demişdi ki, oğlu ürək xəstəliyindən öldü. 40 
nə yaşdı ki?.. Amma vətənsizlik dərdi yanında ağsaqqal ata bu dərdi çox yüngül saydı. 

 
XOCALILILAR BECƏRMƏYƏ TORPAQ, 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
ÇÖRƏK PULU QAZANMAQ ÜÇÜN İŞ YERİ İSTƏYİRLƏR 

 
Düz doqquz ildir ki, insanlar öz doğmalarını itirsələr belə, Xocalını itirdikləri qədər yanmırlar. Bu yanğı 

isə onların qəddini bükməyib. Onlar yaşamaq uğrunda mübarizə aparırlar, becərməyə torpaq, çörək pulu 
qazanmaqdan ötrü iş yeri, pensiya və müavinətlərin vaxtında verilməsini tələb edirlər. Ələbaxımlığa nifrət 
edirlər, kimdənsə asılı olmaq, kiminsə yardım üçün yolunu gözləmək istəmirlər. Sakinlərlə söhbətdə bir daha 
bunun şahidi olduq. 

Təvəkkül Əmirov, Raya Qəhrəmanova və 5 yaşlı Yeganə 9 il əvvəl fevralın o ölüm qoxulu gecəsində 
erməni vəhşiliyinin qurbanı olublar. Xəzangül, Nigar və Vüsalı isə Əntiqə nənələri xilas edib. Ailəsinin yarısını 
itirmiş bu uşaqlar Vüqar dayılarına sığınıblar. 

Təlim və tərbiyədə xüsusilə fərqlənən bu istedadlı uşaqların yaddaşlarında qalan düşmənin qəddarlığı, 
gördükləri isə darısqal yaşayış mənzilləri və sinif otaqlarıdır. 

Əntiqə nənə şəraitsizlikdən şikayətlənir: - Başınıza dönüm, sağ olun ki, yada salıb gəmisiniz. Amma hər il 
beləcə bizi danışdırırlar, şəraitimizi görürlər, televizorda da göstərirlər, ancaq əlac edən tapılmır. 

Haqqın var, nənə. Amma biz neyləyik ki, əlimizdən ancaq yazmaq gəlir. 7 nəfərin darısqal bir mənzildə 
yaşamasının çətinliyini dilinizdən eşitsə belə çarə qılmayan Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi nəticə 
çıxarıb sizə kömək etmir. Allah ürəklərinə rəhm salsın. Dəhlizlərin divarları, mərtəbələr lap köhnə xarabalıqları 
xatırladır. Amma ürəyimizdə bir ümid işartısı vardı. Bu gün bizimlə birlikdə köçkün həmvətənlərimizə baş 
çəkməyə, onları dinləməyə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Norveç Qaçqınlar Şurasının əməkdaşları da 
gəlmişdilər. Ümid etdik ki, gələn il bu vaxtlar biz xocalılıların görüşünə üzü ağ gedəcəyik. Axı onlar ev 
eşiyindən didərgin düşmüş həmvətənlərimizə məskunlaşdığı yerlərdə hərtərəfli yardım etməklə yanaşı, öz 
doğma torpaqlarına dönəcəyi vaxt ev tikib, sosial abadlıq işləri görməyi də planlaşdırıblar. 

Əntiqə nənənin sakit və təmkinli nəvələrinin baxışlarında bir məsumluq, bir nisgil vardı... 
 

"HEÇ NƏ İLƏ TƏSƏLLİ 
TAPA BİLMİRƏM" 

 
Şuxəddin Abışova divanda oturmuşdu. Külqabıda siqaret kötüklərinə baxıb köks ötürürdü: 
 Yaşım 60-ı haqlayıb. Oğlanlarım Etibar və Habil şəhid olub, Mobil isə itkin düşüb. Gəlinim Aida, 

nəvələrim Həbibə və İntizarla bu otaqda yaşayırıq. "QAZ-69"-da bacımı ermənilər vurdu, üç balamı itirdim, 
qəbirləri də ermənilərin ayağı altında qaldı. Heç birinə fəxri ad verilmədi. Bu gün heç nə ilə təsəlli tapa 
bilmirəm. Maddi vəziyyətimiz çox pisdir. Gəlinə bir iş versəydilər, pul qazanıb əlimizdən tutardı. Xocalı Rayon 
İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyinə dəfələrlə müraciət etmişik, faydası olmayıb. Özüm xəstəyəm, əsəblərim 
pozulub, qan təzyiqindən əzab çəkirəm. Dava-dərmana pulum çatmır. 

Şahvələd Şirinov deyilənlərə öz münasibətini bildirir: - Bu yaşımda dünyanın hər üzünü görmüşəm, Allah 
bu günləri ömrümüzə yazmasın. Aylıq çörək pulu verirdilər bizə, onu da kəsiblər. Barı çörəyimizi kəsməsinlər. 
Yaxud bizə bir iş yeri düzəltsinlər, iş versinlər, işləyək. Hamımız kənd adamıyıq, torpaq versinlər becərək, 
heyvan versinlər saxlayaq. Belə məhkum kimi yaşamaqdansa, işləyərik, qazanarıq, heç kəsə də minnətimiz 
olmaz. 

O bizi mənzilinə dəvət edir. Sanatoriyanın həyətində daşla hörülmüş gözətçi otağına bənzər mənzilində 7 
nəfər ailə üzvü yaşayır. Rütubət qoxusundan otaqda nəfəs almaq olmur. Şahvələd kişinin qızı İradə çarpayıda 
xəstə yatır, kömək, imdad diləyir. Gücümüz qələmə, yazmağa çatır. Neyləyək ki, o nəmli otağı və qəmli 
baxışları qızdıra, isidə, sevindirə bilmirik. 

Balakişi Sadıqov qəhərlə deyir: 
- Şəhid də vermişik, ev-eşik, torpaq da itirmişik. Amma biz heç kəsdən heç nə istəmirik. Telefonumuzu 

düzəltsinlər, burada bir həkim məntəqəsi yaratsınlar, bəsimizdi. Xahiş edirəm, heç kəs deməsin ki, Xocalı sakini 
gəlib ehtiyacdan qapımı döyüb. 

Müdrik babalarımızın qürurlu davamçısı Balakişi dayını sakitləşdirib söz verdik ki, imkanımız çatan 
qədər Xocalı soyqırımından yazacağıq. Onların belə mərd və məğrur insanlarından, azğın düşmən tərəfindən 
təcavüzə məruz qalmalarından söz açacağıq. 

 
"BİZİ FƏRSİZ 

RƏHBƏRLƏR BU KÜNƏ QOYDU" 
 
Kosalar kəndinin sakini Novruz Quliyev də söhbətə qoşulur: - Ahıl yaşdayam, dünyanın hər üzünə 

bələdəm. Çox ağrı-acılar, hadisələr, fəlakətlər görmüşəm. Ancaq Xocalı faciəsi dəhşəti və vəhşəti ilə onların 
hamısından fərqlənir. Faciə ilə bərabər onun törəməsində günahı olan o zamankı dövlət başçılarının xəyanətkar 
və satqın hərəkətləri də bizi ağrıdır. Bu faciə baş verməyə də bilərdi. Təəssüf ki, dövlət rəhbərliyi xocalıları 
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erməni yaraqlıları və güclü döyüş arsenalına malik olan 366-cı sovet motoatıcı alayının qarşısında əliyalın və 
köməksiz qoydu. Xocalılılar Azərbaycanın ortasında ermənilər tərəfindən uzun müddət mühasirədə qaldılar. 
Fərsiz Mütəllibov hakimiyyəti və avantürist müdafiə naziri Rəhim Qazıyev mühasirədə boğulanların haraylarına 
qətiyyən əhəmiyyət vermirdilər. Belə xəyanətkar hərəkətləri ilə onlar nəinki Xocalını ümidsiz vəziyyətə saldılar, 
eyni zamanda dolayısı ilə erməni quldur dəstələrinə doğma şəhərimizi viran qoymağa şərait yaratdılar. 
Beləliklə, şirniklənən erməni Yaraqlıları köməksiz və mühasirədə saxladıqları bölgədə soyqırımı həyata 
keçirdilər. Quldurlar körpələrə, qadınlara, qocalara, yaralılara və xəstələrə belə aman verməyərək, onları da ağır 
işgəncələrlə, vəhşiliklə qətlə yetirdilər. 

Yaxşı yadımdadır, Rəhim Qazıyev kəndimizə gələndə ixtiyar yaşlı qocalar ondan təkidlə xahiş etdilər ki, 
köməyini əsirgəməsin. R. Qazıyev bizi aldadıcı sözlərlə arxayınlaşdırıb getdi və bir daha oralarda görünmədi. 
Bir neçə gündən sonra ermənilərin güllə yağışı altında isti yurd-yuvamızdan çıxıb qarda-şaxtada keçilməz 
yollarla geriyə Azərbaycanın içərilərinə çəkilməyə məcbur olduq. Mən yol-irizi yaxşı bildiyim üçün həm öz 
ailəmi, həm də 9 nəfəri təhlükəsiz yerlərlə mühasirədən çıxardım, ancaq şəhid və yaralılarımız az olmadı. 

İndi budur, neçə ildir ki, burada - Pirşağı qəsəbəsindəki Qızıl qum" sanatoriyasında məskunlaşdırılmışıq. 
Çadırlarda yaşayanlarla müqayisədə vəziyyətimiz çox pis olmasa da, insanın normal yaşayışı baxımından yaxşı 
da deyil. Məşğuliyyətsizlik bizi lap bezdirib, asudə vaxtlarımızı mənalı keçirməyə yer yoxdur. Didərgin 
düşdüyümüz 1992-ci ildə 10-11 yaşlı uşaqlar indi gəncdirlər, bəziləri ailə qurublar. Lakin ailələrini dolandırmaq 
üçün iş yeri tapmırlar. Rayon rəhbərləri - icra hakimiyyətinin başçısı və müavinləri bunları yaxşı bilsələr də, bu 
sahədə bizə şərait yarada bilmirlər. Gəlirlər, vəd verib gedirlər, biz isə işsiz qalırıq. Başqa problemlər həll 
olunmursa, başa düşürük ki, onlardan asılı deyil. Ancaq heç olmasa təşəbbüskarlıq edib iş yerləri açılmasına 
çalışsınlar, işləyib başımızı qarışdıraq, həm dərd-sərimiz yüngülləşər, həm də güzəranımız yaxşılaşar.  

 
"PENSİYA VƏ ÇÖRƏKPULU İLƏ DOLANIRIQ" 

 
Bəsti xala 1988-ci ildə Ermənistanın Cermux rayonundan min bir müsibətlə Azərbaycana gəlib. Sonra 

onu və ailəsini Şuşaya köçürüblər, Şuşadan da Ağcabədiyə. Bu-rada da oturmamış bir gün gəlirlər ki, Ağcabədi 
də təhlükəlidir, yığışın, Bakıya köçürsünüz. Bəsti xala deyir ki, elə o vaxtdan gördüyünüz bu sanatoriyadayıq. 
Əvvəllər yağ, un, lobya, noxud verirdilər. Neçə ildir bu yardımlar tamam kəsilib. Eşitdiyimizə görə yardımları 
rayonlara, çadırlarda yaşayanlara verirlər. 

- Bəsti xala, bəs nə ilə dolanırsınız? 
- Pensiya, çörək pulu alırıq. Bir də düşəndə imkanı olanlarımız rayondan mer-meyvə gətirib satır. Daha 

heç nə. 
- Qoyun-quzu, toyuq-cücə saxlamaq üçün yeriniz, imkanınız yoxdurmu? 
- Ay bala, heç özümüz qalmağa yer tapmırıq, dünyasını dəyişənləri olduğumuz evin içində yuyuruq. 

Qoyun-quzu, toyuq-cücə saxlamağa yer hanı? 
Bu insanlar psixi gərginlik keçirdiklərindəndir ki, zəlzələnin həyəcanı da hələ onları tərk etməyib. 

Narahatlıqla deyirlər ki, əgər bir də zəlzələ olsa, çətin ki, bu binalar dayanıb dura. 
Norveç Qaçqınlar Şurası ictimai binaların bərpası layihəsi üzrə nümayəndəsi Yasin Dadaşov bildirir ki, 

ictimai binaların bərpası layihəsi məcburi köçkünlərin və qaçqınların kütləvi şəkildə məskunlaşdığı ictimai 
binaların təmirini nəzərdə tutur. Bu layihə də öz fəaliyyətinə 1998-ci ilin payızından başlayıb. İndiyə qədər 
layihə Bakı və Bakıətrafı rayonlarda 21 ictimai binanı əsaslı təmir etmişdir. Bu binalarda 2.300-ə qədər məcburi 
köçkün ailəsi, yəni 9 minə yaxın insan yaşayır. Azərbaycan Texniki Universitetinin, Neft Akademiyasının, 
Bədən Tərbiyəsi Akademiyasının, Neft-Energetika və Plan-Uçot Texnikumlarının yataqxanalarında və bir neçə 
ictimai binalarda əsaslı təmir işləri görülərək sakinlərin ixtiyarına verilmişdir. Bundan başqa uşaqların 
vaxtlarının səmərəli keçirilməsi üçün həmin yataqxanaların həyətindəki idman və uşaq əyləncə qurğuları təmir 
edilərək onların ixtiyarına verilmişdir. Təmir işləri ilə yanaşı, biz yataqxana sakinləri ilə sıx əməkdaşlıq edir və 
sakinlərdən ibarət müxtəlif qruplar - tibb məntəqəsi, təmirin saxlanması qrupu, mərtəbə qadınlar qrupu və 
uşaqlardan ibarət müxtəlif dərnəklər təşkil edirik. Bundan əlavə BMT-nin Gənc könüllülər layihəsinin 
əməkdaşları da bu işlərə cəlb edilərək həmin ictimai binalarda ictimai sosial işlər görürlər. 

Biz köçkünlərlə ayrı-ayrılıqda görüşür, problemləri ilə maraqlanırıq. Hər şey düşündüyümüz kimidir. 
İnsanlar öz yaşayış şəraitlərindən olduqca narazıdırlar. Ancaq bununla barışırlar da, nə edək, hamı belədir, 
gözləyək görək axırı nə olur. Bizdən umub-küsdüklərini də gizlətmirdilər. Əlbəttə, buna onların haqqı var. 
Onlar əsrin ən böyük faciəsini yaşamış insanlardır. Elələri var ki, atasını, qardaşını, ərini közünün qabağında 
tikə-tikə doğrayıblar. Bu insanların psixologiyalarının reabilitasiyası üçün uzun zaman gərəkdir. Ən doğrusu, 
Vətən gərəkdir. Əz vətənləri Xocalı. 

Biz hamımız haqlı və hamımız günahkarıq. Axtarsan hamımızın evində neçə-neçə xarici "boyevik" kino 
kasetləri var, yetişən bütün gənclər Amerikanın "boyevik" qəhrəmanlarının adlarını çox yaxşı tanıyırlar, bəzən 
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mən Remboyam, Şvartsnekerəm deyirlər özlərinə. Lakin birimizin evində Xocalı faciəsini əks etdirən kinolent 
yoxdur. Heç uşaqlarımıza da bunları başa salmağa tələsmirik. Nə isə bu barədə bir az sonra. 

 
SANATORİYADA TELEFON RABİTƏSİNƏ EHTİYAC BÖYÜKDÜR 

 
Sanatoriyanın direktoru Rəşid Salmanov sanatoriyanın vəziyyətindən, köçkünlərə yaradılan şəraitdən 

danışdı. Onu da vurğuladı ki, camaat əsasən pensiya və çörək pulu ilə dolanır, bəziləri də aeroport 
yaxınlığındakı alış-veriş mərkəzindən çörəkpulu çıxarır. 

Kəndin tibb məntəqəsi xeyli aralıdadır. Bir xəstə olanda və ya gözlənilməz bir hadisə baş verəndə onu 
məntəqəyə çatdırmaq imkanları çox azdır. Hətta sanatoriyanın direktoru bizə dedi ki, bir neçə dəfə ilk yardım 
göstərilmədiyindən infarktdan dünyasını dəyişən olub. Ən pisi odur ki, hələlik telefon da çəkilməyib. Ancaq 
deyilənə görə telefon problemi həll olunmaq üzrədir. 

Rayonun yeni başçısı Ş.Usubov bildirdi ki, 1991-ci ilin noyabrında Milli Məclisin qərarı ilə Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti ləğv edildi və Əskəran rayonunun bazasında mərkəzi Xocalı şəhəri olmaqla Xocalı 
rayonu yaradıldı. Elə həmin vaxtlardan da Xocalıya gediş-gəliş kəsildi. Səhiyyənin, mədəniyyətin inkişafından 
danışmaq mümkünsüz işi idi, hətta insanlar təsərrüfat işləri ilə məşğul ola bilmirdilər. Nə imkanımız var idisə 
torpaqlarımızın müdafiəsi istiqamətinə yönəltmişdik. Son vaxtlar isə tamamilə əliyalın idik. Doğrusu, heç 
səhiyyə şöbəmiz yaradılmamışdı. 

Ş. Usubov Xocalının tarixinə bir daha nəzər salaraq dedi ki, Azərbaycanın ən qədim yaşayış 
məskənlərindən biri olan Xocalı bu əsrdə üç dəfə soyqırımı məruz qalıb. Cəmi 20 min kvadrat metr sahəsi olan 
Xocalı 1905, 1918 və 1992-ci ildə ermənilərin vəhşicəsinə soyqırımına məruz qalıb. 

1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda 613 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Mindən çox 
girov götürülüb. Şəhid olanlar arasında 106 qadın, 59 uşaq, 60 nəfər 65-70 yaşlı ahıl-ağbirçək vardır. Şəhid 
olanların 335 nəfəri dəfn olunub. 150 nəfər isə itkindir. Faciə qurbanlarından 56 nəfəri xüsusi qəddarlıqla qətlə 
yetirilib. Xocalıda 25 uşaq hər iki valideynini itirib. 8 ailə Yer üzündən silinib. 

Sanatoriyanın direktorunun otağında rayon rəhbərliyi ilə yanaşı Xocalı camaatı da var idi. Onlar heç nə 
istəmirdilər. Bizi vətənimizə qaytarın deyirdilər. Bu yaralarımız ancaq Xocalıda qaysaqlanar. Gün o gün olsun 
ki, "Azərbaycan" qəzetinin kollektivi xocalılılarla düşməndən azad olunmuş Xocalıda görüşsün. Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı Füzuli Rüstəmovun bacısı Fiqura ayrılanda bizə dedi ki, mənim qardaşımdan heç nə qalmayıb. 
Nə bir paltarı, nə şəkli, nə övladı. Mən onun ruhunu yad eləmək üçün bilmirəm hara gedim. Vətən də yoxdur. 
Çox yaxşı olardı ki, Bakının, ya da Azərbaycanın harasındasa Xocalı soyqırımı abidəsi ucaldılsın. Mən də, 
mənim kimilər də şəhidlərimizi yad eləmək üçün o abidəni ziyarətə gedək. 

 
XOCALI SOYQIRIMINI DÜNYAYA TANIDA BİLƏCƏYİKMİ? 

 
Ermənilərin iddia etdikləri soyqırımı məsələsi dünyanın bir çox ölkələrinin parlamentlərində son 

günlər müzakirə olunmaqdadır. Bu onu sübut edir ki, uzun illərdən bəri ermənilərin apardıqları mübarizə 
elə belə deyilmiş. Biz isə öz növbəmizdə bu soyqırımı qəbul edən ölkələrin Bakıdakı səfirlikləri qarşısında 
etiraz aksiyaları keçiririk. Yaxşıdır ki, ingilis, fransız, ya da italyan bizim özümüzün ensiklopediyamızı açıb 
bizə göstərərək demir: "Bax, siz özünüz yazımsınız ki, 1915-1917-ci illərdə vəhşi Türklər milyon yarım 
ermənini qətlə yetirib. Bəli, bunu biz özümüz yazmışıq. Nə olsun ki, sovet dövrü idi. 

Son zamanlar Xocalı soyqırımı rəsmi və beynəlxalq məclislərdə az-az da olsa səsləndirir. 1992-ci il 
prezident fərmanına görə, hər il 31 mart Azərbaycanın soyqırımı günü kimi qeyd olunur. Fəqət biz 31 mart 
qırğınını da olduğu kimi hələ dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilməmişik. Çox yaxşı olardı ki, bizim 
ensiklopediyalarımızda və rəsmi sənədlərimizdə 25-26 fevral Xocalı soyqırımı günü kimi qiymətləndirilsin və 
bu tarix dünyaya da bu cür təqdim olunsun. 

 
Səfərli Rəhilə Misirxanlı, Rəsmiyyə Rzalı, Vəli İlyasov, Fərman 

 
"Azərbaycan”.-2001.-20 fevral.-N41.-S.3 
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Xocalı soyqırımı bəşəriyyət əleyhinə cinayətdir 
 
Pərvanə SULTANOVA  

 
Dünən Xalq Mətbuat Mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə respublika qadın 

ictimaiyyətinin nümayəndələrinin "Xocalı soyqırımı bəşəriyyət əleyhinə cinayətdir" mövzusunda yığıncağı 
keçirildi. 

 
Tədbir iştirakçıları faciə qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. 
YAP icra katibinin müavini, millət vəkili Bahar Muradova giriş sözündə bildirdi ki, bəşər tarixinin ən 

dəhşətli və qanlı səhifələrindən biri olan Xocalı soyqırımından artıq 9 il keçir. Fevralın 26-na keçən gecə erməni 
silahlı birləşmələri Xankəndində yerləşdirilmiş keçmiş SSRİ-yə məxsus 366-cı alayın köməyi ilə Xocalı 
şəhərinin dinc mülki əhalisinə təcavüz etdi. Azğınlaşmış ermənilər xarici havadarlarının dəstəyi ilə Xocalı 
şəhərini yerlə-yeksan etdilər. O qeyd etdi ki, bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə 
qarşı törədilmiş dəhşətli bir cinayətdir. Bu dəhşətli faciəni törədənlər insan hüquqlarına dair bütün beynəlxalq 
normaları pozmuşlar. Qanlı hadisələr zamanı vəhşiləşmiş düşmən köməksiz qadın və uşaqları xüsusi qəddarlıqla 
qətlə yetirmişdir. Bu fakt bəşər tarixində qanlı ləkə kimi qalacaqdır. Bu hadisə həm də qadın hüquqları ilə bağlı 
bütün xüsusi qoruyucu xarakterə malik beynəlxalq konvensiyaların pozulmasıdır. B.Muradova bildirdi ki, 
qəddar və vəhşi üsullarla dinc insanları kütləvi qırğına məruz qoyan erməni millətçiləri bu gün tarix qarşısındakı 
cinayətlərini ört-basdır etmək məqsədi ilə müxtəlif üsullara əl atırlar. Onun sözlərinə görə erməni millətçilərinin 
"erməni genosidi"nin tanınması ilə bağlı apardıqları uydurma və bədnam kampaniya da əslində bu kimi 
məqsədlərə xidmət edir. B. Muradova Fransa Senatında uydurma "erməni genosidi" haqqında qərar qəbul 
edilməsinin ədalətsiz olduğunu vurğuladı. 

O dedi ki, əsl soyqırımını tarix boyu ermənilər azərbaycanlılara qarşı həyata keçirmişlər. Lakin təəssüf 
ki, istər Xocalıda, istərsə də dikər yaşayış məntəqələrində ermənilərin törətdiyi cinayətlər dünya ictimaiyyətinə 
olduğu kimi çatdırılmamışdır. Onun fikrincə, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya, beynəlxalq təşkilatlara olduğu 
kimi çatdırılmasında qadın təşkilatları da fəallıq göstərməlidirlər. Azərbaycandakı qadın cəmiyyətləri 
beynəlxalq qadın təşkilatları ilə əlaqə yaratmalıdır. 

Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Zəhra Quliyeva bildirdi ki, Xocalı faciəsindən 
danışarkən hər bir azərbaycanlının ürəyi ağrıyır. O müdhiş keçədə 613 nəfər soydaşımız şəhid olmuş, 1275 
nəfər dinc sakin əsir götürülmüş, 487 nəfər dinc sakin müxtəlif dərəcədə şikəst olmuş, səkkiz ailənin taleyindən 
isə hələ də xəbər yoxdur. Z. Quliyeva qeyd etdi ki, dinc əhaliyə qarşı bu cür qeyri-insani əməllər XX əsrin 
sonunda özlərini dünya ictimaiyyətinə "məzlum" xalq kimi tanıtmağa çalışan ermənilərin və erməni 
millətçilərinin əsl mahiyyətini və iç üzünü bir daha dünyaya nümayiş etdirdi. Zəhra xanım dedi ki, Xocalı 
soyqırımı xalqımızın qan yaddaşına daxil olmaqla bizdən daxili xəyanətkarların ifşa olunmasını, xarici 
düşmənlərin xalqımızın əleyhinə yönələn təxribatlarının qarşısını almaq üçün həmrəyliyin gücləndirilməsini, 
müstəqil dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi yönündə fəaliyyət göstərməyimizi tələb edir.  

Mövzu ətrafında millət vəkilləri Məlahət Həsənova, Gülər Əhmədova çıxış etdilər. Bildirildi ki, yalnız 
görkəmli dövlət başçısı Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də 
"Xocalı soyqırımı haqqında" qərar qəbul etmişdir. Həmin qərarla hər il fevralın 26-sı "Xocalı soyqırımı günü" 
kimi qeyd olunur. Çıxışlarda qeyd olundu ki, Prezident Heydər Əliyevin "Azərbaycanlıların soyqırımı 
haqqında" 1998-ci il 26 mart tarixli fərmanında XX əsrdə xalqımıza qarşı yönəlmiş soyqırımı siyasətinin 
mahiyyəti əsaslı tarixi faktlarla açıqlanmış və qanlı faciələri törədənlərin gec-tez ədalət məhkəməsi qarşısında 
cavab verəcəkləri həmin sənəddə öz əksini tapmışdır. Xocalı qadınları adından çıxış edən Həvva Məmmədova 
həmin faciənin tarixindən söz açdı. Tədbirdə bir daha Xocalı soyqırımını törədənlərin layiqli cəzalarına 
çatacaqları vurğulandı. 
 

“Xalq qəzeti”.-2001.-23 fevral.-№44.-S.2. 
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Xocalı soyqırımı yad edilmişdir 
  

Fevralın 22-də Ana Vətən Partiyasının qərargahında "Xocalı soyqırımı erməni faşizminin törətdiyi tarixi 
cinayətlərin bazis nümunəsidir" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilmişdir. 

"Dəyirmi masa"nı giriş sözü ilə Ana Vətən Partiyasının sədri, millət vəkili Fəzail Ağamalı açmışdır. O, 
ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşiliklər barədə məlumat vermiş və faciəyə bu günə qədər siyasi qiymət 
verilmədiyini vurğulamışdır. Qeyd edilmişdir ki, bəşəriyyət tarixində analoqu olmayan Xocalı soyqırımı bu 
günə qədər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hələ də genosid kimi qiymətləndirilməyib. 

Çıxış edənlər Xocalı soyqırımının dəhşətlərindən, ermənilərin vəhşiliklərindən, o dövrdə Azərbaycanın 
daxilində gedən proseslərdən, vəzifə hərislərinin Xocalı əhalisini qurban vermələrindən söhbət açmışlar. 

"Dəyirmi masa"da müraciət qəbul edilmişdir. Müraciətdə göstərilir ki, bəşər tarixinin ən faciəli 
hadisələrindən olan Xocalı soyqırımının 9-cu ildönümü tamam olur. 1992-ci il fevral ayının 26-da erməni - rus 
hərbi birləşmələri Azərbaycanın Xocalı şəhərinə qəfil hücum edərək şəhəri yerlə-yeksan etmişdir. Yüzlərlə 
uşaq, qadın, qoca və əlil amansız rəftarın qurbanı olmuşlar. Ermənilər bacardıqları qədər çox mülki əhalini 
qanına qəltan etmək üçün bütün vəhşiliklərdən istifadə etmişlər. Öz havadarlarının köməyi ilə Ermənistan 
ərazisindən türk, müsəlman əhalisini tamamilə təmizləməyə nail olmuş ermənilər müttəfiqlərinin iştirakı ilə son 
on ildə müstəqil Azərbaycan Respublikasının 20 faiz torpağını işğal edərək üst-üstə bir milyona qədər dinc 
əhalini qaçqın və məcbur köçkün həyatı yaşamağa məhkum etmişlər. 

Tarixi xronologiya göstərir ki, ermənilər fürsət düşən kimi digər himayədarlarının hesabına özlərinə 
dövlət qurmaq, ərazilərini genişləndirmək, dinc əhaliyə divan tutmaq xislətlərindən əl çökməyiblər. Heç kəs 
zəmanət verə bilməz ki, Ermənistan dövləti erməni təşkilatları və diasporu gələcəkdə də yeni-yeni 
münaqişələrin yaranması, insan hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulması, qan tökülməsi ilə nəticələnən fəaliyyət 
göstərməyəcəklər. 

"Dəyirmi masa"nın iştirakçıları millət vəkilləri, partiya və ictimai birliklərin rəhbərləri, tarixçilər, KİV 
nümayəndələri Azərbaycan Respublikası ilə qarşılıqlı, faydalı əməkdaşlıq edən bütün dövlətlərin diplomatik 
təmsilçilərinə müraciət edərək onları təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün təhlükə törədən 
erməni faşizminə hüquqi qiymət verməyə çağırmışlar. 

 
"Azərbaycan”.-2001.-23 fevral.-N44.-S.4 
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Qanla yazılan tariximizdən doqquz il keçir 
 
Ağanisə SULTANOVA 

 
Azərbaycanın tarixinə qanla yazılmış və dünyada vəhşilik mahiyyəti baxımından bənzəri olmayan 

Xocalı faciəsindən düz doqquz il keçir. İndi Yer üzündə bizim üçün Xocalı adlı bir yaşayış məskəni yoxdur. 
Ancaq xocalılar var. 1992-ci il fevralın 26-na keçən ölüm doğan o gecədə əli-ayağı yalın dağlarda, meşələrdə, 
çaylarda yerdən-göydən, dörd tərəfdən od yağa-yağa pərən-pərən düşən, körpəsi, cavanı, qocası qanına bulanıb, 
qan rəngində donub qalan, qardaş, bacı, bala haraylayanda güllələrə tuş gələn, ancaq elə o gün də, bu gün də 
sınmayan, öz mənliyini, indi olmayan o Xocalısının böyüklüyünü qoruyub saxlayan xocalılar var... 

Soyqırım həyata keçirilən keçə 613 nəfər Xocalı sakini şəhid olub. Onlardan yalnız 335 nəfərinin 
meyitini dəfn etmək mümkün olmuşdur. Əlli altı nəfəri xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Həlak olanlardan 
yüz altı nəfəri qadın, səksən üç nəfəri uşaqdır, 70 nəfərdən çoxu altmış yaşına çatmış insanlardır. Min nəfərdən 
çox şəhər sakini müxtəlif dərəcəli şikəst olub. Onların yetmiş altı nəfəri azyaşlı uşaqlardır. İyirmi beş uşaq hər 
iki valideynini, yüz otuz uşaq isə valideyninin birini itirib. Səkkiz ailə tamamilə məhv edilib. 1275 nəfər dinc 
əhali girov götürülüb, onlardan 150 nəfərinin taleyi bu gün də məlum deyil. Hazırda xocalılar respublikamızın 
əlli üç rayonunda məskunlaşıblar. 

Əgər hər birimiz bu gün yaddaşımızın qandal asılmış o ağrılı günlərinə, qanla yazılmış tarixinə 
boylansaq, (əslində bu faciə tarixini dönə-dönə xatırlamaq və unutmamaq bizim borcumuzdur - A. S.) həmin o 
qanlı fevral gecəsi Xocalı adlı bir şəhər yer üzündən zülmlə silindiyi vaxt bizim başsız "rəhbərlərimiz" ancaq öz 
iyrənc, ucuz karyeralarını düşünərək Xocalıda iki nəfərin həlak olduğunu (???) Azərbaycan Milli Televiziyası 
ilə xalqa çatdırandan sonra biz dünyada bəlkə də analoqu olmayan milli xəyanətin şahidi olduq. 

Xocalının altı üstünə çevriləndə, Xocalının insanları parça-parça ediləndə, meşələrdə, çöllərdə, çaylarda 
don vurub qalanda martın 2-də biz Xocalı ləkəsi ilə BMT-yə üzv qəbul edilməyimizi təntənə ilə qeyd etdik, 
daha doğrusu qeyd etdilər, "ümummilli bayram" səviyyəsində keçirdilər. 

Bəli, Çingizin sonralar şəhid olacaq kamerasının qan daman gözündən bütün dünyaya çatdırılan Xocalı 
dəhşətini özümüzdən gizlədirdilər, onu görməyə, dərk etməyə bizim haqqımız yox idi... 

Xocalı soyqırımında yenə də aldanan, aldadılan xalq, siyasi qumar taxtası arxasında "torpaq" mərcinə 
uduzan, məğlubiyyətinə görə düşməndən "kürsü" payı uman yenə də "iç düşmənlərimiz" oldu. Bizim üçün ağır 
olan o günlərdə dünyanın dərdimizə göz yumduğundan gileylənirdik. Ancaq bilmirdik ki, özümüzü öz içimizdə 
boğublar. Əgər öz səsimizi çıxartmağa, eşitməyə qoymurdularsa, onda dünyanı qınamağın mənası yox idi... 
Böyük Allahın gec-tez cavabsız qoymayacağı bu soyqırımını dünyanın fövqəldövlətlərinin kölgəsinə sığınan 
ermənilər törətmişdilər. Milyon dəfə təəssüf ki, öz iç düşmənlərimizin dəstəyi ilə... 

Xalq isə Xocalıya, dünyanın ən böyük vəhşilikləri nəticəsində altı üstünə çevrilmiş göz dağımıza cavab 
istəyirdi. 

Əvvəlcə Mütəllibov hakimiyyətindən bu cinayətin açılmasını tələb edən cəbhəçilər-gələcəkdə iqtidarda 
olanda, təəssüf ki, sələflərindən geri qalmadılar. Yaradılan deputat-istintaq komissiyaları isə demək olar ki, 
üzərilərinə düşən ağır məsuliyyəti unudub, ancaq öz mənafelərini qorumaq məqsədilə iqtidarda olanların 
tələbinə uyğun hərəkət edirdilər. 

Xocalı bizim 1988-ci ildən bəri yaşadığımı faciələrin kulminasiyası idi. Həmin faciədən əvvəl törədilən 
Quşçular, Malıbəyli... daha neçə-neçə müsibətlər də Xocalı soyqırımından geri qalmırdı. 

Xocalı faciəsi unutqanlığımıza bir dərs olmalıdır. Heç olmasa, bundan sonra gələcək nəsillərə dostu 
dost, düşməni düşmən kimi tanıtmağı öyrətməliyik.  

Ən azı, ona görə ki, bütün olanları unudub, bir də o faciələri yaşamamaq üçün... 
 

“Xalq qəzeti”.-2001.-24 fevral.-№45.-S.1. 
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Xocalıda qırılan ömürlər körpə qatillərini lənətləyirik 
 

Biz onda hələ nə Xocalı tanıyırdıq, nə Xankəndi, nə Əsgəran. Tanıdığımız böyük-böyük şəhərlər idi, 
qohum-əqrəbamızın yaşadığı kəndlər idi, bir də doğma Bakı. Və günlərin birində, soyuq fevral sazağından 
üşüdüyümüz bir vaxtda qanımızı donduran bir dəhşətli xəbər eşitdik. Xocalı adlı bir məkanın camaatını qırıb-
çapıblar, altını üstünə çeviriblər. Həmin vaxt bu faciənin dəhşətini anlaya bilməzdik, hələ birinci sinifdə 
oxuyurduq. Evdə valideynlərimizdən, məktəbdə isə müəllimlərdən hər gün yeni xəbər eşidirdik. Televiziya ilə 
indi də göstərilən o kadrlara nə ağlayan kimi ağlaya bilirdik, nə də soyuqqanlı baxa. 

O vaxtdan yaşımız qədər də böyümüşük. Bu gün təkrarən xatırladığımız o faciədə tay-tuşlarımız 
yadımıza düşür. O dərələrdə donub qalmış, güllələnib qanlarına bələnmiş yaşıdlarımıza indi daha çox yanırıq. 
Və o zaman ata-anasını itirən, qohum-əqrəbalarından bir kimsə tapmayan körpələri uşaq evlərinə, internatlara 
yerləşdirmişdilər. Uşaq ağlımızın kəsdiyindən o da xatirimizdədir ki, hamı imkanı çatandan, geyimdən, 
ərzaqdan əlinə keçəni o uşaqlara çatdırırdı. Çatdırırdı və hər gün hər evdə ailə süfrə başına toplananda o 
kimsəsizlər də anılır, bəlkə də kiminsə yediyi boğazında tıxanırdı. 

Bu gün isə anlayır və bilirik ki, uşaqlıq illərimizə təsadüf edən o faciə XX əsrin ən böyük faciəsidir. 
Məktəbdə bu faciə ilə bağlı müəllimlərimizin tapşırdıqları inşanı ürək ağrısı ilə yazırıq. Yazırıq ki, Xocalı 
faciəsi yaddaşlara qara və qanlı hərflərlə yazılan hadisədir. Yazırıq ki, Xocalı bizim ən böyük dərdimizdir. İndi 
də yurdsuz, yuvasız qalan, doğma. torpağından ötrü burnumun ucu göynəyən, qaçanda cavan olub, indi dərddən 
belləri bükülən xocalılar göynəm-göynəm göynəyirlər. Bizim əlimizdən nə gəlir ki? Ancaq onların haqqında 
çəkilən sənədli filmlərə baxmaq kifayətdir ki, erməni işğalçılarına olan nifrət aşıb-daşsın. Dağlarda, meşələrdə 
pərən-pərən düşən, vıyıldayan güllələrə tuş gələn xocalıların qocalı, cavanlı, hətta körpələrinə belə rəhm 
edilmədən məhv edilməsi yaddaşımızda əbədi həkk olunub. İndi Xocalı adlı kəndin torpağı var, daşı var, 
xarabalıqları var və bildiyimizə görə Azərbaycanın 53 rayonuna səpələnib məskunlaşan camaatı var. Bizim 
Xocalıdan olan yaşıdlarımız, ata-anadan mərhum uşaqların bir hissəsi Türkiyədə təhsil alır. Bir hissəsi doğma 
Azərbaycanımızın müxtəlif internat məktəblərində. Neçə ki tarix var, neçə ki yaşayış var, həyat var, biz 
məktəblilər arzuları nakam qalan yaşıdlarımızı, onların ata-analarını unutmayacağıq. O qanlı fevral gecəsini 
lənətləyirik. Gün o gün olsun ki, Xocalı əvvəlki kimi bizim olsun, orada yenə həyat qaynasın. Rayonlara 
səpələnmiş günahsız xocalılar ata-baba torpaqlarına dönsünlər. Biz məktəblilər inanırıq ki, Prezidentimiz 
Heydər Əliyev bu xoş günlərin bizə nəsib olması üçün çalışır. Qoy Allah ona yar olsun! 

 
“Xalq”.-2001.-25 fevral.-№46.-S.4. 
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Zaman keçsə də bu dağı əridə bilməz 
 

Xocalı soyqırımı 1992-ci ilin fevralında baş verəndə nəinki bəşəriyyət, elə özümüz də bu faciənin 
miqyasından xəbərsiz idik. O vaxtı Azərbaycan rəhbərliyi ermənilərin soydaşlarımıza qarşı hər hansı qeyri-
qanuni əməlləri barədə danışarkən olduqca yumşaq mövqedə dayanır, loyallıq nümayiş etdirirdi. Ermənistan ən 
adi hadisə barədə dünyaya haray salanda, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ problemini beynəlxalq arenaya 
çıxarmağa çalışanda Azərbaycan hökuməti bu məsələni özünün daxili problemi sayır, hətta öyünərək "Dağlıq 
Qarabağ heç vaxt indiki qədər. bizim olmayıb" deyirdi. Görünür, elə bu səbəbdən Qarabağ torpağının haray 
salan azərbaycanlı yaşayış məntəqələri Bakı tərəfindən tamamilə unudulmuşdu, digər tərəfdən paytaxtın başı 
hakimiyyət ehtirası ilə alışıb yanan müxalifətin nazı ilə oynamağa qarışmışdı. 

Xocalı soyqırımı buna görə bizə çox gec çatdı. Lakin erməni təcavüzündən qorxuya düşən əhalinin dağ 
döşündə gülləboran edildiyini görəndə - ixtiyar qocanın, qundaqdakı körpənin, cavan gəlinin... görünməmiş 
vəhşiliklə qətlə yetirildiyini müşahidə edəndə Azərbaycan dizi üstə çökdü. Dəhşətdən hər kəsin dili tutuldu. Ona 
qədər erməni vəhşilikləri barədə yalnız eşitmişdik. Eşitmişdik ki, 1861-ci ildən başlayaraq ermənilər həmişə 
türklərə qarşı çıxmış, "dənizdən dənizə böyük Ermənistan" dövləti yaratmaq siyasətini həyata keçirmək üçün 
bütün vasitələrə əl atmışdılar. XX əsrin əvvəllərində - 1905-1906, 1918-1920-ci illərdə ermənilər 
məskunlaşdıqları Azərbaycan torpaqlarında qəddarlıqlar törətdilər. 1918-ci ilin martında təkcə Bakıda üç gün 
ərzində 12 min azərbaycanlını amansız və ağlasığmayan vəhşiliklə qətlə yetirdilər. Quba bölgəsində 122, 
Şamaxıda 80, Zəngəzurda 115, Qarabağda 157 azərbaycanlı kəndini yandırdılar. İrəvanda 10 min azərbaycanlını 
qırdılar, 211 kəndi yerlə yeksan etdilər. Daşnaklar Azərbaycan torpaqları hesabına yaratdıqları Ermənistan 
Respublikasında, öz dədə-baba yurdlarında yaşayan 565 min azərbaycanlını məhv etdilər... Bu kimi rəqəmləri 
sadalasaq, uzun bir siyahı alınar və nəzərə alsaq ki, Birinci dünya müharibəsi dövründə bəşəriyyət hələ sivil 
ideallara malik deyildi, onda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin martın 31-ni iki dəfə matəm günü elan etməsini 
xüsusi qeyd etməyə dəyər. Azərbaycan xalqına qarşı ermənilərin törətdikləri soyqırımına siyasi qiyməti ilk dəfə 
əsrin əvvəlindəki demokratik Azərbaycan hökuməti vermişdi və ermənilərin 1918-20-ci illərdə Azərbaycanda 
törətdikləri cinayətləri təhqiq etmək üçün fövqəladə təhqiqat komissiyası yaratmışdı. Komissiya hətta 3500 
səhifədən ibarət 36 cildlik geniş material toplamışdı. 

Amma əsrin sonunda ikinci dəfə müstəqillik əldə edən məmləkətimizin başında duranlar sələflərinin 
fəaliyyətindən bəhrələnmək əvəzinə üzlərini gah şimala, gah da cənuba tərəf tutdular. Elə buna gərə hadisənin 
ilk dövründə Xocalı faciəsinə heç bir qiymət verilmədi, Ermənilərin XX əsrin əvvəlindən bəri havadarlarının 
himayəsi ilə xalqımıza qarşı yönəltdikləri siyasət Xocalıda bütöv əhalinin qeyri-adi vəhşiliklə qətlə yetirilməsi 
ilə nəticələndi. Azərbaycanın rəsmi orqanları isə hadisə haqqında olduqca qısa məlumat verdilər. Belə olan 
halda ermənilərin guya 1915-ci ildə türklər tərəfindən genosidə məruz qalması kimi uydurmanı bütün dünyaya 
car çəkmələri təsadüfi sayıla bilərmi? Dünyaya məlum deyil və ermənilərə havadarlıq edən bir çox Qərb 
dövlətləri bilmir ki, gəlmə ermənilər Azərbaycandan əvvəl yerləşdikləri Türkiyə ərazisində erməni dövləti 
yaratmaq məqsədi güdmüşlər və Türkiyədə oxları daşa dəyəndən sonra Azərbaycan torpağı hesabına Ermənistan 
dövləti yaratmağa müvəffəq olmuşlar. Təzədən XX yüzilliyin sonunda yenə də bizim torpaqlar hesabına ikinci 
bir erməni dövlətinin yaranmasına yönəlmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bütün türk dünyasına qarşı yeridilən 
siyasət olduğundan "yazıq, əzabkeş millət"i himayə edənlər çox oldu. Həm belə himayədarların, həm 
ermənilərin, həm də o vaxt ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal, hətta aparıcı rol oynayan Azərbaycan 
müxalifətinin məqsədləri bir-birini kifayət qədər tamamlayırdı. Sabiq prezident A. Mütəllibovu istefaya 
göndərmək müxalifətin başlıca məqsədi idi və bu məqsədə çatmaq üçün Qarabağın nəinki bir, hətta bir neçə 
azərbaycanlı kəndini boşaltmaq barədə planlar qurulurdu. Yada salaq ki, elə həmin ərəfədə Mütəllibovun MDB 
sıralarına qoşulmaq arzusu barədə söhbətlər də günün əsas mövzusu idi və müxalifət hər vəchlə onu bu 
fikrindən daşındırmağa çalışırdı. Xocalı soyqırımının 366-cı motoatıcı alayın köməyi ilə törədilməsi elə buna 
görə təsadüfi sayıla bilməz. Bir tərəfdə hakimiyyətini əldən verməmək üçün Rusiyaya üz tutmağı vacib sayan 
Mütəllibov dayanırdı, digər tərəfdə 20 Yanvar qırğınından sonra imperiyaya nifrət edən xalqın etimadından 
bəhrələnməyə çalışan müxalifət. Bu, həmin müxalifət idi ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən hadisələr, 
xüsusən ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri genosid siyasəti, imperiyanın Bakıdakı görünməmiş 
vəhşilik aktı barədə bir kəlmə danışmır, yalnız və yalnız Azərbaycanın hakimiyyət orqanlarına qarşı mübarizə 
aparırdı. Ölkənin üzləşdiyi ədalətsiz problemi beynəlxalq səviyyəyə çıxarıb dəyiŞən dünyanın siyasi və mənəvi 
dəstəyini qazanmaq əvəzinə iqtidar da, müxalifət də daxildə hakimiyyət naminə bəsit çərçivədə mübarizə aparır, 
Amerika, Qərb dövlətləri üçün aşağı səviyyəli ölkə imici formalaşdırdıqlarının fərqinə varmırdılar. 

Düşünə bilmirsən ki, dünyanın hansı ölkəsinin bu səviyyəli müxalifəti var? Dünyanın hansı bir nöqtəsində 
müxalifət xalqının faciəsindən yararlanıb hakimiyyətə gəlir? Və gələndən sonra xalqının başına elə həmin 
faciəyə bərabər oyunlar gətirir? Görünür, bizim müxalifətin yer üzündə oxşarı yoxdur və Xocalı faciəsindən 
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dərhal sonra hakimiyyətin istefaya məcbur edilməsi, prezident səlahiyyətlərini icra edən şəxsin isə məhz 
müxalifətin iddiası ilə oturub durması faktının da həmçinin. Məhz Xocalı faciəsindən cəmi bir neçə ay 
keçdikdən sonra yenidən Şuşa, Laçın kimi strateji bölgələr əldən verildi. Siz bu rayonlardan paytaxta tərəf üz 
tutan ordu karvanlarını və həmin karvanların səmtini geri döndərməyə çalışan jurnalist yalvarışlarını 
xatırlayırsınız. Bu, olduqca vacib, taleyüklü an idi və ön pisi də o idi ki, ağır texnika ilə geri çəkilən əsgərlərin 
üz-gözündə düşkünlük, biganəlik aşkar duyulurdu. Onları Bakıya kim tələsdirirdi? 

Sonralar bu tələskənliyin səbəbi də məlum olacaqdı. Hakimiyyətə can atan qüvvələrin ön cəbhədə vuruşan 
ordu hissələri ilə müdafiə olunmağa ehtiyacı vardı, eyni zamanda torpaqları verməklə mövcud iqtidarın 
torpaqları qoruya bilmədiyi görüntüsünü yaratmaq lazım idi. Sonda küçə qəhrəmanlarını iqtidar yiyəsi edən 
həmin silahlı dəstələr onları orada süpürüb atacaqdı. Xocalı, Şuşa, Laçın faciələri isə millətin sinəsində çalın-
çarpaz dağ kimi durur. Zaman keçsə də, o dağları əritmək mümkün olmur... 

 
"Azərbaycan”.-2001.-25 fevral.-N46.-S.1 
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"Xocalı kitabı" o nədir və bizə niyə lazımdır? 
 
Tahir AYDINOĞLU 

 
Kitab sözünün ucuzlaşdığı, ailə albomu, şəxsi yazı-pozular toplusu olan poliqrafik məhsul anlamına 

gətirildiyi bir vaxtda bizə çoxtirajlı bir kitab da lazımdır: "Xocalı kitabı". Milli varlığımızın və bəlalarımızın 
əks olunduğu "Anamın kitabı", "Atamın kitabı" kimi bir kitab. Nadir, əl-əl gəzən, hər evdə saxlanan, dost-
düşmən səddini seçdirən bir kitab. O kitabı zaman özü diktə edib. Hələ tamam yazıya alınmayıb. Yazılanı da 
yayılmayıb. 

 
Kitabı kitab eləyən həqiqətdir. Bəşəri həqiqətlərin əks olunduğu "Tövrat" və "İncil" ikiminilliyi elə 

"Kitab" -"Bibliya" adı ilə aşdı. Bu həqiqətin kamil yazısı olan "Quran" da bəşəri kitabların önündədir. Hər 
millətin də həqiqətlərini əks etdirən kitablar onu özünə və özgələrə tanıdır, yurd-yuvasına bağlayır, övladlarını 
vətəndaşlara çevirir. Bizim belə kitablarımız sırasında "Xocalı kitabı"nın yeri boşdur. Ən gərəkli dərslərimizdən 
biri olan "Xocalı dərsi"nin dərsliyi yoxdur. Yazılanlar, deyilənlər o qədər azdır ki, Xocalı həqiqətinin bir 
damlası da deyil. 

Hər gün neçə-neçə allı-güllü kitabın işıq üzü görməsi barədə xəbərlər eşidirik. Dəyərli, gərəkli kitablar 
isə ərşə çəkilib. Xocalı soyqırımından sonra doğulan uşaqlar artıq ibtidai siniflərdə oxuyurlar. O vaxt ağlı söz 
kəsməyən uşaqlar indi yuxarı siniflərə gedirlər. Bütövlükdə ölkənin elm-təhsil alan 1 milyondan artıq şagirdi-
tələbəsi xalqımızın tarixindəki bu misilsiz faciə barədə mükəmməl bir mənbədən məhrumdur. Axı millətin 
vətəndaşına, əsgərinə, ölkənin qurucusuna çevrilən bu çoxsaylı təbəqə böyük həqiqətlərimizdən biri barədə çox 
az bilir, buna görə də millətini və ölkəsini çox az tanıyır. Uşaqlarımız bu gün miladdan əvvəl Tomiris ananın 
türk düşməni Kirin başını kəsib qan tuluğuna saldığını oxuyursa bu çox yaxşıdır. Amma balalarımız bəlaları-
mızın, qanı axan yaramızın neçə yarandığını pis bilirsə bu biabırçılıqdır. 

"Xocalı kitabı" nədir və o bizə niyə lazımdır? Xalqı, milləti seçdirən, tanıdan onun dili, torpağı və bu 
iki əsas üstündə ən böyük qurumu olan dövlətidir. Xocalı soyqırımı ana dilimizdə danışan insanların ana 
Vətənimizdə məhv edilməsi, süpürülüb atılması olduğuna görə varlığımıza, dövlətçiliyimizə qarşı ən böyük 
qəsd, ən dəhşətli cinayətdir. Bu cinayətin mərkəzində tarixi xislətini unutduğumuz ermənilər, o başında dost-
düşmənliyini ayıra bilmədiyimiz ətraf dövlətlər, bu başında isə daxili xəyanətlər dayanır. "Xocalı kitabı" bir 
neçə minillik dövlətçilik tariximizdə yenidən suveren dövlətimizi yaratmağa və möhkəmləndirməyə mane 
olanları tanımağımızdır. "Xocalı kitabı" babaların ən böyük əmanəti olan Vətəni xilas etmək, qorumaq, düşməni 
yerində oturtmaq, sabahkı xəyanətlərə hazır olmaq bilgisidir. 

Varmı bizim belə bir kitabımız? Xocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycan Milli Televiziyasının 
hazırladığı və fevralın 25-26-da göstərilən geniş həcmli verilişdən də bir daha aydın oldu ki, hələlik bizim 
"Xocalı kitabı"mız yoxdur. Verilişdə səslənən həqiqətlər (Xocalı həqiqətlərinin özü daha əhatəlidir) niyə bu 
vaxtadək "Xocalı kitabı"nda əks olunmayıb? Xocalıda doğmalarının əksəriyyətini itirmiş Əsli bacı deyir ki, 
məskunlaşdığı yerdə qonşusu məktəbli uşaq ondan Xocalı faciəsinin tarixini soruşur. Millət vəkili, yaxın 
vaxtlaradək Xocalı icra hakimiyyətinin başçısı olmuş Elman Məmmədov isə aydınlıq yaradır ki, Nazirlər 
Kabineti neçə ildir ki, onsuz da tariximizə yazılmış bu dəhşətli soyqırım gününü ilin seçilən təqvim günləri 
sırasına daxil etmir. Millət vəkili bildirəndə ki, Xocalı həqiqətlərinin çox az qismini əhatə edən və cəmi 2 min 
tirajı olan kitabı 8 milyondan çox əhalisi olan ölkədə yaymağa heç kəs kömək etməyib, fikirləşirsən ki, bu 
laqeydlik soyqırım törədilən vaxt göstərdiyimiz məstliyin davamıdır. Bu laqeydlik isə daxili xəyanətlərin 
mayasıdır. 

Verilişdə parçalanmış ürəyinin yeganə məlhəmi Xocalıya qayıtmaq olan qız-gəlinlərin nümayəndəsi 
deyəndə ki, "hər il soyqırım günlərində məmləkətin toyxanalarında şadlıq qurulur, küçələrdə toy karvanları 
şütüyür" - bəlalarımıza həm də özümüzün bais olmağımıza şəkk-şübhə qalmır. Xocalılı ana deyəndə ki, 
"Azərbaycanın baş şəhərində qətlə yetirilən, itkin düşən əzizlərini anmaq üçün, dünyanın hər yerindən gələnlərə 
göstərib soyqırımı nişan vermək üçün layiqli bir nişangah yoxdur" - yenə düşünürsən ki, bizim "Xocalı 
kitabı"mız çox pis yazılır. 

Verilişin ikinci hissəsində Xocalı soyqırımı günahkarlarının aşkara çıxarılmasından söhbət getdi. 
Soyqırımının konkret təşkilatçıları, icraçıları və baiskarlarının bəlli olduğu söyləndi. Cəzasını alanlar var, bəşəri 
cinayətin əsas törədiciləri, qatillər isə hələ cəzasızdırlar. Bu cəza yalnız - soyqırım qurbanlarının hələ alınmamış 
intiqamıdır. Ölkə əhalisinin hamısı tanıyırmı o qatilləri? Hamımız intiqamın gecikdiyini dərk edirikmi? Bu 
həqiqətləri söyləyən "Xocalı kitabı" haradadır? 

Həqiqət kitabı nəsillərdən-nəslə keçən yaddaşdır, Vətən itəndə yaddaş qalırsa o insanı doğma beşiyə 
qaytarır. Qədim tarixdə Çin dövləti I Göytürk dövlətini yer üzündən silmişdi. Yaddaş türkləri 50 il sonra 
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yenidən doğma bozqırlara qaytardı türkün II Göytürk dövləti öz həqiqətlərini Orxonun ulu daşlarına həkk etdi. 
O yaddaş kitabı türkün ötənlərini bu günə çatdırdı. Yəhudilər Fələstindən qovulsalar da "Tövrat" yaddaşı 
əsrlərdən sonra onları əcdadlarının torpağına qaytardı. Göyçə-Aran arası itirdiyimiz torpaqlarının ağrısını, 
göynəyini bizə bu bəlanın ən acı həqiqəti olan "Xocalı kitabı" kimi yazılar duydura, anlada bilər. 

Gəlin hər qarışında alış-veriş gedən məmləkətimizdə uşaqlarımız üçün kiçik də olsa bir "Xocalı kitabı" 
axtaraq. Gəlin hər tinində videokaset satılan şəhərlərimizdə bircə "Xocalı soyqırımı" lenti alaq. Tapmayacağıq. 
Satanlar deyəcək ki, alan yoxdur. Doğrudanmı, belədir? "Xocalı kitabı"nı yazmağı və almağı əngəlləyən nədir? 
Bəlalarımızın bəlası bax" bu nöqtədədir. 

Bəşəriyyət nəsli kəsilən və kəsilməkdə olan heyvanlar barədə "Qırmızı kitab" yaradıb. Bəs yox edilmiş, 
yer üzündən silinmiş Xocalının və xocalıların "qırmızı kitab"ı hanı? Tarixçilərin, salnaməçilərin yazdıqları bəs 
nədir? Sayı qat-qat çoxalmış nəşriyyat və naşirlərimizin buraxdığı kitabların hələ çap olunmamış "Xocalı kitabı" 
yanında qara qəpiklik qiyməti varmı? 

Şübhəsiz, keç də olsa "Xocalı kitabı" yazılacaq və çap olunacaq, "Xocalı kitabxanası" yaranacaq. 
Şübhəsiz, hər birimizin evində çeşidli videokasetlərdən ucada "Xocalı soyqırımı" xronikası saxlanacaq. 
Şübhəsiz, biz hamımız Xocalı kitabı"nı dünyaya yayacağıq. Bunun üçün imkansızlıq, bəhanəsini kənara 
qoyub hansı yazarınsa öz kitabının yerinə "Xocalı kitabı"nı çap etdirməyə cəsarəti çatacaq. Bütün bunlar 
üçünsə Azərbaycanın zaman-zaman Xocalıya çevrildiyini və çevriləcəyini bilmək, anlamaq gərəkdir. "Xocalı 
kitabı" bax belə bir yaddaşın milli dərsliyidir. 
 

“Xalq qəzeti”.-2001.-27 fevral.-№47.-S.7. 
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Güllə dəydi ürəyinə, Xocalı!  
Çatammadım köməyinə, Xocalı! 

 
1 SAYLI UŞAQ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBİNDƏ XOCALI ANIMI 

Qalib ARİF 
 
Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Bakı 1 saylı uşaq incəsənət məktəbində də Xocalı faciəsinin  

9-cu ildönümünə həsr olunmuş mərasim keçirildi. Anım mərasimində məktəbin şagird, müəllim kollektivi, 
valideynlər və qonaqlar iştirak edirdilər.  

Tədbiri giriş sözü ilə məktəbin direktoru Vaqif Abbasov açdı. Xocalı faciəsində şəhid olmuş 
soydaşlarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Vaqif müəllim öz çıxışında Xocalı faciəsinin 
mahiyyəti, səbəbləri və dərsləri haqqında məlumat verdi. Qeyd etdi ki, bu, müharibə deyildi, adi qırğın hadisəsi 
deyildi, bu Xocalının əhalisinə qarşı əsl genosid idi. Çünki erməni faşistləri onları ancaq azərbaycanlı 
olduqlarına görə məhv etmişdilər. Təsəvvür edin ki, II Dünya müharibəsi dövründə almanlar Moskvaya qədər 
gəlib çıxmışdılar. İşğal olunan ərazilərdə isə mülki əhali yaşayırdı. Hələ alman faşistləri mülki əhaliyə təcavüz 
etmirdilər. Erməni faşistləri isə sanki Xocalını mülki əhaliyə divan tutmaq, yüzlərlə qaçqını, qadını, uşağı qətlə 
yetirmək üçün işğal etmişdilər. 

Xocalı hadisəsini təbii ki, yaradan səbəblər vardı. Bunlardan birincisi Azərbaycana qarşı erməni 
təcavüzü və bu təcavüzün rus ordusu tərəfindən dəstəklənməsi idi. Xocalıya, faktiki olaraq rus alayı hücum 
etmiş, müdafiəni yarmış, ancaq bundan sonra erməni qatilləri mülki əhaliyə divan tutmuşdular. O vaxtkı 
Azərbaycan rəhbərliyi də Xocalı camaatına kömək üçün heç bir iş görməmişdi. Nə arvad-uşaq işğal zonasından 
çıxarılmış, nə də son damla qanına qədər döyüşən Xocalı müdafiə batalyonuna kömək gəlmişdi. Halbuki son bir 
neçə ay ərzində, işğal gününə qədər Xocalı rəhbərliyi Bakıya müraciət edir, kömək istəyirdi. Əski Azərbaycan 
rəhbəri Mütəllibovu isə Xocalı maraqlandırmırdı. O, AXC ilə hakimiyyət davası yapırdı. Hətta Xocalı faciəsi 
haqqında xalqa məlumat vermək belə istəmirdi. Azərbaycan xalqı bu faciə haqqında üç gün sonra, bütün dünya 
biləndən sonra xəbər tutdu. Əgər mərhum jurnalist Çingiz Mustafayev olmasaydı, bəlkə də faciənin təfərrüatları 
indi də məlum olmazdı. 

Xocalı faciəsi bizə böyük dərs oldu. Biz düşmənimizi daha yaxından tanıya bildik. Bildik ki, erməni 
faşistlərinə qarşı elə onların öz üsulları ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Məsələn, hazırda ermənilər 85 il bundan 
əvvəl Osmanlı Türkiyəsində baş vermiş milli münaqişələri genosid kimi dünya ictimaiyyətinə sırımaq istəyirlər. 
Biz isə əlimizdə foto, video materiallar ola-ola "dünən" baş vermiş genosidi dünya ictimaiyyətinə çatdıra 
bilmirik. Təsəvvür edin ki, Xocalı faciəsindən dərhal sonra "İzvestiya" qəzetində şəkilləri verilmiş şəhid 
uşaqların milliyyəti haqqında məlumat yox idi. Sadəcə olaraq yazılmışdı: "Xocalı qurbanları". Biz heç olmasa, 
bundan sonra əl-ələ verməli, Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı olduğunu dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. 

Sonra Xətai rayonu "Zəkalar" litseyinin müəlliməsi, şairə Dilbər Cəfərli çıxış etdi. Dilbər xanım öz 
həzin səsi ilə, onsuz da kövrək olan tədbirə yeni bir kövrəklik gətirdi. O, Xocalı faciəsinin birinci olmadığını, 
erməni cəlladlarının zaman-zaman xalqımıza qarşı soyqırımı törətdiklərini dedi. Sonda Xocalı faciəsinə həsr 
etdiyi şerini də oxudu: "Güllə dəydi ürəyinə, Xocalı! Çatammadım köməyinə, Xocalı!" 

Mərasimdə "Heydər" xeyriyyə evinin sahibi Yasin kişi də ürək ağrısı ilə danışdı. Xocalı faciəsini ancaq 
bizim yox, bütün müsəlman dünyasının faciəsi olduğunu qeyd etdi. Dedi ki, erməni faşistləri xristian dünyasının 
dəstəyi ilə Azərbaycana təcavüz etmiş, Xocalı faciəsi, neçə-neçə başqa faciələr törətmişlər. Mən özüm indi 
Ermənistan adlanan Qərbi Azərbaycandanam. 1918-ci ildə babamı da, nənəmi də ermənilər qətlə yetiriblər. 
Əsrin axırında isə özüm yeni bir erməni genosidinin şahidi oldum. İstəməzdim ki, bizim övladımız da bu cür 
faciələri, müharibələri yaşasınlar. Odur ki, Azərbaycan Prezidentinin müharibəni dayandırmasını alqışlayıram. 
Torpaqlarımızı da sülh yolu ilə qaytarmaq istəyir. İstəyir ki, Azərbaycanda bir də qan axmasın, Xocalı faciələri 
baş verməsin. 

Xətai rayonu Müharibə Veteranları təşkilatının şöbə müdiri, istefada olan polkovnik Tofiq Nuriyev 
sözünü vətənpərvərlikdən saldı. Dedi ki, Xocalı faciəsi, bundan əvvəl baş vermiş neçə-neçə faciələr 
övladlarımızı düşmənə nifrət, vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyə etməyə əsas verir. Bizim övladlarımız hələ 
körpə ikən öz düşmənlərini tanımalıdırlar. Bilməlidirlər ki, erməni düşməndir. Onu da bilməlidirlər ki, erməni 
kimi düşmənlər öz aramızda da var. Məsələn, Xocalıda erməni faşistləri mülki əhaliyə divan tutanda Bakıda 
Mütəllibov Xalq Cəbhəsi ilə hakimiyyət davası aparırdı. Yağı düşmən də bu simasızlıqdan istifadə etdi. 
 

“Xalq qəzeti”.-2001.-28 fevral.-№48.-S.3. 
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2002-ci il 
 

Xocalı: “Dostlar”, düşmənlər və biganələr 
 
Qalib ARİF 
 

Şəhidlər Xiyabanı... Hər abidə bir məzar, hər məzar bir faciə. Məzarların sayı bilinmədiyi kimi, 
faciələrin də sayı bilinmir. Qara Yanvar, Xocalı faciəsi, Şuşa faciəsi, Laçın faciəsi... Bəlkə bu, bizim alnımıza 
yazılıb? 

Amma, yox... Dünyada heç bir xalq faciədən sığorta olunmayıb. Xalq faciəni seçmədiyi kimi, faciə də 
xalqı seçmir. Əksəriyyəti adını yazmağı bacarmayan əfqanlar da, əksəriyyətin taleyini yazmağı bacaran 
amerikalılar da faciəyə eyni dərəcədə məhkumdurlar. Amerika təyyarələri əfqan xalqının başına faciə yağdıra 
bilirsə də, elə həmin təyyarələr taleyin qisməti ilə faciə kimi Amerika xalqının başına yağa bilir. Xalqın 
böyüklüyü ondadır ki, faciədən nəticə çıxarır, dərslərini öyrənir, öz tarixinə yazır, yaddan çıxarmır, faciələr bir 
də təkrar olunmasın deyə... 

Dünyada elə faciələr var ki, bir xalqın faciəsi deyil, bir zamana, bir məkana sığışan deyil. Bunlar bütün 
xalqların, bütün zamanların faciəsidir. Öz mahiyyətinə görə. Xocalı faciəsi kimi. Minlərlə əhalisi olan bütöv bir 
şəhər ən müasir texnika ilə silahlanmış hərbi qüvvələrin təcavüzünə məruz qaldı, yer üzündən silindi. Yüzlərlə 
mülki adam-məsum körpə, əlsiz-ayaqsız qoca, günahsız qadın, silahsız kişi məhv edildi, tanklar altında əzildi, 
diri-diri yandırıldı. Çoxunun özü olmadığı kimi qəbri də yoxdur indi. Yayılıb bu qəbirlər bütün Qarabağa, 
"Naməlum" adı altında, XX əsrin sonunda, Avropanın astanasında. Dünyanın əksər ölkələrində bir naməlum 
əsgərin qəbri ziyarətgah olduğu vaxtda. Qarabağ naməlum əsgərlərin şəhidlər xiyabanıdır. Bizim əsgərlərin... 

Nə idi bizim günahımız? Bəlkə, Üsamə bin Ladenin sələfləri azərbaycanlı idi, hələ on il bundan əvvəl 
terror yapmışdı, rus təyyarələrini yolundan sapdırıb Kremlin qüllələrinə çırpmışdı? Bəlkə onda da, indi də bütün 
dünyanın vəkillik etdiyi Ermənistana təcavüz etmişdi, indi Hayastan adlandırılan dədə-baba torpaqlarına 
ziyarətə getmişdi? Yox, yenə də yox. Sadəcə olaraq, gec də olsa, "atılan toplara diksinmişdi", yuxusundan 
ayılmışdı. Yeganə "günahı" isə o idi ki, türkəsilli idi, Azərbaycan xalqı idi bu xalq. Xocalı faciəsi də 
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bir soyqırımı idi, XX əsrin ən böyük terroru idi. 1992-ci ilin 26 fevral 
terroru oyatmadı, oyada bilmədi bu dünyanı, odur ki, 2001-ci ilin 11 sentyabr terroru baş verdi. Terrorçuluğa 
qarşı mübarizə 10 il əvvəl başlasaydı, çox qanlar axmazdı, Kosovo, Çeçenistan, Amerika faciələri baş verməzdi. 
Amma ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyirdəndir deyirlər. 

Alman filosoflarından birinin bir sözü var. Deyir, düşmənlərdən qorxmayın, ən pisi onlar sizi öldürə 
bilərlər. Dostlardan qorxmayın, ən pisi onlar sizi sata bilərlər. Biganələrdən qorxun. Doğrudur, onlar 
öldürmürlər, satmırlar, amma həm birincilərə, həm də ikincilərə şərait yaradırlar. 

Xocalı faciəsi üçün düşməni günahlandırmaq ən azı sadəlövhlükdür. Düşmən düşməndir. Əslində 
xalqımızın bütün faciələri nəticədir, səbəb düşmənlə, erməni ilə qonşu olmağımızdadır. Bu qonşuluqdan qaçıb 
qurtarmaq da mümkün deyil, taledən qaçmaq olmadığı kimi. Yeganə çıxış yolu ehtiyat idi, onu da əldən verdik. 
İtlə qonşu olduq, çomağı yerə qoyduq. Başımıza faciə gəldi. Keçənə güzəşt deyərlər. Əsası odur ki, bu faciəni 
yaddan çıxarmayaq, ondan nəticə çıxaraq, intiqam almağa qadir olaq. Müqəddəs Quran da deyir ki, intiqam 
haqdır, intiqam olmasa, qan dizə çıxar. 

Dərd bölüşəndə azalır deyirlər, amma suallar çoxalır. Xocalı faciəsinin qarşısını almaq olardımı, 
camaatı-anamızı, bacımızı, atamızı, qardaşımızı namərd düşmən gülləsindən qurtarmaq olardımı? Yəqin ki, 
Azərbaycanın biganə rəhbərliyi olmasaydı, mütəllibovlar xalqın faciəsinə biganə qalmasaydı olardı. Axı, Xocalı 
harayı bir günlük deyildi, neçə ay idi ki, eşidilirdi, Xocalı bütün dünyadan kömək diləyirdi. Mütəllibovlar isə 
eşitmədilər, eşidə də bilməzdilər, çünki müqəddəs Quranda da yazıldığı kimi "kar və kor idilər". 

Bəlkə də Xocalı faciəsi taleyin qisməti idi, ondan qaçmaq olmazdı. Amma dərslərini öyrənmək, nəticə 
çıxarmaq ki olardı, xalqı növbəti faciələrdən qurtarmaq üçün birləşmək olardı. Amerika xalqının nümunəsi göz 
qabağındadır: faciə onları parçalaya bilmədi, əksinə, səs verdikləri, etimad göstərdikləri liderin ətrafında daha 
sıx birləşdilər, odur ki, sınmadılar, faciəyə də qalib gəldilər. On il bundan əvvəl Azərbaycanda özlərini xalqın 
dostu elan edənlər, AXC-yə rəhbərlik edənlər də bu yolu tutmalı idilər, xalqın liderinə, ağsaqqalına üz tutmalı 
idilər. 

Tutaq ki, Mütəllibov xalqın dərdinə biganə idi, xalq onun şəxsiyyətinə biganə olan kimi. Xalqın 
ağsaqqalı, lideri ki vardı, ona üz tutmaq olardı, onun ətrafında birləşmək olardı. Azərbaycanı növbəti faciələrdən 
qurtarmaq olardı. Şuşa, Laçın faciələri olmazdı, Kəlbəcər əlimizdən getməzdi, Azərbaycanın 20 faizi düşmən 
tapdağına çevrilməzdi. 
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O zaman isə AXC liderləri başqa yol tutdular, faktiki olaraq, xalqı aldatdılar, xalqın faciəsindən — 

Xocalı faciəsindən hakimiyyətə gəlmək üçün istifadə etdilər. Yelnən gələn selnən gedər — özləri də həmin yolla 
getdilər. İtirən yenə Azərbaycan oldu — biz olduq, siz oldunuz... 
 

“Xalq qəzeti”.-2002.-17 fevral.-№40.-S.1. 
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Xocalı faciəsinin qurbanları 
 
Qədir ASLAN 

 
...1988-ci ilin şaxtalı bir payız günü idi. Ulu Göycədən-Basarkeçərin kəndlərindən qonşu Kəlbəcər və 

Gədəbəy rayonları istiqamətində dolayı, sıldırımlı dağ yolları ilə Azərbaycana axışan köç maşınlarının ardı-arası 
kəsilmirdi. Göyçəlilər erməni daşnaklarının xəyanət toruna düşərək məcburən Aşıq Ələsgər, Aşıq Alı yurdunu, 
qədim oğuz ellərini göz yaşları ilə tərk edir və göyüm-göyüm göynəyirdilər... 

Qaraqoyunlu kəndinin həmişəki toy-büsatlı, çal-çağırlı anları kədərlə, qəm-qüssə ilə əvəz olunmuşdu. 
Çox evlərin qapısından iri qıfıllar asılmışdı. Arabir ayrı-ayrı məhəllələrin həyətlərində yük maşınları gözə 
dəyirdi. Erməni faşistlərinin zülm və işgəncəsi ilə üzləşən günahsız dinc adamlar ev əşyalarının ən vaciblərini 
maşınlara yükləyir, qovrulub için-için yanır, ata-baba ocaqlarını məcburən tərk edirdilər. Talesiz insanlar "Qızıl 
Moskvaya" vurulan teleqramlardan, ermənipərəst Mixail Qorbaçovdan hər an cavab gözləyirdilər. Doğma 
eldən, Göyçə gölünün nəğməli sahillərindən birdən-birə ayrılmaq, ata-babaların məzarlarını qoyub getmək çətin 
idi, özü də çox çətin! Elə buna görə də 50 yaşlı Mumuş Ulu Göyçədən - aşıqlar yurdundan, qabarlı əlləri ilə 
saldığı həyət-bacadan, bağ-bağçadan ayrıla bilmirdi. Bahar buludu tək dolan, beli yeddi yerdən əyilən bu talesiz 
insan tez-tez dönüb zirvəsi buludlardan nəm çəkən Çalmalı. dağına, hər qarışında ayaq izləri olan yamaclara 
baxırdı... 

Mumuş köç və qəm karvanında çətin və uçurumlu, qarlı dağ yolları ilə birtəhər didərgin düşmüş ailəsini 
Azərbaycan torpağına çatdırdı. Amma elə bil qaçqınlıq, didərginlik Mumuşu dəli-divanə etmişdi. Göyçə dərdi, 
Göyçə nisgili qəlbini didib-parçalayırdı. Belə çətin anlarda həyat yoldaşı Kifayət Mumuşa ürək-dirək verir, 
ömür-gün sirdaşını qəm dəryasında boğulmağa qoymurdu. 

Tale elə gətirdi ki, onlar yelkənsiz gəmiyə çevrildilər, özləri də bilmirdilər ki, haraya baş alıb gedirlər. 
Bir müddətdən sonra Mumuşgilin ailəsi Qarabağ torpağında, Xocalıda məskunlaşdılar. Güman etdilər ki, bu 
diyarın əbədi sakini olacaq, yeni yurdda dərd-sərsiz ömür sürəcəklər... 

1988-ci ilə qədər Xocalının 3 minə yaxın sakini vardı. 1992-ci ilin əvvəlində bu rəqəm 7 mini ötmüşdü. 
Bu artım Qərbi Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrindən əzab və işgəncə ilə qovulmuş, başlarına min cür 
müsibətlər gətirilmiş soydaşlarımızın, habelə Fərqanə vilayətindən kütləvi köçürülmüş Məhsəti türklərinin 
hesabına olmuşdur. Xocalının ab-havasında, mənzərəsində, çöl-çəmənində Göyçəyə xeyli oxşarlıq var idi. Elə 
buna görə də Mumuş az da olsa bundan təskinlik tapır, yeri düşəndə Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrinə 
səpələnmiş qaçqın qohum və qonşulara baş çəkməyi də unutmurdu. 

Qonşuluqda bir qoca nənə yaşayırdı, o da yurd-yuvasından didərgin düşmüşdü, əslən Dərələyəz 
mahalından idi. Mumuşun qəmli görünməsi nənənin diqqətindən yayınmadı, ona yaxınlaşdı, nigarançılığının 
səbəbini soruşdu. Mumuş bir müddət nə danışdı, nə də ki, dindi. Yerində heykəl tək donub qaldı. Əvvəlcə 
Göyçədə başına gələn bir faciəni nəql etdi. Dedi ki, iki balam — iki oğlum var idi. Günlərin bir günü uşaqları 
anası evdə qoyub, iş üçün qonşuya getməli olur. Sən demə, kəmfürsət fələk yaman qurğu qurubmuş. Balalarım 
ağzı bağlı boş sandığı açıb içinə girirlər. Biri çıxır o biri isə çıxmaq istəyəndə qəfildən sandığın ağzı örtülür və 
uşaq içərisində qalır. Qardaşı nə qədər cəhd edirsə sandıq açılmır ki, açılmır... Anası gələndə bir müddət uşağı 
axtarır, yorulub əldən düşür, ürəyinə damır ki, bəlkə sandıqda olar? Sandığı açır, artıq gec idi, gül kimi balam 
beşcə dəqiqənin qurbanı oldu. Bəhram oğlum qardaşsız qaldı. Ürəyimə çalın-çarpaz dağlar çəkilib, hansı birini 
söyləyim, ay nənə, axı dilim od tutub yanır. Mumuşun qəmli könlü dilə gəldi, dodaqları titrəyə-titrəyə ürək 
çırpıntılarını Göyçə nisgilli şerlə dedi: 

 
Təbriz nisgilliyəm, Göyçə dərdliyəm, 
Sazda "Kərəmi"nin bəmiyəm, nənə. 
Aynlıq od salıb, sönməz olmuşam, 
Sönmüş ocaqların külüyəm, nənə.  

*** 
Dağıldı barxanam, can gətirmişəm, 
Doğmadan ayrıyam, el itirmişəm. 
Sinəmdə dərd əkib, qəm bitirmişəm, 
Yurdu dağılmışın biriyəm, nənə!  

*** 
Ömrüm vərəqlənir gündüz-gecəsiz,  
Çəmənim xəzandı, gülüm qönçəsiz.  
Göyçə mənsiz qaldı, mən də Göyçəsiz,  
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Hələ gəzirəm də, diriyəm, nənə! 
 

Mumuşun qəlbini parçalayan ürəyinin başına od salan Göyçə, Vətən həsrəti, qaçqınlıq, məzarı qürbətdə 
qalan balasının dərdi yox, ən çox Qarabağ problemi, ermənilərin gündən-günə azğınlaşması, müharibə alovunun 
get-gedə qızışması idi. 

MDB-yə məxsus olan 366-cı motoatıcı alayın köməkliyi və yaxından iştirakı ilə erməni daşnakları 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərini viranə qoydu. 613 nəfər şəhid oldu, 1275 nəfər itkin 
düşdü. 27 ailənin hərəsindən yalnız bir nəfər sağ qaldı. 200 nəfərin ayaqları soyuqdan qanqrena oldu. 7 ailə 
büsbütün məhv edildi. Bu dəhşətli faciə Allahverdiyevlərdən də yan keçmədi. Mumuşgilin ailəsində olan üç 
nəfərin üçü də Xocalı faciəsinin qurbanı oldu, kül olub torpağa qarışdı. Göyçəlilər, xüsusilə Qaraqoyunlu 
kəndinin sakinləri 40 gün Mumuşa, onun həyat yoldaşı Kifayətə və 1975-ci ildə anadan olmuş Bəhrama yas 
saxladılar. Bu dəhşətli xəbər hamını sarsıtdı... 

Xocalı qırğını xalqımızın ləyaqətli, mərd, vətənpərvər övladlarının yaddaşında əbədi həkk olunmuş 
tarixi bir faktdır. Kərbəla müsibəti Xocalı ilə müqayisədə kiçik toqquşmadan başqa bir şey deyildir. Bəli, Xocalı 
nə Xatındır, nə Sonqmi. Xocalı müsibəti, bu faciə daha ağırdır. Xocalı faciəsi tarixə qanla yazılmış müdhiş 
səhifələrdən biridir. Qaçqınlıq, taleyi qara daşa dəyən Mumuş haradan biləydi ki, Ulu Tanrıdan köməklik 
diləyib, dağ uçurumları ilə Göyçədən ayrılıb Azərbaycana pənah gətirdikdən sonra ailəlikcə fani dünyanı tərk 
edəcək, yurdlarında tikan bitəcəkdir. Haradan biləydi ki, ev-eşiyi, yeni yurdu beş-on dəqiqənin içərisində dağılıb 
viranəyə dönəcəkdir... 

Gec-tez haqq, ədalət zəfər çalacaq, düşmən tapdağında olan torpaqlarımız azad olunacaqdır. Gün 
gələcək ki, Xocalıda üçrəngli bayrağımız dalğalanacaq, dağılmış yurd yerlərimiz yenidən gülüstana çevriləcək, 
Mumuş kimi günahsız insanların xatirəsi qəlbimizdə yaşayacaqdır... 

 
“Respublika”.-2002.-21 fevral.-№43.-S.4. 
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XOCALI: Azərbaycanlılara qarşı genosid siyasətinin tərkib hissəsi 
 

Milli Məclisin üzvü Əli ƏHMƏDOV: “Biz ona nail olmalıyıq ki, Xocalı faciəsini törədən erməni 
quldurları beynəlxalq tribunala verilsin” 

 
- Əli müəllim, bilirsiniz ki, Xocalı faciəsi Azərbaycan parlamentində Y.Məmmədovun sədrliyi ilə 

1992-ci ilin martında, İ.Qəmbərin spiker olduğu 1993-cü ilin fevralında, nəhayət, 1994-cü ildə, indiki 
hakimiyyət dövründə müzakirə edilib və yalnız sonuncu müzakirə zamanı hadisəyə siyasi qiymət verilib. 
Bu yaxınlarda isə deputatlar belə bir təklif irəli sürdülər ki, on il əvvəl baş vermiş Xocalı soyqırımı bir 
daha müzakirə edilməli və Milli Məclisin 1994-cü ildə qəbul etdiyi qərara yenidən baxılmalıdır. Sizcə, 
buna zərurət varmı? 

- Hesab edirəm ki, Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının başına gətirilmiş o dərəcədə dəhşətli, miqyasları 
ölçüyəgəlməz bir faciədir ki, onun haqqında həmişə danışmaq lazımdır, həmişə bu mövzu Azərbaycanın ictimai 
rəyində özünə yer tutmalıdır, Xocalı faciəsinin dəhşətlərinin unudulmasına imkan verilməməlidir. Faciədən on il 
keçibdir, buna baxmayaraq, faciənin dəhşətləri insanların yaddaşında indi də qalır, yenə də bu dəhşətlər on il 
əvvəlki kimi tükürpərdicidir. Təəssüf ki, on il keçməsinə baxmayaraq, beynəlxalq aləmdə, dünya ictimai rəyində 
Xocalı faciəsi özünün həqiqi və layiqli qiymətini ala bilməyibdir. 

Bəşəriyyət insanlığa qarşı törədilmiş cinayətlərə həmişə həssaslıqla yanaşır və belə cinayətlərin qarşısını 
almaq üçün lazımi tədbirlər görür. Lakin Azərbaycan xalqına qarşı çevrilmiş, nəinki təkcə bizim xalqımıza qarşı 
yönəlmiş, deyərdim ki, bütövlükdə insanlığa, azadlığa qarşı çevrilmiş bu dəhşətli faciə dünya dövlətləri 
tərəfindən sükutla qarşılandı. Faciənin ağrıları dünyanın nə aparıcı dövlətləri, nə də beynəlxalq təşkilatları 
tərəfindən yaşanmadı, bəşəriyyət buna soyuqqanlı bir münasibət göstərdi. 

Bu, bir yandan Azərbaycan xalqının ağrılarına biganəlik kimi, digər tərəfdən dünyada, ümumiyyətlə, 
haqsızlığa, zorakılığa, işgəncələrə qarşı laqeydlik kimi qiymətləndirilməlidir. Belə bir biganəlik həm də onunla 
təhlükəlidir ki, bəşəriyyətə qarşı çevrilmiş bu kimi fəlakətlərin bundan sonra da baş verməsinə zəmin yaradır, 
faciəni törədən caniləri cəzasız qaldıqlarına görə yeni-yeni cinayətlər törətməyə həvəsləndirir. Bu baxımdan 
istərdik ki, faciənin onuncu ildönümündə dünya ictimaiyyətinin diqqətini Xocalıda baş verənlərə yönəldək. 
Xocalı faciəsinin XX əsrin sonlarında dünyada törədilmiş ən böyük cinayətlərdən biri olduğu beynəlxalq aləmə 
bildirilsin və dünyanın diqqəti bu məsələnin üzərində cəmləşsin. 

Digər məsələ ondan ibarətdir ki, bu faciəni törədənlər, bu cinayətin müəllifləri özlərinin layiqli 
cəzalarını alsınlar. Bildiyiniz kimi, faciə zamanı Azərbaycanda bir şəhər yerlə-yeksan edilmişdi, adamların 
böyük hissəsi qətlə yetirilmişdi, o cümlədən körpələr, qadınlar, ahıllar görünməmiş vəhşiliklə öldürülmüşdü. 
Mən itkin düşənləri, girov götürülənləri də həlak olanların sırasına aid edirəm. Beləliklə, həmin dəhşətli gecədə 
öldürülənlərin, şikəst edilənlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Digər tərəfdən insanlara böyük mənəvi zərbə 
vuruldu, həmin zərbənin sarsıntısını adamlar indiyədək unuda bilmirlər. Bütün bunların hamısı cəzasız qalıbdır. 
Bu mənada da Xocalı faciəsi yenidən ictimai müzakirəyə gətirilməlidir, Azərbaycan parlamenti yenidən bu 
məsələni müzakirə etməlidir və dünya ictimaiyyətini bu dəhşətli faciəyə etinasız yanaşmamağa çağırmalıdır. 
Parlamentimiz, hökumətimiz ona nail olmalıdır ki, faciəni törədənlər beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab 
versinlər. Bu, Xocalı faciəsinə dünyanın verdiyi hüquqi-siyasi qiymət olacaq, həm də faciəni törədənlərin 
əməllərinə görə layiqli cəzasını alması demək olacaq. 

Eyni zamanda sizin verdiyiniz sual kontekstində demək istəyirəm ki, 1994-cü ildə parlament Xocalı 
soyqırımı ilə bağlı müzakirələr apararaq hadisəyə siyasi qiymət veribdir. 

- 1992, 1993-cü illərdə müzakirələr aparılsa da, belə bir qiymət verilməyib.  
- Bəli, Xocalı soyqırımı baş verəndən sonra faciənin miqyasını ağırlaşdıran cəhətlərdən biri də ondan 

ibarət idi ki, həmin dövrdə Azərbaycan iqtidarı hadisə haqqında nəinki dünyaya xəbər verməyə səy göstərmədi, 
hətta Azərbaycan ictimaiyyətinin özündən də baş verən faciəni gizlətməyə çalışdı. 1992-ci ildə, faciə baş 
verərkən iqtidarda olan A.Mütəllibov və onun komandası faciəyə siyasi-hüquqi qiymət vermək istəmədi, eyni 
zamanda bu faciənin qanı üzərində hakimiyyətə gələn yeni qüvvələr də Xocalı faciəsinə lazımi obyektiv qiymət 
vermədilər. Yalnız 1994-cü ildə Heydər Əliyev Azərbaycanda yenidən hakimiyyətə gələndən sonra Milli 
Məclisdə prezidentin təşəbbüsü ilə Xocalı faciəsi müzakirəyə çıxarıldı və hadisəyə hüquqi-siyasi qiymət verildi. 
Milli Məclisin 1994-cü ildə verdiyi qiymət Xocalı faciəsinin bütün cəhətlərini və məqamlarını əks etdirir. 

Faciənin baş verməsinin əsas baiskarları erməni separatçıları və erməni ekstremist qüvvələridir. 
Azərbaycan xalqına qarşı uzun illər boyu terror aktları həyata keçirən, azərbaycanlılara qarşı bu və ya digər 
tarixi dövrlərdə genosid siyasəti yürüdən erməni qəsbkarları özlərinin ən ağır cinayətlərindən birini Xocalıda 
həyata keçirdilər. Faciənin baş verməsinin bilavasitə günahkarı ermənilər olmaqla yanaşı, bu faciənin mümkün 
olmasında və çoxlu sayda insanların qətlə yetirilməsində digər günahkarlar da var. Mən bunlardan danışmaq 
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istəyirəm. O zaman hakimiyyətdə olan A.Mütəllibov və onun komandası ilk növbədə faciənin baş verməsinin 
qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görə bilmədi. Hər bir iqtidarın, hər bir ölkə başçısının ən mühüm 
vəzifələrindən biri vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etməkdən, sakinlərin təhlükəsizliyinə təminat verməkdən 
ibarətdir. Bu funksiyanı Azərbaycanın keçmiş prezidenti yerinə yetirə bilmədi. Bu, onun faciənin baş verməsi 
ilə əlaqədar üzərinə düşən günahlarından biridir. ikinci günah isə ondan ibarətdir ki, A.Mütəllibov faciə baş 
verəndən sonra bu faciənin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması yönümündə lazımi addımlar ata bilmədi. Əksinə, 
faciənin törədilməsinin onun hakimiyyəti üçün təhlükə yaradacağından vahimələnərək çalışdı ki, faciə haqqında 
informasiyanı dünyaya çatdırmasın, bunu hətta öz vətəndaşlarından da gizlətsin. Beləliklə, A.Mütəllibov ikinci 
böyük günah işlətdi. Faciənin baş verməsində günahı olanlar təkcə A.Mütəllibovla və onun ətrafındakı 
insanlarla tamamlanmır. O zaman Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan qüvvələr də Xocalı 
faciəsinin tariximizin qara səhifəsinə çevrilməsində iştirakçı olublar. Xocalı faciəsinin törənməsinə bu və ya 
digər dərəcədə rəvac verənlər bu faciədən istifadə edərək, faciə baş verəndən qısa müddət keçəndən sonra 
Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinin yaranmasına aparan fəaliyyətdə oldular və bu fəaliyyət nəticəsində 
tezliklə ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. Xocalı faciəsinin digər bir dəhşəti də odur ki, təkcə bu faciə 
yox, Xocalıya qədərki və ondan sonrakı faciələr Azərbaycanda hakimiyyət çəkişməsinin bir vasitəsi kimi özünü 
nümayiş etdirir. 

- Parlamentin 1992-ci il mayın 14-dəki sessiyası da bunu sübut edir. 
- Elədir. Bir yandan o zaman Azərbaycanın prezidenti olan, lakin Azərbaycanın maraqlarını müdafiə 

edə bilməyən ölkənin təhlükəsizliyini təmin etməyən A.Mütəllibov özünün hakimiyyətdə qalması üçün bütün 
vasitələrə əl atırdı, o cümlədən Xocalı faciəsindən bəhrələnməyə çalışırdı, digər bir yandan hakimiyyətə 
gəlməyə çalışan, özünü demokrat adlandıran qüvvələr xalq hərəkatı dalğası üzərində qərar tutaraq bu cür 
faciələrdən ya bəhrələnirdilər, ya da bu cür faciələrin baş verməsinə bu və ya digər formada kömək edən 
hərəkətlər edirdilər ki, ölkənin daxilində ictimai-siyasi sabitlik pozulsun, gərginlik yaransın, bundan istifadə 
edərək hakimiyyət çevrilişi təmin edilmiş olsun. Xocalı faciəsinin baş verməsindən qısa bir müddət keçdikdən 
sonra Azərbaycanda hakimiyyət çevrilişinin olması onu göstərir ki, o dövrdəki xalq cəbhəsində birləşən 
qüvvələr faciədən hakimiyyətə gəlmək üçün bir vasitə kimi istifadə edirdilər. Bu, həm də belə bir şübhə yaradır 
ki, faciənin baş verməsində o zamankı cəbhənin bəzi nümayəndələrinin bu və ya digər dərəcədə iştirakı olubdur. 

- Eyni zamanda fevralın 19-da Milli Məclisdə deyildi ki, 1992-ci və 1993-cü il müzakirələri zamanı 
A.Mütəllibovu ittiham edən şəxslər indi onunla əməkdaşlıq edirlər və Xocalı soyqırımını törədənlər bir 
daha Azərbaycanda siyasi proseslərə təsir etmək istəyirlər. 

- Bu da Azərbaycanın bir sıra siyasi partiyalarında cəmləşmiş insanların ölkənin milli maraqlarına deyil, 
özlərinin şəxsi maraqlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərdiklərini sübut edən tutarlı faktlardan biridir. Çox 
təəssüf ki, ölkədə özünü müxalifət partiyaları adlandıran bir sıra qurumlar və o qurumlarda toplanmış adamlar, 
onların liderləri, əslində, Azərbaycanın milli maraqlarının əksinə gedərək, özlərinin hakimiyyət ambisiyalarını 
həyata keçirməyə cəhd göstərirlər və bu ambisiyalarını həyata keçirməkdən ötrü ölkənin milli maraqlarını 
tapdalamağa belə hazır olduqlarını öz hərəkətləri ilə sübuta yetirirlər. Xocalı faciəsi bu deyilənlərə sübutdur. 
Vaxtilə faciə baş verəndən sonra A.Mütəllibovu istefaya göndərənlər, onu Azərbaycandan qaçmağa məcbur 
edənlər, ona cinayət işi açanlar indi A.Mütəllibovla əməkdaşlıq etməyə çalışırlar. Bütün bunlar onu göstərir ki, 
onunla əməkdaşlıq edən dairələri bir şey maraqlandırır: yalnız və yalnız siyasi ambisiyalarını, hakimiyyətə 
gəlmək iddialarını həyata keçirmək istiqamətində atdıqları cəhdlər. Ölkənin milli maraqları, dövlətçilik 
mənafeyi bu insanlardan ötrü heç bir məna və əhəmiyyət kəsb etmir. Bir zamanlar A.Mütəllibovu milli 
xəyanətdə suçlayanlar, Xocalı faciəsinə görə və faciənin dəhşətlərindən istifadə edərək onu istefaya göndərib 
Azərbaycandan qaçmağa məcbur edənlər on ildən sonra A.Mütəllibovla əməkdaşlıq edirlər. Bu, onu göstərir ki, 
həmin qüvvələr vaxtilə Azərbaycana xəyanət etmiş A.Mütəllibovla əməkdaşlıq etməklə, əslində, Mütəllibovun 
Azərbaycana qarşı etdiyi xəyanəti bölüşürlər, onunla bir mövqedə durmaqla, Azərbaycan xalqına qarşı xəyanət 
mövqeyində dayandıqlarını ortaya qoymuş olurlar. 

- İndi çoxları bu fikirdədir: Milli Məclisdə müzakirələr aparılanda faciəni törədənlərin 
cəzalandırılması tələbləri səsləndirilməlidir ki, bu xalqın haqqa, ədalətə inamı itməsin. Yəni belə görünür 
ki, cəzasızlıq siyasətindən sui-istifadə edilir. 

- İnsanların haqqa, ədalətə inamının sönməsinə heç vaxt imkan vermək olmaz. Çalışmaq lazımdır ki, 
adamların xalqın haqq işinə inamı itməsin. Xocalı faciəsinin baş verməsi ilə əlaqədar olaraq günahkar olanların 
cəzasız qalması təbii ki, bu cür hisslərin, bu inamın azalmasına səbəb ola bilər. Bunun qarşısını almaq üçün 
faciənin günahkarlarını cəzalandırmaq mütləq lazımdır. Mən ilk növbədə Xocalı faciəsini törədən erməni 
yaraqlılarının, erməni quldurlarının cəzalandırılmasını vacib şərt hesab edirəm. 

- Yeri gəlmişkən, cəmiyyətdə belə bir fikir səslənir ki, faciənin törədilməsində o vaxtkı hakimiyyət 
nümayəndələrini və hakimiyyətə can atan müxalifəti suçlamaqla biz düşmən dəyirmanına su tökürük, 
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əslində, biz bütün ittihamlarımızı erməni cəlladlarına və onlara kömək edən qüvvələrə qarşı 
yönəltməliyik, caniləri beynəlxalq tribunala verməliyik.  

- Xocalı faciəsini ermənilər törədib, faciənin günahkarları ermənilərdir və tökülən qanların bütün 
ağırlığı da onların üzərindədir. O ki qaldı o zamankı iqtidara və hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan qüvvələrə, 
onların faciənin baş verməsindəki günahlarına, bunu da biz nəzərdən qaçıra bilmərik. Biz erməni quldurları ilə, 
faciənin baş verməsində bu və ya digər dərəcədə öz səhlənkarlığı və ya milli xəyanəti ilə, əslində, iştirak etmiş 
daxili qüvvələri bir-birinə qarışdıra bilmərik. A.Mütəllibovun günahı ondan ibarətdir ki, o, azərbaycanlıların 
təhlükəsizliyini təmin edə bilmədi, halbuki dövlət başçısı kimi bu, onun birbaşa borcu idi. A.Müəllibovun 
günahı ondan ibarətdir ki, törədilmiş faciəni öz xalqından gizlətdi. A.Müəllibovun günahı ondan ibarətdir ki, 
faciəni bütün dünyaya yaya bilmədi və dünya ictimaiyyətinin faciəni törədənləri qınaması üçün lazımi addımlar 
ata bilmədi. A.Müəllibovun günahı ondan ibarətdir ki, bu faciədən özünün hakimiyyətini qoruyub saxlamaq 
məqsədilə istifadə etməyə çalışdı. Bütün bunların hamısı A.Mütəllibovun Azərbaycan xalqı qarşısında törətdiyi 
cinayətlərdir, Azərbaycanın milli mənafeyinə vurduğu zərbələrdir, Azərbaycan xalqına qarşı etdiyi xəyanətdir. 

Eynilə buna bənzər günahlar o zamankı müxalifətin üzərinə düşür. Müxalifətin də günahı ondan 
ibarətdir ki, ölkənin başının üstünü almış təhlükələrdən özlərinin cılız siyasi maraqlarını və mənafelərini həyata 
keçirmək naminə istifadə etdilər. Xocalı kimi böyük bir yaşayış məskəninin dağıdılmasının qarşısını almaq üçün 
səy göstərmək əvəzinə, günahsız insanların qətlə yetirilməsinin qarşısını almaqdan ötrü hansısa tədbirlər görmək 
əvəzinə, özlərinin fəaliyyətsizliyi ilə faciənin baş verməsinə şərait yaratmış oldular. Daha sonra həmin faciədən 
bəhrələnərək hakimiyyət uğrunda mübarizəyə can atdılar və hakimiyyət dəyişikliyi etdilər. Yəni faciədən, insan 
qanından onlar siyasi məqsədləri üçün istifadə edirdilər. istər-istəməz şübhə yaranır ki, onlar bu faciənin baş 
verməsində iştirak ediblər, yəni faciənin baş verəcəyindən xəbərdar olublar, lakin o faciənin baş verməsinin 
qarşısını almaq üçün onlardan asılı olan işləri görməyiblər. Mən bunu ona görə deyirəm ki, o zaman xalq 
cəbhəsi kütləvi hərəkat kimi geniş nüfuza malik idi, cəbhənin bir sıra liderləri, hətta hakimiyyətdə olan insanlar 
qədər səlahiyyət sahibləri idilər. Bəzi hallarda isə onların səlahiyyətləri, insanlara, proseslərə təsir etmək 
imkanları hakimiyyət strukturlarında olanlardan geniş idi. Amma cəbhənin o zamankı liderləri bu imkanlardan 
faciənin qarşısını almaq üçün, insanların qətlə yetirilməsinin qarşısını almaqdan ötrü istifadə etmədilər. Əksinə, 
faciənin baş verməsinə imkan yaratdılar, sonra isə bu faciədən istifadə edərək hakimiyyət dəyişikliyinə nail 
oldular. Demək, onlar Xocalı faciəsinin qanı üzərində hakimiyyətə gəlmiş insanlardır. Buna görə daxildə olan 
qüvvələrin də Xocalı faciəsinin baş tutmasında, bu qədər böyük qətlin həyata keçirilməsində günahları 
diqqətdən kənarda qala bilməz. 

- Ermənilər XX əsrin əvvəlində olmayan "erməni genosidi" haqqında bütün dünya 
parlamentlərində qanun qəbul etdirmək istəyirlər. Amma biz başımıza gələn faciəni dünyaya çatdırmaq 
istiqamətində az iş görürük. Bu yaxınlarda Türkiyə parlamentində məsələ müzakirə olunacaq, həmçinin 
türkdilli ölkələrin parlamentinə müraciət ediləcək ki, Xocalı faciəsini özlərinin ali qanunvericilik 
orqanlarında müzakirəyə çıxarsınlar. Sizcə, bütün bunlardan hansısa konkret nəticələr gözləmək olarmı? 

- Xocalı faciəsi ilə əlaqədar parlamentdə aparacağımız müzakirələrdə bir neçə istiqamət əsas 
götürülməlidir: ilk növbədə erməni quldurlarının törətdikləri faciəyə bir daha qayıtmaq və ona qiymət vermək, 
ikincisi, faciənin törədilməsində fəaliyyəti, yaxud fəaliyyətsizliyi ilə iştirakçıya çevrilmiş Ayaz Mütəllibov 
iqtidarının hərəkətlərinə qiymət vermək və onun günahının dərəcəsini müəyyənləşdirmək, üçüncüsü, özlərinin 
hərəkətləri ilə faciənin baş tutmasında sözün həqiqi mənasında iştirakçı olmuş, buna görə üzərilərinə böyük 
günah düşən o zamankı müxalifət nümayəndələrinin təqsirlərinin miqyasını göstərmək. Digər bir istiqamət 
Xocalı faciəsinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar olmalıdır. Biz ona nail 
olmalıyıq ki, Xocalı faciəsi XX əsrin sonlarında yer üzündə həyata keçirilmiş ən dəhşətli faciə kimi dünya 
dövlətləri tərəfindən qəbul edilsin. Biz ona nail olmalıyıq ki, Xocalı faciəsinin bəşəriyyətin tarixində baş verən 
ən böyük beynəlxalq cinayətlərdən biri kimi təsdiqlənsin. Biz ona nail olmalıyıq ki, Xocalı faciəsini törədən 
erməni quldurları beynəlxalq məhkəmə qarşısında müttəhimlər kürsüsündə otursun və öz cinayət əməllərinə 
görə layiqli cəzalarını alsın. Bizim qarşımızda duran əsas məqsədlər bundan ibarətdir. Bu məqsədləri həyata 
keçirməkdən ötrü atacağımız addım ondan ibarət olacaq ki, ilk növbədə türk dövlətləri tərəfindən faciənin 
beynəlxalq cinayət kimi qəbul edilməsinə çalışaq. Türkiyə parlamentində aparılacaq müzakirələr bizim bu 
istəyimizin reallaşmasına kömək edəcəkdir və Türkiyə Xocalı faciəsini Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş 
soyqırım aktı kimi tanıyacaqdır. Yəni Türkiyə bu hadisəni uzun illər boyu ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdiyi soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirəcəkdir. Sonrakı mərhələdə biz digər müsəlman 
dövlətlərində faciənin beynəlxalq cinayət, azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım kimi tanınmasına nail 
olmalıyıq. Eyni zamanda, paralel olaraq Avropa dövlətlərində, dünyanın digər dövlətlərində Xocalı faciəsinin 
azərbaycanlılara qarşı soyqırım olduğunu yaymalıyıq və həmin dövlətlərin parlamentlərini, hökumətlərini bu  
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faciəni ən dəhşətli cinayət və soyqırım aktı kimi qəbul etməsinə çağırmalıyıq. Biz əgər sistemli şəkildə, ardıcıl 
olaraq bütün qüvvələrimizi səfərbər etsək, qarşımızda duran vəzifələrin həyata keçirilməsinə nail ola biləcəyik. 
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Xocalısız xocalılılar 
 

Xocalı faciəsini necə yaşadıq, faciədən sonra necə yaşayırıq? Bu suallara cavab axtarırıq. 
Müsahibimi, hesab edirəm ki, xüsusi təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Xocalıdandır, həmkarımızdır. Həm 
qəmdaşımızdır, həm qələmdaşımız. Səriyyə Müslüm qızı. Xocalı harayını dünyaya yayanlardan biridir, 
Xocalı həsrətini dünyada yaşayanlardan birincisidir. Neçə kitaba dönüb bu həsrət... "Mən iki dəfə anamı 
itirdim o zaman. Xocalı anamı və doğma anamı. Bu itkilərdən sonra yaşamaq çətin idi, mənasız idi. 
Dünya mənimçün göz yaşlarından ibarət idi. Bəlkə də gənc idim, özümə qəsd etmək istədim. Fikrimdə 
qəti idim. Bu zaman təsadüfən, bəlkə də qəzanın qisməti ilə 3-4 yaşlı qızcığaza rast gəldim. Ağlayırdı. 
Atasını, anasını, bütün əqrəbasını itirmişdi. Xocalı faciəsində. Tək qalmışdı bu dünyada. Yaşı yaşımdan 
çox kiçik olsa, da, dərdi dərdimdən çox böyük olan qızcığazın qarşısında xəcalət çəkdim. Ona 
yaxınlaşdım, göz yaşlarını sildim. Yaşamağı qət etdim. Ən azı günahsız körpələrin gözyaşını silmək 
üçün". 
 

— On il vaxt keçir Xocalı faciəsindən. Vaxt da bütün yaraları sağaldır... 
— Tək Vətən yarasından başqa, Vətən həsrətindən başqa. Vətən həsrəti irsi xəstəlik kimidir, nəsildən-

nəslə keçir. Nəsillər yetim doğulur, bu dünyadan yetim köçür. Xocalı faciəsi biz xocalılar üçün indi də davam 
edir. Bilmirəm nə sirrdir, faciəni görənlər, şahidi olanlar, cavan adamlar yaşamırlar, gecə yatırlar, səhər 
durmurlar. Fikrim var Səhiyyə Nazirliyinə gedim, mütəxəssisə müraciət edim. Soruşum, bu faciənin səbəbi 
nədir? Ürək infarktı, qan təzyiqi? Bunun qarşısını almaq olarmı? Necə olar? 

Düşünürəm ki, Xocalı ilə əlaqədar televerilişlərin yönümünü, istiqamətini də dəyişmək lazımdır. Tez-
tez, hər gün həmin kadrları vermək (mərhum Ç. Mustafayevin Xocalı hadisəsindən sonra çəkdiyi kadrlar 
nəzərdə tutulur — Q. A.) hesab edirəm ki, mənəviyyatımıza, ləyaqətimizə zərbədir. Biz xocalılar hər dəfə bu 
kadrlara baxanda faciəni yenidən yaşamalı oluruq, bir də ölüb-dirilirik. Mən 92-ci ildən bu sözləri deyirəm. Bu 
kadrlar bizim qələbəmizi yox, məğlubiyyətimizi göstərir. Hər dəfə məğlubiyyətimizə baxmaq mənəviyyatımızı 
alçaltmırmı? Axı, bu, müharibədir. Düşmən isə düşməndir. Ondan mərhəmət gözləmək ən azı sadəlövhlükdür. 
Müharibədə adam da ölər, qan da tökülər, ev də yanar, şəhər də dağılar. Həmin kadrları bizə yox, xaricə, bütün 
dünyaya — Amerikaya, Avropaya göstərmək lazımdır. Qoy görsünlər ki, özlərini məzlum adlandıranlar, 
dünyaya yalançı soyqırım sırıyanlar günahsız insanlara necə divan tuturlar, necə soyqırımı törədirlər. Adamı 
yandıran da odur ki, bu on ildə biz çox şey edə bilmədik, erməninin iç üzünü aça bilmədik, dünyaya göstərə 
bilmədik. Yalnız son vaxtlar imkan yaranıb, nə isə etmək istəyirik, nə isə də bilirik. Dövlət ardıcıl siyasət 
yeridir. Amerikanın, Avropanın məsələyə münasibəti bizim xeyrimizə dəyişir. Bu gün bizim əlimizdə faktları 
təsdiq edən materiallar var, kasetlər var, kitablar var. Xocalı faciəsinin Türkiyə BMM-də müzakirəyə 
çıxarılması və soyqırımı kimi tanınması məsələsi gündəlikdədir. Əlbəttə, gecikmiş qərardır. 10 il bundan əvvəl 
olmalı idi. Amma ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyrdəndir, deyirlər. 

— Allah da dərdi çəkə bilənə verir... 
— Elədir. Xocalı faciəsi böyük faciədir, amma bizim faciəmizdir. Özüm özümüzün dözümünə, 

iradəsinə mat qalıram. Xocalı boyda faciədən sonra insanlar sınmadılar, qəddlərini düzəldib gəzə bildilər. 
Yaşaya bildilər. Bu gün nə qədər xocalılı uşaqlar oxuyurlar, tələbədirlər. Bu, böyük göstəricidir. Qaçqınlıq 
taleyini yaşayan, yetimlik acısını dadan, anasını, atasını, qohum-əqrəbasını itirən uşaqlar oxuyur, ali məktəbə 
daxil olurlar. Çadır şəhərciklərində... 

Ənvər Əhmədin bir xatirəsi var. Deyir, istədim çadır şəhərciyinə gedim, ana laylalarına qulaq asım. 
Qarabağ bayatılarından bir yazı yazım. Amma, yaza bilmədim. Çadırlardan ana laylası yox, ana ağlaşması 
eşidilirdi. 

Bəli, bu gün çadır şəhərciyi adlanan bu ölü məkanda ağlaşma səsi gülüş səsini üstələyir. İstəyirsən 
Naftalana get, istəyirsən Qızılquma, fərqi yoxdur, Xocalılar yaşayan yerlərdən yas mərasimi, ağlaşma səsi əskik 
deyil. Bu gün Azərbaycan Xocalı faciəsinin 10 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır, biz isə hələ yasdan çıxa bilmirik. 
Təsəvvür edin, bu yas mərasimlərinin, ağlaşma səsinin içində uşaqlar böyüyür və oxuyurlar. O anları, o dəhşətli 
məqamları görən insanlar bu gün sağdırlarsa, sınmayıblarsa, yaşayırlarsa, deməli, böyük insanlardırlar. 

Ən pisi isə odur ki, böyük faciənin yıxa bilmədiyi, sındıra bilmədiyi insanları kiçik problemlər hər gün 
yıxır, əzir, məhv edir. Yayın istisi, tozu, payızın yağışı, palçığı, qışın soyuğu, qarı. Çadırın içində. Od yox, ocaq 
yox. Qaçqının yeganə ümidi işıqdır ki, gözləyir yansın bir stəkan çay içim, bəzən o da yanmır. İlahi, bir çadırda, 
bir otaqda neçə adam yaşaya bilər — on, on beş, iyirmi? Bəziləri suyu da pulnan alırlar. Qaçqın müavinətinin 
hesabına... 

— Klassik filmimiz var - "Uşaqlığın son gecəsi". Orda zərb-məsələ çevrilən bir ifadə də var: "Söhbət 
sosiskadan getmir e, söhbət uvajenidən gedir". 
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— Yəni, qayğı varmı? Var, amma çox təəssüf ki, azdır. Əvvəllər Xocalıdan yeni çıxdığımız dövrdə 

qayğı da, yanğı da vardı. Xarici humanitar təşkilatların da, öz hökumətimizin də, vətəndaşlarımızın da qayğısını 
hər an hiss edirdik. İndi humanitar təşkilatlar öz fəaliyyətini dondurur, vətəndaşlarımız da öz qayğısını. Yenə 
sağ olsun Prezidentimiz qaçqına qayğını, köməyi əsirgəmir. Amma bu kömək də yerlərə çatınca kiçilir, bəs 
eləmir. Axı, bu insanlar erməni vəhşiliklərinin — Azərbaycan tarixinin qanlı səhifəsinin canlı şahidləridirlər. 
Sabah bu tarixi onlar daha yaxşı yaza biləcəklər. 

Ona görə də onları qorumaq, qayğı göstərmək lazımdır. Qayğısız insan susuz bitki kimidir — yaşaya 
bilməz. 

Elə özümü deyim. Xocalı faciəsindən sonra necə özümə gəldim, yaşaya bildim? Ətrafımdakı insanların 
qayğısı, dərdimə şərik olması yaşatdı məni. Həmkarlarım çox əl tutdular, mənəvi dəstək verdilər mənə. Onların 
dəstəyi mənəvi qida oldu, yaşatdı məni. Vətənini, doğmasını itirən adama, qaçqınlıq taleyi yaşayan adama 
yeməkdən çox qayğı lazımdır, diqqət lazımdır. Bir həmkarımın, bir dostumun zəngi olanda, elə indinin özündə 
də özümə gəlirəm, elə bil qanadlanıram. Yaşamaq asan olur... 

— Yanğının qabağını almaq onu söndürməkdən daha asandır. Xocalı faciəsinin də qabağını almaq, 
yəqin ki, olardı. Amma alınmadı... 

— Üstündən 10 il keçsə də, bu məsələyə hər dəfə qayıdırıq. Ehtiyac da var. Qaranlıq məqamlar hələ 
qalır. Aydın olanlar da var. Əvvəla, düşmən çox güclü idi. Yalnız 366-cı alayın tərkibində 3 tank batalyonu 
vardı. Alayın zabit tərkibi ermənilər və ruslardan ibarət idi. Müsəlmanlar — tatarlar, özbəklər və s. əvvəlcədən 
alaydan uzaqlaşdırılmışdılar. Xocalıya hücum edən də yalnız 366-cı alay deyildi. Xocalıya böyük hücum vardı. 
Qeyri-formal erməni silahlı dəstələri də hücumda iştirak edirdilər. Haydatçılar vardı, Vartan cəngavərləri vardı. 
Onların tərkibində xaricdən — Livandan Kanadaya kimi — gəlmiş muzdlular vardı. Xocalının süqutundan 
sonra dinc əhaliyə divan tutanlar da elə onlardı. Bu, terror deyildi - terror daha kiçik anlayışdır — bu, soyqırım 
idi. Azərbaycanlılara qarşı. İnsanları yalnız milli və dini mənsubiyyətinə görə qırırdılar. Əsirlikdən qayıdan 
xocalılar (təsadüfən sağ qalanlar da var) deyirdilər ki, bu, görünməmiş dəhşət idi. Bunlar qabaqlarına kim çıxdı 
öldürürdülər, uşağa, qocaya, qadına baxmırdılar. Tikə-tikə doğrayırdılar, yandırırdılar. Düşünmürdülər ki, 
qarşılarındakı körpədir, qocadır. Bilmək olmur hardan idi bu vəhşilik? Axı, pişik pişikdir, onun da balasını 
öldürmək olmur... 

Azərbaycan rəhbərliyi isə Xocalını yaddan çıxarmışdı, atmışdı, aldatmışdı. Nə Prezident Aparatında, nə 
də Nazirlər Kabinetində Xocalı haqqında düşünən vardı. O zaman Xocalıya iki yerdən kömək gələ bilərdi: 
Bakıdan və Ağdamdan. Şuşadan kömək ola bilməzdi, Şuşa yolu Xankəndindən keçirdi. Ona görə də mümkün 
deyildi. Ağdamda isə hakimiyyət dəyişikliyi gedirdi. Səyyaf Verdiyevi icra başçılığından çıxardılar, yerinə 
Nadir İsmayılov gəldi. S. Verdiyevin dəstələri də acığa düşdülər ki, biz vuruşmayacağıq. Ümumiyyətlə isə bu 
dövrdə Ağdamda silahlı dəstələr çox idi, kömək edə bilərdilər. Xocalını saxlaya bilməsələr də, heç olmasa dinc 
əhalini çıxara bilərdilər. Edə bilmədilər. Xocalıda teleqrafçı qızlar axıra kimi yalvardılar ki, bizə kömək edin, 
kömək verin. Kömək gəlmədi... 

Təsəvvür edin: Xocalı 5 ay mühasirədə qaldı, 5 ay Xocalıya kömək gəlmədi, yalnız vəd gəldi. Camaatı 
aldatdılar. Aldatmasaydılar, heç olmasa qız-gəlini çıxarmaq olardı. Meşə yolu ilə də olsa çıxarmaq olardı, 
Ağdama getmək olardı. Kəsik meşəsinin üstündə yüksəkliklərdə erməni kəndləri yerləşirdi — Naxçıvanik, 
Pircamallı. Bu kəndlərdə hələ pusqular qurulmamışdı. Keçib getmək olurdu. Keçib gedənlər vardı. Hökumətin, 
rəhbərliyin bağışlanmaz cəhəti o idi ki, demirdilər biz Xocalıya kömək etməyəcəyik, öz başınıza özünüz çarə 
qılın. Vəd verirdilər, aldadırdılar. Camaat da inanırdı, kömək gözləyirdi. 

Bu gün Xalq Cəbhəsi də döşünə döyməsin. Onlar çox şey edə bilərdilər, etmədilər. Heç olmasa dinc 
əhalini çıxara bilərdilər, gücləri çatardı, amma çıxarmadılar. Heç olmasa sussunlar, qəhrəmanlıqdan, 
vətənpərvərlikdən dəm vurmasınlar. Torpaq gedib, qız-gəlin əsir düşüb. Çıxan xocalılar da öz gücünə çıxıb. 
Ayaqyalın, başıaçıq... 

— Bəs Xocalını müdafiə edənlər, son damla qanlarına qədər döyüşənlər... 
— Əsl qəhrəmanlar da elə onlardır. Onlar vuruşdular, son damla qanlarına qədər. Həlak oldular, son 

nəfərlərinə qədər. Xocalının süqutu, camaatın qırılması, qız-gəlinin əsir düşməsi də sonra baş verdi, onlardan 
sonra... 

— Qəribədir, o zaman Xocalıya kömək etmək, dinc əhalini çıxarmaq həm hakimiyyətdə olan 
Mütəllibova, həm də hakimiyyətə iddia edən AXC-yə lazım idi Ən azı özləri üçün, öz nüfuzları üçün. 
Birincilərin hakimiyyətdə qalmasına, ikincilərin isə hakimiyyəti daha tez ələ almasına səbəb ola bilərdi. 
Amma nə birincilər, nə də ikincilər bu addımı atmadılar... 

— Doğrudan da, qəribədir. Bu sualları Mütəllibova, AXC-nin liderlərinə vermək lazımdır. Qoy, cavab 
versinlər... 
 

“Xalq qəzeti”.-2002.-24 fevral.-№45.-S.3. 
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Soyqırıma yol açan xəyanətlər 
 
Millətimizin taleyinə yazılan amansızlığın bəlkə də ən birincisi onun ermənilərlə qonşuluqda yaşaması, 

öz ərazisində, öz torpağında bu namərdlərə yer verməsidir. Məşhur tarixçi V.L Veliçko yazırdı: "Ermənilər 
haqqında çox-çox qədimlərdən pis bir fikir yaranıb və şübhəsiz, bu, əsassız deyildir. Ona görə ki, əsası 
olmasaydı, bütöv bir xalq haqqında həm də müxtəlif dövrlərdə belə bir fikir yarana bilməzdi". Məhz belə bir 
mənfur təbiətə malik olan ermənilər həmişə xalqımıza, millətimizə qarşı müxtəlif soyqırımlar, terror aktları, 
repressiyalar həyata keçiriblər. 

26 fevral 1992-ci il Xocalı fəlakəti də məhz Ermənistanın türk millətinə qarşı yeritdiyi soyqırım 
siyasətinin tərkib hissəsidir. Bu faciə zamanı şəhid olmuş, əsir və girov düşmüş, qətlə yetirilmiş insanların 
rəqəmlə ifadə olunmuş siyahısına baxanda adamın varlığından gizilti keçir. Lentə köçürülmüş məqamları sadəcə 
seyr etmək də mümkün deyildir. Çünki tükürpərdici "mənzərələr" adamın varlığına vahimə gətirir. İnsan 
adlanan bəşər övladı bu dərəcədə qəddarlığı necə bacarır? Təbiətdə yaşayan heyvanlar belə öz cinsinə qarşı 
amansız olmurlar. Bu səbəbdən də bəşər tarixində heç bir xeyirxah əməlin yiyəsi olmayan ermənilər haqqında 
pis fikirlər mövcuddur. 

Gözəl Qarabağımızın dilbər guşələrindən biri olan Xocalı ötən əsrin əvvəllərində də dəfələrlə erməni 
daşnakları tərəfindən yandırılıb, viran edilib. Amma sonuncu soyqırımın nəticələri daha ağlagəlməz, daha 
dəhşətli olub. On ildir ki, biz bu fəlakətin ağrı-acıları ilə nəfəs alır, onun baş-vermə səbəblərini araşdırır, 
müəmmalar qarşısında çırpınır və bir sualın cavabını axtarırıq. Bu fəlakət baş verməyə bilərdimi? 

Bəllidir ki, ermənilər bütün zamanlarda millətimizə diş qıcırdanda bu başıbəlalı Xocalı coğrafi 
mövqeyinə görə əsas hədəflərdən birinə çevrilib. 1988-ci ildə ermənilərin qopardığı torpaq davalı tufanı 
Xocalının da başı üstündə bir fəlakət topasına dönmüşdü. Amma bir çox qəsdlər kimi, ermənilər bunu da 
törətməyə elə cəsarət edə bilmədilər. Birinci ona görə ki, Xocalı xocalılılar tərəfindən inamla qorunurdu. 

İkinci də, daşnaklar içimizdəki satqınların sifətlərinə hələ tam bələd deyildilər. Bu, o zamanlar idi ki, 
yerli əhalini silahlandırmaq əvəzinə əlindəki, ovcundakı ov tüfənglərini də alırdılar. Xocalıya qədər ermənilər 
millətimizin gözünü qorxutmaq üçün bir sıra ağır əməliyyatları həyata keçirdilər. Məsələn, 1988-ci ilin 
fevralında ermənilərin indi dillərinin əzbəri olan Sumqayıt hadisələrini törətdilər. 1989-cu ilin payızında Qərbi 
Azərbaycandan 300 minə yaxın soydaşımızı min bir işgəncə ilə qovdular. Respublikamızın o vaxtkı rəhbərliyi, 
başda Vəzirov olmaqla, bu binəsib soydaşlarımıza qarşı son dərəcədə biganə və soyuq münasibət göstərdilər. 
Dağ şəraitində yaşamış insanların Dağlıq Qarabağda məskunlaşmasına imkan vermədilər. Oraya üz tutanları da 
ermənisayağı vəhşiliklə Dağlıq Qarabağdan çıxardılar. 

1990-cı ilin yanvarında sovet ordusunun köməyi ilə paytaxtımızda faciə törədildi. Dinc əhali qətlə 
yetirildi, Bakı gülləboran edildi. Vəzirov milləti qan içində qoyub qaçdı. Nazirlər Sovetinin sədri Ayaz 
Mütəllibov tökülən qanları ayaqlayaraq Moskvaya getdi, qayıdanda da heç nə olmayıbmış kimi kresloda 
əyləşdi. Yəni belə qafası boş insanların - ölkəyə rəhbərlik edənlərin yadına millət, vətən düşməzdi. Onları 
maraqlandıran ancaq və ancaq öz ətrafları və can atdıqları hakimiyyət, kreslo davası idi. Azərbaycan torpaqları 
isə ermənilər tərəfindən kənd-kənd, rayon-rayon işğal edilirdi. Bu yerdə yadıma bir əhvalat düşür. Bir kişi 
Əzrayılla dostluq edirmiş. Bir gün ondan xahiş edir ki, bilirəm nə vaxtsa canımı alacaqsan, amma məni xəbərdar 
et, sonra. Əzrayıl da ona söz verir. Vaxt ötür, əvvəlcə bir qonşu, sonra o biri qonşu rəhmətə gedir. Qəfildən 
Əzrayıl kişinin başının üstünü kəsdirir: "Canını almağa gəlmişəm". "Bəs niyə məni xəbərdar etmədin?" - deyə 
kişi gileylə soruşur. Əzrayıl gülür: "Nə qəribə adamsan, yan-yörəndəki qonşuların hamısı vəfat etdi, bəs bunlar 
xəbərdarlıq deyildi?" 

Niyə xatırladım bu hadisəni? Xocalıdan öncə, məhz fevral ayında onun ətrafında olan kəndlər ermənilər 
tərəfindən dağıdılır, yandırılır, külü sovrulurdu. Cəmilli, Meşəli, Quşçular, Qaradağlı... kimi kəndlər yandırıldı, 
əhalisi qətlə yetirildi. O zaman bu bölgədə olan müxbirlər yazırdılar, qəzetlərə informasiyalar ötürürdülər: 
Xocalı təhlükə qarşısındadır. Nəhayət bu şəhərin uzun sürən mühasirəsi, yolların bağlanması niyə bir kimsəni 
ayıltmadı? Niyə ölkə rəhbəri bu şəhərin müdafiəsini təşkil etmədi, niyə bu insanların harayı eşidilməz oldu? Bax 
bu sualların cavabları o zaman əməli şəkildə həyata keçirilsəydi, əlbəttə, Xocalı soyqırımı baş verməyə bilərdi. 
Amma təəssüf ki, bu soyqırımın elə dəhşətlə həyata keçirilməsində rəhbər mövqedə olanların xəyanəti özü yol 
açdı. 

Faciədən xeyli əvvəl Azərbaycan televiziyasının müxbiri Qulu Məhərrəmli Xocalıda olarkən Milli 
Ordunun burada yerləşdirilmiş 15-20 nəfərinin komandiri, baş leytenant Aqil Quliyevlə görüşüb. Aqil Quliyev 
cəbhədə baş verən uğursuzluqların səbəblərindən danışaraq respublika prezidenti Ayaz Mütəllibovun göstərdiyi 
laqeyd və biganə münasibətə öz hiddətini bildirib. "Əgər tezliklə əncam çəkilməsə, baş verə biləcək fəlakətin 
miqyasını sözlə ifadə etmək çətin olacaq" deyib. Təəssüf ki, o zaman teleşirkətin rəhbərliyində əyləşənlər də 
Ayaz Mütəllibova xidmət göstərən dinsiz, imansız, duyğusuz qullar idi. Onlar həmin çıxışın ekranda getməsinə 
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icazə vermədilər. Faciə baş verəndən çox sonra 1994-cü ildə biz ilk dəfə o kadrı ekranda gördük. Artıq nə 
Xocalı var idi, nə də eks-prezident Ayaz Mütəllibov Azərbaycanda idi. Bu haqlı ittihamların sahibi Aqil Quliyev 
də qəhrəmancasına həlak olmuşdu. Xocalıda göstərdiyi igidliyə görə Aqil Quliyev ölümündən sonra 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görüldü. Və indi Şəhidlər Xiyabanında uyuyan Əlif Hacıyev, Tofiq 
Hüseynov, İnqilab İsmayılov, Hikmət Nəzərli Aqil Quliyev kimi vətən qarşısında öz borclarını ləyaqətlə yerinə 
yetirərək Xocalı uğrunda həlak olmuşlar. Onlar da məhz ölümlərindən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
adını qazanmışlar. 

Qarabağın aran elləri Ağdamdan keçərək hər yay Xocalıya, Şuşaya üz tutardılar. İndi Şuşada ermənilər 
yaşayır, Xocalı bayquşlar yuvasına çevrilib. Min illik qədim yaşayış yerlərimiz erməni tapdağı altında əzab 
çəkir. Əlbəttə, bu yaraların qaysaq tutacağına, nə vaxtsa sağalacağına inanırıq. Amma məni dəhşətə gətirən odur 
ki, bizi doğrayan, bizi kəsən bu baltaların sapı bizim meşələrin ağaclarından hazırlanmışdı. Ermənilərin qol açıb 
oynamaları üçün bu havanı çalanlar arasında bizimkilər də var idi. Bu soyqırımın surətlə qanad açmasına bizim 
dövlətin başında dayanan bəzi qafası boşların əməlləri, xəyanətləri də rəvac verdi. 

 
Flora XƏLİLZADƏ 

 
“Azərbaycan”.-2002.-24 fevral.-S.1-2. 
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Bu yara qaysaq bağlamaz 
 

ÇÜNKİ KÖRPƏ NALƏSİNƏ MƏLƏKLƏR DƏ GÖZ YAŞI TÖKÜR 
 
Vahid İMANOV 

 
Xocalı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Vahid Əliyevlə ermənilərin Azərbaycan xalqına 

qarşı törətdikləri ən dəhşətli bir cinayətdən danışırıq. Həmin günlərdə hadisələrin şahidi olmuş Vahid 
müəllim danışdıqca qəzəbini boğmaq üçün yumruğunu sıxıb, sözə başlayır: 

— Şahidi olduğum, bildiyim faktları yüz dəfələrlə danışmışam. Ancaq hər dəfə xırda da olsa hansısa bir 
detal yadıma düşür. Ermənilər Xocalıda üç dəfə soyqırım törədiblər. Sonuncu daha dəhşətli oldu. Məni göynə-
dən birinci odur ki, hər cür imkan ola-ola Xocalının harayına yetişən olmadı. Mən içimizdə düşmən axtarmaq 
fikrindən çox uzağam. Ancaq necə yanmayım ki, bu içimizdən olanlar dünyaya car çəkib vətən xainlərini siyasi 
dustaq adlandırırlar. Avropa Şurasının qapısını yağır ediblər ki, Əlikram Hümbətovu, Rəhim Qazıyevi siyasi 
dustaq kimi tanısınlar, Azərbaycana təzyiq göstərib onların azadlığa buraxılmasına nail olsunlar. O vaxt 
prezidentin fövqəladə səlahiyyətli nümayəndəliyi aparatı vardı, orda çalışırdım. Ağdamda otururduq. Fəhmin 
Hacıyev də müdafiə nazirinin səlahiyyətli nümayəndəsi idi. Şuşada da Rəhim Qazıyev oturmuşdu. Abbas 
Abbasov Ağdama "Qrad" qurğuları göndərmişdi. Həmin gecə nə qədər çalışdım qurğular tapılmadı. Dedilər, 
sürücü Ağcabədiyə yasa gedib. Sonradan məlum oldu ki, Şuşadakı "Qrad" qurğularını Rəhim Qazıyev Kosalar 
kəndində gizlədib. Ağdamda da, Şuşada da kifayət qədər hərbi qüvvə vardı. Heç biri tərpənmədi. Yalnız 
könüllülər getdilər. Onlar da az idi. 

— Yadımdadır ki, o vaxt Ağamdan gələn düzgün məlumatı yox, Rəhim Qazıyevin Şuşadan 
verdiyi - məlumatı ötürdülər mətbuata. Guya iki nəfər şəhid olub, iki nəfər yaralanıb. Bakı bu dəhşətli 
faciədən bir gün sonra xəbər tutdu. 

— Amma Rəhim Qazıyev Şuşadan yanan Xocalının istisinə qızınırdı. Sonrada utanmaz-utanmaz 
populist çıxışlar edirdi. Xocalıya görə cəzasız qaldığı üçün Şuşanı da verdi. İndi deyir mən siyasi dustağam. 
Belə adamlara cinayət qanunları ilə cəza verildiyi kimi, xalqın "ictimai hökm"ü də olmalıdır. Bu daha təsirli 
olar. Onda ağızlarını boş qoyub nə gəldi danışmazlar. Həmin gecə Rəhim Qazıyev Şuşadan zəng vurmuşdu. 
Xahiş etdim ki, kömək etsin. Xankəndini atəşə tutsun ki, ermənilərin başları qarışsın. Meşələrə səpələnən 
camaatı xilas edək. Utanmaz-utanmaz dedi ki, vəziyyət yaxşıdır, biz hər şeyi nəzarətdə saxlayırıq. Ancaq mən 
Xocalı ilə əlaqəni kəsmirdim. Aldığım xəbərlər çox dəhşətliydi. Xocalının harayını, naləsini heç kim eşitmək 
istəmirdi. Gecə saat birdə Xocalı ilə rabitə əlaqəsi tamam kəsildi. Səhər 5-də Rəhim Qazıyev yenə zəng vurdu. 
Dedim, Şuşadan xocalıların qanına qəltan edilməsinə, od vurulub yandırılmasına tamaşa edirdin, hə? İndi niyə 
zəng vurmusan? Bəs, deyirdin nəzarət edirsən hadisələrə? Qayıtdı ki, təxribat aparma. Hər şey nəzarətimizdədir. 
Üstünlük bizdədir. Qışqırıb, söyməkdən başqa əlimdən heç nə gəlmədi. Ölkəyə də Rəhim Qazıyevin bu 
məlumatı yayıldı. Həqiqəti birinci özümüz gizlətdik. Hökumət də, o vaxt hakimiyyət uğrunda çalışan müxalifət 
də. İndi də utanmaz-utanmaz dil boğaza qoymurlar. Özlərini qəhrəman kimi aparırlar. 

— Dünya bu soyqırıma biganə qaldı, faciəyə qiymət verilmədi. Bunda özümüz daha çox 
günahkarıq. 

— Bunun subyektiv və obyektiv səbəbləri var. Bəli, birinci özümüz günahkarıq ki, kifayət qədər işləyə 
bilmədik, təbliğatımız zəif oldu. Bir fakt deyim: ermənilər Xocalı soyqırımından çəkilən lentləri dünyanın 
müxtəlif ölkələrində nümayiş etdirib, car çəkirlər ki, qətlə yetirilən bu insanlar - qoca, uşaq, qadın ermənilərdir, 
onları azərbaycanlılar güllələyib, işgəncə ilə öldürüblər. Əlbəttə, bu uydurmaya inananlar da var. O yerdə ki, 
bizim təbliğatımız hiss olunmur, həqiqəti çatdıra bilməmişik. 

Xocalı faciəsi 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclisdə müzakirə olundu. İndi yenidən bu mövzuya 
qayıdıblar. Çünki hələ çox məsələlər var ki, obyektiv qiymətləndirilməlidir. Çalışmalıyıq ki, dünyaya çatdıraq 
ki, bu faciə ermənilər tərəfindən törədilmiş əsl soyqırımıdır. 

— Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Ermənilər "erməni genosidi" deyib dünyaya car çəkirlər. 
Hətta fransızlar bu soyqırımı tanıdılar da. Hansı sənədlər əsasında deyə bilmirəm. Axı, bunu sübut edən 
fakt, sənəd, şahid yoxdur. Demək uydurmalar əsasında olub. Ancaq Xocalı soyqırımının minlərlə canlı 
şahidi var. 

— Bəlkə də dünyada yeganə soyqırımıdır ki, onun iki mindən çox canlı şahidi bu gün həyatdadır. Elə 
1200 Xocalı girovluqda olub, azərbaycanlı əsirlərin, girovların başına açılan oyunları, dəhşətli işgəncələri 
gözləri ilə görüblər. 613 nəfər qətlə yetirilib (o cümlədən, 106 qadın və 23 uşaq), 487 nəfər şikəst olub. 152 
nəfərin taleyi bu gün də məlum deyil. Onlardan sağ qalanlarını ermənilər bu gün də qaytarmaq istəmir. Şəhid 
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olanların bir çoxunun meyitini də vermədilər. Körpə uşaqları süngüyə keçirən, hamilə qadınları doğrayıb 
bətnindən uşağını çıxaran erməniləri dünya "məzlum, yazıq və humanist" kimi tanıyır. Bu, dəhşətdir. 

Bu soyqırımın şahidi olmuş başqa millətlərin nümayəndələri də çoxdur. O vaxt Rusiya Baş Kəşfiyyat 
İdarəsinin əməkdaşı, 02270 nömrəli (Dağlıq Qarabağ) hərbi hissənin əks kəşfiyyat şöbəsinin rəisi polkovnik 
Vladimir Salayevin yazmadığı, müraciət etmədiyi ünvan qalmayıb. Eşidən yoxdur. Amma bunlar faktdır.  
V. Salayevin müxtəlif ünvanlara göndərdiyi təkzibedilməz sənədlər erməni vəhşiliyini, Xocalı soyqırımını 
təsdiq edir. 

Bu yaxınlarda bir erməni kinooperatorunun yazdığı kitab haqqında məlumat yayıldı. O şahidi olduğu 
vəhşilikdən dəhşətə gəlib. Azərbaycanlı meyidləri yan-yana düzüb bataqlıqdan yol salıblar. Onların içində 
uşaqlar da az deyilmiş. Bu, erməni vəhşiliyi, azərbaycanlılara qarşı yönəlmiş soyqırımın əməli nəticəsi deyilmi? 

Bildiyiniz kimi Amerika-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətlinin xətti ilə bu günlərdə ABŞ Konqresinin 
binasında Xocalı soyqırımını əks etdirən sərgi açılıb. Bu işdə Amerika jurnalisti Tomos Koltsın xidmətləri 
əvəzsizdir. O, Xocalıda olub. Faciədən qabaq Əlif Hacıyevlə də görüşüb. Xocalı müsibətindən sonra törədilmiş 
vəhşilikləri gözləri ilə görüb. Hadisələrə obyektiv yanaşan bu jurnalist Mütəllimov hakimiyyətini də ciddi 
tənqid edir və bildirir ki, onlar vəzifə kürsüsündə qalmaq üçün analoqu olmayan bu soyqırımı gizlətməyə 
çalışırdılar... Ermənilər T. Koltsa çox təzyiq ediblər, onu şərləməyə də çalışıblar. Ancaq o, fikrindən dönməyib. 
Çöllərə səpələnmiş qadın-uşaq meyitlərindən, meyitlər üzərində törədilən ağlasığmaz vəhşiliklərdən, sonra 
onların yandırılmasından... danışan T. Kolts deyib: "Mən Xocalını heç vaxt unutmayacağam!" 

Soyqırım hadisəsindən sonra faciə yerində olmuş fransız jurnalisti Can İv Yunet erməni vəhşiliyinin 
faşist qəddarlığından çox-çox dəhşətli olduğunu deyir. Faciənin şahidi olmuş rus jurnalistləri, hərbçiləri də bu 
vəhşiliyin hüdudlarını müəyyən etməkdə çətinlik çəkirlər: "Ermənilər 4 yaşlı uşağı, hamilə qadınları, qocaları 
ağlagəlməz işgəncələrlə qətlə yetirmişdilər..." 

Belə faktlar çoxdur. Biz onlara söykənib bir daha sübut etməliyik ki, qətlə yetirilmiş insanların üstündə 
ağlagəlməz təhqir üsullarından istifadə edib və bundan ləzzət alan ermənilər necə məzlum və humanist ola 
bilər? Təbliğatımızı genişləndirməli, bu sualın cavabını dünya xalqlarından istəməliyik. Çünki faktlar da, canlı 
şahidlər də minlərlədir. 

— On il ötür Xocalı faciəsindən. Az müddət deyil. Ancaq Azərbaycanın xaricdə diasporlarının 
zəif olması nəticəsində hələ də bu soyqırım faktının kifayət qədər tanıda bilməmişik. Elə türk dövlətlərini 
götürək. Onların da köməyi ola bilərdi. 

— İlk vaxtlar özümüzün günahımız çox olub. Məsələn, Rəhim Qazıyev kimi bir populistin verdiyi 
məlumat o vaxt iqtidarı da, müxalifəti də təmin edib. Rəhmətlik Çingiz Mustafayevin çəkdiyi kadrlardan sonra 
hər iki tərəf bundan öz məqsədi üçün istifadə etdi. Hakimiyyət uğrunda mübarizə şiddətləndi, xalqın dərdinə 
qalan olmadı. Bu, hakimiyyətə gəlməyin iyrənc yolundan biri idi. 

Faciəyə belə münasibət təsirsiz qalmadı. Bundan bəhrələnən ermənilər xaricdəki güclü lobbilərinin 
köməyi ilə dünyaya car çəkdilər ki, bəs, azərbaycanlılar məzlum erməniləri qırırlar. Xocalını da danmağa 
başladılar. Əksinə, öz törətdikləri vəhşilikləri lentə alıb dünyaya nümayiş etdirdilər ki, bunlar ermənilərdir, 
türklər onları belə qırıb. Ancaq bilirlər ki, gec-tez bu yalanlar puç olacaq, ona görə də "1915-ci il erməni 
genosidi" məsələsini ortaya atdılar. Beləliklə, türk dünyası o vaxt ayıldı ki, ermənilər böyük-böyük məclislərdə 
öz adlarının əvəzinə bizim adımızı çəkirlər, saxta sənədləri həqiqət kimi dünya xalqlarına sırıyırlar. Milli 
Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov da çıxışında bildirdi ki, Xocalı soyqırımının onuncu ili ərəfəsində ilk növbədə 
türk dövlətlərinə müraciət ediblər. Türkiyə Böyük Millət Məclisində Xocalı soyqırımına qiymət veriləcək. Bunu 
bütün türk dövlətləri etməlidir. Çünki ermənilər bütün türk dünyasına qarşı ittihamla çıxış edirlər, onları 
qaniçən, qəddar, vəhşi, insanlığın düşməni adlandırırlar. Belə olan halda indi də birləşməsək, bəs, nə vaxt 
həmrəy olacağıq?.. 

— "Hakimiyyətə gəlməyin iyrənc üsulu" ifadəsini işlətdiniz. Onlar hansılardır? 
— Tarixdə belə hadisələr, faktlar olub. Ancaq bizdə ikisi eyni dövrə düşdü. Birincisi, torpaq verməklə 

hakimiyyətdə olanı qovmaq, yəni hakimiyyətə gəlmək. İkincisi, xalqın dəstəyini ala bilməyəndə silahlı yolla 
hakimiyyəti zəbt etmək. Bunun hər ikisi AXC-Müsavat cütlüyünün rəhbərliyi ilə reallaşdı. Xalqın təkidli 
çağırışı ilə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyevə də qarşı müxalif qüvvələr bu üsullardan istifadə etməyə 
başladılar. Ancaq böyük siyasətçi, bacarıqlı dövlət qurucusu Heydər Əliyev bu qüvvələrin qarşısını qətiyyətlə 
aldı. 

Xocalı mühüm strateji nöqtədə yerləşir. Mütəllibovun fərsizliyi, xalqından çox tutduğu postun taleyini 
düşünməyi nəticəsində bəlalarla üzləşdik. Xocalı soyqırımı da bu səhvlər ucbatından, rəhbərlərimizin bivecliyi 
nəticəsində baş verdi.  

— Xocalı soyqırımı tariximizdə elə bir yaradır ki, zaman-zaman sızıltısı bizi göynədəcək. Bu 
yaraya məlhəm ancaq o yurda qayıtmaqdır. 
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— Dönəcəyik, mütləq dönəcəyik. Ancaq mən istəyirəm ki, bəziləri Xocalı müsibətini ildə bir dəfə yada 

salmasın. Hər an xatırlasın, bu həqiqətləri dünyaya çatdırmaq üçün əlindən gələni etsin. Bütün türk övladı bu 
barədə düşünməlidir. Nə qədər ki, biz bu soyqırım faktını dünyaya olduğu kimi çatdırmamışıq ermənilərin əli ilə 
başımıza çox müsibətlər gətiriləcək. 

İndi həqiqəti dünyaya anlatmaq üçün şərait yaranıb. Bundan maksimum istifadə etməyi bacarmalıyıq. 
Yoxsa, sabah bunun da ağrısını çəkəcəyik. 
 

“Xalq qəzeti”.-2002.-26 fevral.-№46.-S.2. 
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Biganəliyin qurbanı 
 
"Türkmənçay müqaviləsindən (10 fevral 1828) dərhal sonra Azərbaycana Panskeviçin başçılığı ilə 

İrandan 40 min erməni, 1829-cu ildə isə Türkiyədən 90 min erməni gətirilmişdir. Ümumiyyətlə,  
1828-1896-cı illərdə İrandan və Türkiyədən 1 milyon 200 min erməni köçürülmüşdür. Bunun 985 min 
460 nəfəri Azərbaycanın qərbində, qalanları isə Qarabağda və Gəncə quberniyasında yerləşdirilmişdir. 

Ermənilər bu ərazilərdə özlərinə yer etdikdən sonra azərbaycanlıları sıxışdırıb çıxartmış, 
qarətlər, talanlar etmiş və adamları vəhşicəsinə öldürmüşlər." 

 
Maqde NEYMA  

tarixçi alim, "Armeniya" əsərindən 
 

Hər dəfə Xocalı, orada yaşayan soydaşlarımız haqqında düşünəndə ilk öncə gözlərim önündə görkəmli 
fırça ustası K.Bırılovun dünyanın dağılacağı, tar-mar olacağı ehtimalını təsvir edən "Pompeyin son gecəsi" 
məşhur tablosu canlanır. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə "Pompeyin son gecəsi" reallaşdı. Ah-
haraydan, nalə-fəryaddan, şivən-qışqırıqdan Yerlə-Göy birləşdi, qar, buz, sırsıra göz yaşlarından, tökülən 
günahsız qanlardan əridi. Amma erməni ürəyi yumşalmadı. Əksinə, qəsbkarlığı, qəddarlığı, yırtıcılığı daha da 
artdı. Soydaşlarımızın imdad üçün onlara baxan gözlərini oydular, uzanan əllərini kəsdilər! Xocalını oda 
tutdular, yerlə yeksan etdilər... Qarabağ münaqişəsi Şuşadan, Laçından, Kəlbəcərdən başladı. Münaqişənin 
qurbanı Xocalı oldu. Bunun da səbəblərindən biri o idi ki, ermənilərin ətraf bölgələrdən vəhşicəsinə qovduqları 
soydaşlarımızın məskunlaşdığı ünvana çevrildi, əhalinin sayı artdı. Burada müxtəlif yönümlü sənaye obyektləri 
fəaliyyətə başladı, ali və orta təhsil müəssisələri də yaradıldı. Nə biləydik, məkrli düşmənlərimiz kol dibində 
gizlənib məqam gözləyirlər ki, üstümüzə atılsınlar. Xocalıya od vursunlar, xocalılıların cəlladı olsunlar, bizləri 
dilizarıncı qoysunlar. 

Bu, ermənilərin mövqeyi idi. Bəs bizim o vaxtkı vəzifə-daşıyıcılarımız, işıqlı, rahat kabinetlərdə 
əyləşənlərimiz nə düşünürdülər? Heç nə! Torpağımızın müqəddəsliyini unutmuşdular. Bölgədəki 
soydaşlarımızın gün-güzəranı yaddan çıxmışdı. Bütün etinasızlığa, laqeydliyə, biganəliyə baxmayaraq hələ 
Xocalı yaşayırdı, xocalılılar nəfəs alırdı. Doğrudur, onların inamları, ümidləri öləzimişdi, amma tamam 
ölməmişdi. Gözləri yolda, qulaqları səsdəydi. Bakıdan ölkə rəhbərlərindən kömək, çarə gözləyirdilər. Amma 
sən saydığını say, gör fələk nə sayır - deyiblər. Vəzifə şirinliyi, hərisliyi o dövrün rəhbərlərinin başlarını 
yamanca qatmışdı. Xocalı isə can verirdi, inildəyirdi, zarıyırdı. Qalmışdı çapalaya-çapalaya. Onun inkişafı, 
tərəqqisi adına, ünvanına qənim kəsilmişdi. Bəxti qara gəlmişdi... 

Xocalı sözün həqiqi mənasında mühasirədə idi. Ermənilərin sayca çox məskunlaşdıqları Əskəran göz 
dağı kimi qənşərindəydi. Vilayətin "mərkəzi" Xankəndi (Stepanakert) isə məşhur Domokl qılıncı kimi onun başı 
üstündə asılmışdı. Hər iki tərəfdən yollara qan düşmənlərimiz nəzarət edirdilər. Çünki imkanı artıq əldən 
vermişdik (daha doğrusu, rəhbərlər etinasızlıq göstərmişdi). Hələ hadisələr, qarşıdurmalar genişlənməyəndə, 
bütün bunların qarşısını almaq olardı. Lakin vəzifə səlahiyyətləri olanlar buyruq qulu oldular. Moskvanın 
diqtəsinə sığındılar. Xocalıya doğru sürünən müsibəti, hiss etsələr də, özlərini görməməzliyə vurdular. Bəlkə də 
son aqibətin belə acı olacağına inanmadılar. 

O dövrün vəzifə-daşıyıcılarına, rəhbərlərinə nisbətən ziyalı, fəhlə, sadə peşə sahibi olan soydaşlarımızın 
dilindən Xocalı deyimi düşmürdü. 

Xocalıya biz də getmişdik. Jurnalist həmkarım Firudin Rəsulov, şair-publisist Vaqif Bəhmənli, 
teleoperator Aydın Mansurov və bu sətirlərin müəllifi. Çox çətin ərəfə, dözüləsi müşkül olan günlər idi. 
Qəsəbədə qonşu-qonşu ilə küsülüydü. Yol-irizdə qarşı-qarşıya gələn iki nəfər - biri digərini dindirmirdi. Çünki 
erməni təbliğatı qardaşı-qardaşa düşmən etmişdi. Anası, həyat yoldaşı, qayınanası, nə bilim qayınatası erməni 
olanlar əks tərəfə - azərbaycanlılara qarşı açıq-aşkar barışmaz mövqe tutmuşdular. Göy üzünü qap-qara bulud 
bürümüşdü. Gözə nə görünürdüsə, adamın şüurunu kütləşdirir, başını gicəlləndirir, ürəyini göynədirdi. Havanın, 
iqlimin özündə ayrılıq, həsrət, qəm notları duyulurdu. Firudin müəllimin təşəbbüsü ilə o zaman qəsəbə sovetinin 
sədri işləyən Elman Məmmədovu (hazırda millət vəkilidir) soraqladıq. Çox çəkmədi onunla görüşdük. Lakin 
Elman Məmmədov bizləri soyuqqanlı qarşıladı. Üzü gülmədi, eyni açılmadı. Məramımızı biləndən sonra aram-
aram danışmağa başladı: 

- Bizə indi telekamera yox, çörək, qışdan salamat çıxmağımız üçün odun, yanacaq lazımdır. Xoş 
gəlmisiniz. Amma... İndi bizə qələm, jurnalist əvəzinə silah-sursat, əsgər-zabit gərəkdir. 

Vaqif haqlı ittihamı, tələbi bir qədər yumşaltmaq üçün dedi:  
- İstəyirik ki, Xocalının mövcud durumunu bütün dünyaya yayaq. 
E. Məmmədov ah çəkib, könülsüz, güclə eşidiləcək səslə dedi: 
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- Daha gecdir. Bakıya göndərdiyim teleqramların sayını çoxdan unutmuşam. Sanki onlar qırx ərşin 

quyunun dibinə düşür. Halımızla, vəziyyətimizlə maraqlanan yoxdur. Gün-gündən pis gəlir. Ermənilər addım-
addım bizə doğru irəliləyirlər. Camaatımız acdır. Yalavacdır. Səhərə qədər yatmırlar. Dinclikləri, rahatlıqları 
yoxdur. Arı-namusu tapdalayıb heç kim doğma ev-eşiyindən çıxmır. Hamımız Bakıdan kömək gözləyirik, qayğı 
umuruq. Bakı isə susur! Doğrudanmı bizlər bu cəzaya məhkumuq? Bəlkə biz özgə planetin vətəndaşlarıyıq?! 

Bu və ya bunlara bənzər suallara hələ də cavab tapa bilmirəm. 
 
Bir xatirə 
1989-cu ildə Dövlət Televiziya və Radio Şirkətinin Şuşada teleşəbəkəsi fəaliyyətə başladı. Gündəlik 

hazırlanan 45 dəqiqəlik verilişdən ən azı 36 rayonumuzun sakinləri Dağlıq Qarabağ olaylarından soraq tuturdu. 
Sözü gedən şəbəkədə fəaliyyətim dövründən yadımda çox xatirələr var. Lakin məhz indi onlardan biri mənə 
daha əzizdir... Növbəti verilişi Şərq dünyasının böyük sərkərdəsi Əmir Teymurun bu kəlamı ilə bitirdim: 
"Erməniləri bir millət kimi yer üzündən silmədiyim üçün gələcəkdə ya məni alqışlayacaqlar, yaxud da 
lənətləyəcəklər..." Bir neçə dəqiqədən sonra məni telefona çağırdılar. Gizlətmirəm! Canıma üşütmə düşdü. Elə 
bildim işimizə, hətta hər bir sözümüzə nəzarət edən MK-nın məlum işçisidir. Tərəddüdlə dəstəyi qaldırdım. 
Qorxmağım, şübhələnməyim əbəs imiş. O səs təkcə qulaq yox, qan yaddaşımda qalıb: 

- Alo, Telman müəllimdir? Danışan Xocalı aeroportunun rəisi mayor Əlif Hacıyevdr. Verilişə və sonda 
dediyiniz sözlərə görə sağ olun... Xahiş edirəm imkanınız daxilində biz tərəfə də təşrif buyurun. 

Həmin ərəfədə Xocalıya yerlə, şose yolla getmək əngəlliydi. Məqsədimi Şuşa Rayon İcraiyyə 
Komitəsinin sədri mərhum Mikayıl Gözəlova bildirdim. O: 

- Əlifin görüşünə getmək müqəddəs ziyarətgaha getməyə bərabərdir. Əlif kişi adamdır. Qanlı-qeyrətlidir 
- deyib, kiməsə tapşırdı ki, sabah vertolyot versin, çəkiliş qrupumuzu Xocalıya aparsın. 

Son damla qanına, axırıncı ürək döyüntüsünə kimi Xocalını tərk etməyən, canını Xocalı torpağına 
qurban verən, ölümdən sonra haqlı olaraq Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı fəxri adına layiq görülən Əlif 
Hacıyevin yerişində, duruşunda, danışığında qeyri-adi heç nə hiss etmədim. Ancaq Ermənistan tərəfdən Xocalı 
səmasında görünən təyyarələr, vertolyotlar yerə enməyib, geri qayıdanda onun böyüklüyünə inandım və qibtə 
etdim. 

Hava soyuq, səma buludlu idi. Ordan-burdan danışdıq. Nəhayət, Əlifin özü mətləbə keçdi: 
- Sizləri ona görə bura gəlməyə dəvət etməmişəm ki, bizi tərifləyəsiniz. Çağırmışam ki, deyəcəklərimi 

xalqımıza, rəhbərlərimizə çatdırasınız - deyib, susdu. Başımızın üstündə təyyarə, vertolyot gurultuları açıq-
aydın eşidilirdi. Onun razılığı ilə kameranı, mikrofonu hazırladıq. Həmsöhbətim yarızarafat, yarıciddi: 
"Ermənilərdən əsla çəkinmirəm. Amma mikrofon görəndə canıma üşütmə düşür" - dedi. Onun bu sözləri, 
fikirləri yazılmış lenti illərdən bəri ən əziz xatirə kimi yadigar saxlayıram: 

- Azərbaycanımızdan çox-çox uzaqlarda yaşayıb işləyirdim. Vəzifəm də var idi, hərbi rütbəm də 
vaxtaşırı artırdı. Vətənimizin başı üstünü qara buludlar alanda, ermənilər üstümüzə diş qıcayanda hər şeyi atıb 
respublikamıza qayıtdım. Məni bura - Xocalıya göndərdilər. Gəldim. Amma... Bilirsiniz, elə ilk gündən 
özümüzünkülərin özümüzə, öz torpaqlarımıza qarşı soyuqluğunu hiss etmişəm. Erməniləri qapıdan qovuruq, 
bacadan içəri girməyə çalışırlar. Bizimkilər isə öz torpağımıza gəlməyə belə cürət etmirlər. Hələ bu az imiş 
kimi, haqlı işimizə görə bizi danlayır, suçlu sayırlar. Bir neçə gün öncə Zori Balayanı gətirən təyyarəni yerə 
enməyə icazə vermədim. Gedib Moskvaya şikayət edib ki, onu Stepanakertə (Xankəndinə) buraxmamışıq. 
Bizim Mərkəzi Komitədən heç bilirsiniz nə qədər hədə-qorxular eşitdim?! Qardaşlar, belə yaramaz. 
Yuxarıdakıların aşağıda olanlardan qətiyyən xəbəri yoxdur. Bəzən adama elə gəlir ki, onlar azərbaycanlıların 
yox, ermənilərin tərəfini saxlayır, onların mövqelərini qoruyurlar. Yüzdən çox teleqram, məktub göndərib 
Vəzirova vəziyyət barədə məlumat vermişəm. Cavab, reaksiya, heç bir münasibət yoxdur. Di gəl ki, Balayanı 
aeroporta enməyə qoymağım bizim rəhbərlərə dərd olub. Məni, yoldaşlarımı o ki, var danlayıblar, hədələyiblər, 
təhqir ediblər... Gəlin, tarixin gərdişini unutmayaq. Bizlər gəldi-gedərik. Ancaq torpağımız əbədidir. Onun 
namusu-qeyrətini, bütövlüyünü qorumaq hər birimizin müqəddəs borcu, vəzifəsi olmalıdır. Çox təəssüf ki, 
hələlik bu, belə deyil. Özümüz-özümüzə qənim kəsilmişik, özümüz-özümüzü aldadırıq. Hərə çəkilib bir kənarda 
durub. Son fikrimi, qənaətimi deyirəm: ermənilərin hazırda bütün diqqəti məhz Xocalıya yönəlib. Çünki Xocalı 
strateji əhəmiyyətə malikdir. Əgər Xocalı getsə, bütün Qarabağ işğal olunacaq. Gəlin, qəflət yuxusundan 
oyanaq. Ölümü gözləməkdənsə, birdəfəlik ölmək daha yaxşıdır... 

Qədirsizlikdən, qeyrətsizlikdən, laqeydlikdən, bişərəflikdən, baxımsızlıqdan Xocalı təkcə işğala məruz 
qalmadı, od tutub yanmadı, həm də xəritəmizə, qeyrətimizə qapqara ləkə oldu! Əlif Hacıyevin çaldığı həyəcan 
təbilini Vəzirov, Mütəllibov, Hüseynov,.. eşitmədilər. Əvəzində biz televiziya əməkdaşlarını cəzalandırdılar. 
Şuşada fəaliyyət göstərən teleşəbəkə birdəfəlik qapandı. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
1990-cı il 20 Yanvar qanlı qırğınından sonra Ə.Vəzirov təkcə səriştəsizliyinə, maymaqlığına 

"bambılılığına görə yox, həm də millətimizə gərəksiz olduğu üçün sivişib aradan çıxdı. Hakimiyyət qaldı Ayaz 
Mütəllibova. İşğal çağlarımız, faciələrimiz, müsibətlərimiz daha da artdı. 

