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İsraildə Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunacaqdır 

 
AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 24-də Yaxın Şərq Azərbaycanlıları Konqresi İsraildə ilk dəfə olaraq 

Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirəcəkdir.  
Tədbir iştirakçılarına 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin keçmiş 

SSRİ-nin Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyəti və hərbi texnikasının köməyi ilə Xocalı 
şəhərini işğal edərək Azərbaycan xalqına qarşı misli görünməmiş soyqırımı törətməsi, bir gecədə 613 nəfərin, o 
cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qocanın xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilməsi, insanların başlarının, ayrı