Mütəllibov komandası ilə Xalq Cəbhəsi rəhbərləri arasında barışmazlıq, qarşıdurma, konflikt saatbasaat 
dərinləşir, daha da genişlənirdi. Təkcə Bakıda yox, hətta respublikada ictimai-siyasi qüvvələrin başları öz 
problemlərinə - vəzifəyə necə, hansı yolla sahib olmaq istəklərinə qarışmışdı. Dünən azacıq da olsa, bizlərdən 
ehtiyatlanan qan düşmənlərimiz bu gün həyasızcasına, daha cəsarətlə üstümüzə gəlirdilər. Çünki onların fitnə-
fəsadlarına cavab verilmirdi. Vaxt, daxili hadisələr onların xeyrinə işləyirdi. Bu səbəbdən də gündə ən azı bir 
kəndimiz işğala məruz qalırdı. Soydaşlarımız doğma yurd-yuvalarından didərgin düşürdü. Günahsız qanlar 
tökülürdü, ölüm-dirim vardı. Lakin Bakı susurdu. Anarxiya, qoçuluq dövrü idi. Çanaq isə zavallı, çarəsiz, 
rəhbərsiz insanların başında çatlayırdı. Ermənilər gəlirdilər. Əzəli və əbədi düşmənlərimiz vəhşicəsinə Xocalıya 
basqın etdilər. Evlərə od vurdular. Canını götürüb qaçan uşağı, yeniyetməni, qız-gəlini, ahılı-ağbirçəyi düzlərdə, 
dərələrdə, meşələrdə haqlayıb süngülərdən keçirtdilər. Səhəri gün Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio 
Şirkəti isə hələ də sirr kimi qalan hansısa, kiminsə təsirindən elan etdi: 

"Dünən axşam ermənilər Xocalıya hücum edib: iki nəfər həlak olub, yaralananlar var". 
Bu sözləri isə o vaxtkı ölkə prezidenti Ayaz Mütəllibov demişdir: "Panika yaratmayın, camaatı 

çaşdırmayın. Xocalıda cəmi iki nəfər həlak olub". 
... 1992-ci il fevral ayının 27-si saat 11-dir. Ağdamın mərkəzində o qədər adam var ki, iynə atsalar yerə 

düşməz. Milli faciəmizi hünəri, cəsarəti, kamerası ilə yaşadan Çingiz Mustafayev, Moskva mərkəzi 
televiziyasının "Vremya" xəbərlər proqramının respublikamız üzrə müxbiri Mayis Məmmədov, Az.TV-nin 
əməkdaşları Allahverdi Əsədov, Seyidağa Mövsümov, Tahir Qarayev,... bu sərtlərin müəllifi Əlisaab Orucovu 
əhatəyə almışıq. Tələb edirik ki, şərait yaratsın, hadisə yerinə gedək, baş verən olayları görək. Meyitləri 
çöllərdən, dərələrdən, meşələrdən yığaq. 

Çingiz hönkür-hönkür ağlayır. Onu kiritmək, sakitləşdirmək mümkün deyil. Əlisaab müəllim bilmir nə 
etsin. Telefon zənglərindən daha bezib... Yaxınlıqda bir ahıl ana saçını yolur, üzünü didir, sinəsini, dizini 
döyəcləyir. Yanıqlı avazla ağı deyir. 

Kənardan kiminsə səsi eşidilir: "Ağlamaqla fələyin çarxını geri qaytara bilmərik. Gəlin əməli iş 
görək...". Hamının baxışları Əlisaab müəllimə zillənib. O, sanki donub. Lal-kar olub. Handan-hana: "Getdik!" - 
deyir. Saat 12 radələrində mindiyimiz vertolyot özü daha olmayan, yalnız adı qalan Xocalı istiqamətində uçur. 
Ya Rəbbim, o nəydi biz görürdük?! Düzlərdə, dərələrdə, kol dibində, qar üstündə qalmış cəsədləri deyirəm... 

Uzaqdan ermənilərin şənliyi, kef məclisləri görünür. Onlar hələ bizə məhəl qoymurlar. Çünki, bizi 
aparan vertolyot sovet ordusunundur. Çingizin təkidi ilə aşağı enirik. Altı cəsədi vertolyota qoyuruq. Seyidağa 
bağıra-bağıra söyür. Allahverdi bərk-bərk başına döyür. Ölmüş anasının qucağında donmuş uşağını götürəndə 
Mais müəllim dözmür, üzü-üstə yerə yıxılır... Ermənilər artıq işin nə yerdə olduğundan duyuq düşürlər. Biz 
səmtə aramsız atəş açırlar. Ancaq güllələr hədəfə dəymir. Bu dəfə Tanrı imdadımıza çatır... Çingiz Mustafayev 
hər saniyəni qənimət bilib faciəmizin qurbanlarını lentə köçürür. Ölkə prezidenti Ayaz Mütəllibovun dediklərini 
xatırlayıram: "Panika yaratmayın, camaatı çaşdırmayın. Xocalıda cəmi iki nəfər həlak olub. 

Yox, möhtərəm Mütəllibov, yenə yanılmısınız. Faktı təhrik etmisiniz, reallığı danmısınız. Aqillərimiz 
nə yaxşı deyib: "Ağası gülüm olanın, başına külüm olar..." 

 
Cinayət var, cəza nə vaxta qalır? 

 
Mərhum Çingiz Mustafayevin, Seyidağa Mövsümovun, Tahir Qarayevin çəkdikləri kadrlar erməni 

qəddarlığının ən canlı sübut - dəlilidir. Bəs niyə cinayətkarlar cəzalanmır? Belə fərz edək ki, düşmənimizin 
cəzalandırılması missiyası beynəlxalq hüquq mühafizəçilərinin işidir. Sözü-gedən quruma müraciət etmişikmi? 
Bəs qanlı hadisə baş verən zaman ölkəmizin laqeyd, bivec, öz mənafeləri üçün torpaqlarımızın işğalına göz 
yuman, soydaşlarımızın qırğınına ögey münasibət bəsləyən rəhbərlərin cəzalanması nə vaxta qalır? Yenəmi 
gözləyək? Axı qanlı faciədən nə az, nə çox, on il keçir? Bu müddət ərzində həsrətdən, intizardan, haqlı gileydən 
Xocalıda daşlar da göyərib. Bəs biz niyə susuruq?! 

 
Unutmayaq, unutmayaq... 

 
İkinci Cahan savaşı zamanı Belorusiyanın Xatın kəndini faşistlər od vurub yandırdılar. Sakinlərini 

süngüdən keçirdilər. Bunu bütün dünya bildi. Biz necə, faciəmizi təbliğ edə bilmişikmi? Nə üçün indiyə kimi o 
qanlı gecədə ermənilər tərəfindən qəddarcasına öldürülənlərin, əsir götürülənlərimizin sayını dünyaya yaymırıq? 

Nəhayət, daha bir vacib məsələ barədə. Xocalı qırğını, işğalı, faciəsi orta və ali təhsil müəssisələrində 
tədris olunurmu? Fikrimizcə, bu, uşaqların, gənclərin vətənsevərlik ovqatında formalaşması üçün ən nümunəvi 
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tədris vəsaitidir. Yəni tarixin ibrət dərsi hər zaman bizlərə örnək olmalıdır. Əgər yenə unutqan olsaq, özümüz də 
unudularıq. 

...Özümüz biganəlik göstərdik, qan düşmənlərimiz fərasətli tərpənib Xocalını əlimizdən aldı. Lakin o 
qəddarlar, işğalçılar arxayın olmasınlar ki, həmişəlik arzularına çatıblar! Qətiyyən yox! Əsla yox! Tarix boyu 
Qarabağ Azərbaycanımızın olub, olacaq da! Sən isə Xocalı, ağlama, göynəmə, misalımızı gözlə. İnan, həsrətin 
sonuna az qalıb! 

 
Telman MEHDİXANLI 

 
“Azərbaycan”.-2002.-26 fevral.-S.2. 
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Göylərə bülənd olan nalə 
 
Vahid İMANOV 
 

Xocalı od tutub yanırdı. Artıq aeroport da alınmışdı. Ermənilər şəhərin küçələrində idilər. Dəhşətdən 
başını itirib alovlar içində ora-bura vurnuxan qadınları, uşaqları, qocaları ələ salıb gülür, oda atıb yandırırdılar. 

Artıq Xocalıya axışan hərbi texnikanın qarşısını ala bilməyəcəklərini görən Nemət evlərinə tərəf qaçırdı. 
Evdə arvadı və üç balası vardı. Bir dəstə erməni məktəb binasının yaxınlığındakı evə od vurub tamaşasına 
durmuşdular. Nemət onların yanından güllə kimi keçdi. Şənlənən ermənilər onun kimliyinə fikir də vermədilər. 

Nemət evlərinin od tutub yandığını görəndə yerində donub qaldı. Alov ətrafı işıqlandırmışdı. Evin 
qarşısında qaraltılar görünürdü. Nemət bir az da irəli gəldi. Alovun işığında, deyəsən, onları paltarlarından seçə 
bildi, arvadına, oğluna oxşatdı. 

Bu fikri özündən qovmaq istəyirdi. Nəsə fikirləşib bir qərara gəlməyə çalışırdı. Ancaq nə qədər 
çalışırdısa, fikrini toplaya bilmirdi. Birdən qızı Aytəni gördü. Başını itirmiş qız düz evlərinə, ermənilərin 
durduğu yerə tərəf gedirdi. 

Nemət qışqırmaq, ciyər-parasını saxlamaq istədi. Səsi boğazında ilişib qaldı. Büdrəyib, yıxıldı. Özünü 
balasına yetirməyə çalışdı. Ermənilərin beş addımlığında idi. Onlardan biri qıza yaxınlaşdı. Qucağına götürdü. 
Nəsə deyib gülüşürdülər. Nemət dayanıb səsini içinə çəkdi. Özünü inandırmaq istədi ki, nə qədər vəhşi olsalar 
da körpəyə dəyməzdilər. Ancaq bir az əvvəl qarın üstündə qanına qəltan edilmiş iki məsum körpə görmüşdü. 
Ağlına gələn fikir bu oldu ki, erməniyə yalvarsın, özünü təslim etsin onlara, təki balasını buraxsınlar. 

Erməni körpəni başı üzərinə qaldırdı. Nemətin gözləri böyümüşdü. Nə baş verəcəyini bilmirdi. Alovun 
işığında qızının məsum sifətini aydın görə bildi. Erməni uşağı başı üzərində saxlayıb yanan evə yaxınlaşdı. 
Uşağı evin pəncərəsindən alovun içinə atdı. Aytənin qışqırtısı alovu da lərzəyə gətirdi. Alov bir anlıq səngiyib 
yenidən vulkan kimi püskürməyə başladı. Bayaqdan səsi içində boğulub qalan Nemətin naləsi yeri-göyü titrətdi. 

Yox, bu səsi, bu naləni, bu harayı Allah eşitməliydi. Axı, bu nalədən göylər də lərzəyə gəlmişdi. Bəs, 
niyə eşitməsin ki?... 

Nemətin ikinci hayqırtısı onun dəli olmasından xəbər verirdi. Bu elə bir dəli hayqırtı idi ki, ermənilərin 
də qulağını batırmışdı. Key-key onlara tərəf qaçan bu vücuda baxırdılar. Nemət iki ermənini keçib, qızını oda 
atanı boğazladı. İkisi də yolun kənarındakı çuxura yıxıldı. Nemət erməninin boğazını dişi ilə dartıb parçaladı. 
Erməninin çığırtısı əcaib bir xırıltıya, donuz xorultusuna bənzər bir səsə çevrildi. Nemət yalnız indi anladı ki, 
silahı üstündə yoxdu. Erməninin avtomatını götürüb onun yoldaşlarına tuşladı. Hələ də özlərini ələ ala bilməyən 
ermənilərin üçü də yan-yana sərildi. Nemət bundan sonra hiss etdi ki, bədənində bir yorğunluq, kəskin ağrılar 
var. Hulqumunu dartıb dağıtdığı erməni hələ də xırıldayırdı. Ona söykənib fikirləşməyə başladı. Ancaq nə qədər 
çalışdısa, heç nəyi yadına sala bilmədi. Birdən uşaqları gözünün qabağına gəldi: Bəs, Aynur hanı?.. Dəli kimi 
yerindən qalxıb ətrafı gəzdi. Oğlu ilə arvadının meyitini bir az kənara aparıb yanaşı uzatdı. Kürkünü çıxarıb 
üstlərinə sərdi. Sonra yenə axtardı, yenə axtardı. Ancaq Aynur yox idi. "Bəlkə, onu da oda atıblar?" — bu 
fikirdən dəhşətə gəldi. Onu beynindən qovmağa çalışdı. 

Yanından gəlib keçən ermənilər ona nəsə deyirdilər, nəsə soruşurdular. Ancaq Nemət heç nəyin 
fərqində deyildi. O, Aynurunu, sağ qaldığına gümanı olan balasını gəzirdi. O da ki, tapılmırdı. 

İndicə öldürdüyü ermənilərdən birinin gödəkcəsini dartıb əynindən çıxardı. Üstündəki ehtiyat patron 
daraqlarını, bıçağını, qumbaralarını götürdü. Sonra arvadı ilə oğlunun meyitləri yanında xeyli oturdu. Onları 
aparmağın mümkünsüz olduğunu anlayıb ayağa durdu. Evlərin arası ilə heç kimi saya salmadan getməyə baş-
ladı. Nə qədər getdiyini heç özü də bilmədi. Şəhərin kənarında bir erməni onu saxlayıb nəsə dedi. Nemətin 
qulaqlarında uğultu vardı, heç nə eşitmirdi. Ancaq anlayırdı ki, bu ermənidir. Bıçağı onun hulqumuna soxdu. 
Qan üstünə çiləndi. Qarla üz-gözünü təmizlədi, bıçağı sildi, sonra da meşəyə tərəf yollandı. Deyəsən, daha heç 
nə eşitmirdi. Bircə Aynur yadına düşəndə elə bil özünə gəlir, sağa-sola boylanır, nəsə axtarırdı. 

Nemət meşədə səmtini itirmişdi. Hansı tərəfə gedəcəyini bilmirdi. Harda güllə səsi eşidirdisə ora 
dönürdü. Birdən əlini cibinə atdı. Erməninin gödəkcəsinin cibində siqaret vardı. Cığırın kənarında oturub birini 
yandırdı. Kibritin işığında yerə çilənmiş qan izlərini gördü. Elə bu izi də tutub getdi. Bir az getmiş inilti səsi 
eşitdi. İki qadın, üç uşaq vardı. Tanıdı onları. Yaralı inildəyir, qırıq-qırıq danışırdı: 

— Sən durma, get. Gör körpələri neyləyirsən. Bədbəxt Gülayənin tifilini atma. Bəlkə, Nemət sağdır, 
gəlib çıxacaq... 

Nemət bu müsibətin içində sevincdən elə qışqırdı ki, ağacın budağındakı qarlar üstlərinə səpələndi. O 
qaranlıqda körpələrin üçünü də sinəsinə sıxıb öpməyə başladı. Üz-başları sarıqlı olan körpələrin hansının onun 
Aynuru olduğunu bilmirdi. 
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Yaralı keçinmişdi. Nemət dəli kimi qan, xəzəli dırnaqlarını dayaq eləyib dartıb toplayır, meyitin üstünə 

tökürdü. Onu dəfn edirdi. Özü də tələsirdi. Elə bil ağlı, huşu özünə qayıdırdı. Balasını tapmışdı. Heç olmasa onu 
xilas etməliydi. 

Hərəsi uşağın birini kürəyinə şəllədi. Üçüncünü Nemət qucağına aldı. Yola düşdülər. Tez-tez dayanıb 
ətrafı dinşəyir, sonra hərəkət edirdilər. Naxçıvanik ətrafında pusquya düşdülər. Güclə xilas oldular. Yollarını 
dəyişdilər. Qadın daha gedə bilmirdi. Taqəti yox idi. Uşaqları yerə qoydular. Nemət dedi ki, siz gözləyin, mən 
ətrafı yoxlayım, görüm hardan keçə bilərik. 

Nemətin qayıtmağı çox çəkmədi: 
— Tez olun, gedək. Qabaqda ermənilərin ferması var. Boş olmalıdır. Həm də o tərəflərdə atışma gedir. 

Yəqin köməyə gələnlər var. 
Artıq işıqlanmışdı. Ona görə də açıqlığa çıxan kimi ermənilər onları gördülər. Atışma başlandı. Qadın 

uşaqları bir çuxura salıb bədəni ilə üstlərini örtdü. 
Ermənilər də ehtiyatla döyüşürdülər. Deyəsən, ikisi yaralanmışdı. Ona görə də ürək edib irəli gələ 

bilmirdilər. Nemətin isə patronu azalmışdı. Həm də sol qolundan və çiynindən yaralanmışdı. Qan itirdiyindən 
bədənindəki zəifliyi hiss edirdi. Getdikcə gözləri qaralır, huşunu itirirdi. Artıq tətiyi çəkməyə də heyi yox idi. 

Kimsə böyrünə güclü bir təpik vurdu, onu söydü. Az sonra uşaq ağlaması eşitdi. Deyəsən, özünə gəlirdi. 
Ancaq hələ də baş verənləri dərk edə bilmirdi. 

Üç erməniydi. Dartıb uşaqlardan birini ananın əlindən aldılar. Ana oğlunu və Nemətin qızını bərk-bərk 
sinəsinə sıxdı. Erməni hırıldadı: 

— Eybi yox, onsuz da bir-bir öldürəcəyik ki, özün də yaxşı görəsən, sinənə dağlar çəkilsin. 
Ana isə susurdu. Ağlaya da bilmirdi. Eləcə gözü oynayırdı. Ermənilər ayaqları isə uşağı top kimi ora-

bura atırdılar. Körpə bir-iki dəfə qışqırdı. Sonra səsi batdı. Ana irəli dartınsa da qalxa bilmədi. 
Artıq Nemətin huşu özünə qayıdırdı. Ancaq gözləri tor görürdü. Adamları seçə bilmirdi. Hiss etdi ki, 

barmağı elə tətikdəcə donub qalıb. 
Birdən uşaq elə qışqırdı ki, Nemətin bədəni titrədi. Gözlərini daha geniş açdı. Ermənilərdən biri körpəni 

avtomatın süngüsünə keçirib yuxarı qaldırmışdı. Qızılı qan üzü aşağı süzülürdü. Nemət gücünü toplayıb 
ermənini nişan aldı. Güllə onun beynini parçaladı. O biri ermənilər dərhal Nemətin üstünə güllə yağdırdılar. Bu 
zaman köməyə gələn azərbaycanlı döyüşçülər erməniləri yerindəcə güllələdilər. 

Neçə saatdan bəri bir dəfə də dillənməyən Aynur özünü atasının üstünə atdı: 
— Ata!.. 
Dağlan-daşları lərzəyə gətirən bu fəryad Neməti kövrəltdi. Necə saatdan bəri başına gələn müsibətlər 

göz yaşlarını da qurutmuşdu. İndi gözündən iki damla yaş yuvarlandı. 
Döyüşçülər qətlə yetirilmiş körpəni də götürdülər. Nemət onu qoyub getmələrini təkid etsə də, üç 

döyüşçü onu götürdü. Yaraları ağır idi. Qırıq-qırıq danışırdı. Ancaq birtəhər arvadının və uşaqlarının başına 
gələnləri yerli-yataqlı deyə bildi. 

...Artıq təhlükəli zonadan çıxmışdılar. Nemət hiss etdi ki, son anlarını yaşayır. Gözü ilə qızını aradı. 
Bunu hiss edən qadın lap yaxına gəldi. 

— Aynur burdadır, qardaş, narahat olma. 
— Onu sənə əmanət verirəm, Səkinə bacı. İmkanın olsa özün saxla. Mənim heç kimim qalmayıb ki, onu 

tapşırım. 
— Arxayın ol qardaş. — Bu sözləri deyən kimi qadının göz yaşları yanağı ilə süzülməyə başladı. Və elə 

hönkürdü ki, əsgərlər də üzlərini yana çevirib göz yaşlarını sildilər. 
Qardaşının, bacısının və anasının qətlə yetirilməsindən xəbərsiz olan Aynur atasının çiynini qucaqladı. 
— Ata, qardaşım anamla bacımın dalınca qayıtdı. Sən onları görmədin?.. 
Nemət artıq keçinmişdi. Aynur bu sualın cavabını çox illər sonra onu böyüdüb boya-başa çatdıran 

Səkinə anadan eşidəcək. 
 

“Xalq qəzeti”.-2002.-26 fevral.-№41.-S.1,3 
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Əsrin faciəsi 
 
Erməni silahlı quldurlarının və onların havadarlarının 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 

Xocalıda dinc əhaliyə qarşı törətdikləri görünməmiş qırğından on il ötür. İctimaiyyətin marağını nəzərə 
alaraq Xocalı soyqırımının qara ildönümü münasibətilə fevralın 23-də respublika televiziyası ilə efirə getmiş 
"Əsrin faciəsi" verilişinin mətnini oxuculara təqdim edirik. 

 
APARICI: 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində ermənilər tərəfindən 

törədilmiş qırğın Azərbaycanın tarixinin ən faciəli, ən dəhşətli səhifəsi idi. 
Tariximizə görünməmiş müsibət kimi daxil olan bu günün intiqamını almayana qədər nə babalarımızın 

ruhu, nə də gələcək nəsil bizi bağışlamayacaqdır. Çünki bu dəhşətli faciənin baş verməsində çoxlarımız 
günahkarıq. Ona görə günahkarıq ki, təkcə Xocalıda yox, Malıbəylidə, Meşəlidə, Qaradağlıda baş vermiş qanlı 
olaylar da olmaya bilərdi. Həm də nəinki bu qanlı olaylar, bütövlükdə Qarabağ problemi olmaya bilərdi. Əgər 
respublikanın o vaxtkı rəhbərləri Moskvaya kölə, qul xidməti göstərməsəydilər, 1988-ci ildə əliyalın xalq Xan-
kəndiyə yürüş edəndə onun ayaqları altına yaylıq atılmasaydı, Ermənistandan qovulan soydaşlarımız Dağlıq 
Qarabağ ərazisində yerləşdirilməsinə Vəzirovun tapşırığı ilə əngəl törətməsəydilər. Ən başlıcası, torpaqlarımızın 
verilməsi ilə siyasi divident qazanmağa çalışan iqtidar-müxalifət didişməsi olmasaydı nə bu gün Xocalı 
ağrılarını, nə də ki, Qarabağ itkisini yaşayardıq. Ona görə də baş vermiş bu qanlı olaylar hər zaman yad 
edilməli, erməni vəhşiliyi, erməni faşizmi lənətlənməli, erməni dəyirmanına su tökən milli dönüklərimiz isə 
nifrətlə damğalanmalıdır. Tarixin bu faciəli dərsləri hər zaman öyrənilməlidir. 

1988-ci ilin fevralında Xankəndidə başlayan mitinqlər Azərbaycan xalqı tərəfindən nifrət və hiddətlə 
qarşılansa da, Moskvanın göstərişi ilə rəsmi Bakı bu olaylara başqa yozum verdi. Guya ermənilər torpaq yox, 
sosial problemlərin həllini istəyirlər. Lakin cidanı çuvalda gizlətmək mümkün olmadı. Ermənistan ərazisindən 
qovulmuş soydaşlarımızın ilk dəstələri Azərbaycana gəldilər. Ondan sonra məhz ermənilərin ssenarisi ilə 
Sumqayıtda məlum talanlar törədildi. Ardınca Ağdamda ilk insident baş verdi. Artıq rəsmi Moskva da, Bakı da 
bilirdi ki, ermənilərin istədiyi nədir. Amma bununla belə, məqsəd bilərəkdən gizlədilirdi. Bakıda isə erməni-
Azərbaycan dostluğunun təbliğinə başlanıldı. 

ARİF ƏLİYEV (Ağdərə rayon partiya komitəsinin sabiq ikinci katibi): O vaxtkı respublika rəhbərləri 
qətiyyətsizlik, etinasızlıq, səriştəsizlik göstərirdilər. Hadisələrin inkişafına, ermənilərin bu hərəkata necə 
qoşulduğuna ya dərindən bələd deyildilər, ya da bələd olmaq istəmirdilər. Heç bir tədbir görmürdülər. Mən sizə 
kiçik bir fakt deyim: hələ 1988-ci ildə, hadisələr başlayandan bir az sonra vilayət partiya komitəsinin birinci 
katibini dəyişməli oldular. Mərkəzi Komitənin birinci katibi Kamran Bağırovun razılığı ilə qatı millətçi, erməni 
hərəkatının başçısı, demək olar ki, mitinqləri, yürüşləri təşkil edən Henrix Poqosyanın namizədliyi irəli sürüldü. 

İşə baxın ki, büro bu namizədliyi verəndən sonra plenum başlayana qədər Mixail Qorbaçov zəng vurub 
Henrix Andreyeviçi bu vəzifəyə namizədliyi göstərildiyi üçün təbrik etmişdi. Vilayətin rəhbərlərinin hər biri 
deyirdi ki, 1923-cü ildən bu vaxtadək nəinki baş katib,- yəni mən 1923-cü il deyəndə Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayətinin yaranmasını nəzərdə tuturam, Mərkəzi Komitənin-sıravi katibi də, şöbə müdiri də Dağlıq Qarabağa 
zəng etməyibdir. Ancaq kuratorlar zəng ediblər. Görün, bu hadisə haralara gedib bağlanırdı. Ancaq bizimkilər 
bunu da başa düşmədilər, Qorbacovdan imdad, göstəriş, kömək gözlədilər. Bu cür hadisələr gələcəkdə Xocalı 
soyqırımına aparan yol idi. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağın itiril-məsinə, azərbaycanlıların qırğınına aparan yol 
idi. 

1989-cu ildə Mərkəzi Komitənin birinci katibi Vəzirovun razılığı ilə vilayətdə Xüsusi idarəetmə 
Komitəsi yaradıldı. Erməni millətçilərindən də qatı millətçi olan, Azərbaycan xalqının düşməni Arkadi Volski 
bu komitənin sədri təyin olundu. Üç gün sonra yığıncaqların birində o, öz proqramını elan etdi: Dağlıq Qarabağ 
üçün SSRİ Dövlət Plan Komitəsində, SSRİ Maliyyə Nazirliyində 16-cı respublika kimi sətir araşdırmışam. 
Bunun qarşısında Azərbaycan rəhbərləri nə etdilər? Arkadi Volskini təntənəli surətdə SSRİ Ali Sovetinə 
deputatlığa namizəd göstərdilər, deputat seçdirdilər. 

ŞAHMAR USUBOV (Xocalı rayon icra hakimiyyətinin başçısı): Hamının yadındadır ki, Xocalı 
hadisəsi başlanmamışdan əvvəl SSRİ Ali Soveti bir qərar çıxardı. Həmin qərarda göstərilirdi ki, Dağlıq Qarabağ 
iqtisadi cəhətdən çox zəifdir, geridə qalmışdır. Ona görə də o vaxt 400 milyon manata yaxın pul ayırdılar ki, 
Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi inkişafı təmin edilsin. Həmin vaxt mərkəzdə rəhbərlikdə əyləşən şəxslərin 
göstərişləri yerlərdə bizimkilər tərəfindən də qəbul olunurdu. Alınmış həmin pullardan ermənilər sosial-iqtisadi 
inkişaf adı altında özlərinin silahlanması, silahlı dəstələrin yerləşdirilməsi, gələcəkdə torpaqlarımızın işğalı üçün 
bünövrə yaradılması ilə məşğul idilər. Bizim rəhbərlik isə Xocalı ərazisində ancaq fabriklər, yaşayış binalarının 
tikintisi sahəsində iş aparırdılar. Ərazilərimizin gələcəkdə işğalının qarşısını almaq üçün, demək olar ki, heç bir 
iş görmədilər. Düşünmədilər ki, müharibə vəziyyəti yarana bilər. 
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1988-ci ildə Ermənistandan azərbaycanlıların qovulması prosesi başlandığı vaxtdan Dağlıq Qarabağdan 

da azərbaycanlılar köçməyə başladılar. O vaxt evlərin, kəndlərin dəyişdirilməsi prosesi başlanmışdı. Lakin 
bizim Mərkəzi Komitənin rəhbərliyində olanlar buna yol vermədilər. Xocalıya da 130 ailə köçərək yerləşmişdi. 
Bu ailələri yuxarıların göstərişi ilə oradan məcburən çıxardılar, respublikanın başqa yerlərinə apardılar, 
Xocalıda məskunlaşmasına imkan vermədilər. O vaxt Ermənistandan təkcə Xocalıya yox, Malıbəyli, Quşçular 
kəndlərinə, eləcə də Şuşaya və başqa yerlərə köçüb gələnlər vardı. Mərkəzi Komitənin katibi Telman Orucov 
gəlib Şuşada əyləşdi, Ermənistandan köçüb gələn azərbaycanlılar arasında təbliğat aparmağa başladılar ki, sizə 
ev də, yer də, həyətyanı sahə də verəcəyik, hər şeylə təmin edəcəyik. Həmin əhalini məcburi qaydada oradan 
köçürdülər. Bu da ermənilərin siyasətinin həyata keçməsinə kömək etmək demək idi. Bizim bacarıqsız, öz 
vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməyən, siyasətdən baş çıxarmayan rəhbərlərimiz buna kömək edir, ermənilər isə 
müharibəyə hazırlıq işini aparırdılar. 

Dediyim kimi, o vaxt Xocalıda evlər tikilirdi. Ermənilər isə müharibəyə hazırlaşırdılar. Həmin vaxt 
Azərbaycanda yerlərdə hərbi hazırlıqla əlaqədar, demək olar ki, dövlət səviyyəsində heç bir iş görülmürdü. 
Əhalinin silahlandırılması, müharibəyə hazırlıq məsələləri tam yaddan çıxmışdı. Üstəlik, camaatda olan ov 
tüfənglərini də yığışdırırdılar. 

1988-ci ildə Ermənistandan azərbaycanlılar çıxarıldıqdan sonra ikinci proses başlandı. Dağlıq 
Qarabağda Xankəndi şəhərindən, əhalisi qarışıq olan kəndlərdən azərbaycanlıların qovulması prosesi həyata 
keçirildi. Bu proses 1989-1990-cı illərdə davam etdirildi və 1991-ci ildə yekunlaşdı. Harada ki, azərbaycanlılar 
yığcam şəkildə yaşamırdılar, onları o yerlərdən təmizlədilər. Bu təmizləmə prosesində həmin vaxt hakimiyyətdə 
olan Ayaz Mütəllibov, onun göstərişlərini yerlərdə həyata keçirənlər, hakimiyyətə gəlmək istəyən Xalq 
Cəbhəsinin rəhbərləri əlbir işləyirdilər. Onlar erməni siyasətinin həyata keçirilməsinə bir növ kömək edir, şərait 
yaradırdılar. Bilirsiniz ki, 1990-cı ildə Xankəndidə ermənilər azərbaycanlıların evlərini yandırdılar, onları 
oradan qovdular. Vaxtilə Xankəndi şəhərində 16 min azərbaycanlı yaşayırdı, şəhərin əhalisinin təxminən 30 
faizdən çoxu onlar idi. 16 min azərbaycanlı Xankəndidən qovuldu. Bizim respublikanın rəhbərliyi isə həmin 
qovulmuş əhalinin yerləşdirilməsi ilə məşğul idi. Yəni öz torpaqlarından qovulmuş azərbaycanlıların 
yerləşdirilməsinə çalışırdı. 

APARICI: Ermənilərin öz çirkin niyyətlərini həyata keçirmək üçün seçdikləri ilk hədəf Xocalı şəhəri 
oldu. 1988-ci il sentyabrın 18-dən 10 mindən artıq erməni Xankəndidən Xocalıya yürüş etdi. Xocalı sakinləri 
bunun qarşısını mərdliklə aldılar. Ermənilər geri oturduldu. Lakin Moskvanın və Bakının qanun keşikçiləri yenə 
xalqımızın qeyrətli oğullarını günahkar bildilər. 

MURAD ŞÜKÜROV (Xocalı rayon təhsil şöbəsinin müdiri): Yadımdadır ki, 1988-ci ilin sentyabrında 
Xocalı şəhərində ilk silahlı toqquşma oldu. On minlərlə erməni Xocalıya hücum etdi. Xocalı sakinləri bunun 
qarşısını almaqla, demək olar ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində azərbaycanlıların ilk qəhrəmanlıq səhifəsini 
yazdılar. Onun əvəzində yenə Azərbaycan rəhbərliyinin,— həmin vaxt Vəzirov Azərbaycanda birinci katib 
işləyirdi,— qətiyyətsizliyi, laqeydliyi nəticəsində Xocalı sakinlərindən 8 nəfəri, öz torpağını müdafiə edən 
insanlar həbs olundular. Onlardan iki nəfəri iki il istintaqsız, mühakiməsiz Azərbaycanın və Rusiyanın 
həbsxanalarında saxlanıldı. Bu qətiyyətsizliklər davam edə-edə Xocalı faciəsinə doğru aparırdı. Bəlkə də on 
dəfələrlə Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağı ermənilərdən təmizləmək imkanına malik idi. Çox təəssüf ki, 
bu imkanların heç birindən istifadə olunmadı. 

Aydındır ki, o vaxt yaşadığımız ölkə böyük Sovet ittifaqı idi. O zaman mərkəzin nümayəndələrindən, o 
cümlədən Polyaniçkodan istifadə edib, Dağlıq Qarabağı ermənilərdən təmizləmək mümkün idi. Mən bildiyimə 
görə, 1991-ci ildə Dağlıq Qarabağda ermənilərin yaşadıqları təxminən 21 kənd onlardan təmizlənmişdi. 

Çox normal şəkildə, pasport rejimi yoxlanılaraq, Ermənistandan gəlmiş hərbçilər kəndlərdən çıxarılan 
kimi, oradakı ermənilər özləri çıxıb gedirdilər. Bunu davam etdirmək də mümkün idi. Artıq Dağlıq Qarabağa 
Ermənistandan gəlmiş azərbaycanlıların köçürülməsi mümkün idi. Hər şey hazırlanmışdı. Məhz bu ərəfədə Xalq 
Cəbhəsi ilə Ayaz Mütəllibovun arasında münaqişə başlanmışdı. Elə bir vəziyyət yarandı ki, Azərbaycanda adi 
riyaziyyat müəllimi ölkənin müdafiə naziri oldu. Hərb elmindən, xarici və daxili siyasətdən başı çıxmayan 
adamlar Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlamışdılar.  

SADİR MƏMMƏDOV (keçmiş Dağlıq Qarabağ daxili işlər idarəsi rəisinin müavini): Ayrı-ayrı siyasi 
partiyalar çalışırdılar ki, hakimiyyətə gəlsinlər. Hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Ölkənin rəhbərliyi isə 
qətiyyətsizlik göstərirdi. Dağlıq Qarabağda hansı hadisə baş verirdisə, biz bunun haqqında əvvəlcədən teleqram, 
telefon vasitəsilə, yazılı surətdə yuxarıya — Bakıya, yəni mərkəzə məlumat verirdik, bu sənədlər də var. Qəti 
qərar qəbul edən yox idi. Hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Xalqı səfərbər etmək, ermənilərə qarşı 
mübarizə aparmağa yönəltmək sahəsində iş aparılmırdı. Moskva isə — öz siyasətini yeridirdi. Bu hadisələrin 
başlanğıcı öz nəticəsini Tuğ kəndinin işğalında göstərdi. Azərbaycanlılar oradan qovuldu. Xocavənddən 
azərbaycanlılar çıxarıldı. Sonra vertolyot qəzası baş verdi. Nəhayət, Xocalı kimi strateji əhəmiyyətli ərazi 
itirildi. Əgər o vaxt respublika rəhbərliyi qəti qərar qəbul edib orada öz mövqeyini möhkəmlətsəydi, yaxınlıqda 
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yerləşən Əsgəran rayonunu da ələ keçirib Xocalını möhkəmləndirsəydi, mən sizi inandırıram ki, xalqımızın 
başına sonrakı müsibətlər gəlməzdi. O vaxt biz polis işçisi kimi nə etdik? Məsələn, 1990-cı ilin mayına qədər 
Xocalı hava limanına bir gündə Yerevandan 32 dəfə Yak-40 təyyarəsi enirdi. Nazirlər Soveti ilə danışıldı, 
Təşkilat Komitəsinə tələbnamələr göndərdik, təkid etdik, Azərbaycan kəndlərində polis bölmələri yaradıldı. O 
cümlədən, Xocalı şəhər polis bölməsi yaradıldı. Xocalı hava limanına, rəhmətlik Əlif Hacıyev rəis təyin edildi, 
ermənilər vaxtilə onu da ləkələmişdilər. Xocalıda polis bölməsi yaradıldıqdan sonra Yerevandan gələn təyyarə 
reyslərinin sayını azaldaraq, gündə bir reysə, nəhayət, həftədə iki reysə qədər endirə bildik. 

O vaxt Ermənistandan silahlı dəstələr gəlirdi. Bizə silah vermirdilər. Bizdəki yalnız "Makarov" markalı 
tabel silahları idi. Ermənilər milli ordu yaratdıqları bir dövrdə bizimkilər Xocalıda məktəb tikirdilər. Axullu, 
Qaradağlı, Xocalı, Sırxavənd, Umudlu və Kərkicahanda tikinti ilə məşğul idilər. Ancaq ermənilər bu müddətdə 
silahlanmaqla, milli ordu yaratmaqla məşğul idilər. Əlbəttə, respublika rəhbərliyi lazımi işləri görməli idi. Mən 
yenə də deyirəm, tam qətiyyətsizlik, siyasi mübarizə, hakimiyyətə gəlmək cəhdləri, "biz sonradan o torpaqları 
qaytararıq" düşüncəsi böyük səhvlərə səbəb oldu. Məsələn, Ağdamın özündə neçə cəbhə, qrup var idi? Onların 
heç birinin fikri digəri ilə düz gəlmirdi. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağın ərazisində... 

1991-ci il noyabrın 26-da Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti bir qurum kimi ləğv olundu. Sonra bir idarə-
Daxili İşlər İdarəsi yaradıldı. Respublikanın 24 rayonunu həmin Daxili İşlər İdarəsinin tabeliyinə verdilər. 
Orada nə qədər qüvvə vardı! İşlər düzgün təşkil olunsaydı, hərbiləşdirmə aparılsaydı başımıza bu bəlalar 
gəlməzdi. 

Bir səhvə də yol verildi. Artıq sovet qoşunları Dağlıq Qarabağı tərk etməli idi. Onların əllərində olan 
çoxlu döyüş sursatının, ağır hərbi texnikanın, artilleriyanın, döyüş maşınlarının, avtomat silahların, 
avtomobillərin hamısı Dağlıq Qarabağın ərazisində qaldı. Yalnız Xalq Cəbhəsinin təkidi ilə həmin texnikanı 
oraya verdilər. Halbuki o vaxt bizim özümüzün elə bir silahımız yox idi. 

APARICI: 1988-ci ildə müharibəyə açıq şəkildə hazırlaşan ermənilər öz niyyətlərini gizlətsələr də, 
rəsmi Bakı xalqı sülhə çağırmağa davam edir, Dağlıq Qarabağa humanitar yardımı gücləndirirdi. Erməniləri hər 
vəchlə razı salmağa çalışır, onların nazı ilə oynayırdılar. Hətta ermənilərə xoş olsun deyə, Vəzirovun göstərişi 
ilə Qarabağ əhalisindən ən adi ov silahları yığılır, Ermənistandan qovulmuş soydaşlarımızın Qarabağda 
yerləşdirilməsinin qarşısı alınırdı. 

1992-ci ilədək Xocalıda tabel silahından əlavə, cəmi 2-3 avtomat silah olmuşdur. Hətta 1991-ci ilin 
sonunda Xocalı sakinlərinin əldə etdikləri sovet qoşunlarına məxsus külli miqdarda hərbi sursat rəsmi Bakının 
və general Dadaş Rzayevin göstərişi ilə geri alınaraq, Xankəndiyə yola salınmışdı. 

GÖYÜŞ HƏSƏNOV (Xocalı sakini): Mən o vaxt, Xocalının işğalı ərəfəsində şəhər İcraiyyə Komitəsi 
sədrinin müavini işləyirdim. O zaman, demək olar, Xocalı tam mühasirədə olanda hamımız çalışırdıq ki, 
əlimizdən gələni edək. Avtomat silahlarımız yox idi. Belə bir vaxtda Xankəndi istiqamətində hərəkət edən rus 
ordusuna məxsus ağır texnikanı, döyüş maşınlarını saxlamaq qərarına gəldik. Tofiq Hüseynov Xocalı 
aeroportundakı posta məlumat verdi, o texnikanın qarşısını kəsdi. Biz ruslarla əlaqəyə girdik ki, həmin texnikanı 
alaq və Xocalını müdafiə edək. Onlar bizimlə razılaşmadılar. Mən Azərbaycan dilində Tofiq Hüseynova 
göstəriş verdim ki, gəlin bunları tərksilah edək. Bunu deyən kimi Xocalının özünümüdafiə batalyonunun üzvləri 
tez onların avtomatlarına əl atdılar, həmin silahları aldıq və Adil Quliyevin dəstəsinin üzvləri döyüş 
maşınlarının üzərinə çıxaraq əllərindəki qumbaralarla hədələyərək hərbçilərə dedilər ki, siz bu texnikanı 
verməsəniz, biz onları partladacağıq. Onlar məcburiyyət qarşısında qalıb döyüş maşınlarını da bizə verdilər. 15 
avtomat silahla birlikdə 3 döyüş maşınını onlardan aldıq. Dadaş Rzayev də o zaman həmin sahə üzrə komandan 
idi. Onun göstərişi ilə batalyon komandiri Tofiq Hüseynov bu texnikanı buraxdırdı. 

ELMAN MƏMMƏDOV (Xocalı İcra hakimiyyətinin sabiq başçısı, Milli Məclisin deputatı): O dövrdə 
Azərbaycana Kamran Bağırov rəhbərlik edirdi, Mərkəzi Komitənin birinci katibi idi. Mitinqlər gedən vaxt 
Kamran Bağırov Mərkəzi Komitənin bir neçə işçisi ilə Xankəndinə gəldi. Orada onu rüsvay etdilər, ünvanına 
təhqiramiz sözlər dedilər və o, qayıdıb getdi. Sonra hakimiyyət dəyişdi, Əbdürrəhman Vəzirov hakimiyyətə 
gəldi. Artıq 1988-ci il may ayının axırlarında - iyun ayının əvvəllərində Ermənistandan ilk qaçqınlar gəlməyə 
başladı. O vaxt biz Xocalıda Ermənistandan qovulmuş 130 azərbaycanlı ailəsini qəbul etdik. 500-dən çox ailə 
Şuşaya və ətraf kəndlərə gəlmişdi. Buna Azərbaycan rəhbərliyinin münasibəti necə oldu? Başda Əbdürrəhman 
Vəzirov olmaqla, Azərbaycan rəhbərliyi ermənilərin təkidi ilə tələb etdi ki, Ermənistandan Dağlıq Qarabağa 
gəlmiş azərbaycanlılar oradan çıxmalıdır. Bir nəfər də olsun orada qalmamalıdır. Əlbəttə, biz bunun əleyhinə 
çıxdıq və buna imkan vermirdik. 

Nəhayət, belə bir hadisə oldu: 1988-ci il sentyabrın 18-də ermənilər 10-12 min nəfərlik dəstə ilə 
Xankəndidən Xocalıya hücum etdilər. Biz onların qarşısını aldıq. Düzdür, ölüm-itim oldu. Onda mən, Rafiq 
Mürsəlov, Murad Şükürov — üçümüz Bakıya, Əbdürrəhman Vəzirovun qəbuluna gəldik. Bir tələbimiz vardı — 
Ermənistandakı yurd-yuvasından qovulmuş azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməlidir! Ancaq bunun 
əleyhinə çıxan Əbdürrəhman Vəzirov bizi cinayətkar adlandıraraq təhqir etdi. Mənə dedi ki, sən qan tökmüsən, 
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erməniləri öldürmüsən. Orada Ermənistandan gəlmiş bir nəfər də azərbaycanlı qalmayacaq. Mən söz vermişəm 
ki, onların hamısını oradan çıxaracağıq. 

O vaxt Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi bürosunun 11 oktyabr tarixli məlum bir 
qərarı oldu. Dağlıq Qarabağın və Xocalının iqtisadiyyatının inkişafı haqqında qərar verdilər. Biz gəlmişdik 
deyək ki, Ermənistandan qovulan azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağda yerləşdirilsin, bəlkə onda ermənilər öz 
haqsız tələblərini dayandırarlar. Ancaq bunlar Dağlıq Qarabağda tikinti işləri aparmağa, sənaye və kənd 
təsərrüfatı obyektləri, yaşayış evləri inşa etməyə başladılar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin liderləri o vaxt 
respublikada həlledici qüvvəyə malik idilər. Onlara vəzifə, kabinetlər, silah, xidməti maşınlar, böyük 
səlahiyyətlər verilmişdi. Ayaz Mütəllibov güc nazirliklərini özünün əleyhdarlarına vermişdi. Özü isə səriştəsiz, 
cəsarətsiz, qabiliyyətsiz, qətiyyətsiz bir rəhbər kimi ortada qalmışdı. Xocalı faciəsinə qədər olan dövrdə 
Azərbaycanda belə bir vəziyyət hökm sürürdü. Yəni Dağlıq Qarabağda, həm ermənilər, həm də azərbaycanlılar 
tərəfdə tikinti işləri gedirdi. Ermənilərin yaşadıqları ərazilərdə tikinti işlərini Ermənistan, azərbaycanlıların 
yaşadıqları ərazilərdə isə Azərbaycan aparırdı. Fikir verin, bu iş heç bir məntiqə, siyasətə, idarəetməyə sığan 
hərəkət deyildi. Müharibəni, münaqişəni uduzmağımızın növbəti pilləsinin biri də bu idi. Ayaz Mütəllibov 
hakimiyyətdən gedənə qədər zəif rəhbər kimi tanındı, tarixdə də belə qaldı. 

APARICI: Xocalı erməniləri ona görə çox narahat edirdi ki, bu şəhər Şuşa ilə Ağdamı birləşdirən və 
Xankəndi ətrafında ən iri yaşayış məntəqəsi idi. Ona görə də mütəmadi olaraq Xocalıya hücumlar edilir, xalqın 
gözü qorxudulurdu. Bunun müqabilində isə rəsmi Bakı Xocalıda müdafiə yox, tikinti işlərini gücləndirirdi. 

VAHİD ƏLİYEV (Xocalı sakini): Azərbaycanın o vaxtkı hakimiyyəti, istər Kamran Bağırov, istər 
Əbdürrəhman Vəzirov, onlardan sonrakı Ayaz Mütəllibov müəyyən mənada problemi Moskvanın üzərinə 
atmaqla özlərini kənarda qoyurdular. Onlar Moskvanın diktəsi ilə oturub-durmaqla öz kreslolarını qorumağa 
çalışırdılar. Onların bu hərəkətləri son nəticədə Azərbaycan torpaqlarının işğalına şərait yaratdı, özlərinin isə 
hakimiyyətdən getməsinə səbəb oldu. 

Ağrılı cəhət budur ki, hakimiyyətdə olan həmin adamların yarıtmaz siyasəti nəticəsində Azərbaycanın 
həm torpaqları getdi, ikinci tərəfdən də, ölkəmizin Dağlıq Qarabağda, ətraf rayonlarda, habelə Ermənistan 
ərazisində yaşayan yüz minlərlə soydaşımız öz dədə-baba yurdlarından didərgin salındı, torpaqlarını tərk etmək 
istəməyən adamlar faciələrlə üzləşdi, qırğınlara məruz qaldılar. 

Xocalı Dağlıq Qarabağın, səhv etmirəmsə, işğal olunan 14-cü, yaxud 15-ci yaşayış məntəqəsi idi. 
Azərbaycanda 1991-ci ilin sonuna qədərki hakimiyyətin məsələyə münasibətini müəyyən mənada başa düşmək 
mümkündür. Çünki o dövrdə hələ SSRİ mövcud idi, vahid idarəetmə vardı. Ən acınacaqlı cəhət o idi ki, SSRİ-
nin süqutundan sonra da torpaqlarımızın müdafiəsi istiqamətində lazımı səviyyədə tədbirlər görülmədi.  

Bir faktı xatırlatmaq istəyirəm: 1991-ci il oktyabr ayının 9-da Azərbaycanda artıq müdafiə nazirliyi 
yaradılmışdı. Qəribədir ki, torpaqlarımızın işğalı da həmin vaxtdan sonra sürətləndi. Düzdür, 1991-ci ilin avqust 
ayında Tuğ kəndi ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdu. Bir az sonra imarətqərərvənd işğal edilmişdi. 
Azərbaycan özünü müstəqil dövlət elan etmişdi, Müdafiə Nazirliyi yaranmışdı, amma torpaqlarımızın müdafiə 
edilməsi istiqamətində heç bir tədbir görülmürdü. 

Əvəzində Azərbaycanda mülki şəxslərdən, o dövrdə müxalifətdə dayanan qüvvələrdən ibarət müdafiə 
şuraları yaradılırdı. O vaxtkı rəhbərlik buna, bəlkə də, özü şərait yaradırdı ki, məsuliyyəti üzərindən atsın. Guya 
ki, torpağın müdafiəsi ilə Etibar Məmmədov, Rəhim Qazıyev kimi adamlar məşğul olacaqlar. Sonradan məlum 
oldu ki, Rəhim Qazıyev kimilərinin fəaliyyəti də Moskvanın siyasəti ilə əlaqələndirilirdi. Sadəcə olaraq, belələri 
Moskva tərəfindən demokratik qüvvələrin içərisinə atılmış adamlar idi. 

RAFİQ MÜRSƏLOV (Xocalı sakini): Bu faciənin törədilməsində, Qarabağın işğalında, 
torpaqlarımızın 20 faizinin itirilməsində o vaxtkı rəhbərliyin böyük günahı vardır. 1988-ci ildə bu hadisələr 
başlananda, Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi barədə tələblər irəli sürüləndə bunların qarşısı alınmalı idi, 
lakin belə olmadı. Ayaz Mütəllibovun rəhbərliyi dövründə bir neçə kəndimiz ermənilər tərəfindən işğal 
olunmuşdu. Bizim Meşəli birinci işğal olunan kəndlərdən idi. Halbuki Ayaz Mütəllibov o vaxt kəndə getmiş, 
camaatla görüşmüşdü, ancaq heç bir tədbir görmədi. 

Həmin kənd 25 nəfərə qədər şəhid verdi. Ancaq yenə tədbir görmədi. Ondan sonra o biri kəndlər işğal 
olundu. Kəndlərimiz işğal olunduqca, elə bil, Ayaz Mütəllibovun üstünə sərin su səpirdilər. Hər kənd getdikcə, 
birinə general rütbəsi verirdilər. Cəmilli kəndi alınan günün səhəri Dadaşova general rütbəsi verdilər. 

Malıbəylı, Quşçular kəndləri Xocalının lap yaxınlığındadır arası iki kilometrdən artıq olmaz. Xankəndi 
ilə də arası təxminən o qədərdir. Bu kəndlər faciə ərəfəsinədək mühasirədə qalıblar. Malıbəyli kəndinin camaatı 
fevralın 11-də çıxdı. Mən özüm Malıbəylidənəm. 1985-ci ildən Xocalıda işləyirdim. Camaatımızla 15 dəfə 
Ayaz Mütəllibovun qəbulunda oldum. Ömrüm boyu yadımdan çıxmaz, camaatımız da bilirdi ki, Xocalını faciə 
gözləyir. Mən qəbulda dedim ki, Ayaz Niyazoviç, Malıbəylidən sonra ermənilər Xocalı camaatını qıracaqlar. 
Xocalının müdafiəsi yoxdur, səni aldadırlar. Etibar Məmmədov, Rəhim Qazıyev də oturmuşdular. Dedim onlar 
səni aldadırlar. Xocalının heç bir müdafiəsi yoxdur, sənin başının altına yastıq qoyurlar. Sən camaatın qayğısına 
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qal, Xocalıda ermənilər müsibət törədəcəklər. Amma o, başını yırğalamaqla bildirirdi ki, aydındır, başa 
düşürəm. Nə isə, sözümüzü deyib çıxdıq, ondan 10-15 gün sonra Xocalı faciəsi törədildi. 

APARICI: Hadisələrin inkişafı göstərirdi ki, Xocalının süqutu yaxınlaşır. Lakin bu süqut xalqdan 
savayı heç kimi narahat etmirdi. Çünki Xocalının süqutu həm də müxalifətə sərf edirdi. Mütəllibov Xocalının 
süqutu ilə göstərmək istəyirdi ki, ondan vəzifə qoparan Rəhim Qazıyevlər, Fəhmin Hacıyevlər və növbədə 
duran daha neçə-neçə meydan qəhrəmanı danışmaqdan başqa heç nə bacarmırlar. O vaxtki müxalifət liderləri 
isə Xocalının verilməsi ilə Mütəllibovu hakimiyyətdən devirmək istəyirdilər. Son nəticədə onların istəyi baş 
tutdu. 1992-ci ilin fevralında tariximizə iqtidar-müxalifət didişməsi hesabına görünməmiş bir faciə yazıldı. 

FAMİLƏ NOVRUZOVA (keçmiş döyüşçü): 1991-ci ildə Bərdə rayonundan könüllü olaraq Xocalıya 
müəllim işləməyə getmişdim. Xocalı yaşıllıqlar qoynunda gözəl bir şəhər idi. Hər gün, hər gecə Xocalı raket 
atəşinə tutulurdu. "Alazan" tipli raketlər hər gün Xocalının başına yağdırılırdı. Mənim ürəyim dözmədi. 
Müəllimliyi müvəqqəti dayandırıb Tofiq Hüseynovun komandir olduğu özünümüdafiə taburunda könüllü 
xidmətə başladım. 

Xocalı faciəsindən əvvəl, yanvar ayının 25-də tabura ərzaq və sursat apararkən gecə Xocalı 
aeroportunda ağır kantuziya aldım, səhərə qədər qarın üstündə qalmışam, burnumdan və qulağımdan qan axırdı. 
Yanvarın 28-də komandir məni vertolyotla Ağdama göndərdi. Valeh Abbasov, Nazim Abışov, Rəhman 
İsmayılov mənimlə bərabər Ağdama gəldilər. Məni maşınla Bərdə xəstəxanasına yola salıb, özləri isə Bakıya 
sursat dalınca getdilər. Bu, Xocalı ilə mənim sonuncu görüşüm oldu. 

Xocalı faciəsindən sonra mən xidmətimi Ağdamda, Eldar Bağırov adına taburda davam etdirdim. Mən 
orada Xocalıdan gətirilən şəhidlərin cənazələri qarşısında and içdim ki, bacardığım qədər kişilərlə çiyin-çiyinə 
səngərdə olacağam. Allahverdi Bağırovun vasitəçiliyi ilə dəyişdirilən əsirləri görəndə, inanın ki, dəhşətə 
gəlirdim. Onlar elə vəziyyətə salınmışdılar ki, baxmaq mümkün deyildi. Ayaqlarının altındakı qalın dəri də 
sallanırdı. Qız-gəlinlər nə vəziyyətdə idilər. Əsə-əsə deyirdilər ki, bizdən heç nə soruşmayın. Mənim keçmiş 
komandirim Tofiq Hüseynov özü də orada şəhid oldu. Onun cəsədini martın 19-da çox çətinliklə aldıq. Həmin 
vaxtdan on il keçməsinə baxmayaraq, komandirim Tofiq Hüseynovun gözəl xanımı Məxmər xanım hələ də 
gəlib çıxmayıbdır. Onun atası, qardaşı Bakir, bacısı Qətibə hələ də əsirlikdədirlər. Onların taleyi barədə heç bir 
məlumat yoxdur. Təkcə bunlar deyil, Xocalıdan olan əsirlərin yolunu bu gün də gözləyirlər. 

XOCALI SAKİNİ: 24 kənd yandırılmışdır. Xocalı əldən gedəndən sonra namus getdi. Biz gəlin 
köçürürdük, üç günlük edirdik. Xocalı gedəndən, qızlarımız əsir alınandan sonra ermənilər bizə xəbər 
göndərirdilər ki, niyə qızlarınızın üçgünlüyünə gəlmirsiniz. Tamerlan Qarayevin yaxasından tutdum, mənə bir 
kəlmə də deyə bilmədi. Dedim ki, bizə üç gün möhlət veriblər. Nə hə dedi, nə də yox. Mən sənə dedim ki, 
qızlarımız erməni əlində qalacaq. Gör neçəsini apardılar. Ayaz Mütəllibova de ki, evin dağılsın, namusun yerə 
batsın. 

APARICI: On illik zaman fasiləsi imkan verir ki, baş vermiş hadisələri obyektiv təhlil edək. Aparılan 
bütün təhlillər isə bu sonluqla bitir ki, Xocalı soyqırımını ermənilər törətsə də, bu dəhşətli faciədə siyasi 
divident qazanmaq istəyən o vaxtkı bədnam iqtidar və müxalifət rəhbərləri də bilavasitə məsuliyyət daşıyırlar. 

ELMAN MƏMMƏDOV: Xocalı Azərbaycanda gedən siyasi oyunların qurbanı oldu. Hakimiyyətə 
gəlmək istəyənlərlə hakimiyyəti əldə saxlamaq istəyənlərin arasındakı mübarizənin, çəkişmənin qurbanı oldu. 
Hazırda müxalifətdə olan qüvvələr o dövrdə də müxalifətdə idilər. İndi onlar təzədən hakimiyyət uğrunda 
mübarizə aparır, deyirlər ki, biz hakimiyyətə gəlsək belə edərik, elə edərik və s. O dövrdə siz hakimiyyətə 
gəlmək üçün Ayaz Mütəllibovun fərsizliyi üzündən onun başına min bir oyun açdınız. Xalqın başını kəsdiniz, 
çöllərə saldınız, bir milyon adam didərgin düşdü, torpaqlarımız işğal olundu. Bu qanların üstündə sonra da 
hakimiyyətə gəldiniz. 11 ay müddətində xalq sizin hakimiyyəti idarə etmək səriştənizi də gördü, qabiliyyətinizi 
də, səviyyənizi də. İndi bu iqtidardan nə istəyirsiniz? 

Yaxud, Ayaz Mütəllibov, hakimiyyəti idarə etməkdə belə ustaydınızsa, hakimiyyət sizə verilmişdi, niyə 
qoruyub saxlaya bilmədiniz, niyə torpağımızı müdafiə edə bilmədiniz, xalqı qandan-qadadan qoruya 
bilmədiniz? 

MURAD ŞÜKÜROV: Bu gün o adamlar biri digərinin hüquqlarını müdafiə etdiyi halda, niyə 
soyqırımına məruz qalmış yüzlərlə Xocalı ailəsinin hansı vəziyyətdə yaşadığını beynəlxalq aləmə çıxarmırlar? 
Amma Əlikramın, Rəhimin hüquqlarını müdafiə edə bilirlər. Mən Xocalıdan çıxanda, beş gün dağlarda 
olmuşam, təxminən 300 nəfərdən 30 nəfəri sağ qaldı. Bu gün həmin insanların, şəhid olanların ailə üzvlərinin 
hansı birinin hüquqlarını müdafiə ediblər ki, indi Xocalıya kömək etməyən Rəhimin hüququnu müdafiə edirlər? 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəsi təşkilatları bir nəfər də olsun xocalılının hüquqlarını müdafiə 
etməyə cəhd göstərməyibdir. 

Həmin dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibov bu gün öz vətəndaşlıq, prezidentlik 
hüquqlarının təmin olunması üçün Avropa Şurasına müraciət edir. Onun arxasında duranlar var. 
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ŞAHMAR USUBOV: Xocalı faciəsinə şəraiti əsasən bizim respublikanın rəhbərliyi yaratmışdır. Həmin 

dövrdə Ayaz Mütəllibovun sərəncamı ilə Rəhim Qazıyev gəlib Şuşada əyləşmişdi. Fəhmin Hacıyev də 
Ağdamda rəhbərlik edirdi. Sov.İKP MK-dan bu hadisələrə rəhbərlik edən adam Bakıda oturmuşdu. Yerlərdə isə 
Xalq Cəbhəsinin nümayəndələri rəhbərik edirdilər. Həmin vaxtlar müxalifətlə iqtidarın nümayəndələri bir-biri 
ilə düz gəlmirdi. Onların arasında tez-tez münaqişələr baş verirdi. Vəzifə üstündə mübarizə gedirdi, bu da 
azərbaycanlıların qanını içməyə həmişə hazır olan ermənilərə şərait yaradırdı. O vaxt Dağlıq Qarabağda 
ermənilərin yaxşı silahlanmış dəstələri, Rusiyanın alayı vardı. Alayın tərkibinin çoxunu ermənilər təşkil edirdi. 
Ermənilər müharibəyə bu cür hazırlaşdığı vaxtda azərbaycanlılar adi quş tüfəngi ilə belə təmin olunmurdular. 
Ərazilərimizin müdafiəsi üçün heç bir hazırlıq tədbirləri görülmürdü. 

Ermənistanın indiki prezidenti Robert Koçaryan, müdafiə naziri Serj Sərkisyan həmin vaxt Dağlıq 
Qarabağda döyüşlərə rəhbərlik edirdilər. Onlar müharibəyə hazırlaşanda bizim rəhbərlik camaatı 
sakitləşdirməklə məşğul olurdu. İndi Fəhmin həbs olunub, Ayaz Mütəllibov Azərbaycandan çıxıb gedibdir. 

Biz xocalılılar heç vaxt razı olmarıq ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməyən, Şuşanın, 
Xocalının işğalına şərait yaratmış, minlərlə insanın qanına bais olmuş keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qazıyev 
kimi bir şəxs siyasi dustaq adlandırılsın. 

Yaxud Mütəllibov, o, prezident seçiləndə and içmişdi ki, respublikamızın ərazi bütövlüyünü, insanların 
hüquqlarını qoruyacaqdır. Əgər o, öz andını yerinə yetirməyibsə, bu gün prezident hüquqlarının bərpasını tələb 
etməyə haqqı yoxdur. 
 

“Respublika”.-2002.-26 fevral.-№46.-S.5. 
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Xocalı faciəsinə gedən yol 
 

1988-ci ilin fevral ayından Stepanakertdə ermənilərin mitinqləri başlandı. Sanki sehrli dirijor çubuğu ilə 
idarə olunan mitinqlər sakit məcrada davam edir, ermənilər müxtəlif tələblər irəli sürürdülər. Bu tələblərin 
içərisində isə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi daha çox səslənirdi. Buna baxmayaraq Azərbaycanın o vaxtkı 
rəhbərliyi bu mitinqlərin sosial-iqtisadi, mədəni tələblərlə bağlı olduğunu bildirir, həqiqəti ört-basdır edirdilər. 
Keçmiş sovet hökuməti isə Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi problemlərinin həll edilməsi ilə bağlı qərar qəbul 
etməklə kifayətləndi. Qərarın mürəkkəbi qurumamış Azərbaycanın var-dövləti Stepanakertə daşınmağa 
başlandı. Ermənilərə də elə bu lazım idi... 1988-1991-ci illər ərzində Dağlıq Qarabağ ətrafında çox ziddiyyətli, 
mürəkkəb vəziyyət yaramışdı. Öz dədə-baba yurdlarından — Ermənistandan zorla, vəhşiliklə qovulan 
azərbaycanlıların harayını eşidən yox idi. Ermənilər isə kütləvi şəkildə silahlanır, vilayətdə yaşayan 
azərbaycanlılara divan tutur, yurd-yuvalarından didərgin salırdılar. Dağlıq Qarabağda vaxtilə azərbaycanlılar 78 
kənddə yaşayıblar. Hadisələr başlayandan sonra məlum oldu ki, orada cəmi beş-on Azərbaycan kəndi qalıb. 
Hələ hadisələrə qədər erməni-daşnaklar 230-a yaxın azərbaycanlı evini yandırmış, 200-dən artıq evi isə zəbt 
etmişdilər. 

Unutqanlıq isə həmişə yeni faciələrə yol açır. O vaxt Yerevanda nəşr olunan "Kommunist" qəzeti belə 
bir informasiya dərc etmişdi ki, erməni özünümüdafiə şurasının sədri A.Arutyunyan və həmin şuranın üzvü 
A.Mkrtıçyan Şuşa rayonunun Berdadzor kəndinə səfərdən sonra Yerevana qayıdaraq bütün erməniləri Dağlıq 
Qarabağa səfərbərliyə səsləyiblər. Və təbii ki, bu çağırış cavabsız qalmadı. Erməni-daşnak könüllülərin 
Qarabağa axını başladı və Azərbaycanın bu regionu qaynar qazana çevrildi. 

1990-cı ilin iyul ayında Azərbaycanın o vaxtkı prezidenti A.Mütəllibov daha "uzaqgörən" bir göstəriş 
vermişdi: "Azərbaycan və erməni kəndləri arasında barışıq müqaviləsi bağlansın". Bu mənasız göstərişi 
dəstəkləyən bir çox ziyalılar, əmək qabaqcılları, pedaqoqlar televizorda, qəzet səhifələrində çıxış edərək 
deyirdilər: "Əgər bir gün də azərbaycanlılar ermənilər kimi qoşun düzəltsələr, onda nə baş verə bilər? iki millət 
bir qarış torpaqdan ötrü bir-birini qırıb məhv etsinmi?" 

Stepanakertdə nəşr olunan "Sovetski Karabax" qəzeti isə 1990-cı il 10 iyul tarixli sayında yazırdı: 
"Artsax iqtisadi suverenlik qazandı" və bu münasibətlə ermənilər Moskvanın Dağlıq Qarabağdakı Rusiya 
"canişini" A.Volskinin xidmətlərini xüsusi qeyd edirdilər. Elə həmin il Ermənistan Ali Sovetinin sessiyası 
Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Bu qərara qədər isə Ermənistanda 140 
min nəfərə yaxın üzvü olan silahlı dəstələr yaradılmış və Dağlıq Qarabağa göndərilmişdi. Azərbaycan tərəfi isə 
Moskvadan kömək umur, nicat gözləyirdi. Nəhayət, erməni-daşnak silahlı qüvvələri Azərbaycana qarşı elan 
edilməmiş müharibəyə başladılar. 1991-ci ilin oktyabr ayında Mardakert rayonunun İmarət-Qərvənd (Kərəmli) 
kəndi erməni silahlı dəstələri tərəfindən yandırıldı, onlarla 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 oktyabr ayından 1992-ci ilin fevral ayına 
qədər, yəni beş ay müddətində ermənilər Dağlıq Qarabağı azərbaycanlılardan demək olar "təmizləmişdilər". 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə isə erməni-daşnak silahlı qüvvələri və keçmiş sovet 366-cı 
motoatıcı alayı Xocalıya divan tutdu, ən dəhşətli soyqırımı törədildi. Buna qədər isə Xocalı erməni-daşnaklar 
tərəfindən tam mühasirəyə alınmışdı. Yollar tamam kəsilmiş, Xocalı taleyin ümidinə buraxılmışdı. Halbuki 
xocalılar erməni-daşnak hərbi qüvvələrinə mərdliklə müqavimət göstərir, şəhəri çətinliklə də olsa, qoruyub 
saxlayırdılar. Düşmən elə buna görə də Xocalı sakinlərini vəhşiliklə, qəddarlıqla və kütləvi surətdə qətlə yetirdi. 

Faciənin miqyası son dərəcə böyük və dəhşətli idi. Ağdam istiqamətində düzlər, dərələr, dağlar 
günahsız insanların cəsədləri ilə dolmuşdu. Yer-göy qan ağlayırdı. Ermənilər qadınlara və uşaqlara, qocalara və 
xəstələrə rəhm etmədən hamını güllələyərək süngüdən keçirmişdilər. Xocalı sakini Kamil Hüseynov o dəhşətli 
günləri belə xatırlayır: 

— Ermənilər Xocalıya girəndən sonra hər tərəfi oda qalayır, qarşılarına çıxan azərbaycanlıları sorğu-
sualsız güllələyirdilər. Fevralın 26-da gecə saat 10-11 radələrində meşə ilə Abdal-Gülablı tərəfə yol aldıq. 
Qocalarda, qadınlarda, uşaqlarda taqət qalmamışdı. Vahimə, soyuq və aclıq hamını heydən salmışdı. Şərqiyyə 
adlı qadın və bir yaralı əsgər gözlərimin qarşısında keçindi. Ermənilər yaşayan Dəhraz kəndi yaxınlığında 
mühasirəyə düşdük. Və bu zaman 5-6 nəfər həlak oldu. iki gün bizi Dəhrazda saxladılar. Girov götürlən 12 
nəfər cavanı bizdən bir qədər aralıda güllələdilər. 35 gün erməni əsirliyində ən dəhşətli, işgəncəli anlar 
yaşadıqdan sonra Qırmızı Xaç tərəfindən əsirlikdən azad oldum. 

Həmin vaxt 15 yaşı olan Salman Qasımov anası, qardaşı və qohumları ilə birlikdə 12 gün ac-susuz 
meşələrdə qalmış, dəhşətli anlar yaşamışdır. Xocalı soyqırımı zamanı 10 yaşı olan Ədalət isə başlarına 
gətirilənləri belə nəql edir: 
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- Fevralın 25-i idi. Gecə ermənilər Xocalıya hücum etdilər. Hərə bir tərəfə qaçırdı. Atam, anam və 

qardaşımla birlikdə meşəyə tərəf qaçdıq. Üç gün meşədə ac-susuz qaldıq. Yanımızda bir neçə nəfər soyuqdan 
donaraq öldü. Qəflətən ermənilər bizi atəşə tutdular. Atam və anam həlak oldu. Hər ikisinin meyiti qarın 
üstündə qalmışdı. Gücümüz çatmırdı ki, onların cəsədini kənara aparaq. Sonra bizi xilas etdilər. Atamı və anamı 
Bərdə rayonunda dəfn etdik. 

Erməni vəhşiliyinin iç üzü budur! Türk qanına susayan erməni-daşnakların törətdikləri soyqırım, bu 
dəhşətli faciə Xocalının salamat qalan sakinlərinin gözləri qarşısında baş verib. 

Fevralın 26-sı gününü mən də yaxşı xatırlayıram. Soyuq, sazaqlı bir qış günü idi. Şelli dağında 
ermənilərin əlindən qaçıb qurtulmuş uşaqları, qadınları və qocaları xəstəxanaya yola salırdıq. Yaralarından qan 
axan bu insanlar bir-birindən - ana baladan, ata oğuldan, qardaş bacıdan ayrı düşmüşdü. Onları ovundurmaq 
mümkün deyildi. Çox dəhşətli, ürəkparçalayan mənzərə idi. Ağdam özünümüdafiə batalyonları döyüşə-döyüşə 
Xocalı sakinlərinin cəsədlərini dağlardan, dərələrdən toplayırdı. İnsanlığa sığmayan, yalnız erməniyə xas olan 
faciə ilə üz-üzə qalmışdıq. Sağ qalmış insanlardan kimi dindirsən belə deyirdi: bizim bu sözlərimizi bütün 
Azərbaycana çatdırın. Respublikanın rəhbərlərini lənətləyirik. Onlar satqın və namərddirlər. Torpaqlarımızı, bizi 
qumara qoyublar. Ona görə də tələb edirik ki, Heydər Əliyev Azərbaycana gəlsin, bu xalqı qırğından, 
müsibətdən xilas etsin. Nicatımız yalnız ondadır! 

Həmin gün gecədən xeyli keçmiş Xocalıda vəziyyətə dair rəsmi məlumat televiziya və radio ilə oxundu. 
Belə məlumat verildi ki, hadisələr zamanı guya iki nəfər azərbaycanlı öldürülüb. Bax, bu zaman Xocalı 
soyqırımını dünyaya çatdırmağa çox ciddi maneçilik törətdi. Əhali arasında çaşqınlıq yarandı. Bəlkə də bütün 
bunlar qəsdən edilirdi. Çünki qarşıda hələ Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli 
rayonlarının işğalı dayanmışdı! 

Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verən və bu barədə dünyanın ən yüksək tribunalarından danışan 
Heydər Əliyev Xocalı sakinləri ilə görüşündə demişdir: "... biz toplaşıb Xocalı faciəsinin cavabını verək, 
şəhidlərin qanının yerdə qalmaması gününü görək. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edək. Müstəqil 
Azərbaycanın hüdudlarını tamamilə bərpa edək. İnanıram ki, Azərbaycan xalqı belə qüdrətə malikdir". 

Xocalı soyqırımının onuncu ili tamam olur. Bu faciə zamanı böyük bir yaşayış məntəqəsi yer üzündən 
silinib, azərbaycanlılara qarşı amansız soyqırımı törədilib: 613 nəfər qətlə yetirilib, 1275 nəfər əsir götürülüb. 
200 nəfərdən çox insan müxtəlif dərəcəli əlilə çevrilib. Ermənilər buna görə cavab verməlidirlər. Əgər bunu edə 
bilməsək, gələcək nəsillər bizi heç vaxt bağışlamayacaqdır! 

 
Salman ALIOĞLU 

 
“Respublika”.-2002.-26 fevral.-№46.-S.3. 
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Türk dünyasının Xocalı faciəsi barədə təsəvvürləri zəifdir 
 

Xaricdəki soydaşlarımız isə təbliğat istiqamətində fəaliyyətlərini düzgün qurmayıblar 
 
Xocalı faciəsinin 10-cu ildönümü dünən ölkədə fəaliyyət göstərən əksər ictimai təşkilatlar 

tərəfindən qeyd olundu. Bu münasibətlə Milli Qeyri-hökumət təşkilatları Forumu Dövlət Dillər 
Universitetində tədbir keçirdi. Forumun prezidenti Azay Quliyev faciənin Azərbaycan tarixində 
unudulmaz hadisə olduğunu söylədi. O bildirdi ki, hadisənin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bir 
sıra institutlarla ortaq iş aparılır. Faciənin nəticələrinin daha geniş əks-səda doğurması üçün A.Quliyev 
ölkədə fəaliyyət göstərən bütün ictimai təşkilat və siyasi partiyaları birgə mübarizə aparmağa çağırdı. 

 
Professor Vaqif Arzumanlı tədbir iştirakçılarına Xocalı soyqırımının ABŞ Konqresində müzakirə 

olunması ilə bağlı məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, bu iş hər hansı bir soydaşımız tərəfindən deyil, ABŞ 
konqresmeni tərəfindən təşkil olunub. Xocalı faciəsinin təbliğinin zəruriliyinə toxunan natiq xaricdə yaşayan 
azərbaycanlıların bu istiqamətdə fəaliyyətinin qeyri-kafi olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə, 1918-ci ildə 
yaradılmış Ermənistan dünya ictimaiyyəti tərəfindən kifayət qədər tanınsa da çox əsirlik tarixə malik 
Azərbaycan hələ də tam tanınmayıb. Alimin fikrincə, bu, Azərbaycan ictimaiyyətində kifayət qədər birliyin 
olmaması ilə bağlıdır. 

Dünən Azəri-Türk Qadınlar Birliyi də Xocalı faciəsinin 10-cu ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirdi. 
Birliyin toplantısında türk dünyasının Xocalı faciəsinə biganə münasibətindən narazılıq eşidildi. Birlik sədri 
Tənzilə Rüstəmxanlının fikrincə, "Xocalı faciəsi Azərbaycan türklərinin milli faciəsidir. Eyni zamanda bu 
türk dünyasının milli faciəsidir". 

T.Rüstəmxanlı türk dünyasında ermənilərin Azərbaycanın başına gətirdiyi müsibətlər barədə məlumatın 
çox az olduğunu söylədi. Natiq bunun günahının özümüzdə olduğunu vurğulayaraq rəhbərlik etdiyi təşkilatın bu 
istiqamətdə addımlar atacağını bildirdi. "Biz bəyanat qəbul edəcəyik və bu sənədi dünyanın bir çox 
ölkələrinə, beynəlxalq təşkilatlara göndərəcəyik. Düşünürəm ki, faciə ildə bir dəfə anıl-malı deyil, hər 
zaman Azərbaycan xalqının gündəliyində olmalıdır ki, bu faciəni dünya tanısın". 

 
Araz 

 
“Kaspi”.-2002.-26-27 fevral.-№23.-S.2. 
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Milli Məclisin iclasında  
Xocalı: faciənin ideoloqları, təşkilatçıları və icraçıları layiqincə cəzalandırılmalıdır 
 
Milli Məclisin fevralın 26-da keçirilən iclası Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümünə həsr olunmuşdu. 

Deputatlar, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin nümayəndələri, qonaqlar əvvəlcə iclas zalında təşkil 
edilmiş sərgiyə baxdılar. Sonra Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov iclasda çıxış edərək dedi ki, dünən 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyev xalqa müraciət etmişdir. Müraciətdə bu qəddar və 
amansız soyqırımı aktı insanlığın tarixində ən dəhşətli kütləvi terror hadisələrindən biri kimi 
qiymətləndirilmişdir. Bu hüznlü günlərdə Azərbaycan xalqı erməni millətçiliyinin, vəhşiliyinin qurbanı olmuş 
günahsız insanların əziz xatirəsini ehtiramla yad edir, xalqımıza qarşı yeni cinayətlərə yol verilməməsi üçün 
milli birliyi möhkəmləndirməyin zəruriliyini daha aydın dərk edir. 

Milli Məclisin üzvləri spikerin təklifi ilə Xocalı soyqırımı zamanı həlak olmuş insanların xatirəsini bir 
dəqiqəlik sükutla yad etdilər. 

Sədr sözünə davam edərək qeyd etdi ki, erməni millətçiləri "Böyük Ermənistan" yaratmaq xülyası ilə 
Azərbaycan torpaqlarına göz dikərək öz çirkin niyyətlərini həyata keçirmək üçün xalqımıza qarşı dəhşətli 
soyqırım əməlləri törətmişlər. 1905-1907, 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinc əhaliyə 
amansızcasına divan tutulmuş, 1948-1953, habelə 1988-1989-cu illərdə Ermənistandan yarım milyona yaxın 
azərbaycanlı deportasiya edilmiş, yaxud qovulmuş, yüzlərlə azərbaycanlı milli mənsubiyyətinə görə 
öldürülmüşdür. Genişmiqyaslı etnik təmizləmə nəticəsində bu gün Ermənistanda bir nəfər də azərbaycanlı 
qalmamışdır. Erməni millətçiləri qarşılarına qoyduqları məqsədə nail olaraq Ermənistanı monoetnik dövlətə 
çevirmişlər. 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan silahlı birləşmələri Dağlıq Qarabağdakı yerli erməni 
yaraqlıları, keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı ilə Xocalı şəhərini darmadağın edərək bəşəriyyətə 
qarşı ən ağır cinayətlərin birini törətmişlər. Cəmi bir neçə saat ərzində 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 
63 uşaq, 106 qadın yalnız azərbaycanlı olduqlarına görə qəddarcasına, dözülməz işgəncə verilməklə öldürülmüş, 
487 nəfərə ağır xəsarət yetirilmiş, 1275 sakin girov götürülərək ağlasığmaz zülmə, təhqirlərə məruz qalmışdır. 
Erməni hərbçiləri öldürdükləri qurbanların başlarının dərisini soymuş, onların bədəninin müxtəlif əzalarını 
kəsmiş, körpə uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarınlarını yırtmış, adamları diri-diri torpağa 
basdırmış və ya yandırmışlar. Sabiq prezident Ayaz Mütəllibovun və Azərbaycanın digər rəhbərlərinin 
cinayətkar səhlənkarlığı erməni millətçilərinin bu ağır cinayət əməlini törətməsinə şərait yaratmışdır. Həmin 
vaxt Xocalının müdafiəsi lazımi səviyyədə təşkil edilməmiş, şəhərin dinc əhalisinə heç bir köməklik 
göstərilməmişdir. M.Ələsgərov dedi ki, Xocalı şəhərində törədilmiş cinayətin xarakteri və miqyası bu 
soyqırımın BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş soyqırım 
cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiyada istifadə edilmiş müddəalara tam 
uyğun gəldiyini sübut edir. Prezident H.Əliyev xalqımıza qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımının dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması, ona düzgün qiymət verilməsi üçün mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. 1997-ci il 
fevralın 25-də prezident Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün sərəncam imzalamışdır. 
Həmin sərəncama əsasən hər il fevralın 26-da saat 17.00-da respublika ərazisində Xocalı faciəsi qurbanlarının 
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Möhtərəm prezident bu soyqırım aktı ilə əlaqədar Azərbaycan 
xalqına müraciətində Azərbaycan xalqının iradəsini heç bir qüvvənin sındıra bilməyəcəyini dönə-dönə bəyan 
etmişdir. 

Milli Məclisin Xocalı faciəsi ilə əlaqədar bir sıra sənədlər qəbul etdiyini nəzərə çatdıran sədr 1994-cü il 
fevralın 24-də parlamentin Xocalı soyqırımı haqqında qərar və müraciət qəbul etdiyini bildirdi. Həmin qərara 
əsasən hər il fevralın 26-sı Xocalı soyqırımı günü elan edilmişdir. 1995-ci ildə Milli Məclis dünya 
parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər qəbul etmişdir. Cənab prezidentin dünənki müraciətində 
deyildiyi kimi, 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. Digər tərəfdən faciənin əsl beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət alması, onun ideoloqlarının, 
təşkilatçılarının və icraçılarının layiqincə cəzalandırılması bütövlükdə insanlığa qarşı yönəlmiş belə qəddar 
aktların gələcəkdə təkrarlanmaması üçün mühüm şərtdir. Bu gün faciənin 10-cu ildönümü dünyanın bir sıra 
ölkələrində də geniş qeyd edilir. O cümlədən Avropa ittifaqında insanlığa silinməz ləkə olan bu soyqırımın 
günahsız qurbanlarının xatirəsi yad edilmişdir. Spiker çıxışının sonunda əmin olduğunu bildirdi ki, Azərbaycan 
dövləti ərazi bütövlüyünün bərpasını təmin etmək, Xocalı faciəsinin törədilməsində təqsirli şəxslərin hökmən 
cəzalandırılmasına nail olmaq üçün mövcud imkanların hamısından istifadə edəcəkdir. 
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Xocalı soyqırımına həsr olunmuş sənədli kadrlar nümayiş etdirildi. Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin 

keçmiş başçısı, deputat Elman Məmmədov kürsüyə qalxdı. Dedi ki, bu faciə təkcə Azərbaycan xalqının yox, 
bəşəriyyətin, türk dünyasının faciəsidir. XX əsrin sonlarında ermənilər tərəfindən dünyanın gözü qarşısında 
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş genosiddir, vəhşilikdir, amansız bir cinayətdir. Xocalı faciəsinə gələn yol 
200 ilədək olan dövrü əhatə edən yoldur. Bu illər ərzində azərbaycanlılara qarşı belə vəhşiliklər çox edilib və 
azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasətinin son kulminasiya nöqtəsi Xocalıda törədilib. Deputat hələ 1988-ci il 
fevralın 12-də Əskəran rayon partiya komitəsinin fəallar yığıncağında, həmin ilin sentyabrın 18-də ermənilərin 
Xocalı şəhəri üzərinə piyada yürüşünün təşkil olunmasında artıq Qarabağın sahibinin Azərbaycan olmadığını 
duyduğunu diqqətə çatdıraraq qeyd etdi ki, Qorbaçovun ermənilərə verdiyi xeyir-duaya Azərbaycan rəhbərləri 
tabeçiliklə, əqidəcə kömək etdilər. Biz dəfələrlə Vəzirovun yanına gəlirdik, məsələ qaldırırdıq ki, 
Ermənistandan qovulanlar Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməlidir. O isə deyirdi ki, siz yeni qırğın istəyirsiniz, mən 
buna yol verə bilmərəm, çünki ermənilərə söz vermişəm. Dağlıq Qarabağın və Xocalının sosial-iqtisadi inkişafı 
barədə Azərbaycan KP MK Bürosunun qərarını Ermənistan yerinə yetirirdi. Onda bildik ki, Qarabağ tamamilə 
əlimizdən çıxır. Daha sonra 1989-cu ilin yanvarında xüsusi komitə yaradıldı. Azərbaycan rəhbərləri Qarabağa 
görə məsuliyyəti boynundan atırdı. Mən gəlib burada deputatlar qarşısında, Azadlıq meydanında çıxış edirdim, 
kömək istəyirdim, bu isə Azərbaycan rəhbərliyinə xoş gəlmirdi. Xocalıyadək Dağlıq Qarabağda 14 yaşayış 
məntəqəsi işğal edilmişdi. Cəmilli, Meşəli, Kərkicahan, Malıbəyli... işğal olunduqca Bakıda generalların sayı 
artırdı. 1991-ci il noyabrın 1-dən Xocalı tam mühasirədə idi, Xocalı yada düşmürdü. Bakıda siyasi müharibə 
gedirdi. E.Məmmədov dedi ki, bununla belə düşmən əməlinə kölgə salınmamalıdır. Xocalı soyqırımını törədən 
ermənilərdir və onlara havadarlıq edənlərdir. 366-cı alay tamamilə ermənilərin ixtiyarında olmasaydı, onlar bu 
faciəni törədə bilməzdilər. Biz öz fəaliyyətsizliyimizlə düşmənə imkan yaratdıq. Xocalının ah-naləsini, 
müsibətini eşitməyən dünyanın gözü niyə açılmır? Bizim günahımız nədir? 

Tarix boyu Azərbaycan xalqının çox müsibətlərlə üzləşdiyini vurğulayan Anar dedi ki, Xocalı 
soyqırımından az sonra Yazıçılar Birliyinə gələn və o, faciənin iştirakçısı olan qadın dərd, müsibət timsah idi. 
1992-ci il fevralın 28-də mən bir yazı yazdım və "izvestiya" qəzetində çap etdirdim. Orada deyilirdi ki, artıq yer 
üzündən silinmiş Xocalını Xirosima və Naqasaki ilə müqayisə etmək olar. 1987-ci ildə Heydər Əliyev Siyasi 
Bürodan uzaqlaşdırılan kimi ermənilər baş qaldırdılar, Aqanbekyan "Humanite" qəzetində Dağlıq Qarabağın 
Ermənistana birləşdirilməsi tələbi ilə çıxış etdi. Anar daha sonra dedi ki, Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımının 
10-cu ildönümü ilə əlaqədar xalqa müraciətində çox vacib məqamlar var. Faciə haqqında həqiqətlərin dünyaya 
çatdırılması, onun əsl soyqırım aktı kimi tanıdılması istiqamətində mühüm addımlar atılması, kitablar yazılması, 
təhqiqatlar aparılması zəruridir. Pribaltikadan olan rus jurnalistinin Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən kitabını 
tərcümə edib yaymaq lazımdır. Prezidentin müraciətində xocalılıların hətta amansız soyqırım günündə özlərini 
qəhrəman kimi apardığı, düşmən qarşısında əyilmədiyi, xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinə şərəfli səhifələr yazdığı 
vurğulanır. Ağlamaqla kifayətlənməməliyik, biz son nəticədə zəfərdən danışmalıyıq. Asya Manafova o vaxt 
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin birinci katibi vəzifəsində işləyən Kevorkyanın özünü həddindən artıq 
müstəqil aparmasından, Sov.İKP-nın XXVIII qurultayında M.S.Qorbaçov qarşısında məsələ qaldırdığından 
danışdı. Dedi ki, Qorbaçovun Azərbaycanı nahaq ittiham etməsi, Dağlıq Qarabağ problemini həll etməyə 
mənəvi haqqı olmadığı barədə onun özünə bildirmişdir. Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının qan yaddaşına 
yazılmışdır. Avropa Şurası kimi nüfuzlu təşkilatlar insan hüquqları ilə bağlı tez-tez cəhdlər göstərirlər. Nə üçün 
onlar Xocalı müsibətinə münasibətlərini bildirmirlər? Nə vaxtadək dünya bu faciəyə biganə yanaşacaqdır?  

Səməd Seyidov dedi: Xocalı qurban verildi, amma Azərbaycan yaşayır. Xocalı öz faciəli tarixini 
yaşayaraq Azərbaycanı daha böyük faciələrdən xilas etdi. Xocalı bizə düşməni göstərdi, Xocalıyadək baş verən 
hadisələrin soyqırım olduğunu sübut etdi. Bu, millətə qarşı ermənilər tərəfindən aparılan genosid siyasəti idi. 
Xocalının başqa dərsləri də var və biz bu dərsləri unutmamalıyıq. Deputat hələ 1986-cı ildə Amerikada şahidi 
olduğu hadisəyə istinad edərək bildirdi ki, ABŞ erməniləri hər ay Ermənistan üçün pul köçürməsələr, işdən azad 
edilirdilər. Ermənilərin bu günədək davam edən yalan siyasəti Gebbelsin siyasəti deyilmi? Onlar şəhid Çingiz 
Mustafayevin çəkdiyi kadrları öz adlarına yazırlar. İndi onları dünya yaxşı tanıyır. Azərbaycanlılara qarşı 
törətdikləri soyqırımı barədə sənədi AŞPA-da 30 ölkənin deputatı imzalayıb. Bununla belə, məsələni öz 
ölkələrinin parlamentlərinə çıxarmaq istəmirlər, sanki ermənilərdən çəkinirlər. Hətta Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsini, bu münaqişə nəticəsində ərazimizin 20 faizinin itirilməsini, bir milyon qaçqının ağır vəziyyətdə 
yaşamasını unudurlar, "əməkdaşlıq edin" deyirlər. Mən bu göstərilən kadrları necə unudum? Xocalı müsibətini 
necə yaddan çıxarım? Bizim bir yolumuz var: Azərbaycanı daha da inkişaf etdirmək, dünyanın ən güclü 
dövlətləri səviyyəsinə qaldırmaq. O zaman haqq-ədalət yerini tapacaqdır. 

Zəlimxan Yaquba görə Xocalı faciəsi Türkmənçay müqaviləsindən, ondan əvvəl I Pyotrun 
vəsiyyətindən, Cavad xanın qəhrəmanlığından, Ə.Cavada, M.Müşfiqə dəyən güllədən, 20 Yanvar qırğınından, 
Sumqayıt hadisələrindən... keçib gəlir. İki əsrdə bu qədər müsibətlərə düçar olan xalq yoxdur. Xocalı faciəsi 
ibrət, qəhrəmanlıq, qisas dərsi olmalıdır. 1992-ci il fevralın 27-də respublika qəzetlərində Xocalı haqqında 
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gedən məlumatlar azərbaycanlıları Xocalı faciəsindən daha çox təhqir edən yalan idi. Biz faciədə günahı 
olanları beynəlxalq məhkəməyə verməliyik, səsimiz daha gur eşidilməlidir, ermənilərin iç üzünü bütün 
çılpaqlığı ilə göstərməliyik. Prezident H.Əliyevin ətrafında sıx birləşməli, daxili sabitliyi qorumalı, mənəvi 
səfərbərlik nümunəsi göstərib gələcək nəsillərin qınağından qorxmalıyıq. Bütün dünya Xocalı müsibəti gününü 
qeyd etməlidir. Z.Yaqub Xocalıya həsr etdiyi şerini oxuyandan sonra söz alan Şamil Qurbanov dedi: Xocalı elə 
yaramızdır ki, o yaradan hər an qan axır. 1980-ci illərin axırlarında bədnam "Ocaq" əsəri meydana çıxanda biz 
Mərkəzi Komitəyə müraciət etdik. Mərkəzi Komitədə bizi emosionallıqda günahlandırdılar. Xocalı faciəsindən 
bir az əvvəl rus mətbuatına verdiyi müsahibədə prezident A.Mütəllibov xalqın dərdlərinə əlac tapmaqdan yox, 
nalayiq əməllərindən danışırdı. Xocalı müsibəti hamını hərəkətə gətirməli və biz haqqımızı tələb etməliyik. 

Daha sonra məsələ barədə Şirzad Əyyub, Abutalıb Səmədov, Xanhüseyn Kazımlı çıxış etdilər. Qeyd 
edildi ki, Amerikadakı 11 sentyabr terror hadisəsindən bütün dünya tezliklə xəbər tutdu, biz isə öz faciəmizi 
dünyaya çatdıra bilmədik. Vaxtilə bir-birini ittiham etmiş insanlar bu gün öz aralarında heç bir problem 
olmadığını deyirlər. indiki Ermənistan qədim Azərbaycan torpaqları üzərində qurulmuşdur. Sumqayıt hadisələri 
də ermənilərin əli ilə baş vermişdir və biz bu hadisəni araşdırmalı, erməni yalanlarını üzə çıxarmalıyıq. 

Səhər iclasının sonunda sədr M.Ələsgərov Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar Milli 
Məclisin bəyanat layihəsini hazırlamaq üçün redaksiya komissiyasının Ziyafət Əsgərov, Elman Məmmədov, 
Bahar Muradova, Cahangir Hüseynov və Miri Qəmbərovdan ibarət üzvlərini elan etdi. 

 
* * * 

 
Milli Məclisin fasilədən sonrakı iclasında Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələnin müzakirəsi davam 

etdirildi. Bahar Muradova bildirdi ki, Xocalı soyqırımı nəinki Azərbaycan xalqının, eləcə də bəşəriyyətin 
tarixinə qanla yazılmış səhifədir. Bu faciədən 10 il keçir. Həmin müddət ərzində Azərbaycan dövləti beynəlxalq 
aləmdə bu hadisənin soyqırım kimi qəbul edilməsi istiqamətində müəyyən işlər görüb. Bu faciədə günahkar ilk 
növbədə erməni millətçiləridir. Biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünə nail olmalıyıq. Torpaqlarımızı geri 
qaytarmalıyıq. Hesab edirəm ki, 26 fevral Azərbaycan təqvimində matəm günü kimi qəbul olunmalıdır. 

Zeynəb Xanlarova insanların unutqanlıq problemindən danışaraq bəzilərinin 26 fevralın hansı gün 
olduğundan xəbərdar olmadıqlarını söylədi. Qeyd etdi ki, Biz Xocalı ilə bağlı həqiqətləri bütün dünya 
ölkələrinə, beynəlxalq təşkilatlara yaymalıyıq. 

Nizami Xudiyev də həmkarları kimi, Xocalı soyqırımını bəşəriyyət tarixində ən qanlı hadisələrdən biri 
adlandırdı. Hadisələrdən 10 il keçməsinə baxmayaraq, təəssüf ki, beynəlxalq aləmdə soyqırıma siyasi qiymət 
verilməyib. Xocalı faciəsi öz miqyasına görə analoqu olmayan hadisədir. Ötən on il ərzində bu hadisələr 
haqqında məqalələr yazılıb, kitablar dərc olunub, verilişlər hazırlanıb. Azərbaycan televiziyasının silsilə 
verilişləri qətliam hadisəsinə aydınlıq gətirib. Bu gün Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Biz Xocalı 
hadisəsini beynəlxalq müzakirələrə çıxarmalı, dünya ölkələrinin bu aktı tanımasına çalışmalıyıq. Xocalı 
soyqırımının beynəlxalq cinayət kimi tövsif olunması üçün aşağıdakı bir sıra şərtlər var: BMT-nin müvafiq 
konvensiyası; Nürnberq, Yuqoslaviya və Ruanda hərbi tribunallarının nizamnamələri, ölkəmizin Cinayət 
Məcəlləsi və s. 

Xocalı soyqırımını bəşəriyyətin həyatında ən dəhşətli cinayət hesab edən Mais Səfərli hadisələrin 
törədilməsində 366-cı alayın ermənilərlə birlikdə iştirak etdiyini xatırlatdı. Dedi ki, o zaman Azərbaycanın 
nizami ordusu yox idi. Milli Məclisin dünya ölkələri ilə parlamentlərarası dostluq qrupları var. Bu qrupların 
üzvləri müvafiq ölkələrə səfərləri zamanı Qarabağ həqiqətlərini çatdırmalıdırlar. 

Əli Əhmədovun fikrincə, Xocalı soyqırımı barədə məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 
istiqamətində qarşıda bir sıra vəzifələr durur. O, bununla bağlı üç məqamı vurğulayaraq söylədi ki, əvvəla 
Xocalı faciəsi ermənilərin iki əsr müddətində Azərbaycan xalqına qarşı yeritdikləri soyqırım siyasətinin tərkib 
hissəsidir, ən dəhşətli səhifələrindən biridir. İkincisi, Xocalı faciəsi bütün bəşəriyyətə qarşı çevrilmiş və ən 
iyrənc formada həyata keçirilmiş elə bir cinayətdir ki, onu soyqırım hadisəsi kimi dünya parlamentlərinə təqdim 
etmək olar. Vacib məqamlardan biri də odur ki, Xocalı faciəsi erməni quldurları tərəfindən hazırlanıb həyata 
keçirilib, nəticədə Xocalı şəhərinin yüzlərlə sakini qətlə yetirilib. Onların arasında uşaqlar, qadınlar və qocalar 
var. Biz Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində səylərimizi daha da 
genişləndirməliyik. Faciənin törədilməsinin günahkarları müəyyənləşdirilməli və onlar törətdikləri əməllərə 
görə mühakimə edilməlidirlər. Erməni yaraqlıları və bunu təşkil edənlər beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab 
verməlidirlər. 

İbrahim İsayev çıxışında dedi ki, Xocalı soyqırımının törədilməsindən 10 il keçsə də, dünya dövlətləri 
bunu soyqırım kimi tanımamış, biganəlik göstərmişlər. Təbii ki, hadisə erməni millətçiləri tərəfindən törədilib. 
Biz soyqırımın əsl mahiyyətini və erməni millətçilərinin qeyri-insani vəhşiliyini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq 
üçün bütün imkanlardan yararlanmalıyıq. Mərhum Çingiz Mustafayevin lentə aldığı kadrları da yaymaq 
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lazımdır. Bundan başqa, kitablar və digər çap məhsulları da hazırlanmalıdır. Fikrimcə, Bakıda Xocalı soyqırımı 
ilə bağlı muzey təşkil edilməlidir. 

Asim Mollazadə Xocalı qətliamını etnik təmizləmə siyasəti hesab etdi. Hadisədən 10 il keçməsinə 
baxmayaraq, Xocalı ağrısı hər bir azərbaycanlının ürəyində var və olmalıdır. Və bu, bütün azərbaycanlıları 
birləşdirməlidir. Biz faciəni anaraq düşmənə qarşı ümum-milli mübarizə haqqında fikirləşməliyik. Beynəlxalq 
təşkilatların və dünya kütləvi informasiya vasitələrinin gücündən istifadə etməliyik. Azərbaycanın hüquq-
mühafizə orqanları bu cinayəti törədənləri həbs etməyiblər. 366-cı polkun nümayəndələri bu gün də Rusiyada 
yaşayırlar. Azərbaycanla Rusiya Federasiyası arasında hüquqi əməkdaşlıq barədə müqavilə var. Deməli, 
Rusiyaya müraciət etməklə cinayətkarların ədalət məhkəməsinə gətirilməsinə çalışmalıyıq. Ölkəmiz bu günə 
kimi BMT-nin Hərbi Tribunalına müraciət etməyib. İstərdim ki, Azərbaycan parlamenti bu məsələ ilə bağlı öz 
işini gücləndirsin. 

Saat 17.00-da Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra müzakirələr 
davam etdirildi. Əliməmməd Nuriyev qeyd etdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin fəaliyyətsizliyi faciənin baş 
vermə səbəblərindən biridir. Lakin əsas günahkar erməni faşistləridir. Biz ilk növbədə ermənilərə qarşı fikirlər 
səsləndirməliyik. Hadisəyə həm hüquqi, həm də siyasi qiymət verilib. 1948-ci ildə qəbul edilmiş "Soyqırımların 
qarşısının alınması" konvensiyasına Azərbaycan Respublikası da qoşulub. Bu gün Azərbaycan parlamenti və 
müvafiq icra strukturları BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etməli və hərbi tribunal yaradılmalıdır. Bilirsiniz 
ki, Yuqoslaviya və Ruanda üzrə hərbi tribunallar var. Xocalı faciəsi öz xüsusiyyətlərinə görə bəşəriyyət əleyhinə 
olan cinayətlər qrupuna aiddir. Soyqırımla bağlı praktiki yaddaş nümunələri yoxdur. Muzey, abidə-ansambl 
yaradılmasına böyük ehtiyac var. Yeni sənədli və bədii filmlərin çəkilişi ilə bağlı müsabiqə elan etmək olar. 

Zahid Orucovun fikrincə, Xocalı soyqırımı türk dünyasına və Azərbaycan xalqına qarşı deyil, insanlığa 
qarşı olan cinayətdir. 11 sentyabr hadisələrindən sonra terrorizmə qarşı xüsusi münasibət formalaşması Xocalı 
hadisələrinin də yenidən qiymətləndirilməsi üçün yeni addımların atılmasını zəruri edir. Biz öz strateji 
hədəfimizi müəyyənləşdirməliyik. Hadisə törədilən dövrdə 366-cı alay Rusiyanın tabeliyində idi. Rusiya dövləti 
həmin şəxslərin fəaliyyətinə lazımi qiymət verməlidir. Bildiyiniz kimi, Rusiya parlamentində iki nəfərə 
sığınacaq verilməsi və onların ekstradisiya olunmaması barədə qərar qəbul edilib. Bunlar Abdulla Öcalan və 
Ayaz Mütəllibovdur. Biz Rusiya parlamentinə müraciət etməklə, bu qərara yenidən baxılmasına nail olmalıyıq. 
Hesab edirəm ki, soyqırımla bağlı assosiasiya, yaxud institut və ya mərkəz yaradılması məqsədəuyğun olar. 

Sabir Rüstəmxanlı dünya parlamentləri ilə iş aparılmasını vacib saydı. Qeyd etdi ki, Türkiyə Böyük 
Millət Məclisində Xocalı məsələsinin müzakirəsi gedir. Biz təkcə Xocalı hadisələrinin deyil, Qarabağda baş 
verən digər cinayətlərin də araşdırılmasına nail olmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda hökmən xüsusi bir 
dövlət qurumu - Qarabağ Mərkəzi yaradılmalıdır. 

Cəlal Əliyev Xocalı soyqırımını ən böyük vəhşilik adlandıraraq hadisənin tarixdə analoqu olmadığını 
söylədi. Bildirdi ki, bu hadisəyə səbəb olan əvvəlki cinayətləri araşdırmaq lazımdır. Milli Elmlər Akademiyası 
bununla bağlı sanballı elmi əsərlər yazılmasını təşkil etməlidir. Akademiyanın nəzdində kompleks yaradılması 
və burada 1988-ci ildən bəri baş verən faciələrin əyani şəkildə göstərilməsi məqsədəuyğundur. Bütün bu 
faciələrdə iki əsas amil rol oynayır. Birincisi, faşist təbiətli ermənilər, ikincisi, M.Qorbaçov kimi xəyanətkarın 
ölkəyə başçılıq etməsi. indiyə qədər erməni terrorçuları tərəfindən Fətəli Xan Xoyski, Tələt Paşa və digər 
görkəmli xadimlər qətlə yetiriliblər. Ermənilərin təbiəti bundan ibarətdir. Hesab edirəm ki, 26 fevral tarix boyu 
həmişə dəhşətli faciə günü kimi-qeyd olunmalıdır. 

İqbal Ağazadə dedi ki, biz torpaqları almaq barədə düşünməliyik. Azərbaycan torpaqlarının geri 
alınması Milli Məclislə xalqın, icra strukturları ilə müxalifətin, bütövlükdə Azərbaycan xalqının vəhdətindən 
keçir. 

Parlamentin sədri Murtuz Ələsgərov qeyd etdi ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra bizim problemimizə 
də münasibət kökündən dəyişiləcək, haqq öz yerini tapacaq. Lazım gələrsə, biz Qarabağ məsələsini də müzakirə 
edəcəyik. Hazırda konkret olaraq Xocalı məsələsi müzakirə edilir. Hər şeydən əvvəl biz buna beynəlxalq siyasi-
hüquqi qiymət verilməsinə çalışmalıyıq. Dünya parlamentlərinə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət etməliyik ki, 
soyqırım məsələsi onların gündəliyinə salınsın. Avropa İttifaqı bir neçə gün əvvəl Xocalı soyqırımını qeyd edib. 
Bu, böyük addımdır. Türkiyə parlamentində də müzakirələr aparılmaqdadır. Bildiyiniz kimi, ABŞ Konqresində 
Xocalı soyqırımını anma mərasimi keçirilib. Moskva və Sankt-Peterburq şəhərlərində də müzakirələr aparılıb, 
müvafiq sənədlər qəbul edilib. Ermənistana qarşı ciddi tədbirlər görülməlidir. Bizə təklif olunur ki, 
Ermənistanla əməkdaşlıq edək. Amma mövqeyimiz aydındır. Təcavüzkar dövlətlə, torpaqlarımızı işğal edən 
Ermənistanla heç bir əməkdaşlıq etməyəcəyik. 

Sonra Xocalı Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Bəkir Məmmədov çıxış etdi. 
Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bəyanat layihəsinin mətni ilə deputatları tanış etdi (Bəyanatın mətni 
bugünkü sayımızda dərc olunur). 
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Deputatlardan V.Timoşenko, İ.Ömərov, E.İbrahimov, S.Səfərov, C.Əliyev, Q.Əlibəyli, Ş.Əsgərov, 

H.Rəcəbli, Ə.Kərimli və C.Həsənli bəyanat layihəsinin mətni ilə bağlı təkliflərini bildirdilər. 
Deyilən təkliflər nəzərə alınmaqla layihə səsə qoyularaq qəbul edildi. 
 

V.İSMAYILOVA, İ.CƏFƏROĞLU,  
F.BAĞIROV (foto) 

  
“Azərbaycan”.-2002.-27 fevral.-S.2. 
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Xocalı soyqırımı müzakirə olundu 
 

Milli Məclisin dünənki iclasında Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar müzakirələr keçirildi. 
MM sədri Murtuz Ələsgərov Prezident Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımı ilə bağlı xalqa müraciət 

etdiyini bildirdi. Həmin müraciətdə bu amansız soyqırıma insanlığın tarixində ən dəhşətli kütləvi terror 
hadisələrindən biri kimi qiymət verilmişdir. 

Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi yad edildikdən sonra parlamentin rəhbəri ötən əsrin müxtəlif 
dövrlərində erməni qəsbkarlarının Azərbaycan əhalisinə qarşı törətdikləri soyqırımlardan bəhs etdi. Onun 
sözlərinə görə, geniş-miqyaslı etnik təmizləmə nəticəsində bu gün Ermənistanda bir nəfər də azərbaycanlı 
qalmamışdır. 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistanın silahlı birləşmələri Dağlıq Qarabağdakı yerli erməni 
yaraqlıları və keçmiş Sovet Ordusunun 366-cı motoatıcı alayı Xocalı şəhərini sakinlər ilə birlikdə məhv edərək 
bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayətlərdən birini törətmişlər. Dəhşətli haldır ki, cəmi bir neçə saat ərzində 613 nəfər 
dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın yalnız azərbaycanlı olduğuna görə qətlə yetirilmişlər. 487 
nəfərə xəsarət yetirilmiş, 1275 sakin — köməksiz qocalar, uşaqlar, qadınlar girov götürülərək ağlasığmaz 
zülmə, təhqirlərə və həqarətə məruz qalmışlar. M. Ələsgərov qeyd etdi ki, erməni hərbçiləri öldürdükləri 
insanların başlarının dərisini soymuş, müxtəlif əzablar vermiş, onların bədənlərinin müxtəlif əzalarını kəsmiş, 
körpə uşaqların gözlərini çıxarmış, adamları diri-diri torpağa basdırmış və yandırmışlar. Sabiq prezident Ayaz 
Mütəllibovun və Azərbaycanın o dövrdəki digər rəhbərlərinin cinayətkar səhlənkarlığı erməni millətçilərinin bu 
ağır cinayət əməlini törətmələrinə imkan yaratmışdır. MM sədrinin sözlərinə görə, həmin vaxt Xocalının 
müdafiəsi lazımi səviyyədə təşkil edilməmiş, şəhərin dinc əhalisinə heç bir kömək göstərilməmişdir. Prezident 
Heydər Əliyev xalqımıza qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, düzgün qiymət 
verilməsi üçün mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. M. Ələsgərov vurğuladı ki, Xocalı soyqırımı Avropa 
İttifaqının srağagün keçirilmiş geniş iclasında qeyd olunmuşdur. 

Soyqırımı əks etdirən sənədli film göstərildikdən sonra Xocalının keçmiş icra hakimiyyətinin başçısı 
olmuş Elman Məmmədov həmin müdhiş hadisənin səbəblərindən danışdı. Xocalı soyqırımını bəşəri faciə 
adlandıran millət vəkili beynəlxalq ictimaiyyətin bu hadisəyə hələ də biganə münasibət göstərməsindən 
gileyləndi. E. Məmmədov Xocalı soyqırımı ərəfəsində Azərbaycanın keçmiş rəhbəri Ə. Vəzirovun qəbulunda 
olduğunu, ondan kömək istədiyini, lakin cavabında "cinayətkarsınız" sözlərini eşitdiyini vurğuladı. Onun 
sözlərinə görə, öz doğma ev-eşiyini ermənilərdən qoruyan azərbaycanlıları "cinayətkar" adlandıran Ə. Vəzirov 
Dağlıq Qarabağda cərəyan edən hadisələrə görə məsuliyyət daşımaq istəmirdi və belə bağışlanmaz hərəkətlərə 
yol vermişdi. 

Anar Rzayev Azərbaycan xalqının tarix boyu müsibətlərlə üz-üzə gəldiyini dedi. Yazıçı Xocalını 
Xirosima ilə müqayisə etdi və bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən biri kimi dəyərləndirdi. Millət vəkili 
Prezident Heydər Əliyevin Xocalı faciəsi ilə bağlı xalqa etdiyi müraciətdə mühüm məqamların olduğunu 
bildirdi. Müraciətdə Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınması üçün hazırlıq işlərinin 
görülməsi barədə fikirlərin qeyd olunması böyük əhəmiyyətə malikdir. 

A. Manafova, S. Seyidov və Z. Yaqub çıxış edərək Xocalı soyqırımı günahkarlarının 
cəzalandırılmasının vacib olduğunu bildirdilər. Şamil Qurbanov isə uydurma "erməni soyqırımı"nı tanıdığına 
görə Fransa prezidenti Jak Şirakı bir az yumşaq desək, həddini aşmaqda günahlandırdı. Parlament sədrinin 
müdaxiləsinə baxmayaraq Ş. Qurbanov heç nədən qorxmadığını bildirdi və Fransa prezidentinin ünvanına 
dediyi sözləri bir daha təkrarladı. Çıxışdan sonra Fransa diplomatları iclas zalını tərk etdilər. M. Ələsgərov 
bundan sonra çıxış etmək istəyən millət vəkillərinə diqqətli olmağı məsləhət gördü. 

Sonra Xocalı soyqırımının 10-cu il-dönümü ilə əlaqədar Milli Məclisin bəyanatının hazırlanması ilə 
bağlı işçi komissiyası yaradıldı. Günortadan sonra müzakirələr davam etdirildi. 
 

Səbuhi MƏMMƏDOV  
 

“Xalq qəzeti”.-2002.-27 fevral.-№47.-S.1. 
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Xocalı haqqında həmişə düşünməliyik 
 

Bəşər tarixində ən ağır cinayətlərdən və faciələrdən biri olan Xocalı soyqırımından on il keçir. Bu. 
xalqımızın qan yaddaşından silinməsi mümkün olmayan bir faciədir. Bəs. ötən 10 ildə nə dəyişib?! 

Günlər aylara, aylar illərə qovuşub. Lakin nakam ruhların "bizim qisasımızı nə vaxt alacaqsız, dirilər? 
harayına hələ də hay verə bilməmişik.  

 
Dağlar analı dərdim.  
Dolub-boşalı dərdim.  
Bu dünya dağılsa da.  
Getməz Xocalı dərdim.  

 
Bəli. bu dərd unudulası dərd deyil. Bu yara köhnələsi. qaysaqlanası yara deyil. 
Əsrin Xocalı faciəsinin 10 ili ərəfəsində bu dəhşətin canlı şahidi olmuş. bu ağrını qəlbində yana-yana. 

qovrula-qovrula daşıyan, hər kəlməsindən Xocalı nisgili, Xocalı həsrəti süzülən Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası "Aspirantura və doktorantura" şöbəsinin mütəxəssisi, tarix 
elmləri namizədi Həvva xanım Məmmədova ilə görüşüb bu dəhşətli olaylar barədə danışmasını xahiş etdim. 
Həvva xanımın dediklərindən: 

- XX əsrin ən böyük faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımı zamanı ermənilər məşhur Babiy Yar, 
Xatın, Seditse faciələri ilə müqayisə edilən dəhşətli faciə törətdilər. 

Xocalı Azərbaycanın ən qədim insan məskənlərindən biridir. Bu ərazidə aparılmış arxeoloji qazıntılar 
zamanı tapılmış abidələr - qəbirlər, ibadətgahların nümunələri dediklərimə sübutdur. 1992-ci il fevralın 25-dən 
26-na keçən gecə bu qədim şəhər özünün 7 min nəfər sakini ilə bərabər yerlə-yeksan edildi. Xocalı və 
Naxçıvanik yaxınlığındakı qırğınların canlı şahidlərindən biri - fransız jurnalisti Jan İy Yunet yazırdı: 

Biz Xocalı faciəsinin şahidiyik. Biz Xocalı müdafiəçilərinin, yüzlərlə dinc sakinin - qadınların, 
uşaqların, qocaların eybəcər hala salınmış cəsədlərini gözlərimizlə gördük. Xocalı ətrafına getmək üçün bizə 
Bakıda vertolyot ayırdılar. Hələ qırğının baş verdiyi yerlərin üzərindən uçarkən gördüklərimizi lentə alırdıq. 
Ermənilər bizim vertolyotu da atəşə tutduqlarına görə çəkilişi başa çatdıra bilmədik. Amma elə yüksəklikdən 
gördüklərimiz də törədilən vəhşilikləri təsəvvürə gətirmək üçün kifayət edirdi. Bu, tükürpərdici mənzərə idi. 
Hamı kimi mən də dünyada baş vermiş müharibələr, alman faşistlərinin qəddarlığı barədə çox eşitmiş, kitablar 
oxumuş, kinolar görmüşəm. Lakin 5-6 yaşlı uşaqları, hamilə qadınları vəhşiliklə öldürən ermənilər cəlladlıqda 
heç kəslə müqayisəyə gəlməzlər". 

Bunu fransız jurnalisti yazırdı. 1992-ci ilin qanlı fevralına qədər Xocalıda 7 min əhali yaşayırdı. Orada 
1988-ci il sentyabrın 18-də Xankəndindən qovulanlar 1988-ci ilin noyabrında Ermənistandan didərgin salınan 
soydaşlarımız, 1989-cu ilin yayında Özbəkistanın Fərqanə vilayətindən qovulmuş mesxeti türkləri 
məskunlaşmışdılar. 

Xocalı faciəsinə qədər Qarabağdakı azərbaycanlı kəndlərinin, demək olar, hamısı boşaldılmışdı. 1988-ci 
il fevralın 13-dən etibarən azərbaycanlılar kütləvi surətdə işdən qovulur, təqib olunurdular. 

Beləliklə, bütün bu hadisələrin qarşısının vaxtında alınmaması ucbatından vəziyyət gün-gündən 
gərginləşirdi. Dağlıq Qarabağda azərbaycanlı əhali yaşayan kəndləri - Kərkicahan, Meşəli, Cəmilli, Sırxavənd, 
Malıbəyli, Qaradağlı, Quşçular, Xocavənd, İmarət, Qaravənd və digər yaşayış məntəqələrini vəhşiliklə yandırıb 
məhv etmişdilər. 

Azərbaycanın həmin vaxt hakimiyyətdə olan qətiyyətsiz rəhbərləri heç bir tədbir görmür, baş verənlərə 
cinayətkarcasına laqeyd yanaşırdılar. Ermənistandan qovulmuş soydaşlarımız o vaxt Şuşada yerləşdirilmişdilər. 
Çox keçmədi ki, Ə.Vəzirov onları Dağlıq Qarabağdan çıxardaraq Azərbaycanın digər bölgələrinə göndərdi. 
Bununla da düşmənin bəd əməllərinə rəvac verdi. 

Xocalı faciəsi bu hadisələrin kulminasiya nöqtəsi oldu. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Tofiq 
Hüseynovun komandiri olduğu özünümüdafiə batalyonunun döyüşçüləri son nəfəslərinədək Xocalının 
müdafiəsində dayandılar. 

1988-ci ildən 1992-ci ilin fevralınadək Xocalı yalnız özünümüdafiə batalyonunun hesabına qorunurdu. 
Son dörd ayı isə tam mühasirə şəraitində yaşayırdı. Qocaları, qadınları və uşaqları axtarmaq üçün mərkəzdən 
vertolyot tələb edən Elman Məmmədovun səsini heç kəs eşitmirdi. 

Xocalı soyqırımı nəticəsində 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 56 uşaq, 70 qoca xüsusi qəddarlıqla 
qətlə yetirilib. 1275 nəfər əsir götürülüb, 150 nəfər qız və gəlinin taleyi bu günə kimi məlum deyil. 

Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətdir və 
bu cinayəti törədənlər beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq mühakimə edilməlidirlər. Bu yaxınlarda Türkiyə Böyük 
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Millət Məclisinin sədri Ömər İzginin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmişdi. O, 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bu yaxınlarda Xocalı faciəsi və bütünlükdə türklərə qarşı törədilmiş 
soyqırımla bağlı qərar qəbul ediləcəyini söylədi. Gərək bu qərar elə 1992-ci ildə çıxarılaydı. 

10 ildə çox şey dəyişdi, çox danışıqlar aparıldı. Lakin Dağlıq Qarabağ və onun bir parçası olan Xocalı 
hələ də düşmənin tapdağı altındadır. 10 il keçməsinə baxmayaraq hələ də Xocalı soyqırımını dünyaya tanıda 
bilməmişik. Xocalı dəhşətini əks etdirən bir muzey belə yaratmamışıq. 

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törətdikləri qanlı cinayətlər, soyqırım siyasəti, o 
cümlədən Xocalı qırğını yalnız Heydər Əliyev hakimiyyəti dövründə ifşa olunmaqla. dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmağa başlanmışdır. Azərbaycan diplomatiyası bu istiqamətdə inadla, məqsədyönlü iş aparır Bu, təkcə 
dövlət başçısının. diplomatların işidirmi? Yox, gərək ermənilərin vəhşiliklərini hamılıqla ifşa edək. Xocalının 
faciəsi haqqında yalnız ildə bir dəfə yox, həmişə düşünək. 

 
Xalidə XALİD 

 
“Respublika”.-2002.-27 fevral.-№47.-S.5. 
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Əsrin Faciəsi 
 
Fevralın 26-da Azərbaycan televiziyası ilə Xocalı soyqırımı haqqında "Əsrin faciəsi" adlı növbəti 

veriliş efirə getmişdir. Həmin verilişin mətnini oxuculara təqdim edirik. 
 
APARICI: 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda sanki dünyanın sonu idi. O gecə hər 

yerdən əlləri üzülən xocalılılar ancaq Tanrıdan ümid diləyirdilər. Çünki onların harayı heç yerə çatmırdı, 
Qarqarın sularında əriyib itirdi. Heç Şuşa qalasından da səs-səmir gəlmirdi. Xocalı öz qanında boğulurdu. 
Bakıda isə mənfur planlar cızılırdı. Tökülən qanlar bahasına bir qrup öz kreslosunu xilas etmək, başqa bir qrup 
isə vəzifə qamarlamaq istəyirdi. Beləcə, Bakıda oturan başbilənlərimizin və meydan qəhrəmanlarımızın maraq 
və mənafeləri Xocalının faciələr müstəvisində gəzişirdi. Ona görə də tariximizə yazılacaq bu dəhşətli qırğından 
çoxları narahatlıq keçirmirdi. Bu şəraitdən isə erməni faşistləri daha çox yararlanmağa çalışır, Azərbaycan 
xalqına qarşı əsrlər boyu içlərində bəslədikləri düşmənçilik xislətini bir gündə reallaşdırmaq istəyirdilər. 

XOCALI SAKİNİ (yaşlı qadın): Günahkar Ayaz Mütəllibovdur, Azərbaycan qadınlarını ermənilərin 
əlinə verən odur. Milləti o qırdırdı. Onun da övladları erməni əlinə düşsün, arvadı da, bacısı da, anası da bizim 
günümüzə düşsün. 

CAVİD ƏLİYEV (rayon rabitə şöbəsinin rəisi): Ayaz Mütəllibovun dövründə Mərkəzi Komitəyə 
teleqramlar, müraciətlər göndərsək də, heç bir nəticə vermirdi. Sonra Xalq Cəbhəsi gəldi, Rəhim Qazıyev, 
Fəhmin Hacıyev... Rəhim Qazıyevi Şuşaya göndərdilər. Ermənilər Daşbulaqdan, Mehdikənddən, Noragüğdən 
bizə minomyotlardan, raket qurğularından tez-tez atəş açırdılar. Bizim əhali müraciət etdikdən sonra Rəhim 
Qazıyev gəlib Şuşada oturdu. Oradan bizə zəng vuraraq, - şəxsən mən özüm onunla danışmışam, onda rabitə 
qovşağının rəisi işləyirdim, - dedi ki, əgər Stepanakertdən Xocalıya bir güllə atsalar, mən Stepanakertin altını 
üstünə çevirəcəyəm. Fəhmin də Ağdamda idi. Xocalı faciəsi günü mən özüm ratsiya vasitəsilə Şuşa ilə əlaqə 
saxladım. Rəhim Qazıyevi tapa bilmədik, ratsiyaya gəlmədi, gizləndi. Vəzifəlilər, cavabdeh şəxslər batalyon 
komandirlərinə icazə verməmişdilər ki, onlar ermənilərə atəş açsınlar. 

Mən Ağdamla əlaqə saxladım. Orada cavabdeh şəxslərin heç biri ratsiyaya gəlmədi. Bizim əhalidən 
orada olanlarla, kənd sakinləri ilə danışdım. Onlar dedilər ki, burada özbaşınalıqdır, heç bir hakimiyyət yoxdur. 
Fəhmin də öhdəsində olan "Qrad" qurğularını götürərək Ağcabədiyə gedibdir. Haradasa 9, yaxud 12 "Qrad" 
qurğusu olubdur. Onların birindən də bir atəş atılmamışdı. 

ZÜLFÜ QASIMOV (Ağdam rayon sakini): Mən o vaxt Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısının 
humanitar məsələlər üzrə müavini işləyirdim. Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı soyqırımının baş 
verdiyini eşidəndə, əvvəlcə, faciənin miqyasını dərk etmirdik. Kifayət qədər məlumat gəlmirdi. Deyirdilər ki, 
orada bir-iki nəfər ölüb və sair. Amma ertəsi gün orada nə baş verdiyi bizə aydın oldu. Ermənilər doğrudan da 
Xocalını yer üzündən silməyi, əhalini kütləvi şəkildə qırmağı qarşılarına məqsəd qoymuşdular. Həmin dövr 
Ağdam rayonunda rəhbər işçilərin dəyişdirilməsi, o zonada özbaşınalıq, qarşıdurma yaradılması və xocalılılara 
kömək göstərilməsinin qarşısının alınması kimi qiymətləndirilməlidir. Bu, yolverilməz hal idi. 

APARICI: Xocalı faciəsi, Xocalı dəhşəti erməni xislətini bir daha açıb dünyaya göstərdi. Əsrlər boyu 
suyunu içdiyi, çörəyini yediyi, torpağında gəzdiyi bir millətə ermənilərin belə amansız qəddarlığı, ölçüyəgəlməz 
qansızlığı dünyanı heyrətə saldı. Amma "sapı özümüzdən olan baltalar" faciənin qisasını almaq əvəzinə, siyasi 
avantüranı üstün tutdular. Millətin qanı üzərindən keçib hakimiyyətə gəlmək ənənəsinin növbəti mərhələsi 
başlandı. 

20 Yanvar faciəsi nəticəsində hakimiyyətə gələn Mütəllibov Xocalı soyqırımı ilə prezidentlik 
kreslosundan əl çəkirdi. Vəzifə hərisləri üçün yeni meydan açılırdı. Bu vəzifə hərisləri isə Ağdam istiqamətində 
çöllərə səpələnmiş dinc əhalinin harayına yetmək əvəzinə, prezident kürsüsünə yiyələnmək istəyirdilər. Xocalı 
sakinlərinin Qarabağı titrədən, göynədən naləsini Bakı siyasiləri kar olmuş kimi eşitmədilər. Xocalılıların 
harayına yetən yenə də xalq oldu. Ağdamın və ətraf rayonların camaatı fevralın 26-dan 28-nə kimi meşələrdə 
xocalılıları axtarırdılar. 

FİLMAN ABBASOV (keçmiş döyüşçü): Çox yaxşı xatirimdədir, fevralın 25-də komandirim Şirin 
Mirzəyev mənə xəbər verdi ki, - o vaxt mən sol bölgədə komandir idim, - orada vəziyyət gərgindir. Təcili olaraq 
bir rota ilə oraya gedib vəziyyəti yerində öyrən. Mən tez uşaqları yığdım, Abdal, Gülablı meşəsi ilə Xocalı 
tərəfə çıxdıq. Orada qar dizdən idi. Çox çətinliklə də olsa, Bəy bulağının, erməni kəndinin üstündən Harov 
yalına keçdik. Meşələrdəki insanların ah-naləsindən adamın tükləri ürpəşirdi. Uşaqlarımıza əmr verdim ki, 
meşədə insanlar qalmasın. 

Oradakı erməni kəndləri arasından keçməli idik. Dedim, çalışın ki, yönünüz həmin kəndlərə düşməsin, 
yaralıları salamat çıxarda bilək. 4 qrup ayırdım. Ratsiya ilə əlaqə saxlamaqla aralandıq. Qarov tərəfdən özümüz 
endik. Quşçular, Malıbəyli kəndlərinin sakinləri çıxarılanda da biz orada olmuş, kənd əhalisinə kömək etmişdik. 
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Ona görə də bilirdim ki, haradan getmək olar. Meşəyə girəndə gördüklərimizə inanmadıq. Qadın, uşaq, ağsaqqal 
- hamısı yan-yana döşənmişdi. Hamısını qırmışdılar. Ratsiya ilə əlaqə saxladıq. Uşaqlar da dedilər ki, vəziyyət 
pisdir. Tək-tük qaçıb qurtara bilənlərin ayaqları donmuşdur. Göstəriş verdim ki, onlara kömək edin, yardım 
göstərin. Əlavə kömək çağırdım. Sağ-salamat olanları orada qoymadıq. Ancaq az adam salamat qalmışdı. Bu 
vəziyyəti sözlə ifadə etmək mənə çətindir. Öz gözlərimlə gördüm ki, orada insanlar, əsasən də körpələr nə 
vəziyyətə düşmüşdülər. Nə 3-5 yaşında qız uşağına, nə 70-90 yaşında ağsaqqallara aman verməmişdilər. Bu, 
açıq-aydın soyqırım bütöv bir xalqın kökünü kəsmək demək idi. Elə bil, bunlara göstəriş verilmişdi ki, silahsız, 
köməksiz insanları məhv edin, nəslini kəsin. 

XOCALI SAKİNİ: Azərbaycan xalqını bu fəlakətdən yalnız Heydər Əliyev qurtara bilər. Qarabağ 
əhalisi ancaq Heydər Əliyevə müraciət etməlidir ki, bizi bu bəladan qurtarsın. Bizə ancaq Heydər Əliyev 
lazımdır. Ayaz Mütəllibov kimisindən dövlət başçısı ola bilməz. O, rusların agentidir. Hansı erməniyə əsir 
düşürsənsə, deyir: "Ayaz Mütəllibov torpaqları satıb, özünüzü niyə qırdırırsınız". 

YAVƏR ƏZİMOV (Xocalı sakini): Rəhbərlik zəiflik göstərdi. Lap açıq deyək, biz orada hər şeyi 
müşahidə edirdik. Görürdük ki, hansı rəhbərin dövründə necə vəziyyət yaranır. Ermənilər də bu vəziyyətdən 
istifadə etdilər. Gördülər ki, bizim tərəfimizdən onlara təzyiq göstərən rəhbərlik, qüvvə yoxdur, rəhbərlərimiz 
ermənilərin dedikləri ilə razılaşırlar. Ona görə də onlar öz qatı düşmənçilik hərəkətlərini daha da 
gücləndirirdilər. Həmin vaxt hakimiyyətdə Mütəllibov idi. 

Xocalını niyə məhv etdilər? Əhalisini niyə qırdırdılar? Nə üçün respublika bizə, Xocalı əhalisinə kömək 
etmədi? Əgər o vaxtkı rəhbərlik Xocalının, onun sakinlərinin qayğısına qalıb şəhəri müdafiə etsəydilər, bu gün 
bəlkə də Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın idi. Ancaq o vaxt bizə yiyəlik etmədilər. O vaxt Mütəllibovun 
rəhbərliyinin zəifliyi, maymaqlığı və hakimiyyətə gəlmək istəyən qüvvələrin xalqın mənafeyinə zidd hərəkətləri 
ucbatından başımıza bu oyunlar gəldi. Yaxşı yadımdadır ki, Rəhim Qazıyev gəlib Şuşada oturmuşdu. Fəhmin 
Hacıyev Ağdamda idi. Onlar bütün qüvvələri əllərinə almışdılar. Xocalıdan çıxanda bizə heç bir kömək 
etmədilər. Rəhim Qazıyev deyirdi ki, əgər Şuşa getsə, mən başıma bir güllə vuracağam. Xocalı veriləndə 
Şuşadan ermənilərə tərəf bir güllə də atılmadı. Ağdamda Fəhmin Hacıyevin nəzarəti altında olan dəstədən də 
bizə heç kəs kömək etmədi. Xocalıda bu faciə baş verdi. 

APARICI: Xocalının süqutu bir günün, iki günün işi deyildi. Xocalının süqutuna 1988-ci ildən 
başlayan uzun və ağrılı bir yol gəlirdi. Ermənilər yaşayan qonşu Mehdikənd, Noragüğ kəndləri istiqamətindən 
Xocalı şəhəri tez-tez atəşə tutulurdu. 1991-ci il oktyabrın 29-da Xocalıdan Yevlaxa uçan AN-2 təyyarəsi qəzaya 
uğradıqdan sonra reyslərin sayı azaldı. 

1991-ci ildə Xocalıya rayon statusu verildi. Amma Xocalıya rayon statusu verənlər artıq şəhərin də 
süqutuna fərman vermişdilər. Status məsələsi, sadəcə, gözdən pərdə asmaq, xocalılıları sakitləşdirmək məqsədi 
daşıyırdı. Noyabrın 28-də Ağdam-Xocalı yolu Əskəran istiqamətində bağlananda Mütəllibov iqtidarının buna 
heç bir reaksiyası olmadı, əməli iş görülmədi. Noyabr ayından fevraladək dörd ay ərzində bir dəfə də olsun 
həmin avtomobil yolunun açılması üçün cəhd edilmədi. Nəhayət, 1992-ci il fevralın 13-də Xocalıya axırıncı 
vertolyot uçdu. Şəhərin 5 minlik dinc sakini mühasirəyə düşdü. 13 gün mühasirə şəraitində yaşayan xocalılılar 
heç bir itki vermədən müdafiə olunurdular. Amma düşmən müqayisəyə gəlməyən üstünlüyə malik idi. Fevralın 
25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhəri yerlə-yeksan edildi. 

XOCALI SAKİNİ (qadın): Bütün Xocalı camaatı müraciət edir, biz Azərbaycan torpağında yaşamırıq. 
Azərbaycanın rəhbərlərində qeyrət yoxdur. Bizi bu şaxtalı günlərdə qırdılar. Ev-eşiyimizi yandırdılar, 
körpələrimizi qırdılar, hamını vəhşicəsinə öldürdülər. Biz Azərbaycan torpağında yaşamırıq. 

XOCALI SAKİNİ (yaşlı qadın): Belə namussuz, qeyrətsiz rəhbərlər olar? Günahsız uşaqları qırğına 
verdilər. Belə hökumətə ar olsun. Camaat canını xilas etmək üçün çılpaq halda meşələrə qaçıb. 

NOFƏL MİRZƏLİYEV (Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini): O vaxt insanları 
bir-birindən uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə, bəlkə də, rayonun daxilində böyük bir faciə yaratmaq üçün müxtəlif 
işlərə əl atırdılar. Həmin dövrdə Səyyaf Verdiyev icra hakimiyyətinə başçılıq edirdi. Ədalət naminə deyim ki, 
doğrudan da, bütün varlığı ilə çalışırdı ki, nə isə etsin, Xocalıya hansısa kömək göstərsin. O vaxt Ağdamın 
özündə bir o qədər çətinlik yox idi. Ermənilər hələ xocalılılarla vuruşurdular. Ancaq bunun ağrı-acıları 
ağdamlılara da gəlib çatırdı. Səyyaf Verdiyev Cəlilabada getmişdi ki, oradan texnika alıb gətirsin, kömək 
məqsədi ilə biz də nə isə edək. 

O vaxt iki nəfər gələrək Musa Məmmədovu aeroport binasının arxa otağına çəkdilər. Nə danışıb, 
danışmadıqlarını bilmirəm. Onlar otaqdan çıxandan sonra vertolyotun səsi gəldi. Səyyaf müəllim vertolyotdan 
çıxdı. Musa Salamoviç onu bir kənara çəkərək nə isə dedi. Səyyaf müəllim mənim maşınıma əyləşərək getdi. 
Musa Məmmədovdan soruşdum ki, nə olub, nə məsələdir? O, mənə dedi ki, Səyyaf Verdiyevi vəzifədən çıxarıb, 
yerinə Gündüz Axundovu təyin ediblər. 

Düzü, Gündüz Axundovla bizim yaxınlığımız, dostluğumuz vardı. Mən çox məəttəl qaldım ki, axı, bu, 
təcrübəsiz adamdır. indi Qarabağın, Ağdamın qaynar bir vaxtıdır. Ağdamda vəziyyəti idarə etmək son dərəcə 
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çətindir. Bir tərəfdən də Xocalı fəlakət qarşısındadır. Belə bir anda bu nə dəyişiklikdir, bundan nə kimi xeyir 
gələ bilər? Nəticə nə oldu? O oldu ki, bir gün sonra Xocalını yerlə-yeksan etdilər. 

Mən bir faktı da deyim. Xocalı faciəsinə 2-3 gün qalmışdı. Gecə milis rəisinin otağında yığışdıq. O 
müşavirədə Musa Məmmədov da iştirak edirdi. O vaxt bizim milis rəisimiz vardı, Allah ona rəhmət eləsin, 
familiyası Məmmədov idi, adı yadımdan çıxıbdır. Bizim batalyon komandirlərinin altısı da orada idi. Orada plan 
hazırlandı ki, gecə saat dördə yaxın Xocalıya üç istiqamətdən hücum edək. Dinc əhalini oradan çıxardaq ki, 
tələfat olmasın. Saat on ikiyə on beş dəqiqə qalanda gəlib Fəhmin Hacıyevə dedilər ki, səni hökumət telefonuna 
çağırırlar. O, getdi. 10-15 dəqiqədən sonra bikef qayıtdı. Soruşduq ki, nə olub, dedi ki, düşündüyümüz 
əməliyyata Bakıdan icazə vermədilər. içəridə böyük qalmaqal baş verdi. Hərə bir tərəfdən soruşdu ki, axı, nə 
səbəbə icazə vermədilər? Axı, hər şey qabaqcadan hazırlanmışdı, düşünülmüşdü. Əhalini Xocalıdan çıxarmaq 
lazım idi. Fəhmin dedi ki, əməliyyat olmayacaq, baş tutmayacaq. 

Bu məsələ indiyə qədər də sirr olaraq qalır. Fəhminin məhkəməsi getdi, mühakiməsi oldu. O vaxt heç 
kəs ondan da soruşmadı ki, bu göstərişi sənə verən kim idi, yəni səninlə hökumət telefonunda danışan kim idi. O 
hücum əməliyyatı aparılsaydı, düzdür, itki də ola bilərdi, amma bəlkə də Xocalı camaatını xilas etmək olardı. 
Bizim yüzlərlə qadınlarımız, qızlarımız əsir düşməzdi. 

APARICI: 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə əsrin faciəsi baş verdi. Xocalı şəhəri 
darmadağın edildi. 613 nəfər dinc sakin həlak oldu. 1275 nəfər mülki şəxs əsir düşdü, 7 ailə tamamilə məhv 
edildi. 230 ailə başçısını itirdi, 200 nəfərdən artıq adam əlil oldu. Ölənlərin və əlil olanların əksəriyyəti azyaşlı 
uşaqlar idi. 

XOCALI SAKINI: Azərbaycan xalqı sahibsizdir. Xalqımız öz sahibini istəyir. Heydər Əliyev gəlsin. Ayaz 
bizim sahibimiz deyil, o bizim düşmənimizdir. O, bizim yurd-yuvamızın dağılmasına səbəb oldu. Baxın görün, 
ermənilər körpələrimizi necə öldürüblər. Qızlarımızı görün nə günə salıblar. Ayaz Mütəllibov Azərbaycan 
xalqının düşmənidir. Onun fərsizliyindən ev-eşiyimiz dağıldı, cavanlarımız, qocalarımız erməniyə əsir düşdü. 

20 Yanvar hadisəsini törədən, burada vertolyotu vurduran, kəndlərin yandırılmasında günahkar Ayaz 
Mütəllibovdur. 

RÖVŞƏN ŞÜKÜROV (Ağdam rayonunun sakini): Ermənilər orada uşaqdan böyüyə qədər hamını qırmağı 
qarşıya məqsəd qoymuşdular və buna müəyyən qədər nail oldular. Mən Ağdamdan bir adam tanıyıram, 
bənnadır, adı Nəsibdir. Onun 62 yaşında bir qardaşı orada qalmışdı. Sonra onu ermənilərdən aldılar. O kişinin 
ailəsindən 27 nəfərin hamısını qırmışdılar. Təkcə özü qalmışdı. Ona görə onu saxlamışdılar ki, o yaşlı idi. Onun 
oğlanlarını da, gəlinlərini, qızlarını, nəvələrini də öldürmüşdülər. O vaxt Ağdamda vəziyyət belə idi ki, günaşırı 
kimisə vəzifəyə qoyurdular, kimisə vəzifədən çıxarırdılar. Elə bil ki, dövlətin o vaxtkı vəzifəsi bu idi. Ciddi bir 
tədbir haqqında fikirləşən yox idi. 

Fəhmin Hacıyev vardı. Keçiriləcək əməliyyata guya rəhbərlik etməli idi. Amma inanın ki, mən bunu 
tam mübadiləsiz deyirəm. Xocalı faciəsinin baş verdiyi gün, əhali buraya toplaşanda, o, üçüncü mərtəbədən 
nərdivanla düşüb qaçdı. 

Rəhim Qazıyev institutda adi müəllim olubdur. Ola bilsin ki, o, yaxşı müəllim olardı, xidmətlər göstərə 
bilərdi. Amma bu məsuliyyətin altına girən və "Şuşa getsə başıma bir güllə vuraram" deyən və indi həbsxanada 
oturan adam, - onun məsləkdaşları indi məsələ qaldırırlar ki, Rəhim Qazıyev siyasi məhbusdur, - öz əməllərini 
nə üçün qiymətləndirə bilmir. Məgər o siyasi məhbusdur? O cinayətlərin səbəbkarıdır, canidir və bu 
hərəkətlərinə görə cavab verməlidir. O bilmir ki, Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizini düşmənə veribdir? Heç 
olmasa, indi utansın, adının hallandırılmasına razı olmasın. Qoy bu millət elə bilsin ki, sən ölmüsən, yaddan 
çıxmısan. 

SEYİDAĞA MÖVSÜMOV (döyüşçü operator): Xocalı faciəsi dünyada analoqu olmayan bir faciədir. 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı erməni daşnakları və onlara havadarlıq edən 366-cı alay 
tərəfindən mühasirəyə alınaraq, belə bir faciə törədildi. 

Köməksiz, əliyalın adamlara, kiçik yaşlı uşaqlara, ixtiyar qocalara belə rəhm etmədən camaata divan 
tutdular. 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin analitik informasiya mərkəzində hərbi operator idim. Səhər işə 
gələndə polkovnik Ramiz Məlikov və kapitan Mirsaleh Axundov mənə dedilər ki, gecə Xocalıda qanlı faciə baş 
verib, sən təcili oraya gedib çəkməlisən. 

Fevralın 26-da Ağdama yola düşdük. Ağdamda Xocalıdan gələn soydaşlarımızı gördük. Kimisi 
ayaqyalın, kimisi başıaçıq idi. Çoxuna işgəncə verilmişdi. Mən onları çəkəndə gördüm ki, çoxunun dırnaqları 
qoparılmışdı, üzlərində yanıq yerləri vardı. Onlara dəhşətli əzablar verilmişdi. 

Allah rəhmət eləsin, Milli Qəhrəman, Ağdam batalyonunun komandiri Allahverdi Bağırovdan xahiş 
etdim ki, mümkünsə, biz hadisə baş verən yerə yaxın gedək, orada çəkiliş aparım. Ağdam qəbiristanlığının 
yanına gəldik. Ağdam batalyonunun döyüşçüsü Zahid də, başqa qorxmaz oğullar da bizimlə idilər. 
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Ermənilərin batalyon komandiri vardı, Vitalı Əskəran tərəfdə idi, Allahverdi onunla danışıq apardı. 

Lakin o, mənim çəkiliş aparmağıma etiraz etdi. Onda Allahverdi Bağırov dedi ki, deməli, bu faciəni doğrudan 
da, siz törətmisiniz. O dedi ki, faciəni biz yox, 366-cı alay törədibdir. Qısa danışıqdan sonra çəkmək üçün mənə 
icazə verdilər. Biz maşınla Şellini keçərək Əskəran tərəfə getdik. Əskəranda Xocalıdan olan çoxlu meyit 
gördük. Bütün dağ-dərə kişi, qadın, uşaq meyiti ilə dolmuşdu. Onların çoxuna əzab verilmişdi. Orada 6-7 qadın 
meyiti gördük ki, ermənilər onları trosla ZTR-in arxasına bağlayaraq sürümüşdülər. 

Bu kadrları çəkdik. Orada biz Milli Qəhrəmanlar Əlif Hacıyevin, Aqil Quliyevin meyitlərini tapdıq. 
Təsəvvür edin ki, Əlifin meyitini ermənilər də axtarırdı. Bizdən soruşdular ki, siz görməmisiniz? Dedik ki, Əlif 
Ağdamdadır, özü də sağdır. Əlif Xocalı aeroportunun komendantı olanda ermənilərə ləyaqətli cavab vermişdi. 
Ona görə də onun başına yüksək qiymət qoymuşdular. Amma biz artıq Əlifin meyitini götürüb maşına 
qoymuşduq. 

Biz geri döndük. Xarici jurnalistlərə Ağdam mehmanxanasında yer vermişdilər. Ancaq yerli icra 
hakimiyyəti onlara çəkiliş aparmaq üçün heç bir kömək göstərmirdi. Onlara dizel yanacağı lazım idi ki, 
əllərindəki texniki vasitələrin köməyi ilə bu hadisəni birbaşa İngiltərəyə, Amerikaya ötürsünlər. Adicə bu 
kömək də onlara göstərilmirdi. Hətta onların video materialları, fotoplyonkaları mehmanxanada yerli məmurlar 
tərəfindən oğurlanmışdı. 

Ağdam camaatına ürəkdən minnətdaram ki, bu faciədə onlar xocalılılara qardaşlıq köməyi göstərdilər. 
APARICI: Xocalıdan Ağdama maşın yolu 15 kilometr, Şuşaya isə 22 kilometr idi. Amma hava yolu ilə 

bu məsafə çox qısa idi. Lakin neyləyəsən ki, səsin yetdiyi məsafəyə kömək əli çatmadı. Xocalı qanına qəltan 
edildi. Fevralın 25-də 26-na keçən gecə keçmiş SSRİ-nin 4-cü ordusunun 23-cü diviziyasına daxil olan 366-cı 
alayın 10 tankı, 16 zirehli transportyoru, 9 piyadaların döyüş maşını və xeyli canlı qüvvəsi ilə Xocalı üzərinə 
hücum başlandı. 

HƏSƏN SARIYEV (Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı): Xocalı ilə ara açılsaydı, bu faciə baş 
verməzdi. Bu faciənin baş verməsinin bilavasitə günahkarları Fəhmin Hacıyev kimilərdir, Ayaz Mütəllibov kimi 
o vaxtkı rəhbərləridir. Onlar laqeyd adamlar idi. Ermənilər bu laqeydlikdən istifadə edərək, Xocalı camaatının 
başına həmin müsibəti gətirdilər. Bu faciə təkcə xocalılıların deyil, Dağlıq Qarabağda və oraya yaxın ərazidə 
yaşayan azərbaycanlıların hamısının başına gətirilmişdir. Fəhmin Hacıyev "qrad"ları Ağcabədiyə apararaq 
camaatı köməksiz qoydu, qırdırdı. Erməni silahlı, Xocalı camaatı əli yalın. Fəhmin kimisi camaatı ermənilərin 
ayağına verdi. 

İndi bu gün ortaya çıxıb mənəm-mənəm deyənlərin hamısı Xocalı soyqırımında əli olanlardır. Onlar 
nəyə görə özlərinin hakimiyyəti dövründə Xocalı soyqırımına siyasi qiymət vermədilər? Birillik hakimiyyətləri 
dövründə niyə bunu etmədilər? Ona görə ki, bu hadisələrdə onların özlərinin əli vardı. İstəyirdilər ki, bu 
soyqırımı baş versin, Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdən getsin. Ayaz da istəyirdi ki, həmin hadisə baş versin, 
soyqırımın məsuliyyəti Xalq Cəbhəsinin üzərində qalsın, camaat onları daş-qalaq etsin. Mütəllibov onu başa 
düşmədi ki, bu hadisədə o ziyan çəkəcəkdir. Onların hər ikisinin əli qana batıb. Deməli, hər iki tərəf haqqında 
tədbir görülməlidir. Camaata göstərilməlidir ki, xalqına xəyanət edən hər bir kəs öz cəzasını almalıdır. 

APARICI: Xocalı işğal olunan gecə prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi və digər maddi məsul 
şəxslər, heç olmasa, əhalinin sağ-salamat gəlib Ağdama çıxması üçün tədbir görmək əvəzinə, xalqın qəzəbindən 
qorxaraq, qaçıb milis idarəsində gizlənirdilər. Baş verən faciəni danırdılar. Ağdama üz tutan xocalılılar isə bütün 
bənd-bərənin, cığırların düşmən tərəfindən tutulduğu meşələrdə bir həftə qırıla-qırıla, vuruşa-vuruşa gəlib 
mənzilə yetişdilər. Bakıda isə bütün bunlardan xəbərsiz kimi, vəzifə savaşı gedirdi. Respublika televiziyasında 
ötəri olaraq bildirilirdi ki, Xocalıya hücum olub, iki nəfər öldürülübdür. Lakin düşmən geri oturdulmuşdur. Bu 
əsrin faciəsinə Mütəllibov iqtidarının mənfur qiyməti idi. 

Xalqın faciəsi ilə vəzifə alveri edən bir çox xəyanətkarlar Xocalının harayına yetmək əvəzinə, Ali 
Sovetin sessiyasının çağırılmasını tələb edirdilər. Faciənin ssenarisini cızanların bir qismi uduzsada, digərləri 
niyyətlərinin hasil olacağına inanaraq, Ali Sovetin qarşısında mitinq keçirirdilər. Xocalıda isə tariximizə ən 
qanlı, ən amansız səhifə yazılırdı. 

XASAY XƏLİLOV (Xocalı sakini): Beş gün 100 adamla qalmışdıq meşədə, ermənilərin 
mühasirəsində. Ayazçik vaxtında bizə niyə bir vertolyot göndərmədi? Bu qadınların, uşaqların nə günahı var ki, 
havayı yerə qanlarını axıtdılar? Mən də başqaları kimi Vətən yolunda ölsəm belə, alnımı qırışdırmaram. Amma 
bu əlsiz-ayaqsız qocaların nə günahı var? Dörd tərəfdən bizi mühasirəyə alaraq başladılar atmağa, Xocalını 
darmadağın etdilər. O vaxtkı rəhbərlərimizə ar olsun, vəzifədən ötrü xalqı qurban verməzlər. Mütəllibov nə 
kişidir? 

ŞAMİL SABİROĞLU (jurnalist): Mən o zaman "Səhər" qəzetinin Qarabağ bölgəsi üzrə müxbiri 
işləyir, həm də fotoşəkillər çəkirdim. Görürdüm ki, bu hadisələrin axırı Xocalının işğalına doğru aparır. 
Xocalının işğalı bizim üçün nə dərəcədə ağır idi. Əgər Xocalı işğal olunsaydı, Dağlıq Qarabağla əlaqəmiz 
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kəsiləcəkdi. Çünki həmişə deyirdilər ki, əgər Laçın Qarabağın qıfılıdırsa, Xocalı onun açarıdır. Çünki Xocalıda 
aeroport var idi. Ermənilər həmin aeroportu almaqdan ötrü çoxdandır ki, hazırlıq görürdülər. 

1992-ci il yanvarın 28-də Xocalıda yeganə vertolyot vardı və o Şuşaya uçdu. Həmin vertolyotu yolda 
ermənilər vurdular. İçərisində 43 nəfər adam vardı, hamısı həlak oldu. Bu hadisədən sonra hava nəqliyyatı ilə 
yol kəsildi. 

1992-ci il fevralın 13-də Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, rəhmətlik Əlif Hacıyevin, Xocalı icra 
hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədovun köməyi ilə Gəncədən bir hərbi vertolyotla Xocalıya ərzaq 
gətirilmişdi. Ondan sonra Xocalı ilə heç bir əlaqə yox idi. Bilirdik ki, bu gün, sabah Xocalı işğal olunacaq, bu, 
labüd idi. Yəni bunu dövlət rəhbərləri də, hökumət rəhbərləri də bilirdi. 

Ağdamda beş-altı batalyon var idi. Lakin onları vahid komandanlıq altında birləşdirən yox idi. Əgər 
dövlət səviyyəsində bir nəfər gəlib orada oturaraq əməliyyat keçirsəydi, sizi inandırıram ki, Xocalıya yol 
açılacaqdı. Kimlərinisə marağı var idi ki, oraya yol açılmasın. Bunları mən çox böyük səmimiyyətlə deyirəm. 

Gözlənilən faciə fevralın 25-dən 26-na keçən gecə baş verdi. Mən o zaman rəhmətlik Şirin Mirzəyevin 
başçılıq etdiyi hərbi hissədə idim. Onların döyüşçüləri ilə ön xəttə getmişdik ki, heç olmasa, yaralıları xilas 
etməyə kömək göstərək. Uşaqların bir neçəsi minaya düşdü. Sizi inandırıram ki, bıçaq vursaydın, Şirin 
Mirzəyevin qanı çıxmazdı. O bilirdi ki, əgər müəyyən tədbirlər görülsəydi, itki vermədən xocalılıları oradan 
çıxarmaq olardı. 

Ağdamda rəhmətlik Milli Qəhrəman Allahverdi Bağırovun rəhbərlik etdiyi müdafiə batalyonu vardı. 
Fevralın 26-da gündüz batalyonun döyüşçüləri Zahid, Qarabala, Elman və başqaları ilə bir yerdə camaatı xilas 
etməyə getdik. Onların əl-ayağını don vurmuşdu, yaralılar, meyitlər var idi. Mən bir müddət Xocalıda 
könüllülərdən ibarət dəstənin komandiri olmuşam. Bakıdan gedərək inşaat işlərində iştirak etmişəm. Adamların 
əksəriyyətini tanıyırdım. Məsələn, Ələmdar Quluzadənin atası Allahverdi kişi, rəhmətlik Əlif Hacıyev. Hansına 
baxırdın, sakit dayanmaq mümkün deyildi. Bəzilərinin dərisini də soymuşdular. 

MİRZALI BEHBUDOV (Ağdam rayonunun sakini): Qondarma "Dağlıq Qarabağ Respublikasının" 
indiki prezidenti" Qukasyan Xankəndidə hərbi birləşmələrə rəhbərlik edirdi. Ermənistanın indiki prezidenti 
Robert Koçaryan o vaxt, həm xalq cəbhəsinə rəhbərlik edirdi, həm də hərbi hissələrə. Bizim içərimizdə baş 
verən hadisələri və münaqişələri ermənilər yaxşı bilirdilər. 

Mənə desələr ki, gəl hərbidə hər hansı bir alaya rəhbərlik elə, ömrümdə razılıq vermərəm. Çünki mən bu sahəni 
bilmirəm. Rəhim Qazıyev deyə bilməzdi ki, mən müəlliməm, müdafiə naziri ola bilmərəm? 

Lap olaydı universitet rektoru. Rəhim Qazıyev, sən müdafiə naziri olmaq qabiliyyətində idinmi? Sən bəlkə də heç 
səngərin necə qazılmasını bilmirsən. Sənə elə tanklar satmışdılar ki, onlardan ancaq traktor kimi istifadə etmək olardı. 

ƏFRAİL İSGƏNDƏROV (məshəti türkü): Fevralın 25-i axşamı mən postda idim. Biz posta düşəndə 
ermənilər hücum etmişdilər, evlərin yandırılması postdan görünürdü. Mənim evim də yanmışdı. Arvad-
uşaqlarım evin zirzəmisində idilər. Çıxarmamışdım. Ermənilər arxadan bizə hücum etmişdilər. Üç nəfər 
qalmışdıq, bir avtomatımız vardı. Sərvər adlı yoldaşıma dedim ki, sən o tərəfdən get, mən bu tərəfdən, heç 
olmasa, zirzəmidən adamları çıxaraq. 

Qayıtmağa imkan olmadı. Mən ermənilərin içərisində qalmışdım. Sərvər heç olmasa bir neçə nəfəri 
çıxara bildi. 

Mən oraları yaxşı tanımıram, meşəyə tərəf getdim. Camaatla rastlaşdım. Erməni postuna tuş gəldik, 
camaat dağılışdı. Arvad-uşaq bir gecə qarın içində qaldı. Fevralın 27-də axşamüstü beş nəfərlə gəlib 
özümüzünkülər olan yerə çıxdım. 

APARICI: Xocalılılar milis serjantı Məzahir Əbilovu bu gün də məhəbbətlə xatırlayırlar. O qanlı-
qadalı gecədə Məzahir neçə-neçə uşağı, qadını, qocanı erməni qırğınından xilas etdi. Ancaq son anda özünü 
xilas edə bilmədi. 

Atası Yaqub kişi, qardaşı Elşad da bu itkinin ağrısına dözə bilməyib hər ikisi bir gündəcə dünyasını 
dəyişdi. Atasını, əmisini, babasını itirən Mahir bir gecədəcə böyüdü, evin həm ağsaqqalı oldu, həm də kişisi. 
indi Qənirə ananın yeganə ümidi, təsəllisi Xocalı faciəsi ilə yaşıd olan Mahirdir. 

ROMAN ƏLİYEV (Muğanlı kəndinin sakini): Məzahirin qardaşı Elşadla 8 il bir sinifdə oxumuşuq. 
Onunla bir yerdə Abdal-Gülablı kəndinə getdik. Xocalıdan qaçanlar oraya çıxırdı. Yolu tanımırdılar. Gördük səs 
gəlir, sürünə-sürünə getdik, gördük iki nəfərdir. Bir nəfər qadın ağlayırdı, yanındakı kişi donmuşdu. Soruşdum 
ki, bəlkə Məzahiri tanıyırsınız? Qadın dedi ki, bizi buraya Məzahir gətirdi. Bizi qoyub qayıtdı. Yəqin ki, gələr. 

Kişini don vurmuşdu, yeriyə bilmirdi. Belimə alıb avtobusa gətirdim. Avtobusu Ağdama yola saldıq. 
Özümüz isə dağlara qalxdıq, səs eşitdik. Sürünə-sürünə yaxınlaşdıq. Dedik ki, birdən ermənilər olar. Ora erməni 
postuna yaxın idi. Gördük ki, 5-6 nəfər azərbaycanlıdır, yolu itiriblər. Hər yan qar idi. Onları da aşağı düşürdük. 
Həmin adamlar dedilər ki, yaxınlıqda donuz ferması var, haradasa bizimkilərdən təxminən 300 nəfər adamı 
oraya yığıblar. Onlardan biri dedi ki, Məzahir xeyli adam çıxardı, özü də bizimlə bura gəlib, necə olar ki, indi 
yoxdur. Sonra məlum oldu ki, Məzahir adamları çıxarmaq üçün geri qayıtmışdı. 
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Bu hadisələrdən 10 gün qabaq gəlmişdi, dedim ki, Məzahir bəlkə getməyəsən. Dedi mən söz vermişəm, 

oraya qayıtmalıyam. 
FAİQ MƏHƏRRƏMOV (Muğanlı kəndinin sakini): Əgər hakimiyyət olsaydı, vaxtında tədbir 

görülsəydi Xocalı getməzdi. Hakimiyyətsizlik oldu, hərc-mərclik yarandı və nəticədə XX əsrin ən böyük faciəsi, 
Xocalı qırğını baş verdi. Bir o qədər qadının itkin düşməsi, qırılması, ermənilər tərəfindən əsrliyə alınması 
ölüncə yadımdan çıxmayacaqdır. 

MEHRİBAN ƏBİLOVA (Məzahirin bacısı): Xocalı soyqırımı dünyanın ən dəhşətli hadisəsidir. 
Məzahirin ad günündə qardaşı, atası bir gündə dünyalarını dəyişdilər. Ayın 29-u Məzahirin 33 yaşı tamam 
olacaqdı. Həmin hadisədən 10 il keçməsinə baxmayaraq, bizim üçün Xocalı faciəsi elə bil dünən baş vermişdir. 

Düzdür, Xocalı Azərbaycanın faciəsidir, ancaq bizim üçün ikiqat faciədir. Xocalıdan gələn əsirlərin, 
meyitlərin, yaralıların hamısı Elşadın əlindən keçmişdi. Məzahirin ölümündən sonra Elşad infarkt keçirdi. Atam 
da dözmədi, iki dəfə iflic vurdu. Bu, dözüləsi dərd deyildi. Biz də yarımcan yaşayırıq. Üç kişi olan evdə indi 
təkcə Elşadın balası 10 yaşlı Mahir qalmışdır. 

APARICI: Xocalı faciəsindən düz 10 il keçir. Bu faciə artıq tarixə dönsə də, bizi göynədən, ağrıdan bir 
tarixdir. Ermənilər həm tarix, həm də millətimiz qarşısında törətdikləri bu vəhşiliyə, qansızlığa və faşizmə görə 
cavab verəcəklər. Bunun qisası yaddan çıxan deyil, daxilimizdəki dönüklər, siyasi möhtəkirlər də bilsinlər ki, 
onların da nankorluğu unudulan deyildir. 

Faciənin səbəblərinin araşdırılması, günahkarların ifşa olunması günümüzün ən başlıca tələbidir. Çünki 
Xocalının, eləcə də bütün Qarabağın intiqamını almayana qədər bizim rahat oturmağa mənəvi haqqımız yoxdur. 

 
“Azərbaycan”.-2002.-28 fevral.-S.3. 
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2003-cü il 
Bu gün 26 fevral 2003-cü il – Xocalı faciəsinin 

11-ci ildönümüdür 
 
O zaman Xocalıda 613 həmyerlimiz öldürülüb 
Onlardan 196 nəfər qadın, 83-ü uşaq olub 
150 nəfərin  taleyi  hələ də  naməlumdur 
Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə XX əsrdə Azərbaycan xalqına üz vermiş ən qanlı faciələrdən birinin - 

Xocalı soyqırımının 11-ci ildönümü tamam oldu. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni 
separatçıları Dağlıq Qarabağın Xocalı şəhərini işğal edib. Yaşayış məntəqəsinin işğalı Rusiya ordusunun 366-cı 
alayının bir neçə bölməsinin fəal  köməyilə həyata keçirilib. Xocalının işğalı görünməmiş vəhşiliklə müşayiət 
olunub. İşğalçılar bir neçə saat ərzində 613 nəfər günahsız və silahsız adamı qətlə yetirib. Onların arasında 106 
qadın, 83 uşaq olub. 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülüb. Dinc əhaliyə divan tutulması bir neçə gün davam 
edib. Azğınlaşmış işğalçılar əsirləri öldürüb, qadın və uşaqları zorlayıb, başlarını kəsib, hərbçiləri asıb. 

487 nəfər (onların 76-sı həddi-buluğa çatmayıb) müxtəlif dərəcəli əlil olub, 1275 nəfər girov götürülüb. 
Girovların əksəriyyəti vətənə qayıda bilsə də, 150 nəfərin taleyi indiyədək məlum deyil. Aparılan istintaq 
nəticəsində insanlığa qarşı bu cinayəti törətmiş erməni separatçıları və rus zabitlərinin ad və soyadları müəyyən 
edilib. Onların hamısı indiyədək azadlıqdadır, Rusiya, Ermənistan və Qarabağda yaşayır. Hər il faciənin 
ildönümü ərəfəsində cinayətkar Qarabağ separatçıları rejimi və Ermənistan hakimiyyəti cinayətə bəraət 
qazandırmaq, beynəlxalq ictimaiyyətə dezinformasiya yaymaq məqsədilə müntəzəm olaraq təbliğat tədbirləri 
həyata keçirir. 

Ötən il Azərbaycan Milli Məclisi dünya ictimaiyyəti, dünya ölkələri hökumətləri və parlamentlərinə 
müraciət qəbul edərək onları Xocalı soyqırımını tanımağa və pisləməyə çağırıb. 

 
"Turan" 
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Xocalı soyqırımından 11 il keçir 
 

Ehey! Ay qoca leylək, 
Karvanını geri çək. 

Dayandı min-min ürək 
Xocalı gedən günü. 

 
Bəy-gəlin otağında, 
Arzular qucağında. 

Yandı könül bağında 
Xocalı gedən günü. 

 
Taleyin üzü döndü, 

Bu nə ömür, nə gündü. 
Haqqın çırağı söndü, 
Xocalı gedən günü. 

 
1988-1993-cü illərdə erməni işğalçıları tərəfindən qəsb olunmuş Azərbaycan torpaqları öz sahiblərini 

soraqlayır. Dağlıq Qarabağın 1988-1993-cü illərdə 274 yaşayış məntəqəsi, 4389 kvadrat kilometr ərazisi vardı. 
İndi həmin ərazi və yaşayış məntəqələri erməni vəhşiləri tərəfindən dağıdılıb, yerlə yeksan edilib. Əhalisi 
çöllərə düşüb, qaçqınlıq həyatı yaşayır. 

Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi, dağların qoynunda yerləşən, gözəlliyi ilə dünyanı, səyyahları valeh edən 
Şuşa 1992-ci ilin may ayının 8-də işğal olundu. 31 yaşayış məntəqəsi, 289 kvadrat kilometr ərazisi yağıların 
tapdağı altında qaldı. Kürdhacılı Soltan bəyin ovalığı Laçının 120 yaşayış məntəqəsi, 1835 kvadrat kilometr 
ərazisi kimsəsiz qaldı. Murov dağının vüqarı ilə öyünən Kəlbəcər 120 yaşayış məntəqəsini, 1936 kvadrat 
kilometr ərazisini itirdi. Qarabağın ürəyi olan Ağdamın 83 yaşayış məntəqəsi, 1093 kvadrat kilometr ərazisi bir 
göz qırpımında düşmənə qaldı. Bir zamanlar Cəbrayıl qəzası kimi dünyada tanınan Cəbrayılın 77 yaşayış 
məntəqəsi, 1050 kvadrat kilometr ərazisi əlimizdən çıxdı. Böyük Füzulinin adı ilə fəxr edən Füzulinin 73 
yaşayış məntəqəsi, 1386 kvadrat kilometr ərazisi əlimizdən getdi. Qaçaq Nəbinin yurdu Qubadlı 94 yaşayış 
məntəqəsini, 802 kvadrat kilometr ərazisini Həkəri çayının pənahına verdi. Zəngilanın 81 yaşayış məntəqəsi, 
707 kvadrat kilometr ərazisi talan oldu. Beləliklə, ölkəmizin 953 yaşayış məntəqəsi, 13.486 kvadrat kilometr 
ərazisi əlimizdən çıxdı. Ya nəsib, ya qismət... 

953 yaşayış məntəqəsindən biri də Xocalıdır. Tarixin qədim köklərinə gedib çıxan, bizim eradan əvvəl III 
minillikdən üzü bəri yaşayış məskəni kimi mövcud olan, Qarabağın dağlıq hissəsində yerləşən Xocalı 
Azərbaycanın ən şəfalı guşələrindən biridir. Xocalı şəhəri ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar, tarixi abidələr 
və qəbirüstü daşlar sübut edir ki, bura azərbaycanlıların ən qədim yaşayış məskəni olmuşdur. 1828-1830-cu 
illərdə İrandan 40.000, Türkiyədən 84.600 erməni köçürülərək Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, münbit 
torpaqlarında yerləşdirilmişdir. 1978-ci ildə İrandan Azərbaycana - Dağlıq Qarabağa köçmələrinin 150 illiyini 
qeyd edən ermənilər utanmaz-utanmaz abidə ucaltmış və bununla da özlərinin sərsəm ideyalarını reallaşdırmaq 
məqsədi ilə son iki əsrdə tarixi Azərbaycan torpaqlarına göz dikərək, azərbaycanlılara qarşı ardıcıl olaraq xarici 
havadarlarının köməyi ilə işğalçılıq siyasətini həyata keçirmiş və zaman-zaman bu məkrli məqsədə çatmaq üçün 
terror, kütləvi qırğın, deportasiya və soyqırım kimi dəhşətli faciələr törətmişlər. 

1905-07, 1918-20, 1948-53, 1988-93-cü illərdə erməni daşnakları Azərbaycan torpaqlarında qırğınlar 
törətməklə, soyqırımı siyasəti həyata keçirmişlər. Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan 80 minlik erməni 
əhalisinə muxtariyyət veriləndən sonra ermənilərin Azərbaycana qarşı millətçi-separatçı siyasəti daha da 
gücləndi. Onlar çirkin əməllərini həyata keçirmək üçün aşağıdakı planı çəkdilər:  

a. Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkibindən çıxarmaq, Ermənistanın tərkibinə birləşdirmək;  
b. Ermənistandan azərbaycanlıların əzəli və əbədi dədə-baba yurdlarından deportasiyasına nail olmaq;  
c. Azərbaycanlıların ərazilərinə yiyələnmək.  
Bu məqsədlə də 1948-53-cü illərdə xaricdən gələn ermənilərin yerləşdirilməsi bəhanəsi ilə 150 min 

soydaşımız tarixən məskunlaşmış dədə-baba torpaqlarından, doğma yurdlarından, öz vətənlərindən zorla 
çıxarıldı, yaşayış üçün heç bir şəraiti olmayan Kür-Araz ovalığına, ilan mələşən çöllərə göndərildi. İsti havaya, 
kanal suyuna uyğunlaşa bilməyən insanlar vəba, yatalaq, traxoma, keçəlləşmə xəstəliklərindən məhv oldular. 

Ermənistan adlanan ərazilərdə etnik təmizləmə aparılması siyasətinin tərkib hissəsindən biri də 
azərbaycanlıların 1988-ci ilin qışında Ermənistandan zorla qovulmasıdır. 1988-89-cu illərdə 250 min 
soydaşımız öz tarixi etnik torpaqlarından son nəfərinə kimi deportasiya olundu. 
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Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti və Respublika Prokurorluğunun məlumatında deyilir: 
1988-ci ilin noyabr ayının 28-dən dekabr ayının 8-dək kütləvi surətdə azərbaycanlılar yaşayan 22 rayonun 

185 yaşayış məntəqəsinə quldurcasına basqın edən erməni vəhşiləri 217 nəfəri müxtəlif işgəncə ilə qətlə 
yetirmişlər. Onlardan 49-u divan tutulmaqdan qorxub qaçarkən dağlarda borana-çovğuna düşüb donmuş, 41-i 
qəddarlıqla döyülüb öldürülmüş, 35-i uzun işgəncələrdən sonra öldürülmüş, 115-i diri-diri yandırılmış, 16-sı 
güllələnmiş, 10-u təhqirlərə dözməyib infarktdan ölmüş, 2-si erməni həkimləri tərəfindən xəstəxanada 
öldürülmüş, 3-ü suda boğulub öldürülmüş, 1-i asılmış, 1-i əzablardan qurtarmaq üçün özünü öldürmüş, 1-i 
elektriklə öldürülmüş, 2-sinin başı kəsilmiş, 29-u qəsdən avtomobilin altına salınmaqla öldürülmüş, 3-ü 
xəstəxanada olarkən tibbi xidmət göstərilməməsi nəticəsində ölmüş, 8-i oğurlanmış və xəbərsiz itkin 
düşmüşdür. Öldürülənlərdən 57-si qadın, 5-i körpə uşaq, 18-i müxtəlif yaşlı yeniyetmələrdən ibarət olmuşdur. 
Qırğın Ermənistanın 19 rayonu, 11 şəhərində törədilmişdir. Həmin dövrdə azərbaycanlıların 400-dən çox yük 
maşını, 25 min ailənin əmlakı qarət edilmiş, 40.897 azərbaycanlı ailəsi, 250 min azərbaycanlı məcburi qaydada 
deportasiya olunmuşdur. 

Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən dəhşətli, amansız cinayətlərdən biri də 1992-ci il fevral ayının 25-
dən 26-na keçən gecə baş vermiş Xocalı soyqırımıdır. Xocalı faciəsinə qədər Qarabağın Kərkicahan, Meşəli, 
Quşçular, Qaradağlı, Ağdaban və s. kimi azərbaycanlılar yaşayan kəndlərində erməni silahlı quldurlarının 
törətdikləri faciələr, terror və kütləvi qırğınlar, nəhayət, Xocalı soyqırımı "məzlum və cəfakeş erməni" 
vicdanında əbədi qara ləkə kimi yaşayacaq tarixi cinayətdir. 

26 fevral 1992-ci ildə isə XX əsrin ən dəhşətli faciələri hesab olunan Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi 
kimi insan fəlakətləri sırasına Xocalı soyqırımı da əlavə olundu. 

1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri keçmiş SSRİ-yə məxsus olan 
və o dövrdə Dağlıq Qarabağın Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı alayın bilavasitə iştirakı ilə 7 min nəfərə 
qədər azərbaycanlının yaşadığı Xocalı şəhərinə 5 istiqamətdən hücum etdilər (Hücum zamanı şəhərdə 3 minə 
yaxın adam qalmışdı). Xocalı şəhəri dörd aydan artıq idi ki, erməni silahlı birləşmələri tərəfindən mühasirə 
vəziyyətində saxlanılır, əhali tibbi xidmət və ərzaq sarıdan ciddi əziyyət çəkirdi. Şəhərdə çox sayda xəstələr, 
yaralılar, qocalar, qadınlar və uşaqlar var idi. 

Azğınlaşmış erməni quldurları özlərinin muzdlu xarici havadarlarının köməyi ilə həmin gecə Xocalı 
şəhərini yerlə yeksan etdilər. 366-cı alaya məxsus çoxsaylı ağır texnikanın köməyi ilə şəhər tamamilə dağıdıldı 
və yandırıldı. Əliyalın dinc mülki əhali dəhşətli qırğına məruz qaldı - uşaqlar, qadınlar, qocalar, xəstələr 
ağlasığmaz vəhşiliklə məhv edildi. Ermənilər XX əsrin sonlarında sivilizasiyalı bəşəriyyət üçün üz qaralığı olan 
növbəti tarixi cinayəti - Xocalı soyqırımını törətdilər. Bu vəhşi aksiyada məqsəd şəhərin bütün əhalisini məhv 
etmək idi. Ancaq təsadüflər nəticəsində xeyli Xocalı sakini tarixə şahidlik etmək üçün sağ qaldı. 

Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi növbəti genosid - Xocalı soyqırımı nəticəsində 613 nəfər 
qətlə yetirildi, 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü. Onların 150-sinin taleyi bu gün də məlum deyil. Faciə 
nəticəsində 1000-dən artıq dinc sakin müxtəlif dərəcəli güllə yarası alaraq şikəst olmuşdur. Qətlə yetirilənlərin 
106-sı qadın, 83-ü azyaşlı uşaq, 70-i ahıl və qocalar idi. Şikəst olanların 76-sı yetkinlik yaşına çatmamış 
oğlanlar və qızlar idi. 

Bu hərbi-siyasi cinayət nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə 
valideynlərindən birini itirmişdir. Şəhid olanlardan 56 nəfəri xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla diri-diri 
yandırılmış, başlarının dərisi soyulmuş, başları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları süngü ilə 
deşik-deşik edilmişdir. Təsəvvür etmək belə çətindir ki, tarixdə analoqu olmayan belə qəddarlıq və vəhşilik 
insan tərəfindən törədilmiş, XX əsrin sonunda, dünyanın gözü qarşısında baş vermişdir! Soyqırım hadisəsindən 
sonra cinayətin baş verdiyi yerdə olmuş fransız jurnalisti Con İv Yunet demişdir ki, "Mən müharibələr 
haqqında, alman faşistlərinin qəddarlığı haqqında çox eşitmişəm. Ancaq ermənilər - 5-6 yaşlı uşaqları, mülki 
əhalini öldürməklə onları ötüb keçiblər". "İzvestiya" qəzetinin müxbiri V.Belıx yazmışdır ki, Xocalı hadisələri 
zamanı gözləri oyulmuş, qulaqları kəsilmiş, qafa sümükləri çıxarılmış, başları kəsilmiş meyidləri öz gözləri ilə 
görmüşdür. 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tibbi xidmətinin rəisi Xanlar Hacıyev xidməti işi ilə əlaqədar çox ölüm və 
əzablarla qarşılaşsa da, Xocalı hadisələri zamanı törədilmiş vəhşiliklərdən dəhşətə gəlmişdir. Donmuş qızın 
üzünün bıçaqla kəsilməsi, döyüşçünün bağırsaqlarının çıxarılaraq qarışdırılması bu cür vəhşiliklərə misaldır. 
Mayor Leonid Keroveç 200 meyid müşahidə etdiyini, onunla bir yerdə olan polis nəfərinin 4 yaşlı uşağının 
meyidini tapıb, başının əzildiyini gördükdə ağlını itirməsinin şahidi olmasını söyləmişdir. 

Moskva "Memorial" hüquq müdafiə mərkəzinin Xocalı şəhərinin işğalı zamanı insan hüquqlarının kütləvi 
pozulması faktları barədə məlumatlarında göstərilir: "Qaçanlar ermənilərin pusqusuna düşmüş və gülləboran 
edilmişlər... Dörd gün ərzində Ağdama 200 meyid gətirilmiş, onlarca meyiddə təhqirə məruz qalma əlamətləri 
olmuşdur. Dörd meyidin başının dərisinin soyulduğu və bir meyidin başının kəsildiyi qeydə alınmışdır. 
Ağdamda 181 meyid (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) dövlət məhkəmə-tibbi ekspertizasından 
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keçirilmişdir. Ekspertlərin rəyi ilə müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərə qəlpə 
yaraları səbəb olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurulmaqla öldürülmüşdür. Ağdamda "Sanitar qatarı"nın qeydiyyat 
jurnalında qeydiyyatdan keçirilənlərin 598 nəfərində xəsarət və donma faktları müşahidə olunmuşdur. Orada 
diri adamın baş dərisinin soyulması faktı qeydə alınmışdır. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində 
minlərlə insan həyatdan məhrum edilmiş, şikəst olmuş, 953 yaşayış məntəqəsi dağıdılıb talan edilmiş, mülki 
əhalinin ümumi sahəsi 9 milyon kvadrat kilometr olan mülkləri dağıdılıb, yandırılmışdır. Dağıdılmış və əmlakı 
aparılmış yaşayış evlərinin ümumi dəyəri on milyardlarla dollar həcmindədir". 

O dəhşətli anları yadıma salanda içim göynəyir, odsuz-alovsuz yanıram, tüstüm təpəmdən çıxır, Allah! 
Xalqımın, millətimin dərdi böyükdür, Allah! Xocalı faciəsi ən ağır yükdür, Allah! 
 
Köksümdən qopardılar, 
Sevincimi, dərdimi. 
Kəsdilər, doğradılar 
İgidimi, mərdimi. 
Torpağı şumladılar, 
Hissimi damladılar. 
Tarixin sinəsinə 
Sağalmaz dağ basdılar. 
Yuxulu körpələrin 
Başlarını kəsdilər. 
Hamilə qadınları 
Nizələrdən asdılar. 
Bakirəlik, təmizlik 
Əlimizdən alındı. 
Qeyrətimiz tutulub 
Zindanlara salındı. 
Atalar yaxşı deyib, 
Boşalan bir də dolmaz. 
Günahsız insanların, 
O tökülən qanların, 
O toysuz cavanların 
Qisası yerdə qalmaz! 
 

Əvəz Mahmud LƏLƏDAĞ 
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Xocalı faciəsi beynəlxalq cinayət olaraq Ermənistan Respublikasının 
Azərbaycan xalqına qarşı apardığı məqsədyönlü soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsidir 

(məruzə) 
 

Vəfaddin İBAYEV, 
Azərbaycan MEA İnsan Hüquqları İnstitutu 
Ekspert Şurasının üzvü 
 
Hörmətli cənab sədr! 
Hörmətli Ekspert Şurasının  üzvləri! 

I. Xocalı hadisələri azərbaycanlılara qarşı soyqırımının tərkib hissəsi kimi 
Azərbaycan xalqının tarixində soyqırımı kimi siyasi və hüquqi qiymətini almış hadisələr tarixi kökü 

etibarilə bir zamanlar Osmanlı imperiyasının torpaqlarının bölüşdürülməsi - Şərq məsələsinin həyata keçirilməsi 
üçün uydurulmuş, əslində mövcud olmayan "erməni məsələsi" ilə bağlıdır. Şərq məsələsinin həyata 
keçirilməsindən bəhrələnmək istəyən erməni millətçiləri XVIII əsrin sonlarından başlayaraq Türkiyə, XIX 
əsrdən isə Azərbaycanın torpaqları hesabına "Böyük Ermənistan" yaratmaq xülyasına düşmüş və bundan sonra 
məqsədlərinə çatmaq üçün müxtəlif yerlərdə milli zəmində qırğınlar törətmişlər. 

Rusiya və İran arasında bağlanmış Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən sonra ermənilər kütləvi 
şəkildə Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşdırılmışlar. Azərbaycan torpaqlarında azərbaycanlılara qarşı 1905-
1907-ci illərdə, 1918-ci ildə qırğınlar törədilməklə soyqırımı siyasəti həyata keçirilməyə başlanmışdır. 

Ermənistan dövləti tərəfindən azərbaycanlılara qarşı aparılan etnik təmizləmə siyasəti SSRİ-nin yarandığı 
ilk illərdən başlanmışdır. Belə ki, Azərbaycan SSR-in tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 
yaradılması ilə Azərbaycanda ermənilərin milli azlıqda olması probleminin  öz həllini tapmasına baxmayaraq, 
həmin dövrdə Ermənistan SSR ərazisində yaşayan azərbaycanlılara muxtariyyət verilməməsi tarixi ədalətsizlik 
kimi qiymətləndirilməli idi. Qarabağın dağlıq ərazisində yaşayan 80 minlik erməni əhalisinə muxtariyyət 
verildiyi halda, həmin dövrdə Ermənistanın 580 minlik, həmçinin Gürcüstanda yaşayan 300 minlik azərbaycanlı  
əhalisinə muxtariyyət verilmədi. 

Bundan sonra ermənilərin Azərbaycana qarşı millətçi-separatçı siyasəti aşağıdakı istiqamətlərdə həyata 
keçirilirdi: 

- Dağlıq Qarabağı Azərbaycan SSR-dən qoparmaq; 
- Azərbaycan SSR-in ərazilərinə yiyələnmək; 
- Ermənistan SSR-dən azərbaycanlıların köçürülməsinə nail olmaq. 

Hazırda Ermənistan adlanan əzəli Azərbaycan torpaqlarından etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi kimi 
azərbaycanlıların 1948-1953-cü il deportasiyası təşkil edilir. 

1948-1952-ci illərdə xaricdən gələn ermənilərin yerləşdirilməsi bəhanəsi ilə 150 mindən çox azərbaycanlı 
əhalisi öz vətənindən çıxarıldı. Azərbaycanlıların Ermənistandan köçürülməsi Ermənistan ərazisindəki 
azərbaycanlıların qədim məskənləri olan dədə-baba torpaqlarının boşaldılması siyasətinin həyata keçirilməsi 
üçün təşkil olunmuşdu. Bu haqsızlığa uzun müddət heç bir siyasi qiymət verilməyibdir. Yalnız Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR 
ərazisindəki tarixi etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında" 18 dekabr 1997-ci il tarixli 
Fərmanı ilə həmin ədalətsizliyə hüquqi qiymət verildi. 

Ermənistanda həyata keçirilən etnik təmizləmənin yeni kütləvi dalğası SSRİ-nin süqutunun son illərinə 
təsadüf etdi. 1988-ci ilin qışından başlayaraq Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə başlandı. 
"Azərbaycanlılarsız Ermənistan" şüarı altında həyata keçirilən etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistan hakim 
dairələrinin himayəsi və razılığı əsasında hazırkı Ermənistan adlanan dövlətin ərazisindən 40897 azərbaycanlı 
ailəsi, 185519 nəfər azərbaycanlı məcburi qaydada deportasiya olundu. Təkcə 3 gün ərzində - 1988-ci ilin 
noyabr ayının 27-dən 29-dək Ermənistan SSR-in Quqark, Spitak və Stepanavan şəhərlərində 33 nəfər 
azərbaycanlı öldürülmüşdü. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun məlumatına əsasən 1988-
1989-cu illərdə Ermənistanda aparılan etnik təmizləmə dövründə 216 nəfər azərbaycanlı öldürülmüşdür. 
Onlardan 49 nəfəri divan tutulmaqdan qorxub qaçarkən dağlarda donmuş, 41 nəfər qəddarlıqla döyülməkdən 
ölmüş, 35 nəfər uzun işgəncələrdən sonra öldürülmüş, 115 nəfər diri-diri yandırılmış, 16 nəfər güllələnmiş, 10 
nəfər təhqirlərə dözməyib infarktdan ölmüş, 2 nəfər erməni həkimləri tərəfindən xəstəxanada öldürülmüş, 3 
nəfər suda boğulmuş, bir nəfər asılmış, bir nəfər əzablardan qurtarmaq üçün özünü öldürmüş, bir nəfər elektriklə 
öldürülmüş, iki nəfərin başı kəsilmiş, 29 nəfər qəsdən avtomobil altına salınmaqla öldürülmüş, 3 nəfər 
xəstəxanada olarkən tibbi xidmət göstərilməməsi nəticəsində ölmüş, 8 nəfər oğurlanmış və xəbərsiz itkin 
düşmüşdür. Həyatdan məhrum edilmiş azərbaycanlıların yeganə günahı onların azərbaycanlı olmaları idi. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
"İnsan Hüquqlarının Ümumi Bəyannamə"nin 2-ci maddəsinə əsasən isə hər bir şəxs irqindən, dərisinin 
rəngindən, cinsindən, dilindən, dinindən, siyasi və digər əqidəsindən, milli və sosial mənşəyindən, əmlak, 
sosial mövqe və digər vəziyyətindən asılı olmayaraq bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır. Lakin 
yuxarıda göstərilənlər insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasının adi hal deyildi. Əsrin əvvəllərindən 
başlayaraq planauyğun surətdə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən "etnik təmizləmə", soyqırımı idi. 

Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarşı soyqırımı təkcə Ermənistan ərazisində deyil, eyni zamanda 
Azərbaycan ərazilərində də davam etdirildi. Bu da bir daha təsdiq edir ki, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı 
siyasəti Ermənistanın dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə Azərbaycan  xalqına qarşı törədilmiş ən 
amansız cinayətlərdən biri də 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə baş vermiş Xocalı genosidi idi. 
Həmin gecə Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri öz havadarları və bir qrup muzdur dəstələri ilə 
birlikdə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda yerləşən Xocalı şəhərinə hücum edərək heç 
bir günahı olmayan mülki əhalinin şəhəri tərk edə bilməmiş hissəsini qəddarlıqla qətlə yetirmişlər. Şahidlər 
təsdiq edirlər ki, həmin gecə onlarla qadın, 2 yaşından 15 yaşınadək uşaq və qoca güllələnmiş, bəzi meyidlərdə 
bir neçə xəsarət yerləri aşkar edilmişdir ki, onlardan biri yaxın məsafədən baş nahiyəsinə yetirilmiş odlu silah 
xəsarətləri olmuşdur. Bu da onu göstərir ki, yaralılar sonradan odlu silahla öldürülmüşdür. Bir neçə uşaq 
meyidinin qulaqları kəsilmişdir. Yaşlı qadının sifətinin sol yanağının dərisi soyulmuş, qoca kişinin qafa sümüyü 
çıxarılmışdır. İlk dəfə 28 fevral 1992-ci ildə hadisə yerinə vertolyotla gələnlər 500 metr radiusda ərazinin 
meyitlərlə örtüldüyünü görmüşlər. 

Xocalı sakini Canan Orucov çoxsaylı insan tələfatı, xüsusən qadın və uşaqların öldürülməsi barədə məlumat 
vermişdir. Onun 16 yaşlı oğlunu güllələmiş, 23 yaşlı qızını əkiz uşaqları ilə birlikdə və ikinci 18 yaşlı hamilə 
qızını  girov  götürmüşlər. 

Səriyyə Talıbova adlı şəxs göstərmişdir ki, erməni döyüşçüsünün qəbri üstündə 4 nəfər mesxet türkünün və 
3 azərbaycanlının başını kəsmişlər. Valideynlərinin yanında uşaqlara işgəncə vermiş və onları öldürmüşlər. 
Milli  hərbi geyimdə olan azərbaycanlı əsgərin gözlərini oymuşlar. 

Xocalıda mülki əhalinin tələf edilməsinin planauyğun surətdə həyata keçirilməsini təsdiq edən faktlardan 
biri də odur ki, əhalinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən qabaqcadan xüsusi olaraq 
düzəldilmiş  pusqularda qətlə yetirilmişdir. Xocalı İcra Hakimiyyəti başçısı Elman Məmmədovun məlumatına 
görə Naxçıvanik kəndi ərazisində Xocalıdan qaçan əhali avtomat, pulemyot və başqa silahlardan gülləboran 
edilmişdir. Xocalılara qarşı həmin hərəkətlər ermənilərin niyyətinin məhz soyqırımı cinayətini törətməyə 
yönəlmiş olduğumu göstərir. 

Xocalı sakini Sənubər Ələkbərova Naxçıvanik kəndində qadın,  uşaq və qoca meyidlərindən yaranmış 
təpəni heç vaxt unutmayacağını bildirib. Həmin kənddə ermənilərin qurduğu pusquya düşdükdən sonra onun əri, 
iki qızı - Sevinc və Hicran öldürülmüş, özü isə yaralanmışdır. Orada 200 nəfər azərbaycanlı girov 
götürülmüşdür. Cəmil Məmmədov da girov düşmüş azərbaycanlılardan olmuşdur. Onun dırnaqlarını çıxarmış, 
təpiklə sifətinə xəsarət yetirmiş, nəvəsini isə ondan alıb götürmüş, anası və qızı xəbərsiz itkin düşmüşdür. 
Uşaqların zorla bir qrupdan alınıb başqa bir qrupa verilməsi də soyqırımı  cinayətinin obyektiv cəhətini təşkil 
edən əlamətlərdəndir. 

Soyqırımı hadisəsindən sonra cinayətin baş verdiyi yerdə olmuş fransız jurnalisti Can İv Yunet demişdir: 
"Mən müharibələr haqqında, alman faşistlərinin qəddarlığı haqqında çox eşitmişəm. Ancaq ermənilər 5-6 yaşlı 
uşaqları, mülki əhalini öldürməklə onları ötüb keçiblər". 

"İzvestiya" qəzetinin müxbiri V.Belıx göstərmişdir ki, Xocalı hadisələri zamanı gözləri oyulmuş, qulaqları 
kəsilmiş, qafa sümükləri çıxarılmış, başları kəsilmiş meyidlərin şahidi olmuşdur. 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tibbi xidmətinin rəisi Xanlar Hacıyev xidməti işi ilə əlaqədar çox ölüm və 
əzablarla qarşılaşsa da, Xocalı hadisələri zamanı törədilmiş vəhşiliklərdən dəhşətə gəlmişdir. Donmuş qızın 
üzünün bıçaqla kəsilməsi, döyüşçünün bağırsaqlarının çıxarılaraq qarışdırılması bu cür vəhşiliklərə misaldır. 

Mayor Leonid Kroveç özü 200 meyid müşahidə etdiyini, onunla bir yerdə olan polis nəfərinin 4 yaşlı 
uşağının meyitini tapıb, başının  əzildiyini gördükdə, ağlını itirməsinin  şahidi olmasını təsdiq etmişdir. 

Moskva "Memorial" hüquq-mühafizə mərkəzinin Xocalı şəhərinin işğalı zamanı insan hüquqlarının kütləvi 
pozulması faktları barədə məlumatında göstərilir: "Qaçanlar ermənilərin pusqusuna düşmüş və gülləboran 
edilmişlər... Dörd gün ərzində Ağdama 200 meyid gətirilmiş, onlarca meyiddə təhqirə məruzqalma əlamətləri 
olmuşdur. 

Dörd meyidin başının dərisinin soyulduğu və bir meyidin başının kəsildiyi qeydə alınmışdır. Ağdamda 181 
meyid (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) dövlət məhkəmə - tibbi ekspertizasından keçirilmişdir. 
Ekspertlərin rəyi ilə müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin - qəlpə yaraları səbəb 
olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurulmaqla öldürülmüşdür. Ağdamda sanitar qatar jurnalında qeydiyyatdan 
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keçirilənlərin 598 nəfərində xəsarət və donma faktları müşahidə olunmuşdur. Orada diri adamın baş dərisinin 
soyulması faktı qeydə alınmışdır. 

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində minlərlə insan həyatdan məhrum edilmiş, şikəst olmuş, 900 
yaşayış məntəqəsi dağıdılıb talan edilmiş, mülki əhalinin ümumi sahəsi 9 milyon kv. m. olan mülkləri dağıdılıb 
yandırılmışdır. Dağıdılmış və əmlakı aparılmış yaşayış evlərinin ümumi dəyəri on milyardlarla dollar 
həcmindədir. 
 

II. Xocalı soyqırımının beynəlxalq cinayət kimi səciyyəsi 
 
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 hüquq elmində "beynəlxalq cinayət" və 
"beynəlxalq xarakterli cinayət" kateqoriyaları fərqləndirilir. Soyqırımı cinayəti beynəlxalq cinayət 
kateqoriyasına aiddir. Həmin cinayətlərin əsas tərkibləri İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaradılmış 
beynəlxalq hərbi tribunalların (Nürnberq və Tokio) Nizamnaməsində ifadə olunmuşdur. Sonradan həmin 
cinayət tərkibləri Yuqoslaviya və Ruanda beynəlxalq cinayət tribunallarının nizamnamələrində və Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinin Statutunda təkmilləşdirilməklə bir daha təsdiqini tapmışdır. Nürnberq Tribunal 
Nizamnaməsində beynəlxalq cinayətlər üç qrupa ayrılmışdır: 

• sülh əleyhinə cinayətlər; 
• müharibə cinayətləri; 
• insanlıq əleyhinə cinayətlər. 
İkinci dünya müharibəsindən sonra beynəlxalq birlik genosidi müstəqil beynəlxalq cinayət kimi 

fərqləndirdi. Nürnberq Tribunalı Nizamnaməsi və hökmlərində soyqırımı termini işlədilməmişdir. 
Nürnberq Tribunalı Nizamnaməsinin təsnifatına görə soyqırımı insanlıq əleyhinə cinayətlərə daha yaxındır. 

Lakin soyqırımı insanlıq əleyhinə cinayətlərdən müəyyən əhali qrupuna qarşı repressiyanın miqyasına və dəqiq 
ifadə olunan məqsədinə görə fərqlənir. Soyqırımı müəyyən mənada müharibə cinayətlərinə də oxşardır. Belə ki, 
həmin cinayətin törədilməsi hərbi əməliyyatların aparılması vaxtı ilə üst-üstə düşə bilər. Lakin soyqırımı 
müharibə cinayətlərindən də məqsədinə görə fərqlənir, həm də soyqırımı dinc dövrdə də törədilə bilər (məsələn, 
Kombocada Pol Poto öz xalqına qarşı soyqırımı həyata keçirmişdi). Məhz həmin əlamətlərinə görə Yuqoslaviya 
və Ruanda Tribunalları nizamnamələrində, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Statutunda soyqırımı cinayəti 
müharibə cinayəti və insanlıq əleyhinə cinayətlərdən ayrılmışdır. 

Soyqırımın hüquqi məzmunu hər hansı milli, etnik, irqi, yaxud dini qrupu tam və ya qismən məhv etmək 
məqsədilə törədilən aşağıdakı hərəkətlər təşkil edir: 

• bu cür qrup üzvlərinin öldürülməsi; 
• belə qrup üzvlərinə ağır bədən xəsarəti, yaxud əqli pozğunluq yetirilməsi; 
• hər hansı qrup üçün qəsdən onun tam, yaxud qismən fiziki məhvini nəzərdə tutan həyat şəraiti 

yaradılması; 
• bu cür qrupda doğumun qarşısını almağa yönəldilmiş tədbirlərin görülməsi; 
• uşaqların zorla bir insan qrupundan alınıb başqasına verilməsi. 
Soyqırımı cinayəti üçün xüsusi niyyətin olması zəruri ünsür sayılır. Bu, soyqırımı cinayətini obyektiv 

cəhətinə görə oxşar beynəlxalq cinayətlərdən fərqləndirir. Soyqırımı cinayətini təşkil edən əməllərdən hər biri 
öz xarakterinə görə şüurlu, bilərəkdən və iradə ilə diktə olunan əməllərdir. Həmin əməllər heç bir halda 
təsadüfən və ehtiyatsızlıq nəticəsində törədilə bilməz. Eyni zamanda, həmin əməlləri törətmək niyyəti və onların 
mümkün nəticələrinin ümumən dərk edilməsi əməlin soyqırımı kimi tövsifi üçün kifayət deyildir. Burada 
cinayətkarın fikrinin xüsusi istiqamətini və ya əməlin neqativ nəticələri ilə bağlı olan konkret niyyətini ortaya 
çıxarmaq tələb olunur. 

Qabaqcadan xüsusi düzəldilmiş pusqulardan qaçıb canını qurtarmaq istəyən azərbaycanlı mülki əhalinin 
avtomat, pulemyot və başqa silahlardan gülləboran edilməsi məhz soyqırımı niyyətini sübut edir. 
Həmin cinayətin azərbaycanlı milli qrupuna qarşı yönəlməsi də göz qabağındadır. 

Soyqırımı cinayətini təhlil edərkən onun əsas üç ünsürünün mövcud olması aydınlaşır: 
• tanınan milli, etnik, irqi və ya dini qrupun olması; 
• bu cür qrupu tamamilə və ya qismən məhv etmək niyyətinin olması (mens rea); 
• tanınan qrupla bağlı genosid hərəkətlərdən hər hansı birinin törədilməsi (astus reus). 
Deməli, soyqırımı aktı hökmən milli, etnik, irqi və ya dini qrupa qarşı yönəlməlidir. Başqa qrupa, məsələn, 

siyasi və ya sosial qrupa qarşı yönələn bu cür hərəkətlər genosid kimi qiymətləndirilə bilməz. 
Soyqırımı anlayışı qadağan olunmuş əməlin ümumi nəticələrinə dair konkret niyyətin olmasını tələb edir. 
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Soyqırımı cinayətinin tövsifedici əlaməti kimi niyyət özündə bir neçə cəhəti birləşdirir: 
• niyyət, təsadüfi, bu və ya digər konkret qrupa məxsus olan bir, yaxud bir neçə şəxsin deyil, qrupun 

məhv edilməsindən ibarət olmalıdır. Fərdin şəxsiyyəti yox, məhz müəyyən qrupa mənsubluğu soyqırımı 
qurbanlarını təyin etmək üçün həlledici meyardır; - niyyət, qrupun bir qrup kimi, özü-özlüyündə, 
başqasından fərqlənən bir ayrıca qurum kimi məhv edilməsindən ibarət olmalıdır. Soyqırımı bütöv insan 
qrupunun mövcudluğu hüququnu tanımaqdan imtinadır. Adamöldürmə (hemosid) isə ayrı-ayrı insan 
varlıqlarının yaşamaq hüququnu tanımaqdan imtina kimi  səciyyələnir. Deməli, astus reus (qadağan 
olunmuş əməl) bir adamla məhdudlaşa bilər, lakin mens rea (niyyət) qrupun  mövcudluğu əleyhinə 
yönəlməlidir; 

• niyyət, qrupun "tamamilə və ya qismən" məhv edilməsindən ibarət olmalıdır; 
• niyyət məhz, milli, etnik, irqi və ya dini qruplardan birinin məhv edilməsindən ibarət olmalıdır. 
Soyqırımı cinayətinə görə məsuliyyətin ortaya çıxması üçün müəyyən qrupun məhv edilməsindən ibarət son 

nəticənin əldə olunması tələb olunmur. Bunun üçün həmin cinayətin obyektiv cəhətini təşkil edən əməllərdən 
hər hansı birinin müəyyən qrupun bir qrup kimi tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi 
kifayətdir. 

Genosidin obyektiv cəhətinə aid olan məhvetmə anlayışı qrupun fiziki və ya bioloji vasitələrlə fiziki məhv 
olunmasını bildirir. Burada söhbət qrupun milli, din, dil, mədəni və ya digər özünəməxsusluğunun məhv 
olunmasından getmir. Soyqırımı cinayətinin obyektiv cəhətinə "mədəni genosid" aid deyildir. 

"Barcelona Traction Case" işi üzrə qərarında BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi soyqırımı aktlarının qadağan 
olunması və bağlı öhdəlikləri erga omnes öhdəliklər adlandırmışdır. 

Beynəlxalq Məhkəmə Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında 
Konvensiyanın əsasında duran prinsipləri beynəlxalq adət hüququnun bir hissəsi, bütün dövlətlər üçün məcburi 
xarakter daşıyan normalar kimi tanımışdır. 
Soyqırımı cinayətinin olduğu kimi qiymətinin verilməsi və beynəlxalq hüquq normalarının tələb etdiyi kimi onu 
törədənlərin layiqli cəzalarını alması zəruridir. 
 

III. Xocalı soyqırımının beynəlxalq cinayət kimi hüquqi əsasları 
 
Xocalı soyqırımının beynəlxalq cinayət kimi tövsifi üçün hüquqi əsaslar aşağıdakılar hesab olunmalıdır: 

1) BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş Soyqırımı 
cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya (Konvensiya 1951-ci ildə qüvvəyə 
minmişdir); 
2) Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi (Nizamnamədə birbaşa soyqırımı cinayəti göstərilməsə də, həmin 
cinayəti təşkil edən əməllər insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətləri kimi nəzərdə tutulmuşdur); 
3) Yuqoslaviya Beynəlxalq Cinayət Tribunalı Nizamnaməsi (mad. 4); 
4) Ruanda Beynəlxalq Cinayət Tribunalı Nizamnaməsi (mad.l); 
5} Beynəlxalq Cinayət məhkəməsinin Statusu (mad. 6); 
6) Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (mad. 103); 
7) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il tarixli 
Fərmanı. 
 

IV. Xocalı soyqırımının beynəlxalq hüquqi nəticələri 
 
Beynəlxalq hüquq soyqırımı cinayəti ilə əlaqədar aşağıdakıları müəyyənləşdirmişdir: 
1. Soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslərin cinayət mühakiməsi və cəzalandırılması labüddür. Beynəlxalq 

hüquq soyqırımı cinayətinin anlayışını müəyyən etməklə yanaşı, həmin cinayəti törətmiş şəxslərin məsuliyyətini 
də müəyyənləşdirir. Belə ki, Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında 
Konvensiyanın 5-ci maddəsinə əsasən iştirakçı dövlətlər soyqırımı cinayətini törətməkdə təqsirli olan şəxslərin 
cəzalandırılması üçün təsirli tədbirlər görməlidirlər. Konvensiyanın 6-cı maddəsinə əsasən həmin şəxslər 
dövlətin ərazisində səlahiyyətli məhkəmələrdə mühakimə olunmayıbsa, beynəlxalq məhkəmə tərəfindən 
mühakimə edilməlidirlər. 

2. Soyqırımı cinayətinin təkcə icraçıları deyil, soyqırımı törətməyə sui-qəsd, soyqırımına birbaşa və açıq 
təhrikçilik, soyqırıma cəhd və soyqırımında iştirak etmək də cinayət məsuliyyəti doğurur. 

3. Soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslərə  universal yurisdiksiya prinsipi tətbiq olunmalıdır.  
Ənənəvi olaraq milli məhkəmə orqanlarının yurisdiksiyası dövlətin ərazisində cinayət törətmiş şəxslərlə 

məhdudlaşır. Hazırda beynəlxalq hüquq beynəlxalq cinayətlərin dövlətin ərazisindən kənarda törədilməsindən, 
cinayəti törədənin və ya zərər çəkmişin həmin dövlətin vətəndaşı olmamasından, eyni zamanda həmin 
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cinayətlərin ölkənin dövlət maraqlarına ziyan vurub-vurmamasından asılı olmayaraq milli məhkəmə orqanlarına 
həmin cinayətlərlə bağlı yurisdiksiyanı həyata keçirməyə imkan  verir. Hətta beynəlxalq hüquq milli məhkəmə 
orqanları üzərində bu cür öhdəlik qoyur, yəni universal yurisdiksiya tələb edir. 

Yurisdiksiyanın universallığı aut yudisare, aut dedere (ya cəzalandır, ya da ver) prinsipindən irəli gəlir. 
Bu prinsipə müvafiq olaraq dövlət müharibə cinayətini törətməkdə şübhəli bilinən  və  ya  bu cinayətin    

törədilməsi  barədə əmr vermiş şəxsi axtarmalı və vətəndaşlıq mənsubiyyətindən  asılı olmayaraq məhkəmə 
məsuliyyətinə almalıdır. 

4. Soyqırımı cinayətini törətməkdə əmrin icrası istinad şəxsi cinayət məsuliyyətindən azad etmir. 
Dövlətin aktları onun vəzifəli şəxslərinin fəaliyyəti olduğundan, təqsirə  görə yalnız dövlətə sanksiya tətbiq 

edilməsi ilə kifayətlənmək olmaz. Belə hallarda cinayətkar əməlin təşkilatçıları, rəhbərləri, icraçıları - konkret  
fiziki şəxslər də cəzalandırılmalıdır. 

Soyqırımı cinayəti törədilməsinə görə dövlətin cinayətkar əmrlər verən, bu əmrləri icra edən vəzifəli 
şəxsləri də məsuliyyət daşıyır. 

Cinayətkar əmr verən şəxsin məsuliyyəti şübhə doğurmur. Çünki vəzifəli şəxsin əməli iki tələbi — 
tabeliyində olan şəxsin hüquqa uyğun davranışını təmin etmək və hüquqa müvafiq fəaliyyət göstərmək tələbini 
pozur. 

Nürnberq Hərbi Tribunalı Nizamnaməsinin 8-ci maddəsi ilə müəyyən edilmişdir ki, müqəssirin hökumət  
sərəncamı və ya rəisin əmrinə görə fəaliyyəti onu məsuliyyətdən azad etmir, lakin tribunal ədalət 
mühakiməsinin maraqları tələb etdiyi hallarda bunu, cəzanı yüngülləşdirmək üçün əsas hesab edə bilər. 

Yuqoslaviya Beynəlxalq Tribunalının Nizamnaməsində də tabelikdə olan şəxslərin öz cinayətkar 
hərəkətlərini hökumətin və ya yüksək vəzifəli şəxsin əmri əsasında törətməsi onların məsuliyyətini aradan 
qaldıran hal kimi nəzərdə tutulmamışdır. 

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statusuna əsasən Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən cinayətlərin, 
hökumətin, mülki və ya hərbçi rəisin əmri ilə törədilməsi, aşağıdakı hallar istisna olmaqla, şəxsi cinayət 
məsuliyyətindən azad etmir: 

• müvafiq hökumətin və ya rəisin göstərişini yerinə yetirmək bu şəxsin qanuni vəzifəsidirsə; 
• bu şəxs əmrin qeyri-qanuniliyini bilməmişdirsə; 
• əmr açıq-aşkar qeyri-qanuni olmamışdırsa. 

   Statusa əsasən, soyqırımı cinayətinin və insanlıq əleyhinə cinayətlərin törədilməsi haqqında əmrlər açıq-aşkar 
qeyri-qanunidir. 

5. Soyqırımı cinayətinin törədilməsinin qarşısının alınması üçün tədbir görməməyə görə rəhbər şəxs 
məsuliyyət daşıyır. 

Komandirin məsuliyyət prinsipi onun tabeliyində olan şəxs tərəfindən beynəlxalq humanitar hüququn 
pozulmasının qarşısını almaq və ya aradan qaldırmaq üçün tədbir görmədiyi hallara şamil edilir. 

Cinayət hüququnda tədbir görməməyə görə cinayət məsuliyyətinin sərhədləri dəqiqləşdirilmiş və məsuliyyət 
konkret hallardan asılı olaraq meydana çıxır. Beynəlxalq humanitar hüquq pozuntusunun qarşısının alınması 
üçün komandirin açıq surətdə tədbir görməməsi Cenevrə Konvensiyalarında ciddi pozuntu kimi 
müəyyənləşdirilmiş və cinayətlərin qarşısının alınması sisteminin bir hissəsini təşkil edir. Tabeliyində olan 
şəxslərin ciddi pozuntu törətməsi rəisin də həmin cinayətlərə görə məsuliyyətini yaradır. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı təkcə bir-başa beynəlxalq cinayət törətmiş 
şəxslər deyil, həm də həmin cinayətlərin qarşısını almaq üçün tədbir görməmiş mülki hakimiyyət və hərbi rəis 
heyəti də cinayət məsuliyyəti daşıyır. 

6. Soyqırımı  cinayətlərinə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətləri tətbiq edilmir. 
BMT Baş Məclisinin 26 noyabr 1968-ci il tarixli 2931(XXIII) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş "Müddətin 

müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərə tətbiq edilməməsi haqqında" Konvensiyasının 1-ci 
maddəsinə əsasən müharibə cinayətləri  törədildiyi vaxtdan asılı olmayaraq, onlara cinayət məsuliyyətinə 
cəlbetmə müddəti tətbiq edilmir. 

Azərbaycan Respublikası CM-nin 75.5 maddəsinə əsasən Məcəllənin Xüsusi hissəsinin müvafiq 
maddələrində nəzərdə tutulmuş sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərə 
cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddəti barədə müddəalar tətbiq olunmur. Həmin cinayətləri törətmiş şəxslər 
cinayətin törədilməsindən nə qədər vaxt keçməsindən asılı olmayaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalı və 
məhkum edilməlidirlər. Bu müddəa ona əsaslanır ki, həmin cinayətlər nəticəsində Beynəlxalq Birliyə və 
bəşəriyyətə  vurulmuş  ziyan öz ağırlığına görə istisna təşkil edir və əgər həmin cinayəti  törətmiş şəxs ədalətli 
məhkəmə qərarına əsasən cəzalandırılmasa, ödənilə bilməz. 

Beynəlxalq cinayətlərə məsuliyyətə cəlbetmə müddətinin tətbiq olunmaması ona dəlalət edir ki, Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı törədilmiş beynəlxalq cinayətlərdən nə qədər vaxt ötsə də, 
həmin cinayətləri törətmiş şəxslər cinayət məsuliyyətinə alınmalıdırlar. 
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7. Soyqırımı cinayətinə görə qanunun retroaktiv tətbiqinə yol verilir. 
Dövlətdaxili qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamasından asılı olmayaraq beynəlxalq aləm tərəfindən qəbul 

edilmiş hüquq prinsiplərinə əsasən cinayət sayılan hər hansı əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmənin 
zəruriliyi Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsində və həmin Tribunalın qərarlarında ifadəsini tapmış və 
beynəlxalq hüququn prinsipləri kimi tanınmış müddəalarda nəzərdə tutulmuşdur. 

Vətəndaş və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın 15-ci maddəsinin 2-ci hissəsində göstərilir ki, bu 
maddədə heç nə hər hansı bir şəxsin törədilərkən beynəlxalq aləm tərəfindən qəbul olunmuş hüquq prinsipləri-
nə əsasən cinayət olan hər hansı bir əməlinə, yaxud xətasına görə məhkəməyə verilməsinə və cəzalandırılmasına 
mane olmur. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı törədilmiş bir sıra cinayətlər onların baş 
verdiyi dövrdə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində beynəlxalq cinayət kimi ifadəsini tapmamışdı. 
Lakin bu, heç də həmin cinayəti törədən şəxslərin cinayət məsuliyyətini istisna etmir. Çünki yuxarıda qeyd 
olunan beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyətin zəruriliyi barədə müddəa artıq Beynəlxalq Birlik tərəfindən 
qəbul edilmiş və beynəlxalq hüququn adət norması kimi fəaliyyət göstərir. Ona görə də azərbaycanlılara 
münasibətdə törədilmiş vəhşiliklər beynəlxalq aləm tərəfindən qəbul olunmuş hüquq prinsiplərinə müvafiq 
olaraq beynəlxalq cinayət kimi tanınmış və həmin cinayət əməllərinə görə heç nə həmin cinayəti törətmiş 
şəxsləri cinayət məsuliyyətindən azad edə bilməz. 

8. Soyqırımı cinayətini törətmiş şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmək üçün  tələb  edən  dövlətə  
verilməlidir. 

Beynəlxalq hüquq və cinayət hüququnda cinayətkarların verilməsi dedikdə, cinayət törətmiş və ya onu 
törətməkdə şübhəli hesab edilən şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və ya ona münasibətdə ittiham 
hökmünün icra olunması üçün bir dövlət tərəfindən başqa dövlətə verilməsi başa düşülür. Müharibə cinayəti 
törətmiş şəxslərin verilməsi ilə əlaqədar beynəlxalq səviyyədə bağlanmış müqavilələrdə nəzərdə tutulan 
məsələlər milli qanunvericilikdə də öz əksini tapmışdır. "Müddətin müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə 
cinayətlərə tətbiq edilməməsi haqqında" Konvensiyanın 2-ci maddəsinə müvafiq olaraq iştirakçı 3 dövlətlər 
müharibə cinayəti törətmiş şəxslərin beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq təhvil verilməsi üçün şərait I 
yaradılmasına yönəldilmiş qanunvericilik və digər xarakterli bütün lazımi daxili tədbirləri görməyi öhdələrinə 
götürürlər. BMT Baş Məclisinin qəbul etdiyi Müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətlər törətməkdə 
müqəssir olan şəxslərin aşkara çıxarılması, həbs edilməsi, təhvil verilməsi və cəzalandırılmasına dair beynəlxalq 
əməkdaşlığın prinsiplərində də müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərin verilməsi barədə müddəalar öz əksini 
tapmışdır. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı beynəlxalq cinayət törətmiş şəxslərin tələb 
olunması və mühakimə edilməsi üçün hüquqi baza mövcuddur. Həmin hüquqi əsaslara söykənərək soyqırım 
cinayəti, müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayət törətmiş şəxslərin axtarılıb tapılması, tələb olunması 
və mühakimə edilməsi istiqamətində fəaliyyət canlanmalıdır. 
 

“Dirçəliş”.- fevral. - 2003-cü il.- № 48.- səh. 20-32. 
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Yurd yerimizin sönmüş külü də  
qızmar dəmir kimi sinəmizi yandırır 

 
Elman Məmmədov, 
Milli Məclisin deputatı 

 
- Söhbətə hamımızı narahat edən bir sualdan başlayaq: Xocalı işğal olunmaya bilərdimi? 
- Xocalı qırğını ötən əsrdə xalqımızın sinəsində açılan ən dərin, qanlı şırımdır. Əsrlər keçəcək, yeni-yeni 

nəsillər gələcək, amma bu şırımın üstü heç zaman örtülməyəcək. Xocalı qırğını Azərbaycan xalqına düşmən 
kəsilmiş bir sıra vəzifəli şəxslərin xəyanəti, riyakarlığı və eləcə də əfəlliyi sayəsində baş vermiş ən dəhşətli 
cinayətdir. Bu qırğın torpağımızda yer verdiyimiz, çörəyimizi, suyumuzu əsirgəmədiyimiz məkrli qonşuları-
mızın kininin, qəzəbinin, nankorluğunun ifadəsidir. Ən dəhşətli müharibələrin də aman verən qanunları olub. 
Həmin qanunlara görə uşaqlara, qocalara, qadınlara, silahsızlara, şikəst adamlara toxunulmayıb. Xocalı faciəsi 
zamanı belə humanist qanunlardan yan keçildi. 

- Niyə məhz Xocalı? Bəlkə bu qanlı terrorun özgə səbəbləri vardı? 
- Xocalı faciəsinə aparan yol 1988-ci ildən yox, ondan çox-çox əvvəldən başlayır. Bu torpaq artıq 

üçüncü dəfə idi ki, faciə ilə üzləşirdi. Xocalı ilk dəfə 1905-ci ildə yandırılıb. Çox çəkməyib, sakinlər yurd 
həsrətinə dözməyib, yenidən doğma obalarına qayıdıb, özlərinə ev-eşik yaradıblar. İkinci dəfə 1918-ci ildə 
yerlə-yeksan edilib. Camaatımız qısa fasilədən sonra yenə də geri qayıdıblar. Nəhayət, 1992-ci ildə o vaxt 
respublikaya rəhbərlik edən bacarıqsız, səriştəsiz, məsuliyyətsiz, xalqın acınacaqlı taleyinə, düçar olduğu ağır 
şəraitə biganə, hətta deyərdim ki, cinayətkarcasına səhlənkar münasibət bəsləyən Azərbaycan rəhbərliyinin 
günahı üzündən Xocalı üçüncü dəfə amansız qırğınla üz-üzə qaldı. 

1987-ci ilin əvvəllərindən Dağlıq Qarabağda ermənilərin gizli yığıncaqları keçirilirdi. Təşkilatlar 
yaradır, vəsait toplayırdılar. Bu barədə o vaxtkı respublika rəhbərlərinə müraciət edirdik. Müxtəlif vasitələrlə 
onlara, DTK-ya məlumatlar çatdırırdıq. Ancaq bizim müraciətlərimizə zərrə qədər olsun, əhəmiyyət vermirdilər. 
Əksinə, özümüzü ittiham edirdilər: "Azərbaycan beynəlmiləl respublikadır. böyük və çoxmillətli ölkədə 
yaşayırıq. Siz milli münasibətləri qızışdırırsınız, fitnəkarlıqla məşğul olursunuz". 

Yanan da biz, yaman da biz olurduq. 1988-ci il fevralın 12-də Əsgəranda rayon partiya komitəsinin iclas 
salonunda ermənilər Dağlıq Qarabağ məsələsini ilk dəfə açıq şəkildə qaldırdılar. Orada respublika 
rəhbərliyindən o vaxtkı Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi Konovalov və MK-nın inzibati orqanlarla iş 
şöbəsinin müdiri mərhum Məhəmməd Əsədov iştirak edirdi. Toplantıda ermənilər öz tələblərini irəli sürdülər. 
Sonra əllərində bayraq, müxtəlif şüarlar tutan adamlar binanı mühasirəyə aldılar... Amma respublika 
rəhbərliyinin biganəliyi yenə də aşkar duyuldu və heç bir tədbir görülmədi. Bu səbəbdən ermənilər daha da 
azğınlaşdılar. Əvvəlcə öz tələblərini sosial problemlərlə bağlayan ermənilər sonra siyasi tələblər irəli sürməyə 
başladılar. 

- Hansı səbəbdən ermənilər Xocalıya qarşı daha qəddar mövqedə dayanmışdılar? 
- Xocalı çox əlverişli coğrafi mövqeyə malik idi. Dağlıq Qarabağda həm magistral şose yolunun, həm 

də dəmir yolunun üstündə yerləşirdi. Hava limanı da Xocalıda idi. Buna görə də ermənilər hər vasitə ilə 
camaatımızı oradan çıxartmağa çalışırdılar. 

1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda respublika rəhbərliyinin çox böyük sevinclə qarşıladığı Volskinin 
rəhbərliyi ilə Xüsusi idarəetmə Komitəsi yaradıldı. Başa düşə bilmirdik ki, əgər Azərbaycan KP MK-sı, 
respublika Ali Soveti, Nazirlər Soveti varsa, DQ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi və ərazisidirsə, bəs nə üçün 
vilayəti Moskvanın təşəbbüsü ilə yaradılan orqan idarə etməlidir? Dağlıq Qarabağ azərbaycanlılarının, DQ-nin 
taleyinə biganəlik, məsuliyyətsizlik məhz həmin dövrdən başlandı. Volskinin komitəsini Xankəndidə oturtmaqla 
respublika rəhbərliyi özünü münaqişələrdən, iğtişaşlardan, məsuliyyətdən bir növ kənarlaşdırdı. 

- Vəziyyəti belə görən, vaxtın, xüsusən də keçmiş ittifaq rəhbərliyinin onların xeyrinə işlədiyini duyan 
ermənilər daha da quduzlaşdı... 

- Bəli, 1988-ci il sentyabrın 18-də bir neçə min erməni Xankəndidə keçirdikləri nümayişdən sonra 
Xocalının üstünə hücum-yürüş etdilər. Onlar artıq məlum bir tələblə - Ermənistandan vəhşicəsinə qovulmuş 
azərbaycanlıları ərazimizdəki kəndlərdən qovub çıxartmaq, ümumiyyətlə, azərbaycanlıları öz doğma yurd 
yerlərindən uzaqlaşdırmaq niyyəti ilə gəlirdilər. Xocalılar erməni quldurlarına layiqli cavab verdilər. Amma... 
Özümüzü müdafiə etməyimizin nəticəsi bizim üçün necə ağır oldu? Sabahı gün axşam Zori Balayan bizim hava 
limanına düşdü və başının dəstəsi ilə Xankəndiyə getdi. Bizə məlum olan bu idi ki, dəhşətli günlərimiz hələ 
irəlidədir. Sentyabrın 21-də Mİ-2 vertolyotu ilə Həsən Həsənov, daxili işlər naziri Kamil Məmmədov və 
başqaları Xocalıya gəldilər. Elə bildik ki, onlar bizə kömək eləmək üçün bu səfəri ediblər. Hər şey 
gözlədiyimizin əksinə oldu. Bizə məsləhət bildilər, hətta təkidlə tələb etdilər ki, təcili olaraq doğma el-obamızı 
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tərk edək. Soruşduq ki, niyə? Cavab verdilər: "Siz ermənilərə müqavimət göstərmisiniz. Ölənlər və yarala-
nanlar var". Dedik: "Axı, onlar üstümüzə basqın etmişdilər. bizi öldürməyə. evlərimizi yandırmağa 
gəlmişdilər. Nə etməliydik?" Vəzifədə hamısından səlahiyyətli olan nə desə yaxşıdır: "Durmayın. Avtobuslar 
gətirmişik. Yır-yığış edib, tezliklə buradan köçün. Siz erməniləri qırmısınız. Onlar meyitlərini basdırandan 
sonra gəlib sizi öldürəcəklər". Nə qədər çalışdıq ki, günahkar olmadığımızı, vəziyyətimizin ağırlığını 
özümüzünkülərə aydınlaşdıraq, başa düşmədilər. Kömək, arxa olmaq əvəzinə, içimizdəki inamımızı da 
öldürdülər. Bir neçə gündən sonra bildik ki, Azərbaycan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlıları 
taleyin zavalına buraxıb. Və bizə onda məlum oldu ki, Xankəndidə yaşayan 15 min azərbaycanlı üç gün ərzində 
qeyri-insani zorakılıqla oradan qovulsa da, respublika rəhbərliyi bu dəhşətli deportasiyaya heç bir reaksiya 
vermədi. 

- Bəs başınıza gələn müsibətlər barədə yuxarı instansiyalara məlumat vermirdiniz?  
- Verirdik. Di gəl ki, cavab yox idi. Yüzlərlə məktub teleqram, telefonoqram göndərmişdik Mərkəzi 

Komitəyə. Ancaq elə bil, onların hamısı qırx arşın quyunun dibinə düşürdü. Axırda dözməyib bir neçə 
ziyalımızla 1988-ci il oktyabrın 11-də Əbdürrəhman Vəzirovun qəbuluna getdik. Görüşümüz 2 saat 45 dəqiqə 
çəkdi. Bu müddət ərzində ondan xahiş edirdik ki, Ermənistandan zorla çıxardılmış soydaşlarımızın məhz 
Qarabağda, xüsusən Xocalıda məskunlaşmalarına icazə verib, şərait yaratsın. Onları oradan ermənilər qovublar, 
qoy onlar da gəlib buradakı ermənilərin evlərinə sahib olsunlar. Nə qədər çalışdıqsa, onu başa sala bilmədik. 
Xeyirli məsləhətlərimizin əvəzində ondan bunu eşitdik: "Siz cinayətkarsınız, siz qan tökmüsünüz. Mən 
ermənilərə söz vermişəm ki, Dağlıq Qarabağda bir nəfər də olsun, Ermənistandan gəlmiş azərbaycanlı 
qalmayacaqdır". Onun bu qətiyyətindən sonra hər şey bizə aydın oldu: Vəzirov təzyiq altında, səriştəsizliyi, 
düşüncəsizliyi üzündən ermənilərə satılmışdı. Özgə cür nə ola bilərdi? Axı, sadə insanların nə günahı vardı? 
Niyə onlar sahibsizlikdən, qayğısızlıqdan zillət çəkməliydilər? 

Vəzirovla görüşümüzdən sonra ermənilərin Xocalıya qarşı olan kin-küdurətləri daha da artdı. 
Adamlarımızı, evlərimizi məhv etmək, yandırmaq üçün məqam, fürsət gəzirdilər. Lakin biz artıq öz gücümüzə 
güvənib Xocalını qoruyurduq. 

- Deməli, Xocalı da, xocalılılar da, respublika rəhbərliyi tərəfindən unudulmuşdu. 
- Əslində, respublika rəhbərliyinin başı vəzifə uğrunda gedən çəkişmələrə, qalmaqallara qarışmışdı. Bir 

anlığa Əbdürrəhman Vəzirovun Ali Sovetin toplantılarında yüngül hərəkətlərini, danışıqlarını xatırlayın. O, son 
dərəcə yüngül, qətiyyətsiz idi. Bəzən mənə elə gəlirdi ki, o heç nə danışdığını da anlamır. Beləcə səksəkə dolu 
günlər ötüb keçirdi. 1991-ci ilin mart ayında Xocalı üç istiqamətdən - Çərikdağından, Bozdağdan və Mehdikənd 
tərəfdən raket atəşinə tutuldu. Gizlətmirəm, o çağa kimi biz bilmirdik, raket nədir, onun mərmiləri necə dağıdıcı 
olur? Həmin vaxt biz yenidən həyəcan təbili çaldıq. Var gücümüzü toplayıb respublika rəhbərliyini qəflət 
yuxusundan oyatmağa çalışdıq. Amma heç bir faydası olmadı. Həmin günlər Xankəndidəki təşkilat komitəsinə 
Polyaniçko başçılıq edirdi. Xüsusi tapşırıqla, təyinatla göndərilmiş bır neçə nəfər gəlib camaatı sakitləşdirməyə 
cəhd göstərdi. Dedi ki, qorxmayın, ermənilər bizim dostumuz, mehriban qonşularımızdır... Vəziyyət isə get-
dikcə gərginləşirdi. 

- Yaxşı xatırlayırıq. Nəinki mərkəzlə, ətraf rayonlarla da əlaqələriniz kəsilmişdi. Bütün yollar 
üzünüzə bağlanmışdı. Amma siz, yerli camaat yenə də dözür, inamımızı itirmirdiniz. Bakıdan, kömək, həyan 
gözləyirdiniz. Ərzaq yox, silah-sursat yox... 

- 1991-ci il əsl müharibə şəraiti, qanlı qarşıdurmalar dövrü oldu. Noyabrın 1-də həmyerlimiz Habil 
Abışovun idarə etdiyi avtomobil Əsgəranda vəhşicəsinə gülləbaran edildi, iki nəfər həlak oldu, bir nəfər 
yaralandı. Həmin gündən də Xocalının Azərbaycanla əlaqəsi demək olar, tamam kəsildi. Qaldıq ermənilərin 
əhatəsində. Onlarda saatbasaat, günbəgün başladılar bizi məngənə kimi sıxmağa. O vaxtlar respublikaya Ayaz 
Mütəllibov rəhbərlik edirdi. Nə o, nə də başqaları bizə heç bir yardım göstərmirdilər. Bir gün də eşitdik ki, 
Xankəndidə respublika rəhbərliyindən heç kim qalmayıb. Qərargahı köçürüblər Ağdama. Bu o demək idi ki, 
Azərbaycan öz razılığı ilə Dağlıq Qarabağı ermənilərə təhvil verib. DQ ərazisində yaşayan azərbaycanlılar təlim 
görmüş, sayca bizdən çox-çox üstün olan erməni quldur dəstələri və 366-cı alayın canlı qüvvəsi və texnikası ilə 
üz-üzə qaldıq. Respublikanın o vaxtkı rəhbərliyi DQ-də yaşayan azərbaycanlıları tamam unutmuşdu. Hadisələr 
isə bütövlükdə ermənilərin xeyrinə cərəyan edirdi. 1991-ci il dekabrın 15-də 110 evli Cəmilli kəndi yandırıldı. 
Bir neçə gündən sonra 60 evli Meşəli kəndinə də od vuruldu. 60 ailədən 27 nəfər şəhid oldu. Əhalinin qalan 
hissəsi isə qaçıb meşəlikdə gizlənmişdi. Biz ratsiya ilə xahiş etdik ki, köməyimizə gəlsinlər. Ağdamdan bir 
vertolyot gəldi. Amma boş. Dedilər ki, bizdə qüvvə yoxdur. Məlum oldu ki, həmin vertolyotu Ağdamda 
yerləşən qərargahın üzvləri göndərmişdilər. Bundan artıq qərargah üzvlərindən nə gözləmək olardı?! 

Dekabrın 28-də 350 evli Kərkicahan qəsəbəsinin erməni quldurları tərəfindən yandırılması bizi möhkəm 
sarsıtdı. Bu qəsəbənin xəritədən silinməsi o demək idi ki, yaxın gələcəkdə hədəfdə Xocalı və Şuşa olacaq. 
Qəsəbə sakinlərinin bir hissəsi baş götürüb Şuşaya qaçdı, bir hissəsi də dağlara, dərələrə, meşəliklərə səpələndi. 
Ayaz Mütəllibov, bu qanlı faciəyə heç bir reaksiya vermədi, tədbir görülmədi. Hələ bu harasıymış? Heç demə, 
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əsl müsibət irəlidəymiş. Elə həmin müdhiş dekabr günündə amansızcasına qətlə yetirilənlərin sayını da itirdik. 
Günahsız, qəbahətsiz insanların haray-həşiri ərşə çıxırdı. Amma bu qanlı hadisələr Bakıya, respublikaya 
rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibova, onun komandasına çatmırdı. 

- 28 dekabrdan bir ay sonra - 1992-ci il yanvarın 28-də ermənilər tərəfindən törədilmiş daha bir 
terror faktına da münasibət bildirilmədi. Bu biganəliyin səbəbi nə idi? Baş verən olayların iştirakçısı, şahidi 
kimi onların səbəbi barədə nə deyə bilərsiniz?  

- Yanvarın 28-də Şuşa yaxınlığında Azərbaycanın mülki vertolyotu vuruldu və onun içində olan 40 
nəfər mülki vətəndaş həlak oldu. Bununla da, Xocalının Azərbaycanla hava yolu ilə də əlaqəsi kəsildi. 
Camaatımız bilir: Xocalıdan göndərdiyimiz məxfi-aşkar məlumatlar ünvanlara çatmayanda, bir təhər, çox 
çətinliklə Bakıya gələrdik. Ayaz Mütəllibovla, baş nazir Həsən Həsənovla, güc nazirləri ilə görüşərdik. Haray 
qaldırardıq, yalvarardıq, deyirdik ki, camaatı qıracaqlar. Artıq növbə bizə çatıb. Ətrafdakı azərbaycanlılar 
yaşayan qəsəbə və kəndləri məhv ediblər, kömək göstərin, Əsgərandan keçən yolu açın. İnanın, dərdimizi daşa 
danışsaydıq, daş da yumşalar, rəhmə gələrdi. Respublika rəhbərləri isə riyakarcasına üzümüzə gülümsəyib, 
yalan vədlərlə bizi aldadır, ovundururdular. Hələ əllərini çiyinlərimizə vurub, deyirdilər: "Siz narahat olmayın. 
Tam arxayın olun. Bizim kifayət qədər gücümüz var. Əsgəranı dağıdacağıq, yolu açacağıq. sizə köməyə 
gələcəyik. Bir az da səbr edin..." 

O dövrün rəhbərləri öz yerlərində olmayan adamlar idi. Onların azərbaycançılığa, Azərbaycana qətiyyən 
dəxli yox idi. O adamlar sadəcə, buyruq qullarıydı. Qorbaçovun planına, tapşırığına uyğun davranır, məsələlərə 
münasibət bildirirdilər. Təkrar edirəm: biz qalmışdıq qədirbilməzlərin, səriştəsizlərin ümidinə. Əgər o vaxtlar 
respublikanın rəhbəri cənab Heydər Əliyev olsaydı, Allaha and içirəm, nə torpaqlarımızın bir qarışı işğal 
olunardı, nə də adamlarımız işgəncələrə məruz qalardı. 

- Xatırlayırıq, o vaxtlar camaatın ərzaq məhsullarına olan ehtiyaclarından gileylənirdiniz. Yetərincə 
silah-sursatınız olmadığını deyirdiniz. Sonralar yəqin vəziyyətiniz daha da ağırlaşdı. 

- Çox çətin günlər idi. Tamam unudulmuşduq. Aclığa birtəhər dözürdük. Qayğıya həsrət qalmışdıq. Barı 
bizi silahla təmin edəydilər. Bəlkə buna da gücləri, imkanları çatmırdı?! Bəs toplanan külli miqdarda vəsait hara 
xərclənirdi?! 1992-ci il fevralın 9-da Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı mərhum Əlif Hacıyev bir hərbi vertolyotla 
çörək, az da olsa sursat, yanacaq gətirmişdi. Həmin vertolyotla Bakıya yola düşdüm. Səhəri gün Müdafiə 
Nazirliyinə gəldim. Burada çoxsaylı adamların keçirdiyi mitinqin şahidi oldum. Əvvəl elə bildim ki, o camaat 
ayağa qalxıb xocalılıların qayğısına qalır. Yanılmışdım. Bura cəm olanlar Rəhim Qazıyevin tərəfkeşləri idi. Si-
nələrinə döyüb, var gücləri ilə qışqırırdılar ki, gərək Rəhim Qazıyev müdafiə naziri olsun. Biz nə hayda, bunlar 
nə hayda?! Nazirliyin qərargah rəisi Dadaş Rzayevin yanında oldum. Vəziyyəti bütün təfsilatı, aydınlığı ilə ona 
danışdım. Xəritə açıb mühasirədən necə çıxmağımızın yolları ilə onu tanış etdim. Əvəzində nə eşitdim?! 
"Fevralın 12-14-də böyük əməliyyat hazırlayırıq. Əsgəranı darmadağın edib gəlirik Xocalıya. Sən 
arxayınca get və bizim sözümüzü camaata da çatdır, narahat olmayın". Yenə yalan! Yenə saxtakarlıq! 
İndinin özündə də mənə agah deyil ki, onları kim vadar edirdi ki, yalan danışsınlar. 

Sonra Nazirlər Sovetinin sədri Həsən Həsənovla görüşdüm. Ondan təkidlə xahiş etdim ki, məni 
prezident Ayaz Mütəllibovla görüşdürsün. Əvəzində bunları eşitdim: "Ayaz məni heç saymır, yanına çağırmır, 
müşavirələrə də dəvət etmir. Mən onun yanına gedə bilmərəm. Ona heç bir söz deyə bilmərəm". O vaxt Həsən 
müəllimin mövqeyi məndə çox təəccüb doğurdu. Demə, respublikaya rəhbərlik edən bu adamlar küsülü imiş, 
biri-digəri ilə intriqa aparırmış. Bir təhər özümdə güc tapıb, sonuncu xahişimi də onun nəzərinə çatdırdım: əgər 
məni prezidentlə görüşdürə bilmirsinizsə, heç olmasa, vertolyotlar təşkil edin, qocaları, qadınları, uşaqları, 
xəstələri, şikəstləri çıxaraq, biz döyüşçülər orada qalaq, Xocalını tərk etməyək. Müharibənin qanunu var, biz 
mühasirə halqasındayıq, dinc əhali oradan çıxmalıdır. Bu halqa da gündən-günə daralır. O, telefon dəstəyini 
qaldırıb daxili işlər naziri Tofiq Kərimova zəng vurub dedi: "Tofiq, axı, bu vertolyot məsələsi sənə tapşırılıb. 
Niyə əhalinin oradan (Xocalıdan-T.M) çıxarılması üçün vertolyot təşkil etmirsən? O, nə cavab verdi, 
bilmədim. Həsən müəllimin son sözləri isə ömrüm boyu yadda qalacaq: "Mən sənin soyuqqanlığına 
məəttələm!" 
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Həqiqətlər, cəzasız qalan müqəssirlər 
 
Telman MEHDİXANLI 

 
Xocalı soyqırımı təzəcə vidalaşdığımız əsrdə xalqımızın başına gətirilən ən sarsıdıcı və faciəli 

olaylardan biridir. Jurnalistlər, tədqiqatçılar bu milli və ümumbəşəri fəlakətə dəfələrlə müraciət etsələr 
də, onu təfərrüatı ilə tam əks etdirməyə hələ də nail olmamışlar. Doğrudur, bu etnik təmizləmə aktını isti-
isti araşdırmaq üçün o dövrdə Ali Sovet tərəfindən deputat-istintaq komissiyası yaradılmışdı. Lakin 
komissiyanın gəldiyi nəticə kağız üzərində qalmış, müqəssirlər isə hələ də məsuliyyətə cəlb olunmamışlar. 

 
Komissiyanın hesabatının parlament müzakirəsinə çıxarılmasından on ildən artıq vaxt keçir. Heç zaman 

unudulmayacaq Xocalı soyqırımının on birinci ildönümü ərəfəsində həmin hesabatdan müəyyən məqamların 
yenidən xatırlanması faciənin bəzi qaranlıq mətləblərinin üzərinə azacıq da olsa, işıq sala biləcəyini güman 
edirik. 

SƏNƏDDƏN: "Əbdürrəhman Vəzirov Xocalı soyqırımına birbaşa cavabdehdir". 
Onun səriştəsizliyi, manqurtluğu, millətin taleyinə biganəliyi faciələrimizin miqyasını daha da 

genişləndirdi. 
Ermənistandakı ata-baba yurdundan qovulan yüz minlərlə soydaşımızın məhz Vəzirovun göstərişi ilə 

Dağlıq Qarabağda məskunlaşmasına yol verilmədi. Onun bu hərəkəti həmin bölgədə yaşayan azərbaycanlıların 
təklənməsinə, sonralar Qarabağın işğalına yardımçı oldu. Məgər belə mövqe cinayət deyilmi?! 

SƏNƏDDƏN: "Xocalı faciəsi respublikanın ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovun siyasi bioqrafiyasına 
yazılıb... Bizim komissiya Xocalı soyqırımının əsas səbəblərini onun rəhbərliyi dövründə respublikada yaranan 
ictimai-siyasi, hərbi, iqtisadi, mənəvi və hakimiyyət böhranında görür". 

Qarabağ od tutub yanırdı. Xarici qüvvələrə arxalanan ermənilər irəliləyir, Həsənlidə, Kərkicahanda, 
Malıbəylidə, Xocalıda, hətta Şuşada ah-nalə ərşə çıxmışdı. Mütəllibovun isə başı kürsü mübarizəsinə 
qarışmışdı. Qarabağ tədricən əldən gedir, Bakıda isə dövlət başçısının tərəfkeşləri piketlər, mitinqlər keçirərək 
öz "ütülü rəhbərlərini" dəstəklədiklərini nümayiş etdirirdilər. Xocalıda və Xocalı ətrafında baş verən olaylar, 
gözlənilən təhlükələr barədə Bakı məlumatlı idi. Amma susurdular! Daha doğrusu, Ayaz Mütəllibovun 
"təmkini" və vecsizliyi düşmənlərimizin iştahlarını günbəgün artırırdı. 

SƏNƏDDƏN: "Respublika rəhbərliyi bilirdi ki, Xocalının müntəzəm atəşə tutulmasında 4-cü ordunun 
23-cü diviziyasının Xankəndidə yerləşən 366-cı alayının hərbi qüvvəsindən və texnikasından istifadə edilir. 

1991-ci il dekabrın 17-də Xocalı İH-in başçısı Elman Məmmədov prezident A.Mütəllibovun ünvanına 
göndərdiyi teleqramda yazırdı: "Sizə məlumat verməyi özümə borc bilirəm ki, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar 
yaşayan kəndləri ermənilərlə hərbçilərin (sovet hərbçiləri) birgə hücumları nəticəsində işğal olunur. Stepanakert 
və Əsgəran arasındakı yolu açmaq üçün Xocalı şəhərinə çox güclü hücum hazırlanır. Bizi məhv etmək üçün 
ermənilər hər vasitəyə əl atırlar. Erməni-sovet vertolyotlarının başımız üstündən çoxsaylı uçuşları da bunu sübut 
edir. Sizdən xahiş edirik ki, gecikmədən Xocalının etibarlı müdafiəsi üçün ciddi tədbir görəsiniz. Unutmayın, 
Xocalı DQ-də Azərbaycanın strateji cəhətdən vacib olan əsas dayaq mərkəzidir. Təcili kömək gözləyirik". 

A.Mütəllibov həmin teleqramın üstünə belə dərkənar qoydu: "Dövlət katibi M.T.Abbasov yoldaşa. 
Xahiş edirəm müvafiq tədbirlər həyata keçirəsiniz". Dövlət katibinin prezidentə cavabı isə belə oldu: 
"Daxili işlər, müdafiə və milli təhlükəsizlik nazirliklərinin rəhbərliyi ilə danışılıb və onlara müvafiq 
tapşırıqlar verilib". Vəssalam! Bir qrup müharibə veteranı, o cümlədən istefaya çıxmış üç general - 
M.Nəsirov, F.Hüseynov, K.Məmmədov olduqca ciddi, hərtərəfli sənəd hazırlayıb A.Mütəllibova 
göndərmişdilər: "... Diqqətinizə çatdırırıq ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün indiyə kimi aydın 
konsepsiya yoxdur. Yəqin bir səbəb də budur ki, regionda respublikanın lazımi nəzarət və rəhbərliyi hiss 
olunmur. Artıq özünün ən yüksək zirvəsinə çatmış problemin həlli üçün siyasi, iqtisadi, hərbi, təbliğatı aspektlər 
heç kəsə aydın deyil. Erməni yaraqlılarının hərəkətləri son zamanlar daha da fəallaşmış, planlı, ardıcıl və 
mütəşəkkil vəziyyət almışdır... Dağlıq Qarabağın Azərbaycan kəndləri bir-bir işğal olunur və yandırılır. Bu da 
həmin kəndlərə azərbaycanlıların bir daha qayıda bilmək ehtimalına son qoyur... DQ-nin Azərbaycan 
kəndlərinin müdafiəsində daxili işlər, müdafiə, milli təhlükəsizlik nazirliklərinin və yerli könüllü müdafiə 
dəstələrinin arasında müdafiə üçün heç bir əlaqə birliyi yoxdur... Ən dözülməz fakt budur ki, respublika və yeni 
hakimiyyət orqanlarının qarşılıqlı razılaşdırılmış hərəkət proqramı hiss olunmur. Bəzi batalyonların adları var, 
özləri yoxdur... Müdafiə Nazirliyinə 250 milyon manat vəsaitin dövlət büdcəsindən ayrılması və ictimai 
əsaslarla 80 milyon manat toplanması dövlət strukturlarına, ictimaiyyətə məlumdur. Lakin batalyonlar norma 
əsasında ərzaq və geyimlə maliyyələşdirilmir... Biz hesab edirik ki, son dərəcə həyəcanlı bir vəziyyət 
yaranmışdır. Xahiş edirik təxirəsalınmaz tədbirlər görəsiniz..." 
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Prezident bu sənədə də məhəl qoymadı. Həyəcan siqnalı dövlət katibi M.Abbasovun dərkənarı ilə rəy 

üçün dövlət müşavirlərinə - Adil Hacıyevə, Sabir Hacıyevə və Kamran Rüstəmova göndərildi. Qarabağ yanır, 
adamlar fəryad qoparır, mütəxəssislər təkliflər verir, səlahiyyətli şəxs isə özündən səlahiyyətsizlərdən rəy 
istəyir. Onlardan isə yalnız Adil Hacıyev yarım vərəqəlik sənədə münasibətini bildirdi və cavabını bu sözlərlə 
bitirdi: "Müraciətin müəlliflərinə gördükləri işə görə təşəkkürümüzü bildiririk". Tədbir isə görülmədi... 

SƏNƏDDƏN: Qarabağ zonası üzrə prezident müvəkkili Musa Məmmədov Ayaz Mütəllibovun 
ünvanına belə bir açıqlama - arayış göndərmişdir. Onu cüzi ixtisarla nəzərinizə çatdırırıq: "Son vaxtlar bölgədə 
vəziyyət olduqca kəskinləşmişdir. Vəziyyətin təhlilindən bəlli olur ki, hərbi dəstələrin sayına, silahlanmaya və 
texnikaya görə ermənilər azərbaycanlılardan xeyli üstündürlər. Ermənilər müasir silahlardan, o cümlədən 
xaricdə istehsal olunmuş silahlardan istifadə edirlər. 366-cı alaydan qaçan əsgər və zabitlər məlumat verirlər ki, 
ermənilər alay komandanlığını ələ almışlar... Xarici qüvvələrə arxalanan ermənilər hər gün bir yaşayış 
məntəqəmizi ələ keçirir, od vurub yandırır, sakinləri - xüsusən körpələri, qocaları qətlə yetirirlər... 4 aydır 
Xocalı şəhəri, Xocavənd rayonunun Qaradağlı, Əmralılar kəndləri, Ağdərə rayonunun Umudlu, İmarət-Qərvənd 
kəndləri, Şuşa rayonunun Malıbəyli, Quşçular kəndləri hər tərəfdən mühasirəyə alınıb. Ermənilərin bir vacib iş 
planı da var: Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini daim gərginlikdə saxlamaq, mövqeyimizi zəiflətmək, 
Azərbaycan kəndlərini ermənilərin atəşindən, basqınlarından yalnız bir neçə nəfərdən ibarət yerli milis işçiləri, 
azsaylı milli ordu əməkdaşları və yerli əhali müdafiə edir... Bu qüvvə yaxşı təchiz olunmuş erməni yaraqlıları ilə 
müqayisədə çox azdır". 

Bu xəbərdarlığa da ötəri, başdansovdu münasibət bildirildi və respublika rəhbərliyi həyəcan təbili 
çalanları, az qala, təxribatda, qızışdırıcı mövqedən çıxış etməkdə suçlandırmağa başladı. Nəticədə riyakarlığı ilə 
seçilən məşhur "kəlam" yarandı: "Qarabağ indiki qədər heç vaxt bizim olmayıb". Ali Sovetin iclasında 
deputatlardan biri A.Mütəllibovdan soruşmuşdu: "Şuşanın, Xocalının toxunulmazlığına, təhlükəsizliyinə təminat 
olacaqmı?" A.Mütəllibov isə təmkinini pozmadan demişdir: "Bu sualın cavabını bilsəydim. mən özümü 
dünyanın ən xoşbəxt adamı hesab edərdim"(?) 

Doğrudanmı, prezident və onun komandası bu qədər etinasız, daş ürəkli olmuşdu? Mütəllibov faciəyə 
cəmi bir neçə saat qalmış Ağdama - Ali Sovetin sədr müavini Tamerlan Qarayevə bu məzmunda şifroqram 
göndərmişdi: "... Xocalıda və Umudluda qüvvələr tamamilə tükənib. Yeni qüvvə gəlmədiyindən erməni 
yaraqlılarına müqavimət göstərmək ən aşağı səviyyəyə enmişdir. Hər hansı ləngimə ağlagəlməz nəticəyə 
gətirib çıxara bilər. Xocalı şəhərini və Umudlu kəndini mühasirədən çıxarmaq üçün qəti tədbirlər 
görülməlidir!" Ancaq daha gec idi. 

366-cı motoatıcı alay 1985-ci ildə Stepanakert şəhərində yerləşdirilmişdi... Alayda hərbi intizam, demək 
olar, yox idi. Sərxoşluq, mənəvi pozğunluq, silah-sursatın satılması adi hal almışdı. Erməni hərbi qulluqçuları 
tərəfindən alay komandanlığına təzyiqlər göstərilirdi ki, azərbaycanlılara qarşı barışmaz mövqedə olsunlar. Belə 
təbliğatlarda daha yüksək rütbəli rəislər də iştirak edirdi... Alayda olduqca qeyri-sağlam vəziyyət hökm sürürdü. 
Hərbi vəzifəni, andı unutmaq adi hal almışdı. Erməni yaraqlılarının alayda qeyri-rəsmi məzənnəsi də 
müəyyənləşdirilmişdi: azərbaycanlıların yaşayış məntəqəsinə bir top atəşi - 1.300 rubl, ZDM-in bir gecəliyə 
icarəyə verilməsi - 5.000 rubl, alayın kiçik zabitlərinə hər hərbi əməliyyat üçün 3-4 min rubl, praporşik üçün - 
1000 rubl verilirdi... 

366-cı motoatıcı alayın Xocalı soyqırımında iştirakı tam aydınlığı ilə sübuta yetirilmişdir. Qanlı 
faciədən sonrakı günlərdə dindirilmiş 162 şahid Xocalının işğalında və əhalinin vəhşicəsinə qırılmasında sovet 
qoşunlarının iştirakını təsdiqləmişlər. 

Xocalı faciəsindən sonra 366-cı alay Qarabağdan çıxarıldı. Bu köçhaköçdə yenə ermənilər qazandılar: 
çox sayda hərbi texnika onlara miras qaldı... 

Faciəyə düçar olan qarabağlıların nifrəti ilə üzləşən Mütəllibov yeni "komandanlıq" yaratmış, bu 
vəzifəyə Fəhmin Hacıyevi təyin etmişdi. Bioqrafiyasından məlum olur ki, o, iki dəfə həbs edilib. Elə isə 
F.Hacıyev hansı məntiqlə peşəkar hərbçilərə rəhbərlik edirmiş? Ağdama göndərilmiş zabitlər Xocalının xilası 
əməliyyatını hazırlamağa başlasalar da, bu işə rəhbərliyi yenə də F.Hacıyev öz üzərinə götürmüşdü... 

Fevralın 20-də və 21-də Bakıda Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilmişdi. Burada müzakirə olunan 
məsələlərə qeyri-ciddi münasibət bildirilirdi. Məsələn: "Bir sutka ərzində Umudlu kəndindən əhalinin köçürül-
məsini və Gəncə şəhərində yerləşdirilməsini təmin etməli". Maraqlıdır ki, iclasın protokolunda Xocalıyla bağlı 
bir kəlmə də yazılmayıb. 

1992-ci il fevralın 25-də, təxminən saat 23-də ermənilər tərəfindən Xocalıya ardı-arası kəsilmədən 
toplardan, tanklardan atəş açmağa başladılar. Elə ilk zərbələrdən əsas müdafiə mövqeləri məhv edildi. Bu dəfə 
xocalılılar düşmənə ciddi müqavimət göstərə bilmədilər. Qüvvələr bərabər deyildi. Sakinlər vahimə içində ev-
eşiklərini atıb şəhəri tərk etməyə başladılar. Qaçanların pənah yeri, yol yox idi. Kimi Ağdam istiqamətində, 
kimisi də Naxçıvanik kəndi tərəfə qaçırdı. Sonra məlum oldu ki, xocalılıları aldadıblar ki, bəs bizimkilər 
Naxçıvanikdə mövqe tutublar. Bu da bir hiyləymiş... 
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Qaçqınlar hara üz tutubsa, o istiqamətdə ermənilər pusqu qurublarmış. Əhalinin qırğını, şəhərin 

darmadağın olunması, evlərə od vurulub yandırılması bütün gecə davam etmişdir. Xocalı aeroportunda mövqe 
tutanların hamısı amansızcasına qətlə yetirilmişdi. Əhalinin təxminən 300 nəfəri qaça bilməmişdi... 

Uşaqları, qadınları diri-diri zirehli maşınların, tırtılların təkərləri altına qoyub əzir, uşaqların başlarını 
bədənlərindən üzürdülər. Qadınların sırğalarını qulaqlarından ətqarışıq qoparırdılar. Üzük barmaqdan çıxma-
yanda, barmağı kəsirdilər. Silahsız, canı həşirinə qalan orta yaşlı kişiləri əlüstü güllələyirdilər. Bəzilərini isə 
ağaca sarıyıb, diri-diri yandırırdılar... Xocalı soyqırımında həlak olanlardan 181 nəfərin cəsədi məhkəmə-tibb 
ekspertizasından keçirilmişdir. Onların 130 nəfəri kişi, 51 nəfəri qadın idi. Aralarında 13 nəfər uşaq vardı. 
Ölənlərin 20 nəfəri qəlpə, 151 nəfəri güllə yarası almış, 10 nəfəri küt alətlə qətlə yetirilmişdir. 40 nəfər baş 
nahiyəsindən, 74 nəfər döş qəfəsindən, 17 nəfər qarın nahiyəsindən, 11 nəfər bədənin müxtəlif yerlərindən zədə 
almışdır. Meyitlərdə işgəncə əlamətləri müəyyən olunmuşdur. Əsir götürülənlərin taleyi daha dəhşətli oldu. Əsir 
düşən xocalılıları soyuq kameraya itələyib salanda üst paltarlarını, ayaqqabılarını da çıxarırmışlar. Hələ bunlar 
az imiş kimi, yaralı əsirləri kameralarda, saxlandıqları yerdə vəhşicəsinə döyür, əzab verirmişlər. 

Əsirlərin 300 nəfərini donuz pəyəsində saxlayıblar. Burada qaldıqları müddətdə onlara ancaq çiy buğda 
veriblər. 

SƏNƏDDƏN: Deputat-istintaq komissiyasının təklifi: 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 
baş vermiş qanlı hadisə erməni silahlı dəstələrinin. MDB-nin 4-cü ordusunun 23-cü motoatıcı 
diviziyasının 366-cı alayının bilavasitə köməyi və iştirakı ilə Xocalı şəhərinin azərbaycanlı əhalisini 
kütləvi şəkildə qırması dünya təcrübəsində bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayət - soyqırım hesab edilsin. 
Adları çəkilən səkkiz nəfər məsuliyyət daşıyır. 

İndi həqiqət məlumdur, bəs müqəssirlər layiq olduqları cəzanı nə vaxt alacaqlar?! 
 

“Azərbaycan”.-2003.-19 fevral.-№39.-S.5. 
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Əsrin faciəsi - İstintaq müəyyən etdi ki... 
 

Aydın RƏSULOV,  
Qobustan rayon prokuroru, baş ədliyyə müşaviri,  
Xocalı istintaq qrupunun rəhbəri 

 
Xocalı soyqırımı adi cinayət deyil. Xocalı soyqırımı Ermənistan, ermənilər tərəfindən Azərbaycan 

xalqına qarşı edilən ən dəhşətli soyqırımdır. 
Heydər ƏLİYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Ötən əsrin sonlarından — 1988-ci ildən etibarən erməni təcavüzkarlarının Azərbaycana basqısı 

nəticəsində onlarla şəhər, rayon və kəndimiz talandı, zəbt olundu. İşğal edilən ərazilərimizdən ən acınacaqlı 
vəziyyətə düşəni isə Xocalı oldu. Analoqu olmayan bu faciə nəticəsində bəşər tarixində misli görünməmiş 
dəhşətlər törədildi. Onun ağrı və acıları, bütün Azərbaycan əhalisinə bəllidir. Bu dəhşətli soyqırım barədə hər 
bir azərbaycanlı kifayət qədər bilgiyə malikdir. Amma Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunda yaradılmış 
istintaq qrupunun Xocalı faciəsi ilə əlaqədar başlanmış 64524 saylı cinayət işi üzrə arayışda çoxlarının 
bilmədikləri həqiqətlər, faktlar toplanıb. 

Bu istintaq qrupu 1992-ci ilin martından fəaliyyət göstərir. O zaman mən Respublika Prokurorluğu 
İstintaq İdarəsinin xüsusilə mühüm işlər üzrə müstəntiqi vəzifəsində işləyirdim. İstintaq qrupuna rəhbərlik 
edirdim. Müxtəlif müddətlərdə qrupda 14-18 nəfər müstəntiq çalışıb. Möhtərəm Prezidentimiz cənab Heydər 
Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan müddətədək istintaq qrupunun işinə 
mütəmadi olaraq süni əngəllər yaradılır, faciənin əsl günahkarlarını məsuliyyət və cəzadan qurtarmaq 
üçün işi başqa səmtə yönəltmək məqsədilə dəfələrlə müxtəlif vasitələrdən istifadə etməyə cəhdlər 
göstərilirdi. Lakin bütün təzyiqlərə, maneə və çətinliklərə baxmayaraq, Xocalı faciəsini bütün dəhşətləri 
ilə əks etdirən yüz cilddən çox istintaq materialı toplanıb. Bu məsələ ilə əlaqədar respublikanın 53 
rayonunda məskunlaşmış 3 min nəfərdən artıq Xocalı qaçqını dindirilib. 

Cinayət işi üzrə istintaqın əsas məqsədi başda qondarma "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın rəhbərliyi 
olmaqla erməni quldur birləşmələrinin Xocalı şəhərinə hücumu zamanı soyqırımın həyata keçirilməsi və 
Xankəndi şəhərində yerləşən keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının Xocalı qırğınında iştirak etməsi 
faktının araşdırılması, habelə respublika rəhbərliyinin, hərbi komandanlığının, silahlı dəstə komandirlərinin 
Xocalı faciəsinin baş verməsində təqsirlərinin və Xocalı soyqırımı zamanı həlak olan, itkin düşən, girov 
götürülən, yaralananların şəxsiyyətlərinin müəyyən edilməsi olmuşdur. İstintaqla sübut olunmuşdur ki, hələ 
1987-ci ildən başlayaraq respublika rəhbərliyi tərəfindən Dağlıq Qarabağda baş verən hadisələrə 
biganəlik və məsuliyyətsizlik göstərilmiş, ağır nəticələrə gətirib çıxaran çox böyük səhvlərə yol 
verilmişdir. Həmin vaxtlar Dağlıq Qarabağın erməni icmasının vilayətdə partiya və dövlət orqanlarında 
məsul vəzifələrdə işləyən liderləri demokratiya, aşkarlıq şüarları arxasında pərdələnərək, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə məqsədli şəkildə qəsd etməyə başlamışlar. Azərbaycanın rəhbərliyi 
isə, başda Vəzirov olmaqla təslimçilik mövqeyi tutaraq erməni daşnakları tərəfindən respublikamızın 
ərazi bütövlüyünə, dövlətçiliyinə qarşı yönəldilmiş belə cinayətkar hərəkətlərə vaxtında qiymət 
verməmiş, onların qarşısını almaq üçün tədbirlər görməmişdir. Cəzasızlıq şəraitindən istifadə edən erməni 
təcavüzkarları Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi uğrunda kütləvi aksiyalara başlamışlar. Bunun 
nəticəsində min illərdən bəri Ermənistandakı dədə-baba torpaqlarında yaşamış 250 minə qədər azərbaycanlı 
doğma yurd-yuvasından vəhşicəsinə qovulmuşdur. Daha sonra isə bildiyimiz kimi, müharibə dalğası 
Azərbaycanın ərazisinə keçmişdir. 

25 fevral 1992-ci il tarixdə, saat 22 radələrində Xocalı şəhərinə Ermənistan Respublikasının silahlı 
qüvvələri ilə MDB qoşunlarının Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyəti və hərbi 
texnikasının birgə hücumu başlanmışdır. Döyüş əməliyyatına ümumi rəhbərlik 366-cı alayın komandiri, 
polkovnik Zarviqorovun razılığı ilə mayor Nabokix və mayor Ohanyan tərəfindən həyata keçirilmişdir. Hücum 
nəticəsində Xocalı şəhəri yandırılmış, dinc əhalinin bir hissəsi qırılmış, bir hissəsi girov götürülmüşdür. İstintaq 
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, erməni quldurları xüsusi amansızlıqla, vəhşicəsinə 613 nəfəri öldürmüş, 421 
nəfəri yaralamış, 500 nəfəri girov götürmüşlər. Qanlı faciə nəticəsində 120 nəfər Xocalı sakini itkin düşmüşdür. 

Məhkəmə tibb ekspertizalarının rəyləri, mühasirədən çıxmış Xocalı sakinlərinin ifadələri ilə ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri dəhşətli vəhşilik faktları müəyyən edilmişdir. Belə ki, erməni caniləri 
tərəfindən azərbaycanlı meyitlərin baş dərilərinin soyulması, qulaq, burun və bədənin digər üzvlərinin kəsilməsi, 
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erməni "boyevik"lərinin qəbirləri üstündə azərbaycanlıların başlarının qurbanlıq kimi kəsilməsi və s. vəhşilik 
aktları sübuta yetirilmişdir. Erməni quldurları qadına, uşağa, qocaya fərq qoymadan hamıya işgəncə vermişlər. 

İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, Ermənistan Respublikası yuxarı Qarabağda törətdiyi 
münaqişənin ilk günlərindən silah-sursat, hərbi texnika ələ keçirərək mütəşəkkil silahlı birləşmələr 
yaradılması istiqamətində geniş fəaliyyət göstərdiyi bir zaman Azərbaycan rəhbərliyi, şəxsən Ə. Vəzirov 
müdafiə qüvvələrinin yaradılmasını nəinki ləngitmiş, tamamilə gözləmə və xəyanətkar mövqe tutmuşdur. 

Respublika ərazisində yerləşən SSRİ Silahlı Qüvvələrinin dördüncü ordu hissələri Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 9 oktyabr tarixli qərarı ilə milliləşdirilib respublika prezidentinin 
sərəncamına verilməsinə baxmayaraq, ordu komandanlığı həmin hissələrin inventarlaşdırılıb respublika 
tabeçiliyinə keçirilməsinə imkan verməmişdir. A. Mütəllibov isə belə vəziyyətlə barışmış, ölkənin taleyi 
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən bu işə mərkəzin göstərişi ilə başlamamışdır. 

İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, mərkəzin maneçiliyindən başqa ölkədə Müdafiə Nazirliyinin yaranma 
prosesinə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin əvvəlcə V. Bərşadlının, sonra isə T. Mehdiyevin istefa tələbi ilə 
keçirdiyi piketlər də öz mənfi təsirini göstərmiş, nəticədə nazirlər tez-tez dəyişdirilmişdir. 

1991-ci ilin oktyabr-dekabr aylarında keçirilməli olan payız çağırışının üç ay gecikdirilməsi də, ordu 
quruculuğu işini əngəlləmişdir. İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, respublikanın öz daxili imkanlarına 30 min 
döyüşçü hazırlamaq üçün yeri və imkanı olmuşdur. 

1991-ci ilin noyabrında keçmiş SSRİ DİN qoşunları Dağlıq Qarabağdan çıxarıldıqdan sonra Xocalıya 
quru yolla gediş-gəliş tam kəsilmiş, əlaqə ancaq "AZALAERO"nun vertolyotları vasitəsilə həyata keçirilmişdir. 
1992-ci il yanvarın 28-də Ağdam-Şuşa marşrutu ilə uçan vertolyot ermənilər tərəfindən vurulduqdan sonra 
Xocalı şəhəri ilə bu əlaqə də kəsilmişdir. Lakin 1992-ci il fevralın 18-də Xocalı aeroportunun milis rəisi, 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əlif Hacıyev Bəxtiyar Aslanovla keçmiş SSRİ ordusuna məxsus vertolyotla 
Xocalı şəhərinə gedə bilmişdir. Təkcə bu və ya digər faktlar sübut edir ki, Xocalını xilas etmək mümkün imiş. 

Qarabağ zonasında vəziyyətin ağırlaşması ilə əlaqədar olaraq A. Mütəllibov 1992-ci il 2 yanvar 
tarixli fərmanı ilə Xankəndi, Şuşa, Ağdərə, Xocavənd, Xocalı, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, 
Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər, Xanlar, Goranboy və Tərtər rayonlarını əhatə edən ərazilərdə prezident idarə 
üsulu tətbiq etmiş, lakin fərmanın tələblərinin real surətdə həyata keçirilməsi üçün heç bir konkret tədbir 
görülməmişdir. 

1992-ci il fevralın 1-də müdafiə naziri vəzifəsini icra edən Şahin Musayevin əmri ilə leytenant 
rütbəsində hərbi qulluğa qəbul olunaraq əməliyyat idarəsinin baş zabiti vəzifəsinə təyin edilmiş və sürətlə vəzifə 
pillələrində irəliləmiş Fəhmin Hacıyevin də Xocalı soyqırımının baş verməsində günahları böyükdür. Ağdamda 
F. Hacıyev özünü prezident tərəfindən göndərilən səlahiyyətli nümayəndə, bütün silahlı qüvvələrin komandanı 
elan etmişdir. Bununla da o, silahlı qüvvələrə rəhbərliyi faktiki olaraq qeyri-qanuni yolla mənimsəmişdir. 366-cı 
alayın birbaşa iştirakı ilə erməni silahlı birləşmələri Xocalıya hücum edərkən F. Hacıyev Ş. Mirzəyevin 
batalyonunda olmuş, sonra isə gizlənmişdir. O, səlahiyyətlərinin alındığını bildirərək heç bir əmr verməmişdir. 

Faciə ərəfəsində Xocalıda real vəziyyət belə idi. Ehtiyatda olan baş leytenant Tofiq Hüseynovun 
tabeçiliyində olan Xocalı özünümüdafiə batalyonunun şəxsi heyəti 237 nəfər zabit və əsgərdən ibarət olmuşdur. 

Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Xocalı batalyonuna 96 ədəd AKM silahı, 4 ədəd əl pulemyotu, 2 ədəd 
qumbaratan, 3 ədəd tapança, 10 ədəd TOZ - 8 markalı tüfəng və az miqdarda döyüş sursatı verilmişdir. 
Batalyonun sərəncamında SSRİ-nin daxili qoşunlarından qalmış 1 ədəd BRDM, 2 ədəd "Alazan" qurğusu da 
olmuşdur. 

Bundan başqa Əlif Hacıyevin tabeçiliyindəki, şəxsi heyəti 29 nəfər olan Xocalı aeroportunu mühafizə 
edən xətt milis bölməsi, həmçinin şəxsi heyəti 87 nəfərdən ibarət Xocalı milis bölməsinin əməkdaşları da 
şəhərin müdafiəçiləri sırasında olmuşlar. 

Xocalı şəhər milis şöbəsinin rəisi Sabir Məmmədov o vaxt qüvvədə olan 23.05.79-cu il tarixli 0362 
saylı əmrin tələblərini kobud surətdə pozaraq, əməliyyat şəraitində bölmənin işini istiqamətləndirməli olduğu 
halda, qorxaqlıq göstərərək 1992-ci il fevralın 13-dən erməni quldurlarının mühasirəsində olan və hər an 
hücuma məruz qala biləcək Xocalı şəhərindən qaçmışdır (Xocalı əhalisi 70 min nəfər olan Xankəndi və 29 
erməni yaşayış məntəqəsinin mühasirəsində qalmışdır). 

İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, hələ 1992-ci il yanvarın 6-7-də və hətta fevralın 24-də bir neçə nəfər 
Xocalı sakini şəhərdən çıxıb Ağdam şəhərinə sağ-salamat çata bilmişlər. Hətta mal-qara aparanlar da olmuşdur. 

Beləliklə, A. Mütəllibovun milli xəyanət hakimiyyəti, xalqı qırğına verməklə də olsa ölkə 
rəhbərliyinə gəlmək istəyən və AXC-də birləşən qüvvələr, separat sövdələşmə və milli xəyanətkarlıq 
Azərbaycan xalqının və bəşəriyyətin tarixinə Ermənistan silahlı birləşmələri ilə keçmiş SSRİ silahlı 
qüvvələrinə məxsus 366-cı alayın birlikdə həyata keçirdikləri dəhşətli Xocalı faciəsini yazmışdır. 
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Qeyd edim ki, istintaq zamanı Xocalı və Ağdam rayonunun ətraf kəndlərinin sakinlərinin respublika 

rəhbərliyinə, Milli Şuraya, respublika ziyalılarına, televiziyaya, Moskvaya çoxsaylı teleqramlar göndərdikləri 
aşkar edilmişdir. Bir fakt acınacaqlıdır ki, bu teleqramlar cavabsız qalmışdır. 

Xocalı soyqırımı törədildi və bu dəhşətli hadisənin ağrı-acısını respublikamızın müxtəlif rayonlarına 
səpələnmiş xocalılarla birgə bütün xalqımız indiyədək çəkməkdədir. Bu ağrı-acıya isə Xocalını və erməni işğalı 
altında olan digər ərazilərimizi düşməndən xilas etdiyimiz gün son qoyulacaqdır. Azərbaycan Respublikasının 
prokurorluğu Xocalı faciəsinin günahkarı olan xarici ölkə vətəndaşlarının məsuliyyətə cəlb olunmaları üçün 
fəaliyyətini davam etdirir. Heç şübhə yoxdur ki, əli xalqımızın qanına batmış hər bir cinayətkar gec-tez haqlı 
cəzasını alacaqdır. 

 
“Xalq qəzeti”.-2003.-21 fevral.-№41.-S.3. 
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Xocalı soyqırımını törədənlər beynəlxalq  
məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər 

 
R.RZALI 

 
XX əsrdə insanlara qarşı törədilmiş zorakılığın, qeyri-insani rəftarın, işgəncələrin ən dəhşətlisi 

Xocalı faciəsidir. 
 
Həmin soyqırım təcavüzkarın genosid siyasətinin, eyni zamanda tərəqqipərvər bəşəriyyətin bir səslə 

müdafiə etdiyi insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə pozulmasının nəticəsidir. Bu soyqırımda minlərlə 
Azərbaycan vətəndaşı itkin düşmüş, girov götürülmüş, çoxunun taleyi hələ də məlum deyildir. 

Dünən Azərbaycan Respublikasının insan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsman) Aparatında 
Xocalı soyqırımının 11-ci ildönümü münasibətilə mətbuat konfransı keçirildi. Ombudsman Elmira 
Süleymanova bildirdi ki, konfransı keçirməkdə məqsədi bu dəhşətli faciəni törədən cinayətkarların 
cəzalandırılması üçün BMT-nin Baş Katibinə, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığına, BMT-nin 
qaçqınlar üzrə ali komissarına, Avropa Şurasının baş katibinə, Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə 
komissarına, ATƏT-ə ünvanlandığımız bəyanatla KİV əməkdaşlarını tanış etmək, bu məsələdə ümummilli 
səylərimizi birləşdirməkdir: "Bu gün dünya miqyasında antiterror hərəkatının geniş vüsət aldığı, ərazi 
bütövlüyünün təmin olunması prinsipinin hamılıqla qəbul edildiyi bir dövrdə işğala, terrora, genosidə məruz 
qalmış bir xalq kimi Azərbaycan xalqının da nüfuzlu və səlahiyyətli beynəlxalq təşkilatlardan ayrı-seçkiliyə yol 
verilmədən insanların pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsini, işğal olunmuş torpaqların qaytarılmasını təmin 
etməyi, qaçqın və məcburi köçkünlərin yurdlarına qaytarılmasını tələb etmək haqqı var". 

Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycan yeni minilliyə beynəlxalq hüququn bərabərhüquqlu subyekti kimi 
qədəm qoymuş, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdığı, əsas insan hüquq və azadlıqlarını təmin edən, beynəlxalq 
hüququn prinsiplərinə, Beynəlxalq Konvensiyalara riayət edən demokratik bir dövlətdir. Ümid edirik ki, haqq 
və ədalət tezliklə öz yerini tapacaq, Azərbaycana qarşı Xocalı soyqırımını törədənlər beynəlxalq ədalət 
məhkəməsi qarşısında cavab verəcəklər. 
 

“Azərbaycan”.-2003.-21 fevral.-№41.-S.5. 
 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Xocalı faciəsinin 11-ci ildönümü ilə əlaqədar mitinq keçirilmişdir 
 
Fevralın 21-də Xocalı soyqırımının 11-ci ildönümü ilə əlaqədar Bakıda mitinq keçirilmişdir. 

Mitinqi Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi, Milli Məclisin deputatı Əli Əhmədov açdı. Natiq 
mitinqdə YAP-ın, Məşvərət məclisinə daxil olan partiyaların, bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının və 
ictimaiyyətin on minlərlə nümayəndəsinin iştirak etdiyini bildirdi. 

Əli Əhmədov 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni cəlladlarının, sovet ordusunun 
Xankəndidə yerləşən 366-cı alayının əsgər və zabitlərinin Xocalı şəhərinin dinc əhalisinə qarşı həyata 
keçirdikləri qanlı soyqırımından danışaraq xatırlatdı ki, bu vəhşilik nəticəsində 613 soydaşımız qətlə 
yetirilmişdir. Ermənilərin bəşər tarixində görünməmiş bu vəhşiliyinin qurbanlarından 106-sı qadın, 70-i qoca, 
63-ü isə uşaq idi. 8 ailənin tamamilə məhv edilməsi ermənilərin amansızlığının, azərbaycanlı qanına 
susamalarının bariz nümunəsi idi. Faciə nəticəsində mindən çox soydaşımızın müxtəlif dərəcədə əlil olduğunu 
vurğulayan natiq əsir düşmüş 1275 həmyerlimizdən 700-ün taleyinin hələ də məlum olmadığını bildirdi. O, 
ermənilərin öz cinayətlərini ört-basdır etmək məqsədi ilə bu adamları əsirlikdə saxlamalarını insanlığa 
yaraşmayan hal kimi qiymətləndirdi. 

Natiq ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı məqsədli şəkildə həyata keçirdiklərini və bu faciənin 
onların qatı millətçilik siyasətinin birbaşa nəticəsi, köməksiz qadın və uşaqların xüsusi qəddarlıqla qətlə 
yetirilməsini və bəşər tarixində analoqu olmayan qara ləkə, erməni xislətinin əyani təcəssümü olduğunu 
vurğuladı. 

Əli Əhmədov daha sonra dedi: O da etiraf olunmalıdır ki, bu faciənin baş verməsində, belə bir dəhşətli 
miqyas almasında o zamankı Azərbaycan iqtidarının və onun başında duran Ayaz Mütəllibovun da günahı az 
olmayıbdır. Hər bir hakimiyyətin, hökumətin ilkin vəzifəsi öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etməkdir. 
Təəssüflər olsun ki, Xocalı köməksiz qalanda, ona qarşı hücum planının hazırlanması faktları artıq hamıya 
məlum olanda Ayaz Mütəllibov başda olmaqla Azərbaycanın o zamankı iqtidarı öz vəzifə borcuna 
bağışlanılmaz biganəçilik göstərərək, əhalini xilas etməkdən ötrü lazımi tədbirləri görmədi. Bununla da, əslində, 
cinayətə bərabər sayıla biləcək xəyanətə yol verdi. 

Eyni zamanda, Xocalı faciəsinin belə bir miqyas almasında o zaman Azərbaycanda aparılan hakimiyyət 
davası da az rol oynamamışdır. Məhz bu səbəbdən, o zaman hadisələrə təsir etmək imkanına malik olan Xalq 
Cəbhəsi faciənin qarşısını almaqdan ötrü özlərinin üzərinə düşən və öhdəsindən gələ biləcəkləri vəzifələri yerinə 
yetirmədilər. Əksinə, bəlkə də, belə demək olar ki, bu faciədən özlərinin siyasi ambisiyalarının həyata 
keçirilməsi üçün istifadə etməyə çalışdılar və istifadə etdilər. Təsadüfi deyil ki, Xocalı faciəsinin baş 
verməsindən az sonra Xalq Cəbhəsinin nümayəndələri Azərbaycanda hakimiyyət çevrilişi etdilər. 

Natiq beynəlxalq ictimaiyyətin, o cümlədən demokratiyadan gecə-gündüz dəm vuran ölkələrin, dünya 
siyasətində həlledici mövqeyə malik dövlətlərin xocalılıların harayına, bu dəhşətli faciəyə göz yummalarını heç 
bir sağlam məntiqə sığmadığını xüsusi vurğuladı. O dedi ki, uşaqlara, qadınlara, qocalara, xəstələrə, hamilə 
analara qəddarcasına əl qaldıran cəlladları lənətləməmək, hətta onları dəstəkləmək bağışlanılmaz səhvdir. Bu 
gün şüurlu surətdə ikili standarta, ədaləti qəbul etmək əvəzinə, min bir dolayı yola üstünlük verənlər sabah 
özləri Azərbaycan xalqının başına gələnlərdən yan ötə bilməyəcəklər. 

Beynəlxalq terrorizmin tüğyan etdiyi, ermənilərin beynəlxalq terroristlərlə sıx əlaqəsinin sübut 
olunduğu indiki zamanda ədalətə barmaqarası baxan heç bir xalq azərbaycanlıların məruz qaldıqları bu cür 
soyqırımlardan sığortalana bilməz. 

Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə baş verən 
faciəni və bu soyqırımına aparan yolu o zamankı hadisələrin şahidi kimi hərtərəfli xarakterizə etdi. O xüsusi 
vurğuladı ki, təkcə XX əsrdə ermənilər üç dəfə — 1905, 1918, 1992-ci illərdə Xocalını viran qoyublar. Natiq  
4 ay mühasirədə olmuş və az qüvvə ilə ermənilərə qarşı mərdliklə sinə gərmiş xocalılıların harayına səs 
verməyən o vaxtkı iqtidarın və siyasi ambisiyalarını hər şeydən üstün tutan Xalq Cəbhəsi liderlərinin bu 
soyqırımın baş verməsində böyük günah sahibləri olduqlarını dedi. 

O bildirdi ki, iqtidarda olduğu dövrdə Azərbaycan xalqına qarşı şüurlu surətdə silsilə cinayətlər işləmiş 
Əbdürrəhman Vəzirov, xocalılılara kömək etmək, ümummilli problemlərə çarə tapmaq, xalqın taleyini 
düşünmək, onun problemlərinin həllinə çalışmaq əvəzinə, hakimiyyət uğrunda o vaxtkı müxalifət qüvvələri ilə 
çarpışan Ayaz Mütəllibov soyqırımın qarşısının alınması üçün heç bir real addım atmadılar. Elman Məmmədov 
dəhşətli qırğına məruz qalmış xocalılıların adından beynəlxalq təşkilatlara üz tutaraq, gec də olsa, onları 
həqiqətin gözünə dik baxmağa çağıraraq dedi: Bütün beynəlxalq təşkilatlardan, dünyanın böyük dövlətlərindən 
bizim tələbimiz, xahişimiz ondan ibarətdir ki, haqq-ədalətin tərəfində olsunlar. Ermənilərin, Ermənistanın 
təcavüzkar olduğu, Azərbaycanın təcavüzə məruz qaldığı deyilsin. Lakin bunu demək do azdır. Təcavüzkar 
yerində oturdulmalıdır. Torpaqlarımız azad edilməlidir. Möhtərəm Prezidentimiz torpaqlarımızı sülh yolu ilə, 
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danışıqlar vasitəsilə azad etmək istəyir. Ancaq bu proses həddindən çox uzanır və nəhayət, bir gün 
Azərbaycanın səbri daşacaqdır. Biz torpaqlarımızı azad etmək üçün son imkana, son vasitəyə əl atacaq, silaha 
sarılıb torpaqlarımızın azadlığı uğrunda müharibəyə qalxacağıq. Mən bu yolda bütün xalqımıza uğur 
arzulayıram. 

Şair Nəriman Həsənzadə, Milli Qəhrəman Əlif Hacıyevin həyat yoldaşı Qalina Hacıyeva, Milli Məclisin 
deputatları Nizami Cəfərov, Abutalıb Səmədov, Mikayıl Mirzə, Fəzail Ağamalı, Zəlimxan Yaqub, Sirus Təbrizli 
Xocalı soyqırımını mahiyyət etibarilə xalqımıza qarşı bir neçə əsr əvvəl başlamış, get-gedə yüksələn xətt üzrə 
həyata keçirilmiş erməni təcavüzünün davamı və tərkib hissəsi olduğunu bildirdilər. 

Onlar erməni şovinistlərinin məkrli işğalçılıq və ilhaq siyasətinin daim azərbaycanlıların doğma 
torpaqlarından kütləvi deportasiyası, ölkəmizin tarixi torpaqlarının zəbt edilməsi ilə nəticələndiyini xatırlatdılar. 
Natiqlər 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953-cü illərdə həyata keçirilmiş sistemli deportasiya və genosid 
siyasətinin 1988-ci ildən özünün ən yüksək nöqtəsinə qalxdığını söylədilər. Eyni zamanda, görkəmli dövlət 
xadimi Prezident Heydər Əliyevin məqsədyönlü, ardıcıl siyasəti və gördüyü tədbirlər nəticəsində Azərbaycan 
həqiqətlərinin beynəlxalq birliyə təfərrüatı ilə çatdırıldığını vurğuladılar. Çıxış edənlər əminliklə vurğuladılar ki, 
erməni cəlladları törətdikləri cinayətlərə görə mütləq ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verəcəklər. Axırda 
mitinq iştirakçıları adından beynəlxalq təşkilatlara müraciət qəbul olundu. 

 
“Xalq qəzeti”.-2003.-22 fevral.-№42.-S.3. 
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Xocalı soyqırımı tarixdə analoqu olmayan terror aktıdır 
 
Yeni Azərbaycan Partiyası faciənin 11-ci ildönümünə həsr olunmuş izdihamlı mitinq keçirdi 

 
Elşad MİRALƏM 

 
Dünən Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə "Dövlətfilm" fondunun (keçmiş "Qələbə" 

kinoteatrının) qarşısında Xocalı soyqırımının 11-ci ildönümünə həsr olunmuş mitinq keçirildi. Aksiyaya 
YAP fəalları ilə yanaşı, Məşvərət Məclisinə daxil olan partiyalar və qeyri-hökumət təşkilatları da 
qatılmışdılar. Mitinqdə təqribən 15 min adam iştirak edirdi. 

Mitinqi giriş sözü ilə partiyanın icra katibi, Milli Məclisin deputatı Əli Əhmədov açaraq Xocalı faciəsi 
qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməyi xahiş etdi. 

Sonra Ə.Əhmədov faciə haqqında danışaraq 1992-ci ilin fevralın 26-da Xocalıda baş vermiş qanlı 
hadisələrdən bəhs etdi. O bildirdi ki, bu faciə tarixdə analoqu olmayan cinayət və terror aktı kimi 
qiymətləndirilməlidir. "11 il öncə erməni qəsbkarları Xocalıya hücum edərək böyük bir şəhəri yerlə-yeksan 
etdilər. 600-dən çox insan qətlə yetirildi. Onların sırasında qocalar, qadınlar və uşaqlar da var idi. 8 ailə 
bütövlükdə məhv edilib, 1000-dən çox insan yaralanıb, şikəst edilib, 1275 nəfər əsir götürülüb. Onların 700-ü 
indiyə qədər də əsir kimi saxlanılmaqdadır" - deyən natiq bütün bunları erməni vandalizminin təzahürü kimi 
qiymətləndirdi. "Faşizmin törətdiyi soyqırım əməllərinin simvoluna çevrilmiş Xatun kəndində 149 nəfər 
öldürülmüşdü. Amma Xocalıda təkcə qətlə yetirilmiş qadınların sayı bu qədərdir" - deyən Əli Əhmədov erməni 
işğalçılarının bəşər tarixində görünməmiş vəhşiliklərə imza atdığını söylədi. O, dünyanın bu dəhşətli hadisəyə 
göz yummasından təəssüfünü ifadə edərək beynəlxalq təşkilatların, xarici dövlətlərin belə bir qanlı aksiyaya 
laqeyd yanaşmasına etirazını dilə gətirdi. YAP-ın icra katibinin fikrincə, bu gün beynəlxalq terrorizmə 
müharibə. elan etmiş dövlətlər Xocalı faciəsinə diqqət ayırmağa borcludurlar. O, mitinqin faciə haqqında 
həqiqətləri dünyaya çatdırmaq məqsədi güddüyünü vurğuladı. 

Əli Əhmədov faciənin baş verdiyi dövrdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş qüvvələrin səriştəsiz və milli 
maraqlarımızla bir araya sığmayan hərəkətlərini də ciddi tənqid etdi. "O dövrdə ölkəyə rəhbərlik edən Ayaz 
Mütəllibov və onun komandası erməni vəhşiliklərinin qarşısını almaq əvəzinə, hadisələrə laqeydlik nümayiş 
etdirdilər və vaxtlarını hakimiyyət uğrunda mübarizələrə sərf etməyə üstünlük verdilər. Onlar millətə xəyanət 
yolu tutmuşdular. Amma A.Mütəllibova müxalifətdə dayananlar da məhz Xocalı faciəsindən istifadə edərək 
hakimiyyətə gəlməyə çalışırdılar və buna nail oldular". 

YAP icra katibi aksiyanın Qarabağ münaqişəsinin başlanmasının 15-ci ildönümünə təsadüf etdiyini 
xatırladaraq problemin ağrılı nəticələrindən - torpaqlarımızın 20 faizinin işğal olunmasından, bir milyondan çox 
qaçqınlar ordusunun yaranmasından danışdı. O əmin olduğun bildirdi ki, məhz Heydər Əliyev hakimiyyəti 
Azərbaycanın bu mürəkkəb problemini həll edərək, ərazi bütövlüyümüzün bərpasına, qaçqınların öz doğma 
yurdlarına qaytarılmasına nail olacaqdır. "Bu mitinqin əzəməti, minlərlə insanın Heydər Əliyevin rəhbərlik 
etdiyi partiyanın çağırışına böyük ruh yüksəkliyi ilə qoşulması onu sübut edir ki, Azərbaycan xalqı bütün digər 
problemlər kimi Qarabağ probleminin də məhz bu iqtidar tərəfindən həll olunacağına inanır". 

Sonra söz Milli Məclisin deputatı, Xocalı şəhərinin keçmiş icra başçısı Elman Məmmədova verildi. O, 
faciənin 11-ci ildönümü münasibətilə belə izdihamlı bir mitinq təşkil etdiyinə görə Yeni Azərbaycan 
Partiyasının rəhbərliyinə, o cümlədən cənab Heydər Əliyevə bütün xocalılılar adından minnətdarlığını ifadə 
etdi. E.Məmmədov qeyd etdi ki, Xocalı soyqırımı azərbaycanlıların qanına susamış erməni qəsbkarları tərəfin-
dən törədilmiş qanlı cinayət hadisəsidir və bu faciəli aktın həyata keçirilməsində erməniləri dəstəkləyən 
qüvvələrin də rolu az olmayıb. "Bu gün biz faciənin 11-ci ildönümünü qeyd edirik və hər birimiz çox gözəl 
bilirik ki, bu faciəyə aparan yol zamanın daha dərin qatlarını əhatə edir. Xocalı XX əsrdə ermənilər tərəfindən 
üç dəfə viran qoyulub - 1905-ci ildə, 1918-ci ildə və 1992-ci ildə". 

Deputat Qarabağ münaqişəsinin başlanması tarixinə toxunaraq torpaqlarımızın işğal olunmasını erməni 
separatçılığının məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirərək hadisələrin başlandığı ərəfədə Azərbaycanda hakimiyyət 
başında olan qüvvələrin səriştəsiz fəaliyyətindən danışdı. O bildirdi ki, məhz Azərbaycanın o vaxtkı 
rəhbərliyinin qeyri-ardıcıl, milli maraqlarımızla ziddiyyət təşkil edən siyasətinin nəticəsi idi ki, torpaqlarımız 
belə sürətlə işğal edilirdi. "1988-ci ildə yüz minlərlə soydaşımız Ermənistan ərazisindən deportasiya olunanda 
biz - Qarabağdan olan bir qrup adam Əbdürrəhman Vəzirovun qəbuluna gəlmişdik. Ondan xahiş etdik ki, 
Ermənistandan qovulan soydaşlarımızın Qarabağ ərazisində yerləşdirilməsini təmin etsin. Amma bizim bu 
xahişimiz yerinə yetirilmədi. 

Bu da bizim bir məğlubiyyətimiz idi. Lakin ölkə rəhbərliyi hadisələrə biganə münasibətilə bir növ 
ermənipərəst siyasət yürütdüyünü təsdiqləyirdi". E.Məmmədov Azərbaycanın rəhbərliyindən səriştəli və 
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təcrübəli siyasətçilərin olmamasını Ermənistanla müharibədəki məğlubiyyətlərin əsas səbəbi kimi 
qiymətləndirdiyini söylədi. Onun fikrincə, məhz bu amillər Xocalı faciəsinin baş verməsi ilə nəticələnib. 

Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının zəruriliyindən danışan 
E.Məmmədov beynəlxalq təşkilatları bu dəhşətli faciəyə laqeyd yanaşmaqda ittiham etdi. "Necə olur ki, 
dünyanın istənilən nöqtəsində baş vermiş xırda bir münaqişəyə bütün beynəlxalq təşkilatlar öz münasibətlərini 
bildirirlər, amma Xocalı faciəsini görmək istəmirlər. Biz heç kimdən Azərbaycanın mövqeyindən danışmağı 
tələb etmirik. Amma biz hamıdan haqqın, ədalətin mövqeyindən danışmağı tələb edirik" - deyən E.Məmmədov 
cənab Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan işğalçılarından azad olunacağına 
əminliyini ifadə etdi. 

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşında qanlı bir iz 
buraxdığını qeyd edərək bildirdi ki, Qarabağ münaqişəsi ermənilərin uzun müddətdən bəri hazırladıqları 
işğalçılıq planının tərkib hissəsidir. O, Azərbaycan xalqının böyük qəhrəmanlıq ənənələrinə malik olduğunu 
vurğulayaraq torpaqlarımızın qəsbkarlardan azad olunacağına inandığını bildirdi. N.Həsənzadə Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə gəlişindən sonra bir çox sahələrdə mövcud olan problemlərin aradan qaldırıldığını söylədi və məhz 
Qarabağ münaqişəsinin də prezidentin düşünülmüş siyasəti nəticəsində öz həllini tapacağını qeyd etdi. 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əlif Hacıyevin həyat yoldaşı Qalina Hacıyeva çıxış edərək 26 fevralın 
Azərbaycan tarixində faciəli bir gün kimi xatırlandığını söylədi. O bildirdi ki, Xocalı faciəsi ermənilərin hətta 
faşizm ənənələri ilə bir araya sığmayan qəddarlıqlara imza atdığını göstərdi. "Xocalı şəhərində baş vermiş 
hadisələr göstərdi ki, ermənilər Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək üçün hər cür vəhşiliklərə əl atmağa 
hazırdırlar. Mənim həyat yoldaşım Əlif Hacıyev bu faciənin qurbanlarından biridir. Amma o, öz torpağının, öz 
vətəninin azadlığı uğrunda həlak olub və mən bununla fəxr edirəm". Q.Hacıyeva bütün beynəlxalq ictimaiyyəti 
Xocalı faciəsinə biganə qalmamağa çağırdı və eyni zamanda bildirdi ki, o, bu cinayət hadisəsini törədənlərin 
layiqli cəza alacaqlarına əmindir. 

Daha sonra çıxış edən Milli Məclisin deputatı, professor Nizami Cəfərov qeyd etdi ki, Xocalı faciəsi 
ermənilərin "erməni genosidi" haqqında iddialarının yanlış olmasının əyani sübutudur. "Bu faciə ilə ermənilər 
bir xalq və bir cəmiyyət olaraq Azərbaycan xalqının tarixi düşməni olduqlarını ortaya qoydular. Bu münaqişəni 
əsrlər boyu ermənilərin ən intellektli, ziyalı adamları aparıblar. Ona görə də Qarabağ münaqişəsi fərdlərin və 
hakimiyyətlərin yox, nəsillərin və xalqların münaqişəsidir. Bu münaqişəni yaradanlar isə ermənilərdir" - deyən 
N.Cəfərov əvvəllər Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş bəzi qüvvələrin proseslərin nəbzini tuta bilməməsindən, 
eyni zamanda şəxsi maraqlarını ümummilli mənafelərdən üstün tutmasından danışdı. O qeyd etdi ki, 
ermənilərdə Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti dövlət səviyyəsində müzakirə olunduğu bir vaxtda Azərbaycan 
rəhbərləri Qarabağ probleminə lazımi diqqət yetirməmişdir. 

Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Naminə Alyans Partiyasının sədri Abutalıb Səmədov Xocalı 
faciəsinin baş verməsi səbəbləri haqqında danışaraq qeyd etdi ki, bu soyqırım aktı ermənilərin "Böyük 
Ermənistan" mifologiyasının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir. O, hadisələrin baş verməsində həmin 
dövrdə Azərbaycanda iqtidarda olmuş A.Mütəllibovun da məsuliyyət daşıdığını vurğuladı. 

Milli Məclisin deputatı, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı öz çıxışında Xocalı hadisələrinin 
dəhşətli bir cinayət aktının təzahürü olduğunu və bu faciənin dünya ictimaiyyətinin diqqətindən kənarda 
qalmasından təəccübləndiyini söylədi. 

Milli Məclisin deputatı Mikayıl Mirzəyev Xocalı soyqırımının dəhşətlərindən danışaraq bu faciəni 
Azərbaycan tarixində ən qanlı aksiyalardan biri kimi səciyyələndirdi. O, beynəlxalq ictimaiyyəti, nüfuzlu 
ölkələri xalqımızın bu tarixi faciəsinə laqeyd yanaşmaqda ittiham edərək dünyada ədalət prinsipinin hələ də öz 
yerini tapmadığını vurğuladı. 

Xalq şairi, Milli Məclisin deputatı Zəlimxan Yaqub özündən əvvəl çıxış edənlərlə həmrəyliyini 
bildirərək beynəlxalq təşkilatların Xocalı faciəsinin nəticələrinə qiymət verməsinin zəruriliyindən söz açdı. 
Onun fikrincə, dünya bu hadisəyə öz münasibətini bildirməsə, çox mənfi bir presedent yaranacaq və erməni 
qəsbkarları daha böyük cinayət əməlləri törətməkdən çəkinməyəcəklər. 

Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, Milli Məclisin deputatı Sirus Təbrizli çıxışında Xocalı 
soyqırımının dəhşətlərindən danışaraq Azərbaycan xalqının və dünyanın tarixində bu faciənin analoqunun 
olmadığını söylədi. O, ermənilərin işğalçılıq siyasətinin "uğurla" həyata keçirilməsində Azərbaycandakı keçmiş 
iqtidarların səriştəsiz fəaliyyətinin də müstəsna rol oynadığını vurğuladı. Natiq bildirdi ki, bu gün ölkənin taleyi 
etibarlı əllərdədir və mitinqin möhtəşəmliyi də onu göstərir ki, xalq öz liderinə inanır. S.Təbrizli Heydər 
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi strategiyanın əsas istiqamətlərindən birinin Qarabağın azadlığına yönəldiyini 
qeyd etdi və bu strategiyanın uğurla nəticələnəcəyinə əmin olduğunu söylədi. 

Mitinqin sonunda iştirakçılar adından beynəlxalq təşkilatlara müraciət qəbul olundu. 
“Azərbaycan”.-2003.-22 fevral.-№42.-S.2,6. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Xocalı faciəsi Azərbaycanın qanla yazılmış tarixidir  
 

Munis ABUZƏRLİ, 
Respublika Prokurorluğunda istintaqa nəzarət idarəsinin prokuroru, 
kiçik ədliyyə müşaviri 

 
1991-ci ilin sentyabr ayından 1992-ci il mayın 8-nə kimi - Şuşanın işğalına qədər Şuşa Rayon 

Prokurorluğunda müstəntiq işləyən, Dağlıq Qarabağda baş verən bir çox faciələrin şahidi kimi və 
"Xocalı faciəsi" üzrə istintaq qrupunun tərkibində istintaq aparan bir müstəntiq kimi, mən deyərdim ki, 
Xocalı faciəsinə adi qanlı bir olay kimi deyil, indiki və gələcək nəsil üçün siyasətçilər və tarixçilər 
tərəfindən kompleks şəkildə tədqiq olunmalı soyqırım kimi baxılmalıdır. Çünki, bu faciə xalqımıza qarşı 
erməni millətçilərinin öz havadarlarının köməyi ilə uzun illərdən bəri planlaşdırdıqları soyqırımı 
aksiyasının qanlı tərkib hissəsi idi. 

 
Özləri üçün əlverişli məqam gözləyən erməni işğalçıları ermənipərəst Mixail Qorbaçovun hakimiyyətə 

gəlişindən və Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasından 
sonra daha da fəallaşmağa başladılar. Az sonra, 1987-ci ilin sonunda M.Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə 
köməkçisi Aqambekyanın Dağlıq Qarabağla bağlı tarixi həqiqətlərin təhrifinə dair müsahibəsi Fransada 
"Humanite" qəzetində dərc olundu. 1988-ci ilin fevral ayında Xankəndidə ermənilər Dağlıq Qarabağın 
Ermənistana birləşdirilməsi tələbi ilə mitinqlərə başladılar. İstər o zamankı Azərbaycan Respublikasının, istərsə 
də SSRİ imperiyasının rəhbərləri tərəfindən onların qanunsuz hərəkətlərinə qarşı ciddi tədbir görülmədiyini hiss 
edən erməni millətçiləri vətəndaş itaətsizliyi göstərməklə yanaşı, yerli azərbaycanlıları əvvəlcə Ermənistandan 
— öz qədim torpaqlarından, bunun ardınca isə Qarabağdan, onların yaşadıqları kəndləri yandırmaqla, evlərini 
və var-dövlətlərini qarət etməklə, özlərinə qarşı dünyada analoqu olmayan vəhşiliklər etməklə qovmağa 
başladılar. 

Azərbaycan xalqının başına gətirilən bu müsibətlərin bir səbəbi də özünün müstəqil mövqeyi olmayan, 
xalqına yabançı, Moskvadan tam asılı vəziyyətdə olan, yalnız mərkəzin diktəsi ilə hərəkət edən Əbdürrəhman 
Vəzirovun Azərbaycanda hakimiyyət başında olması idi. 

Belə ki, Ermənistandan, öz doğma yurdlarından qovulan azərbaycanlılar respublikanın o vaxtkı 
rəhbərinin, Ə.Vəzirovun mövqesizliyi, hadisələri düzgün qiymətləndirə bilməməsi ucbatından yaşadıqları iqlim 
şəraitinə daha çox uyğun olan Dağlıq Qarabağda deyil, Azərbaycanın mərkəzi rayon və şəhərlərində 
yerləşdirildilər. Bundan dərhal sui-istifadə edən ermənilər artıq Qarabağda, yəni Azərbaycan Respublikasının öz 
ərazisində azərbaycanlı əhaliyə qarşı divan tutmağa başladılar. Əvvəlcə azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağda 
kompakt yaşadıqları yerlərdən vəhşicəsinə qovuldular. Bu zaman qadınlara, uşaqlara və qocalara rəhm etmədən 
onları qırırdılar. Qaradağlı, Umudlu, Qərvənd, Kərkicahan, Tuğ və s. kəndlərdən kütləvi şəkildə azərbaycanlılar 
qovuldular. Sonra ermənilər mərhələ-mərhələ daha iri yaşayış məntəqələrindən azərbaycanlıları qovmağa 
başladılar. Artıq 1992-ci ilin əvvəllərində Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların yaşadıqları ən böyük yaşayış 
məntəqələrindən biri olan, xüsusilə Ermənistandan, ətraf kəndlərdən və Özbəkistandan köçüb gələn axıska 
türklərinin hesabına son vaxtlar daha da böyüyən və 6 mindən çox əhalisi olan Xocalının başı üstünü ölüm 
qoxuyan qara buludlar aldı. 

Ətrafla əlaqəsi tamam kəsilən Xocalı şəhəri ilə yalnız hava nəqliyyatı vasitəsilə əlaqə saxlamaq 
mümkün olurdu. Lakin 1992-ci il yanvarın 28-də Ağdam-Xocalı-Şuşa reysi ilə uçan sərnişin vertolyotu 
ermənilər tərəfindən Şuşa üzərində "Stinger" tipli raketlə vurulduqdan və nəticədə 42 nəfər azərbaycanlı faciəli 
surətdə həlak olandan sonra, Xocalı artıq hava nəqliyyat yolu ilə əlaqədən də tam məhrum oldu və blokadaya 
alındı. 

Çətin vəziyyətə düşdüyünü hiss edən Xocalı sakinləri həyəcan təbili vuraraq o zamankı Azərbaycan 
dövlətinin rəhbərlərinə, xüsusilə də prezident Ayaz Mütəllibova teleqramlar vurmaqla, imdad diləyirdilər. Lakin 
Xocalı sakinlərinin harayına dövlət başçıları tərəfindən hay verən olmadı, onlar Xocalı sakinlərinin taleyinə və 
Qarabağ torpaqlarının hissə-hissə verilməsinə etinasızcasına laqeyd münasibət göstərdilər. Qarabağ kartından 
istifadə edən Rəhim Qazıyev, Fəhmin Hacıyev və Xalq Cəbhəsinin o zamankı rəhbərləri Xocalı faciəsindən 
bəhrələnərək hakimiyyətə gəlməyə can atırdılar. Hadisələrin sonrakı gedişatı isə göstərdi ki, Xocalı faciəsindən 
onlar hakimiyyətə gəlmək üçün start kimi istifadə etmişlər. 

Dövlət rəhbərlərindən kömək ümidini üzən Xocalı sakinləri xilas yolunu şəhərin müdafiəsi üçün 
könüllü gəlmiş "120 mm-lik minaatan batareyası"nın 16 nəfərlik şəxsi heyətinin döyüş əzmində və öz 
qüvvələrini səfərbər etməkdə görürdülər. 
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Günü-gündən Xocalının mühasirəsi daralırdı. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə müasir 

hərbi texnika ilə təpədən dırnağa qədər silahlanmış 366-cı motoatıcı alayının hərbi hissələri və erməni 
yaraqlıları Xocalı ətrafında cəmləşdilər. Saat 23 radələrində 11 istiqamətdən — Xankəndidən yol 
boyunca, Qarqar çayının Həsənabad kəndi tərəfdən, Xankəndi-Xocalı yolu ilə təyyarə limanı tərəfdən, 
təyyarə limanının şərq tərəfindən, İncil təpədən, donuzçuluq kompleksi istiqamətindən — çayın sağ və sol 
tərəfindən, Daşbulaq-Xocalı yolu tərəfdən, Norgux-Xocalı istiqamətindən, Daş təpə tərəfdən, Bozdağ və 
nəhayət Əsgəran tərəfdən. Beləliklə, eyni vaxtda Xocalı 11 istiqamətdən ölümsaçan müasir silahlardan 
atəşə tutulmuşdur. 

Ətraf aləmdən ayrı düşmüş və dövlət səviyyəsində müdafiə tədbirlərindən məhrum olmuş Xocalı 
sakinləri onlara hücum edən nizami orduya və təpədən dırnağadək silahlanmış vəhşi erməni quldurlarına 
qarşı yerli sakinlərdən Tofiq Hüseynovun rəhbərliyi ilə 1991-ci ilin dekabr ayında yaradılmış 100 nəfərlik 
birinci, 1992-ci ilin yanvar ayının axırlarında yaranmış 100 nəfərlik ikinci özünümüdafiə bölükləri və 16 
nəfər şəxsi heyətdən ibarət "120 mm-lik minaatan bateriyası"nın istifadəsində olan cüzi döyüş texnikası 
və döyüş sursatı ilə qeyri-bərabər ölüm-dirim döyüşünə girməli oldular. 

İstintaq zamanı müəyyən edilmişdir ki, belə bir çətin anda Xocalı sakinləri kömək üçün o vaxtlar 
Şuşada komendant olan və oradakı özünümüdafiə batalyonlarına faktiki rəhbərlik edən Rəhim Qazıyevə, 
Müdafiə Nazirliyinin Qarabağ üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi Ağdamda olan hərbi qüvvələrə rəhbərlik 
edən Fəhmin Hacıyevə müraciət etmişlər. R.Qazıyevin və F.Hacıyevin sərəncamlarında xalqın vəsaiti hesabına 
əldə olunmuş kifayət qədər döyüş texnikası və sursatı, həmçinin tabeçiliyində könüllü özünümüdafiə 
batalyonlarının kifayət qədər canlı qüvvələri və Xocalı sakinlərinə kömək etmək üçün real imkanları olmasına 
baxmayaraq, onlar tərəfindən heç bir tədbir görülməmişdir. Hətta, telefonçu Brilyant Hacıyevanın ağlaya-ağlaya 
Rəhim Qazıyevə zəng edərək, "bizi qırırlar, yandırırlar, namus yeridir, bizi də öldürün, erməniləri də, amma 
Xocalını əldən verməyin, kömək edin!" deyə yalvarması da Rəhim Qazıyev kimi rəhmsiz xəyanətkarın ürəyini 
yumşaltmamışdır. Başqa vaxt yüzlərlə "Qrad" mərmilərini Xankəndinə atmaq adı ilə havaya sovurmasına 
baxmayaraq, həmin gecə sərəncamında olan döyüş texnikasından heç bir atəş açılmamış və Xocalı sakinlərinə 
kömək göstərilməmişdir. Sərəncamında zirehli qatar olan Fəhmin Hacıyev nəinki mühasirədə olan Xocalı 
sakinlərinə qatardan istifadə etməklə kömək etməmiş, hətta faciədən 2 gün əvvəl, fevralın 23-də gecə "Qrad" 
qurğularını gizlincə Ağdamdan Ağcabədiyə aparılmasını və aeroportda gizlədilməsini təşkil etmişdir. 

Başda Ayaz Mütəllibov olmaqla respublikanın rəhbər şəxslərinin xalqın taleyinə biganəlikləri, 
hakimiyyət kreslosundan dördəlli yapışmaları, Moskvaya mütiliklə qulluq göstərməklə erməni dəyirmanına su 
tökmələri nəticəsində hər hansı bir kömək almaq imkanından məhrum olan xocalılar düşmənlə ölüm-dirim 
döyüşünə girsələr də, müasir hərb maşınlarının qarşısında tab gətirməyərək, şəhid olmuş, sağ qalanları isə 
doğma ev-eşiklərindən pərən-pərən düşmüşlər. 

Özləri ilə isti paltar götürmək belə imkanı olmayan Xocalı sakinləri qışın sərt şaxtalı, müdhiş gecəsində 
meşəyə üz tutaraq xilas olmaq üçün Ağdam istiqamətinə hərəkət etmişlər. Lakin Xocalıdan çıxan bütün yollar 
erməni yaraqlıları tərəfindən kəsildiyindən, yollarda, cığırlarda pusqu qurulduğundan yüzlərlə dinc sakin 
Naxçıvanik, Dərgah, Noragux və digər erməni kəndlərinin yaxınlığında vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, yaralanmış, 
don vurmadan xəsarət almış, əsir götürülmüş, əsirlikdə amansız işgəncələrə məruz qalmışlar. 

Qaniçən ermənilərin vəhşiliyi o dərəcəyə çatmışdır ki, onlar adamların diri-diri başlarının dərilərini 
soymuş, diri-diri yandırmış, döyüşdə öldürülmüş erməni quldurlarının qəbirləri üstündə cavan oğlanların 
başlarını kəsmiş, körpə uşaqların gözü qarşısında valideynlərini işgəncələrlə öldürmüşlər. Öldürülmüş 
azərbaycanlıların dodaqlarını, qulaqlarını və digər bədən üzvlərini kəsmiş, qadınların qarınlarını yırtmış, 
uşaqlara və qocalara pəhm etmədən qətlə yetirmişlər. 

Əgər Xocalı faciəsi zamanı dəymiş maddi ziyanı təqribi hesablamaq mümkün olsa da, bəşəriyyətin ən 
ali varlığı olan insanlara dəymiş mənəvi ziyanı hesablamaq üçün heç bir ölçü vahidi yoxdur. 

İstintaq gedişində müəyyən edilmişdir ki, azərbaycanlı əhaliyə qarşı bu qanlı aksiyanın törədilməsində 
döyüş əməliyyatına rəhbərliyi 366-cı alayın komandiri Zarviqarovun razılığı ilə 3-cü batalyonun komandiri 
Yevgeni Nabokix, həmçinin milliyyətcə erməni olan S.Ohanyan və V.Çitçiyanın rəhbərlik etdikləri birinci və 
ikinci batalyonlar həyata keçirmişlər. 

Bundan başqa, Xocalıya hücum zamanı postlarda olmuş və ilk hücumu öz üzərilərinə götürmüş, möcüzə 
nəticəsində salamat qalmış özünümüdafiə dəstələrinin döyüşçüləri verdikləri ifadələrdə göstərmişlər ki, 
Xocalıya hücum zamanı şəhərə girən döyüş texnikasına özlərində olan döyüş sursatlarından, yəni 
qumbaraatanlardan atəş açarkən mərmilər hədəfə dəysə də, heç bir effekt vermədiyini öz gözləri ilə görəndə 
başa düşmüşlər ki, xalqın alın təri ilə qazandığı pulla alınmış döyüş sursatı təlim üçün nəzərdə tutulan sursatlar 
imiş. Bu isə onu sübut edir ki, Xocalı faciəsinin törədilməsində ayrı-ayrı qüvvələrin marağı olmuş və 
əvvəlcədən bu aksiya planlaşdırılmış, bir tərəfdən, əhalinin müdafiə üçün topladığı vəsaiti ələ keçirmiş, digər 
tərəfdən isə müdafiə olunan xalqı aldadaraq döyüş sursatı əvəzinə təlim üçün istifadə olunan sursat vermişlər. 
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İstintaq zamanı çoxlu igidlik nümunələri ilə rastlaşdıq. Bu qənaətə gəldik ki, Xocalı soyqırımını təkcə 

xalqımızın faciəsi kimi yadda saxlamaq lazım deyil. Həmin gün həm də faciə zamanı xalqı xilas etmək üçün 
canlarından keçən igid Vətən oğullarının qəhrəmanlıq tarixidir. Çünki Əlif Hacıyev, Tofiq Hüseynov, Natiq 
Quliyev, Adil Quliyev və bir çox başqaları xalqın qəhrəmanlıq ənənələrini yaşatmışlar. İstintaq qrupu tərəfindən 
faciə ilə bağlı kifayət qədər material toplanmasına baxmayaraq, bizim yazarlarımız Xocalı faciəsi ilə əlaqədar 
irihəcmli, geniş oxucu auditoriyasına ünvanlanmış əsərlər yazmamışlar. Kino sənətçilərimiz faciəni əks etdirən 
kinoepopeya yaratmamışlar. Belə əsərlərin yazılması, filmlərin çəkilməsi gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyə olunmasında, Vətən uğrunda çarpışan qəhrəmanların yetişməsində, ermənilərin iç üzünün açılıb dünyaya 
göstərilməsində mühüm rol oynayar. 

 
“Xalq qəzeti”.-2003.-23 fevral.-№43.-S.4. 
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Xocalı faciəsi ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ən dəhşətli soyqırımıdır 
 
RƏFİQƏ KAMALQIZl 

 
Düz 11 il əvvəl - fevral ayının 26-da Xocalı faciəsi baş verdi. Bu faciəyə qədər və bu faciədən sonra 

da azərbaycanlılar erməni işğalçıları tərəfindən görünməmiş soyqırıma məruz qalmışlar. Lakin Xocalı 
faciəsi ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ən dəhşətli soyqırımı idi. Tükürpərdici xəyanətdən keçən 11 il 
ərzində faciənin baş verməsində müqəssir olan daxilimizdəki düşmənlərimiz, səriştəsiz rəhbərlər layiqli 
cəzalarını almayıblar. 

Xocalı ilə döyüş cəbhəsində sonrakı. böyük məğlubiyyətlərimizin əsası qoyuldu. illərlə həsrətində 
olduğumuz müstəqilliyin bəhrəsini hamıdan çox dadmağa çalışanların "yorğan davası"nın zillətini Vətən, xalq 
çəkməli oldu. Vətən darda olanda birləşməyin gərəkliliyi unuduldu, hakimiyyət davası önə çıxdı. Nəticədə, əsrin 
ən böyük və dəhşətli soyqırımı ilə - ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımı ilə üzləşdik. 

1992-ci il fevralın 26-da baş verən dəhşətli soyqırımı barədə xəbər hamını şok vəziyyətinə saldı. O 
vaxtkı respublika rəhbərliyi bir neçə gün əsl həqiqəti xalqdan gizlətdi. Əslində, A.Mütəllibovun özü də ölkədə 
baş verən proseslərdən xəbərsiz idi. Elə bundan istifadə edib, Xocalının işğal olunmadığı, ermənilərin hücumu 
nəticəsində cəmi üç nəfərin həlak olduğu barədə ona məlumat çatdırılmış və bu, rəsmi məlumat kimi yayılmışdı. 
Təəssüf ki, bu gün A.Mütəllibov dəhşətli soyqırım barədə vaxtında xəbər tuta bilməməsini özünün prezidentlik 
müddətinin acınacaqlı səhifəsi kimi qəbul edə bilmir. Ölkənin hər bir vətəndaşının taleyi üçün narahat və 
cavabdeh olmalı olan şəxs bir gecənin içində Xocalının yer üzündən silinməsindən, əhalinin itkin düşməsindən, 
əlil və şikəst olmasından xəbər tuta bilməmişdi. Halbuki Xocalını təhlükə gözlədiyi barədə həyəcan təbili çox-
dan çalınırdı, amma onun müdafiəsi üçün vaxtında tədbir görmədiyi kimi, harayına da vaxtında hay vermədi. 
Çox qəribədir ki, erməni vəhşiliyinin miqyasını kiçiltmək üçün rəsmi təbliğat aparılmağa başladı. 

Bəli, erməni nə qədər əzazil olsa da, arxasında hansı qüvvələrin durmasından asılı olmayaraq, iqtidar 
ərazilərimizin müdafiəsi üçün lazım olan tədbirləri görsəydi, müxalifət şəxsi ambisiyaları kənara qoyub, öncə 
Vətənin taleyini düşünsəydi, Xocalı dərdini yaşamağa, heç bir millətə başucalığı gətirməyən ildönümlərini qeyd 
etməyə məhkum olmazdıq. 

Dünən də, bu gün də, sabah da Xocalı faciəsinin məsuliyyəti ilk növbədə o vaxtkı iqtidarın, ölkə 
prezidenti A.Mütəllibovun üzərində olub, olur və olacaq da. Eks-prezidentin tərəfdarları bu gün sənədlərlə onun 
günahkar olmadığı qənaətinə gəlirlər. Bəs, həmin sənədlər sırasında, görəsən, Xocalının adı yoxdurmu? 
"Mütəllibov haqq divanı quracaq" deyə sabiq prezidentin müdafiəçisi Şeyx Əbdül bilərəkdən ünvanı səhv salıb. 
Yəni bu xalq bu qədər sadəlövh və yaddaşı dayazdır ki, kimin kim olduğunu bu qədər tez unutsun? O da hələ 
unudulmayıb ki, eks-prezident əzab çəkmədən Xocalı faciəsindən danışarkən, deyib ki, "nə olar, müharibədə itki 
də olar, beş min, altı min nəfər həlak ola bilər, amma buna görə prezidenti istefaya göndərməzlər". 

Qəribə və anlaşılmaz mülahizədir. Ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin edə bilməyən, vətəndaşlarının 
ölümünü biganə qarşılayan prezidenti xalq axıradək dəstəkləməlidirmi? 

Xocalı faciəsindən o vaxtkı müxalifət də tramplin kimi istifadə elədi. Hakimiyyətə gəlmək üçün 
yaranmış imkanlardan maksimum bəhrələndi. Xalqa Xocalı faciəsini yaşadan səriştəsiz rəhbərliyi ondan betəri 
əvəz etdi. Yenə də hərc-mərclik, ölkənin müdafiəsinə laqeyd münasibət özünü reallıqda büruzə verdi. 
Mitinqlərdə Qarabağ taleyindən ağızdolusu danışanlar nəinki Xocalının intiqamını aldılar, digər ərazilərimizin 
də işğalı üçün şərait yaratdılar. Şərt o deyil ki, bunu bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən etdilər, fakt odur ki. 
tariximizə qara hərflərlə yazılan səhifələrin sayının çoxalmasına zəmin hazırladılar. 

Təəssüf ki, Xocalı faciəsinə görə, bu və ya digər dərəcədə günahkar olanlar özləri üçün nəticə 
çıxarmayıblar. Xocalı soyqırımının harayı xalqı birliyə səsləyir, çadırlarda yaşayanların doğma yurdlarına 
qayıtması üçün əməli iş görməyə çağırır. Əvəzində, dildə Qarabağ dərdi deyib, əməldə gərginlik yaradanlar 
Vətənə, xalqa, ərazimizin bütövlüyünün təmin edilməsinə xidmət etmirlər. 

Bildiyimiz həqiqət budur: Xocalı soyqırımını törədən ermənilər, Xocalıda, işğal etdikləri ərazidə 
tökdükləri hər bir azərbaycanlı qanına görə layiqli cəzalarını alacaqlar. "Sapı özümüzdən olan" xəyanətkarlar, 
Qarabağın taleyini öz siyasi məqsədinə qurban verənlər də ədalət mühakiməsindən yaxa qurtara bilməyəcəklər. 

 
“Səs”.-2003.-23 fevral.-№43.-S.3. 
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Xocalı soyqırımı XX əsrin ən qanlı faciəsidir 
 

Elman Məmmədov: "Milli Məclisdə daha 
ətraflı müzakirələrin tərəfdarıyam" 

 
Qanlı Xocalı faciəsinin yüzlərlə günahsızlarımızın ən amansız vasitələrlə qətlə yetirildiyi, azəri türklərinə 

qarşı ermənilər tərəfindən əsl soyqırım aktının həyata keçirildiyi o qanlı gecənin 11-ci ildönümünü yaşayırıq. 
Alnımıza qara namus ləkəsi kimi yazılan bu dərdi yaşamaq nə qədər çətindirsə, unutmaq o qədər cinayətdir. 
Şükürlər olsun ki, Azərbaycanın heç olmazsa Xocalı yarası qaysaq bağlamır, günahsız qurbanlara ehtiramı, 
günahkarlara isə nifrəti içimizdə yaşada, böyüdə bilirik. Bu mənada ildönüm öncəsi qanlı olayları bir daha 
xatırlamağı və xatırlatmağı, 1992-ci ilin soyuq fevralına, qara və qana bələnmiş Xocalı reallıqlarına nəzər 
salmağı özümüzə borc bildik. Müsahibimiz Xocalı rayonunun sabiq icra başçısı, millət vəkili Elman 
Məmmədovdur. 

Elman müəllim, 11 ildən sonra Xocalını necə xatırlayırsınız? 
Coğrafi şəraitinə görə, Xocalı həqiqətən əvəzsiz məkandır. Dörd tərəfdən dağlarla əhatə olunmuş şəhərin 

özü düzənlikdə yerləşir və ərazisindən üç çay keçir. Bildiyiniz kimi, Xocalı azərbaycanlıların ən qədim yaşayış 
məskənlərindəndir. Tarixi eramızdan əvvəl III-V minilliyə qədər uzanır. Bu ərazinin bizə məxsus olduğunu 
təsdiqləyən kifayət qədər tarixi faktlar və sübutların mövcudluğu da bəllidir. 

1990-cı ilin aprelinə qədər Xocalı çox da böyük olmayan bir kənd olub. Sözügedən tarixdən Xocalı şəhər və 
1991-ci ilin noyabrından rayon statusu alıb. Rayonun ərazisi 97,2 min hektardır, əhalisi (azərbaycanlı əhalisi 
nəzərdə tutulur) 11 min 500 nəfər idi. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Xocalının əhalisinin kütləvi say artımı 
1988-ci ildən başlayaraq əsasən Ermənistandakı doğma ev-eşiklərindən qovulmuş və Xankəndindən zorla 
çıxarılmış azərbaycanlıların bu ərazidə yerləşməsindən sonra reallaşıb. 

Bildiyiniz kimi, Qarabağ hadisələri başlayandan dərhal sonra Xocalının digər azərbaycanlı yaşayış 
məntəqələri ilə əlaqəsi məhdudlaşdı. Bir faktı qeyd edim ki, Xocalı Xankəndi və Əsgəran da daxil olmaqla 28 
yaşayış məntəqəsi ilə əhatə olunmuşdu və bu yaşayış məntəqələrindən hamısında ermənilər yaşayırdı. Ona görə 
də hadisələr başlayandan sonra bizim azərbaycanlı yaşayış məntəqələri ilə əlaqəmiz yalnız qismən hərbçilərin 
və zirehli texnikanın köməyilə, vertolyotlarla və bir də telefon vasitəsilə mümkün idi. 1991-ci il noyabr ayının 
1-dən 1992-ci il fevral ayının 25-dək Xocalının ətraf mühitlə əlaqəsi tamamilə kəsildi və 4 ay biz tam blokadada 
yaşadıq. Əlaqəmiz yalnız vertolyotlarla mümkün idi, ancaq o da həmişə mümkün olmurdu. 1992-ci il fevralın 
25-də axşam saat 11 radələrində Ermənistan silahlı birləşmələri o dövrdə Xankəndi ərazisində yerləşən sovet 
ordusuna məxsus 366-cı alayın hərbi texnikası və canlı qüvvəsinin köməyi ilə Xocalıya hücuma keçdilər. Həmin 
gecə təxminən 7-8 saat ərzində şəhər tamamilə işğal olundu, yandırılaraq yer üzündən silindi. Mən məlum 
məhkəmə və istintaq materiallarına əsaslanaraq deyirəm ki, həmin hücumda 366-cı motoatıcı alaya məxsus  
40-dan çox tank, 80-ə qədər PDM, BTR və digər zirehli texnika iştirak edib. Həmin ərəfədə sözügedən alayın 
zabit və gizir heyətində 49 nəfər erməni var idi. Buna görə də alay tamamilə ermənilərin nəzarətində idi. İşğal 
zamanı məqsəd Xocalı əhalisini kütləvi surətdə tamamilə məhv etmək idi. Dediklərimi sübut etmək üçün 
faktlara nəzər salaq. Həmin gecə cəmi bir neçə saat ərzində şəhərin 700 nəfərə yaxın dinc sakini qətlə yetirildi. 
Bilirsiniz ki, mən o hadisələrin canlı şahidiyəm. Həmin gecə ailəmlə birlikdə Xocalıda idim və qətlə yetirilənlər 
arasında mənim 62 yaşlı anam da var idi. Mən onun meyitini 20 gündən sonra gətirib dəfn edə bilmişəm. 

Ümumilikdə həmin gecə şəhid olanlardan 109 nəfəri qadın, 57 nəfəri bir həftəliyindən 18 yaşa qədər uşaq, 
44 nəfəri yaşı 60-dan yuxarı olan ahıl qoca idi. istintaq materiallarından və məhkəmə tibbi-ekspertizasının 
rəyindən məlum olur ki, 59 nəfər meyitin üzərində ermənilər tərəfindən vandalizm törədilib meyitlərin başının 
dərisi soyulub, gözləri çıxarılıb, burunları, qulaqları, bədənlərinin digər üzvləri kəsilib, yandırılıb, hamilə 
qadınların qarnı cırılıb və uşaqları çıxarılıb... Bir sözlə, ən ağlasığmaz vəhşiliklər törədilmişdi. Soyqırımı 
nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilmişdi, 25 uşaq hər iki, 393 uşaq isə valideynlərdən birini itirdi. 1200 
nəfərdən çox sakinimiz itkin, əsir və girov düşdü. Əsir və girov düşənlərə də ermənilər tərəfindən heç bir 
humanizmə. insanlığa sığmayan işgəncələr verilib, onların dişləri çəkilib, barmaqları, qol-qabırğaları sındırılıb, 
bədənlərinə dağlar basılıb, zəhərli iynələr vurulub. Həmin işgəncələrin təsiri nəticəsində əsir və girovluqdan 
azad edildikdən sonra vətəndaşlarımızın 200-ə yaxını qısa müddətdən sonra dünyasını dəyişdi. Bax, budur 
özlərini fağır, yazıq göstərmək istəyən ermənilərin əsl simaları.  

Hazırda Xocalıda yaşayış varmı, yoxsa şəhərdən yalnız hərbi məqsədlərlə istifadə olunur? Bizdə olan 
məlumata görə, ermənilər bu gün Xocalını hərbi şəhərcik kimi istifadə edirlər, orada onların hərbi şəhərciyi, 
hərbi qospitalı və aeroportu yerləşir. Faciənin baş vermə səbəbləri dəfələrlə müzakirə mövzusu olub. Sizcə, 
konkret olaraq həmin gecəki soyqırımın qarşısını Ağdamdakı və Şuşadakı Azərbaycan hərbi qüvvələrinin 
köməyi ilə almaq mümkün idimi? 
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həm Ağdam tərəfdən, həm də Şuşadakı qüvvələr vasitəsilə Kosalar tərəfdən Xocalıya yardım etmək mümkün 
idi. Lakin nə Ağdamdakı, nə də Şuşadakı hərbi texnika Xankəndi, Xocalı istiqamətində bir dənə də olsun mərmi 
atmadı. Yalnız Kosalar kəndindəki yeganə topdan az sayda mərmilər atıldı, buna görə də Rəhim Qazıyev hava 
telefonu ilə Kosalardakı döyüşçülərə hədə-qorxu gəlmişdi. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Xocalı faciəsinin 
qarşısını almaq mümkün idi.  

Elman müəllim, Xocalı faciəsinə Azərbaycan Parlamenti tərəfindən hüquqi qiymət vermədiyi iddiası ilə 
çıxışlar olur. Bu nə dərəcədə doğrudur və Milli Məclisdəki Qarabağ fraksiyasının Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
qapalı müzakirələr keçirilməsi təkliflinə münasibətiniz necədir?  

Əvvəlcə məlumat üçün deyim ki, ermənilərin Xocalıda göstərdikləri soyqırımla bağlı ilk müzakirə və ilk 
qərar 1992-ci ilin martında olub. İkinci dəfə məsələ 1993-cü ilin fevralında, üçüncü dəfə 1994-cü ilin fevralında 
isə möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyevin tapşırığı ilə geniş müzakirə keçirilib və Xocalı soyqırımına 
hüquqi-siyasi qiymət verildi. Sonrakı illərdə də Azərbaycan Milli Məclisi dünyanın müxtəlif ölkələrinin 
parlamentlərinə müraciətlər, bəyanatlar göndərib, aktın tanınmasına nail olmağa çalışıb. 

2002-ci il fevralın 26-da isə parlamentin iclasında mən çıxış elədim və bütün beynəlxalq təşkilatlara, 
ölkələrə göndərilmək üçün bəyanat qəbul edildi. Elə həmin gün qərara alındı ki, Xocalı faciəsinə aid daha geniş 
araşdırma aparıb qərar layihəsi hazırlansın. Parlamentin sədr müavini Ziyafət Əsgərovun başçılığı ilə işçi qrupu 
da yaradıldı. Sonra həmin işçi qrupu tərəfindən qərar layihəsi də hazırlandı. Səhv etmirəmsə, bu, mart ayının  
25-26-a təsadüf edir. Qərar layihəsini Xocalıdan olduğum üçün, Parlamentdə mənim oxumağımı xahiş etdilər. 
Mən qərar layihəsinə baxdım, gördüm ki, beynəlxalq aləmə çıxarılası sənəd deyil. Buna görə də mən layihəni 
oxuyandan sonra etiraz əlaməti olaraq zalı tərk etdim. Bu barədə mən münasibətimi həmin vaxt bir neçə qəzet 
vasitəsilə bildirdim. Mənim münasibətim nədən ibarətdir? Əgər biz Xocalı faciəsini beynəlxalq aləmə tanıtmaq 
istəyiriksə və çatdırmaq istəyiriksə ki, bu faciə erməni caniləri, erməni quldur dəstələri tərəfindən törədilib, o 
zaman bu məsələni siyasiləşdirməliyik. Və o dövrdə hakimiyyətdə olan, yaxud müxalifətdə olub hakimiyyətə 
gəlmək istəyən qüvvələr içərisində faciə üçün məsuliyyət daşıyanların adlarını gətirib o qərar layihəsinə 
salmalıyıq. Bu mənim fikrimdir. Təbii ki, bu məsələdə heç kimin günahı üstündən götürülə bilməz. Fakt 
faktlığında qalır və millət, tarix qarşısında kim nə günah törədibsə, onun boynundadır. Sən məsuliyyətsizlik 
elmisən, bir rəhbər kimi torpağı qoruya bilməmisən və yaxud sən rəhbərin başın qatıb, xəyanət edib hakimiyyətə 
gəlmək üçün nələr etmisən, günahın varsa, bu günah sənin boynundadır. Ancaq bu gün həmin adamlar bizim 
vətəndaşlardır, Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları var, istintaq materialları var, 1997-ci ildə iki məhkəmə 
qərarı var. Bu adamların da hər birinin adı istintaq materiallarında da, qərarda da çəkilib. Konkret olaraq bilinir 
ki, kim hansı günahı, hansı məsuliyyətin sahibidir. Öz vətəndaşlarımızdır, burdadır, materiallarda əlimizdədir, 
zəhmət çək, çağır, cəzasını ver. Ancaq beynəlxalq aləmə çıxan, beynəlxalq məhkəməyə, təşkilata, böyük 
dövlətlərə gedəsi qərara ermənilərdən çox öz azərbaycanlılarımızın adının salınıb göndərilməyi ermənilərə 
fürsət verir desinlər ki, bax görürsünüzmü, bunlar yalandan bizi təqsirləndirirlər, amma elə özləri-özlərini 
qırıblar. Siz yəqin o müzakirələrdə şahidi oldunuz, müxalifət deputatlarından daha çox iqtidar deputatları həmin 
qərarın qəbul edilməsinin əleyhinə çıxdılar və çox haqlı olaraq. Ona görə də qərar qəbul olunmadı, 
olunmamalıydı da. Nəzərə almalıyıq ki, biz öz faciəmizi, öz düşmənimizi beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmalıyıq. 

Qaldı ki, faciəylə bağlı Parlamentdə yenidən müzakirələrin keçirilməsinə, fikrimcə, həm Xocalı faciəsinin, 
eləcə də başımıza gətirilən digər faciələrin müzakirəsi tək Milli Məclisdə yox, hər yerdə, özü də müntəzəm 
təşkil olunmalıdır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, vaxt keçdikcə, proseslər daha da dərinləşir, daha çox 
məlumatlar üzə çıxır. Mən eli-obası qırğına məruz qalmış bir Xocalı sakini kimi də, bir azərbaycanlı kimi də, bir 
millət vəkili kimi də Xocalı faciəsinin Milli Məclisdə daha dəyərli, daha geniş müzakirə olunmasının və daha 
önəmli, Azərbaycanın milli maraqlarını təmsil edən, milli mənafeyimizə uyğun qərar layihəsinin qəbul 
edilməsinin tərəfdarıyam. 

Sonda bir daha Xocalı soyqırımı zamanı və ərazi bütövlüyümüz uğrunda həlak olmuş şəhidlərimizə 
Allahdan rəhmət diləyirəm.  

Mahir Rəsuloğlu 
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Xocalı - ermənilər tərəfindən bir əsrdə üç dəfə  
yerlə-yeksan edilən şəhər 

 
Vahid İMANOV  

 
Həmsöhbətim Xocalı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahmar Usubov o müdhiş günlərin canlı 

şahidlərindəndir. Baş verən dəhşətlərin çoxu gözünün qarşısında olub. İki gün gecə-gündüz dağlarda, 
meşələrdə qarın, şaxtanın içində gecələyib. Çayı keçərkən suya batdığından ayağı donub. Çəkmələrini 
atıb ayaqyalın dolaşıb meşələri... — Bunlardan ötəri danışdı. Çünki doğma ocaq həsrəti bütün dərdləri 
üstələyir. Şahmar müəllim də bu dərdlərdən, 1992-ci ilin fevralında Xocalının üstünə yeriyən hərbi 
birləşmələrdən, o dövrdəki qeyrətsiz rəhbərlərimizdən danışdı. 

 
— Şahmar müəllim, biz Xocalını itirdikdən sonra ermənilər Dağlıq Qarabağda tam üstünlük 

qazandılar. Siz hadisələrin canlı şahidi olmusunuz. Məğlubiyyətimizin səbəbləri nədə idi? 
— Səbəblər çoxdur. İlk növbədə rəhbərlərimizin bivecliyinin, səhlənkarlığının, fərasətsizliyinin, xalqın 

mənafeyinə xəyanət etməsinin ucbatından olurdu. Ermənilər yavaş-yavaş bizimkiləri "sınağa" çəkirdilər. 
Gördülər ki, Ermənistanla birləşmək şüarını irəli sürürlər, bizimkilər susur, bir az da qızışdılar. Xankəndidən 
azərbaycanlıları çıxarmağa başladılar, Bakı susdu. Ermənistandan azərbaycanlıları qovdular, Bakı yenə susdu. 
Bu minvalla ermənilər əl-qol açdılar. İlk günlər lap bərk qorxurdular. Ağdamdan Əsgərana axın başlananda 
hamısı köçməyə hazırlaşırdı. Ancaq sonra gördülər ki, yox, özümüzünkülər həmin hərəkatda iştirak edənləri 
istintaqa çəkirlər, sıxma-boğmaya salırlar, ürəkləndilər. Ermənistandan gələn azərbaycanlılara Azərbaycan 
hökuməti yiyə durmadı, xalq söykək oldu. 

Yadımdadır, ermənilər anlayırdılar ki, artıq onların qalmağa şansları yoxdur. İstəyirdilər ki, 
Ermənistandan qovulan azərbaycanlılarla kəndi kəndə dəyişsinlər. Azərbaycan hökuməti heç bir tədbir 
görmürdü. Burada öz vətəndaşının hüququnu qoruya bilməyən hökumət, Ermənistanda yaşayan 
azərbaycanlıların harayına çatacağı gülünc idi. Ona görə də Qarabağ camaatı ermənilərin torpaqlarımızı tərk 
etməsini tələb edirdi. Ermənistandan gələn azərbaycanlıların hansı kəndlərdə yerləşdirilməsinin siyahısı tərtib 
olunurdu. Belə bir vaxtda Bakı işə qarışdı. Ermənilərin köçməsinin qarşısını aldı. Köçənləri geri qaytardı. 
Ermənistandan gələn azərbaycanlıları isə dilə tutmağa başladılar ki, başqa rayonlarda sizin üçün ən yaxşı şərait 
yaradılacaq, burada qalmayın, ermənilərin köçməsi vəziyyəti çətinləşdirəcək. Bu məqsədlə də Telman Orucovu 
Şuşaya göndərmişdilər ki, Ermənistandan gələn azərbaycanlıları Dağlıq Qarabağdan çıxarsın. Belə faktlar bir 
deyil, beş deyil. Hamısı şahidi olduğumuz hadisələrdir. Bəli, bütün Qarabağın işğalının bünövrəsini 
özümüzünkülər qoydular. Yəqin ki, o tarixi şərəfsizliyi heç kim unutmayacaq: Əbdürrəhman Vəzirov 
ermənilərin geri qayıtması münasibətilə xalqımıza gözaydınlığı verirdi. 

Heç yadımızdan çıxmaz. 1988-ci ilin sentyabrı idi. Ermənilərlə toqquşmalarımız tez-tez olurdu. Həsən 
Həsənov Xocalıya gəldi. Bizi yığıb dedi ki, qarşıdan Sumqayıt hadisələrinin ildönümü gəlir. Ermənilər əvəz 
çıxmaq üçün ciddi hazırlıq görüblər. Bunun üçün də Xocalını seçiblər. Qırğının qarşısını almaq üçün indidən 
köçmək lazımdır... Köç üçün lazım olan hazırlıq da görülmüşdü, maşınlar gətirilmişdi. Ancaq camaat qəti etiraz 
etdi. Dedik ki, bizə silahla kömək edin, ermənilərin öhdəsindən özümüz gələ bilərik. O vaxt camaatdan ov 
silahlarını da yığmışdılar. 

— Bakıdan daha kimlər gəlirdi? 
— Rəhmətlik Aydın Məmmədov gəlmişdi. Ermənilərin planlarından, türkün qatı düşməni olmalarından 

tarixi faktlarla danışırdı. Deyirdi ki, "bu xəmir çox su aparacaq", ehtiyatınızı görün. Bir dəfə də rəhmətlik Xəlil 
Rza gəlmişdi. Çox söhbətlər apardı. Elə hey deyirdi ki, silahlanın, erməni ki, baş qaldırıb, dediyindən əl 
çəkməyəcək. Ya qan verib susmalıdır, ya da istəyinə nail olmalıdır. Dedik ki, silah yoxdur. Hirsləndi, dedi ki, 
dəhrə ilə, balta ilə, yaba ilə silahlanın, ancaq silahlanın, başqa çıxış yolunuz yoxdur. Xəlil Rza gedəndən sonra 
Bakıdan gəlib töküldülər. Başladılar istintaq aparmağa: Xəlil Rza nəyə gəlmişdi, nə dedi, nə tapşırdı..? Başımıza 
bir oyun açdılar ki, deyiləsi deyil. 

— O vaxt Xocalıda bir tik-hatik də başlamışdı. Nə məsələ idi? 
— Bu da Vəzirovun hərdəmxəyal göstərişlərindən biri idi. Ermənilər silah-sursat daşıyır, hər gün ciddi 

hərbi təlimlər keçirdilər. Bizimkilər də ev tikirdilər. Deyirdilər, Xocalını böyüdürük. Şəhər işğal olunanda 
Xocalının özü böyüklükdə yarımçıq yaşayış binaları vardı. İkincisi, bu tikinti bir-birinin ardınca işğal olunan 
kəndlərin əhalisinin Bakıya axınının qarşısını almaq məqsədi ilə edilirdi. Camaat Bakıya axışdıqca paytaxtda 
gərginlik artırdı. Bu haqda dəfələrlə məsələ qaldırdıq, bizi eşidən olmadı. Harada görünüb ki, mühasirədə olan 
şəhərdə tikinti işləri aparılsın?.. 
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Bir əhvalatı danışım: 1991-ci ilin dekabr ayı idi. Xəbər tutduq ki, Gəncədən Xankəndiyə hərbi texnika 

gətirilir. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Aqil Əliyevin dəstəsi hərbçiləri tərksilah edib gətirdikləri 7 ədəd döyüş 
maşınını müsadirə etdi. Onlar səbəb gətirirdilər ki, bu texnikalarla Xankəndidəki 366-cı alayı çıxartmağa 
gedirik. Biz də dedik ki, həmin alayın hər cür hərbi texnikası var. Yeni gətirdiyiniz hərbi maşınlarla onları 
çıxarmaqmı olar? Hərbçilər çıxıb getdilər. Buna görə, Azərbaycan rəhbərliyi, müdafiə naziri başımıza nə 
müsibətlər gətirmədi. Axır ki, gəlib həmin texnikaları bizdən alıb özlərinə qaytardılar. Bir BRDM-i gizlədə bil-
dik. Nə qədər çalışdılar, vermədik. Həmin maşın bizə xeyli kömək etdi. İşğal günü yanacaq olmadığından işlədə 
bilmədik. 

... Hələ qatarlar işləyirdi. Bakıdan Xankəndiyə 2 vaqon un, 5 sistern yanacaq göndərmişdilər. Bu, 
xocalıları qəzəbləndirməyə bilməzdi. Çünki Bakı Xocalıya belə qayğı göstərmirdi. Nə isə, yükləri 
buraxmadıq. Bir-iki maşın un daşımışdıq ki, Bakıdan nümayəndələr, müstəntiqlər töküldülər Xocalıya. 
Demə, ermənilər dərhal Bakıya zəng vurublar ki, bizə göndərdiyiniz yükləri xocalılar vermədilər. 
İstintaq başladı, nə başladı, müsibətlərə düşdük. İndi, deyin, Ayaz Mütəllibov hansı haqla, hansı üzlə 
danışır. Erməninin yanacağını verir, ununu göndərir, silah gətirməsinə şərait yaradır, sonra da deyir ki, 
mən Azərbaycana xidmət etmişəm. Budur, həqiqət! 

— Yadımdadır ki, bir dəfə də ermənilər köçürdülər. Yenə bizimkilər qarşılarını aldılar. Bivec 
rəhbərlərimiz, sözün həqiqi mənasında, ermənilərin ayaqlarına düşüb yalvardılar ki, getməsinlər. Hadrutun 
11 kəndi köçəndə belə bir hadisə oldu. 

— Bir az əvvəl idi. Qaladərəsi, Çaylı, Şaumyankənd, Hadrutun 11 kəndi köçürdü. Çoxunu 
Ermənistandan qaytarıb gətirdilər. İndi deyirlər ki, niyə bizi qınayırsınız? Bundan böyük bu xalqa düşmən 
kəsilmək olarmı? Ancaq ermənilər azərbaycanlılar yaşayan hansı kəndi boşaltdırırdılarsa od vurub yandırırdılar. 
Belə edirdilər ki, qayıtmaq mümkün olmasın. Bizimkilər isə susurdular. Ə. Vəzirov da, A. Mütəllibov da AXC-
Müsavat cütlüyü də Qarabağ problemindən siyasi məqsədlər üçün istifadə edirdilər. Biri hakimiyyətini 
saxlamaq, digəri hakimiyyətə gəlməyə cəhd edirdi. Qarabağ problemini elə 1988-1989-cu illərdə həll etmək 
olardı. Erməniləri zorla saxladılar. Sonra da nə istədilər, onu verdilər. 

— Xocalı aeroportunun da rolu böyük idi. Yollar bağlanandan, qatarların hərəkəti dayanandan 
sonra bu, xocalılar üçün həyat yoluna çevrildi. Ancaq ondan da istifadə olunmadı. 

— Nəinki, son anda, heç əvvəllər də lazım olan qədər istifadə olunmurdu. Aeroport ermənilər üçün daha 
çox əhəmiyyət kəsb edirdi. Çünki yollar bağlanandan sonra onların Yerevanla əlaqəsi yalnız hava yolu ilə idi. 
Aeroport isə bizim nəzarətimizdəydi. İgid oğlanlar vardı ki, ermənilərin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, oraya 
tam nəzarəti əldən vermirdilər. Biz Yerevandan gələn təyyarələri ciddi nəzarətə alıb yoxlayırdıq. Bakı bizə 
təzyiq edirdi ki, nə üçün erməniləri incidirsiniz. Bakıdan ermənilərə yaradılan şəraitin mində birini xocalılara 
etmirdilər. 

— Ümumiyyətlə, Xocalı Qarabağ müharibəsində hansı əhəmiyyəti daşıyırdı? Mən daha çox strateji 
rolunu nəzərdə tuturam. 

— Dağlıq Qarabağın yaşayış məntəqələrinin Xankəndi ilə əlaqələri Xocalıdan keçir. Şose, dəmir yolu 
və hava nəqliyyatı burada birləşir. Ona görə də ermənilər ilk gündən Xocalını mühasirədə saxlamağa 
çalışırdılar. Çünki Xocalının özü ermənilər yaşayan bütün məntəqələri mühasirədə saxlayırdı. Ermənistanla 
əlaqə yalnız Xocalı aeroportu ilə mümkün idi. Əgər rəhbərlərimizdə qeyrət olsaydı Xocalıda müdafiəni 
möhkəmlədib Xankəndi ilə Əskəranın, Ağdərənin... əlaqələrini kəsərdik. Ancaq bizimkilər istəmirdilər. 
Ermənilərsə Xocalının hərbi əhəmiyyətini yaxşı bilirdilər. Ona görə də 1905 və 1917-ci illərdə də Xocalı 
fəlakətlərlə üzləşib. O vaxtlar da Xocalı ermənilər tərəfindən yandırılıb. Bizimkilər qəsdən Xocalının 
müdafiəsini təşkil etmədilər. Təsəvvür edin ki, həmin gecə Xalq Cəbhəsi döyüşçülərinin əlində olan 
Qaraqaya postu ermənilərə verilmişdi. Əgər bu yol açıq olsaydı itkilərimiz az olardı. Təkcə bu fakt sübut 
edir ki, Xalq Cəbhəsinin liderləri Xocalının işğalında maraqlıydılar ki, Ayaz Mütəllibovu hakimiyyətdən 
salsınlar və hakimiyyəti öz əllərinə alsınlar. 

— Gəlin Xocalının son günlərini qısa da olsa xatırlayaq. Axı, Xocalını gözləyən fəlakət aydın 
görünürdü. Bunu görə-görə şəhərin müdafiəsini təşkil etməyərək, minlərlə insanı qırğına verməyə heç bir 
halda haqq qazandırmaq olmaz. 

— Hamı görürdü ki, hadisələr Xocalının işğalına yönəlib. Əvvəl ətraf yaşayış məntəqələrini işğal 
etdilər. Cəmilli, Meşəli, Kərkicahan, Malıbəyli, Quşçular... işğal olundu, yandırıldı. Artıq mühasirə halqası 
daralırdı. 1992-ci il yanvarın 28-də Şuşaya uçan sərnişin vertolyotu vurulandan sonra Xocalıya da uçuşlar 
dayandırıldı. Ərzaq çatışmırdı. İşıq, yanacaq yox idi. Son günlər qaz balonlarının dibində qalan mayeni toplayıb 
rabitəni işlədirdik. Əsir götürülən ermənilər, 366-cı alaydan qaçıb gələn milliyyətcə özbək, qazax olan əsgərlər 
ermənilərin Xocalıya hücum planlarını deyirdilər. Biz də Bakıya, Şuşaya, Ağdama (Müdafiə Nazirliyinin 
Qarabağ üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Fəhmin Hacıyevin iqamətgahı Ağdamda yerləşirdi) çatdırırdıq, kömək 
istəyirdik. Aldığımız cavab isə həmişə eyni olurdu: "Darıxmayın, hər şey nəzarətdədir. Kömək 
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göndərəcəyik". Kömək isə yox idi. Fevralda hər gün tələb edirdik ki, qadını, qocanı, uşağı çıxarın, ancaq 
heç bir tədbir görmürdülər, susurdular. Artıq ermənilərin hücum edəcəkləri vaxt müəyyən idi. Bu haqda 
dəfələrlə Bakıya məlumat verdik. Xeyri olmadı. 

— Xocalını xilas etmək olardımı? 
— Xocalını möhkəmlədib erməniləri diz çökdürmək olardı. Bunu nə Ayaz Mütəllibov istədi, nə də 

Xalq Cəbhəsi. Faciə baş verən gecə Şuşadan və Ağdamdan kömək olsaydı Xocalını saxlaya bilərdik. Ən 
azı, camaatı sağ-salamat çıxarardıq. Ancaq Rəhim Qazıyev Şuşadan bir güllə də atmağa qoymadı. Dedi 
ki, atəşkəs var, İran nümayəndəsi gəlir, biz atəşkəsi poza bilmərik. Bundan böyük qeyrətsizlik olmazdı. 
Sonra isə Bakıya məlumat verdi ki, iki nəfər itkimiz var, düşmən geri oturdulub. Xocalıda başqa hadisə 
olmayıb. Bu zaman isə Xocalı, sözün həqiqi mənasında, qanına qəltan edilmişdi. Bu, əsrin faciəsi idi. 
Dünyada analoqu olmayan bir faktdır ki, bir əsrdə Xocalı üç dəfə erməni millətçiləri tərəfindən dağıdılıb, 
yandırılıb, insanları vəhşiliklə qətlə yetirilib. Bunun qisası ermənilərdən alınacaq. Amma öz qeyrətsizlərimizin 
xəyanəti də tarixdə qalacaq. Bizi daha çox yandıran budur ki, Xocalını tək qoydular. Ermənilər həmişə torpaq 
iddiası ilə çıxış ediblər. Ötən əsrin 60-cı illərinin sonunda da belə hadisə oldu. Cənab Heydər Əliyev 
Azərbaycanda hakimiyyətə gələn kimi hər şeyi nizamladı. Azərbaycana uzanan əlləri kəsdi. Əgər 
Qarabağ hadisələri başlayan zaman cənab Heydər Əliyev hakimiyyətdə olsaydı erməniləri vaxtında 
yerində oturtmuşdu. Xocalı da indi yerində idi. 

—Bu gün xocalıların vəziyyəti necədir? 
— İcra aparatı Ağcakənddə yerləşir. Çünki xocalılar Naftalanda, Xanlarda, Goranboyda daha çox 

yerləşiblər. Başqa yerlərdə də çoxdur. Çalışırıq ki, hamısını o əraziyə toplayaq. Çünki həm təbiəti dağlıqdır, 
həm də sıx yerləşsələr problemlərin həlli də asan olar. Yeni qəsəbəyə yollar çəkilib. Bərdəyə, Tərtərə, Gəncəyə, 
Naftalana... avtobuslar işləyir. Adamlara torpaq sahəsi ayrılır. Bütün bunlar üçün möhtərəm Prezidentimizə 
minnətdarıq. Həm də bütün xocalılar əmindirlər ki, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə öz 
dədə-baba torpaqlarımıza qayıdacağıq. 
 

“Xalq qəzeti”.-2003.-25 fevral.-№44.-S.3. 
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Xocalı soyqırımı ermənilərin bəşəriyyətə qarşı törətdiyi dəhşətli cinayətdir 
 

Erməni terrorçuları bir əsrdir ki, azərbaycanlıların yaşamaq hüququna ardıcıl qəsdlər edirlər 
 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhəri erməni hərbi birləşmələri tərəfindən 

bütünlüklə yandırıldı, dağıdıldı, dinc əhali amansız qırğına məruz qaldı. 613 nəfər şəhid oldu, onlardan 
56-sı xüsusi qəddarlıq və işgəncələrlə öldürüldü. 27 ailə tam məhv edildi. 230 ailə öz başçısını itirdi. 1275 
nəfər əsir düşmüş soydaşımız isə amansız işgəncələrə düçar oldu. Bu soyqırım əməliyyatlarında xüsusi 
hazırlıq keçmiş 366-cı alayın zabitlərinin və digər muzdluların iştirakı tələfatın miqyasının daha da 
artmasına səbəb oldu. 

 
Elmira SÜLEYMANOVA,  
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman ) 

 
Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsində təsbit olunmuş insan hüquqları vahid, ayrılmaz 

və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Bu hüquqlardan əhəmiyyətinə görə ən vacibi yaşamaq hüququdur. 
Məhz bu hüququn qorunması, toxunulmazlığı digər hüquq və azadlıqların təmin olunmasına zəmindir. 
Tarix boyu insanlar məhz yaşamaq hüququnun tam təmin olunması və qorunması uğrunda mübarizə 
aparmış və indi də aparmaqdadırlar. 

İnsanların yaşamaq hüququna ciddi təhlükə törədən, kütləvi qırğınlarla müşayiət olunan 
"terror" kimi dəhşətli cinayəti beynəlxalq ictimaiyyət həmişə qətiyyətlə pisləmişdir. Belə cinayətlərin 
kökünün kəsilməsi, terrorçu təşkilatların məhv edilməsi hər bir demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətin 
qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biridir. Son dövrlər dünya birliyi terror hadisələrinə, bu təhlükəli 
və amansız cinayəti törədən terror təşkilatlarına və onları dəstəkləyən dövlətlərə qarşı daha qətiyyətlə 
mübarizə aparır. 

Qlobal antiterror kampaniyası terroru dəstəkləyən və terrorçu təşkilatlara sığınacaq verən hər 
bir dövlətin cəzalandırılmasına və insanların yaşamaq hüququnun qorunmasına yönəldilib. Lakin 
əfsuslar olsun ki, dünya birliyi hələ də törətdiyi qanlı, vəhşi əməllərə görə özünə xüsusi "ad" qazanmış 
erməni terroru və belə qanlı əməlləri dövlət səviyyəsində dəstəkləyən Ermənistan Respublikası barədə 
tədbirlər görməyə tələsmir. 

Tarixən Azərbaycan xalqı erməni terroru və onun məşəqqətlərindən daha çox əzab çəkmişdir. 1905-
1906-cı illərdə ermənilərin həyata keçirdikləri terror aktları nəticəsində minlərlə soydaşımız qətlə yetirilmişdir. 
Xalqımıza qarşı törədilən qırğınlar 1918-ci ildə ən "yüksək" həddə çatmışdır. Erməni terror təşkilatları o vaxt 
azərbaycanlıları əsl soyqırıma məruz qoymuş, minlərlə insanı həyatlarından məhrum etmişlər. Erməni terroru 
1948—1953-cü illərdə azərbaycanlıların öz doğma tarixi yurd-yuvalarından qovulması və onlara qarşı zorakılıq 
aktları ilə davam etdirilmişdir. 

Nəhayət, XX əsrin sonlarında – 1988-89-cu illərdə Ermənistanda yaşayan iki yüz mindən çox 
azərbaycanlı son nəfərinədək öz doğma evlərindən zor gücünə qovuldu, bir çoxları öldürüldü və şikəst edildi. 
Daha sonra Azərbaycanın rayon və şəhərlərini erməni silahlı birləşmələri işğal etdilər, on minlərlə soydaşımızı 
vəhşicəsinə qətlə yetirdilər, bir milyondan çox insanı öz doğma vətənində qaçqın və məcburi köçkünə 
çevirdilər. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə isə erməni terror təşkilatlarının birbaşa iştirakı ilə 
əsrin faciəsi — Xocalı müsibəti törədildi. Xocalıda minlərlə əliyalın, dinc azərbaycanlı vəhşicəsinə 
öldürüldü, qocalar, qadınlar və körpələr məhv edildi. Azərbaycan xalqına qarşı misilsiz soyqırım həyata 
keçirildi. 

Bu soyqırım siyasəti əvvəlcədən düşünülmüş, ciddi planlaşdırılmış və dəqiq yerinə yetirilmişdi. 1992-ci 
il fevralın 16-da Xankəndində məlum 366-cı alayın nəzdində "Gizli erməni cəbhəsi" deyilən bir "rota" 
yaradılmışdı. Bunun da özəyini Livan, Amerika, Kanada, İran, İsveç, İtaliya və Hollandiyadakı erməni 
icmalarını təmsil edən və başlarının üstündən "Böyük Ermənistan" xəritəsi asılan silahlı erməni quldur 
birləşmələri təşkil edirdi. Fevralın 17-də qızlardan ibarət "Şuşanik" adlı snayperçilər dəstəsi həmin cəbhəyə 
qoşulmuşdu. Yaxşı hərbi hazırlıq görmüş, atıcılıq göstəriciləri yüksək olan bu erməni qızlar Livandan 
gətirilmişdilər. "Gizli erməni cəbhəsi"nə komandanlığı Xaçik Vartanyan həyata keçirmişdi. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhəri işğal olundu, yerlə-yeksan edildi. Beynəlxalq 
miqyaslı erməni icmalarının birgə hazırladığı "Böyük Ermənistan" planının birinci fazası, hərəkatın birinci 
bəndi erməni "Haydad" və "ASALA" terror təşkilatları ilə birgə icra olundu. Bu qanlı əməliyyat zamanı keçmiş 
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SSRİ Müdafiə Nazirliyinə məxsus müasir hərbi texnika, tərkibində zəhərli kimyəvi maddələr olan mərmilər, 
istifadəsi qadağan olunmuş "dairəvi" güllələr, digər silahlar sınaqdan çıxarıldı. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhəri erməni hərbi birləşmələri tərəfindən 
bütünlüklə yandırıldı, dağıdıldı, dinc əhali amansız qırğına məruz qaldı. 613 nəfər şəhid oldu, onlardan 
56-sı xüsusi qəddarlıq və işgəncələrlə öldürüldü. 27 ailə tam məhv edildi. 230 ailə öz başçısını itirdi. 1275 
nəfər əsir düşmüş soydaşımız isə amansız işgəncələrə düçar oldu. Bu soyqırım əməliyyatlarında xüsusi 
hazırlıq keçmiş 366-cı alayın zabitlərinin və digər muzdluların iştirakı tələfatın miqyasının daha da 
artmasına səbəb oldu. 

Xocalıya hücumda iştirak edən hərbi hissələrin birinin əks kəşfiyyat şöbəsinin rəisi polkovnik 
V. Savelyev özünün "Məxfi arayışında" erməni terror təşkilatlan ilə 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 məxfi arayışı həm Kremlə, həm də SSRİ 
Müdafiə Nazirliyi Baş Kəşfiyyat İdarəsinin generallarına göndərdim. Oxuyun - dedim. Biz rusların zabit şərəfi 
görün necə ləkələndi". 

Yuri Pompeyev "Qarabağ qan girdabında" kitabında yazırdı: "Xocalı hadisələri Hitler faşizminin 
Xatın kəndində törətdiyi müsibətlə müqayisədə daha dəhşətli idi. Ermənilər bu qəddar terror aktı ilə öz 
vəhşiliyini bütün dünyaya bəyan etdilər. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərinin 
yatmış sakinlərinə vəhşicəsinə divan tutuldu. Xocalıda yalnız ölülər qaldı". 

Xocalıda soyqırım törədilən zaman müsibəti gözləri ilə görən müxbir Viktoriya İvleva isə faciəni belə 
təsvir edirdi: "Xocalının girəcəyində bizə tərəf buluda bənzər nəyinsə hərəkət etdiyini gördüm. Bu bulud 
yarıçılpaq insanların toplusu idi. Azərbaycanlıların dəstəsinin sonunda üç uşaqlı qadın gedirdi. O, qar üzərində 
ayaqyalın çətinliklə irəliləyir və tez-tez yıxılırdı. Sən demə, onun uşaqlarından biri iki günlük imiş. Digər 
yüzlərlə qaçqın kimi bu qadının və onun uşaqlarının sonrakı taleyini mən televiziya lentlərindən izlədim. Bu 
televiziya lentlərində səs zolağı operatorun hönkürtüsündən ibarət idi. Bu adamların cəsədləri eybəcərləşdirilmiş 
şəkildə qar üzərində qalaqlanmışdı". V. İvlevanın faciə zamanı çəkdiyi şəkillər də beynəlxalq məhkəmə üçün 
dəyərli sənəddir. 

Beynəlxalq aləmi törətdikləri qanlı cinayətlərlə sarsıdan terror təşkilatlarının adlarına bir daha diqqət 
yetirin: "Ermənistanı azad edən gizli ordu — ASALA", "Haydad", "Erməni soyqırımı komandası", "Ərəb və 
yaxın Şərq siyasi dustaqlar ilə həmrəylik komitəsi — CSAMEPP", "Yeni erməni müqavimət qrupu", "3 oktyabr 
erməni milli hərəkatı", "6-cı erməni azadlıq ordusu", "Ümumi qisasalma təşkilatı", "Erməni qırmızı ordusu", 
"Yeni erməni müqavimət təşkilatı", "APA — terrorçu təşkilatı", "Erməni inqilabı ordusu", "Erməni qırımının 
intiqamını alan desant qruplaşması", "24 sentyabr intiharçılar dəstəsi" və s. Bu erməni təşkilatlarının iştirakı və 
Ermənistan Respublikasının işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azərbaycan xalqı dünya tarixində analoqu olmayan 
müsibəti yaşadı. 

Ermənistan Respublikası işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində etnik təmizləmə və soyqırım siyasəti 
həyata keçirməklə yanaşı, münaqişə zonasından yüzlərlə kilometr aralıqda dinc əhaliyə qarşı ardıcıl surətdə 
terror-təxribat aksiyaları da törətmiş, nəticədə yüzlərlə adam həlak olmuş və şikəst qalmışdır. Aparılmış 
istintaq və məhkəmə təhqiqatları bu cinayətlərin Ermənistan Respublikasının xüsusi xidmət orqanları, 
erməni terrorçu təşkilatları və onlarla bağlı separatçı qurumlar tərəfindən törədilməsini tam sübuta 
yetirmişdir. Əldə olunan materiallar Ermənistan Respublikasında terrorizmin dövlət səviyyəsində 
dəstəklənməsini, bu məqsədlə hərbi əsir və girovlardan, üçüncü dövlətlərin vətəndaşlarından, azsaylı 
xalqların nümayəndələrindən geniş istifadə olunmasını təsdiqləmişdir. 

Erməni terror təşkilatlarının törətdikləri aksiyalara tarixi ardıcıllıqla qısaca nəzər salaq: 16 sentyabr 
1989-cu il — "Tbilisi-Bakı" sərnişin avtobusu partladılmış, 5 nəfər həlak olmuş, 25 nəfər yaralanmışdır;  
10 avqust 1990-cı il - "Tbilisi-Ağdam" sərnişin avtobusu partladılmış, 20 nəfər həlak olmuş, 30 nəfər 
yaralanmışdır; 30 may 1991-ci il - Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının Xasavyurd stansiyası 
yaxınlığında "'Moskva-Bakı" sərnişin qatarı partladılmış, 11 nəfər həlak olmuş, 22 nəfər yaralanmışdır; 31 iyul 
1991-ci il - Dağıstan Respublikasının Temirtau stansiyası yaxınlığında "Moskva-Bakı" sərnişin qatarı 
partladılmış, 16 nəfər həlak olmuş, 20 nəfər yaralanmışdır; 8 yanvar 1992-ci il - Krasnovodsk-Bakı marşrutu ilə 
sərnişin daşıyan gəmi-bərədə törədilmiş terror aktı nəticəsində 25 nəfər həlak olmuş, 88 nəfər yaralanmışdır; 28 
fevral 1992-ci il — Rusiyanın Şimali Qafqaz ərazisində Qudermes stansiyası yaxınlığında "Kislovodsk—Bakı" 
sərnişin qatarı partladılmış, 11 nəfər həlak olmuş, 18 nəfər yaralanmışdır; 2 iyun 1993-cü il — Bakı dəmir yolu 
vağzalında sərnişin qatarının vaqonu partladılmış, dövlətə külli miqdarda maddi ziyan dəymişdir; 1 fevral  
1994-cü il — Bakı dəmir yolu vağzalında "Kislovodsk—Bakı" sərnişin qatarında terror aktı törədilmiş, 3 nəfər 
həlak olmuş, 20 nəfər yaralanmışdır; 9 fevral 1994-cü il — Azərbaycan Respublikasının Xudat stansiyasında 
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ehtiyat yolda dayanan yük vaqonu partladılmış, dövlətə külli miqdarda ziyan dəymişdir; 19 mart 1994-cü il — 
Bakı Metropoliteninin "20 Yanvar" stansiyasında törədilmiş partlayış nəticəsində 14 nəfər həlak olmuş, 49 nəfər 
yaralanmışdır; 13 aprel 1994-cü il — Dağıstan Respublikasının "Daqestanskie oqni" stansiyası yaxınlığında 
"Moskva—Bakı" sərnişin qatarı partladılmış, 6 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır; 3 iyul 1994-cü il — 
Bakı Metropoliteninin "28 May" və "Gənclik" stansiyaları arasında qatarda partlayış törədilmiş, 14 nəfər həlak 
olmuş, 54 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almışdır. Bu siyahını kifayət qədər uzatmaq olar. 

1994-cü ilin may ayından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sülhsevər 
siyasəti nəticəsində atəşkəs əldə olunsa da, döyüş əməliyyatları dayandırılsa da, nəzarətsiz qalan və işğal 
altında olan Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan dövlətinin dəstəyi və erməni terror təşkilatlarının 
iştirakı ilə beynəlxalq miqyaslı terror əməlləri davam etdirilir. Ermənilər bu çirkin aksiyaların həyata 
keçirilməsi üçün maliyyə imkanları yaratmaq məqsədilə narkotik bitki plantasiyaları yaradır, işğal 
olunmuş ərazilərdən qanunsuz tranzit kimi istifadə edirlər. 

2003-cü il yanvarın 24-də ABŞ Dövlət Departamentinin kəşfiyyat komissiyası Ağ evə ünvanlandığı 26 
səhifəlik hesabatda Dağlıq Qarabağı nəzarətsiz zona elan edib. Bundan sonra Dağlıq Qarabağdan ABŞ Dövlət 
Departamentinin rəsmi sənədlərində nəzarətsiz zona kimi söhbət açılacaq. Nəzarətsiz zona isə o deməkdir ki, 
həmin ərazidə beynəlxalq terror təşkilatlarının özəyi fəaliyyət göstərir. Ərazi nəzarətsiz olduğundan narkotiklər, 
silah qaçaqmalçılığı və qeyri-qanuni alver yuvasına çevrilib, ondan nüvə texnologiyasının daşınması üçün də 
tranzit kimi istifadə edilə bilər. 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilər narkotik maddələrin kütləvi əkinini təşkil ediblər. 
Bu sahədə xüsusi laboratoriyalar yaradılıb. Beynəlxalq terror təşkilatlarının liderləri terrorçu rejim olan 
qondarma "DQR"-nın rəhbəri Arkadi Qukasyanla razılığa gələrək nəzarətsiz zonada bakterioloji və kimyəvi 
silahların tətbiqi ilə bağlı iş aparırlar. 

Dağlıq Qarabağın nəzarətsiz zona elan olunmasının əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, son 4-5 ayda 
ABŞ Dövlət Departamentinin kəşfiyyat komissiyası əldə etdiyi sənədləri, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və 
Pentaqona məxsus hərbi kəşfiyyat idarəsindən topladığı materialları araşdıraraq qərara gəlib ki, faktlar, 
təqdim olunan sübutlar təsdiqini tapır. 

Bu faktların araşdırılmasında ABŞ Dövlət Departamentinə, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə, Ağ evə və 
ABŞ-ın digər xüsusi xidmət qurumlarına Bakıda nəşr olunan "Qarabağ: nəzarətsiz zona" kitabı böyük yardımçı 
olub. Həmin kitabda qoyulan məsələlər ABŞ Dövlət Departamentinin kəşfiyyat komissiyasında da öz təsdiqini 
tapıb, hətta bu barədə departamentin sənədlərində qeydlər aparılıb. 

Dağlıq Qarabağın nəzarətsiz zona elan edilməsi onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan artıq terrorçu 
dövlət və yaxud terrorizmə dəstək verən dövlət kimi beynəlxalq sənədlərdə göstərilməli və digər terroru 
dəstəkləyən dövlətlər kimi öz layiqli cəzasını almalıdır. Çünki Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisində "Əl-
Qaidə", "Hizbullah" kimi terror təşkilatlarının üzvləri qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirlər. Həmin 
qrupların hazırladıqları planlarda beynəlxalq terrorizmin bir qolu olan "ASALA" və "Haydad" erməni 
terror təşkilatlarının üzvləri fəallıq göstərirlər. Yaxın gələcəkdə Azərbaycanın dünyanın neft bazarında 
möhtəşəm yer tutması bu qurumlan çox narahat edir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin reallaşması 
Ermənistanı sarsıdıb və o, maraqlı dövlətlərin himayəsi ilə bu layihəyə mane olmaq üçün məqam axtarır. 

Bütün bunlar göstərir ki, həm birbaşa hərbi təcavüz, həm də dinc əhaliyə və mülki obyektlərə 
yönəlmiş terrorçuluq Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı yeritdiyi dövlət 
siyasətinin tərkib hissələridir. Ermənistan Respublikasının işğalçı siyasəti son nəticədə onun adının 
terrorçu dövlətlər siyahısına salınmasına gətirib çıxartdı. Bu yaxınlarda ABŞ Dövlət Departamenti terrorçu 
dövlətlərin adını açıqlayarkən Ermənistanın adının da bu siyahıya salındığını bəyan etdi. ABŞ Dövlət 
Departamentinin qərarına əsasən, Ermənistandan gələn və 16 yaşından yuxarı vətəndaşlar bu ölkənin 
immiqrasiya ərəfəsində qeydiyyatdan keçməli idilər. Bu nəzarət yalnız terrorçuluğu dəstəkləyən dövlətlərin 
vətəndaşlarına şamil edilir. 

Dünyanın terrorçu dövlətləri sırasına daxil edilən Ermənistanın adının qərarın qəbulundan cəmi iki gün 
sonra erməni lobbisinin səyləri nəticəsində siyahıdan çıxarılması çoxlarının təəccübünə səbəb oldu. Amerika 
kimi nüfuzlu bir dövlətin öz qərarını gözlənilməz şəkildə dəyişdirməsi acı təəssüf doğurur və Amerika 
dövlətinin demokratik imicinə xələl gətirir. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın işğalçılıq siyasətini təsdiq edən 30 aprel 1993-cü il 822 
saylı, 29 iyul 1993-cü il 853 saylı, 14 oktyabr 1993-cü il 874 saylı və 11 noyabr 1993-cü il 884 saylı dörd 
qətnamənin qəbul edilməsinə baxmayaraq, işğalçı dövlətin bu qətnamələrə saymazyana münasibət 
göstərməsi və dünya birliyinin terrorçu Ermənistan Respublikasını hələ də cəzalandırmaması təəccüb 
doğurur. Məgər BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri hər bir dövlət üçün məcburi xarakter 
daşımır? Məgər digər işğalçı və terroru dəstəkləyən dövlətlərə tətbiq olunan sanksiyalar Ermənistan 
Respublikasına aid deyil? 
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Bu gün dünya miqyasında antiterror kampaniyasının genişləndiyi, ərazi bütövlüyünün təmin olunması 

prinsipinin hamılıqla qəbul edildiyi bir dövrdə işğala, soyqırıma məruz qalan Azərbaycan xalqının nüfuzlu və 
səlahiyyətli beynəlxalq təşkilatlardan pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsini, işğal olunmuş torpaqların 
qaytarılmasını, terrorçu Ermənistan Respublikasının cəzalandırılmasını tələb etmək haqqı vardır. 

Azərbaycan xalqına qarşı təcavüzkar müharibə aparılması, ölkəmizin 20 faiz torpaqlarının zəbt 
olunması, bir milyon əhalisinin qaçqın və məcburi köçkünə çevrilməsi, dinc əhalinin kütləvi məhvi və 
qanunsuz deportasiya edilməsi, insanlara işgəncə verilməsi, onların oğurlanması, əsir, girov götürülməsi, 
əsirlərin bədən orqanları ilə çirkin alver edilməsi, hər cür zorakılıq, ağıla sığmayan qəddarlıq edilməsi 
mütləq dayandırılmalı, cinayətkarlar cəzalandırılmalıdırlar. 

Ermənistanın işğalçı, tenor siyasəti nəticəsində Azərbaycan xalqının İnsan Hüquqları haqqında Ümumi 
Bəyannamədə, insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasında və insan 
hüquqlarına dair digər beynəlxalq aktlarda təsbit olunmuş hüquq və azadlıqları kütləvi şəkildə pozulmuşdur. 
Ermənistanın terrorçu dövlət olması hətta Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanın son çıxışlarında açıq-aydın 
görünür. Prezident seçkiləri ərəfəsində Koçaryanın etdiyi çıxışlar neofaşist məzmunu ilə seçilirdi. Bu fakt hətta 
Avropa rəsmiləri tərəfindən də pislənildi və prezident seçkiləri ərəfəsində bu cür çıxışların millətlər arasında 
nifrətin dərinləşməsinə xidmət etdiyi vurğulandı. 

Azərbaycan diplomatiyasının düzgün, ardıcıl siyasəti nəticəsində son dövrlərdə respublikamız 
barədə həqiqətləri dünya birliyi obyektiv qiymətləndirməkdədir. Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasında millət vəkili İlham Əliyevin başçılığı altında Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
təşəbbüsü ilə Ermənistanın işğalçı dövlət kimi tanınması təklifinin irəli sürülməsi və bunun bir çox 
Avropa dövlətləri tərəfindən dəstəklənməsi diplomatiyamızın uğurudur. 

İlham Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti və Büro üzvü seçilməsi 
Azərbaycan həqiqətlərinin Avropada daha obyektiv başa düşülməsinə və Ermənistanın işğalçı və 
terrorçu dövlət kimi tanınmasına təkan vermiş olacaq. 

Hər bir təcavüzkar və terrorçu dövlət kimi, Ermənistan Respublikası da beynəlxalq insan hüquqlarına 
ciddi təhlükə yaratdığından öz layiqli cəzasını almalıdır. Bu istiqamətdə hər birimiz mövcud imkan və 
vasitələrdən bacarıqla istifadə etməliyik. 
 

“Xalq qəzeti”.-2003.-26 fevral.-№45.-S.3. 
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Xocalı soyqırımı 
 

Dünyada analoqu olmayan faciədən 11 il keçir 
 
Ağanisə SULTANOVA 

 
Fevralın 25-də gündüz saat 12-də rayonun səlahiyyətli şəxsləri respublika rəhbərliyinə 

göndərdikləri teleqramda Xocalının real vəziyyətini bildirərək təxirəsalınmaz kömək göstərilməsini xahiş 
edirdilər. Artıq bu, neçənci belə müraciət idi. Ancaq buna da Bakıdan müsbət cavab gəlmədi... 

 
... Bir neçə saatdan sonra dünyanın görünməmiş müsibətləri Xocalının başı üzərində tüğyan etməyə 

başlayacaq, xocalıların heç kəsə çatmayan fəryadı qana bürünmüş qaranlıq gecənin sakitliyini pozacaq, Bakıda 
isə manqurtlaşmış rəhbərlər şirin yuxuda olacaqdı... 

Axırıncı müraciət xəyanətkar prezident A.Mütəllibova, surəti baş prokuror M.Babayevə və Azərbaycan 
Teleradio Şirkətinin "24 saat" proqramına ünvanlanmışdı. Müraciətdə bildirilirdi ki, Xocalı rayonu artıq əldən 
gedir. Bütün bu hadisələr Xocalının üstündədir. Xocalı gedərsə, DQMV ermənilərin olacaq. Ona görə də 
Əsgəran aradan götürülməlidir. 

Artıq 25 gündür ki, Xocalıya heç bir vertolyot işləmir. Hazırda Xocalıda 7 min əhali yaşayır. Onların 
içərisində qadınlar, uşaqlar, qocalar, xəstələr var. Əgər siz bizə kömək etməsəniz, 4 illik zəhmət hədər gedəcək. 
Biz sizdən təxirəsalınmaz kömək gözləyirik. Xocalı Azərbaycanın taleyini həll edir. 

Bəli, faktlar göstərir ki, Xocalı çoxdan düşmən mühasirəsində idi. Ətraf mühitlə, Azərbaycanla əlaqə 
demək olar ki, kəsilmişdi. Xocalı əhalisinin taleyi nazik bir teldən asılı vəziyyətdə qalmışdı. Azərbaycanın o 
vaxtkı rəhbərliyi də tezliklə nələrin baş verəcəyini yaxşı dərk edirdi və acı da olsa öz manqurt fəaliyyətləri ilə bu 
soyqırımın həyata keçirilməsinə dəstək verirdilər. Vaxtilə Xocalıda geniş yaşayış evləri tikib, yüzlərlə qaçqını 
orada yerləşdirən "başçılar" qısa bir zamanda buraya xərclənən milyonlarla pulun havaya sovrulacağını hiss 
etmişdilər. 

Sonralar Xocalı sakinləri ürək ağrısı ilə deyirdilər ki, əslində Xocalının düşmənə verilməyində hökumət 
başçıları maraqlı idilər. Çünki yalan işlər adı ilə milyonlarla pul yeyilmişdi. Axı, o milyonları insanların qanı ilə 
ört-basdır etmək lazım idi. Bütün vəhşiliklərlə, iyrəncliklərlə qarşılaşan xocalılar həm də pul, var-dövlət, 
hakimiyyət hərisliklərinin qurbanı oldular... 

Həmin dəhşətli gün, fevralın 25-də axşam saat 10 radələrində Xocalıdan telefonçu Gülşən həyəcanla və 
dəhşətlə bildirirdi ki, Xocalı hərbi texnika ilə dörd bir tərəfdən mühasirədədir. Texnika yavaş-yavaş şəhərə 
yeriyir. Təxminən gecə saat 12-yə qədər hər beş dəqiqədən bir telefonçu qız məlumat verirdi. Bu məlumatlar isə 
Prezident Aparatına, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, respublika baş prokuroruna çatdırılırdı. Xocalının rəhbərləri 
Şuşa hərbi komendantı Rəhim Qazıyevlə iki dəfə telefonla danışırlar, icra hakimiyyətinin başçısı ilə əlaqə 
saxlayırlar. Heç bir yandan kömək göstərilmir. Gecə saat birin yarısında Gülşən dəhşətli bir səslə xəbər verir ki, 
şəhəri dörd tərəfdən yandırırlar, mən artıq poçtdan çıxıram. Gülşən poçtdan çıxandan sonra rabitə xətti qırılır, 
ancaq hava telefonu ilə gecə saat ikiyə qədər danışmaq mümkün olur. Sonra bu əlaqədə kəsilir. Həmin gecə 
təxminən 4-5 radələrində Ağdamda olan, əhaliyə kömək etmək istəyən xocalılar Şelli istiqamətinə gedirlər. 
Təxminən saat beşə yaxın xocalıların bir hissəsi - yaralı, al-qan içində olan, ayaqyalın, başıaçıq, soyuqdan 
donmuş insanlar görünür və söz tutmayan dilləri ilə dəhşətli xəbərlər verirlər. Bizi vəhşiliklə, insan adı ilə heç 
bir ölçüyə sığmayan vəhşiliklə qırdılar, əsir götürdülər, ölən öldü, qalanlar isə... 

Şelli dağlarından Naxçıvanikə qədər gedib yaralıları, ölənlərin meyidlərini daşıyırdılar... Çox keçməmiş 
qanlı terror hadisəsinin baş verdiyini bütün Ağdam rayonu bildi və onlar yaralıları, meyidləri gətirmək üçün 
dağlara səpələndilər. Fevralın 26-dan 29-na qədər dağlardan yaralı və meyidlər daşınırdı... 

Xocalı bir, iki, on, yüz nəfərin ağrısı, faciəsi, göz yaşı deyil. Xocalını verməklə Şuşaya, Laçına, 
Xankəndinə - tariximizin müqəddəs yadigarlarına aparan yolumuzu kəsdik. 

Dünyanın ən dəhşətli terroru ilə üz-üzə qalan, sinəsinə dağlar çəkilmiş xocalılar deyirlər ki, həmin 
vaxtlar xəyanətkarlar, şeytanlar bizə qəzet səhifələrindən, radio dalğalarından, televiziya ekranlarından 
qeyrətsizlik dərsi deyirdilər: "Xocalılar döyüşsüz təslim oldular", "Şuşada, Laçında bir güllə belə atılmadı", 
"Meşəli camaatı əvvəldən kəndi tərk etmişdi", "Ağdamı çoxdan boşaltmışdılar"... Bütün bu iyrənc böhtanlar, 
yalanlar millətdə özünə qarşı nifrət hissi oyatmaq, el-el, oba-oba hamını gözdən salmaq məqsədi güdürdü. 

Meşəli əvvəldən çıxmışdısa, 26 nəfər qoca, qadın, uşaq, gənc harada həlak olmuşdular? Xocalının say-
seçmə oğulları sonuncu güllələrini niyə öz sinələrinə sıxmışdılar?.. 

Niyə vəzirovlar, mütəllibovlar düşmənə el-obamızı, yurdlarımızı odlara qalamaq, məhv etmək, qız-
gəlinlərimizin namusuna toxunmaq, körpələrimizi süngüyə keçirmək, oğullarımızın sinəsinə xaç dağı basmaq 
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imkanını verdilər?.. Qan qusulan qızıl məcməiyə görəmi? Yaltaq, qorxaq, xəyanətkar və mənəviyyatsızlardan 
ibarət keçmiş iqtidar komandaları yaratmaq üçünmü? "Döyüşə bilmirik" xofunu qəhrəman bir xalqı 
mütiləşdirmək üçün qəlblərə doldurmaq istəyən, bu gündə düşmən kölgəsinə sığınan mənəviyyatsızlar, gec-tez 
törətdikləri, analoqu olmayan cinayətə görə cavab verməli olacaqlar. 

Acı da olsa, hadisələrin gedişinə nəzər salaq. 
 

BAKI. PREZİDENT APARATI, 25-26 FEVRAL 
 
Milli xəyanətkarlar brifinq keçirir, xalqı təmkinə çağırırlar (?) İran İslam Respublikasının xarici işlər 

naziri Vilayəti Bakıdadır. Onun prezidentlə görüşü zamanı da Xocalı soyqırımı haqqında məlumat verilmir. 
Fevralın 27-də rəsmi qəzetlər yazırlar: "Fevralın 26-na keçən gecə Xocalıya bir neçə istiqamətdə hücum edilib. - 
Şəhərin müdafiəçiləri və milli ordu bölmələri düşmən basqınlarının qarşısını alır, onun saysız-hesabsız 
hücumlarını dəf edə bilirlər. Hazırda vəziyyət yenə gərgindir. (Əslində artıq Xocalı adlı bir şəhər yer üzündən 
silinmişdi. (?)). İtkilərin qarşısını almaq məqsədilə əhalinin qismən köçürülməsi (?) təşkil edilmişdir. Xocalının 
erməni birləşmələri tərəfindən tutulması haqqında vahiməli şayiələr həqiqətə uyğun deyil. (?) Mühasirəyə 
alınmış şəhərin müdafiəsini möhkəmləndirmək üçün tədbirlər görülmüşdür..." 

Ağdam, Birləşmiş xəstəxana. Məscid, meydan... 27-si fevral... Bütün rayon ayağa qalxıb. 
Özünümüdafiə dəstələri mühasirədən çıxıb. Ağdama pənah gətirən xocalıları düşmən əlindən qoparmaq üçün 
döyüşə atılırlar. Maşınlarla meyidləri xəstəxanalara daşıyırlar... 

Bakı. 27 fevral, rəsmi qəzetlərin səhifələrində: "Bir-birinə qarşı duran tərəflər Qarabağda hərbi 
əməliyyatlar zonasında atəşi dayandırmaq haqqında razılığa gəlirlər. Marotornum fevralın 27-si səhər saat 9-dan 
qüvvəyə minir və martın 1-də səhər saat doqquzdan davam edəcəkdir..." 

Bakı. 27 fevral, yenə də rəsmi qəzetlərin səhifələrində: "Sizi birliyə çağırırıq!" "Ümumi düşmənə qarşı 
birləşək". Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat İnstitutunun professor-müəllim heyəti xalqa müraciət edir: 
"Azərbaycan xalqı demokratik yolla seçdiyi öz prezidentinə böyük ümidlər bəsləyir. Ancaq müəyyən qruplar bu 
ağır vəziyyətdə daxildə nifaq salmağa çalışır və xalqı uçuruma yuvarlatmaq istəyirlər. Xalqı tətilə, qanuni 
seçilmiş prezidentin istefasına çağırmaq tələbləri ən azı xəyanətdir..." 

Burada da heç bir şərhə-filana ehtiyac yoxdur möhtərəm oxucu... 
Bəli, bütöv bir millətin, xalqın qan yaddaşında, tarixində, mədəniyyətində hər səhifəsi qan daman, qanla 

yazılan erməni vəhşiliyinin heç bir insanlığa sığmayan bəşəri cinayəti - əsrin soyqırımı idi Xocalı... Min təəssüf 
ki, dönə-dönə qeyd etdiyimiz kimi ölkənin o vaxtkı rəhbərliyi, düşməndən də qorxulu düşmən olan iç 
düşmənlərimiz əsrin milli xəyanətkarlarına çevrildilər. 

Yalnız 1993-cü ildə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra 
bütün faciələrimiz məğlubiyyətlərimiz kimi Xocalı soyqırımının da araşdırılması, baş verməsi, dünyada analoqu 
olmayan bu bəşəri cinayətin həyata keçirilməsinin iştirakçısı olan cinayətkarların üzə çıxarılması istiqamətində 
təhqiqatlara başlandı. 

Möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının səkkizinci ildönümü ilə əlaqədar 
Azərbaycan xalqına müraciət edərək bildirmişdir ki, Xocalı soyqırımı bəşər tarixinə insanlığa qarşı öz 
vəhşiliyinə və qəddarlığına görə ən dəhşətli kütləvi terror hadisələrindən biri kimi düşmüşdür. 1992-ci ilin o 
qanlı fevral gecəsində ən müasir texnika ilə silahlanmış Ermənistan hərbi birləşmələri keçmiş Sovet Ordusunun 
366-cı motoatıcı alayının köməyi və bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini yerlə-yeksan edərək 
yüzlərlə köməksiz, günahsız dinc əhaliyə divan tutmuş, uşaqlara, qocalara, qadınlara belə aman verməmişdilər. 

XX əsrdə ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə təcavüz edilib, soyqırımı törədilibdir. 
Onlardan ən dəhşətlisi Xocalıda baş vermişdir. Bu faciə bütün Azərbaycan xalqını sarsıtmış, xocalılara ağır 
mənəvi zərbə olmuşdur. Ancaq xocalılar hətta genosid günündə belə özünü əsl qəhrəman kimi aparmış, son 
damla qanlarına qədər qeyri-bərabər döyüşdə igidliklə vuruşmuş və bu şəhərin ölməzlik tarixini yaratmışlar. 

Möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyev həmin müraciətində bildirmişdir ki, Xocalı faciəsinin baş 
verməsində Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi, hakimiyyət orqanları böyük məsuliyyət daşıyırlar. Uzun müddət 
mühasirə şəraitində, güclü düşmənlə üzbəüz, mərdliklə vuruşan yerli əhalidən fərqli olaraq, hər bir vətəndaşın 
müdafiəsini təmin etməyə borclu olan respublika rəhbərliyi o zaman tam fəaliyyətsizlik və xalqın taleyinə 
biganəlik göstərmiş, əsas diqqəti hakimiyyət uğrunda mübarizəyə yönəltmişdir. Ən acınacaqlısı odur ki, sonralar 
da Xocalı hadisələrindən erməni terrorçularının vəhşi əməllərinin mahiyyətini ifşa etmək istiqamətində deyil, 
siyasi çəkişmələrdə istifadə olunmuşdur.  
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XOCALI DƏRSİ... 

 
Həyatda az-çox qazandıqlarıma görə hər zaman borclu olduğum rəhmətlik babam mənə uşaqlıqdan, 

özümü dərk etdiyim gündən elə ibrətamiz dərslər keçmişdiki... Babam həmişə deyirdi ki, erməni adlanan bir 
millətlə hər addımda ehtiyatlı olmaq gərəkdir. Bu yaşıma kimi onların xəyanəti, vəhşiliyi və nankorluğu ilə çox 
qarşılaşmışam, erməni satqınlığının şahidinə çevrilmişəm. 

Xocalı soyqırımı baş verən zaman özünə yer tapmayan, göz yaşları tökən, ağzı dualı, namaz qılan, hər 
addımda Allaha tapınan qoca babam öz zəngin kitabxanasından köhnə, vərəqləri saralmış, cırılmış bir kitab 
çıxartdı. Bizi-bütün nəvələrini başına yığdı. Rəhmətlik babamın həmin söhbəti indi də olduğu kimi yadımdadır. 
Kitab erməni dilində idi. "T" hərfi yazılan səhifədə bir qorxunc, vahiməli, dəhşətli cizgilərlə təsvir olunmuş kişi 
körpə bir uşağı yanan oda tullayırdı... Şəkilin altına "türk" sözü yazılmışdı. Əlli ildən artıq müəllim işləyən 
babam - balalarım yəqin ki, mənim dediklərim sizə aydın oldu - söylədi. Ermənilər bizim tarixi düşmənimizdir. 
Bunu heç vaxt unutmayın. Uşaqları dünyaya gəldiyi gündən onları türkə nifrət ruhunda böyüdürlər. Əslində bu 
şəkil onların özlərinə aiddir... Gərək Xocalı soyqırımından sonra biz də öz uşaqlarımızda erməniyə, tarixi 
düşmənimizə bir nifrət, qisas hissi oyadaq. Bu gün orta məktəblərimizdə Xocalı dərsi keçməliyik... 

Bu sözləri babam düz on bir il öncə, o dəhşətli faciə baş verəndə demişdi... 
Bir neçə gün öncə eşitdim ki, fevralın 26-da orta məktəblərimizdə ilk dərslər Xocalıya həsr olunacaq... 

Sevindim deməyə dilim gəlməsə də, sərgərdan, narahat ruhlarınız şad olsun bütün xocalılar, torpaqlarımızın 
Azadlığı uğrunda ölümü yaşamaq eşqindən qat-qat uca tutan şəhid oğullarımız, özümü dərk etdiyim gündən 
mənə Vətən, torpaq, Azərbaycan dərsi keçən babam... Əslində bu dərs lap çoxdan, Xocalı soyqırımı baş verən 
gündən keçirilməliydi. Ancaq təkrar olsa da, manqurt rəhbərlər xalqın qanı üstündə qərar tutan çürük kreslo-
larını itirməkdən qorxurdular. 

Bu gün bütün məktəblərimizdə keçiriləcək Xocalı dərsi bizi günbəgün, addım-addım murdar düşmən 
tapdağı altında qalan, həsrətlə yolumuzu gözləyən o torpaqlara - Xocalımıza, Şuşamıza, bütün Qarabağa, bağlı 
qapıları, illərdir ayağımızın izi dəyməyən cığırları ot, mamır basmış Qərbi Azərbaycan torpaqlarına 
yaxınlaşdıracaq... Biz o torpaqlara bir gün mütləq, mütləq qayıdacağıq... Bizim ola-ola itirdiyimiz, bizim ola-ola 
düşmənə verdiyimiz, indi soydaşlarımız kimi əsirlikdə qalan, yolumuzu gözləyən, varlığımızın sübut yeri olan 
torpaqlarımıza, qədim yurdlarımıza qayıdacağıq. Ancaq bu dəfə tarixi düşmənimizin məkrinə. Maskalanmış 
qiyafəsinə aldanmayacağıq. Elə ona görə də hər birimizin qəlbində, qan yaddaşında tarixi düşmənimiz erməniyə 
qarşı bir əbədi nifrət və qisas hissi olmalıdır. 

Bu nifrət, qəzəb və qisas hissi bu gün keçirilən Xocalı dərslərindən başlayacaq... 
 

ƏBƏDİ QİSAS HİSSİ VƏ ERMƏNİ... 
 
... İki ildən çoxdur ki, yaddaşıma acı da olsa, ömürlük yazdığım bir qanlı, dəhşətli yazı var. Arabir o 

yazını beynimdən çıxarıb, cümlələrə düzmək, çatdırmaq istəmişəm... Ancaq qələmim eşitdiyim dəhşətlər 
qarşısında aciz, gücsüz və yazıq qalıb... Neçə dəfə "Şəhidlər xiyabanı"na gedib Xocalıdan olan, balaca, şəhid, 
naməlum qız uşağının məzarı önündə özümə söz vermişəm ki, eşitdiklərimi mütləq yazacağam. Yox, məndən 
çox millətdə deməyə dilim gəlmədiyi ermənilərə nifrət edən şəxs ola bilməz. Hər dəfə iki il öncə Moskvada 
litvalı jurnalist qızla söhbətim yadıma düşəndə dəhşətə gəlirəm... 

Həmin litvalı jurnalistin bacısı rus millətindən olan bir nəfər həkimlə ailə qurub. İşi ilə əlaqədar bir neçə 
ildir ki, şər, şeytan, məkr, qan yuvası Ermənistanda yaşayırlarmış. Qız mənə dedi ki, Xocalı hadisəsi baş 
verəndən bir müddət sonra həyat yoldaşının danışdıqlarından bacısı dəli olmaq dərəcəsinə gəlib çatıb. Hətta 
gördüklərindən dəhşətə gələn həkim orada yaşaya bilməyib ölüm yuvası Yerevanı tərk edib... Yox, hələ ki, 
məndə litvalı jurnalistdən eşitdiklərimi yazmaq iqtidarında deyiləm. Çünki hələ də yaraları qaysaq bağlamayan 
soydaşlarımızı ağrıtmaq, göynətmək, dəhşətə gətirmək istəmirəm. Çünki insan orqanları ilə alver edən vəhşi 
heyvanın da bir növü deməyə dilim gəlmədiyi ermənidən qisas almaq gərəkdir. Nədirsə, bir adı var-erməni... Və 
bu erməninin cavabını yeganə yaratmaq iqtidarında olan Allah gec-tez verəcək. Allah heç kimə haqq vermir ki, 
erməni Onun yaratdıqlarını məhv etsin, gözlərini çıxartsın, başını, qolunu, ayağını kəssin, diri-diri yandırsın, 
dərisini başından çıxartsın, körpələrini, hamilə qadınlarını süngülərə keçirtsin, odda qalasın, dırnaqlarını, 
dişlərini qoparıb... analoqu olmayan vəhşilikdən həzz alsın... Allah heç kimə haqq verməyib ki, onun yaratdığı 
insanın bədən orqanları ilə vəhşidən də vəhşi erməni alver etsin. Yox, Allah erməninin cəzasını mütləq 
verəcək... 

Ən azı o Azərbaycan adlı bir xalqın sinəsinə hələ dünya yaranandan qarşılaşmadığı Xocalı dağı çəkdi... 
Azərbaycanın tarixinə qanla yazılmış və dünyada bənzəri olmayan Xocalı faciəsindən düz 11 il keçir. 
İndi yer üzündə bizim üçün Xocalı adlı bir yaşayış məskəni yoxdur. Ancaq xocalılar var. 1992-ci il 

fevralın 26-na keçən - ölüm doğan o gecədə əli-ayağı yalın dağlarda, meşələrdə, çaylarda yerdən-göydən, 4 
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tərəfdən od yağa-yağa pərən-pərən düşən, körpəsi, cavanı, qocası qanına bulanıb, qan rəngində donub qalan, 
qardaş, bacı, bala haraylayanda güllələrə tuş gələn, ancaq elə o gündə, bu gündə sınmayan, öz mənliyini, indi 
olmayan o Xocalısının böyüklüyünü qoruyub saxlayan xocalılar var... 

Bəli, Çingizin sonralar şəhid olacaq kamerasının qan daman şahid gözündən bütün dünyaya çatdırılan 
Xocalı dəhşətini özümüzdən gizlədirdilər, onu görməyə, dərk etməyə bizim haqqımız yox idi... 

Xocalı soyqırımında da yenə də aldanan, aldadılan xalq, siyasi qumar taxtası arxasında torpaq mərcinə 
uduzan, məğlubiyyətinə görə düşməndən kürsü payı uman iç düşmənlərimiz oldu. Bizim üçün ağır olan o 
günlərdə dünyanın dərdimizə göz yumduğundan gileylənirdik. Ancaq bilmirdik ki, özümüzü öz içimizdə 
boğublar. Əgər öz səsimizi çıxartmağa, eşitməyə qoymurdularsa, onda dünyanı qınamağın da mənası yox idi. 
Böyük Allahın gec-tez cavabsız qoymayacağı bu soyqırımını dünyanın fövqəl dövlətlərinin kölgəsinə sığınan 
ermənilər törətmişdilər. Milyon dəfə təəssüf ki, öz iç düşmənlərimizin dəstəyi ilə... 

Xalq isə Xocalıya, dünyanın ən böyük vəhşilikləri nəticəsində altı üstünə çevrilmiş göz dağımıza cavab 
istəyirdi. 

Əvvəlcə Mütəllibov hakimiyyətindən bu cinayətin açılmasını tələb edən cəbhəçilər - gələcək iqtidarda 
olanlar, təəssüf ki, sələflərindən geri qalmadılar. Yaradılan deputat istintaq komissiyaları isə demək olar ki, 
üzərlərinə düşən ağır məsuliyyəti unudub, ancaq öz mənafelərini qorumaq məqsədi ilə iqtidarda olanların 
tələbinə uyğun hərəkət edirdilər. Xocalı bizim 1988-ci ildən bura yaşadığımız faciələrin kulminasiya nöqtəsi idi. 
Həmin faciədən əvvəl törədilən Quşçular, Malıbəyli... daha neçə-neçə müsibətlər də Xocalı soyqırımından geri 
qalmırdı. 

Xocalı faciəsi unutqanlığımıza bir dərs olmalıdır. Heç olmasa bundan sonra gələcək nəsillərə dostu-
dost, düşməni-düşmən kimi tanımağı öyrətməliyik. 

 
“Yeni Azərbaycan”.-2003.-26 fevral.-№45.-S.7. 
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Xocalı dərdi qocalmır 
 
Vüsalə HÜSEYNOVA 

 
Faciədən 11 il ötməsinə baxmayaraq, yara hələ də təzədir 

 
Düz 11 il bundan öncə, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda insanlıq əleyhinə 

cinayət törədildi. Bu hadisə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ müharibəsindən aldığı ən həssas zərbə, 
sonrakı məğlubiyyətimizi qismən labüd edən bir faciə oldu. Məhz, Xocalı qətlamı Azərbaycana edilən 
təcavüzün gerçək mahiyyətini, erməni terrorizminin və vəhşiliyinin dəhşətli miqyasını ilk dəfə ortaya 
qoydu. 

 
Xocalını qoruya bilməməyimiz bütövlükdə Dağlıq Qarabağ müharibəsinə nə dərəcədə hazır 

olduğumuzun bariz göstəricisi oldu. Ordudakı başıpozuqluq, hərbi quruculuğun siyasi oyunbazlığın güdazına 
getməsi, Bakıdakı hakimiyyət dəhlizində Dağlıq Qarabağda yaşayan faciələrə qarşı laqeydlik təkcə Xocalının 
deyil, sonrakı məğlubiyyətlərimizin də tanış əlamətləridir. 1992-ci ilin mart-mayında Xocalı faciəsi ətrafında 
cərəyan edən siyasi fars ümumilikdə, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ itkisinin səhnəarxası gerçəkliklərini 
anlamaq üçün kifayət etməli idi. 

Lakin nə yazıqlar ki, Xocalı həqiqəti bizim üçün heç bir anlamda ibrət olmadı. Onu nə yetərincə dərk 
etdik, nə də sonrakı faciələrimizi öyrənmək üçün nəticə çıxartdıq. Əksinə, Xocalı böyük itkilərimizin başlanğıcı 
oldu. Azərbaycan Dağlıq Qarabağda ilk rayonu itirdi. Kütləvi qırğınlar və Qarabağ köçkünləri bizim üçün 
reallıq oldu. Ən ağrılısı isə odur ki, bu 10 ildə Xocalı faciəsini beynəlxalq aləmin diqqətinə gətirib, onun gerçək 
mənada bəşəriyyətin, insanlığın, humanizmin faciəsi kimi təsdiqlənməsinə nail olmamışıq. Dünyanın əksər 
ölkələri hələ də Xocalıda nə baş verdiyindən xəbərsizdir. Nə baş vermişdi Xocalıda? 

Xocalı şəhərinin ermənilər tərəfindən mühasirəsi 1991-ci ilin oktyabrında başlamışdı. Xankəndi ilə 
Əskəran arasında strateji nöqtə olan Xocalının ələ keçirilməsi ermənilər üçün müstəsna məqsəd idi. 1991-ci il 
oktyabrın 30-da Xocalı ilə quru əlaqəsi tamamilə kəsildi və ara-sıra görünən vertolyotlar mühasirədə qalan 2500 
nəfərlik Xocalını Azərbaycanla bağlayan yeganə nəqliyyat idi. 1992-ci il yanvarın 28-də Ağdam-Şuşa reysi ilə 
uçan mülki vertolyotun Xankəndindən atılan raketlə vurulmasından (nəticədə 40 nəfər həlak oldu.-V.H.) sonra, 
Xocalı ilə hava əlaqəsi kəsildi. Qeyd edək ki, 1992-ci il yanvarın 2-dən etibarən Xocalıya elektrik enerjisi 
verilmirdi. Şəhər tamamilə təcrid olunmuş və taleyin ümidinə buraxılmışdı. Fevralın ikinci yarısından etibarən 
dörd yandakı erməni yaşayış məntəqələrindən intensiv şəkildə artilleriya atəşinə məruz qalırdı. Xocalının 
mühasirədən çıxarılması üçün kağız üzərində çeşidli planlar cızılsa da, onların heç biri gerçəkləşdirilmirdi. 

Ayaz Mütəllibov rejiminin Dağlıq Qarabağı qorumaq bacarığına malik olmadığı birmənalı şəkildə 
təsdiqlənmiş fakt idi. Üstəlik yeni yaranmaqda olan Azərbaycan Ordusu siyasi iddiaların güdazına çevrilmişdi. 
1992-ci il yanvarın sonu - fevralın birinci yarısında Kərkicahan, Quşçular, Malıbəyli və Qarabağın digər 
kəndlərinin işğalına Bakıdakı hakimiyyət dəhlizlərindən göstərilən faktiki biganəlik Xocalı ya münasibətdə də 
aşkar idi. Kritik vəziyyətdə başını itirən hakimiyyət iflas həddində, müxalifət isə hakimiyyət davasında idilər. 
Güc nazirliklərinin "həftəbaşı" dəyişdirilməsi biabırçı normallıq halını almışdı. Xocalının işğalı ərəfəsində 
növbəti "rokirovka" baş verdi. Fevralın 17-də Tacəddin Mehdiyev müdafiə naziri vəzifəsindən azad edildi. 
Azərbaycan Ordusu "hansı məzhəbə" qulluq etdiyi bilinməyən Şahin Musayevin öhdəsinə buraxıldı. Bir gün 
sonra Tahir Əliyev Ağdam, Rəhim Qazıyev isə Şuşa rayonlarına hərbi komendant təyin olundular. Qeyd edək 
ki, Xocalının xilası məhz Ağdam və Şuşadakı hərbi qüvvələrin hesabına baş verə bilərdi. Lakin bu şəxslər 
Xocalının və xocalıların xilasının deyil, daha yüksək vəzifə pillələrinin hayında idilər. Fevralın 24-də Xocalı 
faciəsindən bir gün öncə müdafiə naziri postuna atlanan T.Əliyev qan və od içində boğulan şəhərə arxa 
çevirməklə necə "sərkərdə" olduğunu sübutladı. 

R.Qazıyev isə Xocalı qətlamını Şuşanın zirvəsindən müşahidə edirdi. Hər iki "qəhrəman" Xocalıya 
etdikləri "köməyin" əvəzini tezliklə aldılar. Keçici "prezident" Yaqub Məmmədovun imzası ilə T.Əliyev DİN-
in, Şuşanın "xilaskarı" isə Müdafiə Nazirliyinin başına keçdi... 

Xocalı faciəsi ətrafında ən böyük intriqa və vəzifə bölgüsü isə daha yuxarılarda gedirdi. Siyasi fars o 
həddə çatdı ki, yüzlərlə vətəndaşı dəhşətli qətlamdan qurtarmaq üçün praktiki olaraq, heç nə etmədiyinə görə, 
ümumxalq qəzəbi qarşısında hakimiyyətdən getməyə məcbur olan A.Mütəllibov 2 ay sonra yenidən bu posta 
dönmək üçün "Xocalı hesabatı"ndan istifadə etdi. Siyasi teatrın pərdəarxası müəllifləri dəhşətli qətlamın qurbanı 
olmuş xocalıların faciəsi ilə oynayırdılar. 

Bu oyunun mahiyyətini dərk etmək üçün Xocalı qətlamından sonrakı xronikaya qısa nəzər salmaq 
kifayətdir. Şəhərin qana bələndiyi harayın ərşə dirəndiyi gecənin səhərisi A.Mütəllibovun mətbuat xidmətinin 
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"operativ məlumat"ında Xocalıda "iki sakinin həlak olduğu" vurğulanırdı. Ölkə prezidenti 2500 nəfərlik 
Xocalının artıq mövcud olmadığından "xəbərsiz" idi 

A.Mütəllibov rejiminin gerçək siması onda göründü ki, Xocalı qırğınından yalnız 3 gün sonra, fevralın 
29-da ümummilli matəm elan edildi. Erməni vandalizminin, dəhşətli təcavüzün miqyası barədə dünyanın 
xəbərdar edilməsi yalnız vətənpərvər jurnalistlərin öhdəsinə düşmüşdü. Rəsmilər və siyasilər qarşılıqlı ittiham 
tozanağında başlarını itirmişdilər. Qətlamdan bir həftə sonra, martın 3-də A.Mütəllibov rejimi Ali Sovetin 
adından dünya dövlətlərinə müraciət etmək qərarına gəldi. Bu bir həftə ərzində ölkə rəhbərliyinin nəyi götür-
qoy etdiyini təsəvvür etmək çətin deyildi. 

A.Mütəllibov dünyanı, beynəlxalq ictimaiyyəti xəbərdarlıq edib, erməni faşizmini, ona hərbi dəstək 
verən Rusiyanı ifşa etmək barədə yox, özünün bivec, səbatsız və səriştəsiz iqtidarını qoruyub saxlamaq barədə 
düşünürdü. O vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinin nə qədər qorxaq və simasız olduğunu belə bir fakt təsdiqləyirdi 
ki, dünya dövlətlərinə edilən müraciətdə Xocalı qətlamının törədilməsində bilavasitə iştirak etmiş, SSRİ-nin 
(əslində, Rusiyanın) 366-cı motoatıcı alayının adı belə çəkilmirdi. Kremlin siyasi diktəsi ilə oturub-durmağa 
öyrəşmiş A.Mütəllibov bilərəkdən Moskvanı bu qətlamdan kənarda qoydu. Xatırladaq ki, bu zaman Azərbaycan 
artıq BMT-nin üzvü idi (Martın 2-də qəbul olunmuşdu) və Xocalı faciəsinə qiymət verməyi beynəlxalq 
birlikdən ən sərt şəkildə tələb edə bilərdi. Həqiqətdə isə, Ali Sovetin müraciəti səbatsız və yumşaq bir mətn idi. 
Prezident isə, ümumiyyətlə, susurdu. 

Nəhayət, martın 5-də Ali Sovetin fövqəladə sessiyası çağırıldı. Düşünmək olardı ki, parlamentarlar 
fövqəladə toplantıda Xocalı qırğınına siyasi qiymət verəcək, faciənin araşdırılması üçün komissiya təşkil edəcək 
və bu genosid aktını beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çıxarmaq üçün konkret addımlar atacaq. Lakin 
parlament Xocalının harayına deyil, siyasi ambisiyalara və hakimiyyət "tortu"nun bölüşdürülməsinə 
köklənmişdi. Əvvəlcə Ali Sovetin sədri Elmira Qafarova bir gün sonra isə A.Mütəllibov istefa verdi. Xocalı 
məsələsini müzakirəyə çıxarmaq hər iki posta eyni vaxtda sahib çıxan Y.Məmmədovun da yadına düşmədi. 
Gələcək siyasi gedişatın və hakimiyyətə nə vaxt gələcəyinin marağında olan o vaxtkı müxalifət də buna cəhd 
etmədi. Hər kəs payını və perspektivini alaraq, kənara çəkilmişdi. 

Daha 20 gün keçdi və rəsmi Bakı Xocalı qətlamı ilə bağlı heç bir beynəlxalq təşəbbüsdə bulunmadı. 
Martın 5-də işinə davam edən Ali Sovetin sessiyasının ilk müzakirəsi yenə hakimiyyət məsələsi oldu. Öncə 
erkən prezident seçkilərinin vaxtının təyinatı, bununla bağlı olan siyasi aksessuarlar həll edildi. Yalnız bundan 
sonra, Xocalı faciəsinin təhqiqatı və genosid aktına qiymət verilməsi məqsədilə, parlament komissiyası 
yaradıldı. Bir ay sonra Ali Sovetin Milli Şurası "Bakı şəhərində Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək 
barədə" qərar qəbul etdi. Xocalı qətlamının beynəlxalq müstəviyə çıxarılması barədə isə düşünən yox idi. Xalq 
və ölkə özünə qapılaraq, bu faciəni için-için ağlayırdı. 

Ölkədə idarəçiliyi tamamilə nəzarətdən buraxmış və növbəti addımının nə olacağını bilməyən "keçici 
prezident" Y.Məmmədov mayın 12-də Dağlıq Qarabağ konfliktinin müzakirəsi xahişi ilə BMT TŞ-yə müraciət 
etmək qərarına gəldi. Amma bu müraciətdə də Xocalı faciəsinin adı çəkilmirdi. Artıq Şuşa itirilmiş və növbəti 
ağır itkinin ağrısı altında Xocalı hadisəsi "arxiv"ə verilmişdi. Sonrakı faciə və itkilərimiz də özündən əvvəlkiləri 
belə "arxiv"ə verdi. Martın 14-də Ali Sovetin növbədənkənar sessiyası Xocalı soyqırımı hadisəsinin təfsilatını 
aydınlaşdırmaq üçün yaradılmış deputat-istintaq komissiyasının hesabatının müzakirəsinə başladı. Lakin ilk 
andaca bəlli oldu ki, bu hesabat Xocalı faciəsinə qiymət verilməsi deyil, A.Mütəllibovun yenidən hakimiyyətə 
qaytarılması istiqamətində köklənib. Deputat komissiyasının sədri Ramiz Fətəliyev Xocalı faciəsinin baş 
verməsində A.Mütəllibovun təqsirinin olmadığını sübuta "yetirəndən" sonra "təmizə çıxan" eks-prezident 
hakimiyyətə qayıtdı. 

Sonrakı hadisələr yadımızdadır. A.Mütəllibov bir günlük prezidentlikdən sonra, daha böyük 
biabırçılıqla hakimiyyətdən qovuldu, "milli qüvvələr" dərhal boşalmış hakimiyyəti ələ keçirdilər. Və hər kəsin 
başı yenə siyasi qovğalara, daha sonra isə Dağlıq Qarabağda qızışan müharibəyə qarışdı. Birillik hakimiyyət 
dövründə Xocalı gerçəkliyinin beynəlxalq arenaya çıxarılması üçün faktiki olaraq, heç nə edilmədi. Halbuki bu, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq diqqətə gəldiyi, beynəlxalq müşahidə və sülh danışıqlarının 
başlandığı dövr idi. Ermənilər isə, Azərbaycanın guya təcavüzkar olduğunu sübutlamaq üçün təbliğat maşınını 
tam gücü ilə işə salmışdılar. 

"Sumqayıt olayları" bütün dünyanın gözünə soxulurdu. Biz isə yaşadığımız gerçək və dəhşətli faciəni 
dünyanın önünə çıxarmağa tələsmirdik. Hətta 1993-cü il fevralın 23-də imzalanmış "Azərbaycana qarşı edilmiş 
vəhşiliklərin açıqlanması haqqında" fərman da kağız üzərində qaldı. 

Azərbaycanın Xocalı faciəsinin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması və erməni faşizminin ifşası ilə bağlı 
ilk praktik təşəbbüs Heydər Əliyevin hakimiyyətə ikinci qayıdışından sonraya təsadüf etdi. 

Belə ki, 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis "Xocalı soyqırımı günü haqqında" qərar qəbul etdi. 
BMT-yə, dünya dövlətlərinə bu faciənin gerçək mahiyyətini açıqlayaraq, beynəlxalq ictimaiyyəti erməni 
terrorizminə qarşı tədbirlər görməyə çağıran müraciət edildi. Ötən 9 ildə Xocalı həqiqətlərinin dünyaya 
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tanıdılması, Ermənistanın sovet hərbi dairələrinin, daha doğrusu, Rusiyanın dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq 
əleyhinə cinayətin beynəlxalq miqyasda iflası istiqamətində xeyli iş görülüb, xarici dillərdə kitablar, sənədlər 
dərc olunub. Xocalı genosidi müxtəlif təşkilatlarda gündəmə gətirilərək, müzakirəyə çıxarılıb. Amma bir faktı 
etiraf etməliyik ki, dünya ictimaiyyəti Xocalı faciəsinin həqiqətlərindən hələ də yetərincə xəbərdar deyil, bu 
vaxta kimi dünyanın hər bir ölkəsi bu faciəyə siyasi qiymət verməyib. Hətta qardaş Türkiyə bu addımı indi 
atmağa hazırlaşır. Amma bu gecikmədə özümüzdən başqa kimsəni günahlandırmağa haqqımız yoxdur. 
Dünyanın Xocalı faciəsinə düzgün qiymət verməsini bizdən başqa heç kim etməyəcək. Biz isə çox gecikmişik 
və buna baxmayaraq, hələ də nəyi isə gözləyirik. Bəs nəyi?.. 

 
“Səs”.-2003.-26 fevral.-№45.-S.3,6. 
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İnana bilməzdik ki, Xocalı işğal olunur 
 
ANAND 

 
Fevralın 26-da qan yaddaşımıza həkk olmuş Xocalı soyqırımının 11-ci ildönümü tamam olur. 

Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə erməni hərbi birləşmələrinin həyata keçirdiyi bu amansız 
və qanlı cinayətin şahidi olmuş, məşəqqətlər görmüş, həmin qırğında öz doğmalarını, yaxınlarını itirmiş 
insanların yaddaşında hər şey, sanki indi baş veribmiş kimi, canlanır... Onlardan biri də Xocalı təhsil 
şöbəsinin müdiri Murad Şükürovdur. M.Şükürov öz həmyerlililəri ilə birlikdə dəhşətli mühasirə 
şəraitində yaşanılan günləri, xocalıların mərdlik və qəhrəmanlıq tarixini, erməni vəhşiliklərinin 
nəticələrini bizimlə söhbətində bir daha xatırladı... 

 
- Xocalı ötən əsrdə üç dəfə işğala məruz qalıb. 1905, 1918-ci illərdə, ən dəhşətlisi isə 1992-ci ildə. 

Ancaq bütün bu əsr boyu Xocalının özünəməxsus qəhrəmanlıq salnaməsi olub. Yəni 1905-ci ildə, həm də 1918-
ci ildə işğaldan sonra, xocalılar öz yurdlarına qayıdıb, kəndi yenidən tikib-qurub, böyüdüblər. Xocalıda XIII 
əsrə aid tarixi abidələr var idi. 0 vaxt SSRİ Ali Sovetinin deputatları həmin abidələri görəndən sonra, demişdilər 
ki, biz Dağlıq Qarabağ ərazisində ilk dəfədir ki, Azərbaycan tarixinə aid abidələrə rast gəlirik. Bu, ondan irəli 
gəlir ki, Azərbaycanın tarixi abidələri bir neçə dəfə işğallar nəticəsində ermənilər tərəfindən məhv edilib. 

- Dağlıq Qarabağda məlum hadisələrdən sonra dözülməz əzab-əziyyətə qatlaşmış, 1992-ci ilin o 
müdhiş fevral gecəsində isə, amansız qırğının şahidi olmuş xocalılardan biri kimi o dövrü necə 
xatırlayırsınız? 

- 1988-ci il sentyabrın 18-də Xocalıya ermənilərin ilk kütləvi hücumu oldu. Xankəndindən on minlərlə 
silahlı erməni rayona hücum etdi. Amma xocalılar çox az bir qüvvə ilə onların qarşısını almağa müvəffəq 
oldular. Lakin təəssüf ki, həmin hücumun qarşısını alan xocalılardan 8 nəfəri həbs edilərək, 2 il məhkəməsiz 
Azərbaycanın zindanlarında saxlanıldılar. Respublikanın o vaxtkı rəhbəri Əbdürrəhman Vəzirov bəzilərini 
cinayətkar adlandıraraq, erməniyə güllə atmaqda ittiham edirdi. Ermənistandan köçürülən azərbaycanlıların 
Xocalıda məskunlaşması məsələsini biz qaldırdıq. O zaman mən partiya komitəsinin katibi işləyirdim. Biz 
Ararat rayonundan gələn 122 ailəni Xocalıda yerləşdirdik. Bununla da münaqişənin həllinin əsasını qoymuşduq. 
Ancaq Ermənistandan gələn azərbaycanlılar ermənilərin də Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını tələb etdilər. 
Belə olan halda, Ə.Vəzirov qaçqınların Dağlıq Qarabağ ərazisindən çıxarılmasına göstəriş verdi. Bunun əksinə, 
tikinti materialları ilə dolu maşınlar Ermənistandan Dağlıq Qarabağa gəldi. Sumqayıtdan, Bakıdan getmiş 
ermənilər üçün orada evlər tikildi. Ə.Vəzirov özü də bizimlə söhbətində bildirdi ki, buna mən icazə vermişəm. 
Sadalanan bu faktlar 4 il müddətinə xocalıların faciəsinə gətirdiyi yol idi. Nəhayət, 1991-ci ilin noyabrında 
Xocalıya gedən bütün nəqliyyat yolları bağlandı. 4 ay rayona elektrik enerjisi verilmədi. Xocalıda çörək yox idi. 
Üç rayon əhalisinə ehtiyatda olan çörək xəmir halında paylanırdı. 1992-ci il yanvarın 28-də Şuşaya gedən 
vertolyot vurulandan sonra, Azərbaycan tərəfdən vertolyotların uçuşu dayandırıldı. 

- Ancaq vertolyotlar hər gün Ermənistandan Qarabağa ərzaq, silah daşıyırdı... 
- Bizi ağrıdan o idi ki, aramızda cəmi 2 kilometr məsafə olmasına baxmayaraq, Əsgəranın üstündən 

vertolyotlar bizə köməyə gələ bilmirdi. Amma Ermənistandan vertolyotlar hər gün Azərbaycan rayonlarının 
üstündən keçərək, Qarabağdakı ermənilərə ərzaq, silah-sursat gətirirdi. Ən nəhayət, Azərbaycandan yenə də 
Xankəndinə ərzaq və yanacaq göndərilirdi. Sonuncu dəfə Bakıdan Xankəndinə gedən hər biri 60 ton yanacaq 
tutan 9 vaqondan ibarət qatarı Xocalıda saxladıq. Xocalı əjdaha deyildi ki, həm ermənilərə qarşı vuruşsun, həm 
də Azərbaycan rəhbərliyinin buraxdığı səhvlərin qarşısını alsın. 

- Həmin vaqonları sonadək saxlaya bildinizmi, yoxsa?... 
- Oraya toplaşan uşaqlar 70 metr uzunluğunda dəmir yolunu sökdülər. Həmin vaxt respublika 

rəhbərliyindən Zülfü Hacıyev və Telman Orucov Xocalıya gəlmişdilər. İnandırım sizi, onlar belə bir ifadə 
işlətdilər ki, ermənilər də özümüzünküdür, onlara da can yandırmaq lazımdır. 0 qatarlar həmin gecə komendant 
saatında Xankəndinə çatdırıldı. 

Bizdə yanacaq yox idi. 20 litr yanacaq tapıb bir "BRDM"-i işlədə bilmirdik. Ancaq Xankəndinə yanacaq 
gedirdi. Bundan başqa, ərzaq göndərilirdi. O zaman Türkiyə ilə yenicə münasibətlər qurulurdu. Təsəvvür edin 
ki, bizə qarşı müharibə aparan bir quruma Türkiyə unu gedirdi. Onun bir vaqonunun müəyyən hissəsini 
dağıtdığına görə, Xocalı sakinlərinin barəsində cinayət işi qaldırıldı. Əgər biz orada qalsaydıq, həmin iş davam 
etdiriləcəkdi. Xocalı özü Dağlıq Qarabağa tabe olmadan müstəqil fəaliyyət göstərirdi. Dağlıq Qarabağın hansı 
ərazisində azərbaycanlılara qarşı terror, yaxud girov götürmə faktı olurdusa, xocalılar dərhal ona qarşı alternativ 
addım atırdı. Məsələn, biz onlarla erməni əsiri götürmüşük. Ancaq onlarla amansız rəftar etməmişik. 
Yadımdadır, "RAF" markalı bir maşından 20-yə qədər erməni əsir götürdük. Lakin elə həmin andaca onların 
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içərisində olan qadın, uşaq və qocaları azad etdik. Qalanlarını isə, azərbaycanlı əsirlərlə dəyişdirdik. 
Azərbaycanın öz qanunları var və biz ona əməl edirdik. Və 1992-ci ilin 25 fevralına qədər biz əmin idik ki, 
ermənilər tərəfindən yeni hücumlar baş verərsə, Azərbaycan hökuməti bizi tək qoymayacaq. Çox təəssüf ki, 
ümidlərimiz boşa çıxdı. 

- Murad müəllim, bir az əvvəl, Xocalının qəhrəmancasına mübarizəsindən danışdınız. Bəs necə 
oldu ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı ermənilərin hücumunun qarşısını ala bilmədi? 

- Xocalıda 286 ədəd avtomat, iki qumbaraatandan başqa heç bir hərbi texnikanı vura biləcək silahımız 
yox idi. Olan avtomatların da əksəriyyəti "tədris silahı" idi. Onlar Bakıda hansısa firmada düzəldilirdi. Və 10 
ədəd güllə atandan sonra, lüləsi əriyirdi. Xocalı tək ermənilərə qarşı vuruşmurdu. Həmin vaxt orada Rusiyanın 
336-cı və digər bir neçə alayı iştirak edirdi, 50-yə qədər texnika istifadə olunub. Xocalı hadisələri zamanı Dağlıq 
Qarabağda Rusiya hərbi hissələrindən birinin əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi olmuş Savelyev soyadlı bir nəfər 
sonralar bu hadisələr barədə məqalə yazıb. Məqalədə azərbaycanlılara qarşı vuruşan Rusiyanın yüksək rütbəli 
zabitlərinin siyahısını verib. Xocalılara qarşı vəhşilik edən, insanların başına ən ağır müsibətlər açaraq, ondan 
ləzzət alan insanlar haqqında yazıb. Ona görə də, mən deyirəm ki, uşaqdan böyüyə kimi xocalıların hamısı 
qəhrəmandırlar. Bəziləri vəfat edib, bəziləri isə, əzablarla yaşayır və gördükləri müsibətləri gənc nəslə 
çatdırmaq istəyirlər. Amma Xocalıda o cür orduya qarşı çıxa biləcək, hərbi təlim görmüş dəstələr yox idi. 
Zirehli texnika ilə hücuma keçən erməni-rus hərbi birləşmələrinin qarşısına xocalılar avtomaşınla çıxmışdılar. 
Burada hərbi taktikadan söhbət gedə bilməz. Bu şəraitdə Xocalı üç gün döyüşə bilibsə, demək qəhrəmandır. 
Həmin gecə Xocalını tərk edən 300 nəfərlik qrupun içində mən də vardım. Hər an gözləyirdik ki, 
həmvətənlərimiz bizə köməyə gələcəklər. İnana bilmirdik ki, Xocalı işğal olunur və Azərbaycan hökuməti, onun 
başında duranlar da buna reaksiya vermir. 

- Lakin gözlənilən kömək gəlmədi, eləmi? 
- Xocalıda ilk hücum gecəsi keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qazıyev Şuşada oturmuşdu. Və Şuşada o 

qədər silah-sursat vardı ki, bütün Dağlıq Qarabağı ermənidən təmizləməyə bəs edərdi. Amma həmin gecə 
Şuşada bir dənə də mərmi atılmadı. Bu gün bəzi təşkilatlar onu "siyasi məhbus" sayaraq, hüquqlarını müdafiə 
edirlər. Yəni bundan böyük xəyanət ola bilərdimi? Xocalının ətrafında dairəvi postlar qurulmuşdu. Onların hər 
birində iki avtomat vardı. Üç saat davam edən artilleriya hazırlığı zamanı bütün postlar dağıdıldı. Xocalı od-
alovun içində yanırdı. Şəhər əhalisinin hər beş nəfərindən biri şəhid oldu. Ümumiyyətlə, Xocalı faciəsi zamanı 
613 nəfər şəhid olub, 150 nəfər itkin düşüb. O dəhşətləri ancaq həmin gecə orada olanlar xatırlaya bilər. 

- Bəs bu gün xocalıların istəyi nədir? 
- Birinci növbədə istəyimiz budur ki, Xocalı faciəsi Azərbaycan parlamentində yenidən müzakirə 

olunsun, özünün hüquqi-siyasi qiymətini alsın. Bu faciənin baş verməsinə imkan yaradan keçmiş dövlət 
rəhbərləri öz layiqli qiymətlərini alaraq, cəzalandırılsınlar. 

Onu da qeyd edim ki, Xocalı soyqırımını ilk növbədə Azərbaycanda tanıtmaq lazımdır. Bundan sonra, 
xarici ölkələrə müraciətlər, oradakı diasporlar, daimi nümayəndəliklər və səfirliklər vasitəsilə təbliğat aparmaq 
zəruridir. Digər tərəfdən, Xocalı hadisələri zamanı soyqırıma məruz qalan insanlara hansısa status verilməlidir. 
Paytaxtda və regionlarda bu faciəni əks etdirən abidələrin qoyulmasını istəyirik. Bu, bütün xocalıların ən ümdə 
istəyidir. 

 
“Səs”.-2003.-26 fevral.-№45.-S.5. 
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Biz qayıdacağıq 

 
Elman MƏMMƏDOV, 
Milli Məclisin deputatı,  
Xocalı rayon İH-in sabiq başçısı 

 
"Bir daha bu hüzn günü ilə əlaqədar, Xocalı faciəsi ilə əlaqədar mən bütün həlak olanlara 

Allahdan rəhmət diləyirəm. Şikəst olanlara, əlil olanlara Allahdan daha çox cansağlığı diləyirəm. Əmin 
ola bilərsiniz ki, bundan sonra da xocalılılara qayğının artması üçün öz tərəfimdən əlimdən gələni 
edəcəyəm." 

Heydər ƏLİYEV 
 
Xocalı faciəsi - dünyada analoqu olmayan qanlı, vəhşicəsinə törədilən soyqırım - adi təqvim tarixi deyil, 

milli dərdimiz, kədərimizdir. Gərək bu müsibət hər saat, hər gün xatırlanıb yad edilsin. Yaşadığımız, şahidi 
olduğumuz, heç vaxt bağışlanılmayan biganəliyin, vəhşiliyin bəzi məqamlarını bir daha xatırlatmağı özümə 
borc bilirəm. 

Düçar olduğumuz dərddən qurtulmaq üçün 1992-ci il fevralın ikinci ongünlüyündə sonuncu dəfə Bakıya 
gəldim. Üç gün çalışdım, bütün imkanlardan istifadə etdim, amma dövlət başçısı Ayaz Mütəllibovun qəbuluna 
düşə bilmədim. Onun köməkçisi Gürşad Zərbəliyevə dəfələrlə zəng vururdum, xahiş edirdim ki, kömək elə, 
yoxsa camaatımız qırılacaq. Məlumat ver, gəlim vəziyyətimiz barədə A.Mütəllibova xəbər verim. Gürşad isə 
mənə deyirdi ki, A.Mütəllibovun başı qarışıqdır, yanında adamlar var. Bir sözlə, məni qəbul etmədi. İndi 
fikirləşirəm, yəqin onun yanında Xocalının verilməsi, satılması planı hazırlanırmış ki, o mənim üzümü belə 
görmək istəmədi. Çarəsiz qalıb yenidən Xocalıya qayıtdım. 

Gəlib Xocalıda nə görsəm yaxşıdır? Respublikamızın rəhbərləri Xankəndiyə on sistern - 600 ton benzin, 
bir neçə vaqon un hədiyyə göndərirmiş. Xocalılılar isə Bakıdan 400 kilometr yol gələn qatarın qarşısını kəsmiş, 
hətta dəmir yolunu da sökmüşdülər. Hadisə yerinə Təşkilat Komitəsinin üzvlərindən biri gəldi, əsəbi-acıqla 
hökm verdi: "Adamlarınıza tapşır. yolu açsınlar, benzin-un mütləq göndərilən ünvana çatmalıdır." Onun 
bu tələbinə görə incimədik. Bilirdik ki, o, sadəcə olaraq icraçıdır. Amma soruşdum: "Bu benzini kim göndərib?" 
Dedi: "Prezident göndərib. Onlar da bizim vətəndaşlardır, erməni olanda nə olar?" Özümü saxlaya bilmədim. 
Qəzəblə, hündürdən dedim: "Ay kişi, ay yoldaş, Dağlıq Qarabağda, o cümlədən Xocalıda yaşayan 
azərbaycanlılar yanacaqsız, çörəksiz qalıblar, siz isə ermənilərə benzin göndərirsiniz ki, üstümüzə gəlsinlər?.." 
Çox böyük mübahisəmiz düşdü. Qalmaqalın son nəticəsi respublika hökumətinin Qarabağ üzrə nümayəndəsinin 
xeyrinə oldu. Hərbçiləri çağırdılar, onların gücü ilə benzin və un dolu vaqonlar ünvanına yola salındı. 
Azərbaycan rəhbərliyi bununla kifayətlənmədi. Üç gündən sonra Gəncə nəqliyyat polisindən mayor rütbəli bir 
şəxs gəlib, amansızcasına bəyan etdi: "Benzini, unu dağıtdığınız üçün haqqınızda cinayət işi açmalıyıq." 

Ona dedim ki, ay qardaş, bizim camaat da acdır, yanacaqları yoxdur. Ermənilərə göndərilən öz 
sərvətlərimizdən bir az da özümüzünkülər götürüblər, dünya dağılmayıb ki? Həmin şəxs qətiyyətlə son sözünü 
dedi: "Mənə rəhbərlikdən göstəriş veriblər ki, burada cinayət işi qaldıraq." Ayaz Mütəllibovun, onun 
komandasının biz xocalılılara göstərdiyi biganəlik bax, belə idi. 

Xocalı faciəsi yaxınlaşırdı, döyüşlər açıq-gizli davam edirdi. Ermənilərdən bir neçə əsir tutmuşduq. 
Onlar bizə deyirdilər ki, Xocalını məhv etmək üçün böyük hücum planı hazırlanıb: Sumqayıt hadisəsinin 
ildönümünü Xocalıda qeyd edəcəyik. Bu barədə əlaqədar təşkilatlara telefonla məlumat verdim. Rəhbərlikdən 
xahiş etdim ki, təcili tədbir görməsələr, bizi məhv edəcəklər. Amma heç bir reaksiya olmadı. Sanki 
müraciətlərimiz, teleqramlarımız qırx arşın quyunun dibinə düşürdü. İnanın, dərdimizi daşa-divara danışsaydıq, 
onlar da yumşalardı. Amma rəhbərlərimizin ürəklərinə rəhm, mərhəmət gəlmirdi. 

Fevralın 22-si günü telefon zəng çaldı. Dəstəyi götürdüm. Tamerlan Qarayev idi. Bu, onun sözləridir: 
"Mən gəlmişəm. Ağdamdayam. Hər şey yaxşı olacaq. Sabah səhər çayımızı Xocalıda içəcəyik." Sevinc-
fərəhimiz yerə-göyə sığmadı. Sanki dünyanın bütün naz-nemətini biz xocalılılara verdilər... 

T.Qarayev adi, sıravi adam deyildi. Ali Sovetin sədrinin müavini idi. Respublika rəhbərliyini təmsil 
edirdi. Əgər o, məsuliyyətlə belə söz deyir, vəd verirdisə, demək, ona inanmalıydıq. Amma... 

Nəhayət, dünyada məşhur sənət əsəri "Pompeyin son gecəsi" tablosunda təsvir olunan hadisə kimi 
müdhiş, faciəli, qanlı soyqırım - Xocalının son gecəsi gəlib çatdı. Həmin gün təxminən saat 23-ə kimi mən, bir 
də sözün əsl mənasında, qəhrəman, ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülən Əlif 
Hacıyevlə ratsiyada qışqıra-qışqıra, bağıra-bağıra qaldıq. Lakin harayımız, həşirimiz özümüzünkülərə çatmadı. 
İmdadımıza, köməyimizə bir kimsə yetmədi. Nəhayət, üç saat davam edən mühasirə dairəsi daraldı. Çoxsaylı 
ağır, uzaqvuran hərbi texnikanın hamısından eyni zamanda üstümüzə atəş başlandı. Yer-göy lərzəyə gəldi. Evlər 
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od tutub yanırdı. Qadınların, uşaqların naləsi, qışqırığı ərşə qalxmışdı. Bütün ümid yerimiz kəsilmişdi. 
Bilmirdik neyləyək. Axırda məcburiyyət qarşısında qalıb ratsiya ilə Şuşaya dedim ki, "qradları, "alazan"ları düz 
üstümüzə yönəldin. Düşmənlər artıq Xocalıya soxulmuşdular. Biz ölürüksə, qoy onlar da qırılsınlar. "Qrad" 
nədir, heç avtomat gülləsi də atılmadı. Biz gecə saat 3-ə işləyənədək müdafiə olunduq. Lakin o qədər texnikanın 
qarşısında hücumu dayandırmaq mümkün deyildi. Həmin gecəki basqında 366-cı alayın bütün canlı qüvvəsi, 
texnikası iştirak edirdi. O şaxta-boranda qadınlar, uşaqlar ayaqyalın, yarıçılpaq vəziyyətdə Qarqar çayını keçib 
15-16 kilometr məsafəni meşə yolu ilə Ağdama tərəf istiqamət aldılar. Hava işıqlananda biz artıq Ağdamın 
ərazisinə çatmışdıq. Yenə köməyə gələn olmadı. Əsgəran-Naxçıvanik yolunun üstündə, Ağdamın cəmi iki-üç 
kilometrliyində ermənilərin güclü hücumuna məruz qaldıq. Orada çoxlu tələfatımız oldu. Biz Xocalının özündə 
cəmi 70-80 adam itirmişdik. Çox güclü qırğın, böyük tələfat bu istiqamətdə oldu. Bütün bunlar gözlərimizin 
qarşısında vəhşiliklə, amansızlıqla törədildi. Biz müdafiə olunmaq üçün kiçik dəstələrə bölündük ki, vuruşaq, 
dinc əhali keçə bilsin. Elə dəstəmiz oldu ki, vuruşa-vuruşa mühasirədə qaldı. Onlardan biri mən olduğum dəstə 
idi. Biz iki gün meşədə qaldıq. Beş nəfərimiz yaralandı, beşimiz isə vuruşurduq. 

Bu müsibəti görə-görə, yaşaya-yaşaya bir təhər, fevralın 27-də Ağdama yetişdik. 
Mən Təşkilat Komitəsinin qərargahına getdim. Burada heç kim yox idi. Respublika rəhbərliyini təmsil 

edənlər qaçıb Ağdamdakı istehkamçı batalyonun binasına doluşmuşdular ki, birdən xocalılılar gəlib onlara bir 
xəsarət yetirərlər. Qərargahdakı hökumət telefonunu götürüb Prezident Aparatına zəng etdim. Dəstəyi qaldıran 
rus dilində cavab verdi ki, bəs prezident yoxdur. Dedim, Ali Sovetin sədrini ver. Dedi, yoxdur. Dedim ki, məni 
Nazirlər Sovetinin sədri ilə calaşdır. Dedi, yoxdur. Qaldım çarəsiz. Neyləyim, necə edim? Dərdimizi kimə 
danışım, kimdən kömək istəyim? Axı adamlarımızın bir çoxu, dünyasını dəyişənlərin isə hamısının meyitləri 
meşədə qalıb... Şuşa ilə danışdım. Mənə min sifətli Rəhim Qazıyev cavab verdi. Dedim ki, respublika 
rəhbərlərindən heç kimi tapa bilmirəm. Mən rəsmi məlumat, telefonoqram verirəm, qəbul elə və kütləvi 
informasiya vasitələrinə yay ki, belə bir müsibət baş verib, yüzlərlə tələfat olub. Bu istəyimiz də quyunun dibinə 
düşdü. Əksinə, yalan məlumat yaydılar ki, guya Xocalıda iki nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. 

Xocalı faciəsindən sonra deputat-istintaq qrupu yaratdılar. O qrup xeyli müddət fəaliyyət göstərəndən 
sonra Ali Sovetin iclasına bir "bədii əsər" gətirib çıxartdı. Məlum olmurdu ki, bu, istintaq materiallarıdır, yoxsa 
hansısa bir roman, povestdir. Onların hazırladıqları həmin materialda səkkiz nəfər günahlandırıldı: Ayaz 
Mütəllibovdan başlayaraq o vaxt məsuliyyət, vəzifə sahibi olanlar - cəmi səkkiz nəfər. Bu gün həmin səkkiz 
nəfərdən yalnız biri haqlı cəzasını alıb - Fəhmin Hacıyev. O da başqa səbəbə, özgə bir maddə ilə. 

O vaxtlar Respublika Prokurorluğunun istintaq qrupu da fəaliyyət göstərdi. Amma... Xocalı faciəsinə 
yox, xocalılılara yox, bütövlükdə xalqımıza qarşı göstərilən laqeydlik ilə. 

Möhtərəm prezident cənab Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışına qədər Xocalı soyqırımı demək olar 
ki, unudulmuşdu. Xocalı faciəsi elə təbliğ olunmalıdır ki, ermənilər tərəfindən törədilən bu soyqırım onların iç 
üzünü bütün dünyaya göstərsin. Bu birinci faciə deyildi ki, ermənilər başımıza gətirirdilər. Cənab Heydər 
Əliyevin prinsipial mövqeyi olmasaydı, yəqin ki, belə biganəlik hələ də davam edəcəkdi. Şükürlər olsun ki. artıq 
tərəqqipərvər dünya ictimaiyyəti bizim haqq səsimizi eşitməyə başlayıb. 

Xocalı faciəsi bizim qəlbimizdə əbədi, heç vaxt sağalmayan yaradır. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 
keçən gecə erməni faşistləri bizim körpələri, qocaları, cavanları, qız-gəlinləri amansızcasına qətlə yetiriblər, 
əziblər, yandırıblar. Ermənilərin törətdikləri soyqırım təsadüfi yox, düşünülmüş, planlı şəkildə həyata 
keçirilmişdi. 

Bütün sarsıntılara, əzablara, işgəncələrə baxmayaraq, doğma ata-baba yurd yerlərimiz biz xocalılıları 
gecə-gündüz çağırır. Möhtərəm prezidentimiz cənab Heydər Əliyevin qayğıkeşliklə dediyi bu sözlər isə həm 
bizlərə təskinlik verir, həm də gələcəyə inamımızı artırır: 

- Əmin ola bilərsiniz ki. bütün varlığımı. təcrübəmi, biliyimi, həyatımı Azərbaycan xalqının belə 
ağır vəziyyətdən çıxmasına həsr edirəm, bundan sonra da edəcəyəm. Azərbaycan xalqının xoşbəxt 
gələcəyinə həsr edəcəyəm. Ümidvaram ki, biz qarşımıza qovduğumuz məqsədlərə nail olacağıq. Mən 
nəinki bu ümidlərlə yaşayıram, bu ümidlərin çin olması üçün, bu ümidlərin həyata keçməsi üçün gecə-
gündüz fəaliyyət göstərirəm. 

 
“Azərbaycan”.-2003.-26 fevral.-№45.-S.4. 
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Cinayətkarlar cəzasız qalmayacaq 
 

Xocalı faciəsi bir tərəfdən erməni işğalçılarının 
vəhşiliyinin nəticəsi olubsa, ikinci tərəfdən də bizim dövlət 
orqanlarının, o vaxt respublikaya rəhbərlik edən səlahiyyətli 
şəxslərin cinayətkarlığı, etdiyi cinayətlər nəticəsində və hətta deyə 
bilərəm, xəyanətlər nəticəsində olubdur. 

Heydər ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Eldar ƏHMƏDOV,  
Respublika baş prokurorunun böyük köməkçisi, ədliyyə müşaviri, Xocalı istintaq qrupunun üzvü 
 

Eldar Əhmədov 1988-ci il-də Kazan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib və bir 
müddət SSRİ Baş Prokurorluğunda çalışıb. O, Azərbaycanda baş verənlərə - ermənilərin torpaqlarımızın 
işğalına yönəlmiş məkrli niyyətlərinə və təcavüzünə dözməyərək respublikamıza qayıdıb. 1991-ci ilin 
avqustundan Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 
üzrə mühüm işlər müstəntiqi vəzifəsində çalışmağa başlayıb. Həmçinin vilayətin Əskəran rayonu 
ərazisində törədilən cinayətlərin istintaqını aparan qrupun rəhbəri olub. Daha sonra isə Xocalı faciəsini 
araşdıran istintaq qrupunun tərkibində çalışıb. 

 
* * * 

1991-ci ilin avqustunda biz Şuşada yerləşmişdik. O zaman keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində, 
ətraf kəndlərdə vəziyyət olduqca dözülməz idi. Hər gün son dərəcə dəhşətli hadisələrlə qarşılaşırdıq. Erməni 
quldurları vilayətin kəndlərinə açıq-aşkar hücuma keçir, təcavüzkar niyyətlərini həyata keçirirdilər. Amma 
Ermənistan tərəfi bu hadisələrdə öz iştirakını inkar edir, hücumları bir qrup "boyevikin" ayağına yazırdı. 
Rəhbərlik etdiyim istintaq qrupunun üzvlərinin əsas məqsədi isə günahsız insanların qanma bais olan əsl 
cinayətkarları üzə çıxarıb onları geniş ictimaiyyətə tanıtmaq, xalqın mühakiməsinə vermək idi. Hamıya məlum 
idi ki, torpaqlarımıza basqın edənlər təkcə erməni yaraqlıları deyildi. Bu təcavüzün arxasında daha böyük 
qüvvələr dururdu. Əsas məqsədimiz də həmin qüvvələrin işğalda iştirakını sübuta yetirmək idi. Cəmilli və 
Meşəli kəndləri xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla yandırılan zaman qaçıb canını qurtaran kənd camaatını 
istintaqa cəlb edir, onları dindirirdik. Hamının fikri yekdil idi. Onlara hücum edənlər erməni yaraqlıları deyil, 
müxtəlif texnika ilə silahlanmış hərbçiləridi. Kənd camaatının fikirləri hərbi hissədən qaçan əsgərlərin sözləri ilə 
də üst-üstə düşürdü. 

Xankəndində yerləşdirilən SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 4-cü ordusunun 23-cü diviziyasına məxsus 366-cı 
alayın tərkibində xidmət edən zabit və əsgərlər bir nəfər kimi ermənilərin işğalçılıq niyyətlərini həyata 
keçirirdilər. Öz həyatlarından qorxan əsgərlərin bir qismi isə fürsət düşdükcə gizli yollarla hərbi hissəni tərk 
edirdilər. Qaçan əsgərləri istintaq qrupunun üzvləri ətraflı şəkildə danışdırır, əsl həqiqəti üzə çıxarmağa 
çalışırdılar. Artıq istintaqla müəyyənləşdirildi ki, bu irihəcmli hücum əməliyyatların müasir texnika ilə təpədən 
dırnağa qədər silahlanmış 366-cı motoatıcı alayın komanda heyəti və hərbi texnikası həyata keçirir. 1992-ci il 
fevralın 25-də saat 22 radələrində Xocalı şəhərinə hücumda ermənilər tərəfindən mayor Ohanyan Seyran 
Muşeqoviçin komandası altında 366-cı alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixin komandası altında 3-cü 
batalyonu, I batalyonun qərargah rəisi Çitçyan Valeri İsayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni 
millətindən olan zabit və praporşiklər, tanklar, piyadaların döyüş maşınları, toplar, D-30 saylı qaubitsa və digər 
müasir hərbi texnika iştirak etmişdir. 

İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, erməni silahlı qüvvələri Xocalı şəhərinə gecə saat 22 radələrində 
quldurcasına basqım etmiş, əvvəlcə şəhəri şiddətli artilleriya atəşinə tutmuş, sonra isə çox-saylı ağır 
tanklar, PDM və bronetransportyorlar vasitəsilə şəhərə daxil olmuş, evlərində yatmış dinc əhalini 
vahiməyə salaraq onları vəhşicəsinə məhv etməyə başlamışlar. Bu zaman qadın, uşaq və ya qocaya aman 
vermədən qarşılarına çıxanı atəşə tutmuş, tank, PDM və digər texnika altına salaraq əzmiş, məhv 
etmişlər. 

Azğınlaşmış ermənilər azərbaycanlıları xüsusi amansızlıqla, işgəncə verərək öldürürdülər. Onlar 
mühasirədən çıxıb qaçmağa müvəffəq olmuş azərbaycanlıları da yollarda, keçidlərdə, meşələrdə pusqu quraraq 
tutur, vəhşicəsinə məhv edirdilər. 

İş üzrə şahid kimi dindirilmiş 366-cı alayda hərbi xidmətdə olmuş P.Y.Antipinin ifadələri ilə 
təsdiq olunmuşdur ki, 2-ci batalyonun komandiri S.Ohanyan erməni yaraqlıları ilə əlbir olmuşdur. 
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Mayor Ohanyan, leytenant Buqayenko, leytenant Potapov, kapitan Fotimski, kapitan Krut, baş leytenant 
Svinçev, leytenant Dobrınski, kapitan Bobılev, kapitan Minin, baş leytenant Mirxaydarov azərbaycanlı 
yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulmasında iştirak etmişlər. Erməni yaraqlıları Antipinə də 
azərbaycanlılara qarşı döyüşmək üçün 3.000 rubl təklif etmiş, imtina etdikdə isə onu döymüşlər. Alayın 
erməni millətindən olan praporşikləri, həmçinin özbəklər Popov və Duşmanovu, Ukraynadan olan bir 
əsgəri döyərək azərbaycanlılara qarşı döyüşməyə məcbur etmişlər. Döyülmə nəticəsində ukraynalı 
əsgərin iki qabırğası sınmışdır. Antipini 1991-ci ilin dekabrında starşina Xaçaturyan döyərək 
azərbaycanlılara qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyə məcbur etmişdir. Ona görə də Antipin 366-cı 
alayı tərk etmişdir. 

Sıravi əsgər B.N.Zuyevin ifadəsi ilə müəyyən edilmişdir ki, 2-ci batalyonun zabitləri S.Ohanyan, 
Tevosyan, Arutyunov əsgərləri azərbaycanlı yaşayış məntəqələrini atəşə tutmağa məcbur etmişlər. Mayor 
Yevgeni Nabokix hərbi texnika ilə 1991-ci ilin dekabrında Cəmilli kəndinin işğalında iştirak etmişdir. Kəşfiyyat 
rotasının komandiri Plotnikov azərbaycanlılara qarşı hərbi əməliyyatlarda fəallıq göstərmişdir. 

366-cı alayda xidmətdə olmuş sıravi əsgərlər Y.N.Lyaxoviç, A.A.Bondaryev, İ.A.Yurkovun 
ifadələri ilə müəyyən edilmişdir ki, alayın zabitləri Mirxaydarov, Boqaçov, Kurçatov, Matfullin Malıbəyli 
kəndinin işğalında hərbi texnika ilə iştirak etmişlər. Gecə reydlərinə 12-dən artıq PDM gedirmiş. 
Zabitlərdən Ohanyan, Ayrapetyan, Piotnikov, Yefimov, Matveyev, Tevosyan azərbaycanlılara qarşı 
hərbi əməliyyatlarda iştirak etmişlər. 

Y.N.Lyaxoviç və A. A. Bondaryevin dindirilməsinin videoçəkilişi aparılmış və videokaset cinayət işinə 
əlavə edilmişdir. 

Bu cür faktlar istənilən qədərdir. 
Beləliklə, istintaq zamanı toplanmış sübutlarla erməni silahlı qüvvələri ilə 366-cı alayın komanda 

heyətinin Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisinə qarşı soyqırım cinayəti etməsi tam təsdiq olunmuşdur. 
Cinayət törətmiş ermənilər və 366-cı alayın zabit, praporşik və əsgərləri respublikamızdan 

kənarda olduğundan onların haqqında tam və ətraflı məlumatlar toplamaq, onları məsuliyyətə cəlb 
etmək mümkün olmamışdır. Ona görə də Xocalı şəhər əhalisinə qarşı soyqırım etmiş cinayətkarların 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən mühakimə olunması üçün tədbirlər görülməsi zəruridir. 

BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 A saylı "Soyqırım cinayətinin qarşısının 
alınması və ona görə cəza barədə" Konvensiyasının 2-ci maddəsində hər hansı milli qrupun tam və ya 
qismən məhvinə yönəldilmiş hərəkətlər soyqırım hesab olunur. Konvensiyanın IX maddəsinə əsasən "bu 
və ya digər dövlətin soyqırımında məsuliyyəti barədə mübahisələr, mübahisə edən tərəflərdən birinin 
tələbi ilə beynəlxalq məhkəməyə verilə bilər". 

Bundan başqa, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən xüsusi yaradılmış Beynəlxalq Tribunal da 
Xocalı şəhər əhalisinə qarşı törədilmiş soyqırım cinayəti barədə materialları icraatına qəbul edə bilər. 
Beynəlxalq təcrübədə belə hallar olmuşdur. Buna BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22 fevral 1993-cü il tarixli 808 
saylı, 25 may 1993-cü il tarixli 827 saylı qərarları ilə keçmiş Yuqoslaviya ərazisində bəşəriyyətə qarşı edilmiş 
cinayətlərə baxılmasından Ötrü Beynəlxalq Tribunalın yaradılmasını misal göstərmək olar. Bu tribunal 
indiyədək fəaliyyət göstərir. 

Ona görə də Azərbaycan Respublikası tərəfindən Xocalı şəhəri əhalisinə qarşı soyqırım cinayəti etmiş 
Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələri və 366-cı alayın komanda heyətinin cəzalandırılmalarından ötrü 
Beynəlxalq Məhkəmə qarşısında məsələ qaldırılmalıdır. 

Əlbəttə, bütün bunlar Xocalı istintaq qrupunun tərtib etdiyi arayışda tam əksini tapmışdır. Amma bir 
fakt da hamımıza bəllidir ki, Xocalı soyqırımında, bu soyqırımın belə bir dəhşətli miqyas almasında o zamankı 
respublika rəhbərliyinin və onun başında duran Ayaz Mütəllibovun da günahı böyükdür. Öz vətəndaşlarının 
təhlükəsizliyini təmin etmək hər bir hakimiyyətin və hökumətin ilkin vəzifəsidir. Xocalı köməksiz qalanda, ona 
qarşı hücum planının hazırlanması faktı artıq hamıya məlum olanda isə A.Mütəllibov başda olmaqla 
Azərbaycanın o zamankı iqtidarı öz vəzifə borcuna cinayətkarcasına yanaşaraq əhalini xilas etməkdən ötrü 
lazımi tədbirlər görmədi. Bununla da onlar xəyanətə yol verdilər. Bu isə bağışlanmazdır. Halbuki A.MütəIlibov 
o zaman Ali Baş Komandan kimi böyük səlahiyyətlərə malik idi və tabeliyində kifayət qədər hərbi qüvvə var 
idi. Erməni Silahlı Qüvvələrinə və onların tərkibində vuruşan 366-cı motoatıcı alayın zabit və hərbçi heyətinə 
müqavimət göstərmək bir yana, heç olmasa Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyi dinc əhalini təhlükəli zonadan 
çıxarmaq üçün müvafiq tədbirlər görməli idi. Təəssüflər olsun ki, hər bir azərbaycanlının vicdanı və vətəndaşlıq 
borcuna çevrilməli olan bu vəzifəni səlahiyyətli şəxslər, başda A.Mütəllibov olmaqla yerinə yetirməliydilər. 

Xocalı faciəsinin belə bir dəhşətli miqyas almasında o zaman Azərbaycanda gedən hakimiyyət davası 
da məşum rol oynamışdır. Xalq Cəbhəsi hadisələrə təsir etmək imkanına malik idi. Ancaq cəbhəçilər bu 
faciədən özlərinin siyasi ambisiyalarının həyata keçirilməsi üçün istifadə etməyə çalışdılar. Heç təsadüfi deyil 
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ki, Xocalı faciəsinin baş verməsindən az sonra Xalq Cəbhəsinin nümayəndələri Azərbaycanda hakimiyyəti qəsb 
etdilər. 

Möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra, 1994-cü il fevral ayının 24-də 
parlamentdə bu məsələyə siyasi qiymət verildi. O vaxtdan fevralın 26-sı Xocalı soyqırımı günü kimi qeyd 
olunur və bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Bu faciə ilə bağlı parlamentdə hər il dünya ölkələrinin parlamentlərinə 
bəyanatlar göndərilir. Prezidentimizin 1998-ci ilin martında azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı imzaladığı 
fərmanda da Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə çatdırılmışdır. 2003-cü il fevralın 21-də 
Xoşcalı soyqırımının 11-ci ildönümü ilə əlaqədar dövrün aparıcı partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının, 
Məşvərət Məclisinə daxil olan partiyaların, bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının və ictimaiyyətin on minlərlə 
nümayəndəsinin iştirak etdiyi möhtəşəm mitinqdə çıxış edən natiqlər Xocalı soyqırımını həyata keçirən erməni 
cəlladlarının və Xankəndində yerləşən 366-cı alayın əsgər və zabitlərinin Xocalının dinc əhalisinə qarşı həyata 
keçirdikləri qanlı soyqırımından danışdılar və faciəni törədənləri lənətlədilər. Mitinqdə çıxış edənlər həmçinin 
beynəlxalq ictimaiyyətin, o cümlədən dünya siyasətində həlledici mövqeyə malik olan dövlətlərin, 
demokratiyadan ağızdolusu danışan ölkələrin xocalıların harayına göz yummalarının heç bir sağlam məntiqə 
sığmadığını xüsusi vurğuladılar. Çıxışlarda haqlı olaraq bu fikir də səsləndi ki, beynəlxalq terrorizmin dünyanın 
əksər bölgələrində tüğyan etdiyi, ermənilərin beynəlxalq terroristlərlə sıx əlaqəsinin sübut olunduğu indiki 
zamanda haqq-ədalətə göz yuman heç bir xalq özünü azərbaycanlıların məruz qaldıqları bu cür soyqırımlardan 
sığortalaya bilməz. Məhz buna görə də dünya ictimaiyyəti, dünyanın aparıcı dövlətləri Xocalı soyqırımına siyasi 
qiymət verilməsi və erməni cəlladlarının layiqli cəzalarına çatması üçün həlledici tədbirlər görməlidir. 

 
“Xalq qəzeti”, 26 fevral 2003-cü il 
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Tariximizin və taleyimizin qan yaddaşı 
 
Asif AĞAYEV 

 
Xocalı hadisəsinin əsl mahiyyətini dərk etməkdən ötrü tarixi məqamlara toxunmaq lazımdır. 

Əvvəla, görək "genosid" özü nə deməkdir? 19 min beynəlxalq termini izah edən lüğətdə oxuyuruq: 
"genosid" yunan və latın sözlərinin birləşməsi olub irqi, milli və dini motivlərə görə əhalinin müəyyən 
qrupunun qırğınıdır. 

 
Bu ifadəyə başqa bir izahat da verək: yaxın keçmişi unutmamışıqsa, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 

18 iyul 1988-ci il tarixli iclasında milliyyətcə erməni olan SSRİ Yazıçılar İttifaqı idarə Heyətinin katibi 
V.A.Petrosyanın "Sumqayıtda genosid cəhdi həyata keçirilmişdir" böhtan dolu ifadəsinə hətta əməli işində də 
erməniləri himayə edən M.S.Qorbaçov real və dolğun sayıla biləcək cavab verdi: 

- Genosid müəyyən siyasətdir, kortəbii deyil, mütəşəkkil irqi siyasətdir. Sumqayıtda isə cəmiyyətin tör-
töküntüləri azğınlıq etmişlər. Onların kimliyi aydınlaşdırılmışdır. Genosid hər hansı bir xalq və ya azlıq 
barəsində qəsdən yeridilən qırğın siyasətidir. Nəyə görə, siz quldurların fitnəkarlığını bütün Azərbaycanın 
ayağına yazmaq istəyirsiniz? Burada hansı genosiddən danışmaq olar? Siz bu sözün nə demək olduğunu, onun 
sanbalını bilirsiniz. Siz elə ittihamlar irəli sürürsünüz ki, sonra ömrünüz boyu buna təəssüflənəcəksiniz! 

HAŞİYƏ: Petrosyan təəssüflənməsə də, tarix özü göstərdi ki, onun genosid adlandırdığı Sumqayıt 
hadisəsini törədən tör-töküntülərin başında elə Qriqoryan soyadlı erməni milliyyətindən olan cani dururdu. O, 
özünü azərbaycanlı kimi göstərərək bu işdə fəal iştirak etmiş, erməni böhtanından cana doymuş azərbaycanlıları 
erməniləri qırmağa çağırmışdır. Sonralar cəzasını alaraq 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. 

"Genosid" ifadəsi barədə izahatlardan sonra yenə də qərəzsiz mənbələrə istinad edək: DQMV-də milli 
münaqişəyə cəlb edilmiş 366-cı rus atıcı alayında xidmətdən boyun qaçırmağa məcbur olmuş rus əsgərləri - 
Yuri Yaxoviç, Aleksey Bondarev, Pavel Antiniu və Pavel Zuyev "İzvestiya" qəzetinin 4 mart 1992-ci il tarixli 
nömrəsindəki ifadələrində göstərirdilər ki, 25 fevral 1992-ci ilə kimi Dağlıq Qarabağın erməniləri Xocalı 
şəhərini tutmağa qadir deyildilər. Ancaq 366-cı alay erməni millətçilərinə texnika və canlı qüvvə ilə köməklik 
etdikdən sonra onlar Xocalını hər tərəfdən atəşə tutdular. 

Əsgərlərin sözlərinə görə, onlarla planlı şəkildə ideoloji iş aparılırmış. Y.Yaxoviç söyləyir ki, onlara 
xristian olduqlarına görə müsəlmanlara qarşı vuruşmalı olduqları təbliğ edilirmiş. 

A.Bondarev isə söyləyir ki, hələ Xocalı hadisəsindən əvvəllər də onların alayının köməyi ilə 
Kərkicahanın necə atəşə tutulduğunu da öz gözləri ilə görmüşdü. 

Rus əsgərləri şahidləri olduqları hadisələrdə 366-cı alayda xidmət edən erməni millətindən olan mayor 
Yeqanyanın, kapitan Arutunyanın da yaxından iştirak etdiklərini göstərmişlər. Həmin rus əsgərləri göstərirdilər 
ki, gördükləri haqsızlıqlara dözə bilmədikləri üçün də alaydan qaçmağa məcbur olmuşlar. 

Bəli, Dağlıq Qarabağda baş vermiş bütün hadisələrin əsas səbəbkarları erməni millətçiləri, onların 
təhrikçiləri və havadarları idi. Məhz bu səbəbkarların "fəaliyyəti" nəticəsində Dağlıq Qarabağda əsrin ən 
dəhşətli faciəsi - Xocalı soyqırımı törədildi. Bu faciədə 613 nəfər şəhid oldu, 1275 nəfər əsir düşdü, 7 ailə tama-
milə məhv edildi, 27 ailənin isə hərəsinin ocağında cəmi 1 nəfər sağ qaldı. 

Xocalı soyqırımındakı insanlığın üzünü qızardan vəhşiliyi görəndə tam yəqin edirsən ki, ermənilərin 
vəhşiliyi doğrudan da ən yırtıcı heyvanların vəhşiliyindən üstündür. 

Qarabağ savaşının ilk vaxtlarından nə zamansa ermənilərin azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğın 
törədəcəklərini hiss edirdik. Buna sovet ordusunun onlara açıq-aşkar havadarlıq etmələri zəmin yaradırdı. Mən 
də bu hisslərin hökmü ilə hər gün öz işimlə bahəm cərrahiyyə şöbəsində "növbədə" dururdum. Fikirləşirdim ki, 
kütləvi zədələnmələr olarsa. heç olmazsa, cərrahlarımıza kömək əlimi uzadım. Elə düşündüyüm təki də oldu. 
1992-ci ilin fevral ayının 28-də Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə Xocalıdan o qədər 
zərərçəkən gətirdilər ki, şöbədə yer tapılmadı. Mən dərhal xəstəxananın terapiya şöbəsinin palatalarını 
boşaltdırıb donmadan və yüngül yaralanmadan xəsarət almış 87 nəfəri burada yerləşdirdim. Donma ilə müalicə 
etdiyim xəstələrin arasında güllə yarası alanlar da var idi. Onlar söyləyirdilər ki, düşmən onlara qaçıb canlarını 
qurtarmağa belə aman vermir, amansızcasına gülləbaran edirdilər... 

366-cı atıcı alayın əsgərlərinin, yüzlərlə şahidin ifadələrindən, eləcə də özümüzün canlı müşahidələri-
mizdən belə bir qəti qənaət yaranır ki, Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı iyrənc siyasətin 
görünən tərəfi olmaqla, tarixin təkzibedilməz bir faktıdır. Xocalı faciəsində iştirak edən silahlı birləşmələrin 
genosid siyasətinin, necə deyərlər, bütün tələblərini lazımınca yerinə yetirmişlər. Elə həmin gün -26 fevral 
1992-ci il XX əsrin Xocalı soyqırımı günüdür. Lakin xalqımızın soyqırımına bu gün də dünya ictimaiyyətindən 
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lazımi siyasi reaksiya verilmir. Əvəzində həyasız erməni millətçiləri öz cinayətlərini ört-basdır etməkdən ötrü 
"erməni genosidi" barədə şivən qoparırlar. 

Bəşəriyyətə məlumdur ki, ermənilərin genosidinin yalnız böhtan olması yüzlərlə tarixi sənədlərdə 
göstərilmişdir. Hətta bu böhtanın təkzib edilməsindən ötrü Vaşinqtonda Türk-Amerika Assosiasiyası 
Assambleyası tərəfindən dəlillər dolu sənədlər toplusu da yaradılmışdır. Həmin toplu "Erməni genosidi: əfsanə 
və reallıq" adlanır. Bu topluda saysız-hesabsız faktlarla "erməni genosidi" ifadəsinin böhtan olması açıq-aydın 
sübuta yetirilir. Topluda, əksinə, türklərin bir çox dahi şəxsiyyətlərinin erməni terrorunun qurbanı olması 
faktları açıqlanır. 

"Erməni genosidi" ifadəsinin iftira olmasını təsdiqləyən bir fikri də nəzərə çatdıraq. Adı çəkilən 
toplunun 1992-ci ildə rus dilində nəşr olunmuş tərcüməsinin 34-cü səhifəsinin 19-cu abzasında göstərilir ki, 
ümumiyyətlə, Anadoluda 600 min nəfər erməni, 2,5 milyon nəfər müsəlman həlak olmuşdur. Göründüyü kimi, 
ermənilərin 1915-ci ildə Türkiyədə, 1988-ci ildə Azərbaycanda, Sumqayıtda baş verən hadisələrə "erməni 
genosidi" donu geyindirib bəşəriyyətə tanıtmaq cəhdləri əsassızdır. Türkiyədə ermənilər arasındakı tələfat ancaq 
döyüş əməliyyatlarında baş vermişdir (fakt isə göstərir ki, həmin döyüşlərdə türklər ermənilərdən qat-qat artıq 
itkilər vermişlər). Sumqayıt hadisələrində isə milliyyətcə erməni olan Qriqoryanın özünü azərbaycanlı qələminə 
verərək ermənilərin haqsızlıqlarından qəzəbi kükrəyən azərbaycanlıları erməniləri qırmağa təhrik etməsi nəticə-
sində bir neçə nəfər qətlə yetirilmişdir. Bu isə hətta həmin vaxt SSRİ kimi böyük bir dövlətin başında duran və 
erməniləri müdafiə edən M.S.Qorbaçovun təbirincə desək, genosid deyil, bir qrup adamın, Qriqoryanın 
çağırışına qoşulan kəslərin çılğın hərəkətidir. Bu hadisələr mahiyyət etibarilə genosidlə heç cür uyğunlaşmır. 

Xocalı hadisəsi isə mahiyyətcə tamam başqadır. Belə ki, qərəzsiz rus əsgərlərinin, yüzlərlə yaralının və 
həkimlərin canlı müşahidələri nəticəsində görünür ki, Xocalı hadisəsi həqiqətən də planlı şəkildə erməni 
birləşmələrinin azlıqda qalmış azərbaycanlılara qarşı yeritdikləri qırğın siyasətinin nəticəsidir. Bax, bu, əsl 
genosiddir! Ancaq çox əfsuslar ki, xalqımıza qarşı ermənilərin törətdikləri belə bir soyqırımın səsi 
Azərbaycanın hüdudlarından kənara çıxa bilmədiyi halda, ermənilərin uydurduqları "erməni genosidi" iftirası 
demokratik, sivil ölkə kimi tanınan Amerika, Fransa kimi dövlətlərin parlamentlərinə yol taparaq bəzən qəbul 
olunmasa da, bəzən də tanınıb. 

"Erməni genosidi"nin Fransa parlamentində qəbul edilməsi dünyanın bir çox ədalətpərvər xalqları, hətta 
ermənilərin içərisində olan ədalətli adamları da narahat edir. 

Türkiyədə erməni dini icmasının məsul nümayəndəsi Fransa parlamentinin "erməni genosidi"ni qəbul 
etməsindən sonra verdiyi bir sıra müsahibələrində öz narazılığını ifadə edərək tarixdə heç bir erməni genosidinin 
olmadığını, Fransanın başqa bir dövlət kimi onun millətinin hadisəsinə soyqırımı kimi qiymət verməsini 
pisləmişdir. 

Real faktlarla sübuta yetirilən Xocalı soyqırımına beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən düzgün siyasi qiymət 
verilməməsi, əvəzində "erməni genosidi" kimi tarixi bir saxtakarlığın siyasi meydana atılıb ona münasibət 
bildirilməsi dövrümüzün indiki anını tarixə saxtakarlıq zamanı kimi həkk etməyəcəkmi? 

Meydana savadlı tarixçilərimiz, hüquqşünaslarımız çıxmalıdır. Əgər nahaqqı yazan, onu doğru kimi 
qəbul etdirən ermənilərin layiqli cavablarını bu gün verməsək, onların sabah yeni siyasi oyunlar çıxaracağı 
indidən də məlumdur. 

 
“Azərbaycan”.-2003.-26 fevral.-№45.-S.5. 
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Biz Xocalıya qayıdacağıq! 
 
Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar dünən keçirilmiş anma mərasimində bu fikir dərin inam hissi 

ilə dönə-dönə vurğulanmışdır 
"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." 

Heydər Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Dünən Azərbaycan bəşər tarixinə yazılmış ən dəhşətli faciələrdən biri olan Xocalı soyqırımının növbəti 

ildönümünü qeyd etdi. Ölkə ağır hüzn, qəm kədər içində 11 il əvvəl ermənilər tərəfindən törədilmiş qanlı faciə 
zamanı amansızlıqla qətlə yetirilmiş soydaşlarımızın əziz ruhu qarşısında baş əydi, qara mərmərlərin üstünə 
şəhid qanları kimi al qərənfillər düzdü. Respublikamızın bütün şəhər və rayonlarında Xocalı soyqırımının 
ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimləri keçirildi, ehsan süfrələri açıldı, şəhidlərin ruhuna dualar oxundu, 
düşmənə nifrinlər yağdırıldı. 

Xətai rayonu ərazisində Xocalı şəhidlərinin şərəfinə ucaldılmış xatirə abidəsi önündə keçirilən mərasim 
ən yaddaqalan tədbirlərdən biri oldu. Bu arada kiminsə ucadan dediyi bir bənd şer natiqləri dinləməkdən daha 
çox göyərən otara baxıb fikrə dalan insanları xəyaldan ayırdı: 

 
Təbiətin ərşə qalxdı harayı, 

Xocalının bu İl yazı gəlmədi. 
Külə döndü gözəlliklər sarayı, 
Xocalının bu il yazı gəlmədi... 

 
İzdiham arasında gözünün yaşını silənlər, hıçqıranlar da oldu... 
Xocalı soyqırımını törədənlər, həmin dövrdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş ;əkslər bir daha dönə-dönə 

lənətləndi. (Xocalı Xeyriyyə Cəmiyyətinin rəhbəri, əslən Xocalıdan olan, 11 il əvvəl yüzə qədər yaxın 
qohumlarını itirmiş el ağsaqqallı Səkir Məmmədov bu illərdə onu düşündürən suallara televiziya çıxışında yenə 
cavab axtardı: 1992-ci il fevral ayının 26-na qədər hər dəfə ermənilər Xocalıya panda Xankəndi Ağdamdan və 
Şuşadan cavab atəşə tutulduqdan sonra ermənilər susardılar. Bəs nə üçün həmin gün Xankəndinə bizim 
mövqelərimizdən atəş açılmadı? Bəs Xocalını xilas etmək üçün Əsgərana qədər gedib çatmış qoşunlarımız nə 
üçün geri qaytarıldı? Bu təxribatın arxasında kimlər dayandırdı kişi bu suallara yenə də cavab ala bilmədi. 
Amma o da, başqaları da yaxşı bilir ki, Xocalı faciəsinə görə yaxasından tutulmalı, ədalət məhkəməsinə 
verilməli şəxslər az deyil. Bəkir Məmmədov və onun kimi düşünənlərin vətən xainləri üçün qiyamət gününün 
uzaqda olmadığına dərin inamları var. Bu inam gec-tez doğrulacaq, mütləq doğrulacaq! 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar xalqımıza 
müraciətində də belə bir fikir vurğulanır ki, bu gün dövlətimiz, xalqımız iqtisadi, siyasi və mənəvi cəhətdən 
müqayisə olunmaz dərəcədə güclənib, respublikamız dünya siyasətinin mühüm faktorun çevrilib. Şübhəsiz ki, 
bütün bunlar Ermənistan Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uyğun 
şəkildə həlli, ərazilərimizin, deməli, Xocalının da azad edilməsi üçün əlverişli imkan yaradır. Xalqımız, 
dövlətimiz nəyin hesabına olursa-olsun, işğal olunmuş torpaqlarımızın geri qaytarılması əzmindədir. ABŞ 
prezidenti Corc Buşun dəvəti ilə hazırda Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev 
Amerikanın hakimiyyət dairələrinin nümayəndələri ilə görüşlərində də bu fikri dönə-dönə vurğuladı. Prezident 
Heydər Əliyevin ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ tərəfdən həmsədri Rudolf Perina ilə görüşdə dediyi"... bu 
münaqişənin indiyədək həll edilməmiş qalması mümkün deyil. Azərbaycan xalqı, dövlətimiz vəziyyətin bundan 
sonra da belə davam etməsi, torpaqlarımızın işğal altında qalması ilə razılaşa bilməz"- fikrinin arxasında ciddi 
mətləblər durduğunu dərk etmək üçün heç də diplomat olmaq vacib deyil.  

Azərbaycan rəhbəri "Şərq-Qərb enerji dəhlizi reallıqdır" mövzusunda Vaşinqtonda keçirilmiş beynəlxalq 
konfransda söylədiyi nitqdə də xüsusi vurğulamışdır ki, Ermənistan Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
hələ də aradan qaldırılmayası bölgənin iqtisadi əməkdaşlıq üçün çox böyük imkanlarını məhdudlaşdırır. "Biz 
münaqişənin sülh yolu ilə həllinə tərəfdarıq, lakin xalqımız torpaqlarının bundan sonra da işğal altında 
qalmasına heç cür razı ola bilməz" deyən Heydər Əliyev dünyanın diqqətinə bir daha çatdırdı ki, Qarabağın, 
bütövlükdə isə ermənilər tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımızın taleyi bizi bir an da olsa rahat buraxmır, daim 
düşündürür. 
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Bəli, Heydər Əliyevin bu sözlərindən belə bir nəticə alınır ki, qoy ermənilər və onların havadarları 

bilsinlər: Azərbaycan xalqının səbrinin, dözümünün həddi bir gün qurtaracaq və onda xalqımıza 15 ildən bəri 
müsibətlər, qanqadalar, faciələr, soyqırımları gətirən Ermənistan millətçiləri tarixin məhkəməsi qarşısında cavab 
verməli olacaqlar. 

Şübhəsiz, o vaxt Xocalı soyqırımını törədənlərin cəzası daha ağır olacaq. Hələliksə, xalqımız hər il Xocalı 
faciəsinin ildönümünü milli matəm günü kimi qeyd edir, bu soyqırımını törədənlər üçün ədalət məhkəməsinin 
qurulacağı günün uzaqda olmadığı inamı ilə yaşayır. 

26 fevral 2003-cü il. Saat 17.00. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı ilə hər il olduğu kimi 
dünən də həmin dəqiqədə ölkə ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 
edildi. 

Allah rəhmət eləsin! 
Xoşbəxt günlərimizin gələcəyinə, Xocalıya, işğal olunmuş digər torpaqlarımıza qayıdacağımıza  

bəslədiyimiz inam tezliklə yerinə yetsin!  
 

Telman Qafar 
 

"İki sahil”.- 2003.- 27 fevral.- N46.-S.3 
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Zaman da bu dərdi unutdura bilmir 
 
İ.ƏLİYEVA 

 
XX əsr bir çox qanlı hadisələrin, soyqırım və etnik təmizləmələrin şahidi olmuşdur. Xocalı faciəsi isə 

bunların ən dəhşətlisidir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən qanlı-qadalı, müdhiş bir gecədə azğınlaşmış 
erməni quldurları özlərinin muzdlu xarici havadarlarının köməyi ilə Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər. 366-cı 
alaya məxsus çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə yandırıldı və dağıdıldı. Erməni təcavüzündən qorxuya 
düşən əhalinin dağların döşündə gülləbaran edildiyini, ixtiyar qocanın, qız-gəlinlərin, uşaqların, qundaqdakı 
körpələrin, ağ-birçək anaların görünməmiş vəhşiliklə qətlə yetirildiyini ilk dəfə televiziyada görəndə dəhşətdən 
hamının dili tutuldu. Ermənilər XX əsrin sonlarında sivilizasiyalı bəşəriyyət üçün üz qaralığı olan Xocalı 
soyqırımını törətmişdilər. Xüsusi qəddarlığı ilə seçilən bu təcavüz aktı təkcə Xocalı əhalisinə deyil, bütövlükdə 
insanlığa qarşı misli görünməmiş cinayət idi. Bu cinayət nəticəsində insanlar xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla 
qətlə yetirilmişdir. Onlar diri-diri yandırılmış, başları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, dərisi soyulmuş, süngü ilə 
qadın və qızlarımıza işgəncə verilmişdir. Əsrin əvvəllərindən başlayaraq təcavüzkar erməni millətçi-
separatçıları azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə soyqırımı aksiyaları törətmişlər. Bu barədə yaşlılardan, 
böyüklərdən çox eşitmiş, 70 il qatı açılmamış arxiv materiallarını son 10-15 ildə oxumuş, öyrənmişik. İndi 
bilirik ki, 1861-ci ildən başlayaraq ermənilər türklərə qarşı soyqırım siyasəti aparmaq niyyəti ilə müxtəlif terror 
aksiyaları təşkil etmiş, azərbaycanlılar yaşayan kəndləri, obaları talan edib yandırmış, yerlə-yeksan etmişlər. XX 
əsrin əvvəllərində - 1905-1906, 1918-1920-ci illərdə bu azğınlaşmış canilər məskunlaşdıqları Azərbaycan 
torpaqlarında görünməmiş qəddarlıqlar törətmişdilər. 1918-ci ilin martında təkcə Bakıda 12 min azərbaycanlı 
amansız və ağlasığmayan vəhşiliklə öldürülmüş, Quba bölgəsində 122, Şamaxıda 80, Zəngəzurda 115, 
Qarabağda 157 azərbaycanlı kəndi yandırılmışdır. İrəvanda 10 min azərbaycanlını qırmış, 211 kənd 
dağıdılmışdır. Daşnaklar Azərbaycan torpaqları hesabına yaratdıqları Ermənistan Respublikasında öz dədə-baba 
yurdlarında yaşayan 565 min azərbaycanlını məhv etmişdilər. Bu rəqəmləri sadalasaq, böyük bir siyahı alınar. 
Misli görünməmiş qəddarlığın miqyasa sığmadığını nəzərə alaraq hələ o zaman Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
hökuməti martın 31-ni iki dəfə matəm günü elan etmişdi. Azərbaycan xalqına qarşı ermənilərin törətdikləri 
soyqırımına siyasi qiyməti ilk dəfə əsrin əvvəllərində demokratik Azərbaycan hökuməti vermiş və ermənilərin 
1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda törətdikləri cinayətləri təhqiq etmək üçün fövqəladə komissiya 
yaratmışdılar. Komissiya hətta 3500 səhifədən ibarət 36 cildlik geniş material toplamışdır. Azərbaycan xalqına 
qarşı düşmənçilik siyasəti sovet hakimiyyəti illərində də davam etdirilmiş, SSRİ-nin ermənipərəst rəhbərliyinin 
köməyi ilə 1948-1953-cü illərdə qısa bir vaxt çərçivəsində Ermənistandan yarım milyona yaxın azərbaycanlı 
deportasiya edilmiş, yüzlərlə insan isə milli mənsubiyyətinə görə öldürülmüşdür. Ermənilərin bu qanlı və 
avantürist siyasəti iki milyondan çox azərbaycanlının ayrı-ayrı vaxtlarda etnik təmizləmə və soyqırımı 
siyasətinə məruz qalması ilə nəticələnmişdir. Bu gün Ermənistanda bir nəfər də olsun azərbaycanlı qalmamışdır. 
Ən ağrılı məqam odur ki, 70 il ərzində Qafqazda baş verən hadisələr şüurlu surətdə təhrif olunmuş, faktlar 
saxtalaşdırılmış, dünya ictimaiyyətinin nəzərində "əzabkeş, məzlum və incidilmiş erməni xalqı" obrazı 
yaradılmışdır. Riyakarlıq mücəssəməsi olan ermənilər təcavüzkar və cinayətkar olduğu halda, özünü təcavüzün 
və cinayətin qurbanı kimi qələmə verməyə, azərbaycanlılara qarşı düşmənçilik siyasətini pərdələməyə, bununla 
da beynəlxalq ictimaiyyətin rəyini çaşdırmağa səy göstərmişdir. 

Ermənilərin XX əsrin əvvəllərindən bəri havadarlarının himayəsi ilə xalqımıza qarşı yönəltdikləri 
siyasət Xocalıda bütöv əhalinin qeyri-adi vəhşiliklə qətlə yetirilməsilə nəticələnmişdi. 

Bu il Xocalı soyqırımının 11-ci ildönümüdür. Respublikamızın hər yerində, o cümlədən bütün təhsil 
ocaqlarında Xocalı soyqırımı ilə bağlı kütləvi tədbirlər həyata keçirilir. Bakının Nəsimi rayonunun 
məktəblərində fevral ayının 14-dən başlayaraq "Xocalı dərsləri" mövzusunda söhbətlər aparılır, "Azərbaycan 
tarixi", "Ən yeni tarix", "İnsan və cəmiyyət" fənlərinin tədrisində Dağlıq Qarabağda ermənilərin törətdikləri 
vəhşiliklər haqqında həqiqətlər gənc nəslə çatdırılır. Bu dərslərdə gənclərin mərdlik və qəhrəmanlıq ruhunda 
tərbiyə olunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Müəllimlər şagirdlərdə qətiyyətlilik, iradə, cəsarət, şücaət və s. kimi 
keyfiyyətlərin formalaşmasına kömək edən imkanların reallığa çevrilməsinə çalışırlar. Məktəblərdə yurdsevərlik 
və vətənpərvərlik tərbiyəsi gücləndirilir. Yurdsevərlik, vətənpərvərlik tarixin çox-çox uzaq qatlarında insanların 
yaşadığı torpağa, ailəsinə, dövlətinə, adət-ənənələrinə məhəbbəti kimi formalaşmışdır. Bu söhbətlərdə erməni 
sovet hərbi birləşmələrinə qarşı qeyri-bərabər döyüşdə igidliklə vuruşmuş, düşmən qarşısında əyilməmiş 
Azərbaycan övladları, xalqımızın qəhrəmanlıq səhifələri haqqında şagirdlər geniş məlumatlar alır. Faciənin 
ildönümü ərəfəsində Xocalı döyüşlərində canlarını fəda etmiş Azərbaycanın milli qəhrəmanları Əlif Hacıyev, 
Tofiq Hüseynov, Aqil Quliyev, Ələsgər Novruzov, İnqilab İsmayılov, Füzuli Rüstəmov, Araz Səlimov və 
başqalarının əbədi xatirəsini ehtiramla yad edirlər. Rayonun təlim-tərbiyə müəssisələrində Xocalı soyqırımının 
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11-ci ildönümünə həsr edilmiş divar qəzetləri, bülletenlər buraxılmış, guşə və stendlər açılmışdır. Bu gün 
respublikanın bütün məktəblərində soyqırım hadisəsi ilə bağlı əbədi-bədii kompozisiyalar, xatirə gecələri, 
soyqırımla bağlı sənədli filmlərə baxışlar keçirilir, onların müzakirəsi aparılır. Rayonun ümumtəhsil 
məktəblərinin V-XI sinif şagirdləri arasında "Xocalı, qan yaddaşımdır mənim", "Xocalı harayı" mövzusunda 
inşa yazı müsabiqələri təşkil olunmuşdur. 

Rayonun Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi və uşaq - gənclər idman məktəbi birlikdə Xocalı şəhidlərinin 
xatirəsinə həsr edilmiş idman yarışları, iməciliklər, rəsm müsabiqələri keçirmişlər. Fevralın 26-sı bütün 
məktəblərdə ilk dərslər Xocalı soyqırımına həsr olunmuşdu. Şagirdlər Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib ev-
eşiyindən, od-ocağından didərgin düşmüş xocalılılarla görüşmüşdülər. 

Xocalı amansız bir xəyanətin qurbanı oldu. Respublika prezidenti möhtərəm Heydər Əliyevin 
Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində deyilir: "Xocalı soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsini yad edərkən, onların qarşısında hər birimiz vicdan və vətəndaşlıq borcu 
haqqında düşünürük. Bu borcu ödəməyin ən yaxşı yolu Xocalı qəhrəmanlarının uğrunda öz həyatlarını 
qurban verdikləri idealları yaşatmaq, müstəqil Azərbaycan dövlətini qorumaq, onun sərhədlərinin 
toxunulmazlığını, bütövlüyünü təmin etməkdir". 
 

“Azərbaycan”.-2003.-27 fevral.-№46.-S.3. 
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Dünya ictimaiyyəti və beynəlxalq təşkilatlar  
Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verməlidir 

 
Dövlət başçısının müraciətində bu fikir bir daha vurğulanır 

 
V.İSMAYILOVA 

 
İki əsrə yaxın müddətdə böyük ölkələrin himayədarlığı ilə Azərbaycan torpaqlarında sığınacaq 

tapan ermənilər əvvəlcə öz dövlətlərini yaratmaq fikrinə düşdülər, daha sonra xəyali "Böyük 
Ermənistan" ideyasını reallaşdırmaq işinə girişdilər. Bu çirkin niyyətlərinə çatmaq üçün XX əsrin 
əvvəlində torpağında yaşadıqları Azərbaycana, Türkiyəyə arxadan zərbə endirdilər. O vaxtdan 
başlayaraq xüsusi incəliklə, fərqli şəkildə törədilən soyqırımı siyasəti, terrorlar, insanlığa yaraşmayan 
vəhşilik aktları, deportasiyalar, kütləvi qırğınlar ermənilərin öz məqsədlərini həyata keçirməsinə xidmət 
edən cinayət əməlləri kimi qeydə alınmışdır. 

 
Lakin etiraf edək ki, Xocalı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı məqsədyönlü soyqırımı xəttində analoqu 

olmayan, sivil dünyanın, bəşəriyyətin tarixinə qara ləkə kimi düşən, kütləviliyinə, vəhşiliyinə görə insanlığı 
heyrətə gətirən faciələrin ən dəhşətlisidir. XX əsrin sonunda, müasir dünyanın gözü qarşısında, sivil cəmiyyətin 
insan hüquqlarının qorunmasını dövlətlərin ali məqsədi elan etdiyi, işgəncələrə, milli-dini ayrı-seçkiliyə qarşı 
mübarizə apardığı, fövqəladə vəziyyət və hərbi münaqişələr zamanı qadın və uşaqların qorunması qeydinə 
qaldığı bir vaxtda ermənilər 366-cı sovet alayının köməyi ilə yüzlərlə insanı, xəstə, qoca, uşaq, qadın 
olmasından asılı olmayaraq qətlə yetirdi, təhqirlərə məruz qoydu, onlara faşist quldurlarına xas olan vəhşiliklə 
işgəncələr verdi. Ermənilər Xocalı faciəsi ilə özlərinin bir millət kimi mənfur, alçaq xüsusiyyətlərə malik 
olduqlarını, öz niyyətlərinə çatmaq üçün barbar vasitələrə əl atmaqdan çəkinmədiklərini sübut etdilər. Xocalı 
faciəsi amansızlığına, orta əsrlərə xas vəhşilik əməllərinə görə ermənilərin sivil dünyanın, bəşəriyyətin, 
insanlığın tarixinə yazdığı qara ləkədir. Bu ləkəni silmək üçün bəşəriyyət, nəhayət, öz sözünü deməlidir. 

Elə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar 
Azərbaycan xalqına müraciətində də bu məqama toxunulur. Azərbaycan hökuməti və parlamenti 1994-cü 
ildən başlayaraq Xocalı soyqırımı, bütövlükdə erməni şovinist-millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı 
törətdiyi cinayətlər haqqında həqiqətləri olduğu kimi dünya dövlətlərinə, parlamentlərinə, ictimaiyyətinə 
çatdırmaq, bütün bunların soyqırımı siyasəti kimi tanınmasına nail olmaq xətti yeridir. Müraciətdə 
deyilir ki, bu, Xocalı şəhidlərinin, vətən müdafiəçilərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq 
borcumuz olmaqla bərabər, həm də faciənin beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət almasına, onun 
ideoloqlarının, təşkilatçılarının və icraçılarının layiqincə cəzalandırılmasına yönəldilmişdir. 

Yeri gəlmişkən, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı xətti yeritməsi barədə dövlətimizin 
siyasətindən danışarkən möhtərəm prezidentin 26 mart 1998-ci ildə imzaladığı "Azərbaycanlıların soyqırımı 
haqqında" fərmanının əhəmiyyətini qeyd etməliyik. Ölkəmizin müstəqilliyi dövründə ilk dəfə olaraq ermənilərin 
ərazi iddiasının hansı hadisədən qaynaqlandığı, Azərbaycana qarşı təcavüz planlarını reallaşdırmaq üçün 200 ilə 
yaxın müddətdə düşmən mövqedən heç vaxt geri çəkilmədiyi, gah açıq, gah da ideoloji formada 
azərbaycanlılara qarşı daim müxtəlif cinayətlər törətdiyi dövlət səviyyəsində vurğulandı. 1813 və 1828-ci illərdə 
imzalanan Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən sonra Azərbaycan xalqının torpaqlarının zəbt olunmasına 
başlandığını, daha sonra 1905-1907-ci, 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə genişlənən qanlı 
aksiyalar həyata keçirildiyini nəzərə çatdıran dövlət başçımız həmin fərmanla bildirdi ki, 1948-1953-cü illərdə 
ermənilər gizli təxribata başlayaraq azərbaycanlıların öz torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyasına nail 
oldular. Beləliklə, bu tarixi fərmanda XIX-XX əsrlərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, planlı 
surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı mərhələləri təhlil olundu və 31 Mart Azərbaycanlıların 
soyqırımı günü elan edildi. 

Müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər isə ermənilərin məkrli niyyətlərinə, 
addım-addım Azərbaycan torpaqlarının içərilərinə doğru irəliləmələrinə qarşı dövlət səviyyəsində vahid mövqe 
nümayiş etdirmir, eyni zamanda Ermənistandakı dədə-baba torpaqlarından zorla qovulan 250 min 
azərbaycanlının Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi üçün məqsədyönlü iş aparmır, ermənilərlə üzbəüz qalan 
yaşayış məntəqələrinin müdafiəsi üçün lazımi tədbirlər görmürdülər. Onların bəziləri hələ də sovet dövrünün 
təbliğatı ruhunda ermənilərlə dostluqdan danışır, bəziləri torpaqlarımızı qorumaq üçün artıq məhv olmuş 
imperiyadan kömək diləyir, bir başqası isə öz imkanlarını hədsiz şişirdərək məsələni Azərbaycanın daxili işi 
saydığından beynəlxalq səviyyədə heç bir siyasət aparmırdı. Yəni o dövrdə Azərbaycan dövlətinin öz 
torpaqlarını qorumaq, güclü havadarlarına arxalanan, monoetnik respublika qurmaq istəyən ermənilərə qarşı 
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mübarizə aparmaq üçün vahid konsepsiyası yox idi. Eyni zamanda, öz vəzifə borcuna görə vətəndaşlarının 
təhlükəsizliyini qorumalı olan dövlət orqanları bu istiqamətdə tam fəaliyyətsiz idilər. Xüsusən, Xocalının 
çağırışlarına heç bir reaksiya verilmirdi, sakinlər taleyin ümidinə buraxılmışdılar, əliyalın şəhər əhalisi güclü, 
silahlı düşmənlə qarşıdurmada köməksiz, arxasız qalmışdı. Lakin Xocalı qəhrəmanlıqla süquta uğradı. 
Düşmənin bədnam qələbəsi isə ona başucalığı gətirmədi. Təəccüblüdür ki, o vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyi nə 
xocalılıların qəhrəmanlığı, nə də ermənilərin ağır cinayəti və soyqırımı aktı barədə xalqımıza, eləcə də 
beynəlxalq ictimaiyyətə doğru-dürüst məlumat vermək istəmədilər. Ermənilər hər hansı hadisəni şişirdərək hələ 
o zaman problemi beynəlxalq müstəviyə çıxarmağa nail olmuşdular, Azərbaycan rəhbərliyi isə real vəziyyəti 
gizlətməyə çalışır, cinayətin təşkilatçılarını və icraçılarını ifşa etməyə tələsmirdi. Özlərini "milli", "demokratik 
qüvvələr" adlandıranların hakimiyyəti dövründə də ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasətinin 
mahiyyətini açmaq, Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermək üçün heç bir iş görülmədi. Cənab Heydər 
Əliyevin müraciətindəki aşağıdakı fikir o dövrün hakimiyyətinin və müxalifətinin faciələrimizə necə münasibət 
göstərdiyini dəqiq xarakterizə edir: "Xalqımızın faciəsi, yüzlərlə insanın məhv olmuş həyatı o zamankı 
hakimiyyət və müxalifət tərəfindən yalnız siyasi mübarizədə qarşılıqlı ittihamlar üçün vasitə rolunu 
oynamışdır". 

Bu münasibəti qiymətləndirmək, ermənilərin vəhşiliklərinə şahidlik etmək üçün sağ qalan xocalılılar 
dünya xalqlarının terror əleyhinə koalisiyada birləşdiyi zamanda Xocalı soyqırımına beynəlxalq hüquqi qiymət 
verilməməsindən narahatdırlar. 1992-ci ilin müdhiş fevral gecəsindən sonra ölkə ərazisinin müxtəlif guşələrində 
ağır köçkünlük həyatı keçirən xocalılılar BMT-yə, AŞ-yə, ATƏT-ə müraciət edərək sivil bəşəriyyətə meydan 
oxuyan təcavüzkar dövlətin - Ermənistanın haqq-ədalətə, beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməyə məcbur 
olunması üçün öz sözünü deməyə çağırır. 2001-ci il sentyabrın 11-də ABŞ-da baş vermiş dəhşətli terror 
hadisələri tərəqqipərvər bəşəriyyəti dünyanın hər hansı nöqtəsində baş verən cinayətə qarşı mübarizədə birliyə 
çağırdı. Dünya birliyi regionun, planetin təhlükəsizliyi naminə münaqişə ocaqlarını söndürməyə eyni 
mütəşəkkilliklə tələsməli, müharibə potensialını aradan qaldırmalıdır. Xocalılılar növbəti dəfə həyəcan təbili 
çalaraq dünya xalqlarını yer üzündə müharibə ocaqlarının söndürülməsi üçün səfərbər olmağa, gündən-günə 
çiçəklənən azad, xoşbəxt insan cəmiyyəti uğrunda mübarizəyə çağırır. 
 

“Azərbaycan”.-2003.-27 fevral.-№46.-S.3. 
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Xocalı faciəsi Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara  
qarşı yönələn soyqırım siyasətinin nəticəsidir 

 
Fevralın 26-da səhər tezdən minlərlə adam Xətai rayonunda Xocalı soyqırımı şəhidlərinin 

xatirəsinə ucaldılmış "Vətən harayı" abidəsinin önünə toplaşmışdı. Xocalı soyqırımının 11-ci ildönümünə 
həsr olunmuş anma mərasimindəki transparantlarda "Tarix heç nəyi unutmur", "Həmvətənlər! Xocalı 
faciəsini bütün dünyaya bəyan edin!", "Xocalı soyqırımı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmalıdır!", 
"BMT, ATƏT, Avropa Şurası! erməni təcavüzünə son qoyun!" və digər şüarlar yazılmışdı. 

Mərasimdə Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov, baş nazir Artur Rasizadə, Azərbaycan 
Prezidenti İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Avropa Şurası Parlament Assambleyası sədrinin 
müavini və Büro üzvü İlham Əliyev, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov, Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə, nazirlər, Milli Məclisin 
deputatları və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər. 

 
Akademik Milli Dram Teatrının, Gənc Tamaşaçılar Teatrının, İrəvan və Muğam teatrlarının 

aktyorlarının, "Xarı bülbül" ansamblının üzvlərinin iştirakı ilə rejissor Vaqif Əsədovun quruluş verdiyi "Xocalı 
harayı" tamaşası göstərildi. 

Bu tamaşanın ümumi ruhunu Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımının 11-ci 
ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində ifadə olunan fikirlər təşkil edirdi. Ölkəmizin başçısı 
demişdir ki, Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni şovinistlərinin məqsədi xalqımızı qorxutmaq, vahimə içində 
saxlamaq, onun mübarizə əzmini qırmaq, işğal faktı ilə barışmasına nail olmaq idi. Lakin düşmən öz məkrli 
niyyətlərinə çata bilmədi. Təpədən dırnağa qədər müasir silahlarla təchiz olunmuş düşmən qarşısında Xocalı 
müdafiəçiləri özlərini itirmədilər, əyilmədilər, qəhrəmanlıq və rəşadət nümunələri göstərdilər. Onlar qeyri-
bərabər döyüşdə igidliklə vuruşaraq, əsl fədakarlıq və vətənpərvərlik nümayiş etdirdilər. 

Abidənin önünə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin adından əklil qoyuldu. 
Mərasimin sonunda iştirakçılar abidənin önünə tər qərənfillər düzdülər. 
AzərTAc-ın müxbiri Milli Məclisin mərasimdə iştirak edən iki deputatından müsahibə almışdır. 
Elman Məmmədov: 
— Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnanıram ki, onların qanı yerdə qalmayacaq, erməni 

cəlladlar öz layiqli cəzalarını alacaqlar, Xocalı genosidi isə beynəlxalq miqyasda tanınacaqdır. Bu sahədə ciddi 
iş aparılır. Bu günlər dünyanın 100-dən çox ölkəsində Xocalı qurbanlarının xatirəsi anılır, mitinqlər, piketlər 
keçirilir. Yəqin ki, səsimiz eşidiləcəkdir. 

Elton Məmmədov: 
— Xocalı faciəsi xalqımızın qanı axan yarasıdır. Bu gün hamı öz qəlbinin hökmü ilə "Vətən harayı" 

abidəsinin önünə gəlib, şəhidlərin xatirəsini anır, "Başın sağ olsun, Vətən!", — deyir. Bu, adi, növbəti anma 
mərasimi deyil. Yaddaşımızı silkələyən, bizi dərindən düşünməyə məcbur edən aksiyadır. Borcumuz Xocalı 
genosidinin beynəlxalq miqyasda tanınmasına nail olmaqdır. Tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq, 
Azərbaycanın bütün vətəndaşları buna çalışmalıdırlar. İnanıram ki, soyqırıma beynəlxalq aləmdə hüquqi-siyasi 
qiymət veriləcəkdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 

 
“Xalq qəzeti”.-2003.-27 fevral.-№46.-S.3. 
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Xocalı faciəsi həm də qəhrəmanlıq salnaməsidir 
 
Xocalı soyqırımını törətməklə erməni şovinistlərinin məqsədi xalqımızı qorxutmaq, vahimə içində 

saxlamaq, onun mübarizə əzmini qırmaq, işğal faktı ilə barışmasına nail olmaq idi. Lakin düşmən öz 
məkrli niyyətlərinə çata bilmədi. Xocalı müdafiəçiləri təpədən dırnağa qədər müasir silahlarla təchiz 
olunmuş düşmən qarşısında özünü itirmədi, əyilmədi, qəhrəmanlıq və rəşadət nümunələri göstərdi. Onlar 
qeyri-bərabər döyüşdə igidliklə vuruşaraq, əsl fədakarlıq və vətənpərvərlik nümayiş etdirdilər. 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin  

Xocalı soyqırımının 11-ci ildönümü ilə əlaqədar xalqa müraciətindən 
 
Respublikamızın o zamankı rəhbərliyi Xocalını taleyin ümidinə buraxıb heç bir tədbir görməsə də 

Xocalı qəhrəman oğullarımızın hesabına ermənilərin mühasirəsində tab gətirir, döyüşür, yaşayırdı. O 
müdhiş gecədə isə yenə belə igidlərin hünərinə xocalıların bir qismi ölümdən xilas ola bildilər. 

 
Xocalının müdafiəsində əsl qəhrəmanlıqlar göstərmiş Əli (sənədlərdə adı Alyaşadır) Sadıqov Tovuzun 

Qovlar kəndindəndir. Qarabağ hadisələrinin ilk günlərindən münaqişənin qaynar nöqtələrinə gəlib. Millət vəkili, 
Xocalının sabiq icra başçısı Elman Məmmədov Əli haqqında yazır: "Ermənilər Xankəndidən azərbaycanlıları 
çıxarırdılar. Belə bir vaxtda Əli Xocalıya gəldi və ermənilərə qarşı mübarizəyə qoşuldu. 1988-ci ildə Xocalıda 
gizli Müdafiə Komitəsi yaratdıq. Əlinin cəsurluğunu görüb onu döyüşçü qruplarından birinə rəhbər təyin etdik. 

Əli Xocalının müdafiəsində qəhrəmanlıq göstərən oğullardan danışır. Deyir ki, Əlifin, Adilin, Aqilin... 
adları gələndə ermənilər xoflanırdılar. Amma bu igidlər sonda arxasız, dayaqsız qaldılar. Bircə onu bacardılar 
ki, həyatları bahasına gücləri çatan qədər dinc əhalini xilas etdilər. 

Əlinin Xocalı igidləri haqqında söylədiklərindən seçmələr: "...Bilirdik ki, qatarla Xankəndinə 
gətirilən inşaat materiallarının altına silah-sursat yığırlar. Güclü nəzarət olmasına baxmayaraq, əldə 
düzəltdiyimiz minalarla neçə dəfə dəmir yolunu partlatdıq... Ermənilər Şuşaya gedən su xəttini sıradan 
çıxartmışdılar. Əvəzində Xankəndi su anbarını partlatdıq... Eşitdik ki, Zori Balayanla Ermənistan KP 
MK-nın 1-ci katibi Xankəndinə gəlir. Aeroportda partlayış törətdik. Xeyli müddət Yerevan-Xankəndi 
əlaqələri kəsildi..." 

E. Məmmədov yazır: "1991-ci ilin sonundan başlayaraq Xocalıya heç kim gələ bilmirdi. Ancaq Əli 
gəlirdi. Faciədən qabaq onu Bakıya göndərmişdim. Hadisədən 2 gün sonra Ağdamda görüşdük. Öyrəndim ki, 
onlarca xocalını meşələrdə axtarıb tapıb, xilas edib... Çox təəssüflər ki, belə oğulu AXC hakimiyyəti dövründə 
həbs etdilər, ləkələmək istədilər. Yaxşı ki, haqq yerini tapdı". 

Əlinin lüləsi kəsilmiş tüfəngi vardı. Onu Rusiyadan gətiribmiş. (Qarabağ hadisələri başlananda dərhal 
Vətənə dönüb). Əliyə cinayət işi bu tüfəngə görə başlanıb. Ancaq bu zaman cəbhə bölgələrində yaşayanlara 
silah almağa, gəzdirməyə icazə verilirdi. 

İstintaqı aparan müstəntiq Natiq Qasımov yazır ki, bu işi araşdıranda gördüm ki, Əli tam təqsirsizdir. 
Düşmənə qarşı apardığı döyüş əməliyyatlarının hərəsi bir qəhrəmanlıq nümunəsidir. Sadəcə olaraq, silah, 
torpaq, meyit alveri ilə məşğul olanlara qarşı durduğundan cəbbəxana saxlayanlar lüləsi kəsilmiş tüfəngə görə 
onu həbs etdiriblər. 

Xocalı faciəsi zamanı iki gün ərzində Əli meşələrdə azıb qalmış 7-8 ailəni xilas edib. Muğan Pənahov 
yazır: "Hara üz tuturduqsa, erməni silahlıları ilə üzləşirdik, itkilərimiz olurdu. Artıq iki gün idi meşədən çıxa 
bilmirdik. Birdən qarşıdan səs eşitdim: "Qorxmayın, mənəm, Əliyəm" Yaxın gəlib gördüm ki, Əli bu sözləri qan 
içində olan Səriyyə xalaya deyir. O, bizi — həyat yoldaşımı, üç övladımı, daha neçə-neçə adamı xilas edib 
Ağdama gətirdi. Oradan bizi Tovuza apardı, 15 gün evində saxladı". Əlinin hünərindən Vidadi Əliyev, Tahir 
İsgəndərov, Zöhrə Pənahova, Həmayıl İsgəndərova və başqaları da qürurla danışırlar. 

Əlinin döyüş yolu qəhrəmanlıqlarla doludur. O, gah Tovuzda, gah Goranboyda, gah Xocalıda... görünür 
və hər dəfə də bir igidlik göstərirdi. O vaxt Tovuzun milis rəisi işləyən İsa Bağırov yazır ki, 1991-ci il fevralın 
26-da postda olan iki əməkdaşımızı ermənilər əsir aparmışdılar. Özlərini qaytarmağa razılaşsalar da silahlarını 
verməkdən imtina edirdilər. Bu işi Əli boynuna götürdü. O, Ermənistan ərazisinə keçib, Şəmsəddin rayonundan 
bir ermənini girov götürdü. Erməninin bir oğlu Ermənistan KP MK-da şöbə müdiri, digəri Xankəndidə 
yaraqlıların komandiri idi. 

Bu məsələyə Moskva da qarışdı. Adamlarımızı silahları ilə qaytarmağa məcbur oldular. 
Həsənabad kəndindən azərbaycanlıları çıxardandan sonra ermənilər buraya güclü hərbi qüvvə 

toplamışdılar. Xocalıya hücuma hazırlaşırdılar. Əli ilə Felmar (Xocalı igidlərindən biri) ermənilərin qərargahını, 
silah anbarını və hərbi texnikalarını partlatdılar, hücum planı təxirə salındı. 
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Bəli, Xocalı döyüşçülərinin hər birinin döyüş yolu bir qəhrəmanlıq salnaməsidir, cild-cild kitablara 

sığmaz əhvalatlarla doludur. İllər, əsrlər keçəcək, Xocalı soyqırımı tarixinin bu səhifəsi də — qəhrəmanlıq 
səhifəsi nəsillər tərəfindən oxunacaq, öyrəniləcək. 

Bir də... Xocalıya dönəcəyimiz gün uzaqda deyil. O günü tək bu yurda dönənlər bayram etməyəcək, 
Əlifin, Adilin, Aqilin... ruhları da sevinəcək, rahat olacaqlar. 
 

Vahid İMANOV  
 

“Xalq qəzeti”.-2003.-28 fevral.-№47.-S.5. 
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Xocalı şəhərində soyqırım - sülh və bəşəriyyət əleyhinə cinayət kimi  
(milli və beynəlxalq cinayət qanunvericiliyinin təhlili) 

 
I HİSSƏ 

Xocalı beynəlxalq soyqırım cinayəti kimi 
 

Soyqırım (yunan dilindən tərcümədə yevoç, - soy, nəsil, caedo - öldürürəm mənasını verir) - hər hansı 
bir milli, etnik, irqi və ya dini qrupun tam və müəyyən hissəsinin məhv edilməsi məqsədilə törədilən 
hərəkətlərdə ifadə olunan və aşağıdakı yollarla həyata keçirilən beynəlxalq cinayətdir: 

bu qrupların üzvlərinin öldürülməsi; 
onların sağlamlığına ağır zərər yetirilməsi; 
uşaqların doğulmasına zorakı əngəllər yaradılması; 
bir qrupa mənsub olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirilməsi; 
zorla köçürmə; 
qrupun məhv edilməsinə yönələn həyat şəraitinin yaradılması. 
Təəssüflər olsun ki, qədim dövrlərdən başlayaraq çağdaş günlərədək bəşəriyyət tarixində bir çox 

soyqırım aktlarına rast gəlmək olar. Belə halların baş verməsi əsasən dünyanın yenidən bölgüsü və yeni kolonial 
imperiyaların yaranması ilə əlaqədar baş vermiş iki dünya müharibəsi dövründə təcavüzkar müharibələr və 
istilalar, qəsbedici yürüşlər, ölkədaxili dini və etnik zəminli toqquşmaların baş verməsi ilə xarakterikdir 

Soyqırım cinayəti ilk dəfə 1948-ci ildə ("Genisid cinayəti haqqında xəbərdarlıq və onun 
cəzalandırılması haqqında Konvensiya") beynəlxalq hüquqi status almışdır. Soyqırıma yalnız beynəlxalq cinayət 
kimi baxılmır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasında soyqırım cinayəti sülh və bəşəriyyət əleyhinə olan 
cinayətlərə aid edilir və onun törədilməsinə görə xüsusi cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. (CM maddə 103). 

Soyqırımın əsas ictimai təhlükəliliyi ondan ibarətdir ki, bu cinayətin törədilməsi nəticəsində ayrıca 
mədəniyyəti, adətləri, ənənələri və s. yaşam tərzi milli, etnik, irqi və ya dini insanlar qrup tamamilə və ya 
qismən öz mövcudluğunu itirə bilər. Bu isə insanlar birliyinin müxtəlifliyinin itirilməsinə və beynəlxalq 
nizamasalma qanunauyğunlarının əsaslarının sarsılmasına gətirib çıxara bilər. BMT-nin Baş Məclisinin 10 
dekabr 1948-ci il qəbul etdiyi "Ümumdünya insan hüquqları" Bəyannaməsində qeyd olunur ki, hər bir insanın 
yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır, heç kəs insan ləyaqətini alçaldan alçaldıcı və qeyri-
insani cəza və işgəncələrə məruz qala bilməz, hər bir insan onun harada olmasından asılı olmayaraq hüquq 
subyekti hesab olunur və bütün insanlar qanun qarşısında bərabərdirlər və qanunlarla eyni dərəcədə müdafiə 
olunurlar. 

Soyqırım - beynəlxalq hüququn qəbul edilmiş ümumi prinsip və normalarının, habelə insan hüquq və 
azadlıqlarının kobud surətdə pozulmasıdır. 

Soyqırımın obyektiv cəhəti aşağıdakı hərəkətlərin birinin edilməsində ifadə oluna bilər: 
milli, etnik, irqi və ya dini insan qrupu üzvlərinin tam və ya qismən qətli; 
milli, etnik, irqi və ya dini insan qrupu üzvlərinin sağlamlığına ağır xəsarət yetirilməsi; 
yuxarıda sadalanmış qrup üzvləri arasında doğumun məcburi kəsilməsi; 
yuxarıda sadalanan qruplarda dünyaya gəlmiş uşaqların digər milli, etnik, irqi və ya dini qruplara 

verilməsi; 
milli, etnik, irqi və ya dini qrupun üzvlərinin fiziki mövcudluğunun məhvinə yönəlmiş yaşayış şəraiti 

yaradılması. 
Soyqırımı təşkil edən hərəkətlər kimi yuxarıda göstərilmiş qrupların üzvlərinin qəsdən öldürülməsi, 

onların sağlamlıqlarına ağır zərər vurulması, qrup üzvü olan valideynlərin həmin qrup daxilində valideyn 
hüquqlarından məhrum edilməsi, habelə həmin qruplarda təbii doğumun məcburi dayandırılması və ya belə 
qrupların fiziki məhvinə gətirib çıxaracaq şəraitin yaradılması çıxış edir. 

Bu zaman milli insan qrupları anlayışı altında yaşadığı ərazidən asılı olmayaraq eyni millətə bağlı olan 
müəyyən insan topluları başa düşülür. Millət dedikdə isə ümumi dilə, psixikaya və mədəniyyətə, yaşayış 
ərazisinə və digər adət-ənənələrə malik olan, tarixən təşəkkül tapmış insan qrupları nəzərdə tutulur. 

Etnik qrup üzvlərinin hər hansı bir xalqa mənsub olduğu insanlar qrupudur. 
İrqi qrup dedikdə müəyyən ikinci dərəcəli xarici əlamətlərlə (dərinin rəngi, saçlar, gözlər, başın forması, 

boy və s.) və tarixi xüsusiyyətlərinə görə oxşar insanlardan ibarət təbii qruplar başa düşülür. 
Dini qrup - yaşadıqları cəmiyyətdən fərqli olan dinə qulluq edən insanların müəyyən birliyidir. 
Doğumun məcburi kəsilməsinə insanların yetkinlik yaşında qeyri-qanuni kastrasiya və ya sterilizasiya 

olunması və qadınların iradəsi əleyhinə olaraq hamiləliyin süni olaraq dayandırılması, həmçinin də bu qrup 
üzvləri arasında doğumun dayandırılmasına aid digər məcburi tədbirlər aid edilir. 
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Müəyyən milli, etnik, irqi və dini qrupa mənsub olan uşaqların məcburi olaraq digər milli, etnik, irqi və 

ya dini qruplara verilməsi dedikdə valideynlərin iradəsi əleyhinə olaraq, uşaqların zorla götürülməsi və onların 
valideyn olmayan digər şəxslərə verilməsi (əvəzli və ya əvəzsiz ) başa düşülür. 

Qanunda göstərilmiş insanların məcburi köçürülməsi dedikdə bu qrupların üzvlərinin onların məhvinə 
səbəb ola biləcək fərqli iqlim və təbii şəraiti olan yerlərə köçürülməsi anlaşılır. 

Belə qrup üzvlərinin fiziki məhvinə yönəldilmiş yaşayış şəraitinin yaradılması dedikdə isə bu və ya 
digər şərt daxilində insanların məhvini labüd edən tədbirlər və ya tədbirlər kompleksinin (qrupun yaşadığı ətraf 
mühitin radioaktiv, kimyəvi və bioloji zəhərlər və maddələrlə zəhərlənməsi, qrupun mövcudluğunun şərti olan 
məşğuliyyətin qadağan edilməsi və s.) məqsədli həyata keçirilməsi başa düşülür. 

Soyqırım cinayəti qanunda göstərilmiş nəticələrin yarandığı andan bitmiş hesab edilir. Edilən hərəkətlər 
və nəticələr arasında səbəbli əlaqə olmadıqda əməl soyqırım tərkibi yaratmır. 

Bu cinayətin subyekti həm dövlət vəzifəsi tutan şəxslər, həm də 16 yaşına çatmış fəaliyyət qabiliyyətli 
istənilən şəxs ola bilər. 

Subyektiv cəhətdən soyqırım birbaşa qəsdlə xarakterizə olunur. Çünki təqsirləndirilənin məqsədi 
qanunda göstərilmiş üsullarla müəyyən milli, etnik, irqi və dini qrupun tam və ya qismən məhv edilməsi olur. 

XX əsrin əsas soyqırım faktlarından biri kimi Xocalı soyqırımını göstərmək olar. 15 il əvvəl ermənilərin 
silahlı təcavüzü zamanı Xocalı şəhərinin bütün mülkü əhalisi faktiki olaraq vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Xocalıda 
azərbaycanlıların bəşəriyyət tarixində kütləvi insan qırğınları sırasına yazılan bu qətli "Xocalı faciəsi" adını aldı. 

Xocalı faciəsi - Azərbaycan şəhəri olan Xocalının əhalisinin erməni silahlı birləşmələri tərəfindən 
kütləvi qətli, Qarabağ münaqişəsinin ən qanlı faciəsi kimi tarixə düşdü. 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na 
keçən gecə erməni silahlı birləşmələri keçmiş SSRİ-nin Stepanakertdə (Xankəndində) yerləşdirilmiş 366-cı 
motoatıcı alayının ağır texnikasının və şəxsi heyətinin dəstəyi altında Xocalı şəhərini işğal etdilər. Bunun 
nəticəsində qadınlar, qocalar və uşaqlar da daxil olmaqla yüzlərlə dinc sakin həlak oldu. 

Erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu şəhərin əlverişli strateji mövqeyi ilə əlaqədar idi.  
1991-ci ilin statistik göstəricilərinə görə 6300 nəfər əhalisi olan şəhər Xankəndindən 10 km Cənub-Şərqdə, 
Qarabağ dağlarının yüksəkliyində yerləşir. Xocalıdan Ağdam-Şuşa, Əskəran-Xankəndi yolları keçir və 
Qarabağdakı yeganə hava limanı bu şəhərdə yerləşir. 

Sonuncu illərdə baş vermiş hadisələrlə əlaqədar olaraq şəhərdə Fərqanədən (Özbəkistan) məcburi 
qaçmış 54 mesxeti-türk ailəsi, Dağlıq Qarabağın və Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlı ailələr 
məskunlaşmışdı. Bu səbəbdən şəhərdə Azərbaycanın iri sənaye müəssisələrinin filiallarının, yaşayış evlərinin və 
digər məişət obyektlərinin tikintisi genişlənmişdi. 

1991-ci ilin yazından Xocalı faktik olaraq erməni silahlı birləşmələri tərəfindən blokadaya alınmışdı və 
Dağlıq Qarabağdan Azərbaycan daxili qoşunlarının çıxarılması ilə bu blokada tamamlandı. 1992-ci ilin 
yanvarından Xocalıya elektrik verilməsi dayandırıldı. Əhalinin bir qismi blokadada olan şəhəri tərk etdi. Lakin 
şəhərin icra başçısı Elman Məmmədovun təkidli xahişlərinə baxmayaraq, əhalinin şəhərdən tam evakuasiyası 
təşkil olunmadı. 

Şəhərlə yalnız vertolyot vasitəsilə əlaqə saxlamaq olurdu: Ağdamdan qısa uçuş və sərt spiralvari eniş. 
Yanvarda amerikan jurnalisti Tomas Qols bu sıxıcı səyahəti etdi, soyuq və müdafiəsiz bir şəhərlə qarşılaşdı. 
T. Qols yazırdı: "Xocalıda telefonlar da daxil olmaqla heç nə işləmirdi: nə elektrik, nə istilik, nə də su var idi. 
Xarici aləmlə yeganə əlaqə vertolyotlar idi ki, onların da hər səfəri böyük risklə bağlı idi." 13 fevral 1992-ci ildə 
Xocalıya reys edən sonuncu vertolyot 300-dən az sakin çıxardı. 

Rusiyanın bu faciə mühitinin xüsusi təhlilini aparan "Memorial" hüquq müdafiə mərkəzi təsdiq edir ki, 
"şəhərə hücum zamanı şəhərdə bir-neçə yüz müdafiəçi də daxil olmaqla 2-4 min əhali olub. Şəhəri könüllülər, 
Azərbaycan Respublikası DİN-nin XTPD /Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsi/ və Azərbaycan Milli Ordusunun 
əsgərləri müdafiə edirdi. Hər iki tərəfdən alınmış məlumata görə, şəhərdə 3 ədəd zirehli texnika və "Alazan" 
kompleksi olub. Hücumun iştirakçılarının və DQMV-nin (Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti) rəsmi şəxslərinin 
təsdiq etdiklərinə görə, şəhərdə həmçinin "Qrad" tipli 2 reaktiv kompleks olub." 

"Memorial"ın məruzəsində deyilir: "DQMV-nin rəsmi şəxslərinin verdiyi məlumata görə mülki əhalinin 
Xocalıdan çıxması üçün şəhərin şərqindən başlayaraq çay vadisi boyu Şimali-şərqə gedən və Əskəranı sağda 
qoyaraq Ağdama tərəf dönən "sərbəst dəhliz" verilmişdi. Dəhlizin eni 100-200 m, bəzi yerlərdə isə 300 m idi. 
Erməni silahlı birləşmələrinin üzvləri bu dəhlizdə olan mülki əhaliyə və silahlı birləşmələrin silahsız olan 
üzvlərinə atəş açmayacaqlarına söz vermişdilər. DQMV-nin rəsmi şəxslərinin sözlərinə görə, Xocalı əhalisi bu 
dəhliz barədə hücum başlamazdan əvvəl zirehli transpartyorlarda quraşdırılmış səsyüksəldicilər vasitəsilə 
məlumatlandırılmışdı. Lakin bu məlumatı verən şəxslər istisna etmirlər ki, əhali atəş səslərindən və 
səsyüksəldicilərin zəifliyi səbəbindən "sərbəst dəhliz" barədəki bu məlumatları eşitməyə də bilərdilər. 

"Memorial"ın müşahidəçiləri tərəfindən Bakıda və Ağdamda Xocalıdan qaçmış 60 nəfərdən sorğu 
alınmışdır. Bu insanlardan yalnız bir nəfər təsdiq edir ki, o "sərbəst dəhlizin" mövcudluğu barədə bilirdi (o bu 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
məlumatı Xocalı qarnizonunda bir nəfər hərbçidən alıb). "Memorial"ın müşahidəçilərinin deputat R.Ayrikyanın 
iştirakı ilə Xankəndində əsir alınmış Xocalı sakinlərindən aldığı məlumatlarda da məlum oldu ki, onların heç 
biri bu dəhliz barədə heç bir şey bilməyib. 

Xocalıya hücum 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən-26-na keçən gecə baş verdi. Bu gün, yəqin ki, dörd il 
əvvəl Sumqayıt şəhərində baş vermiş erməni basqınına qarşı adekvat tədbir qismində seçilmişdi. Ermənilərə 
hərbi köməyi Sovet Ordusunun 366-cı motoatıcı alayı göstərirdi. Onlar Xocalını 3 istiqamətdən mühasirəyə 
aldıqdan sonra erməni əsgərləri şəhərə daxil oldular və şəhəri müdafiə qüvvələrinin müqavimətini qırdılar. 

Əhalinin bir hissəsi hücum başlanandan sonra Ağdam istiqamətində hərəkət edərək Xocalını tərk 
etməyə başladı. Qaçaq düşmüş bəzi qrupların tərkibində şəhər qarnizonunun silahlanmış insanları da var idi. 
«Memorial» hüquq müdafiə təşkilatının hesabatında qeyd olunduğu kimi insanlar iki istiqamətdə hərəkət 
edirdilər: 1) Əsgəranı solda qoyaraq çayın yatağına tərəf şəhərin şərq hissəsindən şimal-şərq istiqamətində 
(erməni rəsmilərinin dediyinə görə məhz bu yol «azad dəhliz» qismində təşkil edilmişdi); 2) Əsgəranı sağda 
qoyaraq şəhərin şimal hissəsindən şimal-şərq istiqamətində (ehtimallara görə bu hissədən məcburi köçkünlərin 
az bir hissəsi canını qurtarmağa nail olub). 

«Memorial» hüquq müdafiə təşkilatının məlumatına görə, «hücum zamanı şəhərin atəşə tutulması 
nəticəsində məlum olmayan sayda dinc əhali Xocalı ərazisində həlak olmuşdu. Erməni tərəfi praktik şəkildə bu 
yolla həlak olan insanların sayı haqqında informasiya təqdim etməkdən imtina etmişdi». 

«Memorial»ın verdiyi informasiyaya görə, «əhalinin çox hissəsi şəhərdən çayın yatağına tərəf üz 
tutmuşdu (I istiqamət). Qaçaq düşmüş bəzi qrupların tərkibində şəhər qarnizonunun silahlanmış insanları da var 
idi. Azərbaycanın Ağdam rayonuna bitişik ərazidə - «Azad dəhlizdə» hərəkət edən bu qaçqınlar güllələnməyə 
məruz qalmışdılar, nəticədə çoxlu insan tələfatı olmuşdu. Sağ qalanlar isə müxtəlif istiqamətlərə səpələnmişdi. 
Qaçanlar erməni silahlı birləşmələri ilə qarşılaşıb güllə atəşinə tutulurdu. Qaçanların əsasən qadınlardan və 
uşaqlardan ibarət olan (dəqiq sayı müəyyən etmək mümkün olmayıb) bir hissəsi dağlıq ərazilərdə dərbədər 
düşmə nəticəsində donmuşdu, Ağdama çatanların dediyinə görə pərən-pərən düşmüş insanların bir hissəsi 
Pircamal və Naxıçevanik yaşayış məntəqələri ərazisində əsir düşmüşdü, bir hissəsi isə bütün bunlara 
baxmayaraq, Ağdama daxil ola bilmişdi. Dəyişdirilmiş Xocalı əsirlərinin söylədiklərinə görə, əsir düşmüşlərin 
bir hissəsi güllələnib». 

Əsgəranı özündən sağ tərəfdə qoyan II istiqamətdə hərəkət edən qaçqınlar da güllələnməyə məruz 
qalmışdılar. 

Bu hadisələr İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayətinin vasitəçilik missiyası ilə 
regiona səfəri zamanı baş verirdi. Xarici qonaq fevral ayının 25-də Bakıda Azərbaycan hökumətinin rəhbərləri 
ilə görüş keçirmişdi. Fevralın 27-də isə o, Qarabağa, oradan da Ermənistana uçmalı idi. Bununla əlaqədar 
tərəflər arasında fevral ayının 27-dən mart ayının, 1-nə kimi 3 günlük atəşkəs elan edilmişdi. Bu dəfə də erməni 
tərəfi sözünə əməl etməmişdi. Belə ki, həmin ilin fevral ayının 12-də Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 
Şurası tərəfindən göndərilmiş missiyanın münaqişə zonasındakı vəziyyətlə tanış olmaq və onun həlli yollarını 
araşdırmaq məqsədilə Qarabağa səfəri zamanı da ermənilər əldə olunan danışığa saymazyana yanaşmışdı. 
Missiya Qarabağdan sonra Yerevan və Bakıya da səfər etməliydi. Məhz həmin gün fevral ayının 12-də erməni 
ekstremistləri tərəfindən Şuşa rayonunun Malıbəyli və Quşçular yaşayış məntəqələrinin işğalı nəticəsində 
qəsəbələr tamamilə qarət edilmiş və yandırılmışdı. Təkcə Malıbəyli qəsəbəsində 50-yə yaxın insan qətlə 
yetirilmiş, yaralanmış və əsir götürülmüşdü. 

O zaman Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Xocalılılara kömək üçün şəhərə daxil ola bilmədilər, hətta həlak 
olanların cəsədlərini də götürmək mümkün olmamışdı. Eyni zamanda ermənilər vertolyotlarla, ağ xələtlər 
geyinmiş xüsusi qruplarla meşə massivlərində insanların axtarışını aparırdılar. Meşədən çıxan insan qrupları 
güllələnir və ya əsir götürülüb işgəncələrə məruz qalırdı. 

Fevralın 28-də yerli jurnalistlərin bir qrupu iki vertolyot vasitəsilə azərbaycanlıların həlak olduğu 
əraziyə gedib çıxa bildilər. Qarşıya çıxan mənzərə hamını dəhşətə gətirdi - sahə insan cəsədləri ilə örtülmüşdü. 
İkinci vertolyotun mühafizə funksiyasını yerinə yetirməsinə baxmayaraq, erməni döyüşçülərinin arasıkəsilməz 
atəşi ücbatından jurnalistlər yalnız dörd cəsədi özləri ilə götürə bildilər. Faciə yerinə Azərbaycanlı jurnalist 
Çingiz Mustafayevlə birlikdə ilk olaraq gələn Rusiyalı telereportyor Yuriy Romanov dinc əhalinin soyqırıma 
məruz qaldığı yerə ilk gəlmə anını bu cür təsvir edirdi: «Mən vertolyotun dairəvi pəncərəsindən çölə baxırdım 
və reallıqda görünməyən dəhşətli mənzərənin təsirindən dala qısıldım. Dağətəyi yerdə kölgə olan hissələrdə hələ 
qar qalan sarı otun üzərində cansız insanlar sərilmişdi. Gözlə görünə bilən üfüqə kimi olan iri bir sahə qadın, 
qoca, körpə uşaqdan tutmuş yeniyetməyə kimi bütün yaşlarda olan qız və oğlan uşaqlarının cəsədləri ilə 
doludur. Cəsəd kütləsindən insanın diqqətini iki fiqur - nənə və kiçikyaşlı qız uşağının meyitləri ayıra bilir. Başı 
açıq ağarmış saçlı nənə əynində başlıqlı göy rəng gödəkçəsi olan cılız bir qızla üzüstə yerə uzanıb. Onların 
ayaqları nəyə görəsə tikanlı məftillə bağlanıb, hələ üstəlik nənənin əlləri də bağlı vəziyyətdədir. Hər ikisi baş 
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nahiyəsindən güllələnib. Təxminən dörd yaşlı qız uşağı sonuncu hərəkəti kimi əlini qoca nənəsinə uzadıb. Son 
dərəcə sarsıdıcı vəziyyətə düşdüyümdən əlimdəki kameranı dərhal yandırmaq da yadıma düşmür» 

Artıq martın 1-də yerli və xarici jurnalistlər dəstəsi faciə yerinə uçanda onların nəzəri qarşısında dəhşətli 
bir qanlı qırğının mənzərəsi canlandı. Vəhşiliklərə məruz qalmış cəsədlər donmuş torpağın üzərində hər yerə 
səpələnmişdi. London «Tayms»ının müxbiri Anatol Liven yazırdı ki, «onlardan bəzilərinin, hətta azyaşlı bir qız 
uşağının baş nahiyələrində dəhşətli yaralar var idi. Həmin uşağın yalnız üzü salamat qalmışdı». 

«İzvestiya» qəzetinin müxbiri V.Belıx öz reportajında məlumat verirdi: «Vaxtaşırı Ağdama canlı 
əsirlərlə dəyişdirilmiş cəsədlər gətirirlər. Hətta dəhşətli yuxuda belə şeyləri görmək mümkün deyil: deşilib 
çıxarılmış gözlər, kəsilmiş qulaqlar, kəsilmiş başlar, soyulmuş baş dəriləri və s. Uzun müddət iplə zirehli 
avtomobilə bağlanıb yerlə sürüldüyündən bir neçə cəsədin yalnız hissələri gəlib çıxmışdı. Təhqir və işgəncələrə 
sərhəd qoyulmamışdı». O Rusiya HHQ-nə məxsus vertolyotun pilotu - Leonid Kravetsin (mayor) şahidliyinə də 
əsas gətirirdi: «fevralın 26-da mən Stepanakertdən yaralıları çıxardıb Əsgəran darvazalarından geri qayıdırdım. 
Nəzərlərimə yerdəki parlaq ləkələr toxundu. Bir az aşağı endim və bu moment mənim bortmexanikim qışqırdı: 
«Baxın! Orada qadın və uşaqlar var». Bəli artıq mən də başlarının üzərində əlində silah olanlar gəzişən 200-ə 
yaxın qətlə yetirilmiş insan cəsədinin yerə səpələndiyini gördüm. Sonra biz cəsədləri də götürmək üçün 
uçurduq. Bizimlə birlikdə yerli milis kapitanı da gedirdi. O cəsədlərin içində başı paralanmış vəziyyətdə olan 
özünün 4 yaşlı oğlunun meyitini gördü və ağlını itirdi. Bizə atəş açmamışdan əvvəl cəsədini götürə bildiyimiz 
başqa bir uşağın isə başı kəsilmişdi. Hər yer şikəst edilmiş qadın, uşaq və qoca meyiti ilə doluydu». 

Hüquq müdafiə mərkəzi "Memorial" təsdiq edirdi ki, «hücum zamanı Xocalı şəhərində Dağlıq 
Qarabağın erməni silahlı birləşmələrinin Xocalının dinc əhalisinə qarşı törətdiyi hərəkətlər Cenevrə 
konvensiyası, eləcə də İnsan hüquqlarının ümumi bəyannaməsinin müddəaları ilə (BMT Baş Assambleyası 
tərəfindən 10.12.1948-ci ildə qəbul olunub) kobud şəkildə ziddiyyət təşkil edir: 

Maddə 2. Hər bir insan heç bir fərq qoyulmadan və dil, din, milli mənşəyi və ya digər 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bu Bəyannamə ilə elan edilmiş bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır. 

Maddə 3. Hər bir insan yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququna malikdir. 
Maddə 5. İnsanın qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftara məruz qalması qadağandır. 
Maddə 9. Qanunsuz həbslər, tutulmalar və ya sürgünlər qadağandır. 
Maddə 17. Hər bir insanın mülkiyyət hüququ var və bu hüquq qanunsuz olaraq məhdudlaşdırıla bilməz. 
Silahlı birləşmələrin hərəkətləri fövqəladə vəziyyətlərdə və silahlı münaqişə şəraitində qadınların və 

uşaqların müdafiəsi haqqında Bəyannaməni (BMT Baş Assambleyası tərəfindən 14.12.1972-ci ildə qəbul 
olunub) kobud şəkildə pozur». 

«Memorial» məlumat verir ki, «dörd gün ərzində Ağdama 200-ə yaxın insan cəsədi gətirildi. Bir neçə 
on cəsədin üzərində təhqir əlamətləri var idi. Ağdam şəhərinin sanitar həkimləri tərəfindən dörd başı soyulmuş 
və bir başı kəsilmiş meyit qeydə alındı. Ağdamda 181 cəsədin (130 kişi cinsi, 51 qadın cinsi, eyni zamanda 13 
uşaq) dövlət məhkəmə-tibbi ekspertizası həyata keçirildi; ekspertlərin rəylərindən belə məlum oldu ki, 151 
insanın ölümünün səbəbi güllə yaraları, 20 insanın qəlpə yaraları, 10 insanın həyatdan köçməsinə səbəb isə küt 
alətlə yetirilən zərbə olmuşdu. Bundan əvvəl Xocalıdan gətirilmiş bir sıra cəsədlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası 
Bakıda keçirildi». 

Güllə yarası alan şəxsləri çıxmaq şərtilə, onlarla insan meşələrdə soyuqdan və donmadan həlak 
olmuşdu. Tərkibində Orta Asiyadan qaçqın düşmüş bir neçə on nəfər məhsəti-türkü olan Xocalının 1000 
nəfərdən çox sakini əsir götürülmüşdü. 

Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmi məlumatlarına görə, bu faciə nəticəsində 485 insan (donma 
nəticəsində həlak olmuşlar da daxil olmaqla) həlak olmuşdu (T.De Vaal «Qara bağ»). Onlardan 63-ü uşaq, 106-
sı qadın, 70-i qoca idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən 
birini itirmiş, 76-sı uşaq olmaqla 487 insan yaralanmış, 1275 insan əsir, 150 insan isə itkin düşmüşdü. 

«Qara bağ» kitabının müəllifi Tom de Vaalın fikrincə, hətta nəzərə alsaq ki, burada təkcə atışma 
nəticəsində qətlə yetirilənlər deyil, həm də donmadan həlak olanlar qeyd edilir - bu iki rəqəm Qarabağ 
müharibəsinin tarixi boyu olan itkilər barədə məlumatlan kölgədə qoyur. Azərbaycanlıların cavab atəşi kifayət 
qədər deyildi və heç bir halda köməksiz dinc sakinlərin, eyni zamanda uşaqların açıq formada və amansız 
şəkildə qətlə yetirilməsinə haqq qazandırılma qismində təqdim edilə bilməz. 

«Memorial»ın verdiyi informasiyaya görə, «Dağlıq Qarabağın rəsmi nümayəndələri və erməni silahlı 
dəstələrinin üzvləri dinc sakinlərin «azad.dəhlizdəki» ölümünü qaçqınların arasında cavab atəşi olaraq erməni 
döyüşçülərinə qarşı atəş açan, eləcə də Azərbaycan qüvvələrinin əraziyə daxil olması üçün şərait yaratmaq 
istəyən silahlı insanların da olması ilə izah edirdilər. Erməni silahlı dəstələrinin üzvlərinin sözlərinə görə 
Azərbaycan silahlı birləşmələri tərəfindən Ağdam istiqamətindən «azad dəhlizi» silahlı basqınla yarıb keçməyə 
səy göstərilmişdi. Erməni zastavaları hücumu dəf edərkən onların arxa hissəsinə Xocalıdan qaçan qaçqınlar 
gəlib çatdılar. Qaçqınların arasında olan silahlı şəxslər erməni zastavalarına qarşı atəş açmağa başladı. Döyüş 
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zamanı mövqelərdən biri məhv edildi (2 nəfər qətlə yetirildi, 10 nəfər yaralandı). Lakin digər tərəfdən 
azərbaycanlıların xəbəri olmayan başqa mövqedən Xocalıdan gələn insanlara yaxın məsafədən atəş açıldı. 
Xocalıdan olan qaçqınların ifadələrinə görə, (mətbuatda da dərc olunmuş fikirlərə görə) qaçqınların içində 
gedən silahlı şəxslər atışma zamanı erməni silahlı birləşmələrinə atəş açırdı, amma hər dəfə atışmanı erməni 
tərəfi başlayırdı». 

Hüquq müdafiə təşkilatı «Memorial»ın fikrincə, Xocalı şəhərinin ələ keçirilməsi üzrə keçirilən hərbi 
əməliyyat zamanı bu şəhərin dinc əhalisinə qarşı kütləvi zorakılıq hərəkətləri geniş yer almışdı. «Azad dəhliz»in 
olması haqqında informasiya Xocalı şəhərinin əhalisinin əsas hissəsinə çatdırılmamışdı. «Azad dəhliz» və ona 
bitişik ərazisində olan dinc əhalinin kütləvi şəkildə qırılmasına heç bir əsasla haqq qazandırmaq olmaz. 366-cı 
alayın hərbi qulluqçularının hərbi əməliyyatlarda iştirakına toxunaraq «Memorial» MDB-nin hərbi 
qulluqçularının münaqişə regionundakı hərbi əməliyyatlarda iştirakı və hərbi əmlakın münaqişə tərəflərinə 
ötürülməsi faktı əsasında xüsusi istintaqın aparılmasını tələb etdi. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı "Human 
Rights Watch" Xocalıda baş verən faciəni «münaqişə dövrü ərzində ən dəhşətli qırğın» adlandırdı. Bu təşkilatın 
fikrincə, erməni birləşmələri mülki vətəndaşların qətlinə görə birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. 

«Memorial»ın verdiyi məlumata görə «hər iki tərəfdən alınan məlumatlara əsasən 28 mart 1992-ci ildə 
Xocalının həm şəhərin özündə, həm də Ağdama gedən yolda əsir düşmüş 700-dən çox sakini Azərbaycan 
tərəfinə qaytarılıb. Onların əsas hissəsini qadınlar və uşaqlar təşkil edirdi. Bununla bərabər Xocalı sakinlərinin 
kişilər kimi qadınlar və uşaqların da «dəyiş-düyüş materialı» qismində saxlanılması haqqında ifadələri var». 

«Memorial»ın dediyinə görə, «Dağlıq Qarabağ MV-nin Ali Soveti Xocalının alınması zamanı törədilən 
vəhşiliklərə görə təəssüfləndiklərini bildirdi. Buna baxmayaraq Xocalının alınması ilə əlaqədar cinayət işinin 
araşdırılmasına heç bir səy göstərilmədi. «Memorial»ın nəzarətçiləri ilə söhbətlərdə rəsmi vəzifəli şəxslər 
Xocalının alınması zamanı vəhşiliklərə yol verildiyini inkar etmirdilər. Belə ki, erməni hərbi birləşmələrinin 
üzvləri arasında qohumları azərbaycanlılar tərəfindən qətlə yetirilən və kriminal keçmişi olan şəxslər var idi». 

Ermənistanın indiki müdafiə naziri Serj Sarkisyandan sitat gətirən Tom de Vaal deyirdi: «Xocalıya 
qədər azərbaycanlılar elə bilirdi ki, bizimlə zarafat etmək olar. Onlar elə fikirləşirdilər ki, biz mülki vətəndaşlara 
qarşı silah qaldırmaq imkanına malik deyilik. Biz bunun əksini sübut etdik. Nəticədə baş verən baş verdi. Onu 
da qeyd etmək istərdim ki, hərbçilər arasında Bakı və Sumqayıtdan qaçan cavan uşaqlar da var idi». 

De Vaalın fikrincə, «Sarkisyanın hadisəyə verdiyi qiymət Qarabağ müharibəsi dövründə baş vermiş ən 
dəhşətli hadisəyə başqa bucaq altında baxmağa vadar edir. İstisna etmək olmaz ki, bu kütləvi qırğınlar əvvəldən 
düşünülmüş, qorxutmaq məqsədi güdən aktlar olub». 

Biz belə hesab edirik ki, belə arayışlar nəinki həlak olmuş günahsız insanların ruhunu, həm də bütün 
Azərbaycan xalqını ələ salmaqdır və bu, dünya ictimaiyyətinin reaksiyasını doğurmalıdır. Hərbi qurumun 
başçısı tərəfindən söylənilmiş bu fikir bir daha nəinki oxşar hadisənin, həm də bu cür şəxslərin belə çıxışının 
qarşısını almaq məqsədilə Xocalı qırğınına münasibətdə xüsusi beynəlxalq tribunalın yaradılmasının vacibliyini 
və gecikdirildiyini təsdiq edir. Hələ üstəlik bu «şəxslərin» beynəlxalq cinayət məsuliyyətinə və Azərbaycan 
Respublikasının cinayət qanunvericiliyi əsasında məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün hər cür hüquqi əsas 
mövcuddur. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsində (Soyqırım) deyilir: 
«Hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupu, bir qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədilə 
qrup üzvlərini öldürmə, qrup üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər vurma və ya onların əqli qabiliyyətinə ciddi 
zərər vurma, qrupun bütövlükdə və ya qismən fiziki məhvinə yönəlmiş yaşayış şəraiti yaratma, qrup daxilində 
doğumların qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlər həyata keçirmə, bir qrup doğumların qarşısını almağa yönəlmiş 
tədbirlər həyata keçirmə, bir qrupa mənsub olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirmə - on ildən on beş ilədək 
azadlıqdan məhrumetmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır». 

Bundan əlavə soyqırımın qarşısının alınması və ona görə cəza haqqında 9 dekabr 1948-ci il 
Konvensiyasının I maddəsində soyqırım sülh və ya müharibə şəraitində baş verməsindən asılı olmayaraq 
razılaşan tərəflərin onun pozulmasının qarşısının alınması, pozulduğu hallarda isə qarşılıqlı cəza tədbirləri 
nəzərdə tutan beynəlxalq hüququn normalarına qəsd edən cinayət hesab olunur. 

Bu dəhşətli barbar əməliyyatı nəticəsində onlarla qadın, uşaq və qoca güllələndi. Erməni terror 
təşkilatları və silahlı birləşmələri bütövlükdə ailələri məhv edir, açıq edamlar (canlı şəkildə insanların dərisini 
soyur, qulaqlarını kəsir, başlarının dərisini soyurdular) keçirirdilər. Bu, necə deyərlər, adi faşizm idi: hamilə 
qadınların qarın nahiyəsini yırtaraq uşaq dolünü oradan çıxarıb yerinə kəsilmiş kişi başlarını qoyur və təzədən 
artıq keçinmiş qadının qarnını tikirdilər. ASALA adlı erməni terror təşkilatının aktiv «döyüşçülərindən» biri, adı 
dünya üzrə törədilmiş bir çox terror aktları bağlı olan Vazqen Sislyan Xocalıda uşaqların qətlə yetirilməsində 
iştirakını inkar etmirdi. Xarakterik olaraq gələcəkdə Ermənistan Respublikasının prezidenti R. Köçəryanın 
təşəbbüsü ilə V. Sislyan Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı adına layiq görülür. Xocalı faciəsinin iştirakçısı Dud 
Xeyriyan adlı erməni müəllifinin kitabından: «... martın 2-si erməni qrupu «Qaflan» (cəsədlərin yandırılması ilə 
məşğul olurdu) 100-dən çox türk meyiti toplamışdı və onları Xocalıdan qərbdə təxminən bir kilometrlik 
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yaxınlıqda yandırdı.... Sonuncu maşında mən alnından və əllərindən güllə dəymiş 10 yaşlı qız uşağını gördüm. 
Əlləri və sifəti göyərmiş bu uşaq aclıq və soyuğa baxmayaraq hələ də sağ idi. O sakitcə nəfəs alırdı. Mən uşağın 
ölümlə mübarizə aparan gözlərini yadımdan çıxarda bilmirəm.....  Bir az keçəndən sonra Tiqranyan adlı əsgər 
tərpənməz qızı götürdü və cəsədlərin üzərinə tulladı... Sonra isə bütün cəsədlər yandırıldı. Mənə elə gəldi ki, 
yanan cəsədlər arasından qışqırıq səsləri gəlirdi... Bundan sonra mən artıq yola davam edə bilmirdim....». 

Xocalıda baş verən qanlı faciə haqqında dünyaya görkəmli Azərbaycan kinodokumentalisti Çingiz 
Mustafayevin çəkdiyi film məlumat verdi. Kamera qulaqları kəsilmiş uşaqları, başları soyulmuş kişiləri lentə ala 
bilmişdi. Erməni saqqallıları qoca qadının sifətinin sağının dərisini kəsib çıxartmışdılar. Bütün cəsədlərin 
üzərində zorakılıq əlamətləri var idi. Erməni terrorçuları tərəfindən Azərbaycan şəhəri Xocalının yer üzündən 
silinməsi ABŞ-da «ilin ən dəhşətli faciəsi» kimi tanınmışdı. Rusiyalı 366-cı motoatıcı alay Rusiyaya çağırılaraq 
ləğv edildi, buna baxmayaraq onun zabitlərindən bir nəfər də olsun törətdiyi vəhşiliklərə görə cinayət 
məsuliyyətinə cəlb olunmadı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Xocalı faciəsinin 10 
illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində deyilir: «... bu qəddar və amansız soyqırım aktı insanlıq 
tarixinə ən dəhşətli terror aktlarından biri kimi daxil oldu... Bu gün Azərbaycan xalqı və hakimiyyəti qarşısında 
dünya dövlətlərinə, parlamentlərinə və ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımı və ermənilərin Dağlıq Qarabağda 
törətdikləri vəhşiliklər haqqında bütün həqiqəti çatdırmaq vəzifəsi durur. Bu bizim Xocalı soyqırımının 
qurbanları qarşısında vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur. Digər tərəfdən, bu faciənin beynəlxalq səviyyədə 
siyasi-hüquqi qiymət alması, onun ideoloqlarının, təşkilatçılarının və icraçılarının cəzalandırılması ümumilikdə 
insanlığa qarşı yönəlmiş belə qəddar aktların bir daha təkrar olunmamasının vacib şərtidir». 

Fevral-mart 1992-ci il. Xarici kütləvi informasiya vasitələri Xocalı şəhərində erməni terrorçuları və 
quldur birləşmələri tərəfindən törədilən soyqırım faktını təsdiq etdilər: 

«Vashington Post» qəzeti: "Dağlıq Qarabağ qurbanları Azərbaycan şəhərində torpağa tapşırıldılar. 
Qaçqınlar deyirlər ki, ermənilərin hücumu nəticəsində yüzlərlə insan qətldə yetirildi. Həlak olan 7 nəfərin cəsədi 
bugün göstərildi, onlardan üçü qadın, ikisi isə uşaq idi. 120 qaçqın Ağdam hospitalında yerləşdirilib, onlardan 
bir çoxunun bədənində deşilmiş yara izləri var». 

«Times» qəzeti: "Erməni əsgərləri yüzlərlə qaçqın ailəsini qırdılar. Sağ qalanlar məlumat verirlər ki, 
erməni əsgərləri çoxu uşaq və qadın olan 450-dən çox azərbaycanlını qətlə yetirdilər. Yüzlərlə, bəlkə də mindən 
çox insan İtkin düşüb. «Onlar güllələyirdilər, güllələyirdilər, güllələyirdilər», - bu sözləri Xocalıdan qaçan digər 
qadın və uşaqlarla birgə Ağdama gələn Raziyə Aslanova söyləyirdi. O deyirdi ki, onun əri Kənan və oğlu qətlə 
yetirilib, qızı isə itkin düşüb." 

«Times» qəzeti: "Qırğının üstü açıldı, Anatoliy Levin: «Həlak olmuş 60-dan çox insanın, o cümlədən 
qadın və uşaqların cəsədi Dağlıq Qarabağın təpəliklərindəki yamaclarda aşkar olundu. Bu, azərbaycanlıların 
erməni hərbçiləri tərəfindən qırğına məruz qalması faktını təsdiqlədi. Yüzlərlə qaçqın bu günə kimi 
axtarışdadı». 

«Times» qəzeti: "Çoxları şikəst edilmişdi, bir qız uşağının isə yalnız başı qalmışdı." 
«İzvestiya» qəzeti: "Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qoca qadının isə sifətinin bir 

hissəsi kəsilib götürülmüşdü. Kişilərin başının dərisi soyulmuşdu." 
«Sunday Times» qəzeti: "Tomas Qolts erməni əsgərləri tərəfindən törədilmiş qırğın barədə məlumat 

verən ilk reportyor idi. «Xocalı boş mağazaları və ağacsız çirkli küçələri olan Azərbaycanın az münbit şəhəri 
idi. Buna baxmayaraq o ən yaxşı vaxtlarda torpağı becərən və ev quşları saxlayan azı min azərbaycanlının 
yuvasıydı. Keçən həftə bu şəhər yer üzündən silindi". 

«Financial Times» qəzeti: Ermənilər Ağdam tərəfə istiqamətlənən qaçqınlar kolonnasını güllələdilər. 
Azərbaycanlılar 1200-ə yaxın cəsəd saydılar. Livandan olan kinooperator onun ölkəsinin varlı daşnaq 
ictimaiyyəti tərəfindən Qarabağa insan və silah göndərildiyini təsdiqlədi. 

«İzvestiya» qəzeti: "Mayor Leonid Kravets: Mən öz gözlərimlə təpəlikdə yüzə yaxın cəsəd gördüm. Bir 
oğlan uşağının başı yox idi. Hər yerdə xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilən qadın, uşaq, qoca meyidləri var idi." 

«Financial Times» qəzeti: "General Polyakov bildirdi ki, 366-cı alayın erməni milliyyətindən olan 103 
qulluqçusu Dağlıq Qarabağda qaldı." 

«La Mond» qəzeti: "Ağdamda olan əcnəbi jurnalistlər qətlə yetirilən qadın və uşaqların içində başının 
dərisi soyulmuş 3 nəfər gördülər. Bu, Azərbaycan təbliğatı deyil, reallıqdır.» 

«Valer actual» jurnalı: "Bu muxtar regionda erməni hərbi birləşmələri Yaxın Şərqdən olanlarla birlikdə 
ən müasir hərbi texnikaya, eyni zamanda vertolyotlara malikdirlər. ASALA Suriya və Livanda yerləşən hərbi 
düşərgələr və silah anbarları ilə təchiz edilib. Ermənilər 100-dən çox müsəlman yaşayış məntəqəsində qırğın 
törədərək Qarabağ Azərbaycanlılarını məhv etdilər." 

«Krua l'Eveneman» jurnalı: "Ermənilər Xocalıya hücuma keçdilər. Bütün dünya eybəcərləşdirilmiş 
insan cəsədlərini gördü. Azərbaycanlılar mindən çox insanın qətlə yetirildiyini söyləyir." 
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun Ekspert Şurasının elmi 

tədqiqatları əsasən (V. İbayev və E. Qədirovanın məruzələri - red.) yuxarıda göstərilən faciəvi hadisələr 
beynəlxalq hüquqda aşağıdakı kimi şərh olunur: 

1. Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı soyqırım kimi. «Soyqırım» sözünün hüquqi mənası 9 dekabr 1948-ci 
ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən 260 A saylı qətnamə ilə qəbul edilən «Soyqırımın qarşısının alınması və 
ona görə cəza» haqqında Konvensiyada müəyyən edilir. Konvensiyaya əsasən soyqırım dedikdə hər hansı etnik, 
milli, irqi və ya dini qrupun qrup halında tam və ya qismən məhv edilməsi məqsədilə bu cür qrup üzvlərinin 
qətlə yetirilməsi, onlara ağır bədən xəsarətlərinin yetirilməsi və ya bu cür qrup üzvlərinin psixi sarsıdılması, 
düşünülmüş şəkildə belə qrupların tam və ya qismən fiziki məhvinə yönəlmiş həyat şəraiti yaratmaq, qrup 
tərkibində uşaq doğumunun qarşısının alınması məqsədilə tədbirlər görmək, uşaqların məcburi şəkildə bir qrup 
tərkibindən o birinə zorla keçirmək kimi hərəkətlər başa düşülür. 

Soyqırım cinayəti üçün xüsusi məqsədin olması vacib element sayılır. Bu obyektiv cəhət soyqırım 
cinayətini digər analoji beynəlxalq cinayətlərdən fərqləndirir. Soyqırım cinayətini təşkil edən hər bir əməl 
düşünülmüş şəkildə və qəsdən törədilir. Bu əməllər heç bir halda təsadüfən və ya ehtiyatsızlıqdan törədilə 
bilməz. Eyni zamanda bu cür hərəkətləri etmək qətiyyəti və onun mümkün nəticələrinin dərk olunması onların 
soyqırım kimi tövsif edilməsi üçün kifayət etmir. Burada əsasən hərəkətin neqativ nəticələri ilə birbaşa əlaqədə 
olan cinayətkar məqsədi və ya konkret motivi müəyyənləşdirmək tələb olunur. Avtomatlardan, pulemyotlardan 
və digər növ silahlardan güllələnmə qaçıb canını qurtarmaq istəyən azərbaycanlı əhalisinə qarşı yuxarıda 
göstərilən konkret hallarda edildiyi kimi soyqırım cinayətinin mövcudluğunu təsdiq edir. 

Göz qabağındadır ki, bu cinayət məhz Azərbaycan Milli qrupuna qarşı istiqamətlənib. Soyqırım 
cinayətinin təhlili zamanı onun 3 tərkib ünsürü üzə çıxır: 1) məlum milli, etnik, irqi və ya dini qrupun 
mövcudluğu; 2) bu cür qrupun tam və ya qismən məhv edilməsi niyyətinin olması(mens res); 3) məlum qrupa 
qarşı soyqırım kimi tövsif olunan əməllərdən birinin törədilməsi (actus reus). 

Nəticə etibarilə, soyqırım aktı mütləq şəkildə milli, etnik, irqi və ya dini qrupa qarşı yönəlməlidir. Yəni, 
digər qrupa qarşı (məsələn siyasi və ya sosial) yönəldilmiş hərəkətlər soyqırım kimi tövsif edilə bilməz. 
«Soyqırım» anlayışı qadağan olunmuş əməllər üzrə konkret qəsdin olmasını tələb edir. Cinayətin tövsifedici 
əlaməti kimi qəsd öz tərkibində bir neçə fərqləndirici əlaməti birləşdirir: 

- məqsəd bu və ya digər konkret qrupa aid olan təsadüfi, tək və ya bir neçə şəxsin məhv edilməsindən 
deyil, tam qrupun məhv edilməsindən ibarət olmalıdır. Soyqırım cinayətinin qurbanlarının müəyyən edilməsinin 
həlledici əlaməti onların fərdiliyi deyil, onların qrupa aidiyyatı olmalıdır; 

- məqsəd qrupun qrup halında məhv edilməsindən ibarət olmalıdır. Soyqırım tam şəkildə insan 
qrupunun mövcud olması hüququnun tanınmasının inkar edilməsi kimi başa düşülür. Təkcə bir şəxsin qətlə 
yetirilməsi isə (homosid) ayrıca şəxsin yaşamaq hüququnun tanınmasından imtina kimi xarakterizə olunur. 
Actus reusa (qadağan olunmuş davranış) müvafiq olaraq soyqırım aktı bir şəxslə də məhdudlaşa bilər, lakin 
mens res (məqsəd) qrupun mövcud olmasına qarşı yönəlməlidir; 

- məqsəd qrupun məhz tam və ya qismən məhvinə yönəlməlidir; 
-   məqsəd məhz milli, etnik, irqi və ya dini qruplardan birinin məhvinə istiqamətlənməlidir. 
Soyqırım cinayətinə görə məsuliyyətin tövsifi tam bir qrupun məhv edilməsi kimi son məqsədə nail 

olunmasını tələb etmir. Bunun üçün etnik qrupun qrup halında tam və ya qismən məhv edilməsi məqsədilə 
cinayətin obyektiv tərəfini səciyyələndirən hərəkətlərdən birinin törədilməsi kifayətdir. Soyqırımın obyektiv 
tərəfini səciyyələndirən məhvetmə anlayışı fiziki və bioloji təsir vasitəsilə həyatdan məhrum etmə deməkdir. 
BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi "Barselona Traction" işi üzrə qərarında soyqırım aktlarına qadağa qoyulması 
öhdəliklərini erga omnes öhdəlikləri adlandırmışdı. Beynəlxalq məhkəmə «Soyqırımın qarşısının alınması və 
ona görə cəza» haqqında Konvensiyanın əsasını təşkil edən prinsipləri bütün dövlətlər üçün məcburi norma kimi 
tanıdı. 

2. Xocalı hadisələrinin soyqırım cinayəti kimi beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmasının hüquqi 
əsasları: aşağıda sadalanan sənədlər Xocalı hadisələrini beynəlxalq hüquq əsasında soyqırım kimi tövsif etməyə 
imkan verir: 1) 9 dekabr 1948-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən 260 A saylı qətnamə ilə qəbul edilən 
«Soyqırımın qarşısının alınması və ona görə cəza» haqqında Konvensiya; 2) Nörnberq Hərbi Tribunalının 
Nizamnaməsi (baxmayaraq ki, nizamnamədə soyqırım cinayətinə birbaşa istinad yoxdur, soyqırımı təşkil edən 
əməllər isə insanlıq əleyhinə və müharibə cinayətləri qismində tövsif olunur); 3) Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq 
Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi (maddə 4); 4) Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi 
(maddə 1); 5) Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutu (maddə 6); 6) Azərbaycan Respublikasının Cinayət 
Məcəlləsi (maddə 103); 7) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycanlıların soyqırım haqqında» 26 
mart 1998-ci il tarixli fərmanı. 

3. Xocalı hadisələrinin «soyqırım» normasının təsiri altına düşən cinayət kimi beynəlxalq hüquq 
tərəfindən tanınmasının hüquqi nəticələri: Beynəlxalq hüquq soyqırım cinayəti ilə əlaqədar olaraq müəyyən 
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etdi: 1) soyqırım cinayəti törətmiş şəxslərin cinayət təqibi və cəzalandırılması labüddür; 2) cinayətin tərkibi 
təkcə soyqırım aktının törədilməsi hesab olunmur, həm də soyqırım törədilməsi ilə əlaqədar sövdələşmə, 
soyqırımın törədilməsinə birbaşa və açıq təhrikçilik, soyqırımın törədilməsinə cəhd və soyqırımda iştirakçılıq da 
sayılır; 3) soyqırım cinayətini törətmiş şəxslərə universal yurisdiksiyanın prinsipləri şamil olunmalıdır; 4) 
soyqırım cinayətinin törədilməsinə dair əmrə istinad etmə məsuliyyətdən azad etmir; 5) hakimiyyət 
nümayəndələri soyqırım cinayətlərinin qarşısının alınmasına yönəlmiş hərəkətlərin edilməməsinə görə 
məsuliyyət daşıyır; 6) soyqırım cinayətlərinə cinayət məsuliyyətindən müddətin keçməsilə əlaqədar azadetmə 
tətbiq olunmur; 7) soyqırım cinayətinə cinayət qanununun retroaktiv qüvvəsi şamil olunur; 8) soyqırım 
cinayətini törətmiş şəxslər tələb edən dövlətə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün verilməlidir. 

Beləliklə, Xocalı şəhərinin əhalisinə - ermənilər tərəfindən etnik azərbaycanlılara qarşı törədilmiş 
əməllər beynəlxalq hüquqi sənədlərə uyğun olaraq soyqırım kimi tövsif edilir və beynəlxalq hüququn prinsipləri 
ilə əlaqədar olaraq insanlığa qarşı cinayət hesab olunur. 

Nəhayət, ermənilərin və Xocalı faciəsinin törədilməsində onlarla əlbir olanların əməlləri insan 
hüquqlarının, beynəlxalq hüquqi aktların - Cenevrə konvensiyasının, İnsan hüquqları ümumi bəyannaməsinin, 
Mülki və siyasi hüquqlar haqqında paktın, İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında paktın, Uşaq hüquqları 
deklarasiyasının, Fövqəladə vəziyyətlərdə və müharibə şəraitində qadın və uşaq hüquqlarının müdafiəsi 
haqqında deklarasiyanın və digər beynəlxalq aktların kobud şəkildə və arsızcasına pozulması hesab olunur. 

Azərbaycan Parlamenti hər ilin 26 fevral tarixini «Xocalı soyqırımı günü» elan etdi. Azərbaycan xalqı 
hər il 26 fevral tarixində saat 17:00-da Xocalının qurbanlarının ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edir. 

Qaçqın düşmüş və Azərbaycanın 48 rayonunda məskunlaşan Xocalı sakinləri Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin ədalətli həllini, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün qurtaracağı anı və Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını gözləyir. Onlar dünya xalqlarına, dövlətlərə və beynəlxalq təşkilatlara 
haqqın və ədalətin müdafiəsi, Xocalıda törədilən etnik təmizləmənin, terror faktlarının mühakimə edilməsi 
çağırışı ilə müraciət edirlər. 

Xocalı faciəsinin təqsirkarları, onun təşkilatçıları və icraçıları ləyaqətli cəza almalıdırlar. Cəzasız qalan 
cinayət yoxdur və olmayacaq. XX əsrdə soyqırımın və etnik təmizləmənin tarixini əks etdirən bir çox qanlı 
səhifələr mövcud olub. Onların sırasında Xocalı ən dəhşətli səhifələrdəndir. Bu və ya digər formada bu cinayətə 
aidiyyatı olanlar hələlik yalnız öz vicdanları qarşısında məsuliyyət daşıyırlar, lakin gün gələcək onlar tarix 
məhkəməsi qarşısında cavab verəcəklər. 

 
Kamil Səlimov 

hüquq elmləri doktoru, 
"Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi" İctimai Birliyinin sədri 

 
“Xocalı soyqırımı: milyon imza – bir tələb” kitabından, S.97-112. 
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Xocalı 
 

1992-ci ilin 26 fevral tarixi adi iş günü təsiri bağışlayırdı. İranın xarici işlər naziri Əli Əkbər Vəlayəti 
Azərbaycanın diplomatik tanınması və eyni zamanda, Amerikanın Dövlət katibi Ceymz 3-cü Beykerin İranın 
Qafqazda və Mərkəzi Asiyada artan təhlükə mənbəyi olması barədə verdiyi şərhlərə cavab vermək üçün şəhərə 
qayıdırdı. 

«Regionu təhdid edən İran İslam Respublikası yox, ABŞ-dır. Bütün dünyada, davamlı olaraq qan 
tökülməsi üçün məsul olan ölkə olmaqla yanaşı, Qarabağda olan münaqişəni də fəal qızışdıran ABŞ-dır. İslam 
Respublikası isə əksinə, xalqlar və millətlər arasında sülhün olmasında maraqlıdır. Bu məqsədlə, Dr. Vəlayəti 
Qarabağda gedən olduqca qanlı və həssas münaqişə üçün sülh planı gətirmişdir və Ermənistan və Azərbaycan 
bunu imzalamağa razılaşmışdılar». Növbəti gün onun özü Qarabağa səfər etməyi planlaşdırırdı. 

Bu çox vacib bir hadisə idi və Hicran mənim otağıma qəfil girdiyi an mən, «Vaşinqton Post» qəzetinə 
mövzu üzrə məqaləmi hazırlayırdım. O, Xalq Cəbhəsinin məlumat şöbəsi ilə telefon əlaqəsində olmuşdu və bəzi 
kədərli xəbərləri var idi: Ağdamda olan mənbələr məlumat verirdi ki, Qarabağda olan Azərbaycan qaçqınları 
kütləvi hücumdan qaçıb canlarını qurtarırlar. 

Hər iki tərəfdən münaqişənin başlaması ilə bağlı şişirdilmiş məlumatlar vardır, lakin mən ilk növbədə 
telefon zəngləri etməyin ən yaxşı variant olduğunu düşündüm. Qəribəsi o idi ki, hökumətdə heç kəs cavab 
vermirdi. Ola bilsin ki, onların hamısı, İran nümayəndələri ilə «Gülüstan» sarayında naharda idilər. Ona görə, 
mən bir qədər gözlədim və yenidən onların evlərinə zəng etməyə başladım. Təqribən gecə yarısı mən Vəfa 
Quluzadə ilə əlaqə saxlaya bildim. 

Üzr istəyərək dedim: «Belə gec saatda zəng etdiyim üçün üzr istəyirəm. Lakin bu gəzən dedi-qodu 
haqqında nə deyə bilərsiniz?» «Mən bu haqda danışa bilmərəm» deyib Vəfa Quluzadə mənim sözümü kəsdi və 
dəstəyi asdı. 

Narahatçılıq hissi məni bürüdü. Vəfa adətən çox nəzakətli idi. Ola bilsin ki, o yatırdı? Mən hər bir halda 
yenidən zəng etmək qərarına gəldim , lakin nömrə növbəti yarım saat ərzində məşğul idi. Mən düşündüm ki, 
yəqin o telefonu açıq qoyub və son cəhdimi edərək ona zəng etdim və telefon çaldı. 

Yenidən üzr istəyərək dedim: «Vəfa, nə baş verir?».«Çox dəhşətli bir şey baş verib», onun səsi 
xırıldadı. «Nə?» «Qarabağda, Xocalı adlanan şəhərdə... Orada qırğın baş vermişdir» deyə o bildirdi və sonra 
dəstəyi yenidən asdı. 

Mən orada əvvəl olmuşdum. Əslində, iki dəfə. İlk dəfə səfərim sentyabr ayında olmuşdu, biz aeroporta 
doluşaraq Boris Yeltsinin gəlişini gözləyirdik. Sonuncu dəfə mən orda bir ay əvvəl, 1992-ci ilin yanvar ayında 
olmuşdum. O vaxt artıq Xocalıya getməyin tək yolu ancaq helikopterlə getmək idi, çünki ermənilər Ağdama 
gedən yolu kəsmişdilər. Mən kiçik macəranın hamısını yadımda çox yaxşı saxlamışam. Erməni tərəfinin 
azərbaycanlıların kütləvi surətdə silahlanmaları, helikopterlərinin erməni kəndləri üzərində «uğuldayaraq» 
əylənmələri və əhalini qorxuya salmaları barədə çoxsaylı məlumatlarına şübhə edərək, qaçqınlarla onların 
vəziyyəti barədə danışmaq üçün London «İndependent»indən Xyu Poupla Ağdama yola düşdüm. 

Ağdamda qaçqınları tapmaq çox asan idi. Onlar hər tərəfdə idi. Ən ağır mərkəzləşmiş yer yerli 
aerodrom idi. Bunun çox sadə səbəbi var idi, qaçqınların çoxu artıq qaçqın olmaq istəmirdilər: onlar Xocalıda 
olan evlərinə geri dönürdülər. Onların qüruru düşüncə qabiliyyətlərini susdurmuşdu. Onlardan biri 4 uşaq anası 
35 yaşlı Zümrüd Eyvazova idi. Mən ondan nəyə görə geri dönmək istədiyini soruşduğum zaman o mənə bildirdi 
ki, Ağdamın küçələrində dilənməkdənsə, Qarabağda ölmək daha yaxşıdır. 

Yaxınlıqda olan helikopterin motorunun səsindən, Zümrüd mənim qulağıma qışqırdı: «Nəyə görə 
hökumət yolu aça bilmir?», «Nəyə görə onlar bizi güllələnəcək ördəklər kimi uçmağa məcbur edirlər»? 

Mənim cavabım yox idi. 
Daha sonra, aerodromdan kimsə mənə tərəf gəldi. Bu Əlif Hacıyev idi, Xocalıda hava limanı 

təhlükəsizliyinin başçısı idi. Bu cənab bizi 3 ay əvvəl, Yeltsinin səfəri zamanı, Ağdamda bir dəstə sərxoş 
insandan xilas etmişdi. O, həmin vaxtı daha şən idi, lakin onun mənə indi də gülümsəməsinə baxmayaraq, artıq 
o qədər də şən deyildi. Mən onun yaşadığı şəhərdə vəziyyətin necə olduğunu soruşdum. 

«Gəl» dedi Hacıyev. «Gəl Xocalıya gedək - o zaman sən özün üçün olanları görə bilərsən və cəsarətin 
olsa, olanları yazarsan». 

Onun arxasında Mİ - 8 helikopteri dayanmışdı, onun pərləri yavaş - yavaş fırlanırdı. Helikopter artıq 
təhlükəli dərəcədə insanlar və yemək ehtiyatları ilə dolu idi. 

«Mən getmirəm» Poup dedi, «Mənim həyat yoldaşım və uşaqlarım var». 
Rotor daha sürətlə fırlanmağa başladı və mən cəld qərar qəbul etməliydim. 
«Sonra görüşərik» mən ona dedim, amma bunun bir daha mümkün olmasına özüm də tam əmin 

deyildim. 
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mən helikopterə daxil oldum. 25 nəfər üçün nəzərdə tutulan bu helikopterdə 50-dən artıq adam var idi. 

Eyni zamanda müxtəlif silah-sursatlar da yüklənmişdi. Mən öz - özümə düşündüm: bu dəlilikdir; hələ geri 
dönmək üçün vaxt var idi. Lakin artıq gec idi. Helikopter yellənə - yellənə yerdən ayrılmağa başladı. Mən 
Poupun mənə əl edərək sahədən uzaqlaşdığını gördüm və mən həmin vaxt onunla bərabər olmağımı arzu etdim. 

Son iki ay ərzində, 20-dən artıq helikopter vurulmuşdu. Uçuş mühəndisinin mənə verdiyi məlumata 
əsasən, bizim uçduğumuz helikopter bir həftə öncə yarım bak yanacaq götürmüşdü. Yanacağın az olması bizim 
üçün uğurlu idi, çünki güllələr daha yüksəkdən uçuşurdular. 

Buludları yararaq keçdiyimiz zaman mən öz hava körpüləri vasitəsi ilə Ermənistandan (və yaxud 
azərbaycanlı müharibə alverçilərindən) əldə edilmiş benzin və dizel yanacağı ilə dolu hərəkət edən yük 
maşınları və avtomobilləri yollarda görürdüm. 

Budur, şükürlər olsun ki, nəhayət saatlarla uzanan səfər kimi görünən amma əslində bəlkə də 20 dəqiqə 
davam edən səyahətdən sonra bizim helikopter Xocalı aerodromunda enməyə başladı. 

Mən sağam! Qışqırmaq istəyirdim, lakin düşündüm ki, sakit və soyuqqanlı qalmaq daha 
məqsədəmüvafiqdir. Mən bunu gün ərzində iki dəfə etmişdim. 

«Özünü necə hiss edirsən?» deyə Əlif Hacıyev məndən soruşdu. 
«Normal, çox yaxşı» mən rus dilində ona yalandan dedim. 
Həmin vaxtda, geri dönən yaxınlarını salamlamaq üçün bəzi insanlar helikopterin ətrafına toplaşdılar. 

Hamı orada Azərbaycanın qalan hissələrindən ən son məlumatları almaq üçün toplaşmışdı: qəzetlər, dedi-
qodular və şayiələr. 

Bu qədər həyəcanın səbəbi aydın idi: Xocalıda işləyən heç bir telefon yox idi, heç bir şey işləmirdi; işıq, 
qızdırıcı, su yox idi. Kənar dünya ilə əlaqə yalnız helikopter vasitəsi ilə mümkün idi, onlar da hər uçuşlarında 
təhlükə ilə üzbəüz idilər. Gecə düşən kimi şəhərin təcrid olunduğu daha açıq şəkildə hiss olunurdu. Mən kiçik 
qarnizonda Hacıyev və onun bəzi adamlarına qoşuldum və biz XTPD-çilər ilə zəif şam işığında çiy soğan və 
boyat çörəklə şam etdiyimiz zaman, o mənə sərhəd xətti ilə bağlı məlumat verdi. 

Məyus Hacıyev mənə bildirdi ki, vəziyyət pisdir və getdikcə daha çox pisləşir. Son 3 ay ərzində 
ermənilər ucqar kəndlərin hamısını bir-bir ələ keçirmişdir. Azərbaycanlıların əlində yalnız iki şəhər qalmışdı: 
Xocalı və Şuşa və onlar arasında olan yol kəsilmişdir. Mən vəziyyətin pisləşdiyini bilirdim, amma bu dərəcədə 
pis olmasından heç xəbərim yox idi. 

«Bu sizin Bakının dediyi məlumatlara inandığınız üçün belədir» deyə Əlif boğuq səslə bildirdi. «Bizim 
hamımızı satıblar. Əgər hökumət istəsə, Ağdama gedən yolu bir gündə aça bilər» deyə o bildirdi. O, indi 
inanırdı ki, hökümət istəyir ki, elit təbəqə ölkəni şəhərdə yanacaq doldurmaq üçün dayandıq və yerli merdən 
Ağdamda nə baş verdiyini soruşduq. O, heç bir şey bilmədiyini dedi. Biz Bərdə adlanan başqa bir şəhərdə 
dayandıq və baş verən hadisə və şayiələr barədə bir şey öyrənmək üçün sorğu etdik. Hər yerdə məlumatsızlıqla 
üzləşirdik. 

Biz Ağdama çatdığımız zaman hər şeyin şişirdildiyi barədə düşünməyə başladıq və yeməyə bir şey 
tapmaq üçün maşını şəhərin mərkəzinə sürdük. Orada biz qaçqınlarla qarşılaşdıq. Orada on, daha sonra 20 və 
daha sonra yüzlərlə qışqıran və ağlayan Xocalı sakinləri var idi. Onların çoxu mənim şəhərə əvvəlki səfərlərimlə 
bağlı məni tanıdılar. Onlar mənim paltarımdan yapışır, ölmüş yaxınlarının, dostlarının adlarını sadalayır və məni 
əsas məscidə bitişik olan morqa ölmüş yaxınlarının cəsədlərini göstərmək üçün apardılar. 

İlk əvvəl biz sağ qalmış insanların dediklərinə inanmağa çətinlik çəkdik: onlar deyirdilər ki, ermənilər 
Xocalını mühasirəyə alıblar və belə bir ultimatum veriblər ki, ya çıxsınlar ya da ölsünlər . Daha sonra son 
günlərdə olanlar barədə söz - söhbət gəzməyə başladı, bunların çoxu da komandir Əlif Hacıyevə aid idi. 

Ölümü hiss edərək, Əlif hökumətə ən azı bəzi döyüşçü olmayanları xilas etmək üçün helikopterlər 
yollamasına yalvarsa da, Bakı heç bir şey etməmişdi. Daha sonra fevral ayının 25-i gecəsi, erməni döyüşçüləri 
şəhərə 3 tərəfdən hücum edirlər. 

Dördüncü yol baca şəklində qaçqınların qaça bilməsi üçün açıq buraxılmışdı. Əlif evakuasiya haqqında 
əmr verib: vuruşan kişilər Qarqar çay vadisi boyunca geri çəkilsinlər, qadınlar, uşaqlar və ağsaqqallar isə bu 
zaman aşağıdan qaçıb canlarını qurtarsınlar. Alovlu gecədə yollar axtararaq, fevral ayının 26-sı səhərə qədər 
qaçqınlar Qarabağın ucqar yerində yerləşən Naxçıvanlı kəndinin hüdudlarına yaxınlaşıblar. Onlar yolu keçərək 
təpə ilə üzüaşağı Azərbaycan mövqelərinə tərəf, Ağdama doğru getməyə başlayıblar. Artıq Şelli postundan 
şəhərə, Ağdama 10 km yol qalırmış. 

«Onlar atəş açırdılar, atəş açırdılar və atəş açırdılar» ağlayaraq Raisa Aslanova adlı qadın bildirdi. O 
bildirdi ki, onun həyat yoldaşı və kürəkəni onun gözləri qarşısında öldürülmüşdür, qızı isə itkin düşmüşdür. 

Yüzlərlə, bəlkə də min nəfər mülki şəxs onları müdafiə edən bir ovuc döyüşçü ilə birgə bildirçin 
ovundakı kimi gülləboran edilmişdilər. Meyitləri sayırdılar, lakin demək lazım idi ki, cəsədlərin çoxu əl çatmaz 
yerlərdə qalmışdı, bura sanki insan məskəni deyildi, ölüm məskəninə və qarğalar üçün piknik sahəsinə 
bənzəyirdi. 
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Bir gecədə min ölü? Bu qeyri - mümkün kimi görünürdü. Lakin biz arayış aparandan sonra, ölənlərin 

sayı barədə deyilənlərin həqiqət olduğunu gördük. Ağdamda yerli dini rəhbər imam Sadıx Sadıxov qeydiyyatda 
olan ölülərin siyahı ilə adlarını çəkərkən, göz yaşları içində boğulurdu. Həmin gün itkin düşən və öldüyü güman 
edilən, hələ ailəsi tamamilə məhv edilənləri çıxmaq şərti ilə 477 nəfər ölü var idi. 477 nəfər ölü Ağdama qədər 
gəlmiş və sağ qalmışlar tərəfindən təsdiq edilən ölü sayı idi və onlar, mükəmməl olmasa da fiziki cəhətdən 
müsəlman adətlərinə görə 24 saat ərzində basdırılmasını həyata keçirməyə müvəffəq oldular. 

«Reyters» agentliyinin jurnalisti Elif Kaban sarsılaraq sanki ağlını itirmişdi. Həyat yoldaşım Hicran iflic 
kimi olmuşdu. Fotoqraf Oleq Litvin huşsuzluq halına düşmüşdü, mən ona hansısa hədəfi - meyitləri, qəbirləri, 
yanaqlarını dırnaqları ilə cıran qadınları göstərməyincə şəkil çəkmirdi. Bəli, öyüməmək üçün güclü mədə lazım 
idi, lakin indi işləmək, hesabat vermək vaxtı idi: qırğın baş vermişdi və dünya bundan xəbər tutmalıydı. Biz 
dəfələrlə xəstəxanalara, morqa və getdikcə genişlənən qəbiristanlıqlara baş çəkərək şəhəri gəzdik, müdafiə 
perimetri boyunca topa-topa gələn sağ qalan insanlardan dəhşətli müsahibələr alırdıq və yenidən şəhərə geri 
qayıdaraq xəstəxanalara yeni gətirilən yaralıları, ordan da morqlara yük maşınları ilə tanınmaq və ənənəyə 
uyğun olaraq yuyulub torpağa tapşırılmaq üçün gətirilən meyitləri yoxlayırdıq. Mən tanış sifətlər axtarırdım və 
mənə elə gəldi ki, bir neçəsini gördüm, amma əmin deyildim: meyidlərdən birini gənc veterinar oğlanın olduğu 
aşkarlandı, onu gözünə yaxın məsafədən açılan atəşlə öldürmüşdülər; mən Xocalıda olarkən belə bir adamı 
tanıyıb-tanımadığımı və ya ona təqdim edildiyimi yadıma salmaq istəyirdim, lakin buna əmin ola bilməzdim. 
Quruyub qaxaca dönmüş digər meyidlər sanki onların necə qətlə yetirilməsindən xəbər verirdilər: qolları sanki 
əbədi təslim işarəsi kimi yanlara atılmışdı. Bəzilərinin başlarının dərisi yox idi, sanki skalpları soyulmuşdu. Bu 
ağır gün idi. 

Günortadan xeyli keçmiş, kimsə dedi ki, Gəncədəki rus qarnizonundan kirayə edilmiş hərbi helikopter 
qırğının baş verdiyi sahə üzərinə uçuş edəcək, beləliklə biz hava limanına yola düşdük. Uçuş yox idi, lakin mən 
orda bəzi köhnə dostlarımı gördüm. 

Hərbi geyimli bir nəfər təəccüblə «Tomas» deyərək məni qucaqladı və gözləri yaşardı. «Naş 
naçalnik...» 

Üzü sızanaqlı bu oğlanda mən Əlif Hacıyevin döyüşçülərindən birini tanıdım, o bakılı idi, dediyinə görə 
Qarabağa hərbi xidmətə gəlməzdən əvvəl bank işçisi işləyirmiş. Ağlamaqdan səsi boğula-boğula rus dilində nə 
isə demək istəyirdi, lakin bircə bunu deyə bildi: komandir... 

Xocalı qarnizonunun bir neçə digər sağ qalmış döyüşçüləri də ətrafımda yığışaraq məni qucaqladılar. 
Əlif Hacıyevin komandanlıq etdiyi qırx nəfərlik dəstənin yalnız on üzvü sağ qalmışdı. Üst-başları çirkli, əldən 
düşmüş və tərə batmış bu insanların yeganə günahı sağ qalmaqları idi, onlar dəhşətli gecənin və sonrakı günün, 
komandirləri Əlif Hacıyevin həlak olmasının bütün epizodlarını hissə-hissə danışırdılar. 

O, qadın və uşaqları müdafiə edərkən başından aldığı güllə yarasından həlak olmuşdu; qadın və 
uşaqların çoxusu onsuz da ölmüşdülər. 

Axşama yaxın biz şəhərin mərkəzindəki hökumət qonaq evinə telefon axtarmaq üçün qayıdanda orda 
yorulub əldən düşmüş Tamerlan Qarayevlə rastlaşdıq. Əsli Ağdamdan olan bu parlamentin spiker müavini 
mənim orda gördüyüm azsaylı dövlət rəsmilərindən biri idi. O, Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Stepanakertdə 
yerləşən 366 saylı motorlaşdırılmış piyada alayından fərarilik etmiş 2 türkmən əsgərini dindirirdi. Onlar bir 
həftə qabaq Xocalıya qaçıb gəlmişdilər. Baş vermiş faciənin sonuncu elementi qəfildən yerini aldı: viran edilmiş 
şəhərə hücum edənlər yalnız ermənilər deyil, ruslar da olublar! 

Bu iki nəfər bizə baxmağa başlayan kimi Tamerlan onlara: «danışın, danışın!» dedi. 
Onlardan biri, Ağaməhəmməd Mutif danışdı ki, «Erməni və rus zabitləri bizi müsəlman olduğumuz 

üçün döyürdülər, ona görə biz də qaçdıq». «Bizim yeganə istədiyimiz evimizə, Türkmənistana qayıtmaq idi». 
«Bəs sonra nə baş verdi?» 
O birisi dedi: «Onlar şəhərə hücum etdilər». «Biz bölməmizin döyüş maşınlarını tanıdıq». 
Yadıma komandir Serqey Şukrin düşdü və fikirləşdim ki, görəsən o da bu işə qatılıbmı. Bu iki nəfər 

şəhəri onun sakinləri ilə birlikdə tərk ediblər, ermənilər və 366-cı alayın əsgərləri qaçanları aşkar etdikdə onlar 
qadın və uşaqlara dağlardan keçməyə kömək ediblər. 

Mutif danışırdı: «onlar atəş açdılar və təkcə bizim qrupda ən azı 20 nəfər həlak oldu». «Bundan sonra 
biz qaçmağa başladıq». 

Min nəfərə qədər insanın ölümü ilə nəticələnmiş rusların dəstəyi ilə Azərbaycan şəhərinə edilmiş 
erməni basqını? 

Bu yenilik idi. Lakin bu andan etibarən çox qəribə hadisələr baş verməyə başladı. Bizim çaşqınlığımıza 
səbəb olmuş bu əhvalat dəyəsən heç kimi maraqlandırmırdı. Açıq-aşkar idi ki, pis oğlanların və yaxşı oğlanların 
rollarının dəyişməsi artıq ifrat dərəcəyə çatmışdı: azərbaycanlıları qıran ermənilər? 
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Bi-Bi-Si-nin Moskva müxbirinə qırğın haqqında məlumat verdiyimdə o: «Sən düşünürsən ki, 

Qarabağda bir hücum nəticəsində ölənlərin sayı dörd il ərzində bizim xəbər verdiyimiz ölənlərin sayından 
çoxdur?» 

«Bu mümkün deyil». 
«Reyters»ə bax!» 
«Onlar heç bir xəbər vermirlər». 
Doğrudan da belə idi. Elif Kaban öz səyyar faks aparatı ilə məlumatları göndərməyinə baxmayaraq efirə 

heç nə verilmirdi. Ya kimsə bu məlumatı qırağa qoyurdu, və ya «münaqişəli iddialar» adı ilə ümumiləşdirilmiş, 
neytral hesabatların içərisinə daxil edirdi. Ədalət naminə demək istəyirəm ki, Bakıdakı hökumət və KİV bizim 
məlumatları çatdırmağımız üçün yardım etmədi. Biz Ağdama xəbərlər əldə etmək üçün yollananda Prezidentin 
nümayəndəsi iddia edirdi ki, Xocalının mübariz müdafiəçiləri ermənilərin hücumunu dəf ediblər və yalnız iki 
nəfər həlak olub. Dağlıq Qarabağda adi gecələrdən biri keçdi. Biz fərqli məlumatı bilirdik, amma Azərbaycanın 
dövlət yalan mexanizmi qarşısında cəmi 3 nəfər idik. 

Axırda mən «Vaşinqton Post» qəzetinin Moskva bürosuna zəng edərək bir hadisə haqqında məlumat 
vermək istədiyimi bildirdim. Oranın işçiləri mənim diktə ilə xəbər verəcəyim məlumatı dinləyə bilməzdilər, çox 
məşğul idilər, amma mənim israrlarımdan sonra məni Vaşinqtonda yerləşən xarici əlaqə bölməsi ilə 
birləşdirdilər. İmam Sadıxova istinadən mən ölənlərin sayının 477 olduğunu xəbər verdikdə redaktorlar məndən 
qeyzlə soruşmağa başladılar: bu rəqəmi hardan almısan, axı rəsmi Bakı hələ də 2 nəfərin ölümü haqqında 
məlumat verir? Bütün meyitləri görmüsən? Bəlkə azdır? Erməni KİV-lərində «Azərbaycan tərəfinin güclü 
hücumu» haqqında məlumat verilir. Niyə bu haqda sənin hesabatında heç nə yoxdur? 

Bu məlumatın mənim hesabatımda olmamağının səbəbini belə bir şeyin baş vermədiyi üçün demək 
istəyəndə Ağdama birinci Kristal tipli raket düşüb mənim telefonla danışdığım hökumət qonaq evindən 
təxminən 2 kilometr aralıda partladı. Ondan sonra digərləri də partlamağa başladı, qonşu binadakı partlayışdan 
yaşadığımız daçanın pəncərələri sınıb töküləndə qərara gəldik ki, nə qədər ki, göyə sovrulmamışıq, telefonla 
danışmağı bitirək və düşək zirzəmiyə. 

Döşəklər altında yığışaraq bir saata yaxın vaxt keçirəndən sonra nəhayət bayıra çıxmaq qərarına gəldik 
və fikirləşdik ki, artıq Ağdamı tərk etmək lazımdır. Təxminən 50 min nəfərə yaxın adam da bu cür edirdi, 
beləliklə biz yük maşınları, minik avtomobilləri, atlarla və velosipedlərlə Şərqə doğru qaçmağa cəhd edən insan 
axınının ortasına düşdük. 

Xocalı qırğını haqqında verdiyim məlumat 27 fevral tarixində dünya üzrə eksklüziv material kimi 
«Vaşinqton Post» qəzetinin daxili səhifəsində verildi. Bunun ardınca Avropada bu məlumat «London Sandey 
Tayms» qəzetinin üz səhifəsində yer aldı. O vaxta qədər artıq beynəlxalq ictimaiyyət həlak olanların sayını 
hesablamağa və doğrudan da nə isə dəhşətli bir hadisənin baş verdiyini təsdiq etməyə başlamışdı. Qətliamın baş 
verdiyi sahəyə səfər edərək ölənlər haqqında sənədlərin yoxlanılması kimi xoş olmayan missiyanı yerinə yetirən 
ilk qərbli müxbir «Lonton Tayms»ın əməkdaşı Anatol Litvin oldu. Bu tapşırığı yerinə yetirməkdə ona kömək 
edən tərəf müqabili indi artıq dünyasını dəyişmiş «Frontayn Nyus» qəzetinin müxbiri, peşəkar jurnalist və 
mənim əziz dostum Rori Pek idi. 

O birilər isə işlərini bundan pis görürdülər. Biz şəhəri tərk etdiyimiz gecəsi «Frans Press» agentliyinin 
adını açıqlamadığı bir jurnalist Ağdama gələrək burada «sakitliyin» hökm sürdüyünü xəbər vermişdi, ola bilsin 
ki, o, bu sakitliyi raket atəşindən sonra şəhəri 50 min adamın tərk etməsi nəticəsində yaranmış sükutla səhv 
salmışdı. Digər birisi isə, mənim evimdə qonaq qaldığı vaxt Vəfa Quluzadənin ona etimadından istifadə edərək 
onun sözlərini kobud şəkildə təhrif etmişdi. Böhranın qızğın vaxtında Duqlas Kennedi, Robertin oğlu, Sankt-
Peterburqdan olan DTK-ya işləyən tərcüməçi ilə peyda oldu və fikirləşirdi ki, əylənmək üçün cəbhə xəttində bir 
az fırlana bilər. Lakin onu əmin etdikdən sonra ki, tərcüməçisi kütlə tərəfindən öldürülə bilər, Kennedi mənim 
məsləhətimə qulaq asaraq yerlilərdən iki cavan oğlanı işə götürdü, lakin sonradan onların pulunu verməkdən 
boyun qaçırdı. 

Bu zaman isə Azərbaycan hökuməti bu məsələ ilə əlaqədar öz simasını qorumaqla məşğul idi. Böhranın 
ilk günlərində tapa bilmədiyim adamlar qəfildən özləri məndən baş vermiş qırğın haqqında məlumatları yaymaq 
üçün dövlət hesabına Moskvadan çoxlu xarici müxbirin dəvət edilməsini xahiş edirdilər. 

Mən buna yaxşı reaksiya vermədim. Mən az qala prezidentin mətbuat katibi Rasim Ağayevin üstünə 
hücum çəkərək hamının yanında onu yalançı olmaqda ittiham etdim. Mətbuat katibi bundan məmnun olmamışdı 
və mənim barəmdə guya mənim erməni casusu olduğum və yanvarda Xocalıya göndərilərək dağıdılmış şəhərdə 
hərbi sirlərin öyrənilməsi tapşırığı aldığım haqqında şayiələr yaymağa başladı. Bu iddialara görə məni hətta 
müvəqqəti olaraq saxlamışdılar və buna görə əhvalım korlanmağa başladı. Məni buraxandan sonra şəhərin 
mərkəzinə yollandım və tezliklə bir kommersiya mağazasının yanında oturduğumun fərqinə vardım, mağazada 
bir topa qara bazar alverçisi mənim dəyişəcəyim dollarların müqabilində qazanacaqları rublların intizarında 
idilər və birdən bu mənə təsir etdi, özü də çox təsir etdi. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Axşam düşmüş şəhərin küçələri Xocalı sakinlərinin taleyindən bixəbər və hətta buna laqeyd olan 

gülərüz dükançılarla dolu idi. Həmin dəri gödəkçəli kişilər və üzlərinə həddindən artıq qırmızı boya çəkmiş 
həmin qadınlar, hamısı gülümsəyərək və ya ucadan gülərək gəzişirdilər, deməliyəm ki, mən onların hamısına 
nifrət etdim. Bəlkə də onlar bilmirdilər ki mən onlara nifrət edirəm. Bəlkə də bilirdilər amma heç veclərinə də 
deyildi ki, bu onları ağılsızlığa aparır. Aydın deyildi, beynimdə də hər şey qarışmışdı. 

Mən dollar dəyişmə əməliyyatını dayandırdım, dükandan çıxaraq küçələrdə gəzməyə başladım. 
Dəyəsən yağış yağırdı, yaxşı yadımda deyil. Mən saatlar boyunca hey gəzirdim, hardasa dayanmaq və ya nəyəsə 
baxmaq iqtidarında deyildim. Kimsə yanındakı qıza tərəf əyilərək «ha ha» edərək hırıldadı və maşınını işə saldı. 

Digəri «ho ho» edərək qoltuğunda bir şüşə fin arağı komisyon dükandan səndələyərək çıxırdı. 
Mən onların maşınlarının təkərlərini deşmək, burunlarını əzmək, evlərini yandırmaq istədim, nə isə 

etmək, özü də qəddarlıqla etmək istəyirdim. 
Amma heç nə etmirdim, küçələri gəzərək insanlardan uzaq durmağa çalışırdım. Belə daha yaxşı idi. 

Sonra isə evə qayıdaraq oturdum, özümə içki süzərək içdim, həyat yoldaşım Hicran məndən harda olduğumu 
soruşdu. 

Tanımadığım bir səs «Xocalı» dedi. Mən ruhların dolaşdığı yalqız, yeməyin və suyun olmadığı 
şəhərdəydim və burda tanıdığım bütün adamlar hamısı öldürülmüşdü, öldürülmüşdü, öldürülmüşdü və mən 
sadəcə ağlamağa, ağlamağa, ağlamağa başladım. 

 
*** 

 
O qədər də çox meyit yox idi. Çoxusu hələ də təpələrdə qalmışdılar, yaz düşəndə və temperatur 

yüksələndə çürüməyə başlayacaqdılar. Bəzisi, cəmi bir neçəsini Bakıda parlament binasının qarşısında gündən-
günə böyüyən şəhidlər xiyabanında dayaz qazılmış qəbirlərdə torpağa tapşırırdılar. Onlardan biri də Əlif 
Hacıyev idi. Mən onun haqqında bir dost kimi fikirləşirdim, bir neçə dəfə bir yerdə olub yeyib-içmişdik. Əlif 
yumor hissi olan polis idi, özünə arxayın və gülərüz idi, bütün Xocalını ətrafında birləşdirməyə müvəffəq olaraq 
hamını inandırmağa nail olmuşdu ki, çətinliklərə və demək olar ki Bakıdan heç bir yardım almamaqlarına 
rəğmən, bu çətinliklərdən keçərək sağ qalacaqlar. Amma indi Əlif həlak olmuşdu. Güllə başından dəymişdi və 
cəsədi bir həftə Qara Bağın dağlarında çürüyəndən sonra 100 litr benzinə dəyişmişdilər və hərbi ehtiramla dəfn 
edilmək üçün Bakıya gətirmişdilər. Parlament binasının yaxın olmasına baxmayaraq, cəmisi bir küçə o tərəfə, 
dövlət rəsmilərindən heç kim dəfn mərasimində iştirak etmirdi, bəlkə də bu daha yaxşı idi, çünki gəlib orda 
cəsarət və mərdlikdən nitqlər söyləməyə başlasaydılar Əlif, bu qəhrəman və indi Xocalının şəhidi, ölümün 
pəncəsindən yaxa qurtararaq qəbirdən durub soyuq əlləri ilə bu riyakarları boğardı. O belə oğlanlardan idi. 

Amma onlar burda deyildilər və dəfndə iştirak edənlərin sayı az idi, çünki Əlif əslən Xocalıdan idi və 
yasda iştirak edə biləcək adamların hamısı və ya çoxu ya qətlə yetirilmişdilər, ya qaçqın olmuşdular, ona görə 
də dəfndə iştirak etmək üçün Bakıya yük maşını, avtobus və ya qatarda gətirilməli idilər. 

Yalnız Əlifin həyat yoldaşı, Qala, bu dolu sifətli rus qızı istisna təşkil edirdi, o Bakıda yaşayırdı. Biz 
onunla Ağdamda, qırğın baş verdikdən sonra görüşmüşdük, o ərinin həlak olmasına inanmadı. Onu boğan qüssə 
bir yana, o Əlifsiz necə yaşayacağını ağlına belə gətirmirdi və bundan çox qorxurdu. 

O ağlayaraq deyirdi: «Mən sadəcə rusam, rusam!». «İndi hamı mənə gözlərində nifrət hissi ilə baxırlar». 
Bu Ağdamda idi və o zaman Azərbaycan dilində danışmayanlara doğrudan da düşmən gözü ilə baxırdılar. Mən 
ona Bakıdakı telefon nömrəmi verdim və dedim ki, eləyə biləcəyim bir şey olsa mənə zəng etsin. - O bir neçə 
gündən sonra zəng etdi, telefonla güclə danışırdı. 

O ağlayaraq: «Tomas, Əlif burdadı» dedi. 
Əvvəl elə bildim ki, möcüzə baş verib, yəqin şəxsiyyəti müəyyənləşdirərkən Əlifi kiminləsə səhv 

salıblar və Əlif sağ imiş. Lakin Qala mənə zəng edərək yalnız onu xəbər vermək istəyirdi ki, Əlifin meyitini 
tapıb bir neçə qallon (ABŞ ölçü vahidi) benzinə deyişərək Bakıya dəfn edilməsi üçün gətiriblər. Onun telefonda 
rus dilində dediklərini anlamaq mənə çox çətin idi, amma yəqin ona telefonu götürərək mənə zəng etmək 
bundan da çətin idi. Amma o ünvanını və dəfnin vaxtını mənə verə biləcək qədər müddətdə özünü əldə saxlaya 
bildi. Mən getdim amma bilmirdim ordan nə gözləyim: qonaq otağına qoyulmuş bir həftədən qalmış meyit? O 
birilər kimi onu da eybəcər hala salmışdılar? Bəziləri kimi onun da skalpını soyublar? 

Mən bir taksiyə oturaraq Bakının fısıltıyla göy və çəhrayı rəngli alov buraxan borular və zibilliklə dolu 
olan neft emalı zonasından keçdim, burdakı küçələr deyəsən heç vaxt təmir üzü görməmişdilər. Biz bu sonsuza 
qədər depressiya gətirən, heç kimin görmədiyi və ya gördüyünü boynuna almadığı, dağıdılmış, viran edilmiş bir 
landşaft boyunca keçdikcə keçirdik. Ağdamdakı meyitlər kimi burda gördüklərimiz də Bakıdakı hakim rejimin 
acgözlüyü və eybəcərliyinin simvolu idi. Axı insanların belə yaşamasına və dünyalarını dəyişməsinə necə imkan 
vermək olardı? 
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mənim bu dilxor vəziyyətdə olmağımı daha da ağırlaşdıran fakt isə o idi ki, azərbaycanlı taksi sürücüsü 

ancaq zarafat etmək, özü də rus dilində zarafatlar etmək istəyirdi. Mən ona nə düşündüyümü dedim. Dedim ki, 
indi dostumun, Əlif Hacıyevin, bir Xocalı şəhidinin dəfninə gedirəm və onu da dedim ki, Bakıda yaşayanların 
hamısı acgöz qorxaqlardır, yaxşı adamlar hamısı öldülər, alçaqlar isə daldada gizləndilər. O razılaşdı və gedişə 
görə məndən pul almaqdan imtina elədi. Bu da onun milli müdafiə işinə və ya nə isə buna bənzər bir məqsədə 
töhfəsi idi. 

Mən sovet stilində tikilmiş hündür binaların qarşısında taksidən düşdüm, bu binaların layihəsinə əsasən 
unitaz əl yumaq üçün otaqdan ayrı idi. SSRİ-də bunun kimi hər şey ümumiyyətlə deqradasiyaya uğramaqda 
imiş. Yaslı adamların arasında olarkən mən onlardan tanıdıqlarımı və ya ən azı əvvəl gördüklərimi görüşüb 
qucaqlayırdım. Sonra isə mən Qalanı gördüm. O, bayrağa bükülmüş cənazəni daşıyan yük maşınının arxasında 
dayanaraq uşağının əlindən tutmuşdu, uşaq gülümsəyirdi və hələ də atasının başına nə iş gəldiyindən xəbərsiz 
idi. Mən ona «güclü ol» və ya nə isə buna bənzər mənasız bir söz dedim. Barmaqlarımın ucunu dodaqlarıma 
toxunduraraq əlimi yük maşınının arxasına yerləşdirilmiş və bayrağa bükülmüş tabuta toxundurmaq istədim, 
amma əlim çatmadı, o zaman yük maşınına çıxmaq əvəzinə gözləməyi qərara aldım və dəfnə gedənlərə 
qoşuldum. Adamlardan çoxu ağlayırdı. Hamı, tək məndən başqa. Gözlərim quru idi, bilmirəm niyə. Sonra isə 
dəfn proseslərinə başçılıq edən bir nəfər başlamaq qərarını verdi və kolonna Bakının hündür yerində yerləşən 
Şəhidlər Xiyabanına doğru yol aldı. Dəfn boyu keçdiyimiz yol bayaq gəldiyim yolla eyni olmasa da, eyni 
vəziyyətdə idi, dağılmış yol sənaye zibili ilə dolu olan yerdən keçirdi. Bu Əlifi hər yerə, heç yerə, ölümə aparan 
yolu idi. Biz Şəhidlər Xiyabanına gəldik, burada sovet qoşunlarının 20 yanvar 1990-cı ildə hücumunun 
qurbanları şam ağaclarının kölgə saldığı qranit divar boyunca dəfn edilmişdilər. 

Mən bu qəbiristanlığı əvvəllər də ziyarət etmişdim, amma indi bu fərqli ziyarət idi. İndi mən bura 
hansısa hadisəni işıqlandıran jurnalist və ya turist kimi gəlməmişdim. Mən bura yas üçün gəlmişdim, Əlif 
Hacıyevin yasına, qəbirlərin ikinci sırasının ən yeni sakininə, bu sırada göstərilən ölüm tarixləri birinci 
sıradakılardan fərqli idi. O zaman hələ üçüncü sıra yox idi, sonralar bu sıralar böyüyəcək, çoxalacaqdılar. Əlifin 
qəbri 127-ci idi, yerdə quyu qazılmışdı və ətrafı təzə qazılmış torpaqla dolu idi. Cənazəni yük maşınından 
düşürdülər və mən cənazəni çiyinlərində daşıyanlara qoşularaq onu qəbirlərin sırasına qədər gətirdik, molla 
müsəlman dininin əsas simvolu olan «Fatihə»ni oxuyurdu. Bu mənə qəribə gəldi, çünki bunun formal tərəfini 
nəzərə almasaq, Əlifin müsəlman olmasında əmin deyildim. O dindarlıqla bağlı heç vaxt mənə nə isə 
deməmişdi. Sağlığında siqaret çəkməsə də, içən idi. Bu doğrudan da qəribə idi, çünki azərbaycanlılar həmişə, 
hətta dəfn mərasimində də siqaret çəkirlər. Əlifin digər qəribə xasiyyətlərindən biri də onun türkləri 
xoşlamaması idi. Bir dəfə mənə demişdi ki Stepanakertin zibil qutularında o qədər «Türkiyədə istehsal olunub» 
yazısı ilə əşyalar görüb ki, daha heç bir pantürkist idealına inanmır. 

Mən buna bənzər fikirlər haqqında düşünürdüm çünki meyitləri qəbirə qoyarkən nə haqqında düşünmək 
lazım gəldiyi yadımda idi. Əlif Hacıyev mənim bu illər ərzində tanıdıqlarımdan zorakı ölümlə dünyasını 
dəyişənlərdən birincisi olacaqdı, ona görə onun haqqında o birilərdən daha çox düşünürdüm. Əlifin həyat 
yoldaşı və rus qohumları meyitin dini ayinlərə uyğun olaraq dualar oxunmaqla və bir həftədən qalmış meyitin 
tabutdan çıxarılaraq palçıqlı torpaqda qazılmış quyuya qoyulması faktından bir az çaşqınlıq içində idilər. Meyiti 
qəbirə qoydular. Fəxri qarovul dabanlarını bir-birinə vuraraq Kalaşnikovlarının çaxmaqlarını çəkdilər və 3 dəfə 
atəş açdılar. Boş gilizlər cingilti ilə qranit yola töküldü. Birini götürüb cibimə qoydum. Bundan sonra qohumlar 
və yaxın dostlar qəbiri torpaqlamağa başladılar və əsl ağlaşma başladı. Qadınlar dırnaqları ilə yanaqlarını cırır, 
kişilər ağlayırdı. Məni qəbirin önünə gələrək çıxış etməyə dəvət etdilər, amma mən imtina etdim. Deməyə çox 
sözüm var idi, lakin demək istəmirdim, baxmayaraq ki, kimsənin başa düşməyəcəyi dildə danışacaqdım. Mədəni 
fərqlər var. Mən onu bu gün başqa cür edəcəkdim. 

Daha sonra bundan da böyük dəfn prosesi Şəhidlər Xiyabanı ilə hərəkətə başladı. Onlar Əlifin qəbrinin 
yanında qazılmış digər qəbirə yaxınlaşırdılar. Bu cərgədəki sonuncu yer idi, sonra isə yeni cərgə başlayacaqdı, 
artıq yeni cərgənin ilk qəbrini Qara Bağçadan, Qarabağ adlı dəhşətli yerdən gətiriləcək meyiti gözləmədən 
qazmağa başlamışdılar. Tezliklə daha çox cavan adam burda uzanacaqlar və onların sayı Xocalıda 
öldürülənlərin sayını tezliklə ötüb keçəcəkdi, 25 və 26 fevralda baş verənlər isə Qarabağın, Qara Bağçanın 
davam etməkdə olan ölüm və dağıntı siyahısının qəmli statistikasında sadəcə bir detala çevriləcəkdi. 

And içdim ki Əlifi və adlarını bilmədiyim, amma sifətləri yaddaşıma həkk olunmuşları heç vaxt 
unutmayacağam. Bəli, mən Xocalını xatırlayacağam. 

Bu kiçik, uzaq bir şəhər idi. Lakin indi bu ölü şəhər idi. 
 

Tomas Qolts 
Yazıçı-jurnalist (ABŞ) 

“Xocalı soyqırımı: milyon imza – bir tələb” kitabından, S.21-34 
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Milli xəyanət və ya əsrin ən böyük faciəsi 
 

XX əsr - Azərbaycan xalqının həyatına, tarixinə ən qanlı, fəlakət və faciələrlə, əzab və işgəncələrlə, həm 
də hünər və rəşadətlə dolu əsr kimi daxil olmuşdur. Bu əsrin demək olar ki, bütün onillikləri, qərinələri qanla 
yuyulmuşdur. Az qala bir əsrə yaxın kommunist partiyasının qanlı faciə və fəlakətlərlə dolu keçdiyi yol kifayət 
deyilmiş kimi, təxminən onunla həmyaş olan erməni-daşnak liderlərinin müxtəlif illərdə-dövrlərdə qəsdən, 
şüurlu törətdikləri vəhşiliklər də hamısı bu əsrin payına düşür. Əkər təkçə bu əsrdə günahsız axıdılan türk-
müsəlman qanını bir yerə yığmaq mümkün olsaydı Xəzərə bənzər bir dərya yaranardı. Buna günahsız, silahsız 
insanların ah-naləsini, göz yaşlarını, əzab-əziyyətini, fəryadını da əlavə etmək mümkün olsaydı bu dərya daha 
dərin, daha müsibətli körünərdi. Xocalı faciəsi bu qanlı dəryanın ən dərin, sarsıdıcı, işgəncəli, yırtıcılıq və 
vəhşiliklərlə dolu zirvəsi sayıla bilər. 

Xoçalı qırğını XX əsrin sinəsində açdığı ən dərin qanlı şırımdar. Əsrlər keçəcək, yeni-yeni nəsillər 
kələcək, amma bu şırımın üstünü heç zaman daş-kəsək, ot-alaq basa bilməyəcək. Dünyanın hansı qitəsindən 
baxılsa bu şırımın rus-erməni çəlladlarının əli ilə törədilmiş ah-naləsi, iniltisi, fəlakəti aydın körünəçəkdir. 
Xoçalı qırğını Azərbayçan xalqının qanını soran bir sıra vəzifəli-rəhbər şəxslərin xəyanəti, qəddarlığı, 
şöhrətpərəstliyi, əfəlliyi sayəsində törədilmiş ən qara ləkə, irinli yara və damğadır! Bu qırğın uzun illər dost, 
qardaş deyib torpağımızda yer verdiyimiz, çörəyimizi, suyumuzu əsirkəmədiyimiz qonşularımızın kininin, 
qəzəbinin, nankorluğunun pak ifadəsidir.. Bəşər tarixində ən amansız müharibələrin də aman verən qanunları 
olub. Həmin qanunlara körə uşaqlara, qocalara, qadınlara, silahsızlara, şikəst adamlara toxunulmur. Xoçalı 
qırğını belə ali qanunların hamısını puç elədi. Xəyanət xəyanət kətirdi: Şuşa, Laçın kimi alınmaz-basılmaz 
qalalar da bu yolla düşmən pəncəsinə keçdi. 

 Xoçalı qırğını Azərbayçan xalqının yaddaşından heç zaman silinməyəçək elə bir fəlakətdir ki, dağı-
iniltisi hələ neçə əsr davam edəcəkir. Xocalı qırğını erməni faşistlərinin hələ gələcəkdə də buna bənzər 
yırtıçılıqlarından ciddi xəbər verən, onların ən adi insani hisslərdən, duyğulardan çox uzaq olduğunu bəşəriyyət 
qarşısında nümayiş etdirən tarixi bir aktdır, qanlı sənəddir. Xoçalı qırğını həmçinin Azərbaycan xalqının yırtıcı 
düşmən qarşısıidakı dözümünü, mərdliyini, Vətənə, torpağa bağlılığını dünya ictimaiyyəti qarşısında sübut edən 
solmaz bir lövhə-tablodur. Xocalı qırğını xalqımızın ləyaqətli, mərd, vətənpərvər övladlarının yaddaşında əbədi 
həkk olunmuş tarixi bir faktdır. Buna körə də tarixçilərimiz, filosoflarımız şair və ədiblərimiz, publisist və 
jurnalistlərimiz bu milli və ümumbəşəri fəlakətə nə qədər müraçiət etsələr də onu tam, təfərrüatı və dolğunluğu 
ilə, bütün reallığı və gtenişliyilə əks etdirməyə çətin ki, nail olsunlar. 

Bu qeyri-insani, yer üzündə görünməmiş vəhşilikləri gələçək nəsillərin hafizəsinə, tarixçilərin yaddaşına-
araşdırmalarına həkk etmək üçün isti-isti, təzə-təzə, qanlı-qanlı qələmə alıb əbədiləşdirməyin son dərəçə böyük 
əhəmiyyəti vardır. 

Belə qeyrətli, təpərli, qələmli, vətənpərvər jurnalistlərimizdən biri də Ziyəddin Sultanovdur. Onun 
«Qarabağın qara künləri» kitabının hərarəti soyumamış Xocalı faciəsindən əsər yazması istedadını, vətən-
iərvərliyini sübut edən ən yaxşı faktdır. Z. Sultanov qorxmaz, kəsərli, vicdanlı, çevik təfəkkürlü publisist və 
jurnalist kimi xeyli müddətdir ki, mətbuatımızda fəaliyyət göstərir, bir əskər-döyüşçü, vətəndaş kimi cəbhələri 
dolaşır, haray çəkib Qarabağımıza göz dikən yağıların alçaq niyyətlərini açıqlayır, xalqımızın ləyaqətli oğul və 
qızlarının müqəddəs torpağımızı qorumaq uğrundakı fədakarlıqlarından canlı, yaddaqalan səhifələr yazır. Bir 
jurnalist və publisist kimi onun ən böyük məziyyəti vətəndaş yanğısı və qəzəbilə faktları dərindən, isti-isti, ilk 
mənbələrdən öyrənməsində, araşdırmasında, qələmə sarılıb şirin, maraqlı, axıcı və səlist dil-üslubla oxucusuna 
çatdırmasındadır. Bu, onun ağlını, qabiliyyətini, xalq qarşısında məsuliyyətini, vətəndaşlığını, vətənpərvərliyini 
sübut edən gözəl faktdır. 

Adam «Xocalı faciəsi» əsərini oxuduqca yalnız saysız-hesabsız faktların ağırlığından, erməni 
quduzlarının törətdiyi vəhşilik və  yırtıcılıqlarından sarsılmır, həm də Xocalını qumara qoyan, onun taleyilə 
oynayan  şərəfsiz, namussuz,  biqeyrət «başçılarımızın»  buz  kimi  soyuqluğundan, laqeydliyindən  də dəhşətə 
kəlir. Deyərlər: namusu  itə atıblar, it yeməyib! Nə üçün? Çünki it itliyi ilə namusdakı saflığı, təmizliyi, 
toxunulmazlığı başa düşüb, dərk edib. Amma Azərbaycanın Xocalı qırğını dövründəki rəhbərləri itdən də  
şərəfsiz bir  yol tutub xalqın namusunu, qeyrətini də «yedilər». Bütün respublika mətbuatı, Xocalı camaatı haray  
çəkir  ki, Xoçalı ağır vəziyyətdədir. «Xocalı kömək gözləyir». «Beş aydır ki, Xoçalı şəhəri mühasirə  
vəziyyətindədir. Erməni quldurları Əskəran ərazisindən keçən asfalt yolda dərin xəndəklər qazmış, bəzi 
ərazilərdə isə  mina  basdırmışlar», «Xocalı şəhərində vəziyyət  ağırdır və onun  ətrafında  mühasirə  halqası  
gündən-günə daralır. Ətraf aləmlə əsliidə əlaqəsi kəsilmiş, şəhər aclıq təhlükəsi qarşısındadır» «...respublika 
hərtərəfli kömək və yardım göstərməsə, düşmənin  işğalçılıq planlarına  mane olmaq  üçün  əlimizdə  bir  şey  
olmayaçaq». «Hər gün döyüşə-döyüşə kömək gözləyirik». «Ötən ilin  axırlarından imdad diləyən Xoçalı  
sakinləri  hər dəfə fəryad çəkdikcə səsləri Qarabağ dağlarında əks-səda verib özlərinə qayıdır, daşqəlbli millət 
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rəhbərlərinin heç bircə tükü də tərpənmirdi». «Xalqın taleyini oyuna çevirənlər tutduqları vəzifənin 
yüksəkliyindən buz kimi soyuqqanlı, daş kimi sükut içində hadisələri seyr edir, «tamaşa»nın finalını  
gözləyirdilər». 

Bu fəryadlardan sonra Bakıdan, rəhbərlərdən səs gəlirdi: «Bir az da dözün», «iki günə kömək gələcək». 
«Nə lazımsa edəcəyik, təşvişə, həyəçana ehtiyac yoxdur». «Son günə qədər ümidini itirməyən xocalılar şax-
tanın iliyə işləyən vaxtında təyyarə meydanına axışıb gözlədikləri «xilaskarların» adına qurbanlar kəsirlər, lakin 
haraya heç kim gəlmir. Bax, beləcə, biqeyrət, binamus «rəhbərlərimiz» xalqın ovladlarını aldadıb qırdırırlar.  
Amma  hələ  də  «indiyə  kimi müqəssirlərin adları xalqa bəlli deyil». 

Əsəri oxuduqça bu və buna bənzər faktlar ayı, günü ilə gözlərimiz önündə tarixi-xronoloji ardıcıllıqla 
nizamlanır, canlanır, sirli qalan çox şeylər aydınlaşır. Müəllifin faktları seçmək, qruplaşdırmaq, nizamlamaq, 
təmkin və səbrlə onları incəliklərinə qədər oyrənmək məharəti bizdə razılıq doğurur və belə təsir yaranır ki, 
Xocalı façiəsi təkçə xocalıların müsibət və fəlakəti deyil, həm də düşmənlərimizin və milli satqınlarımızın 
Azərbaycan xalqına arxadan vurduqları ağır zərbədir, üstəlik bəşəriyyətin yaddaşında qalacaq çox tutarlı tarixi 
sənəddir. Adam buradakı faktların mənasını dərk etdikcə sarsılır, inləyir və öz soydaşlarının-körpələrin, 
anaların, bacıların, qoçalarıi, ataların dözumünə, işgəncələrinə ən çətin məqamda, ölüm ayağında belə yenə də 
insan kimi, saf, ali duyğularına heyrət edir. Elman Məmmədov, Əlif Hacıyev, Suleyman Hacıyev, Aqil Quliyev, 
Hikmət Nəzərli, Taleh Quliyev, Əlyar, Zakir, Elşad Usubov qardaşları, Fuzuli Rüstəmov, İqbal Aslanov, 
Ələsgər Novruzov və bir çox mərd, qorxmaz vətənpərvər Xocalı qəhrəmanları ilə fəxr edir. Çünki belə övladları 
olmayan millət yetim, sahibsiz, arxasız olardı. Onlardan sağ qalanları da var, milli qəhrəman kimi o dünyada 
olanları da. Bu sətirlərə diqqət yetirin: «hansı yolla pul qazana biləcəyimizi soruşanda dedi ki, (komandkr—Q. 
X.) yaxın günlərdə irimiqyaslı döyüş əməliyyatı gözlənilir, türkləri (yəqin ki, azərbaycanlılar nəzərdə tutulurdu) 
qırmaq lazım gələcək. Təbii ki, müəyyən risk olacaq». Doqrusu, bu sözlərdən mənim tuklərim ürpəşdi. Canlı 
insanı, bəlkə də diic adamları öldürməyə görə pulla şirnikləndirmək! İyrənc, ağlasığmaz vəhşilik!!! Bizi muzdlu 
qatillərə çevirmək istəyirlər!» (Baş serjant A. Melnikov). Vaxtilə Macarıstan və Çexo-Slovakiyada, Polşada, 
sonralar Tbilisidə, Bakıda, Vilnüsdə dinc əhalini qanına qəltan eləyən sovet ordusu indi Xocalıda 
«beynəlmiləlçilik» borcunu yerinə yetirirdi. «Bakı, Bakı! Mən Xocalıyam! Eşidkrsənmi? Xocalı od içindədir! 
Düşmən hər tərəfdən üstümüzə gəlir. Eşidirsənmi? Od yağır deyirəm, od... Kömək lazımdır, kömək!» 
(Telefonçu qız Gulüş Behbudova) «Heyhat! Bakıda hamı-çamaat da, rəhbərlik də dərin yuxuya getmişdi...» 
Bəşəriyyət öz mövcudiyyəti ərzində buna bənzər nə faciə, nə zulm, nə də xəyanət görmüşdü. Kərbəla müsibəti 
belə Xocalı ilə müqayisədə kiçik toqquşmadan başqa bir şey deyildi». «...Yüzlərlə insan cənazəsi. Əksəriyyəti 
yaxın məsafədən, başından güllələnmiş 2 yaşından 15 yaşınadək uşaq, qadın və qoca meyitləri...» (Çingiz 
Mustafayev). «Ermənilərlə birlikdə rus əskərləri də onların üst-başını axtarır, pul və qızıl tələb edirdilər. Verilən 
işkəncələrin yanında «ölüm muştuluqdur». Beş yaşlı uşağın diri-diri başının dərisini soyurlarsa, ananın gözü 
qarşısında körpəsini nizəyə keçirib çaya tullayırlarsa, cavan oğlanı yerə uzadıb boğazını bıçaqla kəsirlərsə, 
qollarından, qulaqlarından, qıçlarından ağac dirəklərə mıxlayırlarsa, qocaları yoğun məftillərə bağlayıb 
maşınların arxasınca sürüyürlərsə, əllərilə südəmər körpələrin qarnını deşib ürəyini çıxardırlarsa, bax, bu 
zülmdü, müsibətdi, dəhşətdir...»; «Görəsən, xocalılar ruslara neyləmişdi ki, bu çür qəddarlığa yol verirdilər?». 
«Baş həkim Qurban Qurbanovun başına ermənilər bir milyon manat qiymət qoyublar». «Rəhbər işçilərdən biri 
deyib: «Əkər Xocalı faciəsinin səbəbkarlarının adını çəksəm dilim yanar». 

Bəli, hamı  gözləyir  ki,   Bakıda,  Xocalıda   Şuşa  və  Laçında qanlı faciələr törədənlərin xəyanətiniə üstü 
nə zaman açılacaqdır?! 

Beləliklə, yuxarıda dediklərimizi yekunlaşdırsaq bu nəticələrə gəlmək olar: Bu əsər MDB-nin 366-cı 
motoatıcı alayının yırtıcılığını nümayiş etdirən sülh-əmin-amanlıq adı ilə torpağımıza daxil olan cəlladlar 
qrupunun iç üzünü açan tutarlı bir sənəddir.  Erməni qaniçənlərin arxasında  dayanıb  onları daha da   firitləyən  
isə   bu  qansızların ilhamçısı  və təşkilatçısı aviasiya marşalı cəllad Yevgeni  Şapoşnikov olmuşdur! 

Bu əsər kələcəkdə erməni fitnəkarlarının şirin, yağlı, hiyləgər, aldadıcı, zəhərli-irinli dillərinə, sözlərinə 
inanmamaq üçün bir xəbərdarlıqdır! 

Bu əsər gələcəkdə yaranacaq XOCALI  EPOPEYASININ girişi-müqəddiməsi də sayıla bilər.  İlk 
mənbələr əsasında və dərin müşahidəli bir jurnalist tərəfindən yazıldığına görə bu, daha təbii, real və dolğun 
olaçaqdır!. 
 

QULU XƏLİLLİ 
əməkdar elm xadimi professor 

Ziyəddin Sultanovun “Xocalı faciəsi” kitabına önsöz. 
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2004-cü il 
 

Xocalı faciəsinin 12-ci ildönümü ilə bağlı tədbirlər keçiriləcəkdir 
 

Bəşəriyyət tarixində insanlığa qarşı ən qəddar və amansız kütləvi terror hadisələrindən biri olan Xocalı 
soyqırımının 12-ci ildönümü Almaniyada qeyd olunacaqdır.  

Ölkəmizin Berlindəki səfirliyindən AzərTAc-ın xüsusi müxbirinə bildirmişlər ki, Azərbaycanın Xocalı 
şəhərinin sağ qalmış əhalisinin dünya ictimaiyyətinə və beynəlxalq təşkilatlara müraciətinin mətni burada 
fəaliyyət göstərən cəmiyyət və dərnəklərə, diaspor nümayəndələrinə göndərilmişdir. 

Berlindəki Azərbaycan Cəmiyyətləri Federasiyası fevralın 27-də Brandenburq qapıları qarşısındakı 
meydanda kütləvi mitinq və faciə qurbanlarının xatirəsini anma mərasimi keçirəcəkdir. Berlin şəhər 
bələdiyyəsinin və polisin rəsmi icazəsi ilə keçiriləcək bu kütləvi aksiyada soydaşlarımız ümumdünya beynəlxalq 
təşkilatlarına, bütün millətlərə və xalqlara müraciət edərək, onları Xocalı faciəsi haqqında məlumatlandıracaq və 
erməni cinayətkarlarının məhkəmə qarşısına çıxarılmasına yardım göstərməyə çağıracaqlar. 

Almaniyanın digər şəhərlərində, o cümlədən bu ölkədə akkreditə olunmuş digər dövlətlərdə, Hollandiyada 
mütəşəkkil fəaliyyət göstərən dostluq cəmiyyətləri və mədəniyyət mərkəzlərində birləşən soydaşlarımız da 
faciənin ildönümü münasibətilə kütləvi tədbirlər keçirməyi planlaşdırırlar. Belə ki, Boxum Akademik Birliyində 
təşkilatlanmış azərbaycanlı tələbələr Xocalı faciəsinin 12-ci ildönümü münasibətilə yeni internet-sayt açmış və 
fevralın 26-da orta radio dalğalarındakı çıxışlarında bu soyqırımı bəşəriyyət tarixində ən dəhşətli cinayətlərdən 
biri kimi dünya ictimaiyyətinə çatdıracaqlar.  

Hollandiyadakı Azərbaycan Cəmiyyətlərində birləşən soydaşlarımız isə həmin gün anma mərasimi 
keçirməklə ölkənin hökumət binası qarşısında etiraz yürüşləri keçirməyi nəzərdə tutmuşlar.  

 
AzərTAc 

 
19 Fevral, 2004-cü il 
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Xocalı faciəsinin ildönümünü Qazaxıstan və Qırğızıstandakı soydaşlarımız da 
qeyd edəcəklər 

 
Qazaxıstanda yaşayan soydaşlarımız xalqımızın qan yaddaşına yazılmış Xocalı soyqırımının ildönümü ilə 

əlaqədar anma tədbirləri keçirəcəklər. 
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, 

fevralın 26-da Almatı şəhərində yeni tikilmiş məsciddə “Turan” Azərbaycan ictimai-mədəni cəmiyyətlərinin 
konqresi tərəfindən soydaşlarımızın iştirakı ilə Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunacaqdır. Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinin artırılmasına 
nail olmaq məqsədi ilə tədbirə Qazaxıstanda yaşayan digər xalqları təmsil edən cəmiyyətlərin nümayəndələri də 
dəvət olunmuşlar.  

Astana şəhərindəki “Xəzər” ictimai birliyi və Karaqanda şəhərindəki “Namus” Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzi tərəfindən də Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi yad olunacaq, şəhidlərimizin ruhuna dualar 
oxunacaq, ehsan veriləcəkdir.  

Xocalı faciəsinin ildönümü Qırğızıstan Respublikasındakı soydaşlarımız tərəfindən də qeyd ediləcəkdir. 
Bişkek şəhərindəki “Azəri” Assosiasiyası tərəfindən soydaşlarımızın yardımı ilə tikilən və bir neçə gün əvvəl 
istifadəyə verilən yeni məscidin binasında fevralın 26-da anma mərasimi keçiriləcəkdir. Tədbirdə Ermənistan-
Azərbaycan münaqişəsinin tarixi köklərindən danışılacaq, şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunacaq, ehsan 
veriləcəkdir. 

 
AzərTAc 

 
20 Fevral, 2004-cü il 
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Xocalı niyə işğal olundu? 
 

Səyyaf Verdiyev: "Xocalının işğal olunmasında rus-erməni gavurları ilə birlikdə  
Mütəllibov komandasının və Xalq Cəbhəsinin bir qrup liderlərinin də əli olub" 

 
Artıq on dörd il bundan qabaq baş verən o tarixi hadisələri yada salaraq, biz Səyyaf müəllimlə 

söhbətləşirik: 
Siz o vaxt I katib kimi artıq bir ildə dağılmış rayonun iqtisadiyyatını dirçəltmək üçün birinci növbədə 

hansı işlərdən başladınız? Ağdam əsasən kənd təsərrüfatı, sənaye və maldarlıq rayonu olduğuna görə mən də ilk 
növbədə bunlardan başladım. Qısa bir vaxtda da rayonda kənd təsərrüfatını, sənayeni, maldarlığı dirçəltdik. 
Mədəniyyət obyektlərini də bərpa elədik. Artıq 1990-cı ildə, Qarabağda müharibə getdiyi bir vaxtda dövlətə 110 
min ton üzüm təhvil verdik. Başqa sahələrdə də göstəricilərimiz çox yüksək oldu. 1991-ci ildə isə üzüm planını 
117 min tona qaldırdıq. Onu da deyim ki, mən katib, icra başçısı işlədiyim dövrlərdə Qarabağda vəziyyət çox 
ağır idi. Ermənilər çalışırdılar ki, Ağdama girsinlər. Onlar yaxşı bilirdilər ki, əgər bu rayonu işğal etsələr, artıq 
müharibəni udmuş olarlar. Biz də bunu bildiyimizdən bir qarış torpağı da onlara verməmişdik. Onların yaşadığı 
Əsgəran rayonunun isə altı kəndi bizim nəzarətimizdə idi. Hətta o vaxt həmin altı kənddə bir erməni də 
qalmamışdı. 

Azərbaycan kəndlərindən azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən qovulmasının qarşısını almaq böyük bir 
sədd kimi qarşımızda dayanmışdı. Və mən gecə-gündüz fikirləşirdim ki, hansı yollasa Ağdam rayonunun 
köməyilə Dağlıq Qarabağdan azərbaycanlıların çıxarılmasının qarşısını alım. Ona görə də Xankəndində, 
Əsgəranda, Martunidə, Xocalıda olan azərbaycanlı rəhbərlərlə hər gün əlaqə saxlayırdım. Azərbaycan 
kəndlərinin hər birində o vaxt bir dayaq nöqtəsi yaratdıq. Silahlanmış ağdamlıları kənd camaatına kömək üçün 
ora göndərdik və onlarla hər gün əlaqə saxladıq. Ancaq buna baxmayaraq ermənilər hər gün 366-cı polkun 
tankları və əsgərlərinin köməyi ilə kəndlərə hücum edirdilər. Və çalışırdılar ki, kənddən camaatı çıxartsınlar. 
Belə bir vəziyyətdə respublikanın rəhbərliyi başda Mütəllibov olmaqla bizə heç bir kömək göstərmirdi. Bununla 
bağlı mən dəfələrlə müraciət etdim. Dövlət katibləri, prezident müşavirləri ilə danışdım. Ancaq heç bir nəticə 
olmurdu. Nəhayət ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan kəndlərindən azərbaycanlıların çoxusu çıxardı və onların 
doxsan faizi Ağdama gəldi. Biz burada onlara şərait yaratdıq. 

1991-ci ilin axırında Xocalının vəziyyəti çox gərgin idi. Bütün kəndlərdən azərbaycanlılar çıxarılandan 
sonra yeganə Xocalı qalmışdı. Xocalıya bizim hər cür əlaqəmiz var idi. 0 vaxt icra başçısı, indi millət vəkili olan 
Elman Məmmədovla, maarif şöbəsinin müdiri, prokuror ilə mən hər gün əlaqə saxlayırdım ki, təki faciə baş 
verməsin. Bununla əlaqədar olaraq, demək olar ki, hər gün telefonla Mütəllibovun köməkçisi ilə əlaqə 
saxlayırdım. Özü isə mənimlə danışmırdı. Dövlət müşaviri Adil Hacıyevlə, Nazirlər Sovetinin sədri Həsən 
Həsənovla, daxili işlər naziri, müdafiə naziri ilə əlaqə saxlayırdım ki, Xocalı təhlükədədir. Ancaq buna 
baxmayaraq Mütəllibov və onun komandası çox aciz olmaqla yanaşı, yenə də öz mənfəətlərini güdürdülər. Elə 
məni də öz şəxsi mənfəətlərinə görə vəzifədən çıxartdılar. AZAL-ın dörd vertolyotu bizim aeroportda 
dayanmışdı. Mən həmin vertolyotları idarə etmək üçün pilotlar göndərilməsini tələb etdim. Mənə cavab verdilər 
ki, olmaz, Mütəllibov icazə vermir. Deyir ki, onları vurarlar. Axı o vaxt Mütəllibov özü də idarə olunurdu. 
Mütəllibovu və respublikanı o vaxt idarə edənlər "Qardaşlıq" Cəmiyyətinin sədri Ağa, Bakı icra hakimiyyətinin 
başçısı Rüfət Ağayev və Bakı Baş Polis İdarəsinin rəisi Bəxtiyar Əliyev idi. Mən isə əvvəllər ölkə başçısını 
idarə edən görmüşdüm, idarə olunan yox. Ona görə də mən və rayon camaatı Ayaz Mütəllibovdan əlimizi 
tamamilə üzmüşdük. Bu vaxt mənim yerimə icra başçısı olmaq istəyənlər çox idi. Amma səriştəsi olan və 
bacarıqlı şəxs yox idi. Hətta məni vəzifədən çıxardandan sonra da bir müddət rayonda qaldım. Baxmayaraq ki, 
məni kənd təsərrüfatı nazirinin müavini təyin etmişdilər və nazir zəng edirdi ki, niyə gəlmirsən? Mən isə 
deyirdim: "Rayonumuzu bu çətin vəziyyətdə qoyub gəlmək istəmirəm". 

 Bəs sizin yerinizə icra başçısı kimi təyin etdilər? 
 Kaptorqun müdirini. Qasım Kərimovun bacısı oğlunu. Heç bir səriştəsi olmayan, bircə gün də olsun 

rayon səviyyəsində işləməyən bir adamı. Heç icra aparatının üzünü görməyəni. Bax bundan sonra da həm 
Ağdamın, həm də Xocalının taleyi həll olundu. 

 Özü də təkcə sizi yox, fevral ayının 5-də rayonun prokuroru Zakir Məmmədovu, fevralın 12-də polis rəisi 
İslah Paşayevi. Deməli bu qurulmuş oyun idi ki, Qarabağda böyük hörməti olan üç şəxsi işdən azad edib, 
torpaqlarımızı hərraca qoysunlar. Elədirmi? 

 Bəli. Mən sizə onu da deyim ki, Xocalının verilməsilə əlaqədar istintaq komissiyası yaradıldı, məni də 
həmin komissiyanın tərkibinə seçmişdilər. İlk izahatı da mən yazıb verdim. Həmin yazı indi də arxivdə durur. 
Orada göstərmişdim ki, bu hadisədə Ayaz Mütəllibovun, Respublika hökumətinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, 
təhlükəsizlik işçilərinin bilavasitə əli var. Onlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. O izahatımda Ayaz 
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Mütəllibovu və onun komandasını cinayətkar adlandırmışam. Mən icra başçısı olanda məcbur olub dördüncü 
diviziyanın rəhbəri İvanova teleqram vurdum. Orada yazmışdım: "Sizin rəhbərlik etdiyiniz 366-cı polkun 
əsgərləri və hərbi texnikası Azərbaycan torpaqlarının işğal olunmasında iştirak edir. Niyə bunun qarşısını 
almırsınız? Axı bu siz tərəfdən bizə qarşı böyük düşmənlilikdir. Bizim. torpaqlarımızda oturub niyə belə iki-
başlı oyun oynayırsınız?" Buna görə prezident aparatından mənə irad tutdular ki, niyə belə teleqram vurmuşam. 
Axırda mən 60 nəfər ziyalını maarifin müdiri Qara Hüseynovun başçılığı ilə diviziyanın rəhbərinin yanına 
göndərdim. Onlar üç gün Bakıda danışıq apardılar. Buna görə də mənə irad tutdular. Dedim, ayrı yolum yoxdur. 
Vəziyyət çox pisdir. Siz bizə kömək etmirsinizsə, heç olmasa, onlarla razılığa gələk. Amma yenə də heç bir 
tədbir görülmədi .Bunun əvəzində isə məni vəzifəmdən kənarlaşdırdılar və Gündüz Axundovu icra başçısı təyin 
etdilər. Bax bununla da Ağdamın və Xocalının taleyi həll olundu. 

 Eşitmişəm ki, siz icra başçısı olduğunuz axırıncı günə qədər Ağdamı, Xocalını qorumaq üçün Gəncədən, 
Cəlilabaddan silah-sursat gətirməyə çalışıbsınız. Bu doğrudurmu? 

 Bəli, 1991-ci ilin oktyabrında Gəncəyə gedib oradakı hərbi diviziyanın rəhbəri ilə əlaqə yaratdım. 
Gəncənin o vaxtkı rəhbərliyi və şəhərin polis rəisi Eldar Həsənovun köməkliyi ilə biz Ağdama beş tank gətirdik. 
Söz verdilər ki, on tank da verəcəklər. Amma yuxarının göstərişi ilə vermədilər. Biz hazırlaşmışdıq ki. fevral 
ayının 21-22-də Əsgərana girib möhkəm müdafiə yaradaq. Bunu Ayaz Mütəllibov da bilirdi. Bunun üçün öz 
qüvvəmiz var idi. Təkcə ağdamlılardan ibarət 2000-dən artıq könüllü bir dəstəmiz vardı. Göytəpədən də silah-
sursat, tanklar gələcəkdi... Bütün bunları mən telefonla Mütəllibova çatdırmışdım. 0 isə bunun müqabilində 
bundan sonra icra başçısı qalmağıma etiraz edib dedi ki, sabahdan Bakıya gəlib kənd təsərrüfatı nazirinin 
müavini kimi işə başlayım. 

 Lakin siz Ağdamda qaldınız? 
 Bəli. Artıq ermənilərə xəbər çatmışdı ki, məni icra başçısı vəzifəsindən çıxardıblar. Beləliklə, fürsətdən 

istifadə edən ermənilər 366-cı diviziyanın köməyilə fevralın 25-də Xocalını işğal etdilər. Ağdam da demək olar 
ki, o vaxt başsız, başçısız idi. Belə bir məsəl var. Deyirlər ki, "İş bilməyən yaramaza hakimiyyət vermək, dəliyə 
qılınc verməkdən pisdir." 

 Deməli, Qarabağın qara günləri Mütəllibovun səhvləri ilə bağlıdır? 
 Bəli. Onun səhvləri demək olar ki, Qarabağın taleyini həll etdi. 
 Sizcə, bunu onun tərəfindən düşmənçilik addımı kimi qəbul etmək olarmı? 
 Mən dəqiq deyə bilmərəm ki, o bunu bilərəkdən eləyib. Ancaq qədim bir Yunan məsəli var. "Dövlət o 

zaman məhv olur ki, hökmdar yaxşıları pislərdən ayıra bilmir". Mənə elə gəlir ki, bu, onun səriştəsizliyi və 
uzağı görə bilməcəsindən irəli gəlib. Xocalı ermənilər və rus ordusu tərəfindən işğal olunanda, Ağdamdan ora 
heç bir kömək olunmadı. Bu faciənin baş verməsində Xalq Cəbhəsinin də böyük günahı var idi. Onların da bu 
cinayətdə əli vardı. Fəhmin Hacıyevin rəhbərliyi ilə Xocalı hadisəsi baş verməmişdən bir gün qabaq gecə ilə 
çoxlu texnikanı Ağdamdan çıxarıb başqa yerə aparmışdılar. 

 Belə deyirlər ki, həmin vaxt Ağdamda olan üç "Qrad"ı Ağcabədiyə aparıblar. On iki topun isə yerini 
dəyişdiriblər. Həmin toplar Xankəndində olan düşmən mövqelərinə tuşlanmışdı. Bu doğrudurmu? 

 Bəli, doğrudur. Mən icra başçısı olanda Xalq Cəbhəsinin rayon şöbəsinin rəhbəri rəhmətlik Allahverdi 
Bağırov, Qatır Məmməd, Şirin Mirzəyevlə birlikdə biz Xoramurdu, Naxçıvaniki, Aranzəmini, Dərgahı, Digahı 
götürəndə mənim yanımda onların hamısı iştirak edirdi. Biz o kəndlərdən bütün erməniləri çıxarmışdıq. Qatır 
Məmməd mənim təklifimlə öz dəstəsilə gəlib oturmuşdu Xoradöyüş sursatı gətirmək istəyirdim. Artıq onların 
razılığı da alınmışdı. Ağdama qayıdanda isə eşitdim ki, mənə heç bir xəbərdarlıq etmədən işdən çıxardıblar. 
Bundan sonra Uzundərədə" böyük silah-sursat anbarı var idi. Xalq cəbhəsinin adamları həmin anbarı 
darmadağın elədilər. Mən o anbarı qoruyub saxlayırdım ki, müdafiə oluna bilək. Bununla bərabər şəhərin 
içərisindəki ikinci batalyonun da texnikası Xalq Cəbhəsinin cinayətkar qrupunun əlinə keçdi. 

Mən işdən çıxarılandan Ağdam verilənə qədər burada altı icra başçısı dəyişildi. Bax ona görə deyirəm ki, 
Xocalının işğal olunmasında rus-erməni gavurları ilə birlikdə Mütəllibov komandasının və Xalq Cəbhəsinin bir 
qrup liderlərinin də əli olub. Bu, faktdır, həqiqətdir. Heç olmasa, bundan sonra hamı kini-küdurəti bir kənara 
atıb Heydər Əliyev ideyalarının ətrafında birləşməlidir ki, Qarabağın qaytarılmasında ilham Əliyevə dəstək 
olsunlar. O Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi, qüdrətlənməsi üçün əlindən gələni edə bilsin. Mənim 
sözümün canı, qayəsi budur. Atalar da deyib: "Güc birlikdə, bir olmaqdadır". 

Gəlin, kini-küdurəti atıb, millətimizin gələcək səadəti, xoşbəxtliyi naminə birləşə bir olaq.  
 

Ağalar İdrisoğlu 
 

”Azad Azərbaycan”. -2004.-22 fevral.-N28.-S.4 
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Xocalı həqiqətləri 
 

Bəxtiyar Aslanov: "Əgər biz bir yumruq kimi birləşməsək, prezidentimizə dayaq olmasaq 
Qarabağı heç vaxt azad edə bilməyəcəyik" 

 
1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Qarabağda, Xocalı adlı qədim bir kənddə dünyada 

analoqu olmayan dəhşətli bir faciə baş verdi. Erməni və rus qəsbkarları bu qəsəbənin əliyalın, dinc sakinlərini 
gülləboran edib, evlərə od vurub, Xocalını yer üzündən sildilər. Acınacaqlı haldır ki, biz son on iki ildə 
ermənilərin, rusların millətimizin başına gətirdiyi faciəni, müsibəti dünya xalqlarına, millətlərinə çatdıra 
bilməmişik. inandıra bilməmişik ki, ermənilər, ruslar Azərbaycanın Xocalı adı böyük bir məkanını, qəsəbəsini 
yer üzündən siliblər. Orada yaşayan insanların yarıdan çoxunu faciəli surətdə qətlə yetiriblər. Böyük bir 
hissəsini əsir götürüblər. Bir qismi isə erməni və rus güllələrindən şikəst qalıb. Gəlin, on iki il bundan qabaq baş 
verən, bu müdhiş hadisələrin iştirakçısı olmuş, bərabəri olmayan döyüşdə Xocalını, onun camaatını qoruyan 
möcüzəli şəkildə salamat qalan, lakin bir ayağını itirən, xidmətləri Azərbaycan Bayrağı Ordeni ilə 
qiymətləndirilən polis mayoru Bəxtiyar Qulu oğlu Aslanovu dinləyək. Onun danışdığı həqiqətlərin əksəriyyətini 
biz ilk dəfə eşidirdik... 

 Həmin vaxt Bəxtiyar Aslanov Mərdəkandakı polis məktəbində oxuyurdu. Tələbə idi... 
 Mən 1992-ci il fevralın 10-da məktəb rəhbərliyindən yazılı surətdə icazə alıb Xocalıya getdim deyə o, 

həmin günləri belə xatırladı. Rəhbərlik məni buraxmaq istəmirdi. Ancaq onları inandırdım ki, Xocalı, Qarabağ 
dardadır. Mən orada olmalıyam. Öz obamı, qohum-qardaşımı, yurdumu qorumalıyam. Həmin vaxt Xocalıda 
demək olar ki, "silah yox idi. Təsəvvür edin ki, yüz adama bir silah düşmürdü. Adamların ov tüfənglərini də 
əllərindən almışdılar. Ermənilərin isə hamısının evində həm ov tüfəngi, həm də başqa silahları vardı. Fevralın 
13-də biz Milli Qəhrəman rəhmətlik Əlif Hacıyevlə Ağdama getdik. Fikrimiz Xocalıya silah aparmaq və ən 
çətin məqamda özümüzü qorumaq idi. Biz Ağdamdakı qonaq evində yerləşən qərargaha gəldik. Masa arxasında 
qara paltolu birisi əyləşmişdi. Dedilər bu adam Şahin Cahangirovdur. Azərbaycan rəhbərliyi, komandanlıq 
Qarabağın bütün səlahiyyətlərini ona verib. Həmin vaxt bizimlə birlikdə Şahin Cahangirovun otağında 
Ağdamdan olan Yavər Əzimov və Eldəniz Allahverdiyev də var idi. Biz Xocalıdakı vəziyyəti olduğu kimi ona 
dedik. Bildirdik ki, Xocalıda vəziyyət çox ağırdır, bizə kömək edin. Şahin Cahangirov isə dedi: "Mən sizə 
yuxarının göstərişi olmadan heç bir köməklik göstərə bilmərəm". Bu sözlərdən Yavər əsəbiləşdi. Əlini zərblə 
stola vurub dedi: "Necə yəni heç bir köməklik edə bilməyəcəyəm? Bəs səni burda niyə oturdublar? Orada 
əliyalın camaata kömək lazımdır. Siz çox yaxşı bilirsiniz ki, ermənilər hər dəqiqə Xocalını bombalaya bilərlər, 
özü də onlar buna hazırlaşırlar. Siz də bunu çox ciddi bilirsiniz. Və bilə-bilə də silah vermək istəmirsiniz ki, heç 
olmasa, camaat özünü qorusun. Necə yəni "komanda gözləyirəm?" Bəs səni bura niyə qoyublar? Bəs sən hara, 
kimə komandanlıq edirsə." 

... Bu vaxt otağa Baba Nəzirli daxil oldu. Onun da oğlu Xocalıda idi. Oğluna 
görə narahat idi... Bizi birtəhər sakitləşdirdilər. Komandanlıqdan heç bir silah yardımı olmadı. Ağdam 

rəhbərliyi polis batalyonundan bizə on avtomat və bir qədər də silah-sursat verib, vertolyotla Xocalıya yola 
saldı. Bizi inandırdılar ki, uzağı 2-3 günə Ağdamdan Xocalıya böyük bir dəstə silahlı gələcək. Bizimlə birlikdə 
Xocalını qoruyacaqlar... Ancaq... Sonradan öyrəndik ki, sən demə, fevralın 5-də Ağdamın prokuroru Zakir 
Məmmədovu, 12-də polis rəisi polkovniki İslah Paşayevi və 17-də isə icra başçısı Səyyaf Verdiyevi işdən 
çıxardıblar. Təsəvvür edin ki, onların hər üçünün Qarabağda böyük hörməti var idi. Özü də onlar Xocalıya çox 
kömək edirdilər. Hətta onlar Ağdamda on bir top, üç qrad qurmuşdular ki, bunlarda Xocalının ətrafında olan 
erməni mövqelərinə tuşlanmışdı... Respublika rəhbərliyinin bu cür düşmən hərəkətini görən camaat çaş-baş 
qalmışdı. Biz ratsiya ilə bunları eşidəndə artıq başa düşdük ki, Xocalını hərraca qoyublar. Tamerlan Qarayev də 
fevralın 19-da telefon qovşağında işləyən xalama zəng vurmuşdu ki, darıxmayın, bir-iki günə Xocalıya 
gələcəyik. Hətta inandırmaq üçün demişdi ki, sabaha çay hazırlayın, gəlib sizdə çay içəcəyik. 

 Bəs bu müddətdə sizə heç bir köməklik edilmədi? 
Heç bizi eşitmək istəmədilər. Ratsiya ilə onlara yalvardıq ki, heç olmasa, vertolyot göndərin, uşaqları, 

qadınları, qocaları çıxaraq. Onu da etmədilər. Fevralın 22-23-də "Timsah" vertolyotu uçub Ağdamdan biz tərəfə 
gəldi. Guya ermənilərin mövqeyini bombalamaq istəyirdilər. Onlar mövqeləri nişan almaqdansa, dağ-dərəni 
atəşə tutub çıxıb getdilər. Bizdə belə bir inam yarandı ki, yəqin indi sərnişin vertolyotları gələcək. İki gün 
gözlədik, heç bir vertolyot gəlmədi. Həmin gecə postda ermənilərlə atışmada İlqar adlı bir oğlan şəhid oldu. 
Səhəri gün biz onu dəfn etdik. Yasda bizim ağsaqqallar dedilər ki, artıq Ağdamdan heç bir kömək gəlməyəcək. 
Özümüz nəyi basına olursa-olsun Xocalını qorumalıyıq. Bütün kişilər postlara dağılışdı. Əliyalın, silahsız.  

 Bəli. Fikrimiz bu idi ki, öz gücümüzlə arvad-uşağı, qocaları, xəstələri gecə qaranlığında gizli yollarla 
Ağdama aparaq. Fevralın 25-i axşam saat doqquz radələrində hər tərəfdən Xocalıya güllə yağmağa başladı. 
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ermənilər, ruslar planlı şəkildə bizim bütün postları, səngərləri nişan alırdılar. Adamların böyük bir hissəsini 
birtəhər meşəyə çıxara bildik. Ordan ratsiya ilə Şuşaya xəbər verdik ki, Xocalı artıq ermənilərdədir, Xankəndini 
vurun. Şuşadan heç kim bizim harayımızı, yalvarışlarımızı eşitmək istəmədi. Əgər onlar istəsəydilər həmən gecə 
Stepanakerti və onun ətrafındakı erməni kəndlərini yerlə-yeksan edə bilərdilər. Ancaq etmədilər. Xocalıya 
hücum edən 366-cı diviziyaya Qalavanov soyadlı birisi rəhbərlik edib. Çünki o, tez-tez ratsiya ilə deyirdi: "Nu 
qalavanovstı v peryod. Nado vsex uniçtojat çto bı svideteley ne ostalos.,.". 

 Xocalıda həmin vaxt nə qədər adam şəhid olub? 
 Dəqiq siyahısını bilmirəm. Ancaq onu bilirəm ki, orada yuxarı tərəfdə Məshəti türklərindən ibarət yüzdən 

artıq ailə, Ermənistandan gələn çoxlu ailələr vardı. Onların çoxusu orada şəhid oldu. Elə təkcə mənim yüzə 
qədər yaxın qohumum, atam, qardaşım İqbal orada şəhid olub. Bizim məhəllədən bir dənə də başı-papaqlı 
qalmayıb. Daxili işlər naziri Ramil Usubovun iki dayısı, dayısı uşaqları, çoxlu qohumları şəhid oldular. 0 
məhəllədə təxminən 300-400 ev vardı. Hər evdə də 4-5 adam. Əsir düşən də çox oldu. Tarixdə bu cür vəhşilik 
olmayıb. Ermənilər faşist kimi hərəkət edərək rusların köməkliyilə Xocalını yer üzündən sildilər. 

 Siz də həmin gecə ayağınızdan ağır yara alıb martın 2-nə kimi meşədə qalımsınız. 
 Bəli, mən Şellinin Qarağaclıq qəbiristanlığına qədər sürünə-sürünə gəlmişəm. Mən yaralanmazdan əvvəl 

bir dəstəmiz vardı. 0 dəstəyə Xocalının icra başçısı, indisə millət vəkili olan Elman Məmmədov rəhbərlik edirdi. 
Onlar əsasən uşaqları, qadınları, qocaları qoruyurdu. Dəstənin demək olar bütün üzvləri meşədə güllələndilər. 
Mənim qardaşım iqbal da orada idi. Şəhid oldu... Elman kiçik bir dəstə ilə bir qrup adama kömək etdi. Və 
Ağdama getdilər ki, heç olmasa ordan bizə kömək gətirsinlər. Martın 2-də məni çox ağır vəziyyətdə meşədə 
tapdılar. Mənə yaxınlaşan ağdamlı uşaqları gördüm. Onlar da məni tanımışdılar. Kimsə dedi ki, bu Bəxtiyardır, 
Məni vertolyotla Ağdamdan Zabrata gətirdilər. Ordan da DİN-in hospitalına apardılar. Əvvəlcə böyrəyimdən, 
sonra isə ayağımı yarıb ordan güllələri çıxartdılar. Sonra da dedilər ki, ayağın kəsilməlidir. 

 Deyilənə görə, Xocalı döyüşündəki xidmətlərinizə görə sizi Milli Qəhrəm adına təqdim ediblər. 
 Elədir. Sonra nə üçünsə bunu Azərbaycan Bayrağı Ordeni ilə əvəz etdilər Yəqin ki, elə buna da layiq 

idim. 
 Ordeni alanda söz veribsiniz ki, yalnız Qarabağ azad olunandan sonra döşünüzə taxacaqsınız? 
 Bəli, belə demişəm. Əgər biz bir yumruq kimi birləşməsək, prezidentimizə dayaq olmasaq Qarabağı heç 

vaxt azad edə bilməyəcəyik.  
Ağalar İdrisoğlu  

 
”Azad Azərbaycan”. -2004.-24 fevral.-N28.-S.4 
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Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılmışdır 
 

Dünya Azərbaycanlı Gənclərinin Beynəlxalq Həmrəyliyi Cəmiyyətində Xocalı faciəsinin ildönümü ilə 
əlaqədar keçirilmiş konfransda soyqırım qurbanlarının xatirəsi anılmışdır. 

AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, konfransda əvvəlcə cəmiyyətin prezidenti Tofiq Əlizadə əsrin faciəsi 
barədə danışmışdır. Sonra soyqırım dəhşətlərini əks etdirən on dəqiqəlik sənədli videosüjet nümayiş 
etdirilmişdir. 

Tarixçi alimlər Həvva Məmmədova, Məhəmməd Teymurlu, “Xocalı” Yaddaş Cəmiyyətinin sədri Bəkir 
Məmmədov, erməni əsirliyində olmuş Bənövşə Mustafayeva və başqaları çıxış edərək ən qatı erməni 
vandalizminin nümunəsi olan Xocalı soyqırımının hələ də əsl hüquqi qiymətini almamasından ciddi 
narahatlıqlarını bildirmişlər.  

Konfrans iştirakçıları adından dünya azərbaycanlılarına müraciət qəbul edilmişdir. 
 

AzərTAc 
 

24 Fevral, 2004-cü il 
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Xocalı faciəsi bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törədilən cinayət idi 
 

Bu fikirlər Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirilən toplantıda səsləndi 
 
İ.ƏLİYEV 

 
Yaxın qonşu dövlət olan Ermənistan hər zaman türklərə, azərbaycanlılara qarşı terror əməlləri həyata 

keçirib. Çoxsaylı insanlar ermənilərin törətdiyi terror əməllərinin qurbanı olub, möhtəşəm abidə binalar, dövlət 
əhəmiyyətli obyektlər dağıdılıb. Əsrin faciəsi hesab edilən Xocalı soyqırımı da ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı törətdikləri növbəti soyqırım aktı idi. 1992-ci ilin fevral ayının 26-da erməni-rus birləşmələri Xocalı 
şəhərini yerlə-yeksan edib, yüzlərlə insanı qətlə yetirib, yüzlərlə insanı yaralayıb, əsir almışlar. 

Xocalı faciəsinin artıq növbəti ildönümü ərəfəsindəyik. Xalqımız bu faciəni böyük kədər hissi ilə yad 
edir. Fevralın 24-də "İrşad" otelinin konfrans zalında Xocalı soyqırımı ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının 
birgə keçirdikləri toplantıda da Xocalı faciəsindən kədər hisləri ifadə edilən ab-hava duyuldu. Toplantıda iştirak 
edənlər ermənilərin Xocalı faciəsini törətməklə bəşəriyyətə, insanlığa qarşı cinayət törətdiklərini söylədilər. 
Bildirdilər ki, soyqırım nəticəsində ermənilər azərbaycanlıları sırf milli mənsubiyyətinə görə xüsusi 
amansızlıqla, işgəncələrlə öldürmüş, insanların başlarını kəsmiş, gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların 
qarınlarını süngü ilə deşmişlər. Azğınlaşmış erməni quldurları uşağı, qadını, qocanı amansızcasına qıraraq, 
tankların tırtılları altında əzmiş, diri-diri oda ataraq yandırmışlar. 

Çıxışında "Yeni Yazarlar və Sənətçilər Birliyi"nin sədri Aydın Əbilov bildirdi ki, Xocalı soyqırımına 
qədər ermənilər Bakı-Tbilisi sərnişin avtobusunu, Bakı-Moskva qatarını, çoxsaylı nəqliyyat avtomaşınlarını 
partladaraq qlobal terrorizmə yiyələndiklərini nümayiş etdirmişlər. A.Əbilov dedi: "1992-ci il fevralın 25-dən 
26-na keçən gecə erməni quldur dəstələri Xankəndi ilə Əsgəran şəhərləri arasında yerləşən Xocalı şəhərini işğal 
etmiş və işğal zamanı bir gecədə 613 dinc əhali, o cümlədən, 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca öldürülmüşdür. 
Onlardan 66-sı xüsusi qəddarlıq və işgəncələrlə qətlə yetirilmişdir". 

Natiq çıxışını davam etdirərkən bildirdi ki, faciənin törədilməsi zamanı 27 ailə tamamilə məhv edilmiş, 
230 ailə başçısını itirmiş, 1275 nəfər əsir alınmış, 120 nəfər haqqında isə məlumat əldə edilmədiyindən itkin 
hesab edilmişlər. A.Əbilov ermənilərin törətdikləri faciənin yerdə qalmayacağını və Azərbaycan ordusunun 
işğal altında olan torpaqlarımızı azad edəcəyini söylədi. Eyni zamanda, Əlil Qadınlar ictimai Birliyinin sədri 
Məhluqə Rəhimova, Türkiyə Universitetləri Məzunları ictimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov, 
Narkomaniyaya Qarşı Mübarizə Gənclər Təşkilatının sədri Samir Adıgözəlov, Ehtiyatda Olan Zabitləri 
Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli və digərləri çıxış edərək Xocalı faciəsinin Azərbaycanın 
tarixinə xüsusi ilə qara hərflərlə yazılmış faciə olduğunu söylədilər. Ermənilərin törətdikləri soyqırımla bağlı 
hələ də cəzalandırılmamalarından, onların bu əməlləri dünya ictimaiyyəti tərəfindən lazımınca 
qiymətləndirilməməsindən təəssüfləndiklərini bildirdilər. 

Toplantının sonunda Xocalı soyqırımı ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasına, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Beynəlxalq insan Hüquqları Müdafiə Təşkilatlarına birgə 
müraciəti qəbul edildi. 

 
“Səs”.-2004.-25 fevral.-№45.-S.2. 
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Xocalı faciəsi bəşəriyyətin ən amansız vəhşiliyidir 
 
NƏZAKƏT ƏLƏDDİNQIZI 

 
"Dünya Azərbaycanlı. Gənclərinin Beynəlxalq Həmrəyliyi" Cəmiyyəti tərəfindən Xocalı soyqırımının 

12-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirildi 
 
"Gəncliyə Yardım" Fondunun konfrans zalında "Dünya Azərbaycanlı Gənclərinin Beynəlxalq 

Həmrəyliyi" Cəmiyyəti tərəfindən Xocalı soyqırımının 12-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirildi. 
Tədbirdə respublikanın tanınmış ziyalıları, o cümlədən, Xocalı faciəsinin şahidləri və şəhərin sakinləri 
iştirak edirdilər. 

 
Əsrin ən böyük faciəsi kimi tariximizdə iz salan Xocalı soyqırımı bəşəriyyətin ən amansız vəhşiliyidir. 

Neçə-neçə soydaşımızın amansızlıqla qətlə yetirildiyi o qış gecəsinin dəhşətli, ağlasığmaz anları hər bir 
azərbaycanlının qan yaddaşına elə çökmüşdür ki, tarixin hansısa bir dönəmində bu hadisələri kiminsə 
unutmağına inanmaq qeyri-mümkündür. Millətini, xalqını sevən, damarlarından azərbaycanlı qanı axan, 
yaşından asılı olmayaraq, istənilən hər hansı bir soydaşımızın bu faciəli tarixi unutmağa mənəvi haqqı yoxdur. 
Ötən əsrin əvvəllərində, eləcə də, ondan əvvəlki yüzilliklərdə Azərbaycan xalqının başına açılan müsibətlərin 
davamı və ən amansızı olan Xocalı faciəsinin yaddaşlardan silinməsini, bir qədər sərt desək, xalqın bəşər 
tarixindən silinməsi kimi qiymətləndirmək olar. Bu faciəyə laqeyd qalıb, biganəlik göstərmək xalqına, millətinə 
olan bir təhqirdir. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə - Xocalı soyqırımı xalqın növbəti faciəsini yaşadığı bir 
tarixdir. Bu tarixi unutmamaq, gələcək nəsillərə onun mahiyyətini real dəlillər əsasında çatdırmaq, dünya 
dövlətlərinə həqiqətləri izhar etmək məqsədi ilə hər bir azərbaycanlı imkanı və bacarığı çərçivəsində əlindən 
gələni etməlidir ki, yenidən tariximiz əvvəlki illərdə olduğu kimi saxtalaşmasın. Həqiqət carçısı kimi xalqımızın 
haqq səsini dünya ictimaiyyətinə lazımi səviyyədə çatdırmalıyıq. O hadisəni, faciəni işıqlandırmaq üçün 
əlimizdə kifayət qədər sənədli materiallar, o cümlədən, hadisənin şahidi olan şəxslər vardır. 

"Dünya Azərbaycanlı Gənclərinin Beynəlxalq Həmrəyliyi" Cəmiyyətinin təşkil etdiyi tədbirdə ilk olaraq 
iştirakçılara 12 dəqiqəlik sənədli kadrlar təqdim olundu. Bu kadrlar Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin və 
Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin Xocalı faciəsinin iki il bundan öncə -10 illiyi ilə əlaqədar olaraq, təşkil 
etdiyi tədbiri əks etdirirdi. Həmin tədbirdə iştirakçılara "Dünya Azərbaycanlı Gənclərinin Beynəlxalq 
Həmrəyliyi" Cəmiyyətinin prezidenti Tofiq Əlizadənin Xocalı faciəsindən hazırladığı 20 dəqiqəlik sənədli 
kadrlar nümayiş olunmuşdur. Bu kadrlar həmin gecə - faciə törədilərkən kameranın köməyi ilə lentə alınmış 
sənədli faktlardır. T.Əlizadə həmin kadrları Ukraynada yaşayan bir qrup ictimaiyyətə təqdim edərək, 
Azərbaycan xalqının başına gətirilən, analoqu olmayan bir zülm haqqında təsəvvür yaratmağa çalışmışdır. Bu 
kadrlar vaxtilə mərhum jurnalist Çingiz Mustafayevin Xocalı faciəsi zamanı lentə aldığı kadrlardır. Qeyd 
etdiyim tədbirdə film nümayiş olunmaqla yanaşı, Azərbaycan həqiqətlərini işıqlandırmaq məqsədi ilə çıxışlar da 
olmuşdur. Həmin tədbiri əks etdirən 12 dəqiqəlik filmdən bizə aydın oldu ki, T.Əlizadə bir azərbaycanlı olaraq, 
millət, xalq qarşısında olan vətəndaşlıq məsuliyyətini dərk etmiş və imkanı daxilində əsrin faciəsinin 
Azərbaycandan kənarda təbliğinə çalışmışdır. Erməni vəhşiliyinin qurbanı olan körpə uşaqların, qoca, ahıl 
insanların faciəli ölümünü əks etdirən səhnələrə baxmaq nə qədər vahiməli, dözülməz olsa da, öz tariximizi 
təkrarən yaşamağa borcluyuq. Bu kadrlar bizi mübarizəyə, birliyə, düşməndən intiqama səsləyir. 

Xocalı faciəsinin 12-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə filmin təqdimatı sona yetdikdən sonra, 
T.Əlizadə çıxış edərək, qısa bir şəkildə filmin yaranma səbəbindən, tarixindən söz açdı. O, bildirdi ki, "mən iki 
il öncə bir kaset hazırlayıb, əsrin faciəsini Ukraynada nümayiş etdirmək qərarına hökm verdim" və bu gün tədbir 
iştirakçılarına göstərilən kadrların, məhz həmin zaman lentə alındığını vurğuladı. T.Əlizadə hal-hazırda Xocalı 
faciəsi ilə bağlı xarici dillərə tərcümə olunmuş materiallar, kasetlər olmadığını təəssüf hissi ilə iştirakçıların 
nəzərinə çatdıraraq, əsrin faciəsini təkcə bir gün deyil, ilin bütün günlərində təbliğ etməyin vacibliyini qeyd 
edərək, sözünə davam etdi. 

Tədbirin təşkilatçısı çıxış üçün sözü "Xocalı Xeyriyyə Cəmiyyəti"nin sədri, "Xocalı" muzeyinin 
yaradıcısı, professor Bəkir Məmmədova verdi. B.Məmmədov bu ağır faciənin dəhşətini vurğulayıb, işğal altında 
inləyən torpaqlarımızın müdafiə olunması, geri alınması yolunda bütün soydaşlarımızı birliyə, həmrəyliyə 
səslədi. İşğal altında olan torpaqlarımız bizim namus və qeyrətimizdir. Məhz, bu yolda mübarizədə dönməz, 
prinsipial olmalıyıq. 

Qeyd etdiyim ki, tədbirdə Xocalı faciəsinin canlı şahidi olmuş, o işgəncəni, zülmü yaşamış Xocalı 
sakinləri də iştirak edirdilər. Tədbirdə söz Xocalı sakini Bənövşə Mustafayevaya verildi. Düzü, bu qadının kədər 
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notu üzərindəki çıxışını dinləmək dözülməz idi. Bənövşə xanım həmin gecə işğalçılar tərəfindən xalqımızın 
başına açılan dəhşətli hadisələrdən söz açdı. O, bildirdi ki, həmin gün - soyuq bir qış günündə ermənilər 300-
400 azərbaycanlı qadını bir yerə toplayıb, onlara ağlasığmaz, cismani və mənəvi cəza verirdilər. Hər bir qadını 
üzü-quyulu palçıq üzərinə uzadıb, onlara tərpənməyi, hətta öskürməyi, ağlamağı belə qadağan etmişdilər. Neçə-
neçə qız-gəlinə amansız divan tutan ermənilər qadınların üzünə tüpürür. palçıq içərisində istədikləri kimi 
sürüyüb, hətta məhv edirdilər. Qadınların üstündə olan zinət əşyalarını quldurcasına, faşist üsulu ilə alırdılar. 
Bənövşə xanım bildirdi ki, "biz 6-7 gün palçıqlı bir yerdə huşumuzu itirmiş halda qaldıq." Bu sözləri dinləmək 
nə qədər dəhşətli olsa da, Azərbaycan xalqının yaşadığı tarixin müəyyən zamanıdır. Sən demə, Bənövşə xanım 
300-400 qadın arasında işgəncələrə özü məruz qalmış insanlardan biridir. Azərbaycan qadınına məxsus olan 
ismət, həya ona özü haqda olan məlumatları söyləməyə imkan vermədi. Bəli, bu faciəni bəşəriyyətin heç bir 
faciəsi ilə müqayisə etmək mümkün deyil. 

Tədbirdə Abbas iradə, Məhəmməd Teymurlu və başqalarının çıxışları da maraqla qarşılandı. Çıxış 
edənlər tarixə dönüb, o hadisələrə fikir və münasibətlərini bildirməklə yanaşı, bu faciənin gələcəkdə 
təkrarlanmaması üçün müəyyən addımların atılmasının da vacibliyini qeyd etdilər. M.Teymurlunun ermənilər 
bizim əbədi düşmənimizdir", fikri sərt olsa da, "bu ifadədə böyük həqiqət və məntiq vardır. O, bildirdi ki, əgər 
bu yolda biz qətiyyətli addımlar atmasaq, yenidən bu faciəni yaşamaq xalqın taleyinə nəsib ola bilər. Odur ki, 
xalqın yaşadığı bu son dövr hadisələrini - erməni terrorunu dünya ictimaiyyətinə lazımi şəkildə təbliğ 
etməliyik." 

Tədbirdə çıxış edənlər iştirakçıların nəzərinə çatdırdılar ki, bu həftə Avropa dövlətlərində Xocalı həftəsi 
olacaqdır. Sonda tədbirdə səslənən "Qarabağda qocalmasaq, ölmək bizə haram olsun" ifadəsi qeyd etmək 
istərdim. Bu ifadə də nə qədər böyük hikmət vardır. Düşünürəm ki, bu sözlərin ardınca hansısa bir fikri 
söyləməyə ehtiyac yoxdur. Torpaq, vətən uğrunda bizi mübarizə gözləyir. 

 
“Səs”.-2004.-25 fevral.-№45.-S.2. 
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Xocalı faciəsinin günahsız qurbanlarının xatirəsi yad edilmişdir 
 

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində Xocalı soyqırımının 12-ci ildönümü ilə əlaqədar 
Xocalıdan olan rabitəçi məcburi köçkünlərlə görüş keçirilmişdir.  

AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, əvvəlcə soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilmişdir. Sonra rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Əli Abbasov bu kütləvi qırğının tarixdə ən dəhşətli 
faciələrdən biri olduğunu, keçmiş Sovet Ordusunun və erməni silahlı birləşmələrinin cinayətkar əməlləri 
nəticəsində Xocalı şəhərinin yerlə yeksan edildiyini və uşaqdan böyüyə qədər yüzlərlə günahsız insanın 
amansızlıqla qətlə yetirildiyini, eyni zamanda bu qanlı faciənin qan yaddaşımıza hopduğunu və heç vaxt 
unudulmayacağını qeyd etmişdir. Nazir Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınması 
istiqamətində görülən işlərdən və keçirilən tədbirlərdən də söz açmışdır.  

Görüşdə o qarlı qış gecəsində erməni vəhşilərinin törətdikləri qanlı səhnələrin şahidi olan və doğmalarını 
itirən xocalılılar faciə ilə bağlı acı xatirələrini söyləmiş, həmçinin öz ata-baba yurdlarına qayıdacaqlarına əmin 
olduqlarını bildirmişlər.  

Tədbirin sonunda Xocalı rabitəçilərinin hər birinə nazirlik tərəfindən maddi yardım göstərilmişdir.  
 

AzərTAc 
 

25 Fevral, 2004-cü il 
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Xocalı soyqırımı erməni vandalizminin bariz nümunəsidir 
 

Siyasi Partiyaların Məşvərət Məclisi fevralın 24-də Bakıda-Xalq Mətbuat Mərkəzində Xocalı soyqırımının 
12-ci ildönümü ilə əlaqədar yığıncaq keçirmişdir. Yığıncaqda siyasi partiya və ictimai birliklərin rəhbərləri, 
respublikanın tanınmış şəxsləri iştirak etmişlər.  

AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, yığıncaqda çıxış edənlər Xocalı faciəsinin dəhşətlərindən, qanlı cinayət 
törədilən vaxt Azərbaycanın siyasi həyatındakı özbaşınalıqdan, o vaxt respublikamıza rəhbərlik edənlərin bu 
dəhşətli cinayəti bilərəkdən beynəlxalq aləmdən gizlətmək üçün etdikləri canfəşanlıqdan təəssüf hissi ilə söz 
açmışlar. Natiqlər erməni vandalizminin bariz nümunəsi olan Xocalı soyqırımının hələ də əsl hüquqi qiymətini 
almamasına öz etirazlarını bildirmişlər. 

Onlar, həmçinin bu qanlı faciəni dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bütün qüvvələrin səfərbər olunması 
və təbliğat işlərinin gücləndirilməsinin vacibliyindən danışmışlar.  

  
AzərTAc 

 
25 Fevral, 2004-cü il 
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İranda Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini anma mərasimi 
keçirilmişdir 

 
AzərTAc-ın verdiyi xəbərə görə, fevralın 25-də Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində Xocalı soyqırımının 

12-ci ildönümü ilə əlaqədar mətbuat konfransı keçirilmişdir. Səfir Abbasəli Həsənov Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin səbəblərindən danışmış, ermənilərin yüz ildən artıqdır ki, başqa xalqların tarixi 
torpaqlarını zor gücü ilə zəbt edərək “Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyalarının törətdiyi acı nəticələrdən 
söhbət açmışdır.  

Bildirilmişdir ki, hələ ötən əsrin əvvəllərində ermənilərin soyqırım siyasətinin qurbanına çevrilmiş 
Azərbaycan xalqı 1918-ci ilin mart ayında Bakıda, Şamaxıda, Qarabağda, Naxçıvanda, Zəngəzurda və başqa 
əyalətlərdə ermənilər tərəfindən törədilmiş qırğınların, qanlı faciələrin qurbanı olmuş, əsrin sonunda - dünyada 
beynəlxalq hüququn və qanunların mövcud olduğu bir dövrdə yenidən bu faciəni yaşamışdır. 

1988-ci ildən başlayaraq xarici havadarlarının diktəsi və dəstəyi ilə Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları 
ilə çıxış edən erməni silahlı birləşmələrinin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində 
törətdiyi qanlı hadisələrdən danışan səfir, bir gecənin içində 613 nəfərin məhv edilməsi, 1275 nəfərin girov 
götürülməsi və 150 nəfərin itkin düşməsi ilə nəticələnən bu soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli faciəsi 
adlandırmışdır. O, ötən əsrin sonunda sivil dünyanın insan hüquqlarının aliliyini qoruduğu bir vaxtda erməni 
vəhşiliyinin nəticəsi olan Xocalı soyqırımına beynəlxalq ictimaiyyət və təşkilatlar tərəfindən hələ də heç bir 
reaksiya verilməməsindən danışmış, bunun adi bir terror aktı deyil, bütövlükdə insanlığa qarşı törədilmiş misli 
görünməmiş cinayət olduğunu bildirmişdir.  

Fevralın 26-da səfirliyin binasında Xocalı faciəsinin 12-ci ildönümü ilə əlaqədar faciə qurbanlarının 
xatirəsini anma mərasimi keçirilmişdir. İran ictimaiyyətinin nümayəndələri xarici ölkələrin, Tehranda akkreditə 
olunmuş diplomatik nümayəndəliklərinin əməkdaşları xatirə kitabına başsağlığı sözləri yazmışlar. 

Tədbirdə Xocalı soyqırımını əks etdirən videolentlər və fotoşəkillər göstərilmiş, iştirakçılara Azərbaycan, 
fars və ingilis dillərində hazırlanmış “Xocalı soyqırımı – XX əsrin faciəsi” adlı bülleten paylanılmışdır. 
Bülletenlər İranın mətbuat orqanlarına da göndərilmişdir.  
 

AzərTAc 
 

26 Fevral, 2004-cü il 
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Fransada Xocalı faciəsi ilə bağlı informasiya bülleteni yayılmışdır 
 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, ötən əsrin ən dəhşətli faciələrindən olan Xocalı soyqırımının  
12-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Fransadakı səfirliyi tərəfindən "Xocalı soyqırımı: XX 
əsr tarixinin qaranlıq səhifələrindən biri" adlı xüsusi informasiya bülleteni hazırlanmış və Yelisey sarayına, baş 
nazirin kabinetinə, Senata, Milli Assambleyaya, Xarici işlər Nazirliyinə, siyasi tədqiqatlar üzrə mühüm elmi 
mərkəzlərə, bu ölkədə akkreditə olunmuş bütün səfirliklərə və əsas kütləvi informasiya vasitələrinə 
göndərilmişdir. 

Sovet ordusunun 366-cı alayının köməyi sayəsində təpədən-dırnağa qədər silahlanmış erməni əsgərlərinin 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərinə hücum edərək günahsız dinc əhaliyə amansız divan 
tutmaları, əsasən qoca, uşaq və qadınlardan ibarət 613 nəfəri qəddarcasına qətlə yetirmələri, 1275 sakini girov 
götürmələri, yüzlərlə xocalının itkin düşməsi, şəhərin tamamilə darmadağın edilməsi bülletendə öz əksini 
tapmışdır. 

Bülletendə azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparan Ermənistandan 250.000 soydaşımızın 
doğma ata-baba yurdlarından zorla çıxarılması, ərazilərimizin 20 faizinin işğal olunması nəticəsində  
800.000-dən artıq azərbaycanlının öz vətənində qaçqın kimi məskunlaşması barədə ətraflı məlumat verilmişdir. 

Ermənistanın yürütdüyü zorakılıq və işğalçılıq siyasətini tam açıqlayan bülletendə, həmçinin zəbt olunmuş 
Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayonda şəhər və kəndlərin, minlərlə sənaye və kənd təsərrüfatı  obyektinin,  
yüzlərlə məktəb və uşaq bağçasının, xəstəxanaların, kitabxana və muzeylərin, xalqımızın keçmiş tarixindən 
xəbər verən mədəni abidələrin yerlə-yeksan edildiyi və yandırıldığı qeyd olunmuşdur. 

Sonda XXI əsrin başlanğıcında zorakılığa və ədalətsizliyə son qoyulacağına, ümum-bəşəri dəyərlərin və 
beynəlxalq hüquq normalarının zəfərinə böyük inam bəslənildiyi xüsusi vurğulanmışdır. 
 

Əsgər ƏLİYEV, 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri  

 
“Azərbaycan”, 27 fevral 2004-cü il 
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Ankarada Xocalı faciəsinin 12-ci  ildönümü ilə əlaqədar etiraz aksiyası  
keçirilmişdir 

 
Fevralın 26-da Türkiyədə təhsil alan tələbələrimiz BMT-nin Ankaradakı nümayəndəliyinin qarşısında 

razılaşdırılmış mitinq keçirmişlər. Onlar bəyanatla çıxış edərək dünyanın bütün tərəqqipərvər qüvvələrini Xocalı 
soyqırımına mövqelərini bildirməyə, insanlığın və bəşəriyyətin gələcəyi naminə erməni cinayətkarların 
məhkəmə qarşısına çıxarılması üçün səslərini ucaltmağa çağırmışlar. Türkiyənin İnsan Haqlarını Müdafiə 
Təşkilatı ilə birlikdə keçirilən etiraz aksiyasını dost və qardaş ölkənin bir çox ictimai təşkilatı, sadə vətəndaşları 
da dəstəkləmişlər. 

Həmvətənlərimizin bəyanatı BMT nümayəndələrinə təqdim olunmuşdur. Etiraz aksiyası sakit keçmiş, heç 
bir asayiş və qanun pozuntusuna yol verilməmişdir. 
 

Tural RZAYEV, 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Ankara  
 

“Azərbaycan”, 27 fevral 2004-cü il 
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Xocalı faciəsi qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla  
yad olunmuşdur 

 
Fevralın 26-da, Bakı vaxtı ilə saat 17.00-da respublikamızın bütün ərazisində Xocalı faciəsi qurbanlarının 

əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunmuşdur. 
Hazırlanmış geniş tədbirlər planına uyğun olaraq, respublikanın bütün şəhər, rayon və kəndlərində, idarə 

və müəssisələrində anma mərasimləri keçirilmiş, Bakıda yerləşən bütün nazirlik, komitə, şirkət, idarə və 
təşkilatların nümayəndələri, paytaxt sakinləri həmin gün Xətai rayonunda Xocalı soyqırımı şəhidlərinin 
xatirəsinə ucaldılmış "Vətən harayı" abidəsinin önünə gül dəstələri qoymuşlar. 

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 
 

 “Azərbaycan”, 27 fevral 2004-cü il 
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2005-ci il 
 

Nizami Cəfərov. "Xocalı ilə bağlı məsələlər indiyə qədər dünyada  
bu qədər müzakirə olunmamısdı" 

 
Nizami Cəfərov: "Akkan Suver də mənsub olduğu millətə qarşı yönəlmiş yalanlara cavab verməklə öz 

işini görür. 
 
Türkiyə Mərmərə Qrupu Beynəlxalq Strateji Araşdırma Vəqfinin sədri, doktor Akkan Suverin 

Suriya parlamentinin rəhbərliyi ilə görüşündə Xocalı soyqırımı da müzakirə obyektinə çevrilib. A.Suver 
sözügedən islam ölkəsinin rəhbərliyindən bu məsələni parlamentdə müzakirə edərək onun soyqırım kimi 
tanınmasını istəyib. Tərəflər hətta bu faciənin İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən də müzakirəyə 
çıxarılaraq ona qiymət verilməsi barədə müzakirələr də açıblar. 

Məsələyə münasibət bildirən Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin sədri, deputat Nizami Cəfərov qeyd edib ki, 
onlar Xocalı soyqırımı ilə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki dinləmələrdə iştirak edərkən A.Suverin 
Suriya səfəri barədə məlumat alıblar. Onun sözlərinə görə, Vəqfin sədri 
Suriya parlamentində Dağlıq Qarabağ problemi və Xocalı soyqırımı ilə bağlı geniş çıxış edib: "Ermənilər 
tərəfindən türklərə qarşı belə bir qəsdin həyata keçirildiyini bildirib. Bizə maraqlı olduğu üçün onunla 
İstanbulda görüşdük. O, çox nüfuzlu, səviyyəli adamdır. Böyük məhəbbət və emosiya  ilə bildirdi ki, Suriyada 
Dağlıq Qarabağdakı erməni qəsdi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Bu da bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki 
ermənilər bizə dar miqyasda yox, beynəlxalq aləmdə hücum edir". Buna görə də eyni forma ilə düşmənlərimizə 
cavab verməyin vacibliyindən söz açan N.Cəfərov hesab edir ki, müdafiə və hücum texnologiyalarımız 
beynəlxalq miqyaslı olmalıdır. O, ermənilərin 100 illik zaman kəsiyi çərçivəsində öz yalanlarını ifadə etmək 
texnologiyasını müəyyənləşdirdiyini dilə gətirib: "Ona görə biz də beynəlxalq miqyasda onlara cavab 
verməliyik. Həm də yalnız cavab verməməli, öz həqiqətimizi ifadə etməliyik. İndiyə qədər Xocalı ilə bağlı 
məsələlər dünyada bu qədər müzakirə olunmamışdı. Bizim Türk Dünyasından olan hər hansı bir ictimai-siyasi 
xadimə, o cümlədən də türk millətçiliyinin lideri olan Alparslan Türkeşin mətbuat xidmətinin rəhbəri işləmiş 
A.Suverə xüsusi təşəkkür etməyimizə ehtiyac yoxdur. O, mənsub olduğu millətə qarşı yönəlmiş yalanlara cavab 
verməklə öz işini görür. Bu soyqırımın JKT-də müzakirəsinə gəldikdə, N.Cəfərov bunu mümkün sayıb: "Lakin 
bu saat heç kim istəmir ki, hansısa tarixi problemlə dünyanın zəhləsini tökə. Bunu yalnız  ermənilər istəyir. Bu 
da erməni mentaliteti ilə bağlı məsələdir. Tarixdə nə baş veribsə, onun qiyməti tarixdə verilib. Ona görə də bir 
qədər gərginlik əmələ gəlir. Biz hansısa problemimizi utana-utana çıxardırıq. Lakin onlara cavab verməliyik. 
Əgər hansısa parlament qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qərar veribsə, biz onun ləğvinə çalışmalıyıq". 
 

Mübariz 
 

“Şərq”, 8 mart 2005-ci il 
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Xocalı məsələsini konqresə ABŞ-ın maraqları çıxarır 
 

ABŞ konqresmeni Dan Barton Konqresi Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamə qəbul etməyə çağırıb. Görəsən, 
bu, konqresmenin fərdi təşəbbüsünün, yoxsa ABŞ dövlətinin məqsədyönlü siyasətinin nəticəsidir? Xocalı 
soyqırımında rus qoşunlarının birbaşa iştirakını, bu faciə ilə bağlı hər hansı xatırlatmanın  tək Ermənistan deyil, 
həm də Rusiya üçün sərfəli olmadığını, hətta bu yaxınlarda Vladimir Putinin İlham Əliyevdən Xocalı 
soyqırımının bu ilki ildönümünü çox da geniş keçirməməyi xahiş etməsi barədə «Azadlıq» qəzetində məlumat 
yayıldığını nəzərə alsaq, Bartonun çağırışını Kremlə qarşı yönəlmiş addım kimi qiymətləndirmək 
mümkündürmü?  

«Far-CENTRE» Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin vitse-prezidenti Hikmət Hacızadənin fikrincə 
mümkündür. Konqresdə bu tipli çıxışları təsadüfi saymayan H.Hacızadə hesab edir ki, Konqresin Xocalı 
soyqırımı ilə bağlı qətnamə qəbul etməsi təklifinə ABŞ-Rusiya münasibətləri ilə yanaşı Azərbaycan 
diasporunun fəaliyyəti də təsir edə bilər. «Ola bilsin, konqresmenin çıxışı bizim lobbinin işinin nəticəsidir. O 
adam elə-belə danışmır. Olsun ki, onu kimsə danışdırıb».  

Politoloq Rasim Musabəyov isə hesab edir ki, Xocalı soyqırımının tanınması təklifi Rusiyaya qarşı deyil, 
daha çox Ermənistana qarşı yönəlib. «Xocalı məsələsindən Rusiyaya qarşı siyasi təzyiq kimi istifadə versiyaları 
ağlabatan deyil, çünki Rusiya bundan daha böyük qəddarlıqlara yol verib. Çeçenistandakı vəhşilikləri 
xatırlatmaq kifayətdir. Xocalı faciəsini tam şəkildə Rusiya ilə bağlamaq da düzgün deyil, çünki bu soyqırımı 
əsasən sovet zabitləri adı ilə erməni zabitləri törədib. Məncə, Bartonun çağırışı daha çox Ermənistanın 
qondarma soyqırımlarını qabartmaq cəhdlərinin qarşısını almaq, digər tərəfdənsə ermənilərin heç də ABŞ-da 
geniş dəstəyə malik olmadıqlarını göstərmək üçündür». 

Politoloq Zərdüşt Əlizadə də düşünür ki, Konqresdə Xocalı məsələsinin qaldırılması Ermənistana təzyiqdir 
və məqsəd Ermənistanı Rusiyadan ayırmaqdır. «Ermənistan Rusiyanın qucağından düşməyincə vaxtaşırı 
Yerevana qarşı bu cür təzyiqlər olacaq, həm də get-gedə təzyiqlər artacaq. Təzyiq üçün ən gözəl vasitə isə 
Ermənistan işğalçılarının Qarabağda törətdikləri vəhşilikləri qabartmaqdır». 

Z.Əlizadənin fikrincə, bütün bu gedişlər ABŞ-ın regionda apardığı siyasətin konturlarını göstərir. «Əslində 
bu regionda ABŞ Avropanın əli ilə çox incə iş aparır. ATƏT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası 
Ermənistana qarşı bütün zəruri təzyiqləri edirlər. Növbəti mərhələ isə Qarabağ məsələsinə siyasi qiymət 
verilməsidir və bu mərhələdən sonra Ermənistana sanksiyaların tətbiqi realdır». 
 

«Media forum» 
2005-02-23  
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ABŞ Konqresində Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələnin qaldırılması  
Azərbaycan diplomatiyasının uğurudur 

 
Xəbər verdiyimiz kimi ABŞ Konqresinin Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin üzvü Don Bartonun 

Nümayəndələr palatasında çıxış edərək, Konqresi Xocalı soyqırımını tanımağa çağırması ictimaiyyət 
arasında geniş əks-səda doğurmuşdur.  

Milli Məclis sədrinin müavini, Milli Məclis-Konqres birgə işçi qrupunun rəhbəri Ziyafət Əsgərov 
AzərTAc-ın müxbirinə müsahibəsində bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi 
xarici siyasətin daha bir uğuru kimi qiymətləndirmişdir.   

Ziyafət Əsgərov demişdir ki, 2003-cü ilin avqustunda ABŞ konqresmenlərinin ölkəmizə səfəri zamanı Milli 
Məclis-Konqres birgə işçi qrupunun yaradılmasına dair memorandum imzalanmışdır. Sənəddə bəyan edilmiş 
məqsədlərə çatmaq üçün tərəflər təhlükəsizlik və hərbi sahə, enerji və ətraf mühit, maliyyə və bank işi, təhsil, 
elm və texnologiya, kənd təsərrüfatı və insan hüquqları məsələlərinə dair 6 alt qrupun yaradılması qərara 
alınmışdır.  

Həmin vaxt konqresmenlərlə görüşdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində insan hüquqlarının 
pozulması faktına Konqresin münasibət bildirməsi ilə bağlı məsələ qaldırmışdıq. Onlara işğal olunmuş 
ərazilərimizdə insan hüquqlarının vəhşicəsinə pozulması, xüsusilə də Xocalı soyqırımı ilə bağlı kifayət qədər 
faktlar təqdim edilmişdi. Konqresmenlər Kurt Ueldon, Solomon Ortiz, Karin Braun, Silvestra Reys və digərləri 
Azərbaycan həqiqətlərinin ABŞ Konqresində yayılmasında fəal yardımçı olacaqlarına söz vermişdilər və 
bundan sonra Konqresdə Azərbaycanın Dostları qrupu yaradıldı. Sevindirici haldır ki, həmin müddəalar bənd-
bənd reallaşır və dostlarımız verdikləri vədə əməl edirlər. Bir müddət əvvəl konqresmenlər bizdən Xocalı 
soyqırımı ilə əlaqədar müəyyən sənədlər istəmişdilər və biz mərhum Çingiz Mustafayevin çəkdiyi kasetləri, 
audio-video, foto və digər materialları göndərmişdik. Bundan sonra dostluq qrupunun üzvü, konqresmen Dən 
Barton Nümayəndələr palatasında çıxış  edərək, Azərbaycan həqiqətlərinin Amerika və dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması baxımından mühüm addım atdı. Bunun üçün qrupun bütün üzvlərinə, xüsusilə də cənab D.Bartona 
minnətdarlığımı bildirirəm.  

1994-cü ildə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verib və hər il fevral ayının 26-da bütün dünya ölkələri 
parlamentlərinə müraciətlər göndərilir. Amma bu günə qədər heç bir əks-səda yox idi. Ona görə də 
Azərbaycanın Dostları qrupunun üzvü cənab Bartonun bu addımı çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. O deyir ki, 90 
ildir ermənilər hər il aprel ayında qondarma "erməni soyqırımı"nın tanınması barədə məsələ qaldırırlar. Amma 
bəşəriyyət 13 il bundan əvvəl baş vermiş Xocalı soyqırımına münasibət bildirməmişdir. Xocalı şəhəri tamamilə 
yerlə yeksan edilib, minlərlə insan qəddarcasına qətlə yetirilib, əsir, girov götürülmüşdür. Bəşəriyyət bunu 
bilməli və xatırlamalıdır!  

Bəli, dünya Azərbaycanın haqq səsini eşitməli və öz sözünü deməlidir. Xatırladım ki, dostluq qrupunun 
digər üzvü, konqresmen Solomon Ortiz də fevralın 16-da Ermənistan-Azərbaycan,  Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
ilə bağlı Konqresdə çıxış etmişdir. O demişdir ki, münaqişə nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisi və 
ona bitişik 7 rayon Ermənistan tərəfindən işğal edilib, azərbaycanlılar öz doğma yurd-yuvalarından didərgin 
düşüblər. Məsələ ilə ATƏT məşğul olsa da, bu günə qədər heç bir irəliləyiş yoxdur.  

Konqresmen münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsini və 
Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın bütün işğal olunmuş ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb 
etmişdir. S.Ortiz ABŞ-ın müttəfiqi kimi Azərbaycanın İraqa hərbi kontingent göndərməsini, məlum 11 sentyabr 
terror aksiyasından sonra Prezident Heydər Əliyevin dərhal bəyanat verərək, Azərbaycanın beynəlxalq 
terrorizmlə mübarizədə Birləşmiş Ştatların yanında olduğunu elan etməsini xüsusi vurğulamışdır.  

S.Ortiz və D.Barton Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı bu ilin yanvarında qəbul etdiyi qərarı da yüksək qiymətləndirmişlər. Onlar hesab edirlər ki, 
bu nüfuzlu təşkilat Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanımışdır və işğalçı öz niyyətlərindən əl çəkməlidir. 
Konqresmenlər də Dağlıq Qarabağı nəzarətsiz zona hesab edir və oradakı rejimi separatçı qüvvələr adlandırırlar.  

Dostluq qrupunun digər üzvü Ed Uaytfild isə bu günlərdə qəzetə verdiyi müsahibəsində İraqdakı 
Azərbaycan əsgərlərinin fədakarlığından, hərbçilərimizin amerikalılara yaxın köməyindən bəhs edir. 
Müsahibədə Azərbaycanın ABŞ-ın müttəfiqi kimi dünyada terrorizmə qarşı mübarizədə, sülhün bərqərar 
olmasında rolu xüsusi vurğulanır. Onun məqaləsi 435 konqresmenə paylanmışdır. 

ABŞ konqresmenlərinin bu cür çıxışları Azərbaycanın mənafelərini tam əks etdirir və bunlar həm də 
beynəlxalq hüquq baxımından ədalətin bərpasına çağırışdır.  

Xocalı soyqırımı və Azərbaycan torpaqlarının azad olunması ilə bağlı çağırışların dünyanın fövqəl dövləti 
olan Amerikadan gəlməsi digər ölkələr üçün də siqnaldır və inanıram ki, onlar da gözləmə mövqeyindən 
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çəkiləcəkdir. Azərbaycanın işi haqq işidir. Biz heç kimin ərazisinə göz dikməmişik. Tələb edirik ki, işğalçı 
qoşunlar ərazilərimizdən çıxarılsın və Xocalı soyqırımına beynəlxalq miqyasda qiymət verilsin.  

Bir məqamı da xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Konqresmenlərin, eləcə də ABŞ Dövlət Departamentinin 
Azərbaycanın xeyrinə olan bəyanatlarla çıxış etmələrində Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətinin xüsusi 
rolu vardır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttini ləyaqətlə davam etdirən Prezident İlham Əliyev 
Milli Məclis-Konqres işçi qrupunun fəaliyyətinə də həmişə xüsusi diqqət və qayğı göstərir. Biz öz fəaliyyətimizi 
Prezidentin tövsiyələri əsasında qurur və məhz onun siyasi xəttinə uyğun hərəkət edirik. Əldə olunan uğurlar da 
məhz dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi məqsədyönlü xarici siyasətin nəticəsidir.  

Milli Məclis-Konqres işçi qrupunun fəaliyyəti bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəkdir. Yaxın 
vaxtlarda cənab Kurt Ueldon və digər konqresmenlər Azərbaycana gələcəklər və biz daha bir neçə vacib 
məsələni müzakirə edəcəyik. Sonra isə bizim ABŞ-a səfərimiz və Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin 
Konqres qarşısında çıxışı nəzərdə tutulur.  

  
“Respublika”, 23 fevral 2005-ci il 
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Amerika-Türk Assosiasiyaları Assambleyasının Prezidenti  
Don Bartona məktub göndərmişdir 

 
AzərTAc xəbər verir ki, Amerika-Türk Assosiasiyaları Assambleyasının (ATAA) prezidenti Cengiz Vural 

Xocalı soyqırımını tanımağa çağırmış ABŞ Konqresinin üzvü, Dən Bartona təşəkkür məktubu göndərmişdir.  
Vural Cengiz məktubunda amerikalı türklər adından Dən Bartona 1992-ci ilin fevralında erməni silahlı 

qüvvələri tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanatına görə dərin minnətdarlığını bildirmişdir. 
Məktubda deyilir: “Qeyd etdiyiniz kimi, Xocalı faciəsi dünyada misli görünməmiş qəddarlıqla törədilmiş 

vəhşilik aktı olmaqla bərabər, bütöv bir şəhərin məhv edilməsinə səbəb olmuşdur. Təəssüflər olsun ki, 
beynəlxalq ictimaiyyət uzun müddət buna biganəliklə yanaşmışdır”.  

Ümid edirik ki, Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycan xalqının haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasında mühüm addımlardan biri olacaqdır. 

ATAA-nın prezidenti Amerikanın türk icması adından Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 
ermənilərin təcavüzü nəticəsində bir milyondan çox azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkünə çevrilməsini 
təkzibolunmaz fakt kimi qəbul edən qərarını da alqışlamışdır 

 
AzərTAc 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

"Xocalı xristianların adına ləkədir". 
Kanada kilsəsində Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirilib 

 
Kanadanın xristian icmaları Xocalı soyqırımının bu ölkə parlamentində müzakirəsi ilə bağlı rəsmi Bakının 

səylərini dəstəkləyəcək. Bununla bağlı onlar srağagün Vankuver şəhərindəki kilsədə Xocalı faciəsinin 13-cü 
ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimdə vəd veriblər.  

Tədbir Ottavadakı Azərbaycan diasporu və Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Ottavadakı Bürosu 
tərəfindən təşkil olunub. Bu barədə "Oyanış" Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (AzSAM) başçısı, Kanada 
azərbaycanlısı Aslan Xalidi məlumat verib.  

"Razılığa gəldik ki, Xocalı soyqırımının Kanada parlamentində müzakirəsi ilə bağlı xristian icmaları ilə 
azərbaycanlılar arasında əməkdaşlıq olsun", - Xalidi deyib. 

2 saatlıq mərasimdə Kanadada yaşayan ingilis, alman və israil icmalarının nümayəndələri, eləcə də BMT, 
Beynəlxalq İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Komitəsinin təmsilçiləri iştirak ediblər. Burada onlara Xocalı 
soyqırımı barədə faktlar təqdim olunub, filmlər nümayiş etdirilib, ermənilərin tarix boyu azərbaycanlıların 
başına gətirdiyi terror və vəhşilik əməllərilə bağlı məruzələr edilib.  

"Bizim materiallar Kanadadakı xristian icmalarının nümayəndələri tərəfindən maraqla qarşılandı. Onlar 
separatçı ermənilərin vəhşi əməllərilə bağlı faktlardan dəhşətə gəldilər və bundan hiddətlərini bildirərək, Xocalı 
faciəsi ilə əlaqədar xalqımıza başsağlığı verdilər", - AzSAM-ın başçısı bildirib.  

O diqqəti buna yönəldib ki, ilk dəfədir ki, kilsədə Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı tədbir keçirilir: 
"Məqsədimiz xristian təcavüzkarlığını məhz xristianların özlərinə tanıtmaq idi və buna nail olduq".  

Mərasimdə çıxış edən GAMOH və AzSAM-ın nümayəndələri Kanada ictimaiyyətini Qarabağ münaqişəsi 
və Xocalı soyqırımına rəsmi münasibət bildirməyə çağırıblar. Xristianlarsa cavablarında bildiriblər ki, onlar 
mövzu ilə bağlı həm rəsmi Ottava, həm də təmsil etdikləri dövlətlər qarşısında məsələ qaldıracaqlar.  

"Bizim fəaliyyətimiz paralel həyata keçiriləcək. Kanada xalqı və dövləti məlumatlara inanandırlar. Odur ki, 
Azərbaycan diasporu olaraq biz onları davamlı materiallarla təmin edəcəyik. Xristianlarsa öz növbəsində, 
məsələ ilə bağlı icmalar səviyyəsində işlərə başlayacaqlar", - deyə Xalidi vurğulayıb.  

O qeyd edib ki, Kanadada ölkəmizlə bağlı kifayət qədər yanlış məlumatlar təbliğ olunur. Belə ki, bəzi 
qonşularımız vaxtaşırı olaraq Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı Ottavaya yanlış məlumatlar ötürürlər: 
"Xüsusilə İran və Ermənistan burada olan hər hansı kiçik olayı şişirdərək, öz lobbiləri vasitəsilə xaricə 
çıxarırlar. Kanada XİN-in bu yaxınlarda Azərbaycanla bağlı yaydığı sənəd də bundan qaynaqlanırdı".  

Vəziyyətdən çıxış kimi AzSAM rəsmi Bakını adekvat addımlar atmağa və Kanada ilə Azərbaycan 
ictimaiyyəti, xüsusilə də jurnalistlər arasında dostluq cəmiyyətlərinin yaradılmasını təklif edirlər 

 
AzərTAc 

28.03.2005 
 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Xocalı həqiqətləri Suriya parlamentinin üzvlərinə 
çatdırılmışdır 

 
Türkiyənin nüfuzlu Mərmərə Qrupu Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Vəqfinin sədri professor Akkan 

Suver AzərTAc-ın xüsusi müxbirinə demişdir ki, Dəməşqdə olarkən Suriya Ərəb Respublikası Xalq Məclisinin 
sədri Mahmud əl-Abraş ilə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 1992-ci ilin 
fevralın 26-da keçmiş Sovet ordusunun köməyi və bilavasitə iştirakı ilə erməni quldur dəstələrinin Xocalı 
şəhərində mülkü əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətlər xüsusi müzakirə obyekti olmuşdur. Suriya parlamentinin 
sədrinə faciə haqqında ətraflı məlumat verilmiş, bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların qərar, qətnamə və 
müraciətlərinə baxmayaraq, erməni tərəfinin işğalçı siyasətini davam etdirdiyi onun diqqətinə çatdırılmışdır. 

Akkan Suver Suriya parlamentinin və Azərbaycanın da üzvü olduğu İslam Konfransı Təşkilatının 
bu qanlı aksiyaya siyasi qiymət verməsinin vacibliyini vurğulayıb. Suriya Xalq Məclisinin deputatları ilə 
də görüşən Akkan Suver onların parlamentdə bu məsələni qaldırmalarını və XX əsrin sonlarında 
Xocalıda törədilən bu cinayətə qarşı mövqelərini bildirərək onu soyqırım kimi tanımağa çağırıb. Suriyalı 
millət vəkilləri Xocalıda törədilən cinayətə mütləq siyasi qiymət verilməsinin vacibliyini, bir ölkənin 
ərazisinin digər dövlət tərəfindən silahlı yolla işğalının qəbuledilməz hal olduğunu və bu məsələni ölkə 
parlamentinin gündəliyinə gətirəcəklərini bildiriblər. 

 
AzərTAc 
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“Xocalı Azərbaycanın Xirosimasıdır” 
 

Hazırda müstəqil jurnalist kimi fəaliyyət göstərən, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində isə Türkiyənin 1 
milyon 300 min tirajla çıxan gündəlik “Milliyyət” qəzetinin Azərbaycan üzrə müxbiri Rəhbər Bəşiroğlu 
Ermənistanın ərazi iddiası ilə Qarabağ münaqişəsi başlayandan haqq səsimizi respublikamızın hüdudlarından 
kənarda yayan jurnalistlərimizdəndir.  

R.Bəşiroğlu AzərTAc-a bildirmişdir ki, Xocalı qurbanlarını gözümlə görmüş, kameramla çəkmiş, 
qələmimlə yazmışam. 13 ildir ki, ürəyimdə Xocalı ağrısı gəzdirirəm. 1992-ci il mart ayının 4-də işlədiyim 
“Milliyyət” qəzetinin 1-ci səhifəsində erməni faşistlərinin Xocalıda törətdikləri soyqırımını əks etdirən 
şəkillərimlə zəngin “Qətliamı gördüm” materialım dərc edildi. Gördüyüm tükürpərdici səhnələr bu gün də 
gözlərim önündədir: qarnına süngü sancılmış dörd yaşlı qızcığaz, gözünə mil çəkilmiş ahıl qadın və kişi, donub 
ölmüş insanlar. Materiallarda Türkiyə rəsmilərinin, dünya mətbuatının hadisəyə münasibəti öz əksini tapmışdı. 
Baş redaktorumuz Altan Öynenin sözləri bu gün də qulaqlarımda səslənir: “Bu dəhşəti görməməyin özü 
dəhşətdir”. 

Təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyət, sözükeçən dövlətlər illərlə özlərini görməzliyə vurdular. Elə özümüzdə 
də bu faciə ildönümdən-ildonümə yada düşür. Hələ də onu milli faciə səviyyəsinə qaldıra bilməmişik. “Xocalı 
harayı” abidəsi bu günədək ziyarətgaha çevrilməyib, o, xarici dövlətlərin rəsmi təmsilçilərinin marşrutuna 
salınmayıb. Bu sahədə üzdəniraq qonşularımızdan öyrənməyə dəyər. Yeri gəlmişkən, ya burada, ya da Şəhidlər 
xiyabanında vahid bir xatirə muzeyi yaradılmalıdır. Təsəllimiz budur ki, son vaxtlar, deyəsən, buz əriməyə 
başlayıb. Artıq ABŞ konqresmeni Xocalı soyqırımının tanınmasını tələb edir. Bu, bizə siqnal olmalıdır. 

Diasporumuzu fəal təbliğat işinə qoşmalı, onu lazımi faktlar və ədəbiyyatla təchiz etməliyik. Xatırladım ki, 
Azərbaycan-Britaniya Gənclər Təşkilatı, Azərbaycan-Yaponiya hökumətlərarası komissiyanın üzvü, Beynəlxalq 
“Sasakava” Sülh Fondunun direktoru professor Akira Matsumaqa ictimaiyyətin məlumatlandırılması sahəsində 
təqdirəlayiq fəaliyyət göstərirlər. Təşkilat ingilis dilində “Xocalı faciəsi” adlı kitab buraxmışdır. Yapon 
dostumuz isə xalq yazıçısı Anarın “Şəhidlər” məqaləsini doğma dilinə çevirərək, ölkəsində çıxan “Asiya” 
jurnalında dərc etdirmişdir. Mən sözlərimi həmin məqalədən bir ifadə ilə bitirmək istərdim: “Xocalı 
Azərbaycanın Xirosimasıdır”. 
 

AzərTAc 
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Andreo Manqo: "Ermənilər qondarma soyqırımı milli əfsanəyə çeviriblər" 

 
İngilis tarixçisinin fikrincə, ermənilər Azərbaycanda törətdikləri faciələri ört-basdır etmək üçün dünya 

ictimaiyyətinin diqqətini "soyqırım"la bağlı məsələyə yönəltmək istəyirlər. 
Bu günlərdə ingilis tarixçisi, professor Andreo Manqo qondarma "erməni soyqırımı" ilə bağlı maraqlı bir 

açıqlama verib. A.Manqo son zamanlar qondarma "soyqırım"ın yenidən sərt bir şəkildə gündəmə gətirilməsinə 
toxunarkən bildirib ki, əslində ermənilərin belə bir addım atmasının arxasında başqa məqamlar dayanır. Onun 
sözlərinə görə, ermənilər azərbaycanlılarla bağlı törətdikləri faciələri ört-basdır etmək üçün qondarma "erməni 
soyqrımı"nı bu şəkildə gündəmə gətiriblər: "Ermənilərin Azərbaycanda törətdiklərini unutdurmaq üçün dünya 
ictimaiyyətinin diqqətini soyqırım məsələsinə yönəltmək istəyirlər. Onlar bu qondarma "soyqırımı" milli 
əfsanəyə çeviriblər. Ümumiyyətlə, bu məsələdə soyqırımdan söhbət belə gedə bilməz. Birinci Dünya 
müharibəsində aclıq hökm sürürdü, mövcud vəziyyət çox ağır idi. Hər iki tərəf də xeyli itki verdi. Əgər 
ermənilərə qarşı soyqırım siyasəti həyata keçirilsəydi, Livan, Suriya, Fransa və Ermənistanda bu qədər erməni 
yaşamazdı. Ermənilər torpaq davası aparanda o dövrdə 600 min erməni öldürüldüyünü iddia edirdilər. İndi isə 
bu rəqəmi bir milyon yarıma çıxardıblar. Bunun nə demək olduğunu artıq bütün dünya bilməlidir". 
A. Manqonun fikrincə, əslində tarixlə bağlı problemlərlə tarixçilər məşğul olmalıdırlar. Bu cür tarixi hadisələri 
indiki dövrdə siyasiləşdirmək yanlış addımdır. Ən pisi də odur ki, ermənilər bu məsələ ilə bağlı elm adamlarının 
dialoqundan qaçırlar. Onlar "kor-koranə iddialar uydurmaqla" məşğuldurlar. 

Qeyd edək ki, ermənilər qondarma "soyqırım"a dəlil olaraq o dövrdə İngiltərədə çap edilən "Mavi kitab"ı 
göstərirlər. Demək olar ki, "soyqırım"la bağlı bütün iddialar həmin kitabdan qaynaqlanır. A.Manqo həmin kitab 
haqqında da fikirlərini bildirib. O deyib ki, sözügedən kitab obyektiv məlumatlar əsasında yazılmayıb: "Bu kitab 
birinci Dünya müharibəsində İngiltərə hökuməti tərəfindən təbliğat məqsədi ilə hazırlanaraq çap olunub". Onun 
dediyinə görə, həmin dövrdə çox güclü olan alman təbliğatının qarşısını almaq və ABŞ-ı müttəfiqlərinin tərəfinə 
keçirmək üçün İngiltərə "Mavi kitab" kimi tanınan iki kitab nəşr etdirib. Onlardan biri birinci Dünya 
müharibəsində almanların qeyri-insani hərəkətlərdən, digəri isə ermənilərin məruz qaldıqları zülmdən bəhs edir: 
"Hər iki kitab müharibə vaxtı yazılıb və təbliğat məqsədi güdüb. Hətta kitabın müəlliflərindən biri olan tarixçi 
Arnold Toynbi sonralar özü də etiraf edib ki, kitabdakı məlumatlar reallığı əks etdirmir. Çünki orada erməni 
məsələsinə birtərəfli yanaşılıb. Buna görə də heç bir tarixçi bu kitaba önəmli bir qaynaq kimi baxmır". 
A.Manqonun sözlərinə görə, adıçəkilən kitab o vaxtlar ermənilər tərəfindən Amerika konsulluğuna verilən 
məlumatlar əsasında yazılıb. Həmin məlumatların böyük əksəriyyəti isə erməni missionerlərinin 
uydurmalarından ibarətdir. Hadisələrlə bağlı türklərin verdikləri məlumatlara isə kitabda yer ayrılmayıb. Belə 
olan təqdirdə isə yalnız ermənilərin məlumatlarına əsasən yazılan bir kitabı tarixi həqiqət kimi qəbul etmək 
ədalətsizlikdir. 

İngilis tarixçisi Türkiyə Böyük Millət Məclisinin məsələ ilə bağlı İngiltərə parlamentinə məktubla 
müraciət etmək istəyinə də münasibətini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, adıçəkilən məktubdan sonra İngiltərə 
parlamentinin hərəkətə keçəcəyini düşünmək çətindir: "İngiltərə parlamenti Fransa və İsveç parlamentlərinə 
bənzəmir. Onlardan fərqli olaraq İngiltərə parlamenti tarixi məsələlərlə məşğul olmur. Amma ola bilər ki, 
İngiltərə hökuməti "Mavi kitab"la bağlı bəyanat versin və həqiqəti açıqlasın". Sonda onu da deyək ki, A.Manqo 
Türkiyə və türk dünyasına yaxından bələd olan bir şəxsdir. İndiyədək onun "Atatürk" və "Günümüzdə türklər" 
adlı iki kitabı çap edilib. 

 
525-ci qəzet  

26.02.2005 
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Erməni iddialarına Xocalı ilə cavab verməliyik, çünki 
qanlı tarixin canlı şahidləri var 

 
“1992-ci ilin fevral ayında Xocalı Azərbaycanda kiçik bir şəhər idi, ancaq artıq o şəhər yoxdur. Bütün 

azərbaycanlılar və eləcə də qonşu ölkələrin xalqları üçün “Xocalı” sözü kədər, hüzn və qəddarlıq rəmzinə 
çevrilmişdir. 1992-ci ilin 26 fevralında erməni silahlı dəstələri Rusiyanın bölgədəki 366-cı zirehli alayının 
döyüş maşınlarının dəstəyi ilə Xocalını işğal altına aldılar. İşğal zamanı 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca 
olmaqla 613 mülki azərbaycanlı qəddarcasına qətlə yetirildi. Növbəti gün səhər Xocalı şəhərində və ətrafında 
ələ keçən qoca, qadın, uşaq demədən 1275 azərbaycanlı əsir götürüldü, 76-sı uşaq olmaqla 1000-ə yaxın insan 
erməni işgəncəsi nəticəsində şikəst oldu. Aradan 13 il keçsə də, 150-dən çox Xocalı vətəndaşından hələ də bir 
xəbər yoxdur”.  

Bu sözlər 16 fevral 2005-ci ildə ABŞ Konqresinin Beynəlxalq Komissiyasının üzvü Den Bartonun: 
“Bəşəriyyət bilməli və xatırlamalıdır” adlı çıxışından bir parçadır. Təmsilçilər Məclisindəki çıxışında Barton 
ermənilərin 90 il bundan əvvəl baş verdiyini iddia etdikləri saxta erməni soyqırımını davamlı gündəmə 
gətirdiklərini, ancaq cəmi 13 il bundan öncə Xocalı şəhərində törətdikləri müdhiş cinayətləri, insanlıq adına 
yaraşmayan hərəkətləri ört-basdır etməyə çalışdıqlarını söyləmişdir. Fransa, ABŞ və Kanadada erməni 
diasporunun gücü məlumdur. Bu gün Azərbaycanın tarixi torpaqları olan Qarabağ 10 ildən artıq bir müddətdə işğal 
altında qalsa da, hələlik, beynəlxalq aləmdə bir uğur əldə edilməmişdir. Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi erməni 
işğalı altındadır, bir milyondan artıq azərbaycanlı (8 milyonluq Azərbaycanın hər 8 nəfərindən biri müharibə 
qaçqını və ya köçkünüdür. Onların əksəriyyəti 12-13 ildən bəri çadırlarda, vaqonlarda yaşayır) yurd-yuvasından 
didərgin düşmüşdür. Bütün bunlar bir yana dursun, erməni diasporunun yürütdüyü lobbiçilik fəaliyyəti nəticəsində 
bundan 90 il əvvəl baş verdiyi iddia olunan yalançı erməni soyqırımı dünyanın gündəmindən düşmür ki, düşmür. 
Həmin erməni diasporu artıq Fransada o saxta tarixi hadisəni təsdiqlətməyə müvəffəq olub. ABŞ-da da bu məsələ 
bir neçə dəfə gündəmə gəlsə də, hələlik, ermənilər öz istədiklərinə nail ola bilməyiblər (bəzi məlumatlara görə, 
ermənilər bir ildə dünyanın müxtəlif ölkələrində lobbiçilik fəaliyyətlərini gücləndirmək üçün təxminən 50 milyon 
dollar xərcləyirlər). 1999-cu ildə Kaliforniyada senatorluğa namizəd iki nəfərə üst-üstə 9,3 milyon dollar xərc 
çəkmişdilər. Məhz bu fəaliyyətin nəticəsidir ki, ABŞ-ın 24 ştatının məclisində erməni soyqırımı iddiası qəbul 
edilmişdir. Bir çox əyalətdə mövzu uşaqların dərs kitablarına salınmışdır. 

Ermənilər bu mövzuda bu qədər aktiv və aqressiv fəaliyyət yürütdükləri halda, bizim hələ qanı qurumamış 
Xocalı soyqırımını dünyanın hər küncünə-bucağına daşımamağımıza heç bir bəraət yoxdur. Əgər Azərbaycan 
və Türkiyə dövlətləri bu mövzuda əlbir olub, erməniləri oturtmasalar, bu ilin 3 oktyabrında Türkiyənin AB-yə 
üzvlük müzakirələrinin veriləcəyinə qədər sürpriz hadisələr meydana çıxa bilər. Bəzi mənbələrin verdiyi 
xəbərlərə görə, ermənilər bu il 24 apreldə yalançı soyqırımın 90 illiyini çox böyük tədbirlərlə dünyanın diqqət 
mərkəzinə çıxarmağa çalışacaqlar. Təbii ki, bu mövzuda Fransa kimi erməni tərəfdarı olan dövlətlər də 
dəstəklərini əsirgəməyəcəklər. 

Məlumdur ki, ABŞ-da hər prezidentliyə namizədin öz seçicilərinə verdiyi vədlərdən biri də yalançı erməni 
soyqırımını tanımaqdır. Çünki artıq həm Fransada, həm də ABŞ-da erməni lobbisi seçkilərə təsir etmək 
imkanına sahibdir. Xüsusilə də Amerika Senatında ermənilərin işi daha sürətlə gedir. Klinton prezidentliyi 
dövründə ABŞ-ın erməni soyqırımını tanıması son anda dayandırıla bildi. Bu gün də hələ Buş hakimiyyətinin 
24 apreldə nə reaksiya verəcəyini gözləmədən aktiv fəaliyyətə keçmək lazımdır. Bu mövzuda konqresmen Den 
Bartonun Xocalı soyqırımı haqqındakı bəyanatına dəstək verilməli, Barton tərəfdarlarının sayı artırılmalıdır. Bu 
günlərdə faşizmin məğlubiyyəti ilə əlaqədar keçirilən bir tədbirdə Ermənistan xarici işlər naziri Vardan 
Oskanyan açıqlamışdır ki, onun dövləti 24 aprelə hazırlıq işində çox genişmiqyaslı fəaliyyət proqramı həyata 
keçirməyə çalışır. Demək, boş dayanmağın vaxtı deyil. Buna 14-cü səhifəmizdə gedən “Bu qan yerdə qalan 
deyil” adlı reportajı oxuduqdan sonra bir daha əmin oldum. Çünki qanlı Xocalı tarixinin canlı şahidləri var və 
onların gözlərini yolda qoymamaq üçün hamılıqla mübarizəyə qoşulmalıyıq. Azərbaycan və Türkiyə dövlətləri 
Xocalı soyqırımını əsas tutaraq, dünya miqyasında geniş hərəkat başlatmalıdırlar. İki gün əvvəl Türkiyə Böyük 
Millət Məclisində Xocalı soyqırımı müzakirə mövzusuna çevrildi. Məclisdə Azərbaycanın millət vəkili, Atatürk 
Araşdırmalar Mərkəzinin sədri, professor Nizami Cəfərov, millət vəkili, soyqırım zamanı Xocalının rəhbəri 
olmuş Elman Məmmədov və eləcə də bir neçə türkiyəli millət vəkilləri çıxış etmişlər. Xocalı hadisəsi ilə 
əlaqədar əldə olunan videolentlər, fotolar, kitab və müxtəlif təbliğat vasitələri nümayiş etdirilmişdir. Bunlar 
yetərli deyil, amma ilk addım olduğu üçün çox əhəmiyyətlidir. İnanıram ki, Azərbaycan və Türkiyə bu mövzuda 
əlbir fəaliyyətə başlasalar, yaxın müddətdə dünyanın bütün ölkələrində erməni lobbisinin fəaliyyətini 
üstələyəcək işlər görə bilərlər. Və bu işləri görmək bizim tarixi borcumuz, sabah ki nəsillər qarşısında önəmli 
vəzifəmizdir.  

“Zaman”, 26-02-2005 
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“Dünya Türkləri Məclisi”nin 48 saatlıq Xocalı marafonu  
  

O müdhiş Xocalı gecəsindən 13 il keçdi. Hər il müxtəlif səviyyələrdə bu qanlı tarixi yad eləyirik. Salon 
divarlarından kənara çıxmayan bu yadetmələrdə bu il bir istisna oldu. Dünyanın çeşidli bölgələrinə səpələnmiş 
soydaşlarımız bu dəfə internetin imkanlarından istifadə etmək qərarına gəldilər. İnternet qloballaşan dünyanı bir 
otağa sığışdırmaq iqtidarındadır. Soydaşlarımız bu imkandan yararlanaraq www.paltalk.com saytında “Dünya 
Türkləri Məclisi” adlı bir otaq açdılar. Bu otağa Almaniyada, Fransada, Hollandiyada, İsveçdə, İsveçrədə, ABŞ-
da, Kanadada, Çində və dünyanın digər ölkələrində yaşayan soydaşlarımız yığışmışdılar. Mən bu siyahıda 
Azərbaycan və Türkiyənin adını bilərəkdən yazmadım. Çünki qərib ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın bütün 
çalışmaları dünya türklərinin qoşa qanadı kimi çırpınan bu iki ölkənin rifahı, xoşbəxt gələcəyi üçün 
istiqamətlənib. “Dünya Türkləri Məclisi” də bu istəkdən yaranmışdı. Soydaşlarımız bu təşəbbüsü ənənəyə 
çevirmək arzusundadırlar. Xocalı soyqırımına həsr edilmiş budəfəki marafon fevralın 24-də Bakı vaxtı ilə saat 
23-də başlayıb, 48 saat fasiləsiz davam etdi. Marafonu idarə edən soydaşlarımız saat diliminə uyğun olaraq, 
idarəetmə estafetini gah Avropaya, gah da Amerikaya verirdilər. Bu da Xocalı soyqırımının anım tədbirini 
bütün dünyada gecə-gündüz davam etdirmək imkanı yaradırdı. Bu marafonun ən xarakterik cəhəti ondan ibarət 
idi ki, burada müzakirələr siyasi müstəviyə çəkilmir, Xocalı soyqırımının dünya xalqlarına necə tanıdılması önə 
çıxarılırdı. Bu məsələdə siyasi mənsubiyyətləri müxtəlif olan, siyasi arenanın müxtəlif qütblərində dayanan 
soydaşlarımızın fikri yekdil idi. Əsl birlik nümunəsi idi. Xalqımızın bu cür birliyə ehtiyacı var. Çıxış edənlər 
yaşadıqları ölkələrdə Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar təşkil etdikləri tədbirlər haqda məlumat verməklə bu 
marafonun həm də informasiya mübadiləsi üçün gözəl vasitə olduğunu nümayiş etdirdilər. Hərdən müəyyən 
şəhərlərdə yaşayanlar otağı tərk etmək məcburiyyətində qalırdılar. Bu məcburi tərketmənin də öz şirinliyi var 
idi. Məsələn, fevralın 25-də Bakıda saat 23-ü göstərən vaxt ABŞ da yaşayan soydaşlarımız xəbər verirdilər ki, 
Vaşinqtonda Ermənistan səfirliyi qarşısında etiraz mitinqi başlanıb. Bir neçə saat sonra isə mitinqin 
qətnaməsinin Ermənistan səfirliyinə təqdim olunması bildirildi. Həmin saatlarda marafona Vaşinqtondan 
qoşulan soydaşlarımız, təbii ki, mitinqdə iştirak etmək üçün otağı tərk etməli idilər. Analoji hadisə orta Avropa 
vaxtı ilə saat 14-də Berlində də baş verdi. Berlindəki Ermənistan səfirliyinin türk millətinin oyanışının onlar 
üçün xoşagəlməz nəticələr verə biləcəyindən narahatlıq keçirdiyi haqda xəbərlər də daxil oldu. Təbrizdən, 
Cenevrədən, Strasburqdan da oxşar xəbərlər gələrkən Xocalı soyqırımının dünyanın əksər ölkələrində anıldığı 
məlum oldu. Marafonda hüznlü dəqiqələr də yaşandı. “Dünya Türkləri Məclisi”nə Türkiyədən “gəlmiş” Ipdır 
ləqəbli qardaşımızın (elektron otaqda, adətən, ləqəblə iştirak edirlər) səsləndirdiyi audioyazı bir anlığa hamını 
Xocalıya qaytardı. Anası öldürülmüş azyaşlı qız uşağının göylərə bülənd olan fəryadı ürəkləri parçaladı. Bundan 
sonra Iрdır bəyin alovlu çıxışı hətta emosiyaları da qızışdırdı. Lakin sonda otağı idarə edən administratorlar 
müzakirələri yenidən məcrasına qaytardılar. 
    “Dünya Türkləri Məclisi”nin keçirdiyi 48 saatlıq Xocalı marafonunun fəaliyyətini bir guşə yazısında 
işıqlandırmaq mümkün deyil. Təkcə onu demək istəyirəm ki, bu bir başlanğıcdır. Millətimizin birliyi üçün bu 
təşəbbüsün davamlı olmasını arzu edirəm 

 
“Zaman”, 01-03-2005 
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Xocalı faciəsi İndianada anıldı 
 

Amerikanın İndiana ştatında yaşayan və təhsil alan bir qrup soydaşımız Xocalı faciəsi ilə əlaqədar bir sıra 
tədbirlər görüblər. Bu haqda qəzetimizə məlumat verən İndiana Universitetinin aspirantı Səbinə Manafova 
soyqırımla bağlı universitetdə stend hazırladıqlarını, faciəyə aid şəkillərdən ibarət sərgi keçirdiklərini və 
vərəqələr yaydıqlarını bildirib. Onun sözlərinə görə, ştat əhalisinin əksəriyyəti nəinki bu haqda eşitdiklərini, o 
cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən xəbərsiz olduqlarını qeyd edib. Daha sonra onlar - Səbinə Manafova, 
Əminə Salamova, Rövşən İsmayılov, Aynur Bəşirova, Emin Hüseynzadə, Vüqar Ramazanov, Sərvət 
Məhərrəmov və Diana Hüseynzadə Nümayəndələr Palatasının üzvü, konqresmen Dən Bartona məktub yazaraq, 
onun konqresdəki çıxışını alqışladıqlarını bildiriblər. Məktubda qeyd olunur ki, D.Bartonun nitqi Xocalı 
qurbanlarının ailələrinin və yaxınlarının dərdinə şərik çıxması kimi dəyərləndirilir, sülh və ədalətin bərpa 
olunmasına onlarda ümid yaradıb: "Biz əminik ki,  sizin kimi adamların köməyi ilə Amerika cəmiyyəti Xocalı 
soyqırımının ağırlığını, o cümlədən hələ də çadırlarda yaşayan qaçqınların vəziyyətini başa düşəcək. Biz 
inanırıq ki, sizin konqresdəki nitqiniz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsir edəcək, bir milyondan 
artıq qaçqın və məcburi köçkünlər öz doğma evlərinə, normal həyatlarına geri qayıtmaq şansını əldə edəcəklər". 
Soydaşlarımız da öz növbəsində dünyada sülh və əmin-amanlığı  bərpa etmək işində konqresmenə dəstək 
verdiklərini və bu yolda köməklik edəcəklərini vurğulayıblar. 

Daha sonra Səbinə Manafova bildirdi ki, İndiana ştatında olan azərbaycanlı tələbələr və onların dostları 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında bundan sonra da Amerika ictimaiyyətini məlumatlandırılacaq və 
Azərbaycanın haqq səsini onlara obyektiv çatdıracaq. 

Amerika-Türkiyə Assosiasiyaları Assambleyası (ATAA) prezidenti Vural Sengiz də konqresmen Dən 
Bartona təşəkkür məktubu yazıb. Onun Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanatına görə minnətdarlığını bildirərək, 
beynəlxalq ictimaiyyətin uzun müddət bu problemə biganəliklə yanaşmasını təəssüflə qeyd edib. 

Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımı Fransada yaşayan soydaşlarımız tərəfindən də anılıb. Fransada təhsil alan 
Xaqani Quliyevdən aldığımız xəbərə görə, tədbirə azərbaycanlı və türklərlə bərabər xarici tələbələr də qatılıb. 
Soyqırımla bağlı film nümayiş etdirilərək, ermənilərin dinc azərbaycanlıların başına gətirilən dəhşətli 
mənzərələri onlara çatdırıblar və Ermənistanın Azərbaycana qarşı yürütdüyü təcavüzkar siyasəti ilə bağlı 
çıxışlar olub.  
 

Elnur PAŞA  
 

“Yeni Azərbaycan”.- 2 mart.-2005 
 
 
 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Strasburqda Xocalı soyqırımının 13-cü ildönümünə 
həsr olunmuş mərasim keçirilib 

 
Fransada fəaliyyət göstərən Fransa Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası (FATA) fevralın 26-da 

Strasburqda Xocalı soyqırımının 13-cü ildönümünə həsr olunmuş anma mərasimi keçirib.  
Təşkilatın mətbuat xidmətinin rəhbəri Tariyel Cəfərovun verdiyi məlumata görə, mərasimdə Xocalı 

faciəsini əks etdirən fotolar, sənədli filmlər və digər vəsaitlər nümayiş etdirilib.  
2 saat davam edən tədbirdə nitqlər fransız dillində söylənilib. Mərasimdə azərbaycanlı tələbələrlə yanaşı, 

Azərbaycanın Avropa Şurası yanındakı Daimi Nümayəndəliyinin əməkdaşları, eyni zamanda əcnəbi tələbələr də 
iştirak ediblər.  

Azərbaycanlı tələbələr, həmçinin, Strasburq Universitetinin müəllim və tələbələrinə Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı vərəqələr paylayıblar.  

  
APA 

26.02.2005 
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YAP-ın Mətbuat Xidmətinin məlumatı 
 

1992-ci il fevralın 26-da erməni işğalçıları Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı misli görünməmiş qətl 
həyata keçirdilər. Bu qanlı faciə zamanı 613 nəfər qəddarcasına qətlə yetirilmiş, yüzlərlə ailə məhv edilmiş, 
yüzlərlə insan əsir alınmış, 200-ə yaxın adam itkin düşmüşdür. 

Xocalı soyqırımı müasir dünyanın gözü qarşısında Ermənistanın beynəlxalq hüquqa, bəşəriyyətə, dünya 
ictimaiyyətinə meydan oxuması demək idi. Lakin çox təəssüflər olsun ki, Xocalıda vəhşicəsinə etnik təmizləmə 
həyata keçirmiş, günahsız, əliyalın, dinc sakinlərə, qoca, uşaq və qadınlara qarşı təsəvvür edilməz qəddarlıqla 
davranmış bu vəhşiliklə kifayətlənməyərək, qurbanlarının cəsədlərini belə təhqir etmiş azğın günahkarlar isə 
hələ də beynəlxalq ictimai qınağa çəkilməmiş, mühakimə olunmamış, cinayətlərinə görə cavab verməmişlər. 

Yeni Azərbaycan Partiyası Ermənistanın işğalçı siyasəti nəticəsində qeyri-insani vasitələrlə həyata 
keçirilmiş etnik təmizləmənin ən faciəvi nümunəsi olan Xocalı soyqırımının əsl mahiyyətini dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmaq, bu faciə barədə dünya ictimaiyyətində daha real təsəvvürlər yaratmaq və erməni 
vəhşiliyinə layiq olduğu qiymətin verilməsinə nail olmaq üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirməkdədir. Bu 
məqsədlə partiyanın müvafiq müraciəti və faktiki materialları özündə əks etdirən sənədlər Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatına, ATƏT-ə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasına və ABŞ Konqresinə göndərilmişdir.  
 

AzərTAc 
26.02.2005 
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Xocalı faciəsi torpağa bağlılığımızın nümunəsidir 
 

YAP-ın təşəbbüsü ilə anma mərasimi keçirilib  
Dünən Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımının 13 ildönümüylə bağlı 

tədbir keçirildi. YAP icra katibi, millət vəkili Əli Əhmədov bildirdi ki, Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə qarşı 
Azərbaycan xalqının timsalında törədilmiş ən qanlı və ağır nəticələri olan faciələrdən biridir. "Təəssüf ki, indiyə 
qədər dünya ictimaiyyəti bu faciəyə özünün lazımi münasibətini bildirməyib" deyən millət vəkili vurğuladı ki, 
Azərbaycan hökuməti dəfələrlə bütün dünya dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara Xocalı soyqırımına münasibət 
bildirmək istiqamətində müraciətlər edib. Amma bu məsələyə lazımi diqqət göstərilməyib: "Sanki hansısa 
biganəlik hökm sürür. Bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının qəlbini ağrıdır ki, Xocalı kimi ağır faciəyə, 
soyqırıma hələ də dünya lazımi qiymət vermir. Görünür, faciələrin də rəngləri müxtəlif olur. Mən bilmirəm, bu 
qədər insanların faciəsi ilə nəticələnən soyqırım hansı rəngdə olmalıydı ki, buna dünya ictimaiyyəti qiymət 
versin. Bizim üçün ağrılıdır ki, bu faciənin günahkarları öz cəzalarını almayıblar. Nə qədər cinayət hüquqi 
qiymətini almır, təbii ki, növbəti qan tökülmələrinin də şansı qalır". Ə. Əhmədov dedi ki, vaxtilə Azərbaycan 
xalqına qarşı törədilmiş qanlı cinayətlərin qarşısı alınsaydı, növbəti terror aksiyaları olmazdı: "Təbii ki, terrora 
qarşı dünya koalisiyası yaradılmalıdır. Ancaq bununla yanaşı, terroru törədənlərin əməlinə qiymət verilməlidir. 
Nə qədər ki, terror hadisələrinə, cinayətlərə müxtəlif münasibət göstəriləcək, dünyada nə haqsızlığın, nə də 
cinayətlərin qarşısını almaq mümkün olacaq. Azərbaycan xalqının sülhsevər olması o demək deyil ki, Xocalı 
faciəsi unudulmalıdır". 

Daha sonra Ə. Əhmədov dedi ki, tədbirin əsas məqsədi Xocalı soyqırımını anmaqla yanaşı, həm də 
dünyaya bu faciə ilə bağlı həqiqətləri çatdırmaqdır: "Bu baxımdan tədbirə ölkəmizdə qeydiyyatdan keçmiş 
səfirlikləri dəvət etmişik. Amma onların çox az bir qismi buradadırlar. Buna görə də indi onların salondakı 
yerləri boş qalıb". Bunu haqsızlığa qarşı göstərilən münasibət kimi qiymətləndirən millət vəkili bəyan etdi ki, bu 
amil həmçinin Xocalı soyqırımına beynəlxalq aləmin bəslədiyi biganəliyinin bariz nümunəsidir: "Biz istərdik ki, 
onların hər biri burada olsun, qatlın həqiqi mənzərəsini görə bilsinlər. Reallıq budur, amma biz bu reallıqda 
əhəmiyyətli dəyişiklik etmək üçün çalışmalıyıq. İtkiləri geri qaytarmaq mümkün deyil. Sadəcə, dünya faciəyə 
öz münasibətini bildirsəydi, biz də bir təsəlli tapardıq". 

Millət vəkili Yaqub Mahmudov da tədbirə bir sıra xarici səfirliklərin nümayəndələrinin qatılmamasından 
təəssüfləndiyini qeyd edərək, bunu Azərbaycan xalqına, türk dünyasına qarşı ikili standartlarla yanaşmanın 
əyani sübutu kimi dəyərləndirdi: "Dünya tarixində elə bir cinayət olmayıb ki, o, hüquqi qiymətini almasın. 
Əlbəttə, mən türk xalqlarına qarşı həyata keçirilən soyqırımı nəzərdə tutmuram. Xristian dünyasında ən kiçicik 
bir qan töküldükdə belə, onun axırına çıxırlar. Amma Azərbaycan xalqına qarşı vəhşicəsinə soyqırımı həyata 
keçirənlər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının tribunasından çıxış edirlər və fəxrlə həmin hadisələri 
törətdiklərini deyirlər". Millət vəkili vurğuladı ki, bunlara münasibət bildirmək dünya ictimaiyyətinin borcudur: 
"İnsan haqlarından, azadlıqlarından danışaraq, gəlib həbsxanalarda kiminsə hüquqlarının pozulduğunu iddia 
edirlər, amma didərgin düşmüş 1 milyondan çox insanın taleyi onları maraqlandırmır. Bütün dünya bilməlidir 
ki, Cənubi Qafqazda heç vaxt erməni dövləti olmayıb. 200 il bundan əvvəl bizim torpaqlarımızı işğal edərək, 
erməni dövləti yaradılıb. İndi də ikinci erməni dövlətinin yaradılması davam edir. Bilməlidirlər ki, Azərbaycan 
xalqı heç zaman sınmayıb. Ona görə də biz Xocalı faciəsini ananda onu tariximizin bir faciəvi səhifəsi kimi 
qəbul etməyək. Bu həm də bizim torpağa bağlılığımızın nümunəsidir. Xocalıların hamısı bilirdi ki, bir gün sonra 
onları faciə gözləyir, amma torpağı tərk etmədilər. Xocalı şəhidlərinin hər biri Azərbaycan xalqının 
qəhrəmanlarıdır".  

Soyqırımın canlı şahidi Xocalı rayon təhsil şöbəsinin müdiri Murad Şükürov da bütün dünya 
ictimaiyyətinin bu hadisəyə münasibət bildirməsinin vacibliyini söylədi: "Təəssüf ki, 13 il keçməsinə 
baxmayaraq, dünya dövlətləri bu hadisəyə münasibət bildirməyib. Bu gün qaçqınların hüquqlarının müdafiəsi 
istiqamətində heç bir iş görülməyib. Necə ola bilər ki, minlərlə insan qətlə yetirilir, amma hamı susur. Bu gün 
elə bir Xocalı ailəsi tapmaq mümkün deyil ki, o, hansısa yaxınını, qohumunu itirməmiş olsun. Bəs nə üçün 
onların hüquqları müdafiə olunmur?". Tədbirdə Xocalı soyqırımı zamanı cəmi 8 yaşı olan Xəzangül Əmirova 
isə atasının gözü qarşısında ermənilər tərəfindən necə yandırılmasından danışdı: "Həmin vaxt mən çox kiçik 
idim. Axşamdan şəhər dörd tərəfdən mühasirəyə alınmışdı. Hücum başlayanda hamı kimi biz də meşəyə qaçdıq. 
Birinci anamı vurdular, sonra bacımı öldürdülər. Qalanlarımızı isə əsir götürərək, Əsgərana apardılar. Bir gün 
orada qaldıq. Təkcə atama yox, əsir götürülmüş bütün insanlara zülm verirdilər. Səhər tezdən hamını çölə 
çıxardılar. Çölə çıxarkən gördüm ki, atamı ağaca bağlayıblar. Mən atama yaxınlaşmaq istəsəm də, buna imkan 
verilmədi. Məni arxaya atdılar, nə qədər yalvarsam da, xeyri olmadı. Bizi atamdan təxminən bir neçə metr arada 
saxlayıb, onun qarşısında "de ki, bütün Azərbaycan torpaqları ermənilərindir" şərtini qoydular. Lakin atam 
bununla razılaşmadı. Dedi ki, "üç uşağımı və məni öldürsəniz də, bunu etməyəcəyəm". Bundan sonra atamın 
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yarıya qədər hissəsinə benzin töküb yandırdılar. Təzədən onun qarşısında həmin şərti yenidən qoydular. Amma 
atam yenə razılaşmadı və dedi ki, heç vaxt torpağımı satmayacağam. Atamdan istədiklərini əldə edə 
bilmədiklərini görüb, bizim gözümüzün qarşısında onu ağaca bağlayıb, diri-diri yandırdılar. Bizi isə bir neçə 
gün saxladıqdan sonra ermənilərlə dəyişdilər". Artıq 21 yaşı olan Xəzangül Əmirova özlərinə qarşı olan biganə 
münasibətdən də narazıdır: "Ailədə üç uşaq olmuşuq, bizi 70 yaşlı nənəm saxlayıb. Heç kim yadına salmayıb. 
Biz dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişik, amma heç bir köməklik göstərməyiblər. Əslində, bizim 
istəyimiz torpaqlarımıza qayıtmaqdır. Başqa heç nə istəmirik". 

Millət vəkili Zəlimxan Yaqub da öz çıxışında səfirlərin bu tədbirə gəmləməsinə ciddi etiraz etdi: "Əgər 
onların da mənim kimi anası, bacısı, qardaşı ölsəydi, gözləri çıxarılsaydı, ayaqları kəsilsəydi, bəlkə də hamısı 
burada olardı. Onlar Azərbaycanın dərdini nə bilir. Xalqın haqq səsini eşitmək üçün vicdanın, namusun 
olmalıdır". Millət vəkili hesab edir ki, böyük dərdlərimiz olduğu üçün xırda işlərlə məşğul olmamalıyıq, 
mətbuatdan dedi-qodu yığışdırılmalıdır və hamı birlikdə silahlanmalıdır. Tədbirin sonunda mərhum telejurnalist 
Çingiz Mustafayevin Xocalı soyqırımı ilə bağlı çəkdiyi kadrlardan hazırlanmış film nümayiş olundu. 
 

E. BABAYEV 
26.02.2005 
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Vəhşilik sindromu 
 

Bəşər tarixində ən dəhşətli hadisələrdən biri olan Xocalı soyqırımının törədİlməsindən bizi 13 illik bir 
zaman məsafəsi ayırır. O gecədən ki, təpədən-dırnağa silahlanmış erməni quldur dəstələri Qarabağımızın 
Xankəndi bölgəsində qərar tutmuş 366-cı rus alayı ilə birlikdə Xocalını yandırıb külə döndərdilər. 613 nəfər 
əliyalın dinc sakini qəddarcasına qətlə yetirdilər. Girov götürdüklərini təhqir və həqarətlərə, zülm və işgəncələrə 
məruz qoydular. 

Xocalı ilk dəfə ötən əsrin əvvəllərində - 1905-ci ildə ermənilər tərəfindən yandırılıb külə döndərilib, 
əhalisi vəhşicəsinə qılıncdan keçirilib, qanına qəltan edilib. Onun doğma yurd həsrəti ilə qovrulan didərgin 
sakinləri ara səngiyəndən sonra yenidən geri qayıdıblar. öz ata-baba torpaqlarının yaralarını sağaltmaq, 
dağıdılmışları bərpa etmək, yıxılmışları ayağa qaldırmaq üçün. Ermənilər 1918-ci ildə Xocalını ikinci dəfə 
yandırıb külünü havaya sovurublar. Yenə amansız qırğınlar, dəhşətli faciələr. Və nəhayət, 1992-ci ilin 26 fevral 
gecəsi Xocalıda törədilən soyqırımı. 1988-ci ildən 1992-ci ilədək erməni quldur dəstələri Xocalını dəfələrlə 
mühasirə halqasına salıb onu üç tərəfdən - Bozdağ, Mehdikənd və Çərikdağ istiqamətindən ağır raket atəşinə 
tutsalar da, şəhər sakinləri kənardan heç bir kömək olmadan öz qeyrət və iradələri ilə düşmənin qarşısına polad 
sədd çəkib öz torpaqlarını bir təhər qoruya bildilər. Lakin düşmən hücumlarının gec-tez daha dəhşətli faciələrlə 
nəticələnəcəyi şəksiz idi. Çünki ətrafdakı bütün kəndlər ermənilər tərəfindən işğala məruz qalmışdı. Xocalı 
sakinlərinin çaldığı həyəcan təbilinin səsi respublika rəhbərliyini qəflət yuxusundan oyada bilmədi. Onların 
respublika prezidenti A.Mütəllibova, DİN və DTK rəhbərlərinə ünvanladıqları yüzlərlə teleqramların, 
telefonoqramların,  məktubların birinə belə cavab verən olmadı. Xocalıda 1992-ci ilin 26 fevral gecəsi ermənilər 
tərəfindən soyqırımı aktı törədildi. A.Mütəllibov iqtidarı bu faciəni dünya ictimaiyyətindən gizlətmək üçün guya 
Xocalıda cəmi iki nəfərin həlak olması barədə yalan bir bəyanatla çıxış etdi. Hətta ölkədə matəm belə elan 
olunmadı. Həmin vaxt ölkə rəhbərliyi bu dəhşətli soyqırımına öz münasibətini bildirmədi. Cinayətkarın 
cinayətlərini ört-basdır etmək onunla həmrəy olmağa bərabərdir. Müxalifətə gəldikdə isə Xocalı soyqırımı onlar 
üçün faciə yox, hakimiyyət kürsüsünü ələ keçirmək üçün əlverişli bir şans idi və onlar bu şansdan məharətlə 
istifadə etdilər. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev özünün 26 fevral 1998-ci il tarixli fərmanında erməni faşizminin 
zaman-zaman başımıza gətirdiyi soyqırımlara və deportasiyalara tam siyasi qiymət verdi. Bundan sonra hər il 
mart ayının 31-i azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olundu. Dörd il bundan öncə Azərbaycan Avropa 
Şurasına üzv qəbul edildikdən sonra xalqımızın mərdanə oğlu, o vaxt Azərbaycanın AŞ PA-dakı nümayəndə 
heyətinin rəhbəri İlham Əliyev o çirkin xislətli millətin XIX əsrin əvvəllərindən XX əsrin sonlarınadək 
xalqımızın başına gətirdiyi ağlasığmaz müsibətlər və Xocalı  soyqırımı  haqqındakı həqiqəti Avropa ölkələri 
parlamentlərinə çatdırdı. Yurddaşlarımızın  ağır,  işgəncəli taleyi, uzun illərdən bəri çadır düşərgələrində doğma 
yurd həsrəti ilə qovrulan qaçqın və məcburi köçkünlərimizin mənəvi sarsıntıları haqqındakı sənədli filmlər 
Avropa ölkələrinin televiziya kanallarında nümayiş etdirildi, "zavallı" və "məzlum millət" imici arxasında 
gizlənmiş bu zalım və hiyləgər millətin iç üzü dünyaya tam çılpaqlığı ilə açılıb göstərildi. Bu il yanvarın 25-də 
AŞ PA-nın Ermənistan-Azərbaycan-Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar qətnamə qəbul etməsi, deputatların 
96 faizi tərəfindən Ermənistanın işğalçı dövlət, Dağlıq Qarabağdakı rejimin isə separatçı qurum kimi tanınması 
Azərbaycanın Avropa qitəsində kifayət qədər möhkəm dayaqlara malik olduğunun  əyani  nümayişinə çevrildi. 
Artıq BMT Təhlükəsizlik Şurasının vaxtilə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri gec də olsa öz 
təsdiqini tapmaqda, onların yerinə yetirilməsi və Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması 
Ermənistandan tələb edilməkdədir. Bu, bəyanatlarından birində: "Azərbaycan xalqı öz ərazilərinin itirilməsi ilə 
heç vaxt barışmayacaq və biz onları istənilən vasitə ilə geri qaytaracağıq" - deyən Prezident ilham Əliyevin 
siyasi kursunun ən  böyük uğurlarından biri kimi qiymətləndirilməlidir.  

Artıq dünya erməni faşizminin tarix boyu başımıza gətirdiyi ağlasığmaz müsibətlərdən xəbərdardır və 
onu da bilirlər ki, Xocalı bir gecənin faciəsi deyil. O, əslində bədnam qonşularımızın uzun onilliklər boyu 
xalqımıza qarşı həyata keçirdikləri qanlı genosid siyasətinin bir parçasıdır.  

 
Zeynal VƏFA 

 
"Azərbaycan", 17 fevral 2005-ci il 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Keçiörən bələdiyyəsi Xocalı soyqırımını rəsmən 
tanımışdır 

 
Martın 9-da Ankaranın Keçiörən bələdiyyəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisi (TBMM) deputatlarının 

iştirakı ilə xüsusi iclas keçirilmişdir. Əvvəlcə, erməni silahlı quldur dəstələrinin 13 il bundan əvvəl Xocalı 
şəhərində mülki əhaliyə qarşı törətdikləri cinayətlər haqqında sənədli filim göstərildi. 

Millət vəkili, Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Haluk İpək, Azərbaycanın 
Türkiyədəki səfiri Məmməd Əliyev, Keçiörən bələdiyyəsinin sədri Turqut Altınok iclasda çıxış edərək 
ermənilərin Xocalıda törətdikləri cinayəti soyqırımı kimi qiymətləndirdilər. TBMM-də də Xocalı soyqırımının 
tanınması üçün müvafiq hazırlığın aparıldığını nəzərə çarpdıran  natiqlər ilk addımın Keçiörən bələdiyyə məclisi 
tərəfindən atıldığını vurğuladılar. 

Daha sonra səsvermə keçirildi.  Keçiörən bələdiyyə məclisinin üzvləri 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na 
keçən gecə Xocalı şəhərində ermənilər tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş cinayəti yekdilliklə 
soyqırımı kimi tanıdılar. 

İclasdan sonra AzərTAc-ın müxbirinə müsahibə verən Turqut Altınok dedi ki, rayon ərazisində yeni salınan 
parkda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılacaqdır. Biz azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı 
mübarizəsini hər zaman dəstəkləyəcəyik. Ermənilər bir əsr bundan əvvəl olmayan hadisələri dünyaya həqiqət 
kimi təqdim edirlər. Bu yalan üzərində qurulmuş erməni təbliğat kampaniyasını ifşa etmək lazımdır. Beynəlxalq 
ictimaiyyətə dəlillərlə, faktlarla, sübutlarla həqiqəti göstərmək hər birimizin borcudur. 

 
Tural RZAYEV, 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 
Ankara 

 
“Azərbaycan”, 10 mart 2005-ci il 
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Xocalı soyqırımı ilə bağlı yeni sənədlər  
 

Professor Derek Paunder: "Erməni silahlıları əsir və girov götürdükləri günahsız azərbaycanlıları 
bilərəkdən güllələyirdilər" 

 
Politoloq Rövşən Novruzoğlu bildirib ki, ABŞ-ın maraqlarını əks etdirən və 1919-cu ildən bu günədək 

qüvvədə olan "Ermənistan üçün Amerikanın hərbi missiyası" adlı rəsmi sənədlər toplusu var. 
Bu sənədə görə, Vaşinqton "Böyük Ermənistan ideyası - dənizdən dənizə məramnaməsi"ni həmişə müdafiə 

edəcək. 
Bu gün Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yolunu axtaran ATƏT-ə üzv ölkələrin hər birinin torpaqlarımızın 

işğalında erməni və kürd separatçılarına xüsusi yardımları olub. Məsələn, Rusiyadan Dağlıq Qarabağ ərazisinə 
Müdafiə Nazirliyi səviyyəsində müqavilə yolu ilə əsgər və zabitlər göndərilib. Fransa, Kanada və ABŞ-dan 
muzdlu silahlı birləşmələr Dağlıq Qarabağa gətirilib. İngiltərə və Almaniyadan erməni yaralılarına dava-dərman 
verilib. Üstündə bu ölkələrin (o cümlədən İsrailin, İsveçrənin) etiketləri olan silahlar, hərbi sursat və ərzaq 
erməni separatçıları üçün ayrılıb. Məlumata görə, MDB daxilində artıq ikinci MDB fəaliyyətdədir. MDB-ni 
parçalamaq üçün bu NATO-ya üzv ölkələri ərazilərində Abxaziyanın, Dnestryanı ərazinin, Cənubi Osetiyanın, 
İçkeriyanın... Dağlıq Qarabağın müstəqil region kimi (?) daimi nümayəndəlikləri açılır. İkinci MDB kimi 
fəaliyyət göstərən bu regionların hər birinin ayrıca dövlət atributları... pul vahidləri var. Və bu qondarma 
"respublika"lara şərait də yaradılır ki, onlar istədikləri vaxt beynəlxalq qurumlara müraciət edə bilsin...  

Qondarma "DQR"-in ərazisində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatı - "İtkin düşən hərbçilərin (Dağlıq 
Qarabağda) yaxınlarının ittifaqı" ATƏT-ə üzv olan ölkələrin diplomatları qarşısında məsələ qaldırıblar. Onların 
Stiven Mənn (ABŞ), Yuri Merzlyakov (RF), Anri Jakolen (Fransa) cənablarına və Qırmızı Xaç Beynəlxalq 
Komitəsinə ünvanladıqları məktublarda iddia olunur ki, Azərbaycan həbsxanalarında erməni əsir və itkin 
düşənlər var (?). Təşkilatın liderlərindən olan A.Baburyan hətta məsləhət görür ki, bu istiqamətdə Azərbaycan 
tərəfiylə əməkdaşlığa da hazırdılar. 

Ermənistan Dağlıq Qarabağda günahsız güllələnmiş, məhv edilmiş və yandırılmış azərbaycanlı əsir və 
girovlarla bağlı sənədləri saxtalaşdırmağı daha ağlabatan hesab edir. Fakt isə faktlığında qalır. Məsələn, 1994-cü 
ildə Londonda çıxan "The Daily Teleqraf" gündəlik qəzetində nəşr olunmuş hesabatdan müəyyən parçaların 
təkrar çapını yayan "Sovetskaya Rossiya" (RF) və "Zerkalo" (Bakı) qəzetlərinə nəzər salaq. "Zerkalo" qəzeti 
Cenevrədəki Qırmızı Xaç Beynəlxalq Komitəsinə istinadən yazır: "... Vnovğ podtverdil svoe zaklyuçenie po 
vozvraşenii iz Baku na rodinu bakalavr medisinı i xirurqii, çem Korolevskoqo kolledja patoloqii i 
patoloqoanatomii, professor Şotlandskoqo medisinskoqo universiteta Derek Paunder, provodivşiy po priqlaşeniö 
Qosudarstvennoy komissii po delam voenno-plennıx, zalojnikov i propavşix bez vesti sudebno-medisinskuyu 
ekspertizu vıdannıx vlastəmi Armenii 10 trupov azerbaydjanskix voennoplennıx. On utverjdaet, çto 
voennoplennıe ne bıli rasstrelənı pri popıtke k beqstvu, kak soobşili ofisialğnoe vlasti Armenii, a xlodnokrovno i 
soznatelno umertevlenı  vıstrelami v visok..." ("Zerkalo" qəzeti. 1994. V. 25. Əlavə "The Daily Teleqraf" qəzeti. 
1994.V. 20). 

İngilis mətbuatına açıqlamasında isə cənab D.Paunder yazır ki, baxılmaq üçün Londondakı Beynəlxalq 
Amnistiya, Bostondakı "İnsan hüquqları uğrunda mübarizə aparan həkimlər" təşkilatlarına, BMT, Avropa 
İttifaqına, Avropa Şurasına, NATO-ya üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirliklərinə göndərib. Amma təəssüflər 
olsun ki, bilavasitə Xocalıda gedən qırğınları əks etdirən bu tarixi sənədlər nə Azərbaycan XİN-də, nə də MN-
də, nə də MM-də... var. Avropa Şurasındakı təmsilçilərimizinsə bu sənədlər haqqında hələ ki, heç bir 
məlumatları yoxdur. 

Və yaxud Xocalı soyqırımına dair BMT-nin insan hüquqları ilə əlaqədar on il bundan öncə hazırlanmış 
hesabatında maraqlı məqamlar var. BMT-də İnsan hüquqları çərçivəsində hesabatlar hazırlayan diplomat Enriko 
Balesteros bildirir: "... Dağlıq Qarabağdakı müharibələrdə ermənilərdən ibarət muzdlu dəstələr 
azərbaycanlılardan ibarət dinc sakinlərə qarşı amansız addımlar atıblar..." 

E.Balesterosun 1994-cü ilin noyabrın 26-da hazırladığı məktubun surəti, 2004-cü ilin noyabrın 26-da 
təkrarən ATƏT-ə üzv olan dövlətlərin səlahiyyətli nümayəndələrinə göndərilir. Hazırda beynəlxalq miqyasda ən 
ciddi diplomat kimi tanınan E.Balesterosun RF-nın XİN-nə və ATƏT nümayəndəsi Y.Merzlyakova 
ünvanlanmış məktubunda qeyd olunur: "Armeniə aqressivnoy okkupasionnoy politike v otnoşenii 
Azerbaydjana, koqda şiroko ispolğzuötsə naemniki, verbovka, finansirovanie i podqotovka kotorıx 
osuhestvləötsə, pravitelğstvom Armenii pri pomohi zarubejnoy diasporı..."  

Biz on il öncə Xocalı ilə bağlı əldə etdiyimiz tarixi sənədlərə, şərhlərə, hesabat və açıqlamalara nəzər saldıq. 
İşğal olunmuş ərazilərimizdə yüzlərlə azərbaycanlı əsir və girovların saxlanılmasının, ayrı-ayrı ölkələrə 
satılmaları, güllələnmələrinin bir daha şahidi olduq. Məsələn, 1994-cü ildə (15 fevral) Ermənistan XİN-nin 
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mətbuat mərkəzindən "İzvestiə" qəzetinə məlumat verilir: ". 15 fevralə press-slujba Ministerstva inostrannıx del 
Armenii rasprostranila soobhenie o tom, çto vosemğ azerbaydjanskix zaklöçennıx ubitı v Armenii pri popıtke k 
beqstvu..." 

Həmin vaxt 02270 saylı Xüsusi İdarənin əməkdaşı kapitan S.Proxorov Dağlıq Qarabağ ərazisində, xüsusən 
Xocalıda baş verən hadisələrlə bağlı Moskvaya - Baş Kəşfiyyat İdarəsinə məlumat verir: "... 15 fevralə v 
konüentraüionnım laqere, naxodəhemsə okolo qoroda Spitak Armenii 23 plennıx azerbaydjanüa bıli rasstrelənı i 
krupnokalibernoqo pulemeta za otkaz ot rabotı i soprativlenie. Spitakskom kanülaqere skonüentrirovanı 300 
azerbaydjanüev, vzətıx v plen v rayonax boevıx deystviy. Bolğşenstvo iz nix - mirnıx qrajdan... 

Soqlasno naşey informaüii, (ot "DL"), v armənskix konüentraüionnıx laqerəx vblizi qorodov Qöleri, Spitak, 
Gçmiadzin i Qukark naxoditsə bolee trex s polovinoy tısəç çelovek, 90 proüentov kotorıx sostavləet mirnıe jiteli 
- deti, jenhinı i stariki..." 

R.Novruzoğlunun araşdırmalarına görə, işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarına - Dağlıq Qarabağ ərazisinə 
Yerevanın qərbində dayanmış 201/96 saylı motoatıcı batalyon deslakasiya edilib (?). Məlumata görə, bu gün 
Dağlıq Qarabağda 20 min nəfərlik işğalçı erməni qoşun kontingenti var. Burada 316 tank, 324 zirehli maşın, 
322. 122 mm çaplı artileriya qurğusu, 44 yayım atəşi qurğusu, "Vuk", "Osa" HHM - sistemi... yeni avtomat 
silahlar, Rusiyanın "bağışladığı" "Skad", Çin respublikasından "hədiyyə edilmiş" iki ədəd "Tayfun" raketləri 
var. Bu qoşun kontingentinin ərazidəki mövqeyi eynilə 366-cı rus-erməni alayının mövqeyi kimidir. Yəni 
işğalçı erməni qoşun kontingenti öz hərbi hissələrini bədnam, Xocalı faciəsini törədən 366-cı rus-erməni alayı 
planı əsasında "paylayıb" (?). 

Bu gün Dağlıq Qarabağda qondarma "MN"-nə Xocalı faciəsində imzası olan, azərbaycanlıların 
güllələnməsində bilavasitə iştirak edən, 366-cı qanlı alayda 2-ci motoatıcı batalyonun komandiri olmuş keçmiş 
polkovnik Seyran Ağanyan başçılıq edir. 2002-ci ilin fevralında ona general-mayor rütbəsi verildi. 2004-cü ilin 
yanvarından isə, qondarma "DQR"-in terrorçu prezidenti A.Qukasyanın sərəncamı ilə general-leytenant rütbəsi 
aldı (?). 

Maraqlıdır ki, bütün bunlar Dağlıq Qarabağ problemini həll edən ATƏT-ə üzv olan dövlətlərin gözləri 
qarşısında baş verir. Cinayətkar generalın başçılıq etdiyi qoşun kontingentinin fəaliyyətinə hələlik beynəlxalq 
miqyasda qiymət vermək istəmirlər. Görünür, ən ağır qiyməti Azərbaycan özü verməli olacaq."  
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Latviyalı jurnalist Xocalı həqiqətlərini yayır 
 

Ötən gün Bakı Mətbuat Klubunda Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı tanıtım komissiyası və Azərbaycanlı 
Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarının Müdafiəsi Mərkəzinin sədri latviyalı jurnalist Tatyana Çaladze 
mətbuat konfransı keçirib. O, 92-93-cü illərdə "Baltiyskoye Vremya" qəzetinin baş redaktoru olub. Azərbaycan 
və Latviya Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür, Qarabağ veteranı, Qarabağ müharibəsi haqqında 5 kitabın və çap 
edilmiş çoxsaylı məqalələrin müəllifidir.  

Tatyana Çaladze Azərbaycanlı Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsini bu 
yaxınlarda Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirdiyini bildirib. O, təmsil etdiyi qurumların qaçqınların 
düçar olduğu tale və ağır məişətini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində fəaliyyət göstərdiyini deyib. 
Tanınmış jurnalist Tatyana Çaladze bildirib ki, onun yaratdığı təşkilatın əsas məqsədlərindən biri Xocalı 
əhalisinin soyqırım qurbanı kimi tanınmasına nail olmaqdır. Bununla bağlı rəhbərlik etdiyi qurum Azərbaycan 
hökumətinə də müraciət edib.  

T.Çaladze qeyd edib ki, qaçqınların həyatını əks etdirən sənədli xronikalar hazırlayır. "Üçüncü 
Minilliyin soyqırımı" adlanan sənədli xronikanın birinci cildi artıq hazırdır. Xronika qaçqınların öz 
torpaqlarından didərgin düşməsindən, onların indiki və əvvəlki yaşayış şəraitindən bəhs edir. Burada 784 
Xocalı sakini barədə bütün məlumatlar toplanıb. 

  
İ. Namiqoğlu  

«Ayna» qəzeti 
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BMT İnkişaf Proqramının Bakı ofisində SCAD 4 layihəsinin təqdimatı  
keçirilmişdir 

 
Bakı, 25 fevral, 2004-cü il BMT İnkişaf Proqramının Bakı ofisində «Cənubi Qafqazda Narkotiklərə 

Nəzarət» (SCAD) Proqramı tərəfindən həyata keçirilən SCAD III layihəsi çərçivəsində görülən işlərin yekunu 
və təsdiq olunmuş SCAD 4 layihəsinin təqdimatı ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilmişdir.  

Mətbuat konfransında Daxili İşlər Nazirliyinin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin, Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Gömrük Qaydalarının Pozulması və Qaçaqmalçılıqla Mübarizə üzrə Baş İdarənin, 
«Antinarkotizm» Beynəlxalq Elmi-Analitik Mərkəzin nümayəndələri, həmçinin Avropa Evinin və BMT İnkişaf 
Proqramının Bakı ofislərinin əməkdaşları iştirak etmişlər.  

Tədbiri giriş sözü ilə BMT-nin İctimai Əlaqələr və Mətbuat Attaşesi Fərqan Abbaszadə açaraq KİV 
nümayəndələrini və qonaqları salamladıqdan sonra bugünkü tədbirin mahiyyəti və SCAD Proqramı haqqında 
iştirakçılara qısa məlumat verdi.  

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anıldıqdan sonra SCAD Proqramının Milli 
Koordinatoru Məzahir Əfəndiyev çıxış edərək, indiyə qədər SCAD Proqramı tərəfindən həyata keçirilən SCAD 
I, II, III layihələri çərçivəsində görülən işlərdən danışdı və bu işlərə sərf olunan vəsaitin 900 000 ABŞ dolları 
olduğunu bildirdi.  

Onun sözlərinə görə Proqram çərçivəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, qaçaqmalçılığın qarşısının 
alınması ilə mübarizədə prioritet təşkilatlardan sayılan ölkənin güc strukturları ilə yanaşı Səhiyyə, Təhsil, 
Gənclər, İdman və Turizm və digər nazirliklər ilə də əməkdaşlıq edilib və bu proses hal-hazırda da davam 
etdirilir.  

Son zamanlar Azərbaycanda narkotiklərdən istifadə edənlərin artım tendensiyasının müşahidə olunduğunu 
deyən M. Əfəndiyev, SCAD Proqramının Siyasi və Texniki İdarəetmə Komitələrinin Tiflisdə keçirilən iclasında 
təsdiq olunan və 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən SCAD 4 layihəsi, onun fəaliyyət istiqamətləri və 
görüləcək işlər barədə iştirakçılara geniş məlumat verdi.  

O, Avropa İttifaqının Yardım Komissiyasının SCAD 4 layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün 
regiona 2 200 000 Avro vəsait ayrıldığını bildirdi.  

Sonda jurnalistlərin çoxsaylı suallarına M. Əfəndiyev tərəfindən yüksək səviyyədə ətraflı cavab 
verilmişdir.  

Daha ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlaya bilərsiniz: 
 

Layihənin milli koordinatoru 
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Qisas qiyamətə qalmaz 
 

Həvva MƏMMƏDOVA, tarix elmləri namizədi 
 
Xocalı faciəsindən 13 il keçməsinə baxmayaraq, bu faciənin günahkarları ermənilərin olduğu məlum olsa 

da, hələ də bəşəriyyət tərəfindən düzgün qiymətləndirilməmişdir. 
 

Azərbaycan xalqı 1987-ci ilin axırlarında süni surətdə uydurulan "Dağlıq Qarabağ problemi" ilə üzləşməli 
olub. Əslində bu problemi yaradan ermənilər həm Dağlıq Qarabağ, həm də Ermənistan ermənilərinin ağır 
vəziyyətini, bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına mane olan problemləri bəhanə gətirirdilər. Məsələnin kökü 
getdikcə dərinləşirdi. SSRİ rəhbərliyi onun qarşısını almaqdan ötrü bəzi tədbirlərə əl atdı. "Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi haqqında" Sov.İKP MK-nın və SSRİ Nazirlər 
Sovetinin 1988-ci ilin martında qəbul etdiyi xüsusi qərar, əslində, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin sosial-
iqtisadi şəraitini yaxşılaşdırmağı nəzərdə tuturdu. 

DQMV 1923-cü ildə təşkil olunub. Bu vaxt Dağlıq Qarabağda yerli əhalinin əksəriyyətini azərbaycanlılar 
təşkil edirdi. Vilayət təşkil olunana qədər Şuşa mərkəz şəhəri idi. Azərbaycanlılarla ermənilər arasında bir neçə 
dəfə baş verən münaqişələr demoqrafik vəziyyətin getdikcə dəyişməsinə səbəb olmuşdu. 

Ermənilər Azərbaycana qarşı ərazi iddiası irəli sürərkən "demoqrafik prinsipləri" daha çox qabartmağa 
çalışırdılar. Onların iddiasına görə, DQMV ərazisinin yerli əhalisi ermənilər olmuşlar. Lakin tarixi mənbələr 
bunun tamamilə yalan olduğunu sübut edir. Ermənilər heç vaxt bu ərazilərin yerli əhalisi olmayıb. Rusiya hakim 
dairələrinin 1823-cü ildə Qarabağda apardıqları kameral siyahıyaalma zamanı məlum olmuşdur ki, Qarabağ 
məlikliyində cəmi 4366 erməni yaşayır, bu isə həmin dövrdə Qarabağ əhalisinin 21,7 faizini təşkil edirdi. 
Halbuki həmin vaxt Qarabağda 15729 azərbaycanlı əhalisi vardı və deməli, əhalinin 88,3 faizi 
azərbaycanlılardan ibarət idi. (4) 

Dağlıq Qarabağa iddia edən ermənilər tarixən bu ərazidə yaşadıqları və gəlmə xalq olmadıqları barədə 
məlumatlar yayırlar. Belə olduqda vilayətin tarixi həqiqəti haqda bəzi məqamları ortaya qoymağa ehtiyac 
yaranır. 

Qarabağ tarixi-etnoqrafik əyalət kimi, əvvəlcə Azərbaycan Alban dövlətinin tərkibində olub. Sonra bütün 
Azərbaycanla birgə ərəb xilafətinin əsarəti altına düşmüş, ərəb imperiyasının süqutundan sonra IX-X əsrlərdə 
Sacilər dövlətinin, X əsrdə Salarilər, XI-XII əsrlərdə Şəddadilər, XII-XIII əsrlərdə Atabəy Eldəgizlər, XIII əsrin 
II yarısından XVI əsrə qədər Hülakilər (Elxanilər) dövlətlərinin tərkibinə daxil olmuşdur. 

XVII əsrin sonundan XVIII əsrin ortalarınadək Azərbaycanın feodal dövlətlərə - xanlıqlara parçalanması 
nəticəsində Qarabağ bəylərbəyliyi ərazisində Qarabağ və Gəncə xanlıqları yarandı. XVII əsrin ortalarından XIX 
əsrin əvvəllərinədək Qarabağ ərazisində çox güclü Azərbaycan Qarabağ xanlığı mövcud olub.(2) Xanlıqlar 
dövründə Qarabağ vilayətinin sərhədi belədir: cənub tərəfdən - Xudafərin körpüsündən sınıq körpüyə qədər 
Araz çayıdır (Sınıq körpü Qazax, Şəmsəddin və Dəmirçi Həsənli camaatı arasındadır və Rusiya dövlətində onu 
"Krasnı Most", yəni Qırmızı Körpü adlandırırdılar);  şərq   tərəfdən Kür çayıdır ki, Cavad kəndində Araz çayına 
qovuşaraq Xəzər dənizinə tökülür; şimal tərəfdən Qarabağın Yelizavetpolla (Gəncə) sərhədi Kür çayına qədər 
olan Goran çayıdır və Kür çayı çox yerdən keçib Araz çayına çatır; qərb tərəfdən Küşnək, Salvartı və Ərikli 
adlanan Qarabağ dağlarıdır.(3) 

Göründüyü kimi, həmin vaxtdan Dağlıq Qarabağa ermənilərin köçürülməsi nəticəsində, yerli 
azərbaycanlılar zaman-zaman sıxışdırılıblar. Bu gün isə Dağlıq Qarabağda azsaylı xalq adlandırılan 
azərbaycanlılar və orada yaşamış Azərbaycan icması haqqında nədənsə dünya mətbuatı susur. 

Yerli əhalinin əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil etsə də, bu, süni surətdə ermənilər tərəfindən 
saxtalaşdırılıb və zaman-zaman üstünlüyü ermənilərə verməyə çalışıblar. Xüsusən, vilayət təşkil olunana qədər 
və sonra analoji proseslər qabarıq nəzərə çarpır. Belə ki, Dağlıq Qarabağ və onu əhatə edən 5 rayon, habelə  
Dağlıq Qarabağla sərhəddə yerləşən 7 rayon büsbütün ermənilər tərəfindən işğal edilərək əhalisi məcburi 
köçkünə çevrilibdir. Hazırda ermənilərin Dağlıq Qarabağda azsaylı xalq adlandırdıqları millət 
azərbaycanlılardır. DQMV-də 56 mindən çox azərbaycanlı yaşayırdı. Bu gün Dağlıq Qarabağda bir nəfər də 
olsun azərbaycanlı qalmayıb. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri ilə Qarabağ sərhədini 450 kilometrlik məsafə 
ayırır. Ölkə daxilində bölgədən olan 56 mindən çox azərbaycanlı əhali məcburi köçkündür. Azərbaycanlıların 
Qarabağdan məcburi köçkün düşməsi haqqında məlumatlar indiyə kimi ermənilər tərəfindən heç bir mətbuatda 
dərc olunmayıb. Çünki ərazidə artıq bir  nəfər də olsun soydaşımız yoxdur. 

1988-ci ildən başlanan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan xalqı qarşısında hələ də bir nömrəli problem 
olaraq qalmaqdadır. Dünya dövlətlərində böyük və güclü diaspora malik ermənilər informasiya təbliğatı 
hesabına işğalçılıq niyyətlərini pərdələyərək respublikamızın 20 faiz ərazisini işğal ediblər. Dağlıq Qarabağın 
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tarixi erməni torpaqları olduğunu iddia edən ermənilər bölgədə yaşayan azərbaycanlıların total deportasiyasına 
nail olduqdan sonra orada etnik tərkibin dəyişdirilməsi prosesinə başlayıblar. 

Lakin Ermənistan və onun himayəsi altında mövcud olan Dağlıq Qarabağ iqtisadi ehtiyatlara sahib 
olmadığından, nəzarətsiz ərazilərdə cinayətkarlıq tüğyan edir. Burada ASALA kimi beynəlxalq terror təşkilatı 
ilə yanaşı, transmilli korporasiyaların qeyri-qanuni qüvvələri yuva salmış, bu ərazi onlar üçün narkotik 
vasitələrin tranzit məntəqəsinə çevrilmişdir. Təəssüf ki, dünyada ikili standartlar hələ də qaldığından dünya 
dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar ermənilərin təcavüzkar siyasətinə göz yumur, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
münaqişə ilə bağlı qəbul etdiyi 4 qətnamənin və altı bəyannaməsinin yerinə yetirilməsi təmin olunmur (1). 
Ermənilər öz lobbilərinin gücündən istifadə edərək öz mənfur planlarına məhz əks-təbliğat hesabına nail olmaq 
istəyirlər. Onlar Qarabağda yaşayan ermənilərə məzlum obrazı yaratmağa səy edirlər. Burada məqsəd həm də 
bölgə erməniləri üçün külli miqdarda maliyyə yardımı almaqdır. 

Ermənistan bu gün də təbliğatına ara vermir, Azərbaycanı ədalətsiz ölkə qismində qələmə verməyə çalışır. 
Qondarma "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın inkişafını ancaq Ermənistanın tərkibində gördüklərini iddia edən 
qarşı tərəf 1915-ci il hadisələrini soyqırımı kimi tanıtmaq üçün cəhdlər göstərir, Qarabağda həmin dəhşətlərin 
təkrar baş verə biləcəyini bəyan edibdir. Bunun nəticəsidir ki, Avropa parlamenti, Fransa Senatı, ABŞ-ın bəzi 
ştatlarının qanunverici orqanları və başqa dövlətlərin parlamentləri qondarma erməni soyqırımını tanıdıqları 
barədə qərar çıxarıblar. 

Halbuki, həmin bölgədə vəhşilik törədənlər türklər deyil, erməni ekstremistləri olublar, ərazidən qovulan 
azərbaycanlıların başına hansı müsibətlərin gətirildiyi artıq hamıya bəllidir. 

Bu müsibət Qarabağda yaşayan azərbaycanlıların və xocalıların müsibətidir. XX əsrin ən dəhşətli faciəsi 
olan Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının tarixi qan yaddaşına soyqırımı kimi daxil olunmuşdur. Xocalı 
faciəsindən 13 il keçir. Xocalı faciəsi Xatın, Xirosima, Naqasaki. Babiyar, Liditse kimi faciələrdən fərqli olaraq 
analoqu olmayan bir faciədir. 

Xocalı tarixən Azərbaycan torpağıdır. Xocalı Xankəndindən 14 km. şimal-şərqdə Qarabağ silsiləsində 
yerləşir. Xocalıda e.ə. XIII-VII əsrlərə aid Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin ilk abidələri tapılmışdır. Xocalı 
ərazisində son Tunc və ilk Dəniz dövlətlərinə aid çoxlu mədəniyyət abidələri aşkar edilmişdir. Bu gün Dağlıq 
Qarabağda tarixi mədəniyyət abidələri dağılmış, Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid arxeoloji qazıntı işlərinin 
aparıldığı ərazi yerlə-yeksan edilmişdir. 
 

Xocalı tarixən azərbaycanlıların yaşayış məskəni olmuşdur. 
13 il ərzində çox şey deyilə bilər, çox şey dəyişilə bilər. Ancaq dəyişilməyən bir fakt paktlığında qalır ki, 

Dağlıq Qarabağ və onun bir parçası olan Xocalı hələ də yağı düşmənin tapdağı altındadır. 
Ümumiyyətlə, XX əsr Azərbaycan xalqının tarixi taleyinə onun bir bölgəsi olan Qarabağda azərbaycanlılar 

yaşayan kəndlərin, şəhərlərin əhalisinin faciələrlə üzləşməsi, evlərinin yandırılması və ərazisinin yerlə-yeksan 
edilməsi kimi həkk olunmuşdur. Xocalı ötən XX əsrdə 3 dəfə 1905-1906, 1918-1920, 1988-1992-ci illərdə 
yandırılmış, əhalisi qətlə yetirilmiş, torpağı isə şumlanmışdır. XX əsrin əvvəllərində Dağlıq Qarabağda və 
Xocalıda baş verən faciələr əsrin sonunda bir daha təkrarlanmışdır. 

Xocalı faciəsinə qədər Qarabağın 14 yaşayış məntəqəsi yerlə-yeksan edilmişdir. Bu yaşayış məntəqələrinin 
əhalisinin varidatı talan edilmiş, dinc əhalisini isə meşələrdə, yollarda qətlə yetirmişlər. Dağlıq Qarabağın 
Azərbaycan şəhər və kəndlərinin əhalisinə öz var-dövlətlərini, məişət əşyalarını çıxarmağa ermənilər imkan belə 
verməmişlər. 

Xocalı faciəsi elə bir faciədir ki, onun açılmamış, qaranlıq məqamları çoxdur. Bu gün Xocalıda həm 
şahidlər, həm də şəhidlər vardır. 

Bir tarixçi tədqiqatçı kimi tarixi mənbələrlə işləyən zaman erməni tarixçilərinin tarixləri barədə mifik 
uydurmaları və tarixçiləri haqqında məlumatım var idi. Ancaq son zamanlar eşitdiklərimdən mənə bir daha 
aydın oldu ki, riyakar erməni təbliğatı, bu gün də davam edir. 

Xocalı faciəsini - dünyaya erməni faciəsi kimi təqdim edən erməni təbliğatçılarına isə dünya ictimaiyyəti 
tərəfindən layiqli cavab verilməyibdir. 

Xocalıya 1990-cı ildə rayon statusu verilmişdir. Xocalıda 1988-ci ilin sentyabrından Xankəndidən, 1988-ci 
ilin noyabrından Ermənistandan. 1990-cı ildə Fərqanədən qovulmuşlar, axıska türkləri, azərbaycanlılar 
yaşayırdı. Xocalı faciəsinə qədər Xocalının 7 min əhalisi var idi. 1988-ci ildən 1992-ci ilə kimi Xocalı həm 
xocalılar, həm də özünümüdafiə dəstələrindən ibarət idi. Bu müddət ərzində ermənilər vaxtdan istifadə edərək 
bu bölgələrdə yaşayan soydaşlarını silahlandırdılar. Xocalılar hər bir işdən qovuldular, Xocalı əhalisinin çox 
hissəsi Xankəndi şəhərində işləyirdi. 1988-ci il sentyabrın 18-də ermənilər tərəfindən Xocalıya hücum   edildi. 
Hücuma qədər Xocalı hər gün tikilirdi, böyüyürdü. Xocalıda fabriklər, zavodlar tikilmişdi. Ermənistan 
Respublikasının silahlı birləşmələri Dağlıq Qarabağın Azərbaycan yaşayış məntəqələrini işğal etdilər. 1992-ci 
ildə isə əsas hücum planında Xocalı şəhəri idi, elə həmin il fevralın 26-da azğınlaşmış erməni quldurları 
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özlərinin muzdlu havadarlarının köməyi ilə həmin gecə Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər. 366-cı alaya 
məxsus ağır texnikanın köməyi ilə şəhər tamamilə dağıdıldı və yandırıldı. Qocalar, qadınlar, uşaqlar vəhşicəsinə 
qətlə yetirildilər. Müharibənin qanunlarına uyğun olmayan vəhşilik Xocalı əhalisinə qarşı yönəldilmişdir. Xocalı 
soyqırımı nəticəsində 613 nəfər məhv edildi, 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü. Onlardan 150 nəfərin taleyi 
bu günə kimi məlum deyil. Faciə nəticəsində 1000-dən artıq dinc sakin müxtəlif dərəcəli güllə yarası alaraq 
şikəst olmuşdur. Qətlə yetirilənlərdən 106 nəfəri qadın, 83 nəfəri azyaşlı uşaq, 70-i ahıl qocalar idi. Şikəst 
olanlardan 76 nəfəri yetkinlik yaşına çatmamış oğlan və qızlardır. 

Xocalı faciəsindən 13 il keçməsinə baxmayaraq, bu faciənin günahkarları ermənilərin olduğu məlum olsa 
da, hələ də bəşəriyyət tərəfindən düzgün qiymətləndirilməmişdir. 

Xocalı faciəsinin 13-cü ildönümü ərəfəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı faciəsi mətbuat 
səhifələrində işıqlandırılmışdır. Hətta bu günlərdə xarici ölkələrdə Ermənistan səfərliklərinin qarşısında 
mitinqlər də keçirildi. 

1992-ci ilin fevralında fransız jurnalisti Can İv Yunet yazırdı: "Biz Xocalı faciəsinin şahidi olmuşuq. 
Yüzlərlə ölənlərin meyidlərinin yandırılmasını gözlərimizlə görmüşük, onların arasında qadınlar, uşaqlar, 
qocalar, Xocalını müdafiə edən insanlar da var idi. Dinc insanları, 5-6 yaşlı uşaqları xüsusi vəhşiliklə 
öldürürdülər. Müharibə haqqında çox eşitmişdim, alman faşistlərinin qəddarlığından da dəhşətli səhnəni 
Xocalıda gördüm."(6) 

Politoloq R.Novruzoğlu "Qarabağ nəzarətsiz zona" kitabında Xocalı faciəsi barədə yazır: "Xocalı 
faciəsindən bir neçə gün sonra ölüm düşərgəsi yaradılmışdı. Akop Arakilov 1998-ci ildə Parisdə dərc etdirdiyi 
"Qarabağ gündəliyi" kitabında yazırdı: "Meyidlərin yandırılması haqqında təsəvvürüm yox idi. Mən hərbi 
zavodda işləyərkən yanıma gələn bir erməni zabitindən soruşdum ki, meyidlərin yandırılması haqqında 
eşitmişəm. Bəs yaralılar, əsirlər necə? Zabit mənə dedi ki, əsirlər də, yaralılar da meyitlərlə birlikdə yandırılırdı. 
Mən bu sözləri eşitdikdən sonra işlədiyim zavoddan çıxdım və bundan sonra nə erməniləri, nə Ermənistanı, nə 
də ki, Qarabağ ermənilərini görməmək üçün oranı tərk etdim." (5) 

Xocalı faciəsində ən ağır məqamlardan biri erməni əsirliyində olmuş insanların taleyi, erməni vəhşiliyinin 
qurbanı olmuş insanların başlarına gətirilən müsibətlərdir. 

Faciənin şahidlərindən olan Bənövşə Mustafayeva hadisələri belə xatırlayır: "Biz 250-300-dən artıq insan 
olardı ki, birlikdə meşədə gedirdik. Biz meşədə əsir düşdük. Gözlərimin qabağında o qədər hadisələrin şahidi 
oldum ki, arzulayırdım ki, kaş mən öləydim, o hadisələrin şahidi olmayaydım. Əvvəlcə ermənilər insanların 
hamısını bir yerə yığıb ortalarına qranat atdılar. Dəhşətli məqam bundan sonra oldu. Əl, ayaq, qıçlar göydə 
oynayırdı. İniltidən qulaq tutulurdu. Qucağımda körpə uşağım da yaralanmışdı. Bir neçə saatdan sonra huşum 
özümə gəldi. Erməni cəlladları isə vəhşiliklə insanları qətlə yetirirdilər. 70 yaşlı bir qocanı qucağında körpə 
uşaqla qabağa çıxarıb, körpə uşaqla birlikdə avtomatın qabağına verərək güllələdilər. Bir qadın həyat yoldaşının 
öldüyünü gördü. İstədi ki, üzünü örtsün. Erməni cəlladları onu saçından tutub işgəncə verərək sürüməyə 
başladılar." (6) 

Abbasov Salman Məşədi oğlu: "Pircamal kəndində ermənilər bizi girov götürdülər. Heç bir səbəb olmadan 
dinc adamları - bacım Abbasova Məryəm Məşədi qızını, gəlinim Abbasova Gülzar Gülalı qızını (8 aylıq hamilə 
idi) və digər 25 adamı avtomatla güllələdilər. Bizi kəndin mal tövləsinə apardılar. 7 nəfər cavan oğlanı irəliyə  
çıxararaq gözümüzün qarşısında güllələdilər. Onlardan dördü məshəti türkü, üçü isə azərbaycanlı idi. Gündə iki 
dəfə bizi ağacla, avtomatın  qundağı ilə  döyürdülər. İki nəfər yaralı (adını demir) döyülərkən öldürüldü". 

Salmanov Məhəmməd Adışirin oğlu: "Hadisənin səhəri günü, yəni 1992-ci il fevralın 27-də meşə ilə Ağdam 
istiqamətində gedərkən ermənilər məni tutdular. Avtomatın qundağı, təpiklə, yumruqla yıxılana qədər 
döyürdülər... Ermənilərdən biri soruşdu ki, yoldaşın necə oldu? Mənimlə birlikdə qaçan Xocalı sakini Tahirlə 
meşədə bir-birimizi itirmişdik. Dedim ki, onu məndən qabaq tutdunuz, siz bilərsiniz. Erməni silahlılarından biri 
"bax, gör budur?" deyib kolluqdakı meyiti mənə göstərdi. Mən göstərilən yerə baxanda Tahirin meyidini 
gördüm. Onun meyidini eybəcər hala salmışdılar, başını, qulaqlarını və digər orqanını kəsmişdilər". 

Xocalı faciəsi bir neçə dəfə Türkiyə Millət Məclisi tərəfindən gündəmə gətirilmiş və bu yaxınlarda isə 
Amerika Konqresində müzakirə olunmuşdur. 

 
“Dirçəliş”, fevral-mart 2005-ci il, № 84-85, səh. 64-70. 
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2006-cı il 
 

Dördüncü ordunun 23-cü motoatıcı diviziyasının 366-cı alayının rəsmi sənədləri 
 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Xocalı soyqırımını hazırlayıb "uğurla" həyata keçirən 
dördüncü ordunun 23-cü motoatıcı diviziyasının, 366-cı alayının sənədləri: Xocalı hadisəsi ilə bağlı 
ermənilərin ruslarla əlaqələrinə aid sənədlərin bir qismi 1 mart 1992-ci il tarixdə Zaqafqaziya Hərbi 
Dairəsinin aviasiya komandanı, general-mayor Lukaşovun əmri ilə yandırılmışdır. Dağlıq Qarabağda 
02270 saylı hərbi hissənin əks-kəşfiyyat şöbəsinin sabiq rəisi Vladimir Sevelyevin "Zabit Puqaçov" imzası 
ilə BMT-yə, Avropa Şurasına və başqa beynəlxalq qurumlara ünvanladığı "Məxfi arayış" da o müdhiş 
gecədə baş vermiş hadisələri belə xatırlayır: 

"Ermənilər ruslara məxsus olan "02-19 MM" nömrə nişanlı KAMAZ maşını ilə ərazidə olan azərbaycanlı 
meyitləri yığıb Xocalıda tonqal qurdular. Mən əsir alınmış azərbaycanlıları sıraya düzüb ermənilərə qoşularaq 
tək-tək məhv edən və bundan böyük həzz alan rütbə zabitlərinin bəzilərinin adlarını tanıtmaq istəyirəm: 
"Polkovnik V.Baymukov - arxa cəbhə üzrə alay komandirinin müavini, mayor Seyran Ohanyan - 2-ci 
batalyonun komandiri, mayor Yevgeni Nabokix - 3-cü batalyonun komandiri, Çittiyən - 1-ci batalyonun 
qərargah rəisi, baş leytenant O.V. Mirxayzarov - rota komandiri, V.N.Qarmoş - tank rotası komandiri, 
N.T.Hakopyan - rota komandiri, V.İ.Valilovski - rota komandiri, leytenant İ.S.Abraimov - tank əleyhinə 
batareya , kqmapcjiri, S.İ.Patkovski - mühəndis istehkam rotasının komandiri, leytenant O.V.Valezni - 3-cü tank 
rotasının komandiri, leytenant Xrinxua - kəşfiyyat bölməsinin rəisi, A.V.Smakin - tank bölməsinin komandiri, 
V.İ.Bondarpriyev - kəşfiyyat rəisinin müavini, A.İ.Kulov - radiokimyəvi bölməsinin rəisi və eləcə də daha 41 
nəfər milliyyətcə erməni olan kiçik rütbəli şəxslər. 

Hadisədən az müddət əvvəl Paris yaxınlığında gizli təlim düşərgəsi yaratmış "Asala" erməni terror 
təşkilatının 26 nəfərlik dəstəsi mayor Aşin Simonyanın başçılığı ilə Xankəndinə gəlmişdir. İllarion 
Allahverdiyanın başçılığı ilə yaradılmış özəyin üzvləri 366-cı alayın içərisində dayaqlarını yaradıb polkovnik 
Y.Zarviqarova nağd 36 min ABŞ dolları "hədiyyə" etmişlər. Həmin Zarviqarov fevralın 24-də general rütbəsi 
almışdır. Ermənilər 23 ədəd PDM, 3 ədəd ZSU-23-4, 8 ədəd D-30 və başqa döyüş texnikası əldə etmişlər. 
Alayın hərbi texnika və silahlarının təxminən 85 faizi ermənilərin əlinə keçmişdir. 

Xatırladaq ki, Xocalının bir gecədə Yer üzündən silinməsilə bağlı istər rəsmi səviyyədə, istərsə də qeyri - 
rəsmi səviyyədə, ayrı-ayrı qurumlar, cəmiyyətlər və vətəndaşlar tərəfindən dəfələrlə Avropa Şurasına, BMT-yə, 
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Məhkəməsinə, ATƏT-ə və digər beynəlxalq təşkilatlara müraciət olunmasına və 
məktublar göndərilməsinə baxmayaraq, hələ də dünya bu faciəni sükutla qarşılayır və gündəmə gətirmir. 

  
"Azərbaycan", 14 fevral 2006-cı il
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Xocalı faciəsini gözlərilə görən xarici jurnalistlər 
 

Tarix boyu ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı bir neçə dəfə qanlı cinayətlər və soy-qırım 
hadisələri törədilmişdir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki 
Xocalı şəhərində ermənilərin sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı ilə birlikdə törətdiyi cinayət də 
müharibələr tarixində az-az bənzəri olan hadisələrdəndir. Bir gecənin içərisində yüzlərlə günahsız insan 
qəddarlıqla məhv edildi. Xocalıda 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın və 63 uşaq qətlə yetirildi, 487 nəfər şikəst 
oldu, 1275 adam erməni əsirliyinin dəhşətlərindən keçdi. Həmin faciədə 150 nəfər itkin düşüb, şəhər Yer 
üzündən silinib. 

Şahidlər söyləyirlər ki, həmin gecə yüzlərlə qadın, uşaq və qoca güllələnmiş, meyitlərin çoxu təhqir 
olunmuş, başı kəsilmiş, dərisi soyulmuşdu. Hadisədən bir neçə gün sonra - fevralın 28-də hadisə yerinə 
vertolyotla gələnlər 500 metr radiusda ərazinin meyitlərlə örtüldüyünü görmüşlər. 

ASALA erməni terror təşkilatının fəal üzvlərindən biri Vazgen Sislyan Xocalıda azərbaycanlı uşaqların 
qətlə yetirilməsində əli olduğunu, mətbuatdan gizlətməmişdi. Hadisədən az sonra Ermənistanın prezidenti 
Robert Koçaryan Sislyanı Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı elan etdi. Xocalı faciəsinin iştirakçısı Daud 
Xeyriyanın Xocalı soyqırımı ilə bağlı kitabından: "martın 2-də "Qafqan" erməni qrupu 100-dən artıq türk 
meyitini yığıb, Xocalıdan təxminən 1 kilometr aralıdakı qəbiristanlıqda yandırdı... Axırıncı maşında mən 
alnından və əlindən yaralanmış on yaşlı qız uşağını gördüm. Sifəti göyərmiş bu qız uşağı aclığa, soyuğa və 
aldığı yaralara baxmayaraq hələ də sağ idi. Sakitcə nəfəs alırdı. Ölümlə çarpışan balaca qızın baxışlarını unuda 
bilmirəm...Bir qədər sonra Tiqranyan deyilən əsgər hərəkətsiz qızı götürüb meyitlərin üstünə atır. Sonra onları 
yandırdılar. Mənə elə gəlirdi ki, yanan meyitlərin arasından kimsə qışqırır, köməyə çağırırdı. Bundan sonra mən 
daha yeriyə bilmədim". 

Faciədən az sonra xarici kütləvi informasiya vasitələri hadisələri gözləri ilə görmək üçün bölgəyə gəlmiş, 
gördüklərindən heyrətlənmişlər. Onlar Xocalıda törədilən soyqırımı faktını təsdiq etməklə bərabər, ölkələrinin 
mətbuatında çıxış etmişlər. 

"Vaşinqton Post" qəzeti: "Dağlıq Qarabağın qurbanları Azərbaycan şəhərində basdırılmışlar. Qaçqınlar 
•danışırlar ki, ermənilər hücum edərkən yüzlərlə adam həlak olmuşdur. Həlak olanların yeddisinin cəsədini bu 
gün bizə göstərdilər. İkisi uşaq idi, ikisi isə qadın. 120 nəfər Ağdam hospitalındadır. Çoxlarının bədənində 
şişuclu silah yaraları var idi". 

"Times" qəzeti: "Erməni əsgərləri yüzlərlə ailəni qırıb-çatıblar. 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, insanları diri-diri yandırır, başlarının dərisini soyurdular. 
Dediyinə görə əri, qayını və oğlu qətlə yetirilmiş, qızı isə itkin düşmüşdür". 

"Times" qəzeti: Qırğının üstü açılmışdır. Anatoli Levin: "Dağlıq Qarabağda təpələrin üstündə 60-dan 
artıq - adamın o cümlədən qadınlar  və uşaqların cəsədləri tapılmışdır. Bu da erməni qoşunlarının azərbaycanlı 
qaçqınları qırıb-çatdıqlarını sübut edir. Yüzlərlə qaçqın indiyədək tapılmamışdır". 

"Times" qəzeti: "Çoxları şikəst olmuşdur, balaca bir qız uşağının isə yalnız başı tapılmışdı". 
"İzvestiya" qəzeti: "Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərmişdir. Yaşlı bir qadının üzünün 

yarısını kəsmişdilər. Kişilərin başlarının dərisi soyulmuşdu".  
"Sunday Times" qəzeti: Tomas Qolts erməni əsgərlərinin təşkil etdikləri qırğın haqqında xəbər verən ilk 

müxbir idi: "Xocalı kasıb, mağazaları boş, yolları çirkli və yaşıllıqsız şəhər idi. Bununla belə, yaxşı dövrlərdə 
torpağı əkib-becərən, toyuq-cücə saxlayan minlərlə azərbaycanlı yaşayırdı orada. Ötən həftə bu şəhər Yer 
üzündən silindi". 

"Financial Times" qəzeti: "Ermənilər Ağdama üz tutmuş qaçqınlar dəstəsini atəşə tutmuşlar. 
Azərbaycanlılar burada 1200-ə qədər meyit saydılar. Livanlı kinooperator təsdiq etdi ki, onun ölkəsinin varlı 
daşnak icması Qarabağa canlı qüvvə və silah göndərir". 

"İzvestiya" qəzeti: Mayor Leonid Kravets: "Mən təpənin üstündə yüzə yaxın meyiti öz gözlərimlə 
gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər yanda xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq və qoca meyidi 
görünürdü". 

Financial Times" qəzeti: "General Polyakov bildirdi ki, 366-cı alaydan olan 103 erməni hərbi 
qulluqçusu Dağlıq Qarabağda qalmışdır". 

"La Mond" qəzeti: "Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda qətlə yetirilmiş qadınlar və uşaqlar 
arasında başının dərisi soyulmuş, dırnaqları çıxarılmış üç meyit görmüşlər. Bu azərbaycanlıların təbliğatı deyil, 
reallıqdır". 
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
"Valer aktual" jurnalı: "Bu muxtar regionda erməni hərbi birləşmələri də, Yaxın Şərqdən gələnlər də ən 

müasir hərbi texnikanı, o cümlədən vertolyotları işlədə bilirlər. ASALA-nın Livarıda və Suriyada hərbi 
düşərgələri və silah-sursat anbarları var. Ermənilər Qarabağ azərbaycanlılarını məhv etmiş, yüzdən çox 
müsəlman - kəndində qırğın törətmişlər". 

"Kria L Evereman" jurnalı: "Ermənilər Xocalıya hücum etdilər. Bütün dünya eybəcər hala salınmış 
cəsədləri gördü". 

 
Rəsmiyyə RZALI  

 
"Azərbaycan", 14 fevral 2006-cı il 
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Xocalı faciəsi unudulmur 
 

İllər bir-birini əvəz etdikcə Xocalı faciəsi yaddaşlara məhək daşı kimi həkk olunur, onun yaraları qövr 
edir, insanlarda  düşmənə qatı nifrət hissi baş qaldırır.  

Faciənin ildönümü Ağstafa rayonunun bütün kənd və qəsəbələrində, idarə və müəssisələrində, əmək 
kollektivlərində kədərlə, hüznlə yad edilir, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım lənətlənir. Bu faciədə  erməni 
quldurları ilə yanaşı, imperiya ordusu da fəal iştirak etmişdir. Yüzlərlə dinc sakin, qocalar, uşaqlar, qadınlar ən 
dəhşətli, ən iyrənc üsulla qətlə yetirilmişlər.  

Xocalı soyqırımının on dördüncü ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 
geniş tədbirlər planı hazırlamışdır. Tədbirlər planına uyğun olaraq rayonun ayrı-ayrı yerlərində Xocalı faciəsi 
geniş qeyd ediləcəkdir. Rayon mədəniyyət şöbəsinin müdiri Gülgün Kərimov anım günlərinin keçirilməsi 
barədə qeyd etdi ki, Xocalı faciəsi fevral ayının əvvəlindən kənd mədəniyyət evlərində və digər mədəni-kütləvi 
yerlərdə anılmağa başlanmışdır. Xocalı soyqırımına həsr olunmuş matəm mitinqləri, xatirə gecələri keçirilir. 
Mərkəzi kitabxana sistemində isə sərgilər təşkil edilmişdir.  

Tədbirlər planına əsasən, fevralın 24-də rayonun ümumtəhsil müəssisələrində ilk dərslər Xocalı 
soyqırımına həsr olunacaqdır. Təhsil şöbəsinin müdiri Əkbər Süleymanov bildirdi ki, bu barədə bütün 
məktəblərə məlumat çatdırılmış, pedaqoji kollektivlər ilk dərsdə faciənin başvermə səbəblərindən, Azərbaycana, 
onun vətəndaşlarına yönəlmiş  qəsddən, qəfil hücumdan və qarı düşmənin hiylə və məkrindən söhbət açacaq, 
şagirdlərə vətənpərvərlik ruhunda böyüməyi, vətəni, torpağı sevməyi tövsiyə edəcəklər. Bununla yanaşı, bütün 
məktəblərdə Xocalı faciəsinə həsr edilmiş fotostendlər yaradılmış, məlumat guşələri  təşkil edilmişdir. Hər il 
olduğu kimi, rayonun Qaçaq Kərəm, Dağ Kəsəmən, Muğanlı, Köçəskər, Eynallı kənd, şəhər 1 saylı orta 
məktəblərində anım tədbirlərinə başlanmışdır. Onu da qeyd edim ki, şagird və müəllim kollektivləri təkcə öz 
məktəblərində deyil, həm də  fevralın 26-da rayon səviyyəsində keçiriləcək tədbirlərdə iştirak edəcəklər.  

Anım gününə 2-3 gün qalmış rayonun bütün idarə və müəssisələrində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş 
matəm mitinqləri, xatirə gecələri keçiriləcəkdir. İldönümlə əlaqədar Şəhidlər Xiyabanına ziyarət təşkil 
ediləcəkdir. 

 
Qəhrəman QURBANOV  

 
"Respublika", 14 fevral 2006-cı il 
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AVCİYA Xocalı soyqırımı ilə bağlı imzatoplama kampaniyasına başlayır 
 

Bu il Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümü tamam olur. 1992-ci ilin fevralın 26-da erməni quldurları 
keçmiş SSRİ-nin 366-cı alayının əsgər və zabitlərinin köməyi ilə Xocalı şəhərinin dinc əhalisinə qarşı divan 
tutdular. Yaşından və cinsindən asılı olmayaraq yüzlərlə insan məhv edildi. Erməni vəhşiləri qadınlara, uşaqlara, 
qocalara belə rəhm etmədilər. Bu quldurlarından qaçaraq canını qurtarmış insanların bir qismi Ağdama gedən 
yolda soyuqdan donub tələf oldular. Xocalı hadisələri Qarabağ münaqişəsinin daha da gərginləşməsinə, 
Azərbaycan xalqında erməni quldurlarına qarşı nifrətin daha da artmasına səbəb oldu. 

Həmin faciədən artıq 14 il keçir. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası 
hesab edir ki, Xocalı hadisələrinə həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq miqyasda lazımi qiymət hələ də 
verilməyib. 

Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası 
Xocalı hadisələrinin həm Azərbaycanda, eləcə də bütün dünyada lazımı səviyyədə qiymətləndirilməsi üçün 
geniş miqyaslı kampaniyaya başlayır. Bu tədbirlər çərçivəsində Assosiasiya öncə bütün Azərbaycanda 
imzatoplama kampaniyası həyata keçirir. Məqsədimiz həm ölkəmizdə, həm də xaricdə yaşayan milyonlarla 
Azərbaycanlıların imzasını toplayaraq Milli Məclis qarşısında Xocalı hadisələrinin rəsmən soyqırım kimi qəbul 
edilməsi barədə məsələ qaldırmaqdır. Sonrakı mərhələdə bu imzalar və Xocalı hadisələri barədə toplanan bütün 
materiallar sənədlər və videogörüntülər dünya ölkələrinin parlamentlərinə, müvafiq beynəlxalq təşkilatlara 
göndəriləcək. Bu təşkilatlar qarşısında Xocalı hadisələrinin rəsmən soyqırım kimi qiymətləndirilməsi tələbi 
qoyulacaq. Məqsədimiz gələn ilin fevralın 26-a qədər dünyanın bir neçə ölkəsində Xocalı hadisələrinin soyqırım 
kimi qiymətləndirilməsinə erməni vəhşiliyinin pislənilməsi barədə qərarların çıxardılmasına nail olmaqdır. Eyni 
zamanda. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası 2007-ci ildə Xocalı faciəsinin 
15 illiyi münasibətilə Bakıda Xocalı soyqırımı qurbanlarına həsr edilmiş memorial kompleksini ucaltmaq 
niyyətindədir. Bunun üçün Assosiasiya xüsusi müsabiqə elan edir. AVCİYA Xocalı soyqırımı ilə bağlı unikal 
sənədlər toplusu hazırlayıb. Həmin toplunun və Xocalı soyqırımı ilə bağlı AVCİYA-nın hazırladığı xüsusi 
internet saytının təqdimetmə mərasimləri bu il fevralın 24-də "Hyatt Regency" otelinin "Kaspian" zalında 
keçiriləcək. 

Kampaniyaya artıq yaxın vaxtlarda start veriləcək. Biz ölkə ictimaiyyətini, dövlət və qeyri-hökumət 
təşkilatlarmı, sadə insanları bizim təşəbbüsə qoşulmağa, Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olan Xocalı 
soyqırımının dünyada tanınması üçün əlindən gələni etməyə çağırırıq. Bu bizim hamımızın vicdan və 
vətəndaşlıq borcudur. 

 
BƏXTİYAR 

 
“525-ci qəzet”, 17 fevral 2006-cı il
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Xocalı faciəsi soyqırımı kimi tanınmalıdır 
 

Azərbaycan xalqının əbədi ağrısına çevrilmiş Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümü yaxınlaşır. 1992-ci ilin 
fevralın 26-da erməni quldurları keçmiş SSRİ-nin 366-cı alayının əsgər və zabitlərinin, xarici muzdluların 
köməyi ilə Xocalı şəhərinin dinc əhalisinə divan tutdular. Yaşından və cinsindən asılı olmayaraq yüzlərlə insan 
məhv edildi. Vəhşilər qadınlara, uşaqlara, qocalara da rəhm etmədilər. Canını qurtarmağa çalışan insanların bir 
qismi yollarda gülləboran edildi, soyuqdan donub tələf oldu. Qaniçənlər meyitlərə belə divan tutdular. 

Bu misilsiz soyqırım bütün dünyanı dəhşətə gətirsə də, faciəyə hələ də lazımi qiymət verilməyib. Bütün 
bunları nəzərə alaraq Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası Xocalı 
hadisələrinin bütün dünyada lazımi səviyyədə qiymətləndirilməsi üçün genişmiqyaslı kampaniyaya başlayır. 
Qurumun mediaya ünvanladığı məlumatda bildirir:  

— Kampaniya çərçivəsində məqsədimiz həm ölkəmizdə, həm də xaricdə yaşayan milyonlarla 
azərbaycanlının imzasını toplayaraq Milli Məclis qarşısında Xocalı hadisələrinin rəsmən soyqırım kimi qəbul 
edilməsi barədə məsələ qaldırmaqdır. Sonrakı mərhələdə bu imzalar və Xocalı hadisələri barədə toplanan bütün 
sənədlər və videogörüntülər dünya ölkələrinin parlamentlərinə, müvafiq beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcək, 
Xocalı hadisələrinin soyqırım kimi qiymətləndirilməsi tələbi qoyulacaq.  

Gələn ilin fevralın 26-a qədər dünyanın bir neçə ölkəsində Xocalı hadisələrinin soyqırım kimi 
qiymətləndirilməsinə, erməni vəhşiliyinin pislənilməsi barədə qərarlar çıxardılmasına nail olmağa çalışacağıq.  

Assosiasiya 2007-ci ildə — Xocalı faciəsinin 15 illiyi münasibətilə Bakıda Xocalı soyqırımı qurbanlarına 
həsr edilmiş memorial kompleks ucaltmaq niyyətindədir. Bunun üçün assosiasiya xüsusi müsabiqə elan edir. 
AVCİYA Xocalı soyqırımı ilə bağlı nadir sənədlər toplusu da hazırlayıb. Həmin nəşrin və Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı internet saytının təqdimetmə mərasimləri bu il fevralın 24-də “Hyatt Regency” otelinin “Kaspian” 
salonunda keçiriləcək.  

Müraciətin sonunda deyilir:  
— Kampaniyaya yaxın vaxtlarda start veriləcək. Biz ölkə ictimaiyyətini, dövlət və qeyri-dövlət 

təşkilatlarını, sadə insanları bizim təşəbbüsə qoşulmağa, Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olan Xocalı 
soyqırımının dünyada tanınması üçün əlindən gələni etməyə çağırırıq. Bu, bizim hamımızın vicdan və 
vətəndaşlıq borcudur. 

 
R. TAHİR 

 
“Xalq qəzeti”, 18 fevral 2006-cı il  
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Xocalı soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli cinayətlərindəndir 
 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycan xalqının tarixinə qara hərflərlə yazılmışdır. 

Həmin gecə erməni silahlı dəstələri SSRİ dövründə Xankəndi şəhərində yerləşmiş, komanda və şəxsi heyətinin 
xeylisi ermənilərdən ibarət olan 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbçilərinin köməyi ilə Xocalı 
şəhərini yerlə-yeksan etmişlər.  

Xatın, Liditsa, Oradur soyqırımları kimi, Xocalı faciəsi də insanlıq tarixinə düşmüş qanlı olaydır. Erməni 
təcavüzkarların Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri bu növbəti kütləvi qırğın 613 nəfərin, o cümlədən 106 
qadının, 63 uşağın, 70 qocanın həyatına son qoydu. 1275 dinc sakin əsir götürüldü, 150 nəfərin taleyi isə hələ də 
məlum deyildir.  

Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına görə, dörd gün ərzində Ağdama Xocalıda 
qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, onlarca meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar 
edilmişdir. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) məhkəmə-tibbi ekspertizasından 
keçirilmişdir. Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə 
qəlpə yaraları səbəb olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurularaq öldürülmüşdür. Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın 
baş dərisinin soyulması faktını da qeydə almışdır.  

Bu soyqırımı aktı nəticəsində bəzi ailələr bütünlüklə məhv edilmiş, mülki əhali görünməmiş qəddarlıqla 
qətlə yetirilmiş, əsir götürülənlərə amansız işgəncələr verilmişdir. Həmin əməllərin qabaqcadan düşünülmüş 
qaydada, milli əlamətinə görə insanların tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi 
beynəlxalq hüquqa və dövlətdaxili hüquqa əsasən məhz soyqırımı olduğunu sübut edir. Erməni cəlladlarının 
törətdikləri bu vəhşilik və vandalizm aktı bəşəriyyətin əsil soyqırımı kimi tanıdığı və yuxarıda adı çəkilən 
faciələrlə eyni səviyyədə qiymətləndirilməlidir. Dünyanın sülhsevər insanları, sivil dövlətləri, nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq ictimaiyyət bu acı həqiqəti bilməli, insanlığa qarşı törədilən bu cinayət öz 
hüquqi qiymətini almalıdır. Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və 
ən ağır beynəlxalq cinayət sayılır. BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə 
qəbul edilmiş və 1961-ci ildə qüvvəyə minən Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və təqsirkarların 
cəzalandırılması haqqında Konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunmuşdur. Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı həmin Konvensiyada təsbit edilmiş soyqırımı cinayətini təşkil edən bütün 
əməllər tətbiq olunmuşdur. Bu işğalçı ölkənin yürütdüyü terrorçuluq siyasəti uzun illərdir ki, dünya 
ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir. Halbuki, beynəlxalq hüquq normalarına, BMT-nin və ATƏT-in 
prinsiplərinə görə, dövlətlərin sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət edilməlidir, ərazi bütövlüyünün və 
suverenliyin pozulması yolverilməzdir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının 
qeyd-şərtsiz azad edilməsi barədə dörd qətnamə qəbul etsə də, işğalçı Ermənistan bunları hələ də yerinə 
yetirmir.  

Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddət ərzində erməni millətçilərinin və onların havadarlarının 
Azərbaycan xalqına qarşı apardığı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və qanlı səhifəsi idi. Bu 
mənfur siyasət xalqımıza saysız-hesabsız müsibətlər və əzab-əziyyətlər gətirmişdir.  

Xocalı soyqırımını törətməklə erməni millətçiləri məkrli məqsədlər güdürdü: xalqımızı qorxutmaq, 
vahimə yaratmaq, onun mübarizə əzmini qırmaq, torpaqların işğalı faktı ilə barışmağa məcbur etmək. Lakin 
hiyləgər və amansız düşmən məqsədinə çata bilmədi. Xocalı müdafiəçiləri qəddar düşmənlə mübarizədə 
əyilmədilər, qəhrəmanlıqla vuruşaraq Vətənə sədaqət nümunəsi göstərdilər.  

Xocalı faciəsindən danışarkən o zamankı 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. 1994-cü ildən 
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan hökuməti və parlamenti erməni millətçilərinin 
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 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 ardıcıl tədbirlər görmüşdür. Məqsəd Xocalı faciəsinə beynəlxalq hüquqi-siyasi 
qiymət verilməsinə, onun təşkilatçılarının, ideoloqlarının və icraçılarının dünya ictimaiyyətinin gözündə ifşasına 
və cəzalandırılmasına nail olmaqdır. Bu, bir tərəfdən Xocalı müdafiəçilərinin və şəhidlərinin ruhu qarşısında 
bizim insanlıq və vətəndaşlıq borcumuzdur. Digər tərəfdən isə, insanlığa qarşı yönəlmiş bu cür qəddar 
cinayətlərin gələcəkdə təkrar olunmaması üçün mühüm şərtdir.  

Xocalı faciəsi haqqında xarici mətbuatın yazdıqlarından:  
“Krua l'Eveneman” jurnalı (Paris), fevral 1992-ci il: “Ermənilər Xocalıya hücum etmişlər. Bütün dünya 

eybəcər hala salınmış meyitlərin şahidi oldu”.  
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“Sandi Tayms” qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il: “Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv etmişlər”.  
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”.  
“Faynənşl Tayms” qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: “General Polyakov bildirmişdir ki, 366-cı alayın 

103 nəfər erməni hərbçisi 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 çıxarılmış 3 nəfəri görmüşlər. Bu, azərbaycanlıların 
təbliğatı deyil, bu, reallıqdır”.  

“İzvestiya” (Moskva), 13 mart 1992-ci il: “Mayor Leonid Kravets: Mən şəxsən təpədə yüzə yaxın meyit 
gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq, qocalar görünürdü”.  

“Valer aktuel” jurnalı (Paris), 14 mart 1992-ci il: “Bu “muxtar regionda” erməni silahlı dəstələri Yaxın 
Şərqdən çıxmışlarla birlikdə müasir texnikaya, o cümlədən vertolyotlara malikdirlər. ASALA-nın Suriya və 
Livanda hərbi düşərgələri və silah anbarları vardır. Ermənilər yüzdən artıq müsəlman kəndlərində qırğınlar 
törədərək, Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv etmişlər”.  

R.Patrik, İngiltərənin “Fant men nyus” teleşirkətinin jurnalisti (hadisə yerində olmuşdur): “Xocalıdakı 
vəhşiliklərə dünya ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz”.  

Azərbaycan Milli Məclisi hər il fevralın 26-nı “Xocalı soyqırımı günü” elan etmişdir. Həmin gün bütün 
Azərbaycan Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edir.  

Doğma yurdlarından didərgin düşmüş və Azərbaycanın 48 rayonuna səpələnmiş Xocalı sakinləri bu gün 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün dəf edilməsi, ölkənin 
ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi ümidi ilə yaşayırlar. Onlar dünya xalqlarına, dövlətlərinə, beynəlxalq 
təşkilatlara haqq-ədaləti və həqiqəti müdafiə etmək, Xocalıda törədilmiş soyqırımını pisləmək barədə 
müraciətlər edirlər.  

Xocalı soyqırımının günahkarları, təşkilatçıları və icraçıları layiqli cəzalarına çatmalıdırlar. Cinayət 
cəzasız qala bilməz. 

 
AzərTAc  

 
18 fevral 2006-cı il 
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Kanada Azərbaycanlıları Assosiasiyaları Federasiyası Xocalı 
faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar silsilə tədbirlər keçirir 

 
AzərTAc xəbər verir ki, Kanada Azərbaycanlıları Assosiasiyaları Federasiyası Xocalı soyqırımının 14-cü 

ildönümü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirir.  
Federasiyadan verilən məlumatda bildirilir ki, təşkilat tərəfindən bu il Xocalı soyqırımına həsr olunmuş 

xüsusi məlumat nəşr etdirilərək Kanada parlamenti başda olmaqla müvafiq nazirliklərə, beynəlxalq təşkilatlara 
göndərilmişdir. Məlumatda XX əsrin ən dəhşətli faciəsi, bəşər tarixinin ağır cinayətlərindən biri - Xocalı 
soyqırımı barəsində bütün faktlar əksini tapmışdır. Bu gərəkli işdə Federasiyaya daxil olan Azərbaycan 
təşkilatları, ayrı-ayrı həmvətənlərimiz, xüsusilə də Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyi yaxından kömək 
göstərmişlər.  

Təşkilat faciə günü də kütləvi tədbirlər təşkil edəcəkdir.  
Federasiyanın dünya azərbaycanlılarına ünvanladığı müraciətdə Azərbaycanımızın ən ağrılı məsələsi olan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq təşkilatların gündəmində daha çox müzakirə olunduğu bir vaxtda 
Xocalı soyqırımını dünya ölkələri parlamentləri və rəsmi qurumları tərəfindən tanınması üçün hər bir 
azərbaycanlı fəal olmağa, Azərbaycan naminə birgə mübarizəyə çağırılır. 

 
AzərTAc 

 
20 Fevral, 2006 
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Xocalı faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar silsilə tədbirlər keçirilir 
 
Əzizbəyov Rayon İcra Hakimiyyətindən (RİH) AzərTAc-a verilən məlumata görə, Xocalı soyqırımının 

14-cü ildönümü ilə bağlı hazırlanmış plana əsasən, rayonun bütün idarə, müəssisə və təşkilatlarında, tədris 
ocaqlarında silsilə tədbirlər keçirilir.  

RİH ərazidə məskunlaşmış 32 Xocalı ailəsinin iştirakı ilə anma mərasimi keçirəcək və onlara maddi 
yardım edəcəkdir.  

Tədris müəssisələrində ədəbi-bədii gecələr, faciənin şahidləri ilə görüşlər, inşa yazı müsabiqəsi keçirilir, 
ədəbi-bədii kompozisiyalar göstərilir, stend və guşələr yaradılır. Fevralın 25-də bütün orta məktəblərdə xüsusi 
dərslər təşkil ediləcəkdir.  

Mədəniyyət müəssisələrində mövzu ilə bağlı bədii və sənədli filmlər göstərilir, fotosərgilər təşkil olunur.  
Məscidlərdə faciə qurbanlarının ruhuna dualar oxunacaq, ehsanlar veriləcəkdir.  
Fevralın 26-da ictimaiyyət nümayəndələrinin Xətai rayonu ərazisində Xocalı faciəsi qurbanlarının 

xatirəsinə ucaldılmış abidəyə və Şəhidlər xiyabanına ziyarəti təşkil ediləcək, həmin gün saat 17:00-da günahsız 
qurbanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılacaqdır. 

 
AzərTAc 

 
21 Fevral, 2006  
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Xocalı soyqırımının qurbanları yad edilir 
 

Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətindən (RİH) AzərTAc-a bildirmişlər ki, Xocalı soyqırımının 14-cü 
ildönümü ilə bağlı hazırlanmış plana əsasən, tədris müəssisələrində qanlı faciəyə həsr olunmuş ədəbi-bədii 
kompozisiyalar göstərilir, bu mövzuda şer və inşa yazı müsabiqələri keçirilir, məktəblərdə sərgi və stendlər 
təşkil edilir, xüsusi dərslərdə soyqırımının mahiyyəti və səbəbləri açıqlanır.  

Kitabxanalarda mövzu ilə əlaqədar foto və rəsm sərgiləri, mədəniyyət saraylarında və kinoteatrlarda isə 
tamaşaların, bədii və sənədli filmlərin nümayişi təşkil edilmişdir.  

İdarə və təşkilatlarda Xocalı soyqırımı ilə bağlı mühazirələr aparılır, anma mərasimləri keçirilir, 
məscidlərdə mərasimlər faciə qurbanlarının ruhuna dualar oxunur.  

RİH ərazidə məskunlaşmış 9 Xocalı ailəsi və 1992-ci ildə bu şəhərdə gedən qanlı döyüşlərdə 
qəhrəmancasına həlak olmuş Qobustan qəsəbəsi sakininin ailə üzvlərinin iştirakı ilə tədbir keçirəcək və onlara 
maddi yardım göstəriləcəkdir.  

Fevralın 26-da rayon ictimaiyyətinin Xətai rayonunda ucaldılmış “Xocalı harayı” abidəsinə və Şəhidlər 
xiyabanına ziyarəti təşkil ediləcək, saat 17:00-da soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
anılacaqdır. 

 
AzərTAc 

 
21 Fevral, 2006 
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DAK bütün dünyaya Xocalı faciəsini anladacaq 
 

Həvva Məmmədova: "Dünyadakı 50 milyon azərbaycanlının hər biri terrora yox" deməlidir" 
 

Fevralın 26-da düz 14 il əvvəl yerlə yeksan edilən bir faciənin ildönümü olacaq. Qeyd edək ki, 
Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının köməkliyi ilə 1992-ci ildə erməni qaniçənləri Azərbaycanın Xocalı 
şəhərinə daxil olaraq dinc sakinləri qətliama məruz qoydular. Amma təəssüflər olsun ki, faciədən 14 il 
ötməsinə baxmayaraq, dünya ictimaiyyəti ermənilərin azərbaycanlıların başına gətirdiyi fəlakətlərə göz 
yumur və təcavüzkarı həqiqi adı ilə çağırmır. 

 
Hər il olduğu kimi, bu il de Dünya  Azərbaycanlıları Konqresi dünyanın bir sıra ölkələrində etiraz 

aksiyalarının keçirilməsini planlaşdırıb. Bu barədə məlumat verən DAK Qadınlar Şurasının sədri, millət vəkili 
Həvva Məmmədova bildirir ki, əvvəlki aksiyalardan fərqli olaraq budəfəki etiraz tədbirləri daha böyük effekt 
doğura bilər. Çünki bu istiqamətdə kifayət qədər böyük iş görülüb. 

DAK-ın Xocalı soyqırımının 14 illiyi ərəfəsində Terrora yox" kampaniyası aparmağı planlaşdırdığını 
deyən millət vəkilinin sözlərinə görə, artıq üç aydır ki, bu tədbirin keçirilməsi istiqamətində geniş hazırlıq işləri 
görülüb: "Bu məqsədlə təşkilat komitəsi də yaradılıb və DAK-ın incəsənət işləri üzrə müavini Xəzər Emin və 
Mənsur bəy sədr seçilib. Eyni zamanda bu işlər üzrə məsul katib də mənəm. Bilirsiniz ki, Xocalı soyqırımının 
14 illiyi ilə bağlı DAK 15 ölkədə aksiyanın keçirilməsini planlaşdırır. Amerika, Kanada, Brüssel, Haaqa,   
Almaniya, Türkiyə və ümumiyyətlə, bir sıra ölkələrdə keçirilməsi nəzərdə tutulan aksiyaların təşkili ilə bağlı 
Brüsseldə də çox böyük iş aparılıb. Burada parlamentin binası qarşısında böyük bir aksiya və mətbuat 
konfransının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bütün bu tədbirlərin keçirilməsində əsas məqsəd odur ki, XX əsrdə 
Azərbaycanın qan yaddaşına həkk olunmuş faciələr dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılsın". 

XX əsrdə ermənilərin dəfələrlə Azərbaycana qarşı qətliamlar törətmələrinə baxmayaraq, onların tamamilə 
cəzasız qalan bir dövlət olduğunu sübut etmək üçün aksiyaların keçirilməsinin vacibliyini vurğulayan 
H.Məmmədova deyir ki, ötən əsrdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı həm ərazi iddiaları, həm də Qarabağdan və 
İrəvandan köçürülmüş soydaşlarımızın başına gətirilən müsibətləri bəşəriyyətə çatdırmaq üçün aksiyaların 
yüksək səviyyədə baş tutmasına böyük ehtiyac var: "Biz təkcə XX əsrdə 1905-07, 1918-20, 1948-53, en 
nəhayət, 1988-ci il faciələrini yaşamalı olmuşuq. Həm Ermənistan, həm də Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsindən köçürülən soydaşlarımızın başına gətirilən müsibətlər dünyaya çatdırılmalıdır. Biz Xatın, Babiyar, 
Piliçilis, Sonqimi kimi faciələrdən daha dəhşətli olan Xocalı faciəsini yaşamışıq. Biz Xocalı soyqırımından 
danışarkən elə bil faciə 14 il əvvəl deyil, bu an baş verib. Yalnız təsadüf nəticəsində Xocalıdan olan çox az 
sayda vətəndaşımız sağ qalıb ki, bu insanlar canlı tarixdir. XX əsrdə Xocalı üç dəfə yerlə yeksan edilmiş, əhalisi 
didərgin salınmış bir ərazidir. Bu baxımdan aksiyanın daha çox təsir etməsi istiqamətinə görə effektiv iş 
görülmüşdü. Dünyada yaşayan 50 milyon azərbaycanlının hamısı bu aksiyanın effektiv reaksiya doğurmasına 
çalışmalıdır. Tək bir Xocalı faciəsi yetər ki, bəşəriyyəti ayağa qaldırıb, ona Ermənistanın təcavüzkar dövlət 
olduğunu qəbul etdirəsən. Məqsədimiz Ermənistanın təcavüzkar dövlət olduğunu və onun bu gün tutduğu 
mövqeyi bəşəriyyətin qarşısında ifşa etməkdir. Ona görə də dünyanın bütün bölgələrində yaşayan 
azərbaycanlılar aksiyalarda iştirak edib öz sözlərini deməlidir". 

Millət vəkili hesab edir ki, bu məsələdə medianın da üzərinə böyük iş düşür; "Şübhəsiz ki, bu gün daha 
çox məsuliyyət media mənsublarının üzərinə düşür. Media mənsubları təkcə ölkə daxilində aldıqları 
informasiyalarla kifayətlənməməli, eyni zamanda dünyada yaşayan soydaşlarımızla əlaqə saxlamalı, onlara 
Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmalıdır. Xocalı soyqırımı ilə bağlı müxtəlif elektron versiyaları var ki, onların 
vasitəsilə müxtəlif informasiyalar ötürmək imkanı yaranır. Ermənistandan dünyanın müxtəlif ölkələrinə hər gün 
nə qədər yalan informasiyalar ötürülür. Amma biz bu sahədə təcavüzkarlara uduzuruq. Bu zəifliyi aradan 
qaldırmaq məqsədilə biz gərək hər gün Ermənistan haqqında informasiyalarımızı xarici dövlətlərə çatdıraq. 
Hesab edirəm ki, damarında azərbaycanlı qanı axan hər bir şəxs bu işə səfərbər olmalıdır. Mən bu ərazidən 
seçilmiş bir millət vəkili kimi təkcə bu məsələni düşünmürəm. Xocalı ilə bağlı yazılarla yanaşı, xaricdə 
olduğum zamanlarda faciə haqqında sözümü də demişəm. Hesab edirəm ki, nə qədər ki, Xocalını işğaldan azad 
etməmişik, nə qədər ki, doğma torpaqlarımıza qayıtmamışıq, o vaxta kimi hər birimiz öz yerimizdə bir əsgər 
olmalıyıq. Bu baxımdan hesab edirəm ki, hazırda planlaşdırılan aksiya 14 il ərzində müşahidə etdiyimiz 
tədbirlərdən təşkilati baxımdan ciddi şəkildə fərqlənəcək". 

GÜLTƏKİN 
 

“Xalq Cəbhəsi”, 21 fevral 2006-cı il 
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Xocalı soyqırımı bəşər tarixinin ən dəhşətli faciəsidir 
 

Sənan Hüseynov: "Soyqırımın 14-cü ildönümündə bir sıra tədbirlər keçirəcəyik" 
 
Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümü ilə əlaqədar Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş Üzrə Dövlət 

Komitəsi bir sıra təbdirlər planı həyata keçirəcək". Bu barədə Komitənin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sənan 
Hüseynov qəzetimizə açıqlama verərkən bildirib: "Azərbaycan xalqı çoxəsrlik tarixində bir çox bəlalarla 
rastlaşmışdır. Müxtəlif mərhələlərdə böyük faciələr baş vermişdir. Bu faciələrdən biri də erməni qəsbkarlarının, 
işğalçılarının xalqımıza qarşı davam edən təcavüzüdür.  

Həmin işğalçılıq siyasətinin nəticəsində də torpaqlarımızın bir hissəsinin düşmən tapdağı altında qalması, 
insanlarımızın həlak olması baş vermişdir. Onu da qeyd edək ki, Xocalı faciəsi bunların ən dəhşətlisidir. 1992-ci 
il fevralın 26-sı Azərbaycan xalqının tarixinə soyqırım qanlı faciə kimi yazılıbdır. Ermənilər 366-cı motoatıcı 
alayın köməyi ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək, minlərlə dinc sakinimizi xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirdilər. 
Neçə-neçə ailələr başsız, ata-anasız qaldı. Faşizm ideologiyasına bürünmüş ermənilər həmin gün bəşəriyyətdə 
ən böyük fəlakətlərdən birinə imza atdılar. Onlar, hətta qocalara, qadınlara, uşaqlara da aman vermədilər. 
Faciənin böyüklüyünü bütün dünya ictimaiyyəti də görür və bilir. Amma ikili standartlar faciəyə əsl hüquqi 
siyasi qiymət verilməsinə mane olur. Xocalı faciəsinin baş verdiyi vaxtlarda o zamankı iqtidarın qətiyyətsizliyi 
bu faciənin dünyaya çatdırılmasının qarşısını aldı. Bunun müqabilində isə xaricdəki erməni lobbisi Xocalı 
faciəsini saxtalaşdırmağa, öz xeyirlərinə yozmağa cəhdlər etdi. Yalnız ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 
xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəldikdən sonra, Xocalı faciəsində ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı 
həyata keçirdiyi soyqırım aktı təsbit olundu. Ona görə də, Heydər Əliyevin sayəsində Xocalı soyqırımının 
dünyaya tanıdılması yönündə xeyli işlər görüldü. Ümummilli lider faciənin hər ildönümündə Xocalı soyqırımı 
ilə bağlı xalqa müraciətlər etdi. O, faciənin bütün azərbaycanlıların qan yaddaşına çevrildiyini vurğuladı".  

Sənan Hüseynov daha sonra bildirdi ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin qoyduğu bu ənənə bu gün də 
davam etdirilir: "Cənab Prezident İlham Əliyev başda olmaqla xalqımız Xocalı faciəsinin ildönümünü qeyd 
edir. Bunun üçün də respublikada xüsusi tədbirlər planı həyata keçirilir. Bu il Xocalı soyqırımının 14-cü 
ildönümü ilə əlaqədar Xocalıda şəhid və əlil olmuş, o cümlədən, girovdan azad edilmiş köçkünlər 
müəyyənləşdirilib. Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş Üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həmin ailələrə maddi 
yardımlar göstəriləcək. O cümlədən, Komitənin yerli istehsalat kombinatlarının istehsal etdiyi məhsullar, 
həmçinin, beynəlxalq təşkilatların müxtəlif yardımları və digər yardımlar da var ki, bütün bunlar tədbirlər 
zamanı Xocalı sakinlərinə paylanılacaqdır. Bundan əlavə, Xocalıların kompakt yaşadıqları yaşayış sahələrində, 
o cümlədən, Qızılqum sanatoriyasında, Novxanı pansionatında, Mərdəkan "Günəşli" sanatoriyasında, Xətai 
rayonunda yerləşən mədəniyyət sarayında komitənin və rayon icra hakimiyyətlərinin xətti ilə tədbirlər planı 
keçiriləcəkdir". 

 
Rövşən RƏSULOV 

 
“Səs”, 21 fevral 2006-cı il 
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İtaliyada Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir 
 
Azərbaycanın Romadakı səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, fevralın 21-də bu şəhərdə İtaliya 

hökumətinin, ictimai-siyasi təşkilatların, diplomatik korpusun, kütləvi informasiya vasitələrinin, eləcə də 
Azərbaycan diasporu nümayəndələrinin iştirakı ilə Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir 
keçirilmişdir.  

Səfir Emil Kərimov Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının tarixindən, xüsusən də 1988-ci 
ildən başlanan təcavüz siyasətinin acı nəticələrindən danışmış, Xocalı faciəsində beynəlxalq sənədlərdə 
soyqırımı cinayətinə dair bütün əlamətlərin olduğunu bildirmişdir. O, Azərbaycan hökumətinin bu hadisələrin 
dünya ictimaiyyəti tərəfindən soyqırımı kimi tanınması istiqamətində iş apardığını diqqətə çatdırmışdır.  

Sonra vaxtilə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin Aqo qrupuna rəhbərlik etmiş səfir Pyetro Erkole Aqo 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi barədə məlumat vermiş, problemin sülh 
yolu ilə aradan qaldırılacağına ümid etdiyini bildirmişdir.  

Xocalı faciəsinin dəhşətlərindən danışan Türkiyənin İtaliyadakı səfirliyinin müşaviri Namik Erkül türk 
xalqının Azərbaycanın dərdinə şərik olduğunu bildirmişdir.  

Daha sonra İtaliyadakı Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri - BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatının əməkdaşı Elxan Əliyev və Padova Universitetinin tələbəsi, Azərbaycan-İtaliya Dostluq 
Assosiasiyasının sədri Zaur Fərhadov Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən danışmış, dünya ictimaiyyətini 
münaqişənin həllində konstruktiv mövqe tutmağa və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında 
Ermənistana təsir göstərməyə çağırmışlar.  

Tədbirdə Xocalı soyqırımından bəhs edən “Erməni terroru” (“Armenian terror”) filmi, habelə faciəni əks 
etdirən fotosərgi nümayiş etdirilmiş, iştirakçılara materiallar və DVD-lər paylanmışdır.  

Səfirliyin Xocalı soyqırımı ilə bağlı ingilis və italyan dillərində hazırladığı məlumat dövlət qurumlarına, 
mətbuat orqanlarına, ictimai təşkilatlara və diplomatik korpusa göndərilmişdir. 

 
AzərTAc 

 
22 Fevral, 2006 
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Küveytdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçiriləcəkdir 
 
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat mərkəzindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, XX əsrdə bəşəriyyətə qarşı 

törədilmiş ən qanlı cinayətlərdən olan Xocalı soyqırımı ilə bağlı Küveytdə tədbirlər keçiriləcəkdir.  
Ölkəmizin Küveytdəki səfirliyinin Xocalı soyqırımına, ümumiyyətlə, Ermənistanın Azərbaycana 

təcavüzünə dair hazırladığı məlumatların, ərazimizin 20 faizinin işğal altında olmasını göstərən xəritənin əks 
olunduğu şəkilli braşur Küveytin dövlət idarələrinə, ictimaiyyət nümayəndələrinə, diplomatik korpusa 
göndəriləcəkdir.  

Bundan əlavə, faciəyə dair xüsusi məlumat hazırlanaraq Küveytdəki yerli və xarici kütləvi informasiya 
orqanlarına paylanacaq, erməni vəhşiliklərini əks etdirən fotosərgi təşkil olunacaqdır.  

Səfirlik Xocalı soyqırımına dair filmin Küveyt televiziyalarında nümayiş etdirilməsi istiqamətində iş 
aparır. 

 
AzərTAc 

 
22 Fevral, 2006 
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ABŞ-da Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbirlər keçiriləcək 
 
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat mərkəzindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Xocalı soyqırımının 14-cü 

ildönümü ilə əlaqədar Vaşinqtonda bir sıra tədbirlər keçiriləcəkdir.  
Fevralın 24-də ABŞ-dakı azərbaycanlı və türk icmalarının nümayəndələrinin Ermənistan səfirliyi 

qarşısında keçirəcəyi piketdə bu ölkənin Azərbaycana təcavüzünü pisləyən şüarlar səsləndiriləcək, plakatlar 
nümayiş etdiriləcəkdir.  

Bundan əlavə, ölkəmizin ABŞ-dakı səfirliyi və ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə 
Vaşinqtondakı Corctaun Universitetində jurnalist Feliks Sersvadzenin tarix boyu ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı əməllərindən bəhs edən “Unudulmuş soyqırımı” kitabının təqdimatı 
keçiriləcəkdir.  

Səfirlik Xocalı soyqırımı ilə bağlı ABŞ Konqresinə növbəti müraciət göndərməyi planlaşdırır 
 

AzərTAc 
 

22 Fevral, 2006 
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YAP beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərib 
 
Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Xocalı faciəsinin 14-cü ildönümü ərəfəsində BMT-nin baş katibi cənab 

Kofi Annan, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri cənab Karel De Quxt, Avropa Şurasının baş katibi cənab Terri 
Devis və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri cənab Rene van der Lindenə məktub ünvanlayaraq, 
sözügedən soyqırımın ümumbəşəri faciə-genosid kimi qiymətləndirilməsinə və bu hadisənin əsl mahiyyətinin 
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına, günahkarların cəzalandırılmasına köməklik göstərilməsini xahiş edib. Bu 
haqda məlumat "525"-ə YAP-ın mətbuat xidmətindən daxil olub. Məktubda qeyd olunur ki, 1992-ci il fevralın 
25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri Xankəndində yerləşən keçmiş Sovet İttifaqına məxsus  
366-cı alayın köməyi ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək dinc əhaliyə amansız divan tutub. Yerlə yeksan edilən 
Xocalıda 613 nəfər qətlə yetirilib. Qətlə yetirilənlərin 106 nəfəri qadın, 83 nəfəri isə azyaşlı uşaq olub. 56 nəfər 
xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib. Qanlı faciə zamanı 1000 nəfərdən çox şəhər sakini yaralanıb, şikəst edilib, 
1275 nəfər girov götürülüb. Onların 700 nəfəri hələ də erməni əsirliyindədir. 

Məktubda sonra qeyd olunur ki, beynəlxalq ictimaiyyətin bu hadisələrə vaxtında hüquqi və siyasi qiymət 
verməməsi təcavüzkarı daha da azğınlaşdırıb. Nəticədə Ermənistan Dağlıq Qarabağ bölgəsi də daxil olmaqla 
Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal edib, 1 milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı doğma torpaqlarından 
didərgin salınıb.  

Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinə ünvanlanmış müraciətdə daha sonra bildirilir ki, beynəlxalq 
qurumlar və dünya ictimaiyyəti terrorçuluğu və millətçilik ideologiyasını dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmış 
təcavüzkar Ermənistanı dayandırmalı və bu gün də davam edən erməni işğalına son qoymalıdır. 

 Onu qeyd edək ki, YAP rəhbərliyi və üzvləri fevralın 25-də Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış 
abidəni ziyarət etdikdən sonra R.Behbudov adına Mahnı Teatrında anma mərasimi keçirəcək. Azərbaycanda 
akkreditasiya olunmuş bütün beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə və xarici ölkələrin səfirlərinə anım 
mərasiminə qatılmaq üçün dəvətlər göndərilib. 

 
Kamil HƏMZƏOĞLU 

 
“525-ci qəzet”,  22 fevral 2006-cı il 
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Xocalı soyqırımı - əsrin dəhşətli faciəsi 
 

Xocalı soyqırımından 14 il keçir 
 
Xocalı...Göz dağımız, nisgilimiz Xocalı... Adın çəkiləndə hər kəsin qəlbindən "bu faciəni törədənlərə 

amansız ölüm!" fəryadı püskürür. Misli görünməmiş bu qırğında xüsusi qəddarlıqla öldürülənlərin, 
yandırılanların, yaralananların, ömürlük şikəst edilənlərin və yaşadıqca bu dözülməz ağrının acısını qəlblərində 
gəzdirənlərin harayı hadisədən 14 il ötməsinə baxmayaraq, "ədalətli, humanist Avropaya", dünya ölkələrinə 
çatmır. Bu ədalətsizliyin nəticəsidir ki, bu gün "dünyada sülh yaratmağa, haqqı bərpa etməyə çalışan" Avropa 
Şurası ermənilərin fitvası ilə Azərbaycana qarşı ədalətsiz qətnamə qəbul edir. Bu haqsızlığın davamıdır ki, əsrin 
ən böyük Xocalı faciəsindən illər ötsə də, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı yeritdiyi 2 əsrə yaxın soyqırımı 
siyasəti dünya ölkələri və Avropa tərəfindən tanınmır və pislənmir. Ölkəmizə qarşı bu biganəliyin nəticəsidir ki, 
Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə dair BMT-nin qəbul etdiyi 4 qətnamənin müddəalarına əməl etmədiyi üçün 
Ermənistana qarşı bu günə kimi heç bir sanksiya tətbiq olunmayıb. Xocalı faciəsinin törədilməsində təkcə 
Ermənistan deyil, onların arxasında dayanan və bilavasitə bu qətliamda iştirak edən Rusiya, onun  qaniçən  
rəhbəri M.Qorbaçov günahkardır. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsinə biganə, soyuq münasibətin 
nəticəsidir ki, bu gün prezidentlərin Fransa görüşündə R.Köçəryan biabırçı bəhanə ilə danışıqları yarımçıq 
qoyub qaçır və "ədalətli Avropa" bu məsələyə öz münasibətini bildirmədən susur. Xocalı soyqırımı da bu 
məntiqin davamı və nəticəsidir. Xocalıdan sonra 8 rayonumuzun işğal olunaraq yandırılmasına, bunun 
nəticəsində 1 milyondan artıq soydaşımızın qaçqın və köçkün vəziyyətinə salınmasına dünya ölkələri biganə 
qalırsa, bu hal xalqımızın başına gətiriləcək sonrakı daha ağır faciələrə zəmin yaradır. 

Azərbaycanın faciəsi 1813-cü il Gülüstan və 1828-ci il Türkmənçay müqavilələri ilə başlanmışdır. Bu 
müqavilələrə görə İran və Rusiya arasında ikiyə bölünmüş Azərbaycan o dövrdən müxtəlif vaxtlarda 
soyqırımlarına, deportasiyalara məruz qalmışdır. Elə həmin vaxtlarda İrandan 40 min erməninin Azərbaycana 
köçürülməsi gələcəkdə xalqımızı soyqırımı qurbanlarına çevirirdi. Həmin vaxtdan başlayaraq ermənilər 
müxtəlif illərdə Azərbaycanın demək olar ki, bütün ərazilərində - Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Kürdəmirdə, 
Köyçayda, Yevlaxda, Dağlıq Qarabağın bütün ərazilərində soyqırımı siyasətini həyata keçirərək minlərlə 
soydaşımızın vəhşicəsinə öldürülməsinə, yandırılmasına və yurd - yuvalarının  dağıdılmasına səbəb  olmuşlar. 

Azərbaycan dövləti Xocalı soyqırımını daim gündəlikdə saxlayaraq müxtəlif illərdə qərarlar qəbul 
etmişdir. Xocalı faciəsi Azərbaycan parlamentinin 25 mart 1992-ci il tarixli iclasında müzakirə olunmuş, 
Kərkicahan, Meşəli, Cəmilli, Malıbəyli kəndlərində və Xocalı şəhərində dinc əhalinin, qadın, uşaq və qocaların 
ən dəhşətli və amansız üsullarla ermənilər tərəfindən məhv edilməsi genosid kimi qiymətləndirilmişdir. 

Milli Məclis 24 mart 1994-cü ildə keçirdiyi xüsusi iclasında 26 fevralı "Xocalı soyqırımı günü" kimi qeyd 
etməyi qərara aldı və Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və "Xocalı 
soyqırımı günü"nün dünya miqyasında qeyd olunması üçün xaricdəki soydaşlarımıza müraciət qəbul etdi. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımı daim gündəlikdə olan əsas məsələ 
idi. Heydər Əliyev 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanı ilə hər il 31 martın azərbaycanlıların soyqırımı günü olaraq 
anılmasını qərara aldı. Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü münasibətilə 2002-ci ilin fevralında Milli Məclis 
xüsusi qərar qəbul etdi. Bundan başqa, hər il fevralın 26-da Xocalı faciəsi Azərbaycanda və onun hüdudlarından 
kənarda böyük hüznlə qeyd olunur. Heydər Əliyev bütün hakimiyyəti dövründə Dağlıq Qarabağda sabitliyi 
qorumağa və ermənilərin orada hər hansı bir təxribat törətmələrinə imkan vermirdi. Heydər Əliyev haqqında 
Ermənistan KPMK-nın uzun illər 1-ci katibi işləmiş və bəzi həqiqətləri dilə gətirdiyinə görə bir neçə il bundan 
öncə parlamentin sədri ikən güllələnən Karen Dəmirçiyan Dağlıq Qarabağ hadisələrinin başlandığı ilk günlərdə 
erməni xalqına müraciət edərək demişdir: "Mənim sevimli millətim! Biz həlli mümkün olmayan bir işə 
girişmişik. Yaxşı bilməliyik ki, XX əsrdə türklərin yetirdiyi iki böyük şəxsiyyət vardır. Onlardan biri Atatürk, 
digəri Heydər Əliyevdir. Onlardan biri həyatdadır. O, qurduğumuz hər cür tələdən qurtarmağı bacardı. Yaxşı 
bilməliyik ki, o, sağ olduqca biz nə Qarabağı, nə də başqa əraziləri ala bilməyəcəyik." 

Torpaqlarımızın qorunması, xalqımızın azadlığı və müstəqilliyi yolunda Heydər Əliyev siyasətini onun 
layiqli varisi İlham Əliyev ləyaqətlə davam etdirir. Onun məqsədyönlü siyasəti nəticəsində Xocalı soyqırımı və 
Dağlıq Qarabağ faciələri çox yaxın vaxtlarda beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınacaq və pislənəcəkdir. 
Yalnız o zaman haqq-ədalət bərpa olunar, torpaqlarımız işğaldan azad olar, narahat, günahsız Xocalı 
qurbanlarının ruhu şad olar. 

 
Adilə Qocayeva,  

 
"İki sahil", 22 fevral 2006-cı il 
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Xocalını anım coğrafiyası genişlənir 
 
Xocalı faciəsinin 14-cü ildönümüylə əlaqədar Fransadakı Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası 

(FATA) və Azərbaycan-Fransa Mədəniyyət Dərnəyi fevralın 25-də Fransanın Strasburq şəhərində yürüş-
mitinq keçirməyi planlaşdırır. Aksiyada Fransada təhsil alan 50-dən çox azərbaycanlı tələbənin, eləcə də 
Cənubi Azərbaycandan və Türkiyədən olan tələbələrin iştirakı nəzərdə tutulur. 

Aksiya iştirakçıları Xocalı soyqırımının Fransa və Avropa İttifaqı tərəfindən tanınması ilə bağlı şüarlar 
səsləndirəcəklər. Aksiyadan sonra tələbə yataqxanasının akt zalında Xocalı faciəsinin anma mərasimi təşkil 
olunacaq. Bu tədbirə fransız və digər əcnəbi tələbələrin, tələbə təşkilatların dəvət olunacağı bildirilir (APA). 
Tədbirdə Xocalı soyqırımını əks etdirən şəkillər və film nümayiş olunacaq. 

Sonda əcnəbilərə FATA-nın nəşr etdirdiyi "Azerinfo" qəzeti paylanacaq. Ayda bir dəfə fransız və ingilis 
dillərində işıq üzü görən qəzetdəki məqalələr və şəkillər, əsasən, Azərbaycan həqiqətlərini, mədəniyyətini, 
tarixini, siyasətini əks etdirir. Aksiyaların keçirilməsində məqsəd ilk növbədə bu həqiqətləri Fransa 
ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. 

Elə bu arada Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Xocalı faciəsinin 14-cü ildönümüylə bağlı BMT-nin baş 
katibi Kofi Annan, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Karel de Quxt, Avropa Şurasının baş katibi Terri Devis və 
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Rene van Der Lindenə məktub ünvanlayıb. Müraciətdə YAP 
həmin beynəlxalq təşkilatların Xocalı soyqırımının ümumbəşəri faciə-genosid kimi qiymətləndirilməsinə və bu 
hadisənin əsl mahiyyətinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına, günahkarların cəzalandırılmasına köməklik 
göstərilməsini istəyib: "Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hadisələrə vaxtında hüquqi və siyasi qiymət 
verməməsi təcavüzkarı daha da azğınlaşdırıb. Nəticədə Ermənistan Azərbaycanın 17 min kv.km ərazisini 
işğal edib. Beynəlxalq qurumlar terrorçuluğu və millətçilik ideologiyasını dövlət siyasəti səviyyəsinə 
qaldıran təcavüzkar Ermənistanı dayandırmalıdır". 

Xocalı soyqırımının ildönümü münasibətilə Milli Məclisin (MM) iclasının keçiriləcəyi bildirilsə də, 
parlamentin mətbuat xidməti bunu təkzib edir. Məlumata görə, faciənin 14-cü ildönümüylə bağlı parlamentdə 
hər hansı xüsusi iclasın, yaxud tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb. 

"Azərbaycan Yolu" Hərəkatısa dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümüylə 
bağlı aksiyalar keçirməklə yanaşı "Onlar heç zaman böyüməyəcəklər" adlı buklet nəşr etdirib. Buklet 1992-ci il 
fevralın 26-da Xocalıda erməni işğalçıların əlilə qətlə yetirilmiş 

uşaqlar və yetkinlik yaşına çatmayanlardan bəhs edir. Faciə zamanı 63 uşaq və yeniyetmə həlak olub. 
Nəşrin materiallarını faciənin şahidi Səriyyə Müslümqızı toplayıb. Vaxtilə Xocalıda müəllimə işləyən 
S.Müslümqızı həmin müdhiş gecə təsadüfən sağ qalıb ("Turan"). O, uzun illər ərzində həlak olmuş uşaqlar 
barədə məlumat və şəkil toplasa da, onların hamısını tapa bilməyib. 

 
“Ekspress”, 22 fevral 2006-cı il 
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Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınması üçün İsveçrə parlamentinə  
müraciət göndəriləcəkdir 

 
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat mərkəzindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, fevralın 24-də İsveçrənin 

paytaxtı Berndə azərbaycanlı icmasının və burada təhsil alan tələbələrin iştirakı ilə Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
aksiya keçiriləcəkdir.  

Tədbirdə erməni vəhşiliklərini əks etdirən bukletlər paylanacaq, Xocalı soyqırımına, ümumiyyətlə, 
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünə dair plakatlar nümayiş olunacaqdır.  

Aksiyanın sonunda bu qanlı cinayətin soyqırımı kimi tanınması məqsədi ilə İsveçrə parlamentinə müraciət 
qəbul ediləcəkdir. 

 
AzərTAc 

 
23 Fevral, 2006 
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Stokholm şəhərində Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümü 
ilə bağlı mitinq keçiriləcəkdir 

 
AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 26-da İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərinin Sergelstorq meydanında 

ölkədə yaşayan və fəaliyyət göstərən soydaşlarımızın təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümü ilə 
bağlı mitinq keçiriləcəkdir.  

Mitinqdə soydaşlarımızla birlikdə digər türk dövlətlərinin diaspor nümayəndələrinin, eləcə də, Rusiya, 
Belarus və Ukrayna vətəndaşlarının iştirak edəcəyi gözlənilir.  

Tədbirdə 1992-ci ilin fevralın 26-da Xocalıda baş vermiş erməni vəhşiliklərini İsveç ictimaiyyətinə 
çatdırmaq üçün hadisələri əks etdirən şəkillər, vərəqələr paylanacaq, müxtəlif şüarlar nümayiş etdiriləcəkdir.  

Mitinqdə Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı İsveçin Baş nazirinə, Xarici İşlər Nazirliyinə və 
parlamentə müraciət ünvanlanacaq, sənədlər təqdim olunacaqdır. 

 
AzərTAc 

 
23 Fevral, 2006  
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Xocalı soyqırımı 
 
Erməni terrorizmi 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı 

motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin iştirakı ilə Xocalıya basqın edib, şəhəri yandırdılar, uşağa, 
qadına, qocaya fərq qoymadan insanları dəhşətli işgəncələrlə qətlə yetirdilər, qanlarına qəltan etdilər.  

Fevralın 25-i axşam çağından şəhər toplardan və zenit qurğularından, tanklardan şiddətli atəşə tutuldu. 
Nəticədə, şəhərdə güclü yanğınlar başlandı. Bundan sonra Xocalıya müxtəlif istiqamətlərdən hücumlar başlandı. 
Şəhərin sayca az, zirehli döyüş maşınları olmayan, heç yerdən kömək gəlməyən, sursatı tükənməkdə olan 
müdafiəçiləri fevral ayının 26-sı, səhər saat 5 radələrinə qədər şəhəri müdafiə etdilər. Gücləri tükəndikdən sonra 
şəhərdə qalmış təxminən 3000 nəfər dinc əhali Ağdam rayonu istiqamətində şəhəri tərk etməyə məcbur oldu. 
Ancaq bu baş tutmadı. Şəhəri yerlə-yeksan etmiş erməni silahlı dəstələri və 366-cı motoatıcı alayın hərbçiləri 
dinc əhaliyə görünməmiş vəhşiliklə divan tutdular. Nəticədə, bu qırğının miqyası çox geniş oldu. 

Faktlara diqqət yetirək: 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilər Xocalıda 613 nəfəri qətlə 
yetirdilər. Onlardan 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri qocalar idi. Ermənilər 8 ailəni tamamilə məhv 
etdilər. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi.  

487 nəfər ağır yaralandı. Onlardan 76 nəfəri uşaqdır. 1275 nəfər əsir götürüldü, dəhşətli işgəncələrə məruz 
qaldılar. 150 nəfər itkin düşdü. Bu gün də onların taleyi haqqında məlumat yoxdur. Bu qanlı terror aksiyası 
nəticəsində həyata keçirilən dəhşətli soyqırımı həyata keçirilməklə yanaşı, dövlətə və əhalinin şəxsi əmlakına 
1992-ci il 2 aprel tarixə olan qiymətlərlə 5 milyard rubl dəyərində ziyan vuruldu.  

Xocalı Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Ağdam–Şuşa, Əsgəran–Xankəndi yolunun üstündə yerləşir. 
Qarabağdakı yeganə aeroport Xocalıda yerləşirdi.  

Xocalı azərbaycanlıların tarixən məskunlaşdığı yerdir. Qədim tarixi abidələr indiyədək qalmaqdadır. 
Şəhərin yaxınlığında bizim eradan əvvəl XIV–VII əsrlərə aid edilən Xocalı–Gədəbəy mədəniyyətinin abidələri 
yerləşir. Burada son bürünc və ilkin dəmir dövrlərinə aid edilən qəbirlər – daş qutular, kurqanlar, daş kitabələr 
tapılmışdır. Həmçinin bu ərazidə çox qiymətli abidələr – dairəvi qəbir (1356–1257-ci illər), movzoley (XIV əsr) 
və s. vardır. Burada aparılan qazıntılar zamanı müxtəlif növ daş, bürünc, sümük bəzək əşyaları, gildən ev 
əşyaları və s. tapılmışdır. Tapılmış muncuq dənələrinin birində Assuriya şahı Adadnerarinin (b.e.ə. 807–788-ci 
illər) adı yazılmışdır. Əhalisi əsasən, üzümçülük, heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğul olurdu. Şəhərdə toxuculuq 
fabriki, 2 orta məktəb, 2 natamam orta məktəb var idi. 7 min nəfər əhali yaşayırdı. Özbəkistanın Fərqanə 
vilayətindən qaçqın düşmüş 54 mesxeti türkü ailəsi, həmçinin Ermənistandan və Xankəndidən qovulmuş 
ailələrin bəziləri bu şəhərdə məskunlaşmışdılar.  

Xankəndiyə gedən bütün yolların kəsişdiyi yer idi Xocalı. Qeyd etdiyimiz kimi Dağlıq Qarabağda yeganə 
aeroport da buradaydı. Odur ki, ermənilər Xocalını zəbt etmək üçün dəridən-qabıqdan çıxırdılar.  
Faciənin xronikasına diqqət yetirək: Xocalı 1991-ci ilin oktyabrından tam blokadaya düşdü. Oktyabrın 30-da 
avtomobil əlaqəsi kəsildi. Vertolyot əlaqəsi isə çox çətinliklə, nadir hallarda mümkün olurdu. Sonuncu dəfə 
vertolyot Xocalıya 1992-ci il yanvarın 28-də enə bilmişdi. Şuşa səmasında mülki vertolyot ermənilər tərəfindən 
vuruldu və 44 sərnişin həlak oldu. Bununla da Xocalı ilə yalnız rabitə əlaqəsi qaldı.  

Yanvarın 2-dən şəhərə elektrik enerjisi verilmirdi. Şəhər yalnız əhalinin qəhrəmanlığı sayəsində müdafiə 
olunur və yaşayırdı. Müdafiəçilər yerli fədailər, milis və Milli Ordunun kiçik dəstəsindən ibarət idilər. Atıcı 
silahlardan başqa heç nələri yox idi.  

Fevralın ortalarından şəhər hər gün toplardan, ağır texnikadan müntəzəm atəşə tutulurdu. Hər gün erməni 
silahlıları müxtəlif istiqamətlərdən şəhərə hücum edirdilər. Mühasirə halqası getdikcə daralırdı.  
Nəhayət, ermənilər Xocalıya hücuma hazırlığı başa çatdırdılar. Fevralın 25-də 366-cı alayın hərbi texnikası 
döyüş mövqelərinə çıxarıldı. Şəhərə hücum başlandı. Qeyri-bərabər döyüş getdi. Hücumun qarşısının 
alınmasının mümkün olmadığını görən müdafiəçilər mülki əhalini şəhərdən çıxarmağa başladılar. Ermənilər 
artıq şəhərə daxil olduğundan əhalini döyüşə-döyüşə çıxarırdılar.  

Adamlar Əsgəran istiqamətində şəhəri tərk etdilər. Naxçıvanik yaxınlığından Ağdama keçməliydilər. 
Buradakı postlardan biri o vaxtlar AXC döyüşçülərinin nəzarətindəydi. Xilas olmaq ümidi də bunda idi. Ancaq 
hər şey əksinə oldu. Erməni yaraqlıları bütün bənd-bərəni kəsmişdilər. Onlar Naxçıvanik kəndi yaxınlığında 
qarlı aşırımlarda, meşələrdə zəifləmiş, taqətdən düşmüş insanları – uşaqları, qadınları, qocaları vəhşicəsinə 
gülləbaran elədilər. 

Bu dəhşətli faciədən sonra ermənilər iddia edirdilər ki, bu hücumda məqsəd “Xocalı platsdarmının məhv 
edilməsi”, Əsgəran–Xankəndi yolunun təhlükəsizliyi və Xocalı aeroportunun ələ keçirilməsi idi. Bəs, onda “ağ 
paltarlı” (qardan seçilməmək üçün) erməni hərbçiləri Xocalıdan Ağdama istiqamətlənən cığırları kəsib, dinc 
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əhalini niyə qırırdı? Hələ ürəkləri soyumayıb, meyitləri eybəcər hala salırdılar?.. Yox, ermənilər nə qədər 
çalışsalar da, soyqırım əməllərini gizlədə bilməzlər.  

Bir fakta da diqqət yetirək: Xocalı faciəsi İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər 
Vilayətinin vasitəçilik missiyası ilə səfəri günlərinə təsadüf edir. O, fevralın 25-də Azərbaycan rəhbərliyi ilə 
görüşdü, danışıqlar apardı. Fevralın 27-də Qarabağa, sonra isə İrəvana getməliydi. Bunun üçün də fevralın  
26-dan martın 1-nə kimi tərəflər üçgünlük atəşkəs elan etdilər. Ermənilər isə heç nəyə məhəl qoymadan 
Xocalını yerlə-yeksan elədilər.  

Qeyd edək ki, oxşar vəziyyət fevralın 12-də də baş vermişdi. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 
Təşkilatının missiyası vəziyyətlə tanış olmaq, münaqişənin tənzimlənməsi məsələlərini öyrənmək məqsədilə 
Dağlıq Qarabağa gəldiyi zaman oldu. Məhz həmin gün (fevralın 12-də) ermənilər zirehli texnikanın köməyi ilə 
Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndlərini işğal etdilər, yandırdılar. Təkcə Malıbəylidən 50 nəfər öldürüldü, əsir 
götürüldü.  

...Bəli, həmin məşum gecə xocalılılar amansızcasına məhv edildilər. Onların harayına çatan olmadı. 
Meyitləri belə götürmək mümkün olmadı. Bu zaman isə ermənilər vertolyotlarla, ağ geyimli xüsusi qruplarla 
meşələrdə gizlənmiş xocalılıları axtarır, tapdıqlarını əsir götürür, işgəncə verirdilər. Yalnız fevralın 28-də 
Azərbaycan tərəfindən tərkibində yerli jurnalistlər də olan qrup xocalılıların öldürüldüyü yerlərdən birinə çata 
bildilər. Dəhşətli mənzərə ilə rastlaşdılar. Düzənlik meyitlərlə doluydu. İkinci vertolyot göydən həmin qrupu 
mühafizə etməsinə baxmayaraq, ermənilərin güclü atəşi ara vermirdi. Yalnız 4 meyit götürmək mümkün oldu. 
Martın 1-də xarici və yerli jurnalistlərin iştirakı ilə həmin əraziyə yenidən gedildi. Bu dəfə mənzərə daha 
dəhşətliydi: skalpları götürülmüş, qulaqları, digər orqanları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, üz və baş dəriləri 
soyulmuş, ətrafları kəsilmiş, bıçaq və güllə yaraları ilə öldürülmüş, ağır texnika ilə əzilmiş, yandırılmış meyitlər 
idilər.  

Bunlar erməni vəhşiliyini bütün çılpaqlığı ilə göstərən faktlardır. Çox vaxt deyirik ki, dünya bu faciədən gec 
xəbər tutdu. Ancaq faktlar sübut edir ki, elə deyil. Faciə mənzərəsindən dəhşətə gələn xarici jurnalistlər erməni 
vəhşiliyi haqqında məlumatlar yaydılar. Ancaq Azərbaycan hökuməti (nə A.Mütəllibovun komandası, nə də 
AXC liderləri) bundan istifadə edə bilmədilər. Erməni diasporlarının əks təbliğatı başlandı. Hətta, bir çox 
xalqları inandırdılar ki, baxın, görün azərbaycanlılar “məzlum ermənilər”i necə qəddarlıqla məhv ediblər.  

Həmin günlər xarici mətbuat yazırdı: “Ermənilər Xocalıya hücum etmişlər. Bütün dünya eybəcər hala 
salınmış meyitlərin şahidi oldu (Krau L’Eveneman jurnalı, Paris, 1992-ci il fevral); Erməni əsgərləri minlərlə 
insanı məhv etmişlər (Sandi Tayms qəzeti, London, 1 mart 1992-ci il); Ermənilər Ağdama gedən dəstəni 
güllələmişlər. Adamlar 1200 meyit saymışlar (Faynenşl Tayms qəzeti, London, 9 mart 1992-ci il); Mənim 
ölkəmin varlı daşnak icması Qarabağa silah və adam göndərir (Livanlı kinooperator); Çoxları eybəcər hala 
salınmışdır, körpə qızın ancaq başı qalmışdır (Tayms qəzeti, London, 4 mart 1992-ci il); Videokamera qulaqları 
kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qadının sifətinin yarısı kəsilmişdir. Kişilərin skalpları götürülmüşdür 
(“İzvestiya”, Moskva, 4 mart 1992-ci il); General Polyakov bildirmişdir ki, 366-cı alayın 103 nəfər erməni 
hərbçisi Dağlıq Qarabağda qalmışdır (“Faynenşl Tayms”, 14 mart 1992-ci il); Ağdamda olan xarici jurnalistlər 
Xocalıda öldürülmüş qadın və uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxarılmış 3 nəfər görmüşlər. 
Bu, azərbaycanlıların təbliğatı deyil, bu, reallıqdır (“Lö Mond” qəzeti, Paris, 14 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 (“İzvestiya”, 13 mart 1992-ci il); Bu ”muxtar regionda" erməni 
silahlı dəstələri Yaxın Şərqdən çıxmışlarla birlikdə müasir texnikaya, o cümlədən vertolyotlara malikdirlər. 
ASALA-nın Suriya və Livanda hərbi düşərgələri və silah anbarları vardır. Ermənilər yüzdən artıq müsəlman 
kəndlərində qırğınlar törədərək, Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv etmişlər (“Valer aktuel” jurnalı, Paris, 14 
mart 1992-ci il); Xocalıdakı vəhşiliklərə dünya ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz 
(hadisə yerində olmuş İngiltərənin “Fant men nyus” teleşirkətinin jurnalisti R.Patrik)...  

Xocalı faciəsini “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzi də araşdırıb, hesabat hazırlayıb. Həmin hesabatdan 
diqqətçəkən bəzi məqamlara nəzər salaq: “Xocalı 1991-ci ilin payızından erməni silahlı birləşmələri tərəfindən 
əsasən blokadaya alınmışdı, Dağlıq Qarabağdan daxili qoşunlar çıxarılandan sonra tam blokadada idi. 1992-ci 
ilin yanvarından Xocalıya elektrik enerjisi verilmirdi. Əhalinin bir hissəsi şəhəri tərk etmişdi, ancaq Xocalı İcra 
Hakimiyyətinin başçısı E.Məmmədovun təkidli müraciətlərinə baxmayaraq, dinc əhalinin tam evakuasiyası 
olmamışdı.  

1992-ci il fevralın 25-də Xocalıya erməni silahlı dəstələrinin hücumu başlandı. Hücumda zirehli texnikadan 
– zirehli maşınlardan, PDM-dən, tanklardan istifadə olunub. Təqribən bütün xocalılıların söylədiklərinə görə 
şəhərə hücumda 366-cı alayın hərbçiləri iştirak edirdi.  

Xocalı fevralın 25-də saat 23-dən toplardan atəşə tutulmağa başlayıb. İlk növbədə yaşayış massivində 
yerləşən kazarma və müdafiə nöqtələri dağıdılıb. Piyada hissələr şəhərə fevralın 26-da saat 1-4 arası daxil 
olublar. Sonuncu müdafiə nöqtəsi saat 7-də məhv edilib. 
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Erməni silahlı dəstələri şəhəri zəbt edəndə orada 3000 dinc əhali, o cümlədən 86 nəfər mesxeti türkü 

qalmışdı. Hər iki tərəfdən alınmış məlumata görə 1992-ci il martın 3-nə Azərbaycan tərəfinə 700-dən artıq girov 
götürülmüş Xocalı sakini təhvil verilmişdir. Onların əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır. Müvəqqəti saxlanma 
təcridxanasının rəisi mayor Xaçaturyan bir neçə dəqiqəlik təklikdə danışmağa da icazə vermədi.  

Xocalılılar heç nə götürə bilməmişdilər. Canlarını götürüb qaçmışdılar. “Memorial”ın müşahidəçiləri 
şəhərdə azğın, heç nə ilə qarşısı alınmayan soyğunçuluğun şahidi olublar. Şəhərin əmlakı Stepanakert və 
yaxınlıqda yaşayan əhali tərəfindən daşınırdı. Çox evlərin darvazalarında onun yeni sahiblərinin adları 
yazılmışdı...”  

“Memorial” Hüquq Müdafiə Mərkəzi topladığı bu məlumatları qiymətləndirəndə belə bir nəticəyə gəlir: 
“Xocalının zəbt olunması üzrə həyata keçirilmiş hərbi əməliyyatlar zamanı şəhərin dinc əhalisinə qarşı kütləvi 
zorakılıq törədilmişdir. “Azad dəhliz" barədə məlumat Xocalı əhalisinin çoxuna çatdırılmamışdır. “Azad dəhliz” 
və onun yaxınlığındakı ərazidə dinc əhalinin kütləvi qırğınına heç bir vəchlə haqq qazandırmaq olmaz. Xocalıya 
hücumda 366-cı motoatıcı alayın hərbçiləri iştirak etmişlər".  

“Memorial” Hüquq Müdafiə Mərkəzi təsdiq edir ki, Xocalıya hücum zamanı erməni silahlı dəstələrinin dinc 
əhaliyə qarşı hərəkətləri Cenevrə Konvensiyasına və Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyannaməsinə və 
Fövqəladə vəziyyətlərdə və hərbi münaqişələr zamanı qadınların və uşaqların müdafiəsi Bəyannaməsinə kobud 
şəkildə ziddir.  

Əslində bütün bunlar çox qısa tarixi faktlardır. Ancaq hər birinin arxasında dəhşətli mənzərələr durur, 
Xocalı müsibətinin bir səhnəsi “yaşayır”. Bu yara qaysaq bağlayan deyil, qanı axan yaradır. Tarix heç nəyi 
unutmur, biz də unutmayaq!  

 
Vahid İMANOV 

 
“Xalq qəzeti”, 23 fevral 2006-cı il 
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İstanbulda Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar  
izdihamlı mitinq keçirilmişdir  

 
Tədbirə toplaşanlar Xocalıda ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmiş günahsız insanların xatirəsini anmış, 

Atatürkün heykəlinin önünə çiçək dəstələri qoymuşlar. Sonra Türkiyənin və Azərbaycanın dövlət himnləri 
səslənmişdir.  

Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin (DAK) təşəbbüsü və ölkəmizin İstanbuldakı Baş Konsulluğunun 
dəstəyi ilə keçirilən, yüzlərlə türkiyəli və azərbaycanlının iştirak etdiyi mitinq qardaş ölkənin televiziya kanalları 
və qəzetləri tərəfindən operativ olaraq işıqlandırılmışdır. Mitinqdə Türkiyə-Azərbaycan dərnəklərinin 
təmsilçiləri, DAK-ın nümayəndəsi, deputat Sabir Rüstəmxanlı və İstanbuldakı baş konsulumuz İbrahim 
Nəbioğlu çıxış edərək, erməni cəlladları tərəfindən Xocalıda dinc Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törədilmiş 
qətliamın bütün dünyada soyqırımı kimi tanınmasının zəruriliyini vurğulamışlar. Ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin yorulmaz səyləri nəticəsində formalaşmış Azərbaycan diasporunun bu sahədə üzərinə böyük vəzifələr 
düşdüyü diqqətə çatdırılmışdır.  

Mitinqdən sonra baş konsul İbrahim Nəbioğlu TGRT telekanalında canlı yayımda Xocalı soyqırımının 
dəhşətlərindən ətraflı bəhs etmişdir. O bildirmişdir ki, Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar fevralın 26-na 
qədər İstanbulda sərgilər və simpoziumlar təşkil olunacaq, sənədli filmlər nümayiş etdiriləcəkdir. 

 
 

Oqtay BAYRAMOV, 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Ankara 
 

“Azərbaycan”, 23 fevral 2006-cı il 
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Qan yaddaşımızda yaşayan faciə 
 

Müsahibimiz Xocalı rayon İH-nin sabiq başçısı, Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədovdur. 
 
- O qanlı-qadalı, ölümlü-itimli gündən 14 il keçir. Amma elə bil dünən olub. Yaralar bitişmir, göz yaşları 

qurumur, yurd həsrəti yandırıb-yaxır... 
- Yaddan çıxan dərddir ki, unudula da?! Tarix boyu çox qarşıdurma, müharibə olub Yerli-yersiz hücumlar, 

basqınlar zamanı öldürüblər, asıblar, kəsiblər. Ancaq Xocalı müsibətinin müqayisəsi yoxdur. Əzazil faşist 
ordusu südəmər uşağın gözlərini oymayıb, başını bədənindən vəhşiliklə üzməyiblər. Amma bu vəhşiliyi 
ermənilər ediblər. Bir gecənin içində 613 nəfəri qəddarlıqla qətlə yetiriblər. 1275 nəfər sakinimizi əsir 
götürüblər. Silahsız, dinc insanları, körpələri, qız-gəlinləri, ahılları qışın şaxtasında çöllərə salıblar. Zülm ərşə 
çıxmışdı. Basqınçılar - ermənilər, 366-cı alayın hərbiçiləri insanlığa sığmayan qəddarlığı ssenari əsasında 
törədirdilər. Adamlarımız hansı səmtə qaçırdısa, həmin tərəfdə pusqular qurmuşdular. Yerli erməniləri də vasitə 
kimi əməliyyata cəlb etmişdilər. Onlar dilimizdə qaçqınları çağırır, guya zavallılara həyan olmaq, qayğı 
göstərmək istəyirdilər. Amma... Üzüyü olan qadının barmağını, sırğası olanın qulağını kəsiblər. Ağsaqqalların-
ağbirçəklərin ağızlarının üstünə avtomatın qundağı ilə vurub, qızıl dişlərini çıxardıblar... Ermənilər bilirdilər ki, 
xocalılar sahibsizdirlər. Çünki səsimiz-sorağımız respublika rəhbərlərinə çatmamışdı. Yollarımız bağlanmışdı. 
Çörək, yemək üzünə həsrət qalmışdıq. Gündüzlər başımızı evimizin pəncərəsindən çıxarda bilmirdik. 
Gecələrimiz cəhənnəmi xatırladırdı. Analar ağlayan körpəsinin üzünə balış qoyurdu ki, səsi çıxmasın... 
Təxminən yüz əlli nəfər qəsəbəmizin keşiyini çəkirdi. Onların da silahları əks tərəfin kompüterlə idarə olunan 
tanklarının qarşısında heç nə idi. 

- 1989-cu ilin payızında Xocalıya gəlmişdik. Siz o vaxtlar qəsəbə sovetinin sədri işləyirdiniz. Məqsədimizi 
bilcək: "Qardaş, son nəfəsimizdir. Vallah belə getsə, işlərin axırı qırğınla qurtaracaq" - dediniz.  

- Olduqca göynərtili mətləbə toxundunuz. Xocalının faciəsi 1988-ci ilin fevralından başladı. Tarixdən bəlli 
olduğu kimi, ermənilər zaman-zaman qanımıza yerikləyiblər. Vaxt-bivaxt üstümüzə atılmağa məqam 
gözləyiblər. Hətta sabiq sovetlər birliyi ərzində bir neçə dəfə onlar öz yırtıcı xislətlərini göstərmişdilər Müxtəlif 
dövrlərdə deportasiyalar, cəfəng hay-küylər olmuşdur. Lakin ümumi vəziyyət belə şəkil almamışdır. Kütləvi 
şəkildə müvəqqəti məskunlaşdıqları ata-baba yurd yerlərimizə birdəfəlik sahib çıxmaq istəyi isə onlarda məhz 
ötən əsrin səksəninci illərin sonunda başladı. Niyə, necə? Mixayıl Qorbaçov bütün variantlarda SSRİ qurumuna 
dönük çıxdı. Azərbaycan KP MK-ya adından, soyadından özgə azərbaycançılığa heç bir aidiyyəti olmayan 
Əbdürrəhman Vəzirovu rəhbər təyin etdi. Vəzirov millətin mənafeyinə qayğı göstərmədi. Baş verən olayların 
qarşısını almağa zərrə qədər də cəhd etmədi. Əksinə, mərkəzin "diktovkası" ilə ermənilərin dəyirmanına su, 
üstümüzə gələn tankların mühərrikinə yanacağımızı tökdü.  

SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin planı əsasında Sumqayıt şəhərində terror aktı baş verdi. Ermənilər 
guya bundan qəzəblənib, təxminən yarım milyon nəfər soydaşımızı ata-baba yurd yerlərindən vəhşiliklə 
didərgin saldılar. Həmin adamlardan müəyyən qədəri Dağlıq Qarabağın ərazisində məskunlaşmaq istədi. 
Vəzirov buna yol vermədi. Ermənistan adlanan yerdən zor gücünə qovulan millətimizin nümayəndələri Şuşada, 
Laçın-Kəlbəcərdə, hətta aran Qarabağda yerləşsəydilər, əhəmiyyəti böyük olardı.  

- Xocalı, Kərkicahan, Cəmilli, Malbəyli kəndləri hər gün atəşə tutulurdu. Qarabağın özülü yavaş-yavaş 
titrəyirdi. 

- Amma rəhbərlik susurdu. Belə gərgin ərəfədə Xocalıya rayon statusu verdilər. Orada müxtəlif sexlər, 
istehsalat müəssisələri yaratdılar. Mənim qənaətimcə qəsəbədə xalça sexi yox, müdafiə qərargahı qurmaq, 
mövqelərdə səngərlər qazmaq lazım idi. Çox təəssüf ki, belə olmadı. Xankəndindən qovulmuş azərbaycanlılara 
da heç bir qayğı göstərilmədi. Evsiz-eşiksiz onlar neyləməliydilər? Baş götürüb getməliydilər, özlərinə adi 
güzəran tapmalıydılar. Bax, beləcə vəziyyətimiz günbəgün pisləşirdi. Camaatımızın sayı azalırdı. Ruzumuz ərşə 
çəkilmişdi. Əsgəran-Xankəndi səmtdən şose, dəmiryolu bağlanmışdı. Doğrudur, igid, comərd oğullarımız vardı. 
Ancaq onları da müəmmalı şəkildə aradan götürürdülər. Çətinliklərimiz az imiş kimi, o dövrdə Bakıda işıq üzü 
görən bəzi qəzetlər də bizləri ruhdan salır, cəfəngiyatlar uydurur, mənasız yazılar dərc edirdilər. Yazırdılar: 
"Xankəndində iki qonşu - azərbaycanlı və erməni yola getmədikləri üçün dalaşıblar". Bax, beləcə bizi işğala, 
faciəyə, soyqırımına doğru sürükləyirdilər. Rəsmi Bakı isə susur, nə üçünsə gözləmə mövqeyi tuturdu. 
Ümidimiz yalnız Xocalı aeroportuna qalmışdı. Məşhur daşnaq Zori Balayan istədiyi vaxt gəlib ora düşər, 
rişxəndlə sağa-sola baxıb, Xankəndinə gedərdi. Biz tərəfdən isə sanki qapılar rəsmilərin üzlərinə bağlanmışdı. 
Yox, biz tamam unudulmuşuq. Ərazi bizim, meydança bizim, gözümüz yollarda qalıb, heç olmasa səlahiyyətli 
bir məmuru orada görsəydik, təskinlik tapardıq. 
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Konflikt günbəgün genişlənir, zaman-dövran ermənilərin xeyrinə işləyirdi. Dağlıq Qarabağ respublikanın 

tərkibində ancaq kağız üzərində qalmışdı. Səlahiyyət verilmişdi erməni xislətli volskilərə. Bir tərəfdən də 
Bakıda daxili qarşıdurmalar, vəzifə, kreslo uğrunda çəkişmələr dözülməz hal almışdı.  

Adamlarımızı, ərazimizi qorumaq üçün günümüz səngərlərdə keçərdi. Əlif Hacıyev, Əlyar Usubov, İnqilab 
İsmayılov, Natiq Əhmədov kimi igid, vətənpərvər döyüşçülərimiz vardı. Məhz onların sayıqlığı, hünəri 
sayəsində Xocalı xeyli müddət yaşadı. Səriştəsiz, zərrə qədər təşkilatçılıq qabiliyyəti olmayan Vəzirovun 
hakimiyyətdən getməsinə sevindik. Amma fərəhimiz uzun çəkmədi. Respublikanın birinci vəzifəsinə gələn 
Ayaz Mütəllibov yalnız özünü düşündü. Bir dəfə olsun halımızla maraqlanmadı, görüşümüzə gəlmədi, 
vəziyyətlə tanış olmadı. Onun ünvanına göndərdiyim yüzlərlə teleqramın birini də oxumadı. 1991-ci il dekabrın 
16-da Mütəllibovun adına sonuncu teleqram göndərdim: "Sizə məlumat verirəm ki, Dağlıq Qarabağın 
azərbaycanlılar yaşayan kəndləri ermənilərlə sovet hərbçilərinin birgə hücumları nəticəsində yandırılır, işğal 
olunur. Stepanakert və Əsgəran arasındakı yolu açmaq üçün Xocalı şəhərinə çox güclü hücum hazırlanır. Bizi 
məhv etmək üçün ermənilər hər vasitəyə əl atırlar. Erməni-sovet vertolyotlarının başımızın üstündən vaxtaşırı 
uçuşları da bunu sübut edir. Sizdən xahiş edirik ki, Xocalının müdafiəsi üçün tədbir görəsiniz. Unutmayın: 
Xocalı DQ-da Azərbaycanın strateji cəhətdən vacib olan əsas dayaq mərkəzidir". Yenə gözümüz yolda, 
qulağımız səsdə qaldı. Nə xəbər gəldi, nə də bir tədbir görüldü. Həmin teleqramım da sanki qırx arşın quyunun 
dibinə düşdü. 

- Respublika rəhbərliyi bilirdi ki, Xocalının müntəzəm atəşə tutulmasında 4-cü sovet ordusunun 23-cü 
diviziyasının Xankəndində yerləşən 366-cı alayının hərbi qüvvəsindən yetərincə istifadə edilir. Ayaz Mütəllibov 
SSRİ Müdafiə Nazirliyi qarşısında tələb irəli sürə bilərdimi ki, doğma torpağımızda niyə gülləbarana məruz 
qalırıq? 

- Bəli. Demirəm ki, o güclü çıxardı, özünün "şanlı" rəhbərinə təsir göstərər, sovet ordusunun erməniləri 
himayəyə götürməsinə qadağa qoydurardı. Amma nə qədər olmasa da onun xahişi, təklifi müsbət nəticə verə 
bilərdi. Moskva da hiss edərdi ki, xalqının acınacaqlı taleyini düşünən respublika rəhbəri var. Lakin Ayaz 
Mütəllibov "etika"nı pozmayıb, ona göstərilən "etimada" sadiq oldu.  

- Ətrafdakı yaşayış məntəqələri ilə əlaqələriniz tamam kəsilmişdi. Yollar bağlanmışdı. Ərzaq yox, silah-
sursat yox... 

- 1991-ci ilin noyabrın 1-də həmyerlimiz Habil Abışovun idarə etdiyi avtomobil Əsgəran yaxınlığında 
vəhşicəsinə gülləbaran edildi. İki nəfər həlak oldu, bir nəfər ağır yaralandı. Həmin gündən də Xocalının 
Azərbaycanla əlaqəsi kəsildi. Qaldıq ermənilərin əhatəsində. Vaxt-bivaxt başımıza od ələnirdi. Eşitdik ki, 
Xankəndindəki məlum qərargahı Ağdama köçürüblər. Bu o demək idi ki, respublika rəhbərləri könüllü olaraq 
DQ-ı verdilər ermənilərə. Dekabrın 15-də 110 evli Cəmilli kəndi yandırıldı. Bir neçə gün keçmiş 60 evli Meşəli 
kəndinə od vuruldu. 60 ailədən 27-si amansızlıqla qətlə yetirildi. Ratsiya ilə Ağdamdakı qərargahdan kömək 
istədim. Ordan bir vertolyot gəldi. Ancaq pilotlar gözə dəydi. Onlar da dedilər ki, bizdə lazım olan qüvvə 
yoxdur. Dekabrın 28-də 350 evli qonşu Kərkicahan qəsəbəsini düşmənlərin yandırması bizi bərk sarsıtdı. Ayaz 
Mütəllibov başda olmaqla güc nazirlikləri bu qanlı faciəyə də heç bir münasibət bildirmədilər. Yeni il də 
üzümüzə qara gəldi. 1992-ci ilin yanvarın 28-də Şuşa yaxınlığında bir mülki vertolyotumuzu düşmənlər məhv 
etdilər. 40 nəfər günahsız sərnişin həlak oldu. Daha heç bir şübhəmiz qalmadı ki, növbəti qurbanlar xocalılar 
olacaq. Baş götürüb qaçmağı da qeyrətimizə sığışdırmadıq. Düşünürdük ki, bəlkə rəsmi Bakı nəhayət gec də 
olsa tədbir görər. Təəssüf, heç elə bil onlar üçün Xocalı adlı yaşayış yeri yox idi.  

1992-ci ilin fevralın 9-da ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı fəxri ada layiq görülmüş 
mərhum Əlif Hacıyev bir hərbi vertolyotla bizə çörək, az da olsa silah, yanacaq gətirmişdi. Həmin vertolyotla 
Bakıya gəldim ki, bəlkə bir iş görə bildim. Müdafiə Nazirliyinin qarşısında çoxlu adam vardı. Əvvəl elə bildim 
həmin insanlar xocalıların qayğısına qalmaq üçün ora toplaşıblar. Yanılmışdım. Baş qərargahın rəisi Dadaş 
Rzayevlə görüşdüm. Vəziyyətimizi ona danışdım. Rzayev dedi: "Fevralın 12-14-də böyük əməliyyat 
hazırlayırıq, Əsgəranı darmadağın edib, gəlirik Xocalıya. Sən arxayın get və qənaətimizi camaatınıza da çatdır. 
Narahat olmayın. Tezliklə görüşərik. Yenə yalan! Yenə saxtalıq! Qanlı hadisələrdən 14 il keçməsinə 
baxmayaraq hələ də mənə agah deyil onları kim məcbur edirdi ki, yalan danışsınlar? Saxtalığa, riyakarlığa əl 
atsınlar? Nə üçün insan taleyi üstündə alovlanan tonqala su əvəzinə, benzin tökürdülər? 

- Elman müəllim, Xocalı soyqırımından 14 il keçir. Təbii, haqq səsimizi dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa 
çalışmışıq.  

- Artıq tərəqqipərvər insanlar, sülhün, əminamanlığın bərqərar olmasını istəyənlər bildilər ki, ermənilər 
bəşər tarixində bənzəri olmayan dəhşətli cinayət törədiblər. İnanıram ki, mötəbər qurum olan Avropa Şurasının 
qənaəti kağız üzərində qalmayacaq. Ancaq arxayınlaşmaq da olmaz. Unutmamalıyıq ki, mənfur düşmənlər qan 
yaddaşımıza əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımını yazıb. 

Bir vacib məsələni də qeyd etməyi özümə borc bilirəm. Dövlətimizin başçısı, Ali Baş Komandan cənab 
İlham Əliyev dönə-dönə təkrar edir: "Qarabağ torpağının bir qarışını da güzəştə getməyəcəyik. Biz çalışırıq ki, 
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işğal altında qalan ərazilərimizi sülh, danışıq yolu ilə azad edək. Əgər qarşı tərəf xoş məramımızı qəbul etməsə, 
başqa vasitələrdən də istifadə etməyə hazırıq. Bu gün bizim dünya standartlarına cavab verən Silahlı 
Qüvvələrimiz var". Şəxsən mən inanıram ki, millətimizin günahsız tökülən qanı yerdə qalmayacaq. 

 
Söhbəti yazdı: 

Telman MEHDİXANLI 
 

"Azərbaycan", 23 fevral 2006-cı il 
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Bu əsil vəhşilik idi və bu vəhşilik tarixə düşməli, yaddaşlarda yaşamalıdır 
 

Xocalı soyqırımından 14 il ötür. Bu 14 ildə Xocalıya kadrlardan baxmaq və baş vermiş hadisələr haqqında 
yalnız danışmaqla kifayətlənmişik. Bu gün də təkcə danışacağıq. Həmsöhbətlərimiz isə Xocalıda baş vermiş 
erməni vəhşiliklərinin şahidləri - Xocalı şəhərinin sabiq icra başçısı, millət vəkili Elman Məmmədov, YAP 
Xocalı rayon təşkilatının sədri Vahid Əliyev və “Xocalı” Yaddaş Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Bəkir 
Məmmədovdur. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda 613 azərbaycanlı Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən qətlə yetirilib.  

Öldürülənlərdən 106 nəfəri qadın, 83-ü uşaqdır.  
21 uşaq hər iki valideynini itirib.  
10 ailə tamamilə məhv edilib.  
1275 şəhər sakini girov götürülüb.  
150 nəfərin taleyi bu günə qədər məlum deyil.  
1000 nəfərdən artıq şəhər sakini əlil olub.  
Xocalı erməni faşistləri tərəfindən Yer üzündən silinib.  
Xocalılılar respublikanın 53 rayonunda məskunlaşıb. 
- 1992-ci il fevralın 26-da Xocalı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Eşitdiklərimiz və 

gördüklərimiz göstərir ki, bu, adi işğal deyildi. Gəlin əvvələ qayıdaq. Qeyd etdiyimiz tarixdə Xocalıda nə baş 
verirdi?  

E.M. 1988-ci ildən 1993-cü ilə qədər Dağlıq Qarabağdakı situasiya gərgin olsa da, dövlət kütləvi 
informasiya vasitələrində gedən məlumatlar tam fərqli formada idi. Ordu formalaşmamışdı, torpaqlarımız işğal 
olunurdu. Yeni yaradılan özünümüdafiə dəstələri isə kimlərəsə xidmət edirdi. Bununla belə, rəsmi KİV məlumat 
verirdi ki, torpaqlarımız etibarlı əllərdədir. Həmçinin, o zaman Bakı şəhərində hakimiyyət uğrunda mübarizələr 
vəziyyəti daha da çətinləşdirirdi. Bütün bu proseslər bir-birinə bağlı olub. Xocalı hadisəsi bütövlükdə xalqımızın 
faciəsidir.  

V.Ə. Mən də düşünürəm ki, Xocalı soyqırımına bir günün hadisəsi kimi baxmaq yanlışdır. 1988-ci ildə 
Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı torpaq iddiası ilə başlayan Dağlıq Qarabağ hadisələri mitinq, nümayiş, 
sonradan müəyyən qarşıdurmalar müharibənin başlanması ilə nəticələndi. Xocalı faciəsinə qədər artıq Dağlıq 
Qarabağda sırf azərbaycanlıların yaşadığı 18 yaşayış məntəqəsi ermənilər tərəfindən işğal edilmişdi. Elə faciələr 
var ki, onlar haqqında ictimaiyyətdə geniş məlumat yoxdur. Xocalı faciəsindən qabaq Qarabağlı faciəsi, Meşəli 
faciəsi olub. Qarabağlı kəndinin 76 sakini bir gecədə qətlə yetirilib. Kiçik Meşəli kəndində isə 27 nəfər 
öldürüldü. Hansı ki, ətraf kəndlərdən döyüşçülər köməyə gəlməsəydi, bu faciənin miqyası daha böyük olacaqdı. 
Xocalı şəhəri dörd tərəfdən ermənilərin əhatəsində qalmışdı. Artıq 1991-ci il noyabrın 1-dən Xocalıya gediş-
gəliş yolları tamamilə bağlanmışdı. Əhalinin əlaqəsi yalnız vertolyotlar vasitəsilə həyata keçirilirdi. 1992-ci ilin 
yanvarında Şuşadan Ağdama uçan vertolyotun vurulmasından sonra, demək olar ki, vertolyotlarla da əlaqə 
kəsildi. Ona görə də şəhər təxminən 4 ay müddətində mühasirə şəraitində yaşadı. Sonuncu dəfə fevralın 13-də 
iki böyük hərbi vertolyotun gəlməsi Xocalıdan dinc əhalinin çıxarılmasında kömək oldu. Bu, sonuncu əlaqə idi. 
Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə isə Xankəndində yerləşən Rusiyaya məxsus 366-cı motoatıcı alayın 
texnikasının və canlı qüvvəsinin iştirakı ilə Xocalı şəhəri əvvəlcə artilleriya atəşinə məruz qaldı. Sonra isə dörd 
tərəfdən ermənilər və digər hərbi birləşmələr şəhərə daxil oldu. Hadisələrin sonrakı gedişi haqqında artıq 
Azərbaycan ictimaiyyətində geniş məlumat var. 

B.M. Əsrin ən böyük faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımı xalqımızın genetik yaddaşında tarixi yer tutur. 
1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-nə keçən gecə erməni-rus hərbi birləşmələri Xocalı şəhərində analoqu 
olmayan qırğın törətdilər. İdeoloji cəhətdən zəhərlənmiş hərbçilər türk qınana hərisliklə dinc əhalini soyuq qış 
günündə gülləbaran edərək qaçanlara belə aman vermədi. Şaxtalı günlərdə üzü qarla örtülmüş torpaq günahsız 
insanların qanı ilə suvarıldı. Min bir əzabla ölümdən can qurtaranlar çöllərdə, yollarda şaxtadan dondu, neçə 
körpə valideynlərini itirdi, onlarla ailə bütünlüklə məhv edildi. Düşmən əsir götürdüyü qız-gəlinə, qocaya, 
yaralıya dəhşətli əzablar verdi, ananın gözü qarşısında oğlunu doğradı, neçə soydaşımızın başını erməni 
qəbiristanlığında kəsdilər, diri-diri gözlərini ovdular, dərilərini soydular. Bəzən öldürməmiş, bəzən də 
öldürdükdən sonra qocanın, uşağın burnunu, qulağını kəsdilər. Ümumiyyətlə, bu faciə nəticəsində yüzlərlə insan 
həlak oldu, yüzlərlə soydaşımız əsir götürüldü. Bu, əsil vəhşilik idi. Və bu vəhşilik tarixə düşməli, yaddaşlarda 
yaşamalıdır. Faktlar göstərir ki, tariximizdə bu cür soyqırımlar olsa da, bu soyqırımlar imperiya dövründə 
qəsdən xalqımıza unutdurulub. Bəlkə də Xocalı faciəsi zamanı tarixdə ilk dəfə ermənilərin iç üzü açıldı, “yazıq, 
məzlum millət” məfhumunu qaniçən, yırtıcı, canavar, barbar xalq epitetləri əvəz etdi. 

Bu, ermənilərin tarixi və bugünkü sifəti idi. 
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- Bəs dövlətin, konkret desək, o zamankı hakimiyyətin hadisələrin qarşısını almaq yönündə hər hansı 

cəhdləri oldumu? 
Elman müəllim, siz dövlət rəhbərliyinə məlumat vermişdiniz?  
E.M. Biz onları dəfələrlə məlumatlandırdıq. Nələrin baş verdiyini demişdik. Amma hakimiyyətin 

“qabiliyyəti” göz önündə idi. Bildiyiniz kimi, həmin vaxtlar hakimiyyətə gəlmək istəyən AXC də bir tərəfdən 
hakimiyyəti iflic vəziyyətinə salmışdı. Yəni, onlar hakimiyyəti qoruyub saxlamaq istəyirdi, AXC də 
hakimiyyətə gəlmək istəyirdi. Başları hakimiyyət davasına qarışdığı üçün tək Xocalı yox, bütün torpaqlarımız 
müdafiəsiz qalmışdı. 1991-ci ilin noyabr ayından Xocalıda hərbi qüvvə qalmamışdı. Yalnız Milli Qəhrəman 
Aqil Quliyevin başçılıq etdiyi 16 nəfərlik dəstə döyüşürdü. Onların da 12 nəfəri Xocalı hadisəsi zamanı 
döyüşlərdə şəhid oldu. 

V.Ə. Hakimiyyətin günahı onda idi ki, tarixdən nəticə çıxara bilmirdilər. O zamankı hakimiyyət hadisələri 
qabaqlayan tədbirlər görmək əvəzinə gözlərinin qarşısında baş verən hadisələri qiymətləndirməyi bacarmadılar. 
Lazımi müdafiə tədbirləri görmək əvəzinə bir vaxtlar Dağlıq Qarabağda Xüsusi İdarə yarandı. Sonra isə Təşkilat 
Komitəsi yaradıldı. O dövrdəki Azərbaycan rəhbərliyi problemi özlərindən uzaqlaşdırmaqla müəyyən mənada 
belə fikirləşirdilər ki, məsuliyyətdən yayınırlar. Amma həqiqətdə isə dəhşətli hadisələri onlar öz fəaliyyətsizliyi 
ilə daha da yaxınlaşdırırdılar. Bu şəraitdən də ermənilər məharətlə istifadə etdi - torpaqlarımız işğal edildi və 
minlərlə insan həlak oldu. 

- Xocalı faciəsi ilə əlaqədar Respublika Prokurorluğunda istintaq aparılır. Bu haqda məlumatınız varmı?  
E.M. İstintaq, demək olar ki, yekunlaşır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Hərbi Prokurorluq tərəfindən çox 

ciddi işlər aparılıb, istintaq materialları hazırlanıb. Xocalı soyqırımının törədilməsində iştirak edən erməni 
millətindən olan hərbi canilər haqqında və 366-cı alayın rəhbər və zabit heyəti haqqında məlumatlar yığılıb. 
Yəqin bu materiallar tam hüquqi vəziyyətə gətirilib beynəlxalq məhkəməyə göndəriləcək. Məlumat üçün deyim 
ki, fevralın 26-da Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Hollandiyada HAAQA məhkəməsi qarşısında möhtəşəm bir 
tədbir keçirəcək. Və məhkəməyə müvafiq sənədlər təqdim olunacaq. Hadisəyə obyektiv qiymətin verilməsi də 
həmin qurumların münasibətindən asılıdır. 

- Deyək ki, biz nəyə görəsə, Xocalıda baş verənlərin qarşısını ala bilmədik. Amma bu faktlara düzgün 
münasibət də bildirmədik. Məsələn, olaya lazımi hüquqi, siyasi qiymət verə bilərdik. 

B.M. Bilirsiniz, o dövrdə rəhbərlikdə çalışan müəyyən şəxslər Xocalını müdafiə etməli idilər. Xocalını 
qorumalı idilər. Əvvəlcə bunu bacarmaq lazım idi. Amma heç olmasa, sizin də dediyiniz kimi, olan olmuş, 
keçən keçmişdi, faktı insanlara, beynəlxalq aləmə lazımi səviyyədə izah etmək, erməni vəhşiliklərini dünyanın 
diqqətinə çatdırmaq şərt idi. Təəssüflər olsun ki, onlar bu hadisəni lazımınca qiymətləndirmədilər. Xocalı 
soyqırımına düzgün hüquqi və siyasi qiymət verə bilmədilər 

E.M. Hadisələrə qiymət verildi. Amma bir az gec idi. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə 
gələndən sonra Xocalı faciəsinə düzgün siyasi qiymət verildi. Milli Məclis tərəfindən Xocalı hadisəsi 
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı kimi rəsmiləşdi. Xocalı faciəsi hər il daha mütəşəkkil formada 
xatırlanır. Artıq faciənin dünya miqyasında tanınması istiqamətində tədbirlər görülür. Bu istiqamətdə dövlət 
qurumları ilə yanaşı, bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının və xaricdəki Azərbaycan diasporunun rolunu qeyd 
etmək olar. Xalqımızın faciəsini lazımi səviyyədə qiymətləndirmək və onu dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq 
millət olaraq hər birimizin borcudur.  

- Bəs bu gün? İndi Xocalı soyqırımının dünyada tanınması üçün düzgün istiqamətdəmi işləyirik?  
E.M. Dünyanın böyük dövlətləri, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı soyqırımı tanınmasa da, 

tədbirlərin müəyyən təsiri var. Onlar dərk edirdilər ki, bu faciəni gizlətmək qeyri-mümkündür. Və bu, XX əsrin 
sonunda ermənilərin Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi soyqırımdır. Yəni biz gözləməməliyik ki, bu tədbirlər 
onlara necə təsir eləyir, eləmir. Biz öz işimizi görməliyik. Yəni biz ideoloji informasiya mübarizəsinin 
gücündən həddindən artıq səmərəli istifadə etməliyik. Çalışmalıyıq ki, erməni vəhşiliyi dünya ictimaiyyətinə 
lazımi səviyyədə çatdırılsın. Niyyətimiz odur ki, gördüyümüz işlərin müsbət nəticəsi olsun. Ermənilərin 
törətdiyi müsibətlərə obyektiv qiymət verilməlidir.  

B.M. Ermənilər öz işlərini görürlər. Hətta olmayan bir şeyi də şişirdib hansı səviyyəyə yüksəltmirlər, bunu 
hamımız bilirik. Bunun müqabilində biz yalnız mədəni davranmağa çalışırıq. Təsəvvür edin, ermənilərin heç bir 
kriteriya qoymadan sərhədsiz, utanmaz fəaliyyətinə biz mədəni cavab veririk. Ona görə də, dərdimizi heç kimə 
deyə bilmirik. Mədəni dildə başa düşməyənlərlə hansı mədəni səviyyədə danışmaq olar? Elə ona görə də bu gün 
ermənilər olmayan soyqırım iddialarını dünyanın bir çox ölkələrində qəbul etdiriblər. Biz əlimizdəki faktları 
düşmənlə mədəni mübarizəmiz naminə niyə gizlətməliyik? 

- Ermənilərin planlı təbliğat fəaliyyətinin bariz nümunəsi bu yaxınlarda Avropa Parlamentinin Culfa 
rayonunda guya erməni qəbiristanlığının dağıdılması haqda qətnaməni qəbul etməsidir. Bunu dini ayrıseçkiliklə 
bağlayanlar da var. Sizcə, xristian Avropadan İslam ölkəsi olan Azərbaycanın Xocalı və digər faciələri barədə 
obyektiv münasibət gözləmək olarmı? 
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E.M. Dünyanın bünövrəsi belə riyakarlıqla, ikiüzlülüklə qoyulub. Avropa Parlamenti gözəl bilir ki, 

ermənilər Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal edib. Və həmin ərazilərdə olan bütün tarixi abidələri, 
qəbiristanlıqları dağıdıb, məhv ediblər. Ancaq Avropa Parlamenti məsələyə birtərəfli yanaşır, saxtakarlıqla 
yanaşır. Erməni diasporunun parlamentdə olan ermənipərəst üzvlərinin təzyiqi ilə həqiqətə uyğun olmayan 
qətnamə qəbul edir. Əlbəttə, Azərbaycan tərəfi buna biganə qala bilməz. Məsələyə etiraz olaraq öz sözümüzü 
deməliyik. Belə hallar birinci dəfə deyil. Dəfələrlə olub ki, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələyə birtərəfli, 
ədalətsiz yanaşıblar. İşğal olunmuş ərazilərdə minlərlə mədəniyyət abidələri məhv edilib, Azərbaycan tarixini 
yaşadan abidələr dağıdılıb. Buna niyə 

Avropa parlamenti qiymət vermir?  
- Amma bizim özümüzün də hardasa bu hadisələrə biganəliyi var. Məsələn, Xocalını yalnız hər il fevralda, 

“20 yanvar”ı 20 yanvarda yada salırıq.  
B.M. Çox təəssüf ki, sizin dedikləriniz həqiqətdir. Biz Xocalını hər ilin fevral ayının 26-da yada salırıq. İlin 

bütün günlərini yeyib-içib əylənirik, yalnız fevral ayının 26-da Xocalı yada düşür. Ölkədə yüzlərlə imkanlı iş 
adamları var. Amma onların heç biri hadisələri tarixiləşdirmək naminə bir addım atmırlar. Hər hansı bir kitabın, 
jurnalın çapı, yaxud bir abidə kompleksinin tikilişi elə də böyük xərc tələb etmir. Sadəcə olaraq, bir az 
vətənpərvər olmaq lazımdır. Şəxsi qazanclarımızdan o yana baxıb hərdən də ümumi millət maraqlarını nəzərə 
alsaq, həm də gələcək üçün gördüyümüz işlər üçün savab qazanmış olarıq. Xocalı, eləcə də Şuşa, Laçın heç 
kəsin deyil. Bu gün onları itirmişiksə, hamımızın çiyninə yük düşür. Gəlin bu problemlərimizi siyasi müstəviyə 
daşımayaq. Hadisələrə siyasətçi kimi deyil, vətəndaş kimi yanaşaq. Hesab edirəm ki, onda bəlkə nəsə əldə edə 
bilərik. 

E.M. Bunu kim etməlidir? Biz özümüz. Onda bir az ədalətli olaq və səhvlərimizi başqalarının boynuna 
atmayaq.  

- Hazırda Azərbaycanın xocalılılara münasibəti lazımi səviyyədədirmi? Sizi qane edirmi?  
V.Ə. Xocalı şəhərinin 7 min əhalisi vardı. Əsgəran rayonunun statusu ləğv olunandan sonra orada olan 

azərbaycanlıların yaşayış məntəqəsi vardı, yəni Kosalar kənd ərazi icra nümayəndəlikləri və onun tərkibində 6 
azərbaycanlı kəndi - Cəmilli, Meşəli kəndləri, eyni zamanda, Kərkicahan qəsəbəsi, bütövlükdə orada olan 
azərbaycanlıların sayı 12 min nəfərə yaxın idi. Hazırda bu sayda insan respublikanın müxtəlif bölgələrində 
məskunlaşıb. Xocalıdan olan məcburi köçkünlər ölkənin 50 şəhər və rayonunda müxtəlif yaşayış 
məntəqələrində məskunlaşıb. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Goranboy rayonu Aşağı Ağca 
kənd qəsəbəsində inşa edilmiş yeni tipli fərdi yaşayış evlərində 180 ailəmiz məskunlaşıb. Xocalı rayonunun, 
demək olar ki, bütün qurumları həmin qəsəbədə fəaliyyət göstərir. 1992-ci ildən Xocalı rayon İcra Hakimiyyəti 
məcburi köçkünlərlə əlaqəni qurmaq üçün əhalinin kompakt məskunlaşdığı yerlərdə qərargahlarını yaradıb. 
Bununla yanaşı, bizim ərazi icra nümayəndəlikləri var ki, orada bizim əhali kompakt yaşayır. Bizim əhalimizin 
xeyli hissəsinin məskunlaşdığı Naftalan şəhərində Xocalı şəhər icra nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Gəncədə 
Kərkicahan qəsəbə, Bərdədə Cəmilli kənd, Hacıkənddə Kosalar kənd, Oğuzda Meşəli kənd icra 
nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərdə icra 
başçısının səlahiyyətli nümayəndələri fəaliyyət göstərir.  

- Xocalı sakinlərinin yaşayış səviyyəsi ilə tanışsınız? Onların sosial vəziyyəti necədir?  
V.Ə. 1994-cü il 6 dekabr tarixdə Nazirlər Kabinetinin məcburi köçkünlərlə bağlı işğal edilmiş rayonların, 

həmçinin, köçkünlərin məskunlaşdığı rayonların icra hakimiyyətlərinin vəzifə və səlahiyyətlərinin bölgüsü 
haqda qərarı var. Buna baxmayaraq, vəzifə bölgüsü ilə yanaşı, problem ümumi olduğuna görə mütəmadi olaraq 
müvafiq şəxslər yerlərə ezam olunaraq məcburi köçkünlərin mövcud problemlərini öyrənir və problemlərin həlli 
ilə bağlı müvafiq orqanlara müraciət edilir.  

 
Aqşin ŞAHİNOĞLU 
Nardar BAYRAMLI 

 
“Yeni Azərbaycan”, 23 fevral 2006-cı il 
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Xocalı faciəsi və onun açılmamış qaranlıq səhifələri 
 

AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 23-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Xocalı” Yaddaş Xeyriyyə 
Cəmiyyəti və Yaddaş Dərviş Marafonu Təşkilat Komitəsi XX əsrin ən qanlı faciələri sırasına daxil edilən 
Xocalı soyqırımına həsr olunmuş “Xocalı faciəsi və onun açılmamış qaranlıq səhifələri” mövzusunda birgə 
mətbuat konfransı keçirmişlər.  

Xocalı şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.  
Tədbiri Yaddaş Dərviş Marafonu Təşkilat Komitəsinin və “Xocalı” Yaddaş Xeyriyyə cəmiyyətinin sədri, 

əslən Xocalıdan olan professor Bəkir Məmmədov açaraq faciə zamanı 613 nəfərin şəhid olduğunu, 487 nəfərin 
yaralandığını, 1275 nəfərin barəsində hələ də heç bir məlumatın olmadığını bildirmişdir. O, təşkilatın təşəbbüsü 
ilə Xocalı faciəsinin tanınması barədə 70-ə yaxın bəyanat imzalandığını, Xocalı xatirə kompozisiyasının 
yaradıldığını, rəmzi Xocalı bağının, Xocalı yolunun salındığını, Xocalı haqqında xatirə kitabının çap ediləcəyini 
söyləmişdir.  

Ehtiyatda olan polkovnik-leytenant, Müdafiə Nazirliyinin keçmiş hərbi-vətənpərvərlik redaksiyasının 
sabiq rəisi Seyidağa Mövsümov Xocalıda çəkilən fotosənədlərin bütünlüklə geniş ictimaiyyətə çatdırılması, bu 
faciənin qaranlıq məqamlarının araşdırılması üçün hələ çox işlər görülməsinin vacibliyindən danışmışdır.  

Tədbirdə 1000-dən çox məscidin dağıdıldığı, 5000-dən çox məzarın yerlə-yeksan olunduğu, neçə-neçə 
ailənin tamamilə məhv edildiyi vurğulanmışdır 

 
AzərTAc 

 
23 Fevral, 2006 
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"Xocalı soyqırımını dünyaya çatdırmaq üçün hələ çox işlər görməliyik" 
 

Nəsiman Yaqublu: "İlk növbədə müsəlman-türk dövlətlərinin parlamentlərində XocalI Faciəsinə 
siyasi qiymət verilməsinə çalışmalıyıq" 

 
1992-ci ilin 26 fevralından, o müdhiş gündən 14 il keçsə də, Xocalı ağrısı ürəkləri hələ də göynədir. 

Ermənilərin törədikləri Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən əsl qiymətini alması, soyqırım 
aktı kimi tanınması məsələsi hər bir azərbaycanlını, xüsusən ziyalıları dərindən düşündürür. Bakı Dövlət 
Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi, tədqiqatçı, Xocalı müsibətlərinin araşdırıcısı Nəsiman 
Yaqublu ilə söhbətimiz elə bu barədə oldu. 

 - Nəsiman müəllim, Siz Xocalı soyqırımı haqqında ilk kitabın müəllifisiniz. 1992-ci ildə "Xocalı 
soyqırımı" adlı kitabınız ölkədə 30 min tirajla nəşr edilib. Türkiyə və digər ölkələrdə bu barədə çoxlu 
yazılarınız dərc olunub. Xocalı soyqırımı və bu qanlı hadisənin mahiyyəti haqda nə deyə bilərsiniz? 

 - Xocalı soyqırımı XX əsrdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi növbəti soyqırım aktlarından biri 
idi. Ermənilər azərbaycanlılara qarşı 4 mərhələdə soyqırımlar törədiblər. İlk soyqırım 1905-ci ildə baş verib. 
İkincisi 1918-ci ildə xalqımıza qarşı törədilən 31 mart soyqırımıdır və həmin hadisələrdə minlərlə insan qətlə 
yetirilib. Üçüncü soyqırım kimi biz 1947-53-cü illərdəki deportasiyanı nəzərdə tuturuq. O zaman çoxlu sayda 
azərbaycanlı öz yurdundan didərgin salınıb. Sonuncu soyqırım isə 1988-92-ci illərdə, xüsusilə 1992-ci ildə 
Xocalıda baş vermiş hadisədir. Ermənilərin yüzlərlə, minlərlə insanı qətlə yetirməsi xalqımız üçün böyük faciə 
oldu. Düşmənlərimiz Xocalıda uşaqları, qadınları, qocaları amansızcasına qətlə yetirdilər. Həmin hadisədən bir 
neçə gün sonra mən Ağdama getdim və orada rəhmətlik Allahverdi Bağırovla birgə Naxçıvanikə yollanıb 
meyidlərin daşınmasında iştirak etdim. Oradan çıxarılan meyidləri mən öz gözümlə görmüşəm. Sonra gəlib 
Xocalı soyqırımı haqqında şahidi olduğum müsibətləri qələmə aldım. Təbii, həm gördüklərim və eşitdiklərim, 
həm də girovluqdan azad olunmuş insanların başlarına gətirilənlər məndə belə qənaət yaratdı ki, ermənilərdə 
azərbaycanlılara qarşı patoloji-genetik qisas hissi var. 9-10 yaşlı uşağı qətlə yetirmək, qoca qadını öldürmək və 
başqa bu kimi hallar qeyri-insani münasibətin nəticəsində baş verən soyqırımın tərkib hissəsidir. Mən onda 
"Xocalı soyqırımı" kitabını qısa müddətdə yazdım və "Azərbaycan" nəşriyyatında çap etdirərək, ölkə 
ictimaiyyətinə çatdırdım. 

 - Sizcə, Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətləri dünyaya lazımi səviyyədə çatdıra bilirikmi?  
 - XXI əsrdə müxtəlif mübarizə texnologiyaları var. Hər bir xalq özünün problemlərini dünya 

ictimaiyyətinə çatdırmağın müxtəlif yollarını seçir. Təəssüflər olsun ki, biz bu mübarizədə ermənilərin seçdiyi 
texnologiyaya uduzuruq. Bunun həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri var. Lakin biz də o fikrə gəlməliyik 
ki, necə edək, ermənilərə qarşı bu mübarizədə uduzmayaq. Bunun üçün, bayaq dediyim kimi, müxtəlif metod və 
üsullardan istifadə etmək mümkündür. Məsələn, biz bu günün özündə də deyirik ki, nə üçün beynəlxalq 
ictimaiyyət bizim haqqımızı tanımır. Hətta televiziya kanallarımızda, qəzet yazılarında, bəzi tədqiqatçıların 
əsərlərində də o fikrə rast gəlirik ki, beynəlxalq birlik bu barədə niyə susur. Mən belə fikirlərin qəti şəkildə 
əleyhinəyəm. Çünki beynəlxalq birlik, dünya ictimaiyyəti ifadəsinin özü abstrakt, mücərrəd bir məzmun daşıyır. 
Beynəlxalq aləmdə rəyi hər bir xalq özü yaradır. Bu gün dünyanın müasir mübarizə qaydaları var. Məsələn, 
ABŞ-da hansısa ştat Konqresdə öz xeyrinə bir qərar qəbul etdirmək üçün aylarla orada konqresmenlərlə işləyir, 
özünün müəyyən lobbisini yaradıb, həmin qanunun qəbuluna nail olur. Bu aspektdən yanaşsaq, beynəlxalq 
ictimaiyyəti Azərbaycan həqiqətlərinə inandırmağımız üçün ilk növbədə ciddi fəaliyyət göstərməyimiz və 
məqsədyönlü şəkildə çalışmağımız lazımdır. Beynəlxalq ictimaiyyətin rəyini doğru istiqamətə yönəltmək ardıcıl 
fəaliyyət, sistemli iş tələb edir. Bundan ötrü ilk növbədə biz ermənilərin xalqımıza qarşı təcavüzkarlığı ilə bağlı 
arxiv sənədlərini, fakt və materialları nəşr etdirməliyik. Tək azərbaycanca və ingiliscə yox, dünyanın digər 
aparıcı dillərində - fransız, ispan, rus və sair dillərdə həmin materiallar nəşr olunmalıdır. İkincisi, dünyanın 
aparıcı qurumları ilə sıx təmaslar yaratmalı, nüfuzlu şəxslərlə əlaqələr qurmalıyıq, onların diqqətini bu 
hadisələrə cəlb etməliyik. Dünyanın aparıcı ölkələrinin qanunvericilik orqanlarında bu məsələnin öz xeyrimizə 
həllinə çalışmalıyıq. Düşünürəm ki, Xocalı soyqırımının böyük Britaniyanın Lordlar palatasında, yaxud Fransa 
Senatında tanınması uğrunda çalışmaqdansa birinci növbədə müsəlman-türk dövlətlərinin parlamentlərində ona 
siyasi qiymət verilməsinə səy göstərməliyik. Çünki bu ölkələrin parlamentlərində biz bunu daha asan edə 
bilərik, nəinki Avropa ölkələrində. 

- Yeri gəlmişkən, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xocalı faciəsinə münasibəti haqda nə 
fikirdəsiniz? 

 - Türkiyə Böyük Millət Məclisində bu istiqamətdə müzakirələr gedib. Bu il də müzakirələr aparılacaq. 
Amma biz təkcə Türkiyə ilə qane olmamalıyıq. Düşünürəm ki, aparıcı müsəlman ölkələrinin, məsələn, Pakistan, 
Qazaxıstan, Özbəkistanın, ərəb ölkələri və digərlərinin parlamentlərilə Xocalı soyqırımının tanınması uğrunda iş 
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aparmalıyıq. Ondan sonra, təbii ki, paralel şəkildə Avropa ölkələrinin parlamentləri ilə ciddi iş aparmalı, AŞPA-
da bu məsələnin ciddi şəkildə müzakirəsinə nail olmalıyıq. 

 - Necə bilirsiniz, Azərbaycan diasporu Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması 
yönündə öz imkanlarından yetərincə istifadə edə bilirmi? 

- Dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycanın onlarla diaspor təşkilatı fəaliyyətdədir. Onların müəyyən 
hissəsi aktiv, müəyyən qismi passivdir. Diaspor təşkilatları adətən mədəni-kulturoloji yöndə fəaliyyət göstərir. 
Amma bu gün onların lobbi halına gəlməsi vacibdir. Son illərdə diaspor təşkilatlarımız soyqırım məsələsilə 
bağlı ciddi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi xəttilə təxminən 3 il əvvəl müxtəlif 
ölkələrdə çoxlu tədbirlər keçirilib. İlk dəfə mənim iştirakımla Beynəlxalq İnternet Forum təşkil edilib. 
Yadımdadır, Avropanın müxtəlif ölkələrində yaşayan onlarla azərbaycanlı bu foruma qoşuldu və Xocalı 
soyqırımı haqqında kifayət qədər məlumat əldə etdi. Diaspor təşkilatlarımız bu istiqamətdə yenə də 
fəaliyyətdədir və bu il də Avropanın müxtəlif ölkələrində geniş tədbirlər keçiriləcək. Arzu edərdim ki, həmin 
tədbirlər yalnız orada 5-6 adamın yığışıb danışması ilə məhdudlaşmasın. Ciddi şəkildə sənədlər, qətnamələr 
hazırlanıb, ayrı-ayrı ölkələrin parlamentlərinə təqdim edilsin və ermənilərin törətdiyi soyqırımlar haqqında 
məlumatlar yayılsın.  

- İnternetdə Qarabağ həqiqətləri, azərbaycanlılara qarşı soyqırımlarla bağlı saytlar yaradılıb. Bu 
yöndə görülən işləri necə qiymətləndirirsiniz?  

- Son 30 ildə, xüsusən son onillikdə İnternet çox ciddi informasiya ötürücüsü sisteminə çevrilib. 
Hesablanıb ki, hər gün internetə 5 milyondan 15 milyona qədər informasiya daxil olur. Bəs bu qədər 
informasiyanın daxil olduğu bir şəbəkədə Qarabağ həqiqətlərinin, üzləşdiyimiz soyqırımların təbliği vacibdir. 
İndiyədək təkcə Xocalı soyqırımı ilə bağlı deyil, ümumilikdə Qarabağ hadisələri, ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı təcavüzkar siyasətilə əlaqədar 20-yə qədər sayt yaradılıb. Mən keçən il Xocalı soyqırımının ildönümü 
ərəfəsində bu saytların hamısını yoxladım. Məlum oldu ki, onlardan cəmi üç-dördü işləyir. Deməli, saytı 
yaratmaq hələ iş görmək demək deyil. Bu mənada istərdim ki, internetdəki bu tipli saytlar dövlət əhəmiyyətli 
saytlara çevrilsin və sistemli şəkildə maliyyələşdirilməklə yüksək səviyyədə tərtib olunsun. Bir çox dillərdə bu 
saytlara materiallar yerləşdirilsin. Zənnimcə, Qarabağ həqiqətlərinin, Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması 
ilə bağlı internetdəki işimizi gücləndirməli, bu yöndə hələ çox çalışmalıyıq. 

 
Əfsanə BAYRAMQIZI 

 
“525-ci qəzet”, 24 fevral 2006-cı il 
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Tariximizin ibrət dərsi: Xocalı soyqırımı 
 
Bəşər tarixinin ən dəhşətli və qanlı səhifələrindən olan Xocalı soyqırımından on dörd il keçir. 1992-ci il 

fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri Xankəndində yerləşdirilən keçmiş sovetlər 
birliyinə məxsus 366-cı alayın köməyilə Xocalı şəhərinin dinc, mülki əhalisinə təcavüz etdilər. Azğınlaşmış 
erməni quldurları xarici havadarlarının köməyilə Xocalı şəhərini yerlə yeksan etdilər. Xüsusi qəddarlıq və 
amansızlıqla günahsız, dinc insanlar qətlə yetirildi.  

Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər soydaşımız şəhid olmuş, 1275 nəfər dinc sakin əsir götürülmüşdür. 
Onlardan 150 nəfərinin taleyi bu gün də məlum deyil. Qanlı faciə nəticəsində 487 nəfər dinc sakin müxtəlif 
dərəcədə şikəst oldu. Onların 106 nəfəri qadın, 83 nəfəri isə azyaşlı uşaqlar idi. Şəhid olanların 56 nəfəri xüsusi 
qəddarlıq və amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Bəşəriyyətə və humanizmə qarşı bu cür qeyri-insani əməllər XX 
yüzilliyin sonunda özünü dünya ictimaiyyətinə "mədəni" və "məzlum" xalq kimi tanıtmağa çalışan ermənilərin 
əsl xislətini və iç üzünü bir daha nümayiş etdirdi.  

Xocalıda soyqırım hadisələrini bir qədər təfsilatı ilə araşdırmaq üçün 1992-ci ilin martında deputat-
istintaq komissiyası və Respublika Prokurorluğunda istintaq qurupu yaradılmışdır. Həmin deputat-istintaq qrupu 
fəlakətin baş verməsi səbəblərini, onun miqyasını və təqsirkarlarını müəyyən edərək bir sıra işlər görmüşdür. 
1993-cü il fevralın 17-də Milli Məclisdə həmin komissiyanın rəyi müzakirə edilmiş və faciənin baş verməsində 
məsuliyyət daşıyan 8 nəfərin adı müəyyən edilmişdir.  

Çox təəssüflər olsun ki, o vaxt bir qrup adam Xocalı soyqırımının baş verməsində təqsirkar olduğuna görə 
1992-ci ilin martın 6-da istefaya məcbur edilən Ayaz Mütəllibovu "xalqın xilaskarı" kimi qələmə verirdi. Dağlıq 
Qarabağın azərbaycanlı kəndlərinin bir-birinin ardınca erməni quldurlarının əlinə keçməsinə laqeyd qalan 
A.Mütəllibovun vəkili kimi çıxış edənlərin özləri də onun kəramətinə bələd idilər. İstər-istəməz bu cür 
adamların damarlarında axan qanın xocalıların qanından fərqli olması qənaətini meydana çıxarır. Prezident 
olduğu dövrdə Rusiyanın müəyyən dairələrindən asılı olan A.Mütəllibov dövlətin müstəqilliyini necə qoruyub 
saxlaya bilərdi? Sonradan onun Moskvaya sığınması və bu gün də Rusiyanın müəyyən siyasi dairələrinin əlində 
ehtiyat aləti olaraq qalması, onu göstərir ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə qənim kəsilən qüvvələr, sadəcə olaraq, 
yeni fürsət gözləyirlər.  

A.Mütəllibovun hakimiyyət xəstəsi olmasını bir daha yəqinləşdirmək üçün onun yaxın silahdaşı olmuş 
"Qardaşlıq" cəmiyyətinin sədri Ağa Axundovun qəzetlərə verdiyi müsahibəsini oxumaq kifayətdir. Faktlar isə 
onu göstərir ki, A.Mütəllibov Azərbaycanı heç vaxt müstəqil idarə etmək iqtidarında olmayıb. Ermənistanın 
rəhbərləri Dağlıq Qarabağı azərbaycanlılardan təmizləyib, sonra onu işğal və ilhaq etmək üçün nizami ordu 
yaradanda, A.Mütəllibov Azərbaycandakı rus qoşunlarına arxayın olmuşdur.  

Qarabağda və onun ətrafındakı rayonlarda vəziyyət isə get-gedə gərginləşirdi. Faktiki olaraq, vahid 
komandanlıq məsələsi həll edilməmiş, vahid əməliyyat planları baş tutmamış, bu səbəbdən də kəndlər bir-
birinin ardınca işğal edilmişdir. Hərbi qruplaşmaların rəhbərləri bir-birini eşitmir, komandanlıq iddiasında 
olaraq yalnız ayrı-ayrı qruplara əmr edə bilirdilər. Birmənalı şəkildə demək olar ki, 1991-1992-ci illərdə 
Azərbaycanın rəhbərləri öz xalqına qarşı xəyanət yolunu tutmuşdular. Fəryadı ərşə qalxan, heç yerdən lazımi 
kömək ala bilməyən Azərbaycanın kəndləri bir-birinin ardınca ermənilərə təslim edilirdi. Bakıda isə rəhbərlər 
faciənin miqyasını ört-basdır etməklə vəzifələrini qoruyub saxlamağa ümid edirdilər. Törətdiyi cinayətlərə görə 
A.Mütəllibova qarşı 1993-cü il sentyabrın 21-də Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 255.1 
maddəsinin 2-ci bəndi ilə ittiham elan edilmiş və barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi qərara alınmışdır. 
Lakin məlum səbəblərə görə, bu indiyə qədər icra olunmamış qalır.  

Xalqın başına gətirilən faciələrdən müəyyən qruplar hakimiyyətə gəlmək üçün istifadə ediblər. Təəssüflər 
olsun ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız iddiaları və etnik təmizləmə siyasəti Xocalı genosidi ilə başa 
çatmadı. Onlar xarici himayədarlarının dəstəyi və fitvası ilə respublikamızın ərazisinin 20 faizini işğal etdilər. 1 
milyondan artıq azərbaycanlını öz tarixi ata-baba yurdlarından didərgin saldılar. Hadisələr göstərir ki, bu gün 
erməni millətçiləri hələ də özlərinin bədnam və çirkin niyyətlərindən əl çəkməmişlər. Qəddar və vəhşi üsullarla 
dinc insanları kütləvi qırğına məruz qoyan erməni millətçiləri tarix qarşısındakı cinayətlərini ört-basdır etmək 
məqsədilə müxtəlif üsullara əl atırlar. Erməni millətçilərinin "1915-ci il soyqırımı" kimi uydurma və bədnam bir 
məsələ ilə bağlı qaldırdıqları hay-küy kampaniyası, əslində, həmin məqsədə xidmət edir. Lakin onlar yanılırlar 
ki, bəşəri cinayət olan Xocalı soyqırımı kimi dəhşətli bir hadisənin və əsl bir tarixi gerçəkliyin üstünə pərdə 
çəkmək mümkündür. Biz əminik ki, Xocalı soyqırımını törədənlər layiqli cəzalarına çatacaq və dünya 
ictimaiyyəti erməni millətçiliyinin əsl mahiyyətini dərk edəcəkdir. Dünya ictimaiyyətinin diqqəti Xocalı 
soyqırımı kimi dəhşətli bir hadisənin üzərinə yönəldilməli və bu tarixi cinayətə hüquqi-siyasi qiymət verməli 
idi. Lakin AXC-Müsavat iqtidarı dövründə Xocalı soyqırımına görə o zamankı respublika rəhbərliyinin siyasi-
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hüquqi məsuliyyətinin araşdırılması istiqamətində əsaslı addımlar atılmamış və ümumiyyətlə, qanlı faciəyə 
hüquqi-siyasi baxımdan qiymət verilməmişdir. 

Yalnız görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Xocalı soyqırımının əsl 
mahiyyəti açıqlanmışdır. 1994-cü ilin fevral ayında Milli Məclis Xocalı soyqırımını müzakirə etmiş və yalnız 
bundan sonra faciəyə hüquqi-siyasi qiymət verilməsi yönümündə mühüm addımlar atılmışdır. Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisi 24 fevral 1994-cü il tarixdə Xocalı soyqırımı (genosidi) haqqında qərar qəbul 
etmişdir. Həmin qərarda hər il fevralın 26-nın "Xocalı soyqırımı günü" kimi elan olunması və bu barədə 
beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilməsi nəzərdə tutulmaqla yanaşı, bütün dünya azərbaycanlılarına müraciət 
qəbul edilmişdir.  

Xocalı soyqırımı xalqımızın qan yaddaşına daxil olmaqla, bizdən erməni millətçiliyinin əsl mahiyyətini və 
bu faciə haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə daha geniş şəkildə çatdırılmasını, daxili xəyanətkarların ifşa 
olunmasını, xarici düşmənlərin xalqımızın əleyhinə yönələn təxribatlarının qarşısını almaq üçün vətəndaş birliyi 
və həmrəyliyinin gücləndirilməsini, müstəqil dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi yönündə geniş fəaliyyət 
göstərməməyimizi bir daha tələb edir. Çünki xalqımıza qarşı xəyanətkar mövqedə duranların ifşa olunması və 
tariximizin ibrət dərslərindən layiqli nəticə çıxarılması qanlı faciələrlə üzləşməyimizin qarşısını almış olardı. 

 
Zemfira HÜSEYNOVA 

 
“Səs”, 24 fevral 2006-cı il 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Xocalı soyqırımı dünyanın əksər ölkələrində qeyd olunacaq 
 

Fevralın 28-də Avstriya Azərbaycan Akademik Birliyi (AAAB) Avstriya Xarici Məsələlər üzrə Akademik 
Forumu ilə birgə Vyana Diplomatik Akademiyasında faciəsinin ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktiki 
konfrans keçirəcək. Konfransda 200-ə yaxın gənc diplomat, Avstriya KİV-nin nümayəndələri, bir çox 
tədqiqatçı-alimlər iştirak edəcək. AAAB, həmçinin fevral 25-də "Azərbaycan Türk Kültür Mərkəzi"nin 
təşəbbüsü ilə Den Haaqada yerləşən Beynəlxalq İnsan Haqları Məhkəməsinin qarşısında mitinq keçirəcək. 
Mitinqə Hollandiyada fəaliyyət göstərən bütün Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının qatılacağı gözlənilir. 
Fevralın 24-də Brüsseldə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin təşəbbüsü ilə "Xocalı soyqırımı"nın 14-cü 
ildönümü münasibəti ilə "Dünya Azərbaycanlıları terrora qarşı" mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçiriləcək. 
Fevral 26-da Macarıstandakı Azərbaycan səfirliyinin və Macarıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin birgə 
təşəbbüsü ilə Macarıstanda təhsil alan azərbaycanlı tələbələr tərəfindən "Xocalı soyqırımı" ilə əlaqədar anım 
mərasimi təşkil olunacaq. 

Fevralın 26-da, həmçinin "Azəri-Çex" Cəmiyyəti tərəfindən Praqada "Xocalı soyqırımı" ilə əlaqədar anım 
mərasimi təşkil olunacaq. Mərasimdə "Xocalı soyqırımı"na aid film nümayiş etdiriləcək. Fevral 25-də Polşadakı 
Azərbaycan səfirliyində Azərbaycan-Polşa Mədəniyyət Assosiasiyasının, Azərbaycan-Polşa Mədəniyyət 
Cəmiyyətinin, Demokratik Azərbaycan Təşkilatının və Azərbaycan Mədəniyyət və İnformasiya Mərkəzinin 
iştirakı ilə "Xocalı soyqırımı" ilə əlaqədar anım mərasimi keçiriləcək. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi 
Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi ilə birlikdə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş anma mərasimi keçirəcək. 
Bundan başqa, faciənin ildönümü ilə bağlı Rusiyanın bir sıra regionunda anma mərasimlərinin, konfransların 
keçirilməsi planlaşdırılır. Fevralın 25-də Özbəkistanın Daşkənd şəhərində Azərbaycan səfirliyi ilə birlikdə 
Heydər Əliyev adına "Azərbaycan Evi" Azərbaycanlıların Milli-Mədəni Mərkəzlərinin Assosiasiyası və 
Azərbaycan Gənclər təşkilatı Xocalı soyqırımına həsr olunmuş konfrans keçirəcək.  

Xocalı faciəsinin 14-cü ildönümü ilə bağlı Türkiyədəki Azərbaycan icmaları da müxtəlif tədbirlər keçirəcək. 
Belə ki, fevralın 26-da Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi İstanbulda anım mərasimi keçirəcək. İzmir 
Azərbaycan Kültür Evi və Dayanışma Dərnəyi fevralın 26-da İzmir şəhərində "Xocalı" faciəsinin ildönümü ilə 
əlaqədar olaraq tədbir keçirəcək. Tədbirdə İzmir Azərbaycan Evi və Dayanışma Dərnəyinin sədri Turqut Arat, 
dərnəyin üzvləri, İzmir Ege Universitetinin müəllim heyəti və İzmirdə təhsil alan tələbələrimiz iştirak edəcək. 
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Misirdə də anılacaq. Fevralın 26-da burada təhsil alan tələbələrimiz 
tərəfindən fəaliyyət göstərən "Vətən" tələbə təşkilatı tərəfindən Qahirədə yerləşən EL-Şəmos universitetində 
faciənin ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçiriləcək. Tədbirdə Qahirədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin və digər 
millətlərin nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir. Yaponiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Yaponiya Dostluq 
Cəmiyyəti Xocalı soyqırımının 14 illiyinə həsr edilən tədbirlərə isə fevralın 16-dan başlayıb. Müxtəlif orta 
məktəblərdə yapon şagird və müəllimlərə ən qədim zamanlardan tutmuş müasir dövrümüzə qədər Azərbaycanda 
baş verən hadisələr haqqında geniş məlumat verilib. Faciənin 14-cü ildönümü ilə bağlı Kanada Azərbaycanlıları 
Assosiasiyaları Federasiyası tərəfindən soyqırımını əks etdirən xüsusi kart nəşr edilərək, Kanadanın parlamenti 
və müvafiq təşkilatları, həmçinin bir çox ölkənin parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara göndərilib. 

 
 APA 

 
24. 02. 2006 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Ankara dünyanı Xocalı soyqırımını tanımağa çağırdı 
 

Türkiyə parlamenti Xocalı soyqırımı ilə bağlı dinləmələr keçirib 
 

Dünən Türkiyə Böyük Millət Məclisində Xocalı soyqırımı ilə bağlı dinləmə keçirilib. Dinləmələr zamanı 
Türkiyə - Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Haluk İpək 14 il bundan öncə baş vermiş Xocalı 
soyqırımına dünya ictimaiyyətinin kifayət qədər diqqət yetirməməsini ədalətsizlik hesab edib. Onun fikrincə, 
Xocalı soyqırımı yalnız hər il Türkiyə və Azərbaycanda deyil, dünya səviyyəsində pislənməlidir.  

"Bu soyqırım düşünülmüş şəkildə həyata keçirilib. Bu hadisə XX əsrin faciəsi, bəşəriyyətə, insanlığa qarşı 
ən çirkin addımdır. Orada baş vermiş erməni vəhşiliyinin misli-bərabəri yoxdur. Xocalıda hamilə qadınların 
qarınları deşilib, uşaqlar süngüyə keçirilib. Dünya buna sükutla yanaşmamalı, öz sözünü deməlidir", - deyə 
H.İpək vurğulayıb.  

Qeyd edək ki, Türkiyə parlamentində Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirilən dinləmələrdə Azərbaycandan 
olan millət vəkilləri Qənirə Paşayeva, Həvva Məmmədova və Elman Məmmədov da iştirak ediblər.  

Millət vəkili Q.Paşayevanın ATV-yə verdiyi məlumata əsasən, Xocalı faciəsinin soyqırım olmasını təsdiq 
edən sənədlər, fotoşəkillər və digər maddi sübutlar Türkiyə parlamentarilərinə nümayiş etdirilib. O, H.İpəkə 
istinadən bildirib ki, Türkiyə parlamentariləri ermənilərin Azərbaycanın ərazilərini işğal altında saxlaması və 
Xocalı soyqırımını törətməsini təsadüfi hadisə hesab etmirlər. Bu, ermənilərin 200 illik siyasətinin nəticəsidir.  

Belə ki, bu gün Ankarada Xocalı soyqırımı ilə bağlı fotosərgi təşkil olunacaq, habelə soyqırım 
qurbanlarının xatirəsinə məşəl yandırılaraq 1 dəqiqəlik sükut da elan olunacaq. Eyni zamanda, Ankarada 
"Heydər Əliyev" Fondunun Xocalı soyqırımı ilə bağlı hazırladığı sənədli film də nümayiş etdiriləcək. 

Bu gün isə Bakıda "İrəli" Ümumrespublika Gənclər Hərəkatı Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümü ilə 
əlaqədar "Ana harayı" heykəlinin ətrafına soyqırım qurbanlarının adları yazılmış lövhə vuracaq (APA).  

Habelə dünən Azərbaycan Qaçqın və Məcburi Köçkün Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü ilə "Xocalı qisasa 
çağırır bizi" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilib. Təşkilatın sədri Vüqar Qədirov son vaxtlar Azərbaycanı 
təslimçi sülhə sürükləyən bəyanatların verilməsini və bəzi mətbuat orqanlarında baş leytenant Ramil Səfərov 
barəsində yalan məqalələrin yazılmasını erməni xüsusi xidmət orqanlarının işi adlandırıb. V.Qədirova görə, 
Azərbaycan gəncliyi, ilk növbədə taleyinə qaçqınlıq həyatı yazılan insanlar torpaqlarımızın itirilməsi ilə 
barışmayacaq və Xocalıda qətlə yetirilən soydaşlarımızın qisasını alacaqlar. 

Respublika Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurası isə dünən Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar Azərbaycan 
gənclərinə müraciət edib. Bu barədə APA-ya Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurasından məlumat verilib. 
Müraciətdə qeyd olunur ki, Xocalı faciəsinin beynəlxalq təşkilatlar qarşısında soyqırım kimi tanıdılması üçün 
gənclərin yeganə yolu birgə mübarizəyə üstünlük verməsidir. Bunun üçün dünya azərbaycanlı gənclərinin eyni 
cəbhədə birləşməsinə ehtiyac var.  

Bu arada isə, Respublika Prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi Xocalı 
soyqırımı ilə bağlı açılmış cinayət işinin istintaqını davam etdirir. İstintaqın yaydığı məlumata əsasən, artıq 200-
dən artıq şəxsin Xocalı soyqırımında iştirakı sübuta yetirilib və bu şəxslər arasında ermənilərlə bərabər, Rusiya 
ordusunun zabitlərinin də adları var. Artıq təqsirli bilinən şəxslərin işləri məhkəməyə də göndərilib. Belə ki, 
hələ cinayətdə adı hallanan şəxslərin sayının çoxalacağı da gözlənilir. Amma cinayətkarların istintaqçılar üçün 
əlçatmaz olmaları, onların ayrı-ayrı ölkələrdə yaşamaları istintaqı dalana dirəyib. Buna görə də istintaq hətta 
bəzi şəxslərin günahkar olub-olmamasını sübut etməyə də çətinlik çəkir. Onu da qeyd edək ki, soyqırıma görə 
adı hallananlar arasında erməni və ruslarla bərabər, azərbaycanlılar da var. 

 

İ. ABBASOV  
 

“Ayna”, 24 fevral 2006-cı il 
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Xocalı faciəsi ilə əlaqədar Belçikada yığıncaq və mitinq keçirilmişdir 
 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Xocalı faciəsinin 14-cü ildönümü ilə bağlı fevralın 24-də 

Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin və Belçikadakı Azərbaycan səfirliyinin təşəbbüsü ilə Brüsseldəki 
Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinin “Palas rezidans” salonunda “Dünya azərbaycanlıları terrora və soyqırıma 
“yox” deyir devizi altında yığıncaq keçirilmişdir.  

DAK-ın sədri doktor Cavad Derəxti yığıncağı açaraq, dünyanı narahat edən terror aktları, Xocalı 
soyqırımı, uydurma “erməni soyqırımı” və bununla bağlı türk tarixçi alimlərinin Rusiya arxivlərində apardıqları 
araşdırmalar barədə məlumat vermişdir.  

Sonra çıxış edən ölkəmizin Belçikadakı səfiri Arif Məmmədov Xocalı soyqırımını XX əsrin tarixində 
qanlı səhifə kimi səciyyələndirmiş, Avropa İttifaqının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
dinc vasitələrlə həllinə xüsusi maraq göstərdiyini, bu sahədə müəyyən addımlar atdığını, ölkəmizin ərazi 
bütövlüyünü dəstəklədiyini, münaqişənin sülh yolu ilə həlli barədə hər iki tərəfə müraciət etdiyini bildirmişdir. 
Səfir demişdir ki, Avropa İttifaqının məqsədi regionda sülh yaradılması, Cənubi Qafqaz ölkələri arasında 
müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa nail olmaqdır.  

Türkiyə səfirliyinin birinci katibi Nurdan Bayraqdar Xocalı faciəsinin erməni vəhşiliyini dünyaya bir daha 
tanıtdığını xatırladaraq demişdir ki, Cənubi Qafqazda “Yeni qonşuluq siyasəti”nin həyata keçirilməsi burada 
sülhün bərqərar edilməsindən asılıdır. İşğalçı Ermənistan Azərbaycan ərazilərindən çıxmalı, qaçqın və məcburi 
köçkünlər doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Avropa İttifaqı da münaqişənin həllinə yardımçı olmalıdır.  

Kipr türkləri icmasının nümayəndəsi Yalçın Behit, DAK sədrinin beynəlxalq əlaqələr üzrə müavini, 
Amerikada yaşayan soydaşlarımız Rəhim Şahbazi, Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurası sədrinin 
müavini, İngiltərənin Edinburq Universitetinin professoru Qulamrza Təbrizi, DAK-ın üzvü Əjdər Tağızadə, türk 
araşdırıcısı Mehmet Pərincik, ermənilərin türklərə və azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşiliklərdən bəhs edən 
“Lobbi hakimiyyəti” kitabının müəlliflərindən biri Mustafa Öztürk, Londondakı Azərbaycanlı Tələbələr 
Assosiasiyasının prezidenti Taleh Heydərov çıxışlarında Xocalı faciəsinin dəhşətlərini, yüzlərlə 
azərbaycanlıların hələ də erməni əsirliyində qaldığını, Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyada getdikcə 
yayıldığını, Amerika mətbuatında da bu faciənin işıqlandırıldığını, Qarabağ probleminin həlli sahəsində 
Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin dünya azərbaycanlıları tərəfindən dəstəkləndiyini vurğulamışlar. 
Bildirilmişdir ki, Londonda təhsil alan azərbaycanlı tələbələr Xocalı faciəsindən bəhs edən xüsusi sayt 
yaratmışlar.  

ABŞ-ın Montana Universitetinin professoru, “Azərbaycan gündəliyi” kitabının müəllifi Tomas Qoltsun 
çıxışı xüsusi maraq doğurmuşdur. İştirakçıları Azərbaycan dilində salamlayan amerikalı alim Xocalı faciəsi baş 
verən zaman ölkəmizdə olduğunu, bu xəbəri eşidən kimi dərhal Ağdama getdiyini, orada gördüklərindən 
dəhşətə gəldiyini söyləmişdir.  

XX əsrdə dünyanın qaynar nöqtələrində baş vermiş hadisələrdən danışan T.Qolts Xocalı faciəsinin daha 
ağır təsir bağışladığını, qırğından bir qədər əvvəl üç dəfə bu şəhərdə olduğunu, orada özünə dostlar tapdığını, 
Azərbaycanın Əlif Hacıyev kimi qəhrəman oğlunun, həm də dostunun həlak olmasının onda erməni 
qəsbkarlarına nifrət hissi oyatdığını bildirmişdir.  

Xocalı faciəsi ilə əlaqədar topladığı faktları istər məqalə, istərsə də ayrıca kitab şəklində çap etdirmək 
istərkən naşirlərin ermənilərin tərəfini saxladıqlarını, onu yalançı adlandırdıqlarını, hətta İslam dinini qəbul 
etdiyini bildirdiklərini xatırlatmış, Amerika mətbuatının və naşirlərin uydurma erməni təbliğatına üstünlük 
verdiklərini xüsusi vurğulamışdır. Ölkəmizə dost münasibəti ilə tanınan avstraliyalı alim Erik Feyçel də vaxtilə 
“Bir terrorun əfsanəsi” kitabını nəşr etdirmək istərkən, naşirlərin erməni terrorundan bəhs edən kitabı 
buraxmaqdan boyun qaçırdıqlarını, ermənilərin terror aktlarından açıq-aşkar ehtiyat etdiklərini bildirmişdir. 
Eyni zamanda, erməni vəhşiliyindən bəhs edən yeni kitabçasının ərəb, fars, rus, ingilis, fransız, alman, türk, 
yapon, Koreya və Azərbaycan dillərində çap olunduğunu xatırlatmışdır. O demişdir ki, ötən əsrdə onlarca türk 
diplomatı erməni terrorunun qurbanı olmuşdur. Bu terror aktlarının arxasında daşnaklar durmuşdur. Bu işdə 
erməni kilsəsinin və din xadimlərinin də “xüsusi xidməti”ni qeyd etmək lazımdır. İstər Türkiyə, istərsə də 
Azərbaycan haqqında həqiqətləri Avropa ölkələrinə, dünya xalqlarına çatdırmaq üçün çoxlu kitablar çap 
etdirməli və ermənilərin əsil siması göstərilməlidir.  

Yığıncaq zamanı “Kür-Xəzər” qəzetinin Xocalı faciəsindən bəhs edən ingilis və Azərbaycan dillərindəki 
xüsusi buraxılışı, kitablar, broşürlər, Brüsseldə çap olunmuş “Beltürk”, “Azərbaycan-Benlüks” qəzetləri 
nümayiş etdirilmişdir. 
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Həmin gün Avropa İttifaqının iqamətgahı qarşısında mitinq keçirilmişdir. Əllərində Azərbaycanın və 

Türkiyənin bayraqlarını tutmuş mitinq iştirakçıları “Ermənilərə ar olsun!”, “İşğal olunmuş Azərbaycan əraziləri 
tezliklə azad edilməlidir” və digər şüarlar səsləndirmişlər. Xocalı faciəsini əks etdirən plakatlar və fotostendlər 
mitinqdə nümayiş etdirilmişdir.  

Mitinqdə professor, şair Paşa Qəlbinur, Əmir Hacıyev, xalq artisti İlhamə Quliyeva, Xəzər Emin, Rəhim 
Şahbazi, Cavad Derəxti və başqaları çıxış edərək, Avropa İttifaqının və digər beynəlxalq təşkilatların Xocalı 
soyqırımına siyasi qiymət verməsini, ölkəmizə qarşı işğalçılıq siyasəti aparan Ermənistana qarşı sanksiyalar 
tətbiq olunmasını tələb etmişlər. İlhamə Quliyeva “Ana yurdum Azərbaycan” mahnısını ifa etmiş və iştirakçılar 
da ona qoşulmuşlar.  

Axşam “Royal Kroun” mehmanxanasının iclas salonunda yığıncaq öz işini davam etdirmişdir. Çıxış edən 
türk alimləri uydurma “erməni soyqırımı”nın türk dünyasına qarşı yönəldildiyini konkret faktlarla açıqlamışlar.  

Tədbirin sonunda P.Qəlbinur Xocalı faciəsi ilə bağlı essesini oxumuş, xalq artisti Niyaməddin Musayevin 
ifasında azərbaycanlı qaçqın-köçkünlərə həsr olunmuş “Azərbaycanım” və “Qiyamətə qalmasın” klipləri 
səsləndirilmiş, Ə.Hacıyevin “Qarabağ şikəstəsi” sənədli filmi nümayiş etdirilmişdir 

 
AzərTAc 

 
25 Fevral, 2006,  
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Berlində Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılmışdır 
 

Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, fevralın 24-də Avropa 
Azərbaycanlıları Konqresi səfirliyin dəstəyi ilə Berlində Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini anma mərasimi 
keçirmişdir. Mərasimdə şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.  

Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Bahəddin Qaya mərasimi giriş sözü ilə açaraq Xocalı 
faciəsi barədə məruzə etmişdir.  

Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Pərviz Şahbazov Xocalı soyqırımı barədə geniş nitq söyləmiş, diqqəti 
faciə ərəfəsində baş verən hadisələrə yönəltmiş, qırğının dəhşətlərindən, ümummilli lider Heydər Əliyevin 
qətliama siyasi-hüquqi qiymət verilməsi ilə bağlı gördüyü işlərdən, ermənilərin vəhşiliklərinin dünya 
mətbuatında işıqlandırılmasından danışmışdır. Səfir, həmçinin Azərbaycan Prezidentinin Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması istiqamətində atdığı addımlar barədə ətraflı məlumat vermişdir.  

Türkiyənin Berlindəki baş konsulu Əhməd Bəy, Potsdam Universitetinin müəllimi Aydın Sultanov və 
başqaları mərasimində çıxış edərək, Xocalı faciəsini törədənlərin cəzalandırılmasını tələb etmişlər.  

Xatirə mərasiminin keçirildiyi salonda Xocalı faciəsinin dəhşətlərini əks etdirən fotoşəkillər asılmış, 
burada soyqırımı haqqında yazılmış kitablar nümayiş etdirilmişdir. Mərasim iştirakçılarına qanlı faciə barədə 
alman dilində vərəqələr paylanmış, şəhidlərimizin xatirəsinə ehsan verilmişdir.  

Tədbirdə Almaniyanın siyasi və ictimai dairələrinin, o cümlədən Almaniya Kansler İdarəsinin və Berlin 
Senatının rəsmiləri, səfirliyin bütün əməkdaşları, Türkiyənin diplomatik missiyasının işçiləri, yerli türk və 
Azərbaycan cəmiyyətlərinin üzvləri, Berlində təhsil alan tələbələrimiz, işləyən müəllimlərimiz iştirak etmişlər.  

Türkiyənin TRT kanalı, Almaniyanın TD1 türk-alman birgə telekanalı tədbirdən çəkilişlər aparmışlar. 
 

AzərTAc 
 

25 Fevral, 2006 
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Ukraynada Xocalı qırğını qurbanlarının xatirəsi yad edilmişdir 
 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, fevralın 24-də Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyi Ukrayna 

Azərbaycanlıları Konqresi (UAK) ilə birlikdə Xocalı faciəsinin 14-cü ildönümü ilə əlaqədar xatirə tədbirləri 
keçirmişdir.  

Səhər Kiyev məscidində cümə namazı qılınmışdır. Müxtəlif ölkələrin müsəlmanları, o cümlədən 
diplomatlar azərbaycanlı dindaşlarına başsağlığı vermiş, onlarla həmrəy olduqlarını bildirmişlər. Oradaca 
Azərbaycan səfirliyinin mətbuat üçün məlumatı yayılmışdır.  

Kiyevin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr fevralın 24-də Ermənistanın Ukraynadakı 
səfirliyi qarşısında icazəli mitinq keçirmişlər. Onlar əllərində “Ermənistanın işğalçı siyasətinə “yox” deyirik!” 
və “Azərbaycan ərazilərinin azad olunmasını tələb edirik!” sözləri yazılmış plakatlar tutmuşdular.  

Sonra Ukrayna paytaxtının mərkəzində yerləşən Müəllimlər evində Xocalı soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsinə həsr edilmiş mərasim keçirilmişdir. Faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. 
Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Tələt Əliyev mərasimi açaraq, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsindən, erməni separatizmi və terrorizmindən, xalqımızın itkilərindən danışmışdır.  

UAK-ın sədri Oqtay Əfəndiyev, Peçyorsk rayon sovetinin deputatı Vilayət Quliyev, “Ukrayna-
Azərbaycan” Dostluq evi idarə heyətinin sədri Aleksandr İvançuk və başqaları təkcə xalqımıza qarşı deyil, həm 
də bəşəriyyətə qarşı cinayət törətmiş erməni cəlladlarını lənətləmişlər. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rafael 
Əsədovun dul xanımı Valentina Əsədova onun ailəsinə himayə etdiyinə və ayda 650 dollar pensiya aldığına 
görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirmişdir. “Şlyax peremoj” (“Qələbə yolu”) qəzetinin baş 
redaktoru Mariya Bazelyuk bildirmişdir ki, işğalçılara qarşı döyüşən dörd oğul anasının Xankəndidə ermənilər 
tərəfindən camaat qarşısında güllələndiyinin şəxsən şahidi olmuşdur.  

Kiyev məscidinin imamı Xocalı şəhidlərinin ruhuna Müqəddəs Qurandan surələr oxumuşdur. 
 

AzərTAc 
 

25 Fevral, 2006 
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Tbilisidə Xocalı soyqırımını anma mərasimi keçirilmişdir  
 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə fevralın 
24-də Tbilisidə, “Gənclərin məşğuliyyət Sarayında” Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümünün anım mərasimi 
keçirilmişdir.  

Azərbaycanın Gürcüstandakı müvəqqəti işlər vəkili Surxay Əliyev mərasimi açmış, soyqırım 
qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. S.Əliyev toplaşanlara 1992-ci il fevralın 26-na keçən 
gecə Ermənistan silahlı birləşmələrinin Xocalı şəhərini yerlə yeksan etməsi, çoxsaylı dinc əhalini qətlə 
yetirməsi, onlara bəşər tarixində görünməmiş işgəncələr verilməsi barədə ətraflı məlumat vermişdir. Azərbaycan 
xalqına qarşı törədilən bu vəhşilik və qəddarlığa beynəlxalq ictimaiyyətin vaxtında əks-səda verməməsi, hətta 
bəzən erməniləri dəstəkləməsi, Xocalı soyqırımını törədənlərin qanlı əməllərinin dünya ictimaiyyəti tərəfindən 
yalnız ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qətiyyəti və cəsarəti sayəsində pislənilməsinə, hüquqi-siyasi 
qiymət verilməsinə nail olunması, Ermənistanın qəsbkarlığı nəticəsində ölkəmizin üzləşdiyi problemlər natiqin 
çıxışının əsas mövzusunu təşkil etmişdir.  

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış “Qarabağ haqqında real faktlar” adlı nəşrlər seriyası, Xocalı 
hadisələrini əks etdirən fotostend, “Məhv edilmiş şəhər” filmi nümayiş etdirilmişdir. Gürcüstan parlamentinin 
deputatı, əslən Abxaziyadan olan Zurab Çkuburia filmə baxanda göz yaşlarını saxlaya bilməmişdir.  

Mərasimdə Gürcüstan parlamentinin deputatları, xarici ölkələrin Gürcüstanda akkreditə olunmuş 
diplomatik korpusunun, Gürcüstan azərbaycanlılarının və gürcü ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etmişlər. 

 
AzərTAc 

 
25 Fevral, 2006 
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Yeni Azərbaycan Partiyası Xocalı soyqırımı ilə bağlı toplantı keçirmişdir  
 

AzərTAc xəbər verir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) fevralın 25-də Rəşid Behbudov adına Mahnı 
Teatrında Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümü ilə bağlı toplantı keçirmişdir.  

Toplantıda dövlət və hökumət nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, diplomatik korpusun və 
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, Xocalı sakinləri iştirak etmişlər.  

Əvvəlcə, Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiş, faciənin həqiqətlərini 
əks etdirən 15 dəqiqəlik film göstərilmişdir.  

YAP sədrinin müavini, partiyanın icraçı katibi, Milli Məclisin deputatı Əli Əhmədov faciənin 
dəhşətlərindən danışmışdır. Qeyd edilmişdir ki, Xocalı soyqırımı Qarabağ müharibəsinin ən dəhşətli hadisəsi, 
erməni faşistlərinin orada törətdiyi vəhşiliklər isə bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. O, erməni təcavüzkarları 
tərəfindən törədilən soyqırımının hələ də dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınmamasına, bəşəriyyətə qarşı bu 
qəddar cinayətə hüquqi-siyasi qiymətin verilməməsinə təəssüfləndiyini bildirmişdir. Milli Məclisin deputatları - 
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərov və professor Bəxtiyar 
Əliyev Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınması üçün səylərin artırılmasının vacibliyini 
vurğulamışlar. Bildirilmişdir ki, qırğını törədənlər və onların havadarları bəşəriyyət qarşısında mütləq cavab 
verməlidirlər, cəzalarını almalıdırlar, yoxsa, belə faciələr yenə də baş verəcəkdir.  

Xocalı faciəsinin şahidi Məmməd Şükürov, Xankəndinin keçmiş sakini Nadir Rəşidov, eləcə də Vüqar 
Qədirov, professor Həsən Mirzəyev şahidi olduqları və qohum-əqrəbalarının üzləşdiyi dəhşətli hadisələrdən 
danışmışlar.  

Tədbirdə yazıçı-publisist Sabir Şahtaxtının YAP icra katibliyinin təşəbbüsü ilə hazırlanmış “Xəzəl oldu 
Xocalının Xəzəngülü” kitabının təqdimatı olmuşdur. Müəllif əsərin yazılma tarixindən danışmış, erməni 
əsirliyində əzablı günlər yaşamış Xocalı sakinlərinin yazdıqları acı xatirələri kitaba daxil etdiyini bildirmişdir.  

YAP sədrinin müavini, icraçı katibi Əli Əhmədov ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri real faktlarla əks 
etdirən kitabın xarici dillərə də tərcümə olunmasının vacibliyini vurğulamışdır.  

Mərasimdə iştirak edən Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının ölkəmizdəki səfiri Əli Həsən Əhməd Cəffər 
ölkəsinin Azərbaycanın haqq işini daim müdafiə etdiyini söyləmişdir. O, XX əsrdə insanlığa qarşı törədilmiş bu 
qəddar cinayətin cəzasız qalmasının yolverilməz olduğunu bildirmiş, bütün beynəlxalq təşkilatların Ermənistanı 
təcavüzkar kimi tanımasının vacibliyini vurğulamışdır. Səfir ölkəsinin Ermənistanla əlaqələr qurmamasının bir 
səbəbinin də onun Azərbaycanın haqlarını tapdalaması olduğunu qeyd etmişdir. İraqın Azərbaycandakı səfiri 
Ərşad Ömər İsmayıl Xocalı faciəsi kimi dəhşətli bir soyqırımına dünya ictimaiyyəti tərəfindən mütləq hüquqi-
siyasi qiymət verilməsinin vacibliyindən danışmışdır. 

 
AzərTAc 

 
25 Fevral, 2006 
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PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi Küveytdə də anılmışdır  

 
Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümü 

Küveytdə də qeyd olunmuşdur. Səfirliyin foyesində Xocalı soyqırımını əks etdirən fotostend hazırlanmışdır. 
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı materialları, işğal altında olan torpaqlarımızın xəritəsi və Xocalı 
faciəsini əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət broşür, mətbuat açıqlaması bu ölkənin dövlət, hökumət və 
parlamentinə, eləcə də Küveytdəki diplomatik korpusa çatdırılmışdır.  

Səfir Şahin Abdullayev yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri üçün brifinq keçirmiş, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başvermə səbəbləri, ermənilərin Azərbaycana qarşı əsassız torpaq iddiaları, 
Xocalı soyqırımı barədə ətraflı məlumat vermiş, jurnalistlərin suallarını cavablandırmışdır.  

KİV nümayəndələri üçün Xocalı soyqırımına dair film nümayiş etdirilmişdir. 
 

AzərTAc 
 

25 Fevral, 2006 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Astanada Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd edilmişdir 
 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi Astanadakı “Xəzər” 
Mədəniyyət Mərkəzi ilə birgə Xocalı faciəsinin 14-cü ildönümü ilə əlaqədar mərasim keçirmişdir.  

Əvvəlcə, Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilmiş, şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.  
Səfir Lətif Qəndilov Xocalı soyqırımının XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olduğunu bildirmiş, 

erməni silahlı qüvvələrinin sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı ilə birgə şəhərin dinc əhalisinə divan 
tutduğunu, qadınlara, qocalara və uşaqlara aman verilmədiyini qeyd etmiş, həmin gün 700-dən artıq adamın 
həlak olduğunu və təxminən 1000 nəfərin əsir və girov götürüldüyünü diqqətə çatdırmışdır.  

Tədbirdə Qazaxıstanda işgüzar səfərdə olan respublika Qadın, Uşaq və Ailə Məsələləri üzrə Dövlət 
Komitəsi sədrinin müavini Sədaqət Qəhrəmanova, Astanadakı Rus-slavyan və Ukrayna cəmiyyətlərinin sədrləri, 
“Veçernaya Astana” qəzetinin, “Niva” jurnalının baş redaktorları və başqaları çıxışlarında faciənin 
günahkarlarını ittiham etmiş, onların ədalət məhkəməsi qarşısında cavab vermələrinin vacibliyini vurğulamışlar.  

Xocalı faciəsi ilə bağlı videodisk və məlumatlar toplusu Astanadakı səfirliklərə və dövlət orqanlarına 
göndərilmişdir. 

 
AzərTAc 

 
25 Fevral, 2006 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Xocalı soyqırımı İsveçdə də anıldı 
 

AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 26-da İsveçdə yaşayan azərbaycanlılar Stokholmun Sergelstorg 
meydanında Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümünə həsr olunmuş etiraz və anım mitinqi keçirmişdir. Mitinqdə 
bir çox yerli siyasi və ictimai təşkilatların, dərnəklərin təmsilçiləri, bu ölkədə yaşayan türklər, qazaxlar, özbəklər 
də iştirak etmişlər.  

Əvvəlcə faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunmuşdur. Mitinqdə ingilis və isveç 
dillərində çıxış edənlər 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilərin Xocalıda törətdiyi bu qanlı 
aksiyanı onların xalqımıza qarsı apardığı etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin davamı hesab etmişlər. 
Mitinqdə iştirak edən əcnəbilərə ingilis və isveç dillərində hazırlanmış informasiya xarakterli vərəqələr 
paylanmışdır.  

Mitinqin keçirildiyi meydanda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş rəmzi abidə də qoyulmuşdu.  
Sonda 200-dən çox mitinq iştirakçısı Azərbaycanın Dövlət Himnini oxuyaraq erməni faşizminə qarsı 

həmrəylik nümayiş etdirmişlər. 
 

AzərTAc 
 

25 Fevral, 2006 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Daşkənddə Xocalı faciəsi ilə əlaqədar anma mərasimi keçirilmişdir 
 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, ölkəmizin Özbəkistandakı səfirliyi Xocalı faciəsinin 14-cü 
ildönümü ilə bağlı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri Assosiasiyası ilə birgə anma mərasimi keçirmişdir.  

Mərasimin əvvəlində şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiş, Daşkənddəki Azərbaycan 
məscidinin mollası Mirtahir Talışxanov onların ruhuna dua oxumuşdur.  

Müvəqqəti işlər vəkili Zəbi Axundov Xocalı şəhərinin müdafiəçiləri və dinc sakinlərinə qarşı törədilmiş 
bu cinayət haqqında geniş məlumat vermiş, bu soyqırım və ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı həyata keçirilən 
digər faciələrin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində səylərin artırılmasının vacibliyini qeyd etmişdir. 
O, əmin olduğunu bildirmişdir ki, Xocalı soyqırımının təşkilatçıları və icraçıları öz layiqli cəzalarına çatacaqlar.  

Soydaşlarımızdan Yusif Əliyev, Kamil Kərimov, Həmid Hüseynov bu vəhşiliyi Xatın və Sonqmi faciələri 
ilə müqayisə etmiş, cinayətkarları lənətləmişlər.  

Mərasimin sonunda “Xocalı - Əsrin faciəsi” sənədli filmi göstərilmiş, iştirakçılara faciə ilə əlaqədar 
məlumatlar toplusu paylanmışdır. 

 
AzərTAc 

 
25 Fevral, 2006 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Aşqabadda Xocalı faciəsi yad olunmuşdur 
 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycanın Türkmənistandakı səfirliyində Xocalı faciəsinin 
14-cü ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir.  

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Xocalı şəhərində həlak olmuş insanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad 
etmişlər.  

Azərbaycanın Türkmənistandakı səfiri Elxan Hüseynov Xocalıda insanlara və insanlığa qarşı törədilmiş 
bu cinayəti misli görünməmiş vəhşilik adlandıraraq demişdir ki, o gecə erməni quldurları Xocalını yer üzündən 
sildilər və bu planlı şəkildə hazırlanmış bir soyqırım idi. Bununla da ermənilər öz tarixlərinə daha bir qara 
qəddarlıq və vəhşilik səhifəsi yazdılar. Həmin gün onlar 60 uşaq, 106 qadın, 70 qocanı amansızlıqla qətlə 
yetirdilər, ümumiyyətlə isə, həlak olanların sayı 700-dən artıqdır. Səfir əmin olduğunu bildirmişdir ki, bu 
günahsız adamların qanı yerdə qalmayacaq və quldurlar öz cəzalarını alacaqlar.  

Digər soydaşlarımız da öz çıxışlarında ermənilərin bu vəhşi hərəkətlərini ittiham etmişlər.  
Sonra mərasim iştirakçılarına Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar film göstərilmiş, onlar faciəni əks etdirən 

kitab və foto materiallardan ibarət guşəyə baxmışlar. 
 

AzərTAc 
 

25 Fevral, 2006 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Misirdə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir 
 

Ölkəmizin Misir Ərəb Respublikasındakı (MƏR) səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, səfirlik XX 
əsrin ən dəhşətli faciələrindən olan Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümünü ilə bağlı bir sıra tədbirlər keçirmişdir. 
Səfirlikdə erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətləri əks etdirən foto-stend təşkil 
edilmişdir. Xüsusi press-reliz və “Məhv edilmiş şəhər” filminin ərəb dilində DVD-ləri Misirin Xarici İşlər 
Nazirliyinə, Ərəb Dövlətləri Liqasına, Misirdə akkreditə olunmuş səfirliklərə və beynəlxalq təşkilatlara 
göndərilmişdir.  

Fevralın 26-da səfirlikdə Xocalı faciəsi ilə bağlı keçirilən tədbirdə MƏR-in Xarici İşlər Nazirliyinin, 
Afro-Asiya Yazıçıları İttifaqının nümayəndələri, ölkədə geniş oxucu kütləsinə malik “Əl-Əhram”, “Əl-
Cumhuriyyə”, “Əl-Vafd”, “Əl-Əxbar”, “Əl-Siyasi Əl-Masri”, “Əl-Diplomasi Əl-Dauli” qəzetlərinin, “Əş-Şərq 
Əl-Ausat Xəbərlər Agentliyi”nin və “Əl-Vatan Əl-Arabi” jurnalının müxbirləri, bir sıra səfirliklərin təmsilçiləri, 
həmçinin Misirdə təhsil alan və yaşayan həmvətənlərimiz iştirak etmişlər.  

Səfir Faiq Bağırov 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri və onların 
havadarları olan 366-cı motoatacı alayın şəxsi heyəti tərəfindən Xocalının tamamilə dağıdılması və dinc 
əhalinin xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilməsi barədə danışmışdır.  

Misirin Ayn Şəms Universitetinin tələbəsi Mirdavud Sultanov Xocalı soyqırımının ağır nəticələri və 
beynəlxalq təşkilatların münaqişə ilə əlaqədar qəbul etdiyi qərarlar barədə məlumat vermiş, “Məhv edilmiş 
şəhər” filmi nümayiş etdirilmişdir.  

Səfir F.Bağırov tədbir iştirakçılarının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun 
səbəbləri, xalqımıza qarşı törədilmiş digər cinayətlər, habelə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində yürütdüyü siyasət barədə çoxsaylı suallarına cavab vermişdir.  

Sonda Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümü ilə əlaqədar press-reliz, “Armenian Deception”, “Historical 
Facts of Armenians Actions in Azerbaijan Land”, “Genoside”, “Mountainous Garabagh”, “Armenian Terror” 
kitabları, Xocalı faciəsinə həsr edilmiş “Diplomatiya aləmi” jurnalının və “Məhv edilmiş şəhər” filminin 
nüsxələri tədbir iştirakçılarına paylanmışdır. 
 

AzərTAc 
 

25 Fevral, 2006 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Strasburqda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş mərasim keçirilmişdir 
 

Azərbaycanın Avropa Şurası yanındakı daimi nümayəndəliyindən AzərTAc-ın müxbirinə bildirmişlər ki, 
Strasburqda Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr olunmuş mərasim keçirilmişdir.  

Nümayəndəliyin rəhbəri Aqşin Mehdiyev 14 il əvvəl xalqımıza qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımının XX 
əsrin ən dəhşətli hadisələrindən biri kimi tarixə düşdüyünü vurğulamışdır.  

Ümumiyyətlə, bu il nümayəndəlik Xocalı soyqırımının ildönümünün qeyd olunması istiqamətində 
fəaliyyətini gücləndirmişdir. Belə ki, səfir A.Mehdiyev bütün üzv dövlətlərin nümayəndələrinin iştirak etdiyi 
Avropa Şurası Nümayəndələr Komitəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
müzakirəsində Xocalının dinc əhalisinin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildiyi 
faktını xüsusi qeyd etmişdir.  

Bundan əlavə, Xarici İşlər Nazirliyinin “Diplomatiya aləmi” jurnalının Xocalı soyqırımına həsr olunmuş 
xüsusi buraxılışını Avropa Şurasının və Avropa Parlamentinin rəhbərliyinə, eyni zamanda Avropanın aparıcı 
KİV orqanları olan “EuroNews”, “Frans-3”, “ARTE” televiziya kanallarına, qəzetlərə göndərilmiş, növbəti 
buraxılışlarda faciəni əks etdirən materialların verilməsini xahiş edilmişdir.  

Strasburqda təhsil alan tələbələrimiz və burada yaşayan həmvətənlərimiz şəhərin mərkəzindəki Broqli 
meydanında yerli vaxtla saat 11-dən 14-dək davam edən aksiya keçirmişlər. Aksiyada ötən əsr tarixinin qara 
səhifəsi olan Xocalı faciəsi ilə bağlı Fransadakı Azərbaycanlı Tələbələr Assosiyasının hazırladığı xüsusi 
bülleten yayılmışdır. Bu bülleten, həmçinin Strasburqdakı diplomatik nümayəndəliklərə və Avropa Şurasının 
katibliyinə göndərilmişdir.  

Fevralın 25-də isə tələbələrimizin təşkil etdiyi tədbirdə 14 il bundan əvvəl baş vermiş qanlı cinayətə 
beynəlxalq aləmdə hüquqi qiymət verilməsinin vacibliyi qeyd edilmişdir. Mərasimdə şəhər ictimaiyyətinin 
nümayəndələri, xarici qonaqlar və soydaşlarımız iştirak etmişlər. 

 
AzərTAc 

 
25 Fevral, 2006 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi  
anılmışdır 

 
Azərbaycanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki (BƏƏ) səfirliyindən AzərTAc-a verilən məlumata görə, 

fevralın 25-də səfirlik XX əsrin ən dəhşətli soyqırımlarından olan Xocalı faciəsinin 14-cü ildönümü ilə bağlı 
toplantı keçirmişdir.  

Tədbirdə ölkəmizin müstəqilliyi uğrunda gedən döyüşlərdə canlarını qurban vermiş Vətən övladlarımızın 
və soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.  

Səfir Eldar Səlimov Xocalı faciəsi haqqında, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən xalqımıza qarşı 
törədilmiş cinayət və vəhşiliklər barədə ətraflı məlumat vermişdir.  

Sonra Xocalı soyqırımına həsr olunmuş “Məhv edilmiş şəhər” sənədli filmi göstərilmiş və tədbirin 
iştirakçılarına faciə ilə bağlı jurnallar təqdim edilmişdir.  

Səfirlik Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar ərəb və ingilis dillərində hazırladığı məlumatı, eləcə də Azərbaycan 
Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) çap olunmuş “Diplomatiya aləmi” jurnallarının faciə ilə bağlı xüsusi 
buraxılışlarını BƏƏ XİN-ə, diplomatik nümayəndəliklərə və kütləvi informasiya vasitələrinə göndərmişdir. 

 
AzərTAc 

 
26 Fevral, 2006 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Kanadada Xocalı faciəsinin 14-cü ildönümü ilə əlaqədar tədbir  
keçirilmişdir 

 
Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyindən AzərTAc-a verilən məlumata görə, fevralın 25-də səfirlik 

tərəfindən Xocalı faciəsinin 14-cü ildönümü ilə əlaqədar Monreal şəhərinin Mariott otelində mərasim 
keçirilmişdir.  

Tədbirdə Azərbaycan icmasının Monreal və Ottava şəhərlərində yaşayan nümayəndələri də iştirak 
etmişlər.  

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra, Kvebek 
Azərbaycanlıları Assosiasiyasının rəhbəri Məsud Əliyev Xocalı faciəsinin ermənilərin əvvəlcədən hazırlanmış 
məkrli tarixi planlarından biri olduğunu qeyd etmiş, şəhidlərin ruhunu şad etmək üçün xalqımızı torpaqlarımızı 
azad etmək uğrunda mübarizəyə səsləmişdir.  

Səfir Fəxrəddin Qurbanov Xocalı hadisələrinin bəşəriyyət tarixində ən qanlı faciələrdən biri olduğunu 
söyləmiş, Kanadada yaşayan azərbaycanlıları ermənilərin əzəli torpaqlarımızda törətdikləri Xocalı soyqırımı 
kimi hadisələrin bu ölkədə lazımi qiymət verilməsinə nail olunması üçün fəallığı artırmağa və ümumi 
məqsədlərimizə çatmaqda səylərini əsirgəməməyə çağırmış və bu istiqamətdə səfirliyin Azərbaycan icmasına 
lazımi dəstək verəcəyini bildirmişdir.  

Kanada Azərbaycanlıları Assosiasiyaları Federasiyasının icraçı direktoru Əkbər Məcidov 
azərbaycanlıların üzləşdikləri faciələrin Kanada və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında bütün azərbaycanlıların 
fəal olmalarının və təbliğat məsələlərinə xüsusi əhəmiyyət verilməsinin zəruriliyini vurğulamışdır. O, Xocalı 
faciəsi ilə əlaqədar hazırlanmış poçt kartlarının artıq Kanada Parlamentinə və dövlət orqanlarına göndərildiyini 
qeyd edərək qarşıdan gələn 31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı bu kimi tədbirlərin davam 
etdiriləcəyini bildirmişdir.  

Azərbaycan icmasının fəal üzvlərindən biri Saleh İldırım Kanada ictimaiyyətinin daha da məlumatlı 
olması üçün martın 31-də Azərbaycan icmasını təmsil edən bütün təşkilatların Ermənistan səfirliyinin qarşısında 
piket keçirməsini təklif etmişdir.  

Mərasimdə faciənin dəhşətlərini sübut edən fotoşəkillər nümayiş etdirilmiş, hazırda ABŞ vətəndaşı olan 
həmyerlimiz Feliks Sersvadzenin azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımlarına həsr edilmiş “Unudulmuş 
soyqırımı“ kitabı paylanmışdır.  

Eyni zamanda, Xocalı faciəsini əks etdirən poçt şəkilləri ölkə senatorlarına, Xarici İşlər Departamentinə, 
müvafiq dövlət orqanlarına, diplomatik nümayəndəliklərə və kütləvi informasiya vasitələrinə göndərilmişdir. 

 
AzərTAc 

 
26 Fevral, 2006 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Xocalı soyqırımının günahkarları tarix və  
bəşəriyyət qarşısında cavab verməlidirlər 

 
Xalqımızın qan yaddaşına qara hərflərlə yazılmış Xocalı faciəsi bəşəriyyət tarixində analoqu olmayan 

dəhşətli cinayətlərdən biridir. “Böyük Ermənistan” yaratmaq iddiasında olan ermənilər 1980-ci illərin 
ortalarında keçmiş SSRİ ərazisində gedən “yenidənqurma” prosesindən istifadə edərək məkrli niyyətlərinə 
çatmaqda maneə hesab etdikləri Azərbaycan xalqına qarşı məqsədyönlü məhvetmə, min illərlə yaşadıqları dədə-
baba yurdlarından köçürmə siyasətini həyata keçirməyə başladılar. 

1987-ci ilin sonlarında və 1988-ci ildə Ermənistan SSR ərazisində yaşayan 200 mindən artıq 
azərbaycanlının yaşadıqları rayon və kəndlərə silahlı basqınlar edilməyə, sakinlər öldürülməyə, evləri 
yandırılmağa, məcburən öz yurdlarından köçürülməyə başlanıldı. Eyni zamanda, ermənilər Azərbaycan SSR-in 
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisində eyni ssenari üzrə azərbaycanlıların məhv edilib, öz yurdlarından 
qovulması siyasətini həyata keçirirdilər. 

Ermənilər Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan azərbaycanlı əhalini son nəfərinə kimi qırmaq məqsədilə 
onlar yaşayan kənd və şəhərləri mühasirəyə alaraq, dinc əhaliyə qarşı ağır hərbi texnika vasitəsi ilə hücum edir, 
mühasirədən çıxıb qaçmaq istəyənləri isə yollarda, meşələrdə pusqu quraraq məhv edirdilər. 

1991-ci il sentyabrın 24-də erməni silahlı dəstələri 366-cı alayın hərbi texnikasının köməyi ilə əhalisi 
ancaq azərbaycanlılardan ibarət olan Ağdərə rayonunun İmarət Qərvənd kəndinə basqın etmiş, kənd əhalisinin 
bir hissəsini xüsusi amansızlıqla məhv etmiş, qalan əhali isə əmlaklarını ataraq qaçıb canlarını qurtara bilmişlər. 
Azərbaycanlı əhalinin bütün əmlakları qarət olunmuş, evləri yandırılaraq, xarabalığa çevrilmişdir. 1991-ci ilin 
30 oktyabrında Tuğ və Səlakətin kəndləri, 1991-ci ilin 12 noyabrında Axullu, 1991-ci ilin 19 noyabrında 
Xocavənd, 1991-ci ilin 15 dekabrında Cəmilli kəndləri də erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 366-cı alayın hərbi 
texnikası və komanda heyətinin iştirakı ilə işğal olunmuşdur. Həmin kəndlərin azərbaycanlı əhalisinin bir 
hissəsi məhv edilmiş, bir hissəsinin isə əmlakları qarət edilərək, evləri yandırılmışdır. 

Heç bir müqavimətə rast gəlmədiklərindən erməni qüvvələri 1991-ci ilin dekabrından başlayaraq çoxsaylı 
əhalinin yaşadığı iri azərbaycanlı kəndlərinə hücumlara başladılar. Nəticədə, 1991-ci ilin 21 dekabrında Nəbilər, 
23 dekabrında Meşəli, 25 dekabrında Həsənabad, 28 dekabrında Kərkicahan, 1992-ci ilin 21 yanvarında 
Qaybalı, 12 fevralında Malıbəyli, Yuxarı və Aşağı Quşçular, 15 fevralında Qaradağlı kəndi ermənilər tərəfindən 
işğal olundu. Bütün bu kəndlərin işğalı zamanı azərbaycanlılar vəhşicəsinə, xüsusi amansızlıqla öldürülür, 
kəndlər isə yandırılırdı. Təkcə Qaradağlı kəndində ermənilər tərəfindən 80 nəfərdən çox azərbaycanlı 
öldürülmüş, onlarla adam girov götürülmüş, kənd isə yandırılaraq yer üzündən silinmişdir. 

Erməni silahlı qüvvələri Xocalını hər tərəfdən mühasirəyə almışdılar, yolları, keçidləri tutmuşdular. 
Şəhərin quru yolla, xarici aləmlə əlaqəsi kəsilmişdi. Elektrik enerjisi yox idi. Xocalının xarici aləmlə əlaqəsi 
1991-ci ilin noyabrından etibarən ancaq radiotelefonla və mülki vertolyotlarla idi. 1992-ci il yanvarın 28-də 
ermənilər tərəfindən Dağlıq Qarabağ üzərində Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Şirkətinə mənsub Mİ-8 markalı 
mülki vertolyot vurulduqdan və vertolyotda 40-dan artıq azərbaycanlı həlak olduqdan sonra Xocalı şəhəri ilə 
hava əlaqəsi də kəsilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının əsas ərazisi ilə əlaqəsi kəsilmiş, 50-60 ədəd avtomat silah və ov tüfəngi ilə 
silahlanmış özünümüdafiə dəstəsi olan Xocalı şəhəri ətrafında ən müasir texnika ilə təpədən dırnağa qədər 
silahlanmış ermənilər şəhərin mühasirə halqasını gün-gündən daha da sıxlaşdırmışdılar. 

1992-ci ilin 25 fevralında, saat 22 radələrində ermənilər 366-cı motoatıcı alayının komanda heyəti və 
hərbi texnikası ilə birgə Xocalı şəhərinə hücuma keçmişdir. Hücumda ermənilər tərəfindən mayor Ohanyan 
Seyran Muşeqoviçin komandanlığı altında 366-cı alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixin komandanlığı 
altında 3-cü batalyonu, 1-ci batalyonun qərargah rəisi Çitçyan Valeriy İsayeviç və alayda xidmət edən 50-dən 
artıq erməni millətindən olan zabit və praporşiklər, tanklar, piyadaların döyüş maşınları, toplar, D-30 qaubitsası 
və digər müasir hərbi texnika iştirak etmişdir. 

Xocalı şəhərinə basqın quldurcasına gecə saat 22 radələrində həyata keçirilmiş, əvvəlcə şəhər şiddətli 
artilleriya atəşinə tutulmuş, sonra isə çoxsaylı ağır tanklar, PDM və digər texnikalar şəhərə daxil olmuş, 
evlərində yatmış dinc əhalini vahiməyə salaraq onları vəhşicəsinə məhv etməyə başlamışlar. Bu zaman qadın, 
uşaq və ya qocaya aman vermədən qarşılarına çıxanı atəş yağışına tutaraq, tank, PDM və digər texnika altına 
salaraq əzmiş, məhv etmişlər. 

Bu hadisələrlə əlaqədar 1992-ci il fevralın 27-də Azərbaycan Respublikasının Qarabağ üzrə rayonlararası 
prokurorluğu tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsi, 94-cü maddənin 4,6-cı bəndləri, 255-ci maddənin 
“v” bəndi ilə cinayət işi başlanılmışdır. 

1992–93-cü illərdə aparılmış istintaqla müəyyən edilmişdir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri və 366-cı 
alayın komanda heyəti tərəfindən yüzlərlə Xocalı şəhər sakini öldürülmüşdür. Öldürülənlərin arasında 63 
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azyaşlı uşaq, 106 qadın, 70 nəfər isə 60 yaşdan yuxarı qocalar olmuşdur. 1275 nəfər girov götürülmüş, 150 nəfər 
itkin düşmüş, 487 nəfərə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirilmişdir. 

Meyitlərin xarici müayinəsi, məhkəmə-tibb ekspertizalarının rəyləri, mühasirədən çıxmağa müvəffəq 
olmuş Xocalı sakinlərinin ifadələri ilə hərbçilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri ağlasığmaz işgəncə, vəhşilik 
faktları: baş dərisinin soyulması, qulaq, burun, cinsiyyət üzvlərinin kəsilməsi, erməni qəbrinin üstündə 
azərbaycanlı başının qurbanlıq kimi kəsilməsi faktları müəyyən edilmişdir. Silahlı quldurlar qadına, qocaya və 
uşağa da fərq qoymadan hamıya işgəncə vermişlər. Qadınların döşlərinin kəsilməsi, cinsiyyət orqanına atəş 
açılması adi hal olmuşdur. 

366-cı motoatıcı alayın komandiri Y.Y.Zarviqorov, digər zabitlər Nabokix, Kraule, Lixodey, Ohanyan və 
s. haqqında, onların azərbaycanlılara qarşı Beynəlxalq Hərbi Tribunal Nizamnaməsi, 1949-cu il Cenevrə 
konvensiyaları və bir sıra başqa beynəlxalq müqavilələri pozan, insanlığa uyğun gəlməyən hərbi cinayətlər 
etməsi barədə sübutlar toplanmışdır. 

366-cı alayın komanda heyətinin cinayətləri barədə işi tamamlamaq üçün Rusiya Federasiyasının baş 
prokuroru V.Q.Stepankova 1992-ci ilin 14 dekabrında və 1993-cü ilin 28 martında iki dəfə məktubla müraciət 
etmişik. Müraciətdə hətta onlara alayın zabitlərinin etdikləri cinayətləri birgə istintaq etmək barədə təklif də irəli 
sürülmüşdür. Ancaq indiyədək bizim bu təkliflər Rusiya Federasiyası baş prokuroru tərəfindən cavabsız 
saxlanılmışdır. İstintaq qrupunun müstəntiqləri öz təşəbbüsləri ilə Tbilisi şəhərinin Vaziani stansiyasına gedib 
orada alayın komandiri Y.Y.Zarviqorovu və başqa zabitləri dindirməyə cəhd göstərmişlər. 

Ancaq Xankəndi hərbi qarnizonunun keçmiş prokuroru Lazutkin, Zaqafqaziya hərbi dairəsi qoşunlarının 
komandanının müavini general Ohanov (milliyyətcə ermənidir) müstəntiqlərə maneçilik törədib dindirmələrə 
imkan verməmişlər. 

1992-ci ildə Gəncədə yerləşən, Rusiya Federasiyasının yurisdiksiyasında olan hava-desant diviziyasının 
366-cı alayın Xankəndidən çıxarılmasında iştirak etdiyinə görə, hərbi texnikanın ermənilərə verilməsinin şahidi 
olmuş zabit-əsgərləri dindirməyə təşəbbüs göstərilmiş, ancaq diviziya komandanlığı Moskva ilə 
məsləhətləşdikdən sonra dindirmələrə icazə verməmişdir. 

1992-93-cü illərdə Xocalı faciəsi ilə bağlı cinayət işinin istintaqı zamanı respublika rəhbərliyinin, hərbi 
komandanlığın, silahlı dəstə komandirlərinin qulluq vəzifələrini lazımınca icra etməmələri faktları da aşkar 
olunmuşdur. 

1988-ci ilin martında Ermənistandan qovulub Azərbaycana gələn ilk qaçqınlar əsasən Şuşa və Yuxarı 
Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan digər məntəqələrinə yerləşdirilmişdilər. Bundan narahat olan ermənilər 
azərbaycanlıların Ermənistandan qovulmalarını müvəqqəti dayandırdılar və təcili olaraq Aslanyan soyadlı, nazir 
müavini işləyən bir şəxsin başçılığı ilə öz emissarlarını Dağlıq Qarabağa göndərdilər. Onlar Dağlıq Qarabağda 
yerləşmiş azərbaycanlı qaçqınları geri qaytarmaq üçün cəhd göstərdilər, çünki Dağlıq Qarabağda əhali 
nisbətinin azərbaycanlıların xeyrinə dəyişməsi erməni tərəfini qorxudurdu. 

Bu vaxt isə Azərbaycan rəhbərliyi, KP MK-nın I katibi Ə.Vəzirovun başçılığı altında Şuşa və Dağlıq 
Qarabağın digər azərbaycanlılar yaşayan məntəqələrindən Ermənistandan gələn qaçqınların çıxarılıb 
respublikanın başqa rayonlarına yerləşdirilməsi üçün geniş fəaliyyətə başladılar. Şuşa şəhərinə Mərkəzi Komitə 
katibi Telman Orucov göndərilmiş, respublikanın müxtəlif rayonlarının rəhbərləri dəvət edilmiş və qaçqınlar 
arasında böyük təbliğat işi aparıb, onları Şuşa və Dağlıq Qarabağın başqa yaşayış məntəqələrindən çıxarmağa 
nail olmuşlar. 

Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağdan da çıxarıldıqdan sonra, keçmiş SSRİ 
prezidenti tərəfindən Dağlıq Qarabağda fövqəladə vəziyyət elan olundu, həmin əraziyə qaçqın yerləşdirilməsi 
imkanı aradan qaldırıldı. Ermənistan Respublikasının əl-qolu açıldı və ərazilərində yaşayan bütün 
azərbaycanlıları son nəfərinədək qovdular. Nəticə etibarilə xalqa qarşı edilən bu xəyanət Xocalı qırğınına gətirib 
çıxardı. 31 avqust 1991-ci il tarixdə SSRİ müdafiə naziri Şapoşnikov Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ayaz 
Mütəllibova məktubla müraciət edib, müttəfiq respublikalarda milli qvardiya və ya Müdafiə Nazirliyi yaratmaq 
təklifi irəli sürmüşdür. 

Mərkəzin bu təşəbbüsündən sonra respublika prezidenti 334 nömrəli 5 sentyabr 1991-ci il tarixli fərmanla 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi yaratmış, müdafiə naziri vəzifəsinə Bərşadlı Valeh Əyyub oğlunu 
təyin etmişdir. 

1991-ci ilin sentyabrından 1992-ci ilin mart ayınadək, altı ay ərzində V.Bərşadlı, T.Mehdiyev, Ş.Musayev 
və T.Əliyevin - dörd müdafiə nazirinin dəyişdirilməsi respublika silahlı qüvvələrinin yaradılması işinə böyük 
ziyan vurmuşdur. 

1992-93-cü illərdə aparılmış istintaq zamanı respublika rəhbərliyi, hərbi komandanlıq, silahlı dəstə 
komandirlərinin Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisinin soyqırımının qarşısını almaqdan ötrü zəruri tədbirlər 
görməməsi barədə digər çoxsaylı faktlar da müəyyən edilmiş və etdikləri cinayətlərə görə həmin vaxt respublika 
prezidenti olmuş Ayaz Mütəllibov, müdafiə naziri Şahin Musayev, daxili işlər naziri Tofiq Kərimov, Xalq 
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Cəbhəsinin liderlərindən biri, müdafiə nazirinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fəhmin Hacıyev, Qarabağ üzrə daxili 
işlər idarəsi rəisi əvəzi Şahin Cahangirov, Ağdam rayon daxili işlər şöbəsinin rəisi əvəzi Aleko Novruzov, 
Xocalı rayon daxili işlər şöbəsinin rəisi Sabir Məmmədov cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşlar. 

Hazırda Xocalı faciəsi ilə bağlı olan cinayət işi ermənilərin Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılara qarşı 
törətdikləri soyqırım və digər cinayətlərin istintaqı üçün Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu, Milli 
Təhlükəsizlik və Daxili İşlər nazirliklərinin yaratdıqları birgə istintaq-əməliyyat qrupunun icraatındadır. 

Azərbaycan Respublikası baş prokurorunun müavini, Azərbaycan Respublikasının hərbi prokuroru, 
ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyevin 12 iyul 2005-ci il tarixli qərarı ilə Xocalı faciəsi ilə bağlı cinayət işi 
üzrə icraat təzələnmiş və cinayət işi soyqırıma görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikası 
Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsi və digər maddələrə tövsif olunmuşdur. 

İcraat təzələndikdən sonra davam etdirilən istintaq zamanı 200-dən artıq erməni və keçmiş sovet ordusuna 
məxsus 366-cı motoatıcı alayın komanda heyətinin Xocalı soyqırımında iştirakı faktları, cinayəti törədənlərin 
şəxsiyyətləri barədə məlumatlar toplanılmış, onların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, yaşayış yerlərinin 
müəyyən edilib beynəlxalq qurumlar vasitəsilə axtarışlarının təşkil olunması istiqamətində iş aparılır. 

 
Sabir RƏCƏBOV, 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər nazirliklərinin  
birgə yaratdıqları istintaq əməliyyat qrupunun üzvü, baş ədliyyə müşaviri  

 
“Xalq qəzeti”, 25 fevral 2006-cı il 
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Əsrin faciəsi 
 

“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.” 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Keçmişə nəzər salsaq, tarix boyu insanın insana qarşı vəhşilik etməsi hallarının mövcudluğunu görərik və 

bu hallar dəfələrlə təkrar olunur. Soyqırım hadisələrinə dünyanın bir çox ölkələrində rast gəlinir. Terrorlar, 
genosid, təcavüz, işğal və sair bu kimi insanlığa sığmayan hallardan bəşər övladı heç zaman sığortalanmayıb. 
Amma Azərbaycana qarşı ötən əsrin sonlarında erməni qəsbkarları tərəfindən törədilən soyqırım bunların ən 
dəhşətlisi, ən amansızıdır. Ötən əsr ərzində erməni təcavüzkarları tərəfindən Azərbaycan xalqına, millətinə qarşı 
edilən soyqırım hadisələri xalqımıza böyük yaralar vurmuşdur. Bu yaraların ən ağırı, ən dəhşətlisi Xocalı 
soyqırımıdır. 

Bu soyqırım 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə törədildi və Azərbaycan dövlətinin tarixinə ən 
ağır səhifələrdən biri kimi yazıldı. Həmin gecə Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş sovet ordusunun 366-cı 
motoatıcı alayının köməyi və bilavasitə yaxından iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək yüzlərlə dinc sakini 
xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla qətlə yetirdilər. 8 ailə tamamilə məhv edildi, körpələr yetim, ailələr başsız 
qaldı. Qana susamış erməni cəlladları hətta körpələrə, qadınlara, qocalara belə aman vermədilər. Şəhərin 
günahsız sakinləri qəddarlığına görə dünyada tayı-bərabəri olmayan üsullarla - burunları, qulaqları, bədənlərinin 
digər üzvləri kəsilməklə, gözləri ovulmaqla, başlarının dərisi soyulmaqla öldürüldülər. Böyüklərə övladlarının 
gözləri qarşısında olmazın işgəncələr verildi. Günahsız körpələri valideynləri görə-görə işgəncə ilə öldürdülər. 
Şəhərin müdafiəçiləri və milli ordunun əsgərləri xüsusi amansızlıqla - dondurularaq, armaturla döyülərək, 
erməni qəbirlərinin üstündə başları kəsilərək, ağlasığmayan alçaldıcı və təhqiramiz hərəkətlərə məcbur edilərək 
öz doğmalarının və silahdaşlarının gözləri qarşısında məhv edildilər. Şəhər bir gecənin içərisində yerlə-yeksan 
edildi. Faşist ideologiyası ilə “silahlanmış” erməni quldurları həmin gün bəşər tarixində ən böyük insani 
fəlakətlərdən birinə imza atdılar.  

1991-ci ilin sentyabrından başlayaraq ermənilər tərəfindən azərbaycanlıların yaşayış məntəqələrinə edilən 
basqınlarda keçmiş SSRİ-yə məxsus, Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın komanda heyəti və hərbi 
texnikası da iştirak etməyə başlamışdı. Ermənilər Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan azərbaycanlı əhalini son 
nəfərinə kimi qırmaq məqsədilə onlar yaşayan kənd və şəhərləri mühasirəyə alaraq, dinc əhaliyə qarşı ağır hərbi 
texnika vasitəsilə hücum edir, mühasirədən çıxıb qaçmaq istəyən şəxsləri isə yollarda, meşələrdə pusqu quraraq 
məhv edirdilər. Etdikləri vəhşiliklərin cavabını almayan, heç bir müqavimətə rast gəlmədiklərindən quduzlaşan 
və bundan daha da ruhlanan erməni quldurları işğalçılıq niyyətlərindən əl çəkməyərək bir qədər də irəli getdilər 
və bəşər tarixində analoqu olmayan bir hadisə - Xocalı faciəsini törətdilər. 

Xankəndi ilə Əsgəran arasında yerləşən Xocalı Qarabağın dağlıq hissəsində Şuşadan sonra 
azərbaycanlıların yaşadıqları ikinci böyük yaşayış məntəqəsi idi. 1990-cı ildə şəhər statusu almışdı. 1991-ci ilin 
məlumatına əsasən əhalisi 11 min nəfər azərbaycanlıdan ibarət idi. Qarabağın dağlıq hissəsindəki yeganə 
təyyarə meydanı burada yerləşirdi. Məhz buna görə də, ermənilər Xocalının mərkəzlə olan yeganə hava yolunu 
ələ keçirməklə şəhər əhalisini blokada vəziyyətinə salmaq istəyirdi. Onlar məkrli niyyətlərini xüsusi 
amansızlıqla və qəddarlıqla həyata keçirdilər. 

İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, erməni silahlı qüvvələri Xocalı şəhərinə quldurcasına 1992-ci il fevralın 
25-də, gecə saat 22 radələrində basqın etmiş, əvvəlcə şəhəri şiddətli artilleriya atəşinə tutmuş, sonra isə çoxsaylı 
tanklar, PDM və digər ağır silahlarla şəhərə daxil olmuş, dinc əhalini vahiməyə salaraq onları vəhşicəsinə məhv 
etməyə başlamışlar. Azğınlaşmış ermənilər azərbaycanlıları xüsusi amansızlıqla, işgəncə verərək öldürürdülər. 
Onlar mühasirədən çıxıb qaçmağa müvəffəq olmuş azərbaycanlıları da yollarda, keçidlərdə, meşələrdə pusqu 
quraraq tutur, vəhşicəsinə məhv edirdilər. 

İş üzrə şahid qismində dindirilmiş Xocalı şəhər sakini Abbasov Ələmdar Məmmədvəli oğlunun ifadəsi ilə 
müəyyən edilmişdir ki, o və 150 nəfər Xocalı sakini mühasirədən çıxıb Ağdama gedərkən pusquda duran 
ermənilər onların bir hissəsini yerindəcə, xüsusi amansızlıqla öldürmüş, qalanını isə tutub işgəncə vermişlər. 
Onu və Salahov Məhəmməd Əbdül oğlunu dəyişdirmək adı ilə Əsgəran rayonuna – milis şöbəsinin ibtidai həbs 
evinə gətirmiş, orada da hər ikisini armaturla döyərək, onlara işgəncə vermişlər. Döyülməkdən Ə.Abbasovun iki 
qabırğası və qolu sınmış, M.Salahov isə döyülməkdən, işgəncədən onun qolları üstündə ölmüşdür. Onları 
Dəhraz kəndi yaxınlığında tutan ermənilərdən birinin adı Serjik idi. O, Sumqayıtda yaşamış ermənilərdən idi. 
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Ə.Abbasov istintaqa bildirmişdir ki, Əsgəran milisində isə onları döyənlərin arasında Yerevandan gəlmiş xüsusi 
təyinatlı milis dəstəsindən olan Manvel və Qarik adlı erməniləri görsə, tanıyar. 

Xocalı şəhərinin işğalı zamanı ermənilər tərəfindən tutulan olmuş Abbasov Elbrus Ələmdar oğlu 
ifadəsində göstərmişdir ki, Xankəndi milisində əsir saxlanılarkən Artur və Slavik adlı serjantlar və Feliks adlı 
leytenant onları mütəmadi olaraq döyürdülər. Onlar Xocalı sakinləri Novruzov Ələsgər Xanlar oğlunu və 
Şəliyev Elçin Vəkil oğlunu döyüb işgəncə verməklə öldürmüşlər. 

Girovda olmuş Xocalı sakini Hümbətov Əmir Səlim oğlu göstərmişdir ki, fevralın 26-sı, gecə saat 4 
radələrində onu Xocalıda “Armo” adlı erməninin başçılıq etdiyi dəstə tutmuş, həmin dəstədə Sergey adlı erməni 
onun dişlərini sındıraraq qızılını götürmüşdür. 

Eləcə də, Xocalı şəhər sakinləri, girovda olub dəyişmə, pul ilə alınma və s. yollarla azad olmuş 
Məmmədov Zülfü İbrahim oğlu, Sevdimalıyev Abasəli Məmmədəli oğlu, Eyvazov Dadaş Əli oğlu və 
başqalarının ifadələri ilə də azərbaycanlılara işgəncə, əziyyət verərək qətlə yetirən ermənilər barədə məlumatlar 
müəyyən edilmişdir. 

366-cı alayın komanda heyətinin Qarabağın dağlıq hissəsindəki azərbaycanlı əhaliyə, o cümlədən, Xocalı 
şəhərinin əhalisinə qarşı soyqırım cinayətində erməni silahlı qüvvələri ilə birgə iştirak etmələri istintaq zamanı 
toplanılmış sübutlarla təsdiq edilmişdir. 

366-cı alayın 1-ci batalyonunda qərargah rəisinin müavini olmuş Tuşov Sergey Daniloviçin ifadəsi ilə 
müəyyən olunmuşdur ki, alay komandiri Zarviqorovun əmri ilə 2-ci batalyonun komandiri Ohanyan Seyran, 3-
cü batalyonun komandiri Yevgeniy Nabokix, artilleriya-diviziyonu komandiri Lixodey İqor, maddi-təchizat 
rotasının komandiri Miroşniçenko İqor, tank vzvodunun komandiri Smaqin, 1-ci batalyonun qərargah rəisi 
Çitçyan Valeriy, kapitanlardan Potimskiy, Krut, Bobılev, Minin, leytenantlardan Buqayenko, Potapov, 
Savinçev, Dobrınskiy, Mirxaydarov və başqaları azərbaycanlılara qarşı hücumlarda xüsusi fəallıq göstərmiş və 
törədilmiş vəhşiliklərdə onların “əməyi” az olmamışdır. 

İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri və 366-cı alayın komanda heyəti tərəfindən 
613 nəfər Xocalı şəhər sakini öldürülmüşdür. Onların arasında isə azyaşlı uşaqlar, qadınlar, yaşı 60-dan yuxarı 
qocalar olmuşlar. Silahlı quldurlar qadınlara, qocalara, uşaqlara belə məhəl qoymadan hamıya işgəncə 
vermişlər. Xocalı şəhərinin işğalı zamanı dövlət və ictimai idarə, müəssisə, təşkilatların əmlaklarının məhv 
edilməsi nəticəsində 1992-ci ilin dekabr ayı üçün qiymətlər miqyası ilə 4 milyard 199 milyon 668 min 338 rubl 
məbləğində, Xocalı əhalisinin şəxsi əmlakına 1992-ci ilin mart ayı qiymətlər miqyası ilə 229 milyon 861 min 
800 rubl ziyan vurulmuşdur. 

Aparılmış istintaq zamanı azərbaycanlılara qarşı soyqırım cinayəti edən erməni hərbi qulluqçuları və 366-
cı alayın komanda heyəti barədə, onların törətdikləri konkret cinayətlər barədə məlumatlar toplanılmışdır. 
Ancaq cinayəti etmiş ermənilər və 366-cı alayın zabit, praporşik və əsgərləri respublikamızdan kənarda 
olduğundan onların haqqında tam və ətraflı məlumatlar toplamaq, onları məsuliyyətə cəlb etmək mümkün 
olmamışdır. Ona görə də, Xocalı şəhər əhalisinə qarşı soyqırım etmiş cinayətkarların beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən mühakimə olunmaları üçün tədbirlərin görülməsi zəruridir. Çünki soyqırım cinayətləri bəşəriyyət 
qanunlarına qarşı yönəldiyinə görə, dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən çıxarılmış qərarlarla mühakimə 
olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Xocalı şəhər əhalisinə qarşı soyqırım cinayəti etmiş Ermənistan silahlı qüvvələri 
və 366-cı alayın komanda heyətinin cəzalandırılmasından ötrü Beynəlxalq Tribunal yaradılması üçün BMT-nin 
Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etməli və ya BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi qarşısında Xocalı şəhərinin 
azərbaycanlı əhalisinə qarşı edilmiş soyqırım cinayəti üzrə materialları baxılmaqdan ötrü icraatına qəbul etməsi 
barədə məsələ qaldırmalıdır. 

Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəldikdən sonra Xocalı faciəsi 
ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırım aktı kimi təsbit olundu. Ulu öndərimizin nüfuzu 
və gərgin əməyi sayəsində Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması istiqamətində xeyli iş görüldü. 

1995-ci il fevralın 24-də ulu öndərimizin təşəbbüsü ilə Milli Məclis Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlərin 
dünya xalqlarına, beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması və bu hadisələrin üçüncü ildönümü ilə əlaqədar dünya 
parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara müraciət qəbul etmişdir. Müraciətdə xalqımızın başına gətirilən bu 
dəhşətli müsibət barədə, bütövlükdə əsrin əvvəllərindən bu günə kimi 500 mindən artıq azərbaycanlının 
ermənilər tərəfindən öldürülməsi, azərbaycanlılar yaşayan 6 min kvadratkilometrlik əzəli azəri torpaqlarının 
zorla boşaldılması, həmin ərazidən 1 milyon nəfərdən çox azərbaycanlının qovulması, 2 minə yaxın Azərbaycan 
mənşəli yaşayış yerlərinin tarixi adının dəyişdirilməsi, ərazimizin 20 faizinin (12 rayonun) erməni hərbi 
birləşmələrinin işğalı altında olması, bunun nəticəsində 1 milyon nəfərin qaçqın kimi yaşaması faktlarını bütün 
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaları və beynəlxalq prinsiplərə və hüquq normalarına uyğun olaraq bu vəhşilikləri 
pisləmələri, Azərbaycanın işğalçılardan azad edilməsi üçün haqq səslərini qaldırmaları xahiş olunur. 
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İnanırıq ki, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qeyri-insani hərəkətlərə, insanlığa sığmayan 

qəddarlığa dünya ictimaiyyəti tərəfindən birmənalı rəy veriləcək, ermənilər etdikləri vəhşiliklərə görə 
bəşəriyyətin qınaq obyektinə çevriləcəkdir. 

Bütün bunlarla yanaşı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı keçmişini unutmayaraq, erməni quldurları tərəfindən 
xalqının başına gətirilən müsibətlərin əvəzini çıxacağı günü düşünməli, bu günə özünü hazırlamalıdır. Çünki hər 
bir məğlubiyyətin cavabında qələbə sevinci yaşanmalı, ulularımızın qəhrəmanlıq tarixi təkrarlanmalı və hər 
birimizə görk olmalıdır. 
 

İlqar ƏLİYEV 
Gəncə şəhər prokurorunun müavini, kiçik ədliyyə müşaviri  
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Faciəsinin canlı şahidi 
 

Xocalı faciəsinin canlı şahidi olan Mehman Bədirxanovla 1992-ci ilin aprelində Semaşko adına 
xəstəxanada görüşdük. Əsirlikdən yenicə xilas olmuşdu. Vəziyyəti hədsiz dərəcədə ağır idi. Həkimlər onunla 
görüşməyə qadağa qoysalar da, bir təhər palatasına daxil olub çarpayısı başında oturduq və çətinliklə olsa da, 
Xocalıda baş verən dəhşətli qırğınlar barədə ondan bəzi məlumatlar aldıq. 

Mehman Bədirxanovun dediklərindən: 
- Biz Xocalı faciəsi törədilməmişdən 15 gün əvvəl könüllülərdən ibarət 160 nəfər döyüşçü ilə birlikdə 

Ağdama, oradan da təyyarə ilə Xocalıya yollandıq. Həmin gün orada Xocalı aeroportunun rəisi Əlif Hacıyevin 
təşəbbüsü ilə izdihamlı mitinq keçirilirdi. Səbəbini soruşduq. Dedilər, Xocalı camaatı ərzaq qıtlığından əziyyət 
çəkib, bir doyumluq çörəyə möhtac qaldığı halda, 366-cı alayın əsgərləri bizim üçün bişirilən çörəyi özbaşına 
zavoddan götürüb ermənilərə satırlar. Biz mitinqi də məhz imperiya əsgərlərinin bu cinayətkar hərəkətlərinə 
etiraz əlaməti olaraq keçiririk. O vaxt Moskvanın müti köləsi Ayaz Mütəllibov hakimiyyətinin laqeydlik və 
biganəliyi üzündən tamam unudulmuş Xocalı yalnız taleyin ümidinə qalmışdı. Şəhər dörd tərəfdən mühasirəyə 
alınmışdı. Elektrik enerjisi və telefon rabitəsi kəsilmişdi. 1992-ci il fevralın ikinci yarısından etibarən Xocalı 
mütəmadi olaraq ağır hərbi texnikadan atəşə tutulurdu. Xocalını yalnız rayon polis idarəsinin əməkdaşları və 
yerli özünümüdafiə dəstələri qoruyurdu. Onlar da adi ov tüfəngləri ilə ən müasir silahlar və güclu texniki 
qurğularla təchiz edilmiş erməni silahlı birləşmələrinin qarşısında duruş gətirə bilməzdi. 

Fevralın 26-sı gecəsi 366-cı motoatıcı alayının əsgərləri təpədən-dırnağa silahlanmış erməni hərbi 
birləşmələri ilə birlikdə ağır hərbi texnikanı dinc əhalinin üstünə yeritdilər. Həmin gecə Xocalı yerlə-yeksan 
edildi və şəhərdə kütləvi qırğın başlandı. Sərxoş vəziyyətdə hücuma keçən vəhşi erməni əsgərlərindən birinin 
cavan bir ananın yorğana bürmələyib bərk-bərk sinəsinə sıxdığı körpəsini zorla əlindən alıb BMP-nin qarşısına 
tulladığı anların dəhşətindən bu gün də qurtula bilmirəm. Yazıq ana fəryad qopara-qopara körpəsinə doğru 
atılmaq istəyərkən BMP onların hər ikisinin üstündən keçdi. Erməni əsgərləri gözlərimiz qarşısında qadın və 
qızların başlarını, ayaqlarını, qollarını kəsirdilər. Ev-eşiklərini tərk edən Xocalı sakinləri ümidlərini yeganə 
olaraq yaxınlıqdakı Ağdama bağlamışdılar. Amma onların bu ümidləri də ağır faciə ilə nəticələndi. Erməni 
separatçıları Naxçıvanik kəndi yaxınlığında onlara amansız divan tutdular. Kətik və Dəryaz meşələri, Qarqar 
çayının, Qaraqayanın ətrafı insan cəsədləri ilə dolu idi. Leyli adlı cavan bir gəlin körpəsini bağrına basıb Qarqar 
çayı boyunca ağlaya-ağlaya qaçırdı. Soyuq onun əllərini elə dondurmuşdu ki, qucağındakı körpənin yorğanın 
ayaq hissəsindən nə vaxt və harada sürüşüb düşdüyünü belə hiss etməmişdi. Onun havalanıb fəryad qopara-
qopara gecənin zülmət qaranlığında öz körpəsini axtardığı o dəhşətli səhnə hələ də gözlərim qarşısındadır. Mən 
meyitlər arasında ağlaya-ağlaya anasını axtaran uşaqlar, əllərini düşmən gülləsinə tuş olmuş anasının qana 
boyanmış üzündə, sinəsində gəzdirən körpələr, kəsilmiş başlar, qollar, ayaqlar, soyuqdan buz bağlamış bədənlər 
gördüm. Həmin faciəli gecədə 613 nəfər şəhid, 487 nəfər şikəst oldu. 127 nəfər dinc sakin - qocalar, uşaqlar və 
qadınlar əsir götürülərək Əsgəran zindanında ağlasığmaz erməni zülmünə, ağır təhqir və həqarətlərə məruz 
qaldılar. Əsirlər arasında mən də var idim. Arada erməni quldurları sərxoş halda zindana gəlib bizi əxlaqsız 
söyüşlərlə təhqir edir və huşumuzu itirənə qədər döyürdülər. Danışmaq istəyənin dilini, əl qaldırmaq istəyənin 
əlini kəsirdilər. O insan qatillərinin başçısı isə Əsgəran rayon Xalq Cəbhəsinin sədri, qatı millətçi Balasaryan 
Vladik idi. O, əsirlərə müraciətlə deyirdi: "Xocalı qırğını "20 Yanvar" teleserialının davamıdır. Bu teleseriallar 
hələ çox davam edəcək və onların müəllifi də biz ermənilər olacağıq". 

Dustaqxananın şüşəsiz pəncərələrindən içəri dolan dondurucu qış küləyinin altında döyülərək soyuq 
asfaltın üstünə atılan günahsız azərbaycanlı əsirlər inildəyə-inildəyə can verirdilər. Namərd ermənilər əzab 
içində çırpınan ağsaqqal Alı kişiyə - halı günbəgün pisləşən o qarabağlı müdrik qocaya bir içimlik suyu da çox 
gördülər. O, "yanıram, su verin, su!" - deyə-deyə gözlərimiz qarşısında həyatla əbədi vidalaşdı. 19 gündən sonra 
mən də daxil olmaqla döyüşçülərimizdən və Xocalı sakinlərindən bir dəstəsi erməni əsirlərinə dəyişdirildi. Ağır 
infarkt keçirdiyim üçün məni bu xəstəxanaya gətirdilər.  

Mehman susdu. Daha danışmağa taqəti yox idi. Əsəbi halda bir nöqtəyə dikilmiş gərgin baxışlarında və 
qəzəblə düyünlənmiş yumruqlarında onun erməni qatillərinə olan tükənməz nifrəti aydın sezilirdi. 

 
Zeynal VƏFA 

 
"Azərbaycan", 26 fevral 2006-cı il 
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Bəşəriyyətə və insanlığa qarşı yönəlmiş cinayət 

 
Beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə məhəl qoymayan azğınlaşmış erməni silahlı birləşmələri 

Xocalıda bu soyqırımı törədərkən doğma torpağını qəsbkarlara vermək istəməyən Azərbaycan xalqının 
mübarizə əzmini qırmaq və məhv etmək niyyətini güdmüşlər. 

Erməni terrorizminin qanlı fəsadları təkcə böyük türk dünyasının deyil, bütün bəşəriyyətin başı üstünü 
qara kabus kimi bürüməklə insanlığa qarşı yönəlmiş ən amansız, dəhşətli cinayətlərə rəvac vermiş, əsrlər boyu 
bu vandalizmin qurbanı olmuş Azərbaycan xalqının şüurunda dərin izlər buraxmışdır. Tarixi həqiqətlər göstərir 
ki, "Böyük Ermənistan" xülyası ilə yaşayan ermənilər öz əsassız və qeyri-hüquqi iddialarını reallaşdırmaq 
naminə terror və soyqırım siyasətini "milli mübarizə" yoluna çevirərək dövlət səviyyəsində dəstəkləmişlər. Bu 
baxımdan 1992-ci ilin 26 fevralında Xocalıda törədilən qətliam heç də birinci deyildir - mənfur ermənilər hələ 
1906 və 1918-ci illərdə bu şəhəri iki dəfə yandırıb külə çevirmiş, əhalisini məhv etmişlər. Fəqət 1992-ci ildə 
Xocalıda miqyasına və qəddarlığına görə bəşər tarixində misli görünməmiş daha bir soyqırım aktı yaşandı. 
Ermənistan silahlı birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı erməni yaraqlıları, habelə uzun illər beynəlxalq 
ictimaiyyətə "sülhsevər" ordu kimi təqdim edilmiş keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı Xocalı 
şəhərini sakinləri ilə birlikdə tamamilə məhv edərək insanlığa silinməz ləkə olan soyqırım aktını törətmişlər. 
Cəmi bir neçə saat ərzində 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca dözülməz 
işgəncələr verilməklə öldürülmüş, 487 nəfərə ağır xəsarət yetirilmiş, 1275 sakin - köməksiz qocalar, uşaqlar, 
qadınlar girov götürülərək zülm, təhqir və həqarətə məruz qoyulmuşlar. Erməni qəsbkarları azərbaycanlıları 
qətlə yetirmək üçün hətta hitlerçi faşistlərin belə sınaqdan keçirmədikləri ən qəddar, tükürpədici üsullardan 
istifadə etmişlər.  

Xocalı qətliamı Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün gerçək mahiyyətini, erməni terrorizminin və 
vəhşiliyinin dəhşətli miqyasını bütün çılpaqlığı ilə üzə çıxarmışdır. Bu hadisə respublikamızın Qarabağ 
müharibəsində aldığı ən böyük zərbə, sonrakı məğlubiyyətimizi qismən labüd edən faciə olmuşdur. Həmin 
dövrdə mərkəzi hakimiyyətin antimilli xarakteri, respublikada xaos və anarxiyanın baş alıb getməsi, vəzifə 
kürsüsü uğrunda amansız mübarizə, ordudakı başıpozuqluq, cəbhə xəttində yaşanan faciələrə göstərilən 
laqeydlik təkcə Xocalı faciəsinin deyil, sonrakı müsibətlərimizin də əsas səbəblərindəndir. 1992-ci ilin mart-
may aylarında Xocalı faciəsi ətrafında cərəyan edən siyasi oyunları xatırladıqda ümumilikdə Qarabağ 
probleminin səhnəarxası gerçəklikləri barədə kifayət qədər aydın təsəvvür yaranır. 

Tarixi faktlar göstərir ki, Xocalı şəhərinin ermənilər tərəfindən mühasirəsinə hələ 1991-ci ilin oktyabrında 
başlanmışdır. Xankəndi ilə Əsgəran arasında strateji yer olan Xocalının ələ keçirilməsi ermənilər üçün müstəsna 
məqsədlərdən olmuşdur. 1991-ci il oktyabrın 30-da Xocalı ilə quru əlaqəsi tamamilə kəsilmişdi və ara-sıra 
görünən vertolyotlar mühasirədə qalan 2500 nəfərlik Xocalını Azərbaycanla bağlayan yeganə nəqliyyat vasitəsi 
idi. 1992-ci il yanvarın 28-də Ağdam-Şuşa reysi ilə uçan mülki vertolyotun Xankəndidən atılan raketlə 
vurulmasından sonra Xocalı ilə hava əlaqəsinə də tamamilə son qoyuldu. 1992-ci il yanvarın 2-dən Xocalıya 
hətta elektrik enerjisi də verilmirdi. Şəhər büsbütün təcrid olunaraq taleyin ümidinə buraxılmışdı. Fevralın ikinci 
yarısından etibarən Xocalı dörd bir yandan erməni yaşayış məntəqələrindən intensiv artilleriya atəşinə məruz 
qalırdı. Şəhərin mühasirədən çıxarılması üçün kağız üzərində çeşidli planlar cızılsa da onların heç biri 
gerçəkləşdirilmirdi.  

Həmin dövrdə hakimiyyətdə olan antimilli rejimin Qarabağı qorumaq bacarığına malik olmadığı qabarıq 
görünürdü. Üstəlik yeni silahlı qüvvələr siyasi intriqaların güdazına verilmişdi. 1992-ci il yanvarın sonu - 
fevralın birinci yarısında Kərkicahan, Quşçular, Malıbəyli və Qaradağlı kəndlərinin işğalına ölkə rəhbərliyinin 
göstərdiyi biganəlik Xocalıya münasibətdə də aşkar idi. Kritik vəziyyətdə başını itirən hakimiyyət iflas 
həddində, müxalifətçilərsə hakimiyyət davasında idilər. Güc nazirliklərinin tez-tez dəyişdirilməsi hərbi 
uğursuzluqların əsas səbəblərindən birinə çevrilmişdi. Xocalının müdafiəsi üçün mərkəzi hakimiyyət 
səviyyəsində planlı tədbirlərin həyata keçirilməməsi son nəticədə ermənilərin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 
keçən gecə amansız qətliamına şərait yaratmış oldu.  

Xocalıda baş verənlər soyqırımı aktı olsa da o zaman Azərbaycanda hakimiyyətdəkilərin məsuliyyətsizliyi 
və səhlənkarlığı üzündən erməni vandalizminin gerçək mahiyyəti barədə dünya ictimaiyyət yetərincə 
məlumatlandırılmamışdı. Rəsmi təbliğat Xocalıda cəmi iki nəfərin öldüyünü iddia etməklə soyqırımı faktının 
miqyasını kiçiltmiş, milli maraqlara xəyanətkar mövqe tutulmuşdur. O zamankı ölkə rəhbərliyinin bu faciəyə 
olduqca laqeyd və qətiyyətsiz münasibəti nəticəsində ermənilərin işğalçılıq, etnik təmizləmə, terrorçuluq, habelə 
Xocalı soyqırımı kimi dəhşətli cinayət törətməsinə dünya ictimaiyyəti biganə yanaşmış, təcavüzkarın 
cilovlanması üçün beynəlxalq səviyyədə hansısa təsirli tədbirlər görülməmişdir.  

BMT-yə yeni üzv qəbul olunmuş Azərbaycanın həmin dövrdə bu mötəbər təşkilatın prinsiplərinə 
əsaslanmaqla Xocalıda baş verən faciənin soyqırımı kimi tanınması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata 
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keçirməməsi də olduqca üzücü və təəssüfləndirici faktdır. Halbuki BMT Baş Məclisinin 1948-ci il tarixli 260 
(III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" 
Konvensiyanın 2-ci bəndində göstərilən şərtlər Xocalı faciəsinin məhz soyqırımı adlandırılmasına tamamilə 
imkan yaradırdı. Bu beynəlxalq sənəddə göstərilir ki, hər hansı milli, etnik, yaxud dini qrupun tam və ya qismən 
məhv edilməsilə törədilən bir sıra hərəkətlər genosid (soyqırımı) cinayətinin mahiyyətini təşkil edir. Bu 
hərəkətlər - həmin qrupun üzvlərinin öldürülməsi, ağır bədən xəsarətinin, onların fiziki məhvinə səbəb olan 
həyat şəraitinin yaradılması, uşaqların zorla bir insan qrupundan alınıb başqalarına verilməsi törədilmiş 
cinayətin soyqırım kimi tövsif edilməsinə əsas verir. Bu hüquqi meyarlardan yanaşdıqda, ermənilərin Xocalıda 
törətdikləri dəhşətli cinayətlərin genosid olduğuna heç bir şübhə qalmır. Həmin gün mənfur erməni silahlı 
birləşmələri Xocalı əhalisini məhz milli-etnik, dini səbəblərlə son nəfərinədək qətlə yetirmək, məhv etmək 
məqsədini qarşıya qoymuşdular. Soyqırım hadisəsindən sonra cinayətin baş verdiyi yerdə olmuş fransız 
jurnalisti Can Yunet demişdir ki, "Mən müharibələr haqqında, alman faşistlərinin qəddarlığı haqqında çox 
eşitmişdim. 

Ancaq ermənilər 5-6 yaşlı uşaqları, mülki əhalini öldürməklə onları ötüb keçiblər". Ermənistanın 
müharibə zamanı beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymaması ilə bağlı faktlar yalnız bununla bitmir. 
Beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə əsasən müharibə yalnız silahlı münaqişədə olan tərəflərin silahlı 
qüvvələri arasında aparılmalıdır. Mülki əhali döyüşlərdə iştirak etməməli və onlarla hörmətlə davranılmalıdır. 
"Müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə dair" IV Cenevrə Konvensiyasının 3-cü maddəsinə əsasən mülki 
əhalinin həyatına və təhlükəsizliyinə qəsd, o cümlədən onların hər cür öldürülməsi, şikəst edilməsi, qəddar 
davranılması, əzab və işgəncə verilməsi, insan ləyaqətinə qəsd, təhqir və alçaldıcı hərəkətlər qadağan edilir. 
Konvensiyanın 33-cü maddəsində isə qeyd olunur ki, heç bir mülki şəxs törətmədiyi hüquq pozuntusuna görə 
cəzalandırıla bilməz. Mülki əhaliyə qarşı kollektiv cəza tədbirlərinin görülməsi, mülki əhalini qorxuya salmaq, 
onlara qarşı terror hərəkətləri, bu insanların repressiyaya məruz qoyulması birmənalı qadağan edilir. Həmin 
Konvensiyanın 34-cü maddəsinə görə mülki əhalinin girov götürülməsi də qadağandır. Lakin təkcə Xocalıda 
1000-dən artıq insanı girov götürən ermənilər bu prinsipə də aşkar sayğısızlıq nümayiş etdirmişdilər. 
Ermənistan silahlı qüvvələri bu hüquq normalarına məhəl qoymamış, Xocalıda dinc əhalinin məhvi üçün ən 
qəddar üsullara əl atmışlar. 

1992-1993-cü ilin yarısına qədər hakimiyyətdə olmuş səriştəsiz və yarıtmaz qüvvələr bu və digər hüquq 
normalarına əsaslanmaqla Xocalı faciəsinin real mahiyyətinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün heç bir iş 
görmədilər. Halbuki artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzinə gətirildiyi, 
beynəlxalq müstəvidə danışıqların başlandığı dövr idi. Ermənilər Azərbaycanın guya təcavüzkar olduğunu 
sübuta yetirmək üçün təbliğat maşınını tam gücü ilə işə salaraq "Sumqayıt olaylarını" dünyaya bəyan etdilər. 
Biz isə yaşadığımız gerçək qətliamı dünyanın önünə çıxarmağa tələsmirdik. Hətta 1993-cü il fevralın 23-də 
imzalanmış "Azərbaycana qarşı edilmiş vəhşiliklərin açıqlanması haqqında" fərman da kağız üzərində qalmışdı.  

Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə tanıdılması və erməni faşizminin ifşası ilə bağlı ilk praktik 
təşəbbüs isə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbilə hakimiyyətə qayıdışından sonrakı mərhələyə 
təsadüf edir. Ümummilli liderimiz ilk gündən Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi soyqırım və 
terror siyasətinin mahiyyətini, habelə ərazilərimizin işğalından sonra Dağlıq Qarabağın terrorizm mənbəyinə 
çevrilməsi, orada narkotik maddələrin yetişdirilməsi, mədəni abidələrin məhv edilməsi faktlarının və digər 
faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını xarici siyasətdə mühüm vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirdi. Bu 
məqsədlə atılan mühüm addımlardan biri də erməni təcavüzü nəticəsində üzləşdiyimiz milli faciələrimizə siyasi-
hüquqi qiymətin verilməsi oldu.  

Ulu öndərimizin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis "Xocalı Soyqırımı Günü haqqında" 
qərar qəbul etmiş, BMT-yə, dünya dövlətlərinə bu qətliamın gerçək mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq 
ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırmışdır. Son 14 ildə Xocalı həqiqətlərinin 
dünyaya tanıdılması, Ermənistanın sovet hərbi dairələrinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə 
cinayətin beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülmüş, xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc 
olunmuş, Xocalı genosidi müxtəlif təşkilatlarda gündəmə gətirilmiş, bununla bağlı bir çox internet saytları 
yaradılmışdır.  

Ümummilli liderimiz hər zaman Xocalı faciəsinə xüsusi həssaslıqla yanaşmışdır. Ulu öndər Heydər 
Əliyev hər il faciənin ildönümündə keçirilən matəm tədbirlərində iştirak etmiş, Xocalı soyqırımını kədər hissi 
ilə xatırlamışdır. Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olduğunu dəfələrlə bəyan etmiş ulu 
öndərimiz hadisələrə beynəlxalq aləmdə əsil siyasi qiymətin verilməsinin zəruriliyini vurğulamış, bu məsələnin 
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün xüsusi səy göstərmişdir. Faciəni xalqımızın böyük dərdi, kədəri, qəmi 
adlandırmış Heydər Əliyev eyni zamanda Azərbaycanımızın əsrlər boyu keçdiyi mübarizə, milli azadlıq yolunu 
şanlı, uğurlu yol kimi dəyərləndirmişdir.  
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Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan 

edilməsi haqqında" 25 fevral 1997-ci il tarixli Sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan 
edilir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 26 fevral 2002-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Xocalı 
soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Bəyanatı"nda isə bəyan 
edilir ki, Azərbaycan dövləti mövcud imkanların hamısından yararlanaraq ərazi bütövlüyünün bərpasını təmin 
edəcək, Xocalı faciəsinin əsil beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət almasına, onun ideoloqlarının, təşkilatçılarının 
və icraçılarının layiqincə cəzalandırılmasına nail olacaqdır. 

 
Hümeyir ƏHMƏDOV, 

Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru,  
RF-nin Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 

"Azərbaycan", 26 fevral 2006-cı il 
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Xocalı soyqırımına beynəlxalq-hüquqi aspektlərdən baxış 
 
14 il əvvəl Xocalıda baş verənlərin soyqırım kimi tanınması istiqamətində beynəlxalq səviyyədə aparılan 

işin daha intensiv və sistemli xarakter almasının şahidiyik. Rəsmi dövlət orqanları ilə yanaşı, həm ölkədəki 
siyasi partiya və ictimai təşkilatlar, həm də xaricdəki Azərbaycan diasporu bu məsələdə xüsusi fəallıq göstərir. 
Aparılan təbliğat təbii ki faydalıdır, lakin bunun effektiv nəticə verməsi üçün siyasi mülahizələrdən çox, 
fikrimizcə, hadisələrə beynəlxalq hüquqi yanaşma daha zəruridir. Ən azı ona görə ki, mövcud beynəlxalq 
hüquqi aktlar Xocalı faciəsinin soyqırım kimi tanınmasına tam əsaslar yaradır. 

Bizim üçün ən acı həqiqət bundan ibarətdir ki, hələ də azərbaycanlılar olaraq Ermənistanın cinayət 
törətmiş dövlət kimi məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində konkret addımlar ata bilməmişik. Cinayət baş 
verdiyi halda cəza labüd deyil. Buna bir tərəfdən mövcud beynəlxalq hüquqi sənədlərə hələ də ölkəmizin 
qoşulmaması imkan vermirsə, digər tərəfdən beynəlxalq arenada belə hüquqi əhəmiyyətli aktların qəbul 
olunması zamanı siyasi iddiaların önə çəkilməsi daha çox mane olur. Əslində, Xocalı soyqırımının tanınması ilə 
bağlı praktik fəaliyyətdə çox gecikmişik. Biz indiyə kimi bu cinayətə görə siyasi qiymətləndirmə prosedurunu 
tamamlamalı idik. Soyqırıma dünya parlamentləri tərəfindən siyasi qiymət verilməli idi, daha sonra cinayətin 
bütün icraçıları, sifarişçiləri və onların yardımçılarını müəyyənləşdirib barələrində beynəlxalq axtarış elan 
etməliydik. Bir qayda olaraq hər bir dövlət ərazisində baş verən cinayətlərə görə ədalət mühakiməsini özü 
həyata keçirir. Beynəlxalq cinayətlərə münasibətdə isə bu prinsip bir qədər fərqlidir. Soyqırım və digər 
beynəlxalq cinayətlərin təhlükəlilik dərəcəsi nəzərə alınaraq, beynəlxalq hüquqda universal yurisdiksiya prinsipi 
müəyyənləşdirilib. Bu prinsipə görə, təkcə cinayətin törədildiyi dövlət yox, digər dövlətlər də beynəlxalq 
cinayətlərlə bağlı ədalət mühakiməsi həyata keçirə bilərlər. Universal yurisdiksiya prinsipinə əsasən, 
Azərbaycanda soyqırım cinayəti törətmiş şəxsləri istənilən dövlətin milli məhkəməsi mühakimə etmək 
səlahiyyətinə malikdir. Biz Xocalı faciəsinin təşkilatçılarını, icraçılarını indiyə qədər müəyyən edib axtarış elan 
etsəydik, onları istənilən dövlətin vasitəsilə Azərbaycana gətirə və yaxud elə həmin dövlətin özündə mühakimə 
etdirə bilərdik.  

Bəs soyqırım nədir? Bu əməlin izahı 1948-ci ildə qəbul olunan və 1951-ci ildə qüvvəyə minmiş 
"Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" Konvensiyada verilir. Konvensiyanın 
2-ci maddəsində qeyd olunur ki, soyqırım cinayəti hər hansı bir milli, etnik, irqi və ya dini qrupun bir qrup kimi 
tamamilə və ya qismən məhv etmək niyyətilə qrup üzvlərinin öldürülməsi, qrup üzvlərinə ciddi bədən xəsarəti 
və ya əqli pozğunluq yetirilməsi, qrupun fiziki məhvinə yönəlmiş həyat şəraitinin yaradılması qrup içərisində 
doğumun qarşısının alınmasına yönəlmiş tədbirlər, zorla uşaqların bir qrupdan digər qrupa verilməsidir. Onu da 
qeyd edək ki, soyqırım cinayətinə görə bu konvensiya ilə ilk dəfə beynəlxalq fərdi cinayət məsuliyyəti təsbit 
olunub. 

Biz Azərbaycan xalqı olaraq bütün XX əsr soyqırımlarını hər il ürək ağrısı ilə dünyaya bəyan etməkdən 
daha çox, bu istiqamətdə fəaliyyətimizi siyasi-deklorativ müstəvidən praktik - hüquqi müstəviyə keçirməliyik. 
İlk olaraq, Ermənistan tərəfindən törədilən bu cinayət hərəkətləri Azərbaycan və Türkiyə parlamentləri 
tərəfindən soyqırım cinayəti kimi tanınmalı və beynəlxalq instansiyalarda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdiyi bütün əməllərinə görə beynəlxalq cinayət məsuliyyəti məsələsi olduqca kəskin şəkildə qoyulmalıdır. 
Çünki bu dövr ərzində törədilən soyqırımlar millətimizə qarşı siyasi cəhətdən bəraət qazandırılması mümkün 
olmayan cinayətlərdir 

Bu əməllərə yanaşmada bütün dünya dövlətləri tərəfindən düzgün siyasi qiymət verilməsini əhəmiyyətli 
hesab edilməli, 1918-ci ildə Bakıda və 1992-ci ildə Xocalıda törədilən soyqırım, müharibə cinayətləri və 
təcavüz elementlərinin olduğu tarixi sənədlərin, foto, audio və video faktların çoxluğu nəzərə alınmalıdır. Bu 
faktların həmin dövrdə və ondan sonrakı dövrdə təkcə Azərbaycan KİV-də deyil, həmçinin dünya informasiya 
məkanında yayılması, 1948-ci il Konvensiyasının, 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının, 1998-ci il Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsi Statusunun və onlarla beynəlxalq müqavilə müddəalarını pozduğu mütləq diqqətdə 
saxlanmalıdır. Cinayətin subyektlərinin məhz erməni etnik qrupuna məxsus şəxslər və Ermənistan rəsmiləri 
olduğu, törədilən cinayət hərəkətlərinin azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmənin əyani sübutu və soyqırımın 
törədilməsini özündə ehtiva edən zəruri niyyət olduğu bəyan edilməlidir. Cinayətin subyektlərinin hərbi 
elementlə sıx əlaqəsinin olduğunu qeyd edərək, bu beynəlxalq cinayətlərə bütün dünya parlamentləri tərəfindən 
düzgün siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi və ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağda baş verən cinayətlərlə bağlı Hərbi 
Tribunalın yaradılması tələb olunmalıdır. 

Səyyad MƏCİDLİ,  
AMEA-nın Fəlsəfə və    Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun dissertantı 

 
“525-ci qəzet”, 25 fevral 2006-cı il 
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Xocalıda yaşanan müsibətlər 
 

FACİƏNİN CANLI ŞAHİDİ OLAN KEÇMİŞ DÖYÜŞÇÜ TACİR İSMAYILOV 14 İL ƏVVƏL XOCALIDA 
BAŞ VERƏNLƏRİ ÜRƏK AĞRISIYLA XATIRLAYIR 

 
1992-ci il fevralın 25-dan 26-a keçən gecə Xocalıda baş verənlər haqqında ilk xəbər belə idi: "Xocalıda 2 

nəfər həlak olub". Qısa müddət sonra isə telereportyor Çingiz Mustafayevin çəkdiyi, soyuq fevral gecəsinin 
hamını şoka salan dəhşətli mənzərələri ekrana gəldi. Əliyalın, köməksiz insanların, qocaların, qadınların, hətta 
körpələrin meyitləri və bu mənzərəyə dözməyən yanğılı bir səs: "Qaldır, qaldır üzünü". Telereportyor 
qucağındakı donmuş körpə meyitini vertolyota qoymağa çalışan hərbi geyimli şəxsə hönkürtü qarışıq nidayla 
əmr etdi və kamerasını ona tuşladı. 

Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının arxasındakı stadionun, divarları nəm çəkən soyunub-geyinmə 
otaqlarında indiki sakinləri Qarabağdakı ev-eşiklərindən məcburi köçkün düşmüş ailələrdir. 14 il əvvəl Xocalı 
aeroportunun və Ağdamın müdafiəsində iştirak edən keçmiş döyüşçü, 42 yaşlı Tacir İsmayılovun ailəsi də taxta 
parçalarla hasara alınmış bu darısqal otaqlardan birində yaşayır.  

Xocalı faciəsinin canlı şahidi olan T.İsmayılov "Malıbəyli, Quşçular və Kərgicahan meşəliyi yandırılanda 
bilirdim ki, bu gün Xocalını da gözləyir. Camaat öz gücünə yavaş-yavaş quş tüfəngi ilə silahlandı... Axırı da 
belə oldu" - deyib əli ilə məskunlaşdıqları darısqal otağı göstərir. O günləri nə qədər çətin də olsa yenidən 
xatırlayır... 

AEROPORTUN AĞIR GÜNLƏRİ 
 

 Sıravi polis serjantı kimi çalışdığı Xocalı hava limanını Qarabağda ən strateji obyektlərdən biri sayan 
T.İsmayılov aeroportun rəisi Əlif Hacıyevin rəhbərliyi ilə bir gecənin içində keçirdikləri hərbi əməliyyat 
nəticəsində oranı rus hərbi birləşmələrindən azad etdiklərini deyir: "Bu əməliyyatdan sonra hava limanına 
Azərbaycanın nəzarəti bərpa olundu".  

Fevralın 25-də axşam saat 9 radələrində erməni hərbi birləşmələri Xankəndindəki 366-cı rus motoatıcı 
diviziyasının köməyi ilə artilleriya, ağır döyüş texnikası ilə Xocalını mühasirəyə alır. Xocalı hava limanı da 
mühüm strateji obyekt kimi diqqətdə idi. T.İsmayılovun sözlərinə görə, Əlif Hacıyevin rəhbərliyi ilə aeroportun 
müdafiəsini təşkil edən 18-20 nəfərlik dəstə, eləcə də Bakıdan Xocalıya kömək üçün ezam edilmiş 30-40 
nəfərlik xüsusi təyinatlılar limanı var gücü ilə qorumağa çalışıblar: "Aeroportun müdafiəsini yaxşı qurmuşduq. 
Mövqelərimizə silah-sursat daşıyanda düşmən bundan xəbər tuta bilmirdi". 

Axşam saat 10-a doğru erməni hərbi birləşmələrinin aeroporta hücumu daha da intensivləşir: "Birinci dəfə 
2 BMP ilə gəlmişdilər üstümüzə. Birini qrantamyotla vurduq. 2 dəfə piyadalar hücum edib aeroporta girməyə 
çalışsalar da, onları geri qaytardıq. Sonra tankın topuyla, BMP-lərlə aeroportu atəşə tutmağa başladılar". 

Hava limanını mühasirəyə almış zirehli texnika qarşısında vəziyyət xeyli ağırlaşır. "Saat 3-də tamamilə 
mühasirəyə düşdük. Mümkün olan hər şeyi etdik. Onların fikri bu idi ki, Xocalını hərtərəfli alandan sonra bizi 
əsir götürsünlər. Son anda silah anbarımıza, maşınımıza od vurduq. Çox böyük əziyyətlər bahasına, çətinliklə 
mühasirədən çıxa bildik. Biz ordan çıxanda saat 4-ə işləyirdi...".  

 
XİLASKAR DÖYÜŞÇÜLƏR 

 
Evlərini təlaşla tərk etmiş köməksiz sakinlərin bir qismi meşə boyu Əsgəran, Kətik və Naxçıvanik 

istiqamətində hərəkət edir. T.İsmayılovun sözlərinə görə, limanı tərk edəndən sonra Əlif Hacıyev başda olmaqla 
döyüşçülər qadınları, uşaqları və yaşlıları daha təhlükəsiz yerlə Ağdam istiqamətində aparmağa başlayırlar. 
"Rəhmətlik Əlif dedi ki, sağ qalmış camaatı bir yerə toplayaq, dağılmasın meşəyə". Bizdən qabaqda bir neçə 
dəstə ora-bura dağılmışdı. Camaatı arxada və qabaqda silahlı döyüşçülərimiz topa şəkildə aparırdı. Səhər saat 8 
olardı. Ağdamın Şelli kəndinə 1 kilometr qalmışdı. Biz fermaya çatanda qabağımızdan ermənilərin UAZ-ı 
keçdi. Atəş açmağa qoymadılar ki, sakit olun, camaatı birtəhər gətirib çıxarmışıq. Neçə vaxt ac-susuz, yorğun 
yol gələndən sonra burada mühasirəyə düşdük. Özümüzü itirmədik. Ferma tərəfdən açılan atəşlərə cavab 
verdik... Çətin də olsa, camaatı Şelliyə çatdırdıq". 

Köməksiz camaatın qalan hissəsini də xilas etmək üçün döyüş dostlarıyla geri qayıdan Əlif Hacıyev 
düşmən gülləsindən həlak olur. Döyüş yoldaşı T.İsmayılov hələ də o anları unuda bilmir: "Qayıdanda onu 
Qaraqaya adlanan yerdə vurdular. Güllə ürəyindən dəymişdi. Əlini qoydu yerə, qalxmağa çalışdı. İstədi nəsə 
desin, bacarmadı... O cür qəhrəman oğullar dünyaya az-az gəlir". 

Xocalı faciəsi zamanı yaxın qohumlarından 17 nəfəri itirən Tacir İsmayılovun taleyi barədə indiyədək də 
dəqiq bir xəbər bilmədiyi döyüşçü qardaşı Vidadinin itkisi xüsusilə yandırır.  
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Xocalısız böyüyən 10 yaşlı "Xocalı balası"nın arzusu 
 
Hər il fevralın 26-da Xocalı faciəsinin qurbanlarına ucaldılmış abidəni və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət 

edən T.İsmayılov müharibə vəziyyətində olan ölkədə təmtəraqlı toy-bayramların keçirilməsini, saysız-hesabsız 
şadlıq evləri tikilməsini düzgün saymır: "Təbii ki, bunlar da olmalıdır. Amma bu səviyyədə yox". Ermənilərin 
Qarabağı dincliklə boşaldacaqlarına inanmayan T.İsmayılovun fikrincə, Qarabağı ermənilər hansı yolla bizdən 
alıblarsa, biz də o yolla torpaqlarımızı geri qaytarmalıyıq". 

Onun ən böyük arzusu Xocalının azad olunması və gedib orada atasının və başqa əzizlərinin qəbirlərini 
ziyarət etməkdir. Unutqanlığımız keçmiş döyüşçünü hər şeydən artıq narahat edir: "Qorxduğum budur ki, sabah-
birisigün ermənilərlə barışıq elan olunsa, 10 ildən sonra bütün faciələrimiz, elə Xocalı qırğını da yadımızdan 
çıxacaq. Amma ermənilər heç nəyi unutmur, ürəklərində kin-küdurət saxlayırlar". 

Balaca Lətif isə atasından eşitdiyi ağrılı Xocalı həqiqətlərini heç vaxt unutmaq fikrində deyil. Onun bir 
arzusu var: "Böyüyəndə təyyarəçi olacam. Onunla erməniləri bombalayıb, Xocalının, əmimin, babamın qisasını 
alacam..." 

 
Əfsanə BAYRAMQIZI 

 
“525-ci qəzet”, 25 fevral 2006-cı il 
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Qan yaddaşı Xocalı soyqırımı: görünən və görünməyən tərəflər 
 

"Keçən əsrin 80-ci illərinin sonlarında Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları tammiqyaslı 
hərbi münaqişəyə gətirib çıxardı. Dəhşətli Xocalı faciəsini törətməklə ermənilər uzağa gedən taktiki 
məqsədlər güdürdülər. Bununla xalqımızı qorxutmaq, mübarizə əzmini qırmaq, onu tarixi torpaqlarının bir 
qisminin itirilməsi ilə barışmağa məcbur etmək istəyirdilər. Lakin hiyləgər düşmən məqsədlərinə çata 
bilmədi".  

İlham Əliyev 
 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda yaşanan insanlıq əleyhinə cinayətdən 14 il ötür. Məhz 

Xocalı qətliamı Azərbaycana edilən hərbi təcavüzün gerçək mahiyyətini, erməni terrorizminin və vəhşiliyinin 
dəhşətli miqyasını ilk dəfə ortaya qoydu. Xocalını qoruya bilməməyimiz bütövlükdə Qarabağ müharibəsinə nə 
dərəcədə hazır olduğumuzun bariz göstəricisi oldu. Ordudakı başıpozuqluq, hərbi quruculuğun siyasi 
oyunbazlığın güdazına getməsi, hakimiyyət dəhlizində Qarabağda yaşanan faciələrə göstərilən laqeydlik təkcə 
Xocalının deyil, sonrakı məğlubiyyətlərimizin də tanış əlamətləridir.  

 
 ERMƏNİ TERRORUNUN QANLI İZLƏRİ 
 
1992-ci ilin mart-mayında Xocalı faciəsi ətrafında cərəyan edən siyasi fars ümumilikdə Azərbaycanın 

Qarabağ itkisinin sənhəarxası gerçəklərini anlamaq üçün kifayət etməli idi. Xocalı qətliamının dəhşətli 
statistikasına diqqət yetirək. Xocalı qırğınında 613 nəfər, o cümlədən, 63 uşaq, 106 qadın və 70 qoca xüsusi 
vəhşiliklə qətlə yetirilib. Şəhərin 1275 sakini əsirlik dəhşətini yaşadıqdan sonra azadlığa buraxılıb. 150 nəfərin 
aqibəti naməlumdur. 130 uşaq yetim qalıb, 8 ailənin bütün üzvləri öldürülüb. Amma Xocalı dəhşəti təkcə bu 
statistika ilə ölçülmür. Bu faciə erməni terror dəstələrinin Azərbaycana qarşı həyata keçirdikləri silsilə 
vəhşiliklərin kulminasiya həddi idi. Statistika da bunu təsdiqləyir.  

16 sentyabr 1989-cu il - Tbilisi-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobusu ermənilər tərəfindən 
partladılmış, 5 nəfər həlak olmuş, 25 nəfər yaralanmışdır.  

18 fevral 1990-cı il - Yevlax-Laçın yolunun 105-ci km-də Şuşa-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən avtobus 
partladılmış, çoxlu insan tələfatı olmuşdur.  

11 iyul 1990-cı il - Tərtər-Kəlbəcər sərnişin avtobusu partladılmış, dinc əhali olan maşın karvanına qarşı 
terror aksiyası keçirilmiş, nəticədə 14 nəfər qətlə yetirilmiş, 35 nəfər yaralanmışdır.  

10 avqust 1990-cı il - Tbilisi-Ağdam marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobusu partladılmış, 20 nəfər 
həlak olmuş, 30 nəfər yaralanmışdır. cinayətin təşkilatçıları A.Avanesyan və M.Tatevosyan cinayət 
məsuliyyətinə cəlb olunmuşlar. Həmin gün "Şamxor-Gəncə" avtomobil yolunda Xanlar rayonunun Nadel kəndi 
yaxınlığında "LAZ" markalı 43-80 AQF dövlət nömrə nişanlı avtobus partladılmış, nəticədə 17 nəfər həlak 
olmuş, 26 nəfər yaralanmışdır.  

30 noyabr 1990-cı il - Xankəndi aeroportu yaxınlığında sərnişin aparan avtobus partladılmış, 2 nəfər həlak 
olmuş, 11 nəfər yaralanmışdır.  

9 yanvar 1991-ci il - "Molodyoj Azerbaycana" qəzetinin müxbiri Salatın Əsgərova və 3 hərbi qulluqçunun 
olduğu avtomobilə qarşı törədilmiş terror aktı nəticəsində 4 nəfər qətlə yetirilmişdir. Terrorçu qrupun üzvləri 
Arno Mkrtçyan, Qraçik Petrosyan, Arvet Manqasaqyan və Qaqik Arustamyan cinayət məsuliyyətinə cəlb 
olunmuşlar.  

30 may 1991-ci il - Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının Xasavyurd stansiyası yaxınlığında 
Moskva-Bakı sərnişin qatarı partladılmış, nəticədə 11 nəfər həlak olmuş, 22 nəfər yaralanmışdır.  

19 iyun 1991-ci il- Yevlax-Laçın avtomobil yolunun 106-cı kilometrində 5459 saylı hərbi hissəyə məxsus 
"UAZ-469" markalı avtomaşın partladılmış, 3 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər ağır yaralanmışdır.  

31 iyul 1991-ci il - Dağıstan Respublikasının Temirtau stansiyası yaxınlığında Moskva-Bakı sərnişin qatarı 
partladılmış, nəticədə 16 nəfər həlak olmuş, 20 nəfər yaralanmışdır.  

2 avqust 1991-ci il - Hadrut rayonunun Dolanlar kəndində "QAZ-53" markalı avtomaşın partladılmış, 
nəticədə 4 nəfər həlak olmuş, 8 nəfər ağır yaralanmışdır.  

21 avqust 1991-ci il - Hadrut rayonunun Şadaxt kəndi yaxınlığında "KAVZ" markalı 70-30 AQO dövlət 
nömrə nişanlı avtobus partladılmış, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 10 nəfər ağır bədən xəsarəti almışdır.  

8 sentyabr 1991-ci il - Ağdam-Xocavənd avtobusunun atəşə tutulması nəticəsində 5 nəfər qətlə yetirilmiş, 
34 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət almışdır. Terrorun Xaçaturyan Volodi, Yeremyan Saro, Çalyan Saşa, 
Arustamyan Armo tərəfindən törədildiyi sübuta yetirilmişdir. Həmin gün Ağdam-Qaradağlı marşrutu ilə işləyən 
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avtobus erməni quldurları tərəfindən atəşə tutulmuş, 8 nəfər həlak olmuş, 42 nəfər müxtəlif dərəcədə xəsarət 
almışdır.  

26 sentyabr 1991-ci il - Yevlax-Laçın yolunda "VAZ-2106" markalı D 72-07 AQ nömrə nişanlı avtomaşın 
partladılmış, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 14 nəfər yaralanmışdır. 

19 oktyabr 1991-ci il - Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndi yaxınlığında "UAZ-469" markalı avtomaşın 
partladılmış, nəticədə 3 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər ağır yaralanmışdır.  

20 noyabr 1991-ci il - Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi yaxınlığında "Mİ-8" vertolyotunun atəşə 
tutulması nəticəsində vertolyot heyəti və sərnişinlər - Azərbaycanın görkəmli dövlət və hökumət nümayəndələri, 
Rusiya və Qazaxıstandan olan müşahidəçilər - 19 nəfər həlak olmuşdur.  

26 dekabr 1991-ci il - Şuşa-Laçın yolunun 4-cü kilometrliyində "ZİL-130" və "Moskviç" maşınları 
partladılmış, 5 nəfər həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır.  

8 yanvar 1992-ci il - Türkmənistandan Krasnovodsk-Bakı marşurutu ilə sərnişin daşıyan dəniz bərəsində 
törədilən terror aktı nəticəsində 25 nəfər həlak olmuş, 88 nəfər yaralanmışdır.  

28 yanvar 1992-ci il - Ağdam-Şuşa reysi ilə uçan Mİ-8 mülki vertolyotu Şuşa şəhəri yaxınlığında erməni 
terrorçuları tərəfindən vurulmuşdur. Nəticədə çoxu qadın və uşaq olan 44 nəfər həlak olmuşdur. Təbii ki, bütün 
bunlar erməni terror təşkilatlarının törətdikləri qanlı faciələrin tam olmayan siyahısıdır.  

Bunları sadalamaqda məqsədimiz odur ki, xalqımızın qan yaddaşı susmasın, gələcək nəsilləri də məhz bu 
ruhda tərbiyə edək.  

 
XOCALI SİYASİ AMBİSİYALARIN QURBANI OLDU  
 
Lakin nə yazıqlar ki, Xocalı həqiqəti də bizim üçün heç bir anlamda ibrət olmadı. Onu nə yetərincə dərk 

etdik, nə də sonrakı faciələrimizi önləmək üçün nəticə çıxardıq. Əksinə, Xocalı böyük itkilərimizin başlanğıcı 
oldu. Azərbaycan Qarabağda ilk rayonu itirdi, kütləvi qırğınlar və Qarabağ köçkünləri bizim üçün reallıq oldu. 
Ən ağrılısı isə odur ki, bu 14 ildə Xocalını beynəlxalq aləmin diqqətinə gətirib, onu gerçək mənada bəşəriyyətin, 
insanlığın, humanizmin faciəsi kimi təsdiqləməyə nail olmamışıq.  

Dünyanın əksər ölkələri hələ də Xocalıda nə baş verdiyindən xəbərsizdir. Nə baş vermişdi Xocalıda? Xocalı 
şəhərinin ermənilər tərəfindən mühasirəsi 1991-ci ilin oktyabrında başlamışdı. Xankəndi ilə Əsgəran arasında 
strateji nöqtə olan Xocalının ələ keçirilməsi ermənilər üçün müstəsna məqsəd idi. 1991-ci il oktyabrın 30-da 
Xocalı ilə quru əlaqəsi tamamilə kəsildi və ara-sıra görünən vertolyotlar mühasirədə qalan 2500 nəfərlik 
Xocalını Azərbaycanla bağlayan yeganə nəqliyyat idi. 1992-ci il yanvarın 28-də Ağdam-Şuşa reysi ilə uçan 
mülki vertolyotun Xankəndidən atılan raketlə vurulmasından sonra Xocalı ilə hava əlaqəsi də kəsildi. 1992-ci il 
yanvarın 2-dən Xocalıya elektrik enerjisi verilmirdi. Şəhər tamamilə təcrid olunmuş və taleyin ümidinə 
buraxılmışdı. Fevralın ikinci yarısından etibarən Xocalı dörd bir yandakı erməni yaşayış məntəqələrindən 
intensiv surətdə artilleriya atəşinə məruz qalırdı. Xocalının mühasirədən çıxarılması üçün kağız üzərində çeşidli 
planlar cızılsa da, onların heç biri gerçəkləşdirilmədi.  

Ayaz Mütəllibov rejiminin Qarabağı qorumaq bacarığına malik olmadığı isə birmənalı idi. Üstəlik, yeni 
yaranmaqda olan Azərbaycan Ordusu siyasi intriqaların güdazına verilmişdi. 1992-ci il yanvarın sonu-fevralın 
birinci yarısında Kərkicahan, Quşçular, Malıbəyli və Qaradağlı kəndlərinin işğalına göstərilən faktiki biganəlik 
Xocalıya münasibətdə də aşkar idi. Kritik vəziyyətdə başını itirən hakimiyyət iflas həddində, müxaliflər isə 
hakimiyyət davasında idilər. Güc nazirliklərinin "həftəbaşı" dəyişdirilməsi biabırçı normallıq halını almışdı. 
Xocalının işğalı ərəfəsində növbəti "rakirovka" baş verdi. Fevralın 17-də Tacəddin Mehdiyev müdafiə naziri 
vəzifəsindən azad edildi, Azərbaycan Ordusu "hansı məzhəbə" qulluq etdiyi bilinməyən Şahin Musayevin 
öhdəsinə buraxıldı. Bir gün sonra Ağdam (Tahir Əliyev) və Şuşa (Rəhim Qazıyev) rayonuna hərbi komendant 
təyinatları həyata keçirildi. Qeyd edək ki, Xocalının süqutunun önlənməsi məhz Ağdam və Şuşadakı hərbi 
qüvvələrin hesabına baş verə bilərdi. Lakin bu şəxslər Xocalının və xocalıların xilasının deyil, daha yüksək 
vəzifə pillələrinin peşində idilər.  

Fevralın 24-də, Xocalı faciəsindən bir gün öncə müdafiə naziri postuna atlanan T.Əliyev qan və od içində 
boğulan şəhərə arxa çevirməklə necə "sərkərdə" olduğunu sübutladı. R.Qazıyev isə Xocalı qətliamını Şuşanın 
zirvəsindən müşahidə edirdi. Hər iki "qəhrəman" Xocalıya etdikləri "köməyin" əvəzini tezliklə aldılar. Keçici 
"prezident" Yaqub Məmmədovun imzası ilə T.Əliyev Daxili İşlər Nazirliyinin, Şuşanın "xilaskarı" isə Müdafiə 
Nazirliyinin başına keçdi. Xocalı faciəsi ətrafında ən böyük intriqa və vəzifə bölgüsü isə daha yuxarılarda 
gedirdi. Siyasi fars o həddə çatdı ki, yüzlərlə vətəndaşını dəhşətli qətliamdan qurtarmaq üçün praktik olaraq heç 
nə etmədiyinə görə ümumxalq qəzəbi qarşısında hakimiyyətdən getməyə məcbur olan A.Mütəllibov iki ay sonra 
yenidən bu posta dönmək üçün "Xocalı hesabatı"ndan istifadə etdi. Siyasi teatrın pərdəarxası müəllifləri dəhşətli 
qətliamın qurbanı olmuş xocalıların faciəsi ilə oynayırdı. Bu oyunun mahiyyətini dərk etmək üçün Xocalı 
qətliamından sonrakı xronikaya qısa nəzər salmaq kifayətdir. Şəhərin qana bələndiyi, harayının ərşə dirəndiyi 
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gecənin səhərisi A.Mütəllibovun mətbuat xidmətinin yaydığı "operativ məlumat"da Xocalıda "iki sakinin həlak 
olduğu" vurğulanırdı. A.Mütəllibov prezident olaraq, 2500 nəfərlik Xocalının artıq mövcud olmadığından 
"xəbərsiz" idi. A.Mütəllibov rejiminin gerçək siması onda göründü ki, Xocalı qırğınından yalnız 3 gün sonra, 
fevralın 29-da ümummilli matəm elan edildi. Erməni vandalizminin, dəhşətli təcavüzün miqyası barədə 
dünyanın xəbərdar edilməsi yalnız vətənpərvər jurnalistlərin öhdəsinə düşmüşdü. Rəsmilər və siyasilər qarşılıqlı 
ittiham tozanağında başlarını itirmişdilər. Qətliamdan bir həftə sonra, martın 3-də Mütəllibov rejimi Ali Sovetin 
adından dünya dövlətlərinə müraciət etmək qərarına gəldi. Bu bir həftə ərzində ölkə rəhbərliyinin nəyi götür-
qoy etdiyini təsəvvür etmək çətin deyildi.  

A.Mütəllibov dünyanı, beynəlxalq ictimaiyyəti xəbərdar edib, erməni faşizmini, ona hərbi dəstək verən 
Rusiyanı ifşa etmək deyil, özünün bivec, səbatsız və səriştəsiz iqtidarını qoruyub saxlamaq barədə düşünürdü. O 
vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinin nə qədər qorxaq və simasız olduğunu belə bir fakt təsdiqləyir ki, dünya 
dövlətlərinə edilən müraciətdə Xocalı qətliamının törədilməsində bilavasitə iştirak etmiş, keçmiş SSRİ-nin  
366-cı motoatıcı alayının adı belə çəkilmirdi. Kremlin siyasi diqtəsi ilə oturub-durmağa öyrəşmiş A.Mütəllibov 
bilərəkdən Moskvanı bu qətliamdan kənarda qoydu. Xatırladaq ki, bu zaman Azərbaycan artıq BMT-nin üzvü 
idi (martın 2-də qəbul olunmuşdu) və Xocalı faciəsinə qiymət verməyi beynəlxalq birlikdən ən sərt şəkildə tələb 
edə bilərdi. Həqiqətdə isə Ali Sovetin müraciəti səbatsız və yumşaq bir mətn idi. A.Mütəllibov isə, 
ümumiyyətlə, susurdu. A.Mütəllibov Xocalıda yaşanan qətliamdan fevralın 25-i axşam, yəni şəhərdə qırğınların 
davam etdiyi vaxtda xəbər tutduğunu deyir. Hadisə ilə bağlı ona təcili məruzə edən daxili işlər naziri Tofiq 
Kərimov Xocalıda bir neçə yüz insanın qətlə yetirildiyini bildirir. Təbii ki, ağlı başında olan rəhbər birinci 
addım kimi bu faciəyə təcili müdaxilə etmək, Xocalıya kömək təşkil etmək barədə düşünməli idi. Bəs, 
A.Mütəllibov nə edib? Tez telefonu götürüb, amma Şuşa və ya Ağdama deyil, Stepanakertə, "hansısa 
Mkrtıçyana" (özünün ifadəsidir) zəng edir və ondan Xocalıda hansı qırğının baş verdiyini xəbər alır. Dövlət 
başçısı öz nazirinin məruzə etdiyi fakta inanmır, onu yoxlamaq üçün bilavasitə Xocalı qırğınını törətmiş 
erməniyə zəng edir. Bu, artıq ümumilikdə dövlətin iflası demək idi. Təbii ki, Mkrtıçyan ona "ürək-dirək" verir. 
"Ayaz Niyazoviç, siz nə danışırsınız, nə qırğın. Xocalının əhalisi bizim açdığımız "dəhliz"lə şəhəri tərk edib, biz 
də sakitcə şəhərə girmişik. Hətta onu da əlavə edib ki, Xocalı əhalisinin bir hissəsi Stepanakertdə yerləşdirilib 
(?), ərzağımızdan kəsib onları yedizdiririk (??). A.Mütəllibov bir erməninin dediyinə inanmır, götürüb 
Yesaqulov adlı başqa erməniyə zəng edir. O da təkrarlayır ki, "özüm ölüm, heç bir qırğın-filan olmayıb, şəhər 
əhalisi dəhlizlə Xocalını tərk ediblər". Daha iki erməninin bu boyda "mən ölümü"nə inanmayıb, nə edəcəkdi. 
Odur ki, bütün ölkəyə bəyan edir ki, narahat olmayın, emosiyalara uymayın, Xocalıda heç bir faciə olmayıb, 
sadəcə, şəhəri itirmişik, eybi yox, tezliklə geri alarıq. A.Mütəllibov üçün bu itkilər artıq normal sayılırdı. Və 
səhərisi Prezident Aparatının mətbuat xidməti "Xocalıda 2 nəfər həlak olub, yaralananlar var" xəbərini yaydı. 
"Hansısa Mkrtıçyan"ın və "hansısa Yesaqulov"un dediklərinə qulaq kəsilərək Xocalıda yüzlərlə vətəndaşının 
qətlə yetirildiyi barədə öz nazirindən aldığı məlumatı iki erməninin təsdiqlədiyi yalanla ört-basdır etməyə 
çalışan rəhbərə nə ad vermək olar? Əlbəttə, indi A.Mütəllibov hamının gözünə ağ yalan üfürə bilər ki, faciənin 
səhərisi, Xocalı dəhşəti minlərlə insanı sarsıdandan sonra "Azərinform"un yaydığı "2 nəfər ölüb" məlumatından 
da guya onun xəbəri olmayıb. Amma həmin saxta xəbər prezidentin mətbuat xidmətinə istinadən yayılmışdı.  

Nəhayət, martın 5-də Ali Sovetin fövqəladə sessiyası çağırıldı. Düşünmək olardı ki, parlamentarlar 
fövqəladə toplantıda Xocalı qırğınına siyasi qiymət verəcək, faciənin araşdırılması üçün komissiya təşkil edəcək 
və bu genosid aktını beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çıxarmaq üçün addımlar atacaq. Lakin parlament 
Xocalının harayına deyil, siyasi ambisiyalara və hakimiyyət "tortu"nun bölüşdürülməsinə köklənmişdi. Əvvəlcə 
Ali Sovetin sədri, Elmira Qafarova, bir gün sonra isə A.Mütəllibov istefa verdi. Xocalı məsələsini müzakirəyə 
çıxarmaq hər iki posta eyni vaxtda sahib çıxan Yaqub Məmmədovun da yadına düşmədi. Gələcək siyasi 
gedişatın və hakimiyyətə nə vaxt gələcəyinin peşində olan o vaxtkı müxalifət də buna cəhd etmədi. Hər kəs 
payını və perspektivini alaraq kənara çəkilmişdi. Daha 20 gün keçdi və rəsmi Bakı Xocalı qətliamı ilə bağlı heç 
bir beynəlxalq təşəbbüsdə bulunmadı. Martın 25-də işinə davam edən Ali Sovetin sessiyasının ilk müzakirəsi 
yenə hakimiyyət məsələsi oldu. Öncə erkən prezident seçkilərinin vaxtının təyinatı, bununla bağlı olan siyasi 
aksessuarlar həll edildi. Yalnız bundan sonra Xocalı faciəsinin təhqiqatı və genosid aktına qiymət verilməsi 
məqsədilə parlament komissiyası yaradıldı. Bir ay sonra Ali Sovetin Milli Şurası "Bakı şəhərində Xocalı 
şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək barədə" qərar qəbul etdi. Xocalı qətliamının beynəlxalq müstəviyə 
çıxarılması barədə isə düşünən yox idi. Xalq və ölkə özünə qapılaraq bu faciəni için-için ağlayırdı. 

Ölkəyə idarəçiliyi tamamilə nəzarətdən buraxmış və növbəti addımının nə olacağını bilməyən "keçici 
prezident" Y.Məmmədov mayın 12-də Dağlıq Qarabağ konfliktinin müzakirəsi xahişi ilə BMT TŞ-yə müraciət 
etmək qərarına gəldi. Amma bu müraciətdə də Xocalı faciəsinin adı çəkilmirdi. Artıq Şuşa itirilmiş və növbəti 
ağır itkinin ağrısı altında Xocalı hadisəsi "arxivə" verilmişdi. Sonrakı faciə və itkilərimiz də özündən əvvəlkiləri 
beləcə arxivə verdi. Mayın 14-də Ali Sovetin növbədənkənar sessiyası Xocalı soyqırımı hadisəsinin təfsilatını 
aydınlaşdırmaq üçün yaradılmış deputat-istintaq komissiyasının hesabatının müzakirəsinə başladı. Lakin ilk 
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andaca bəlli oldu ki, bu hesabat Xocalı faciəsinə qiymət verilməsi deyil, A.Mütəllibovun təzədən hakimiyyətə 
qaytarılması istiqamətində köklənib. Deputat komissiyasının sədri Ramiz Fətəliyev Xocalı faciəsinin baş 
verməsində A.Mütəllibovun təqsirinin olmadığını "sübuta yetirəndən" sonra "təmizə çıxan" eks-prezident 
hakimiyyətə qayıtdı. Sonrakı hadisələr də yadımızdadır. A.Mütəllibov birgünlük prezidentlikdən sonra daha 
böyük biabırçılıqla hakimiyyətdən qovuldu, müxalifət isə dərhal boşalmış hakimiyyəti ələ keçirdi. Və hər kəsin 
başı yenə siyasi qovğalara, daha sonra isə Qarabağda qızışan müharibəyə qarışdı. Birillik hakimiyyət dövründə 
Xocalı gerçəyinin beynəlxalq arenaya çıxarılması üçün faktik olaraq heç nə edilmədi. Halbuki, bu Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq diqqətə gəldiyi, beynəlxalq müstəvidə sülh danışıqlarının başlandığı dövr 
idi. Ermənilər isə Azərbaycanın guya təcavüzkar olduğunu sübutlamaq üçün təbliğat maşınını tam gücü ilə işə 
salmışdılar. "Sumqayıt olayları" bütün dünyanın gözünə soxulurdu. Biz isə yaşadığımız gerçək qətliamı 
dünyanın önünə çıxarmağa tələsmirdik. Hətta 1993-cü il fevralın 23-də imzalanmış "Azərbaycana qarşı edilmiş 
vəhşiliklərin açıqlanması haqqında" fərman da kağız üzərində qaldı.  

Azərbaycanın Xocalı qətliamının beynəlxalq müstəvidə tanıdılması və erməni faşizminin ifşası ilə bağlı ilk 
praktik təşəbbüs isə ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonraya təsadüf etdi. 1994-cü il fevralın  
24-də Milli Məclis "Xocalı Soyqırımı Günü haqqında" qərar qəbul etdi, BMT-yə, dünya dövlətlərinə bu 
qətliamın gerçək mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı tədbirlər görməyə 
çağıran müraciət edildi. Ötən 14 ildə Xocalı gerçəyinin dünyaya tanıdılması, Ermənistanın sovet hərbi 
dairələrinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində 
xeyli iş görülüb, xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc olunub, Xocalı genosidi müxtəlif təşkilatlarda gündəmə 
gətirilib. Amma bir faktı etiraf etməliyik ki, dünya Xocalı gerçəyinin miqyasından hələ də yetərincə xəbərdar 
deyil, bu vaxtadək dünyanın heç bir ölkəsi bu qətliama siyasi qiymət verməyib. Hətta qardaş Türkiyə bu addımı 
indi atmağa hazırlaşır. Amma bu gecikmədə özümüzdən başqa kimsəni günahlandırmağa haqqımız yoxdur. 
Dünyanın Xocalı qətliamına gerçək qiymət verməsini bizdən başqa heç kim etməyəcək.  
 
      XOCALI XARİCİ MƏTBUATIN GÖZÜ İLƏ 

 
Erməni terror dəstələrinin 14 il əvvəl Xocalıda törətdikləri qanlı cinayətlər bu gün də xarici mətbuat 

tərəfindən böyük kədərlə xatırlanır. 14 il öncə həmin dəhşətli mənzərələri öz gözləri ilə görən xarici ölkələrin 
reportyorları insanlığa qarşı törədilən bu amansızlıqları şərh etməyə bəzən söz tapa bilmirlər.  
    Onu da qeyd edək ki, Xocalıda erməni faşistləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilən insanların 
fotolarına terrorla bağlı əksər saytlarda rast gəlmək olar. Dünya artıq bu faciəni tanıyır və onu qəbul edir. Bu 
baxımdan Xocalıda faciə baş verən gün Xankəndində ezamiyyətdə olan Fransanın "Libardion" qəzetinin 
əməkdaşı Æul Gen Vaynerin qeydləri daha maraqlıdır. O, bir neçə gün əvvəl yenidən həmin mövzuya müraciət 
edib. Cənab Æ.Vayner Xocalı soyqırımını qorxulu yuxuya bənzədib. O, jurnalistika ilə məşğul olduğu 25 il 
ərzində dünyanın müxtəlif bölgələrində olduğunu, dəfələrlə terror və kütləvi qətllərlə rastlaşdığını önə çəkərək 
hesab edir ki, Xocalıdakı mənzərələr dünyada indiyə kimi baş verən faciələrin heç birinə bənzəmir. Vayner 
"Libardion" qəzetində çap etdirdiyi "Erməni terrorizminin canlı şahidi oldum" sərlövhəli yazıda Xocalıda baş 
verənləri qabaqcadan cızılan ssenari olduğunu bəyan edib. O, hesab edir ki, burada əsas məqsəd bəşəriyyətin 
gözünü qorxutmaq olub. Erməni terrorizmi dünyanı bu cür ram etməyə çalışıb.  

Fransalı müxbir Xocalı qətliamında iştirak edən erməni terror dəstələrinin adlarını da açıqlayıb. O bildirir 
ki, Xocalıda olarkən burada muzdlu döyüşçülərin necə amansızlıq etdiklərinin canlı şahidi olub. 366-cı alayın 
ermənilərlə birgə Xocalı üzərinə hücumundan bir gün əvvəl Xankəndində bu alayın qərargahında olan 
Æ.Vayner orada rus polkovniki Zaviqarovun əməliyyata hazırlaşdığının da şahidi olub. Bu barədə Vaynerə 
kəşfiyyatçı Nikolay Savilyev adlanan şəxs məlumat ötürüb. Vayner həmin məlumatın məğzini də öz yazısında 
açıqlayıb: "Savilyev hiss edirdi ki, polkovnik Zaviqarov və 366-cı alayın komandanlığı Xocalıya qarşı 
əməliyyatlarda ermənilərlə birləşiblər. Hələ Xocalı işğal edilməmişdən bir gün əvvəl 49 azərbaycanlı əsir 
alınaraq kütləvi şəkildə güllələndi. Batalyon və hərbi hissələrin komandirləri dinc əhalinin məhvinə qərar 
vermişdilər. Hücumdan bir neçə saat əvvəl 366-cı alayın qərargahında 58 azərbaycanlı qətlə yetirildi. Onların 
çoxu qadın və uşaqlar idi. Savilyevin sözlərinə görə, cəsədlərin gömüldüyü quyuların yanından keçmək 
mümkün deyildi. Çünki oradan dəhşətli dərəcədə meyit iyi gəlir və itlərin, çaqqalların səsləri eşidilirdi". 
Æ.Vaynerin sözlərinə görə, Xocalıya hücum ərəfəsində Ermənistanın hakimiyyət orqanlarının rəhbərləri və bu 
ölkənin siyasi partiyalarını liderləri də 366-cı alayın qərargahında olublar. Qərargahda keçirilən görüşdə 
Ramkavar partiyasının sədri Rafael Messayan jurnalistlərə bunları deyib: "Xocalı uğrunda mübarizəyə atılanları 
unutmaq olmaz. Bu "qəhrəmanlara" kömək edin. Məlumatımız var ki, 24 ölkədən ən varlı ermənilər "Artsax" 
Yardım Fondunu yaratmışdılar. Bu fond gələcək nəsillərin taleyinə xidmət edəcək. London, Paris və 
Vaşinqtondan olan erməni milyonerləri toplanan bu pullardan Xocalı "qəhrəmanları"na da ayırıblar". Vayner 
daha sonra yazır: "Fransadan gəlmiş fərdi operatorlar Xocalı ətrafındakı quyulara gömülmüş meyitlərin necə 
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yandırıldığını lentə alırdılar. Zabit İvan Karabelnikovun sözlərinə görə bu yer Xocalının şimal-şərq hissəsində 
idi. Dünyanın 32 ölkəsindən 47 erməni jurnalisti də Xankəndinə gəlmişdi. Onların bir hissəsi çəkiliş aparır, 
digərləri isə polkovnik Zaviqarovun idarə etdiyi zirehli maşında baş verənləri müşahidə edirdilər. Xocalının 
işğalı üçün strateji planı ermənilərlə birlikdə ruslar hazırlamışdılar. Nəticədə birinci batalyonun qərargah rəisi 
mayor Abram Cəlilyan, mayor Nabokix və kapitan Likodey hərbi əməliyyatlarda birbaşa rəhbərlik etmişlər. 
Zabit Karabelnikovun sözlərinə görə, Cəlilyan 13 nəfərdən ibarət Babayevlər ailəsini güllələmişdi. Sonradan 
Fransadakı erməni diasporası onu 150 min ABŞ dolları və "Kilsə ordeni" ilə mükafatlandırdı. O, 1994-cü ildə 
Fransaya köçmüş və hazırda burada yaşayır".  

E.Vayner Xocalının işğalında iştirak edən rus əsgərlərinin səsini də lentə alıb. Onlardan biri belə deyib: "Biz 
ölümdən qorxurduq. Biz qarşımıza çıxan hər şeyi məhv edirdik. Bizi, hətta yarpaqların səsi qorxudurdu. Mən 
insanlara rəhm edə bilmirdim, çünki mən ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı vuruşurdum. Mən evimizə 
gedə bilmirdim, hamı məndən üz döndərmişdi. Mən, məcbur edirdilər, axı mən əmrə tabe idim. İndi məni heç 
kim bağışlamır". Vayner ermənilərin riyakarlığından da söz açıb: "Ermənilər Xocalıda həlak olanlar üçün balaca 
bir abidə qoyublar. "Armeni-4" kanalı bu səhnəni İran, Türkiyə, Moskva, Yerevan, Vaşinqton, Bonn və 
Argentina telekanallarına ötürdü. Bu süjetlərdə deyilirdi ki, ermənilər həlak olan azərbaycanlılara necə 
"hörmətlə" yanaşır və onların dəfnini təşkil edirlər. Bakıda isə heç kəs bu faciənin səbəblərini aydınlaşdırmadı. 
Yaradılan deputat komissiyası lazım olan səviyyədə araşdırmalar aparmadı. Xocalıda bütün dünyada analoqu 
olmayan terror aktı baş verdi". Müxbir Xocalıya hücum əməliyyatının başlanmasına da öz məqaləsində 
toxunub: "1992-ci il fevralın 23-də hərbi şəhərcik "Qrad" qurğularından atəşə tutulduqdan sonra polkovnik 
Zaviqarov alayın daimi dislokasiya yerindən ehtiyat zonasına köçürülməsi haqda əmr verdi. Lakin bu əmrin 
yerinə yetirilməsinə erməni hərbi qruplaşmaları mane olmadılar. Bu dövrdə bir çox ərazilərdən döyüş 
texnikaları çıxarılmamışdı. Həmin günlərdə Xankəndinə gəlmiş general-leytenant Oqonyan təkid etdi ki, 
artilleriya diviziyası, tank rotası və texniklər saxlanılmalıdır. Ermənilər "3 PDM, 3 ZSU-23 və digər hərbi silah 
və sursata malik idilər. Həmin gün hamının Xankəndindəki "ASALA" terrorçu qruplaşmasının rəhbərlərindən 
biri kimi tanıdığı İllarion Alaverdiyan 24 nəfər rus zabit və əsgərinə pul mükafatı payladı. Məsələn, rus zabiti 
Yevgeni Qolubevə üstündə "ASALA" yazılmış qızıl orden və 5 min ABŞ dolları, sıravi A. İvanova 10 min 
dollar və onu Yerevanda gözləyən "Hunday" maşınının sənədlərini verdi. Nəticədə bu əlaqələr ruslar və 
ermənilər arasında "döyüş əməkdaşlığı"na gətirib çıxardı. Rus zabiti İvan Moiseyevin rəhbərlik etdiyi batalyon 
isə texnikanı könüllü surətdə ermənilərə təhvil verdi. Ermənistan İvan Moiseyevə və şəxsi heyətə pul və 
qiymətli hədiyyələr bağışladı. Sonradan mənə məlum odu ki, Moiseyevin batalyonu Xocalını dağıdıb və məhv 
edib. Bu batalyonu mən "İvanın vəhşi batalyonu" adlandırardım. Məlum oldu ki, 366-cı alayın texnika və hərbi 
sursatının 85%-i ermənilərin əlinə keçmişdir. Ermənilər, həmçinin, Fransadan alınan avtomatlardan, 
tapançalardan, zirehli geyimlərdən, eyni zamanda, 149 amerikan istehsalı olan ratsiyalardan da istifadə 
edirdilər".  

Bütün bunlar Xocalı faciəsinin canlı şahidi olan fransız repartyoru Vaynerin xatirələridir. Və onun xatirələri 
ilə tanışlıq bir daha sübut edir ki, bəşəriyyət Xocalı faciəsini erməni terrorizminə bağışlamamalıdır. 

 
T.Nəsirli 

 
“Səs”, 25 fevral 2005-ci il 
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ABŞ Azərbaycanlıları Ermənistanın Vaşinqtondakı səfirliyi qarşısında  
etiraz aksiyası keçirmişlər 

 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Amerikada yaşayan soydaşlarımız fevralın 24-də Vaşinqtonun 

mərkəzi küçələrindən keçərək Ermənistan səfirliyinə etdikləri yürüşlə Azərbaycan xalqının faciəli gününü 
anmışlar. Amerika azərbaycanlıları və onlara qoşulan türklər, tatarlar və ABŞ-ın digər etnik icmalarının 
nümayəndələri əllərində Xocalı qurbanlarının fotoşəkilləri və Ermənistanın etnik təmizləmə siyasətini pisləyən 
şüarlarla bütün dünyanı 14 il əvvəl Qarabağda törədilmiş vəhşiliyi unutmamağa çağırdılar.  

Həmvətənlərimiz yoldan keçən Vaşinqton sakinlərinə Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən soyqırım 
haqqında məlumat vərəqələri paylayırdılar. Artıq ikinci ildir ki, ABŞ-ın şərq sahilində yaşayan azərbaycanlı 
icması Xocalı qırğınını etiraz aksiyası ilə anır.  

Amerikanın Azərbaycan İcmasının prezidenti Tomris Azəri aksiya iştirakçıları adından qətnamə oxudu. O 
bildirdi ki, Xocalının adı bəşəriyyətə qarşı cinayətin sinoniminə çevrilib, bu faciə haqqında həqiqət dünyaya 
çatdırılmalı, qatillər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.  

Aksiya iştirakçıları Xocalı qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Ermənistan səfirliyinin 
nümayəndələri isə pəncərə və qapıları möhkəm bağlayıb gözə görünmədilər. 

 
AzərTAc 

 
25 Fevral, 2006  
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Hollandiyada Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümü ilə bağlı izdihamlı mitinq 
keçirilmişdir 

 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, fevralın 25-də Hollandiyanın Haaqa şəhərindəki Beynəlxalq 

Məhkəmənin binası qarşısında Azərbaycanın Belçika Krallığındakı səfirliyinin, Dünya Azərbaycanlıları 
Konqresinin, Hollandiyadakı Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının təşəbbüsü ilə Xocalı faciəsinin 14-cü 
ildönümü ilə bağlı izdihamlı mitinq keçirilmişdir.  

Ölkəmizin üçrəngli bayrağının, “Xocalıların qanı yerdə qalmamalıdır!”, “Ermənilərə ar olsun!” və digər 
şüarlar yazılmış plakatların nümayiş etdirildiyi mitinqdə Xocalı şəhərinə soxulmuş erməni təcavüzkarlarının 
dinc əhaliyə qarşı törətdikləri vəhşiliklərdən danışılmış, insan hüquqlarının müdafiəçisi kimi çıxış edən Avropa 
ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar bu soyqırıma göz yumduqlarına görə qınanmışdır. Natiqlər Haaqa Beynəlxalq 
Məhkəməsindən bu faciədə əli olanların cəzalandırılmasını tələb etmişlər.  

Hollandiya parlamentinin türk deputatlarının, Haaqa ictimaiyyəti nümayəndələrinin iştirak etdiyi mitinqdə 
Türk-Azərbaycan Mədəniyyət Dərnəyinin Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar hazırladığı məlumatlar paylanmışdır.  

Sonda Haaqa Beynəlxalq Məhkəməsinə müraciət qəbul edilmişdir. 
 

AzərTAc 
 

27 Fevral, 2006  
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Pakistanda Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir 
 

Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyindən AzərTAc-a verilən məlumata görə, fevralın 25-də səfirlikdə XX 
əsrin ən dəhşətli cinayətlərindən olan Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümü münasibətilə tədbir keçirilmişdir.  

Pakistan ictimaiyyətinin, diplomatik korpusun nümayəndələrinin, müxtəlif siyasi tədqiqat mərkəzləri 
alimlərinin, Pakistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti fəallarının, habelə jurnalistlərin, burada yaşayan və təhsil 
alan Azərbaycan vətəndaşlarının iştirak etdikləri tədbirdə, əvvəlcə soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilmişdir.  

Səfir Eynulla Mədətli 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələrinin Xocalı 
şəhərinə hücumu və törədilmiş soyqrımı barədə məlumat vermişdir.  

Pakistanlı tədqiqatçı alim, istefada olan polkovnik Şeyx Əxtər Məsud tarix boyu ermənilərin türklərə qarşı 
törədikləri cinayətlərindən danışmış, Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilmiş soyqırımlarına dair tarixi 
faktları sadalamışdır. Xocalı faciəsinin insanlıq tarixinə düşmüş qanlı səhifə olduğunu bildirən Pakistan-
Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri, səfir Xalid Mahmud dünya ölkələrinin, nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatların bu faciəyə siyasi qiymət verməsini tələb etmişdir.  

Türkiyənin Pakistandakı səfiri Kamal Gur Azərbaycan xalqının dərdinə şərik olduqlarını bir daha bildirmiş, 
ermənilərin bəşəri dəyərlərdən uzaq olan siyasətinə qarşı birlikdə mübarizə aparılmasının vacibliyini 
vurğulamışdır.  

Tədbirdə Xocalı soyqırımından bəhs edən film göstərilmiş, iştirakçılara faciə ilə bağlı DVD-lər, kitabçalar 
və məlumat toplusu paylanmış, İslamabaddakı səfirliklərə və dövlət orqanlarına məlumatlar göndərilmişdir. 

 
AzərTAc 

 
27 Fevral, 2006 
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Xocalı soyqırımı törədənlər barəsində beynəlxalq  
axtarış elan olunacaq 

 
Hərbi prokuror, ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyev hərbi xidmət əleyhinə cinayətlərin ildən-

ilə azaldığını bildirir 
 
Respublika hərbi prokuroru, ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyev aprelin 6-da keçirdiyi mətbuat 

konfransında ordu hissələrində daxili nizam-intizam qaydalarının gücləndirilməsi və cinayətkarlığa qarşı 
mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlər barədə ətraflı məlumat vermiş, habelə cəbhə bölgəsinə 
səfərinin yekunları ilə bağlı təəssüratlarını  açıqlamışdır. 

Ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyev öncə bildirdi ki, son illər ölkədə aparılan demokratik 
islahatların tərkib hissəsi kimi söz və mətbuat azadlığının təminatında yeni mərhələ açılmışdır. Ötən il hərbi 
prokurorluqda mətbuat xidmətinin yaradılması və mətbuatla əlaqələrin genişləndirilməsi üçün mühüm 
addımların atılması da dövrün tələblərindən irəli gəlmişdir. Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətinə müraciət 
edən jurnalistlər qanunla açıqlanması qadağan olunmayan informasiyalar ala bilirlər və bu sahədə tam şəffaflıq 
təmin olunmuşdur. Xanlar Vəliyev əlavə etdi ki, Hərbi Prokurorluğun fəaliyyətinin əsas qayəsi hərbi nizam-
intizama tam nail olmaq, hərbi cinayətlərə qarşı mübarizəni daha da gücləndirmək, qanunçuluğun, hüquq 
qaydalarının, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsini təmin etməkdir. 

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin ordu quruculuğuna xüsusi diqqətlə 
yanaşdığını deyən hərbi prokuror Xanlar Vəliyev dövlət büdcəsində bu sahəyə ayrılan vəsaitlərin son iki ildə 
175 milyon dollardan 600 milyon dollara qaldırıldığını xüsusi vurğuladı. "Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş 
Komandan cənab İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, yaxın illərdə Azərbaycanın hərbi büdcəsi 
Ermənistanın dövlət büdcəsinə bərabər olacaqdır" - deyən hərbi prokuror bu qayğının nəticəsi kimi 
Azərbaycan Ordusunda maddi-texniki təchizatın, daxili nizam-intizam qaydalarının gücləndiyini, bəzi neqativ 
halların aradan qalxdığını vurğuladı. Xanlar Vəliyev zabitlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mənzil 
probleminin həlli, o cümlədən hərbi qulluqçulara güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsi sahəsində bir sıra 
mühüm tədbirlərin həyata keçirdiyini diqqətə çatdırdı. Hərbi prokuror Azərbaycan Prezidentinin 2006-cı ilin 
yanvar-fevral aylarında imzaladığı sərəncamlarla zabitlərin hərbi rütbəyə görə məvaciblərinin 2-3 dəfə 
artırılmasını da yüksək qiymətləndirdi. Milli Ordunun durmadan möhkəmləndiyini, peşəkarlığını və döyüş 
qabiliyyətini artırdığını deyən ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyevin fikrincə, hərbi quruculuq sahəsində 
görülən işlər danışıqlar prosesində Azərbaycanın haqlı mövqeyini daha da gücləndirir. 

Hərbi prokuror son illərdə hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin - ordudan yayınma, fərarilik hallarının 
sayının minimal həddə düşməsini daxili nizam-intizamın, maddi-texniki təchizatın yüksəldilməsi və bu yöndə 
aparılan mütərəqqi islahatlarla izah etdi. Xanlar Vəliyevin sözlərinə görə, 2005-ci ildə Azərbaycan Ordusunda 
hərbi xidmətdən yayınma, fərarilik halları 10 il bundan əvvəlki dövrə nisbətən 6-7 dəfə azalıb. O, qəsdən 
adamöldürmə, intihar və digər ağır cinayətlərin də azaldığını diqqətə çatdırdı. Bir müddət əvvəl cəbhə 
bölgəsində yerləşən hərbi hissələrdə olduğunu deyən hərbi prokuror əsgər və zabit heyətinin hərbi-psixoloji 
durumunun yüksək səviyyədə olduğunu razılıqla qeyd etdi. 

Xanlar Vəliyev həmçinin bildirdi ki, hərbi prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi 
istiqamətində görülmüş tədbirlər nəticəsində istintaq sahəsində xeyli müsbət nəticələr əldə olunmuş, ötən 
illərdən qalmış bir sıra ağır cinayətlərin açılması təmin edilmişdir. 2005-ci ildə hərbi prokurorluq orqanları üzrə 
cinayətlərin açılma faizi 99,8 faiz təşkil etmişdir və bu da kifayət qədər yüksək göstəricidir. Respublika Hərbi 
Prokurorluğu ordu hissələrində korrupsiya və rüşvətxorluq hallarına qarşı da ciddi mübarizə aparır. Ötən il 
Müdafiə Nazirliyinin müxtəlif hərbi hissələrinin yüksək rütbəli komandir heyəti də daxil olmaqla vəzifəli 
şəxslərin, Bakının Nəsimi, Əzizbəyov, İmişli rayonlarının sabiq hərbi komissarlarının barəsində cinayət işləri 
açılmışdır. 

Ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyev 2005-ci ilin may ayında Xocalı soyqırımı və Ermənistan 
ordusunun beynəlxalq humanitar hüquqa zidd digər əməlləri ilə bağlı açılmış cinayət işlərinin Hərbi 
Prokurorluğun icraatına verildiyini bildirdi. Hərbi prokuror bildirdi ki, bunda məqsəd ağır hərbi cinayətlər 
törətmiş erməni hərbçilərini aşkarlayaraq ifşa etmək, onların barəsində interpol vasitəsilə axtarış elan etməkdir. 

Hərbi prokuror jurnalistləri maraqlandıran bu və digər suallara da ətraflı cavab verdi. 
 

S.ELMANOĞLU 
 

"Azərbaycan", 7 aprel 2006-cı il 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Xocalı soyqırımının tanınması üçün imzatoplama kampaniyası başlanıb 
 

Proses həm Azərbaycanda, həm də xaricdə keçiriləcək 
 
2006-cı ili “Qarabağ İli” elan edən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım 

Assosiasiyası (AVCİYA) bu istiqamətdə fəaliyyətini genişləndirməkdədir. Aprel ayının 8-dən etibarən 
AVCİYA üzvləri olan Qaçqınların Hüquqlarının Müdafiəsi Mərkəzi və Azərbaycanda Miqrant və Məcburi 
Köçkünlərin Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyi ilə birlikdə Qarabağ münaqişəsinə aid 85 cildə yaxın unikal 
arxiv sənədlərinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə göndərilməsi istiqamətində işə başlayıb. Qarabağ 
müharibəsinin iştirakçısı olmuş tanınmış latviyalı jurnalist Tatyana Çaladze tərəfindən 4 il ərzində toplanan bu 
sənədlərin skaner vasitəsilə elektron versiyasının hazırlanması və ingilis dilinə tərcümə edilməsi prosesi artıq 
başlanıb. Bu sənədlər mərhələlərlə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə göndəriləcəkdir. 

2007-ci ildə Xocalı Soyqırımının 15 illiyi ilə əlaqədar AVCİYA artıq bir neçə layihənin gerçəkləşməsi 
üzərində iş aparır. İlk layihə “Xocalı Soyqırımı 1992” kitabının 3 dildə nəşr edilib dünya ölkələrində yayımını 
təşkil etməkdən  ibarət idi. Bu günə kimi bu unikal 

sənədlər toplusundan 10 minə yaxın nüsxə çap edilib və dünyanın nüfuzlu universitetləri və kitabxanaları, 
dünya ölkələri parlamentləri, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların diaspor mərkəzlərinə paylanmaqdadır. 

Aprelin 8-i AVCİYA-nın 1-ci vitse-prezidenti Vəli Əlibəyov və Qaçqınların Hüquqlarının Müdafiəsi 
Mərkəzinin rəhbəri Tatyana Çaladze Xocalı sakinlərinin məskunlaşdıqları Goranboy rayonunun Ağcakənd və 
Naftalan yaşayış məntəqələrində də olublar. Burada Xocalı sakinləri AVCİYA və Qaçqınların Hüquqlarının 
Müdafiəsi Mərkəzinin Xocalı soyqırımı istiqamətində gördüyü və görəcəyi işlər barədə məlumatlandırılıb, 
onlara “Xocalı Soyqırımı 1992” kitabı hədiyyə edilib. 

Bundan başqa, AVCİYA Xocalı hadisələrini soyqırım kimi tanınması üçün dünya azərbaycanlıları 
arasında imza-toplama kampaniyasına başlayıb. İmzatoplama kampaniyası həm Azərbaycanın daxilində, həm də 
xaricdə yaşayan azərbaycanlılar arasında aparılır. 

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə AVCİYA memorial müsabiqəsini də 
elan edib. Müsabiqəyə yerli iştirakçılarla yanaşı xarici heykəltəraşlar da cəlb ediləcəklər. 
 

E. BABAYEV 
 

“Kaspi”, 11 aprel 2006-cı il 
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"Xocalı soyqırımının dünyada tanınması mümkündür" 
 

Rafael Hüseynov: "Bütün faktları, ortada olan hadisəni beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq çox asandır " 
 

"Biz Xocalı soyqrımının dünya səviyyəsində tanınması üçün hələ çox iş görməliyik. Öz fəaliyyətimizdə 
buraxdığımız nöqsanları göz önünə gətirməliyik". Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasındakı (AŞ PA) nümayəndə heyətinin üzvü, millət vəkili Rafael Hüseynov belə deyib. 

 
Millət vəkili qeyd etdi ki, 2001-ci ilin aprelin 26-da Azərbaycanın AŞ PA-dakı nümayəndə heyətinin 

sabiq rəhbəri, prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi soyqırımın 
tanınması haqqında Avropa Şuramda sənəd qəbul olunub: "XIX əsrin ilk onilliklərindən başlayaraq, XX 
əsrin sonlarına qədər mərhələ-mərhələ ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi bütün soyqırımlar 
sənəddə öz əksini tapıb. O cümlədən Xocalı soyqırımı da sənəddə ayrıca bənd kimi göstərilib". 

Millət vəkili bildirdi ki, Azərbaycan parlamentində də vaxtilə Xocalı soyqırımı ilə bağlı müzakirələr 
aparılıb, sənəd qəbul. olunaraq dünya parlamentlərinə göndərilib: "Bu gün isə Xocalı soyqırımını dünyaya 
tanıtmaq üçün parlamentin xüsusi toplantıları keçirilməli, dünyanın ayrı-ayrı parlamentləri ilə 
işləməliyik. Çünki bu parlamentlərdə bütün faktları, sübutları ortada olan, zamanı çox uzaq olmayan bir 
hadisəni dünyaya sübut etmək çox asandır. Ermənilər isə xəyali, fantastik faktlar əsasında qondarma 
soyqırımlarını sübut etmək istəyirlər". 

Deputatın sözlərinə görə, bu gün dünya ölkələri narkotik alveri, terrorçuluqdan narahatdır. Bütün bunları 
birləşdirən siyasət var. Bu da erməni amili ilə bağlıdır. R.Hüseynov onu da vurğuladı ki, əgər Xocalı 
soyqırımının tanınması məsələsini ayrı-ayrı ölkələrin qanunverici orqanlarında gündəmə gətirməyə nail olarıqsa, 
sabah ermənilərin həmin parlamentlərdə məsələ qaldırmaq şansının qarşısını almış olarıq. 

R.Hüseynovun  qənaətincə, Azərbaycan Ermənistanı mənfi obraz olaraq AŞ PA-nın Nazirlər Komitəsində 
hədəfdə saxlayıb. Məqsəd Ermənistanın işğalçı siyasətini faktlarla ifşa etməkdir. Millət vəkili bildirdi ki, 
Avropa Şurasında müxtəlif sənəd formaları var: "Biz yalnız Nazirlər Komitəsinə suallar hazırlamırıq, 
tövsiyə üçün qətnamələr, təkliflər hazırlanır, onların əsasında da məruzəçilər təyin olunur. Nazirlər 
Komitəsinə yönələn sual da bu sənəd formalarından biridir". R.Hüseynov onu da qeyd edib ki, komitəyə 
yönələn istənilən sual kütləvi şəkildə nəşr olunaraq yayılır, sonra quruma üzv olan dövlətlərin bütün 
nümayəndələrinə göndərilir: "Sənəd komitədə müzakirə edildikdən sonra cavab hazırlanıb yenidən nəşr 
edilir. Biz də çalışırıq ki, həmin sənədlərdə erməniləri ifşa edən məqamları təkrarən göstərək". 

R.Hüseynov bildirdi ki, Nazirlər Komitəsinin iclaslarında quruma üzv olan 46 dövlətin səfirləri iştirak 
edirlər: "Azərbaycan Ermənistanın təcavüzkar dövlət olduğunu həmin toplantıda gündəmə gətirir. 
Ermənistan isə özünün guya təcavüzkar olmadığını isbat etməyə çalışır. Məqsəd bu ölkəni faktlarla ifşa 
etməkdir. Məsələlər konsensusla qəbul olunur. Bir dövlət məsələnin əleyhinə olursa, qəbul edilmir. Ona 
görə də Ermənistanın bizim təqdim etdiyimiz sənədlər əsasında qurumdan xaric edilməsini gözləmək 
olmaz". O, Azərbaycan və Türkiyə parlamentlərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsinin zəruri olduğunu 
vurğuladı: "Biz dünyanın ən müxtəlif parlamentləri ilə iş aparmalıyıq. Avropa Şurasında elə 
parlamentarilər var ki, onlar ən qatı ermənilərdən də pisdirlər. Məsələn, Roşe Blan adlı parlament üzvü 
həmişə ermənipərəst siyasət yürüdür. Onlar muzdlu parlamentari olaraq işğalçı dövlətin maraqlarına 
xidmət göstərirlər". 

 
Anar Rasimoğlu 

 
“Həftə içi”, 17 oktyabr 2006-cı il 
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Xocalı soyqrımı Türkiyə parlamentində müzakirə olunacaq 
 

"Xocalı soyqırımı Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) müzakirəyə çıxarılacaq". Bunu 
Azərbaycanın Qarsdakı konsulu Həsən Zeynalovla görüşən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Səlahəddin 
Beyribey söyləyib. Azərbaycanın Qarsdakı konsulu Həsən Zeynalov APA-ya bildirib ki, hakimiyyətdəki Ədalət 
və İnkişaf Partiyasının üzvü olan millət vəkili ilə görüşdə o, ermənilərin Qars vilayətinə ərazi iddiasının 
olduğunu xatırladaraq erməni lobbisinə qarşı birgə mübarizənin vacibliyini vurğulayıb: "Təklif etdim ki, 
Türkiyə Böyük Millət Məclisi Xocalı soyqırıma rəsmi qiymət versin. Millət vəkilinə Azərbaycan Milli 
Məclisinin Fransa parlamentinə operativ şəkildə etiraz bəyanatı göndərdiyini bildirdim. Səlahəddin Beyribey isə 
Xocalı soyqırımının parlamentdə müzakirəyə çıxarılmasını təklif edəcəyini dedi". 

 
“525-ci qəzet”, 18 oktyabr 2006-cı il 
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"Xocalı faciəsi AŞ PA-nın yanvar sessiyasında müzakirəyə çıxarıla bilər" 
 

Fəzail İbrahimli: "Azərbaycan xalqı hələ də öz faciəsini lazımi səviyyədə dünya ictimaiyyətinə 
çatdıra bilməyib" 
 

Gələn il fevralın 26-da Xocalı soyqırımının 14 ili tamam olacaq. Faciəylə bağlı beynəlxalq ictimaiyyəti 
məlumatlandırmaq niyyətində olan Dünya Azərbaycanlıları Konqresi (DAK) 2007-ci ili "Xocalı ili" elan edib. 
Belə ki, təşkilat yanvardan başlayaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində kütləvi aksiyalar, anım mərasimləri 
keçirəcək, faciəni özündə əks etdirən sərgilər təşkil edəcək. Görəsən, millət vəkilləri bununla bağlı hansı 
addımları atmaq niyyətindədir? 

VHP sədrinin müavini, millət vəkili Fəzail İbrahimli bildirdi ki, Xocalı soyqırımı XX əsrin ən böyük 
faciəsidir: "Ancaq Azərbaycan xalqı hələ də öz faciəsini lazımi səviyyədə dünya ictimaiyyətinə çatdıra 
bilməyib. Yəni, biz öz tarixi missiyamızı indiyədək yerinə yetirə bilməmişik. Lakin Xocalı soyqırımının 
anılması da mövsümi xarakter daşımamalıdır. Xocalı faciəsi tariximizin qara səhifəsi kimi, ermənilərin 
Azərbaycan türklərinə qarşı törətdiyi soyqırım kimi yad olunmalı və dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmaq 
üçün bütün ilboyu gündəmdə qalmalıdır". Onun sözlərinə görə, məsələ parlamentdə növbəti dəfə qaldırılacaq: 
"Mən Sabir Rüstəmxanlıyla birlikdə 2001-ci ildə məsələylə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisinə (TBMM) 
müraciət etdim. Sonra qardaş ölkənin parlament səviyyəsində qaldırılması üçün on gün orada iş apardıq. Bu 
mənim vətəndaşlıq borcum idi və təkcə deputat fəaliyyətimə daxil deyildi. Ona görə də hər bir azərbaycanlının 
məsələyə milli təəssübkeşlik hissilə yanaşması yaxşı olardı". Fəzail İbrahimli qeyd etdi ki, məsələni  
parlamentin gündəminə gətirmək, mətbuatda çıxış etmək, yaxşı münasibətlərdə olduğu əcnəbi deputatlara 
məsələnin mahiyyətini çatdırmaq fikri var. Eyni zamanda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar 
sessiyasında da məsələni qaldırmaq niyyətindədir. 

AVP sədri, millət vəkili Fəzail Ağamalı isə vurğuladı ki, parlamentin yaz sessiyasında məsələnin 
müzakirəyə çıxarılacağı istisna olunmur. Çünki Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının ən böyük faciəsidir. Ona 
görə də Azərbaycan dövlətinin üzləşdiyi çətin, məşəqqətli, ağır hadisələrin, ermənilərin vandalizmə əsaslanan 
siyasətinin ifşa olunması istiqamətində belə addımların atılması vacibdir. Bu cür təşəbbüsə hər bir vətəndaş 
qoşulmalı və ona dəstək verməlidir. Onun sözlərinə görə, Xocalı soyqırımının mahiyyətini dünya  
ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün kütləvi tədbirlərin keçirilməsi məqsədəuyğundur: "Mən də bir millət vəkili kimi 
öz səlahiyyətlərim çərçivəsində hərəkət edəcəyəm. Məsələnin parlamentin gündəminə gətirilməsinə 
çalışacağam". 

 
Real 

 
“Xalq cəbhəsi”, 13 dekabr 2006-cı il 
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Xocalı Soyqırımını Tanıtma Mərkəzi yaradılıb 
 

Ötən gün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində (BMM) yeni yaradılan Xocalı Soyqırımı Tanıtma Mərkəzinin 
təqdimat mərasimi keçirildi. Qurumun rəhbəri Şamil Sabir oğlu çıxışında bildirdi ki, mərkəzin yaradılmasında 
məqsəd məhz 20-ci yüzilliyin ən dəhşətli faciəsini dünyaya çatdırmaqdır. Onun sözlərinə görə, müstəqil 
fəaliyyət göstərməyi qarşısına məqsəd qoyan qurum Xocalı soyqırımı ilə bağlı aparılan təbliğatdan o qədər də 
razı deyil: "Neçə ildir Xocalı haqqında söhbətlər gedir, amma hələ də ölkə miqyasında Xocalı faciəsinə 
soyqırımı statusu verilməyib. Əgər bizim özümüz bunu etmiriksə, başqalarından necə tələb edə bilərik? Xocalı 
soyqırımı ancaq ildönümlərindən ildönümünə xatırlanır. "Qızılqum" sanatoriyasında yaşayan xocalılar çadırdakı 
soydaşlarımızdan da betər gündədirlər". 

Ş.Sabiroğlunun sözlərinə görə, yeni yaradılan mərkəz dünya mətbuatında Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
yazılar dərc etdirmək, soyqırımın ildönümlərində xarici ölkə şəhərlərində xocalıların iştirakı ilə tədbirlər 
keçirmək istəyir: "Biz ölkənin ali və orta təhsil müəssisələrində silsilə tədbirlər keçirmək fikrindəyik. Artıq Bakı 
Şəhər Təhsil İdarəsindən paytaxtın 20 məktəbində belə tədbirin keçirilməsi üçün razılıq alınıb. Mərkəzin Xocalı 
soyqırımı haqqında bütün faktları özündə əks etdirən saytının da yaradılması planlaşdırılır". 

Mərkəz rəhbəri vurğuladı ki, Azərbaycanın Ali Sovetinin və Milli Məclisinin Xocalı hadisələri ilə bağlı 
beş dəfə qərarı olsa da, bu sənədlər o qədər də tutarlı hüquqi qüvvəyə malik deyil: "Bu sənədlərlə Ermənistanı, 
Xocalı soyqırımını törədən erməni və rus cəlladlarını beynəlxalq məhkəməyə vermək mümkün deyil. Həmin 
sənədlərdə biz ermənidən çox öz xəyanətlərimizdən danışırıq". 

Xocalının sabiq icra başçısı, millət vəkili Elman Məmmədov isə bildirdi ki, Milli Məclisin Xocalı 
faciəsinə soyqırımı statusu verməməsi ilə bağlı söylənilənlər həm düzgün, həm də yanlışdır. Belə ki, o vaxtkı 
Ali Sovetin və indiki Milli Məclisin fəaliyyəti dönəmlərində Xocalı faciəsi bir neçə dəfə müzakirə olunub: 
"...Bu sənədlər o qədər də tutarlı hüquqi sənəd sayılmır. Bizi ağrıdan budur. Sonuncu dəfə iki il əvvəl Milli 
Məclisdə Xocalı faciəsi ilə bağlı bir qərar layihəsi hazırlandı. Onu mənə verdilər ki, çıx oxu. Mən oxusam da 
etirazımı bildirdim ki, bu sənədi bu şəkildə qəbul etmək mümkün deyil. Digər deputatlar da etiraz etdilər və 
həmin sənəd qəbul olunmadı. Biz elə bir beynəlxalq səviyyəli sənəd istəyirik ki, bu sənədə əsasən biz Xocalının 
qatillərini dəqiq göstərib beynəlxalq məhkəməyə verə bilək. 97-ci ildə Xocalı hadisələri ilə bağlı iki aydan çox 
məhkəmə prosesi getdi. Aləmi qatdıq bir-birinə. O sənədlərdə ermənidən çox özümüzdən yazdıq. Ermənilər o 
sənədlərdən bizim özümüzə qarşı istifadə edib deyirlər ki, baxın, Xocalıda elə bunlar özləri bir-birilərini 
qırıblar". 

Elman Məmmədovun sözlərinə görə, Xocalı soyqırımı günü telekanalların apardıqları sorğulara baxanda 
insanı dəhşət bürüyür: "Gənclərdən "bu gün nə günüdür" soruşurlar, biri gülür, o biri saqqız çeynəyir, digəri 
"bilmirəm" deyir". Problemlərimizin hamısı buradan başlayır". 

E.Məmmədov jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı beynəlxalq məhkəməyə 
müraciət etmək üçün 2 mindən çox Xocalı sakini hüquq-mühafizə orqanlarımın əməkdaşları tərəfindən yenidən 
dindirilib. Onun sözlərinə görə, 2 ildir Respublika Prokurorluğu və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi beynəlxalq 
məhkəmələrə təqdim etmək üçün sənəd hazırlayır. Beləliklə də, Xocalı soyqırımı ilə bağlı beynəlxalq hüquqi 
qüvvəyə malik sanballı bir sənəd hazırlanacaq: "Beynəlxalq məhkəmələrə çıxmaq üçün birinci növbədə 
Azərbaycan Ali Məhkəməsinin qərarı olmalıdır. Bu qərarı əldə etdikdən sonra proseslər daha da sürətlənəcək". 
Millət vəkili onu da bildirdi ki, Xocalı soyqrımının növbəti ildönümü ərəfəsində bu günün soyqırım kimi 
tanınması ilə bağlı Milli Məclisdə yenidən təşəbbüs qaldıracaq. 

 
PƏRVİN ABBASOV 

 
“Xalq cəbhəsi”, 26 dekabr 2006-cı il 
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Xocalı faciəsi 
 

Mənim Xocalı kəndi ilə ilk tanışlığım 1978-ci ildə, təyinatla Şuşa Pedaqoji Texnikumuna 
göndərilərkən oldu. Əhali üzümçülüklə, bağçılıqla, tərəvəzçiliklə məşğul olur, becərdikləri məhsulları 
Şuşa və Xankəndi bazarlarında satıb dolanırdılar. Kənd böyük olsa da məktəb binası köhnə bir binada 
yerləşirdi. Dağlıq Qaradağın mərkəzi Xankəndi, Əskəran və digər erməni yaşayış məntəqələri sürətlə inkişaf 
elətdirilsə də, azərbaycanlıların yaşadıqları digər yaşayış məntəqələri kimi Xocalıda da heç bir abadlıq, yenilik 
hiss olunmurdu. Gənclər dolanışıq üçün Bakıya, Şuşaya üz tuturdular. 

1988-ci ildən sonra Azərbaycan hökuməti Xocalının strateji mövqeyini nəzərə alaraq, buranın inkişaf 
etdirilməsi üçün tədbirlər gördü, qəsəbəyə şəhər adı verildi, Xocalı aeroportu nəzarətə götürüldü.   Xocalıda yeni 
ictimai və yaşayış binaları tikildi, yeni sənaye müəssisələri yaradıldı. 

Lakin 1991-ci ilin sonunda Xocalının Ağdamla əlaqəsi kəsildi. Ermənilər və onlara himayədarlıq edən 
rus hərbiçiləri Xocalını hər tərəfdən mühasirəyə aldılar. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Xankəndinə toplanmış erməni quldur dəstələri orada olan 
366-cı motoatıcı polkun canlı qüvvəsi və texnikasının köməyi ilə Xocalıya hücuma keçdilər. Onu qeyd 
etməliyəm ki, 366-cı motoatıcı polk 1984-cü ilin payızında Gəncədən gətirilib Xankəndində yerləşdirilmişdi. 
Son illər polkda 600 nəfər əsgər, 129 zabit xidmət edirdi ki, bu zabitlərdən 49 nəfəri erməni idi. 366-cı polkun 
hərbi texnikasından dəfələrlə Şuşa şəhərinin atəşə tutulmasında istifadə edilmişdi. 1992-ci ilin dəhşətli fevral 
gecəsi 11500 nəfərlik əhalisi olan Xocalı şəhəri yerlə yeksan edildi, 613 nəfər qəddarlıqla öldürüldü, 1275 nəfər 
əsir götürüldü, onların başına insanlığa yaraşmayan müsibətlər gətirildi. Mən Xocalı faciəsinə həsr etdiyim bu 
yazımda bu faciənin geniş ictimaiyyətə məlum olmayan faktlarını açıqlamaq istəyirəm. 

Xocalı işğal olunduqdan sonra ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri, dinc adamların, qadın, uşaq və 
qocaların başına gətirildiyi dəhşətləri görmüş, zabit vicdanının hökmü ilə bunları qələmə alıb Moskvaya, 
Bakıya, BMT-yə göndərmiş, Xankəndində yerləşən 02270 nömrəli Hərbi hissənin xüsusi şöbəsinin rəisi, 
polkovnik Vladimir Savelyevin 19 səhifəlik məlumatından aşağıdakıları oxuculara çaldırmaq istəyirəm. 
Xocalıya hücumda 366-cı Rus polkunun əsgər və zabitləri ilə birlikdə erməni terrorçu təşkilatı olan  
"ASALA"-nın mayoru Aşın Simonyanın başçılığı ilə 26 nəfərlik dəstəsi də iştirak edib. V.Savalyev qeyd edir ki, 
A.Simonyanın bu dəstəsi Paris yaxınlığında təlim keçdikdən sonra Xankəndinə gətirilmişdir. A.Simonyan  
366-cı polkun komandiri Yuri Zarviqarova o zaman üçün böyük məbləğ olan 36.000 ABŞ dolları verərək 366-cı 
polkun hərbi texnikasının 85%-ni ələ keçirmişdir. Bu məlumatlardan belə aydın olur ki, Xocalıya hücumda 
"ASALA"-nın Suriyadan və Livandan gəlmiş dəstələri də iştirak etmişlər. Xocalı məhv edildikdən sonra 
hücumda fərqlənmiş 24 nəfər rus əsgər və zabiti mükafatlandırıldı. "ASALA"-nın Xankəndindəki özəyinin 
rəhbəri İllarion Allahverdiyan Rus zabiti Yevqeni Qolubevə - üzərində "ASALA" yazılmış 25 qramlıq qızıl 
orden və 5.000 ABŞ dolları, S.İvanova 10.000 dolları, "Hunday" maşınının açarını verdi. Xocalı faciəsinin 
bütün dəhşətlərini gözləri ilə görmüş rus kəşfiyyatının zabiti V.Savelyev yazır: Mən bunları yazmaya bilmərəm. 
Hər şey gözlərim önündə baş verib. İnsanların, uşaq və qadınların, hamilə gəlinlərin güllələnmiş bədənlərini 
unuda bilmirəm. Qoy azərbaycanlılar məni bağışlasınlar ki, bu qanlı və amansız sonluğu olan hadisələrdə 
əlimdən heç nə gəlmirdi: "Mən gördüklərimi yazıb, 19 səhifəlik "Məxfi arayışı" Kremlə, Rusiya Müdafiə 
Nazirliyinə, Bakıya göndərdim. Oxuyun dedim. Biz rusların zabit şərəfi görün necə ləkələndi" (bax. "Qarabağın 
səsi" qəz. 09.10.2002). 

Xocalıda əsir götürülmüş qız-gəlinlərin, qadınların namusuna təcavüz edildi. Erməni quldurları canlı 
adamların dərisini soydular, qulaqlarını kəsdilər, alın dərisini kəsib götürdülər. Hamilə qadınların diri-diri 
qarnını yarıb oradakı uşağı çıxardaraq yarılmış qarınlara kəsilmiş kişi başlarını soxub tikdilər. Qadınların naləsi, 
qışqırığı, yalvarışı insan cildində olan iblislərə təsir etmədi. Bu işlərdə fəal iştirak edən "ASALA" döyüşçüsü 
Vazgen Sisliyan sonralar Ermənistanın prezidenti Robert Kocaryan tərəfindən Qarabağ müharibəsinin 
qəhrəmanı adına layiq görüldü. V.Savelyev göstərir ki, Xocalıda əsir götürülmüş adamlardan 117 nəfəri şəhərin 
mərkəzində güllələndi. 1992-ci ilin mart ayının 19-da ermənilər özləri güllələdikləri 54 azərbaycanlını yenidən 
dəfn etdilər. Fransada telekanal sahibi olan Şurik adlı birisi bu mərasimi lentə aldırıb İranın, Türkiyənin, 
Moskvanın, Vaşinqtonun, Londonun, Bonnun, Parisin, İrəvanın telekanallarına çıxardı Ermənilərin öldürülmüş 
azərbaycanlıların meyidlərinə "hörmət və ehtiramından" təşkil olunmuş dəfn mərasimindən danışdı. 
Xocalı faciəsinin iştirakçısı olmuş erməni David Xeyriyanın kitabından aşağıdakıları oxumaq daha dəhşətlidir: 
"2 mart 1992-ci ildə meyidləri yandıran "Qaflan" adlı erməni qrupu 100-dən çox türk meyidini toplayıb 
Xocalıdan qərbdə, şəhərdən 1 km. uzaqda yandırdı. Axırıncı maşında mən alnından və əllərindən yaralanmış on 
yaslı qız uşağını gördüm Bu qız uşağı yaralara, soyuğa, aclığa baxmayaraq hələ sağ idi, sifətinin rəngi 
saralmışdı, zəif nəfəs alırdı. Mən ölümlə çarpışan bu qız uşağının gözlərini indi də |unuda bilmirəm. Tiqranyan 
adlı əsgər bu hərəkətsiz qızı götürüb digər meyidlərin üstünə atdı və onları neftləyib yandırdı. Mən yanan 
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meyidlərin içindən qışqıraraq köməyə çağıran səslər eşitdim. Bundan sonra mən hərəkət edə bilmədim". Bu 
erməninin etirafını siz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2002-ci ildə buraxdığı "Erməni terrorçu və 
quldur dəstələrinin bəşəriyyətə qarşı cinayətləri" kitabından oxuya bilərsiniz. 

Xocalı faciəsini bütün dünyaya çatdıran mərhum jurnalist Çingiz Mustafayevin çəkdiyi lentlər oldu. 
Onun fədakarlığı sayəsində dünya ictimaiyyəti burnu, qulağı kəsilmiş baş və alın dərisi soyulmuş uşaqları, 
qadınları, qocaları gördülər. 

Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycanda hakimiyyətdə olan Ayaz Mütəllibov torpaqları ermənilərdən 
qorumaq, ordu yaratmaq haqqında yox, Bakıda yaşayan, vəzifə tutan rayonlu balalarını şəhərdən necə 
uzaqlaşdırmaq haqqında düşünürdü. 

Bu dövrdə Şuşada özünə yuva salmış Rəhim Qazıyev və Ağdamda silahlı qüvvələrə nəzarət edən 
Fəhmin Hacıyev isə nəyin bahasına olur-olsun Azərbaycan Xalq Cəbhəsini hakimiyyətə gətirmək haqqında 
düşünürdülər. Həmin o dəhşətli fevral gecəsi bu adamlar nə Şuşadan, nə də Ağdamdan Xankəndinə, Əskərana 
bir mərmi belə atılmasına icazə vermədilər. 

 
ƏHMƏDOV ƏLİ MİRHƏSƏN oğlu 

AMİ-nin Ağcabədi filialının "Pedaqogika və psixologiya" kafedrasının baş müəllimi, 
Ehtiyatda olan zabit 
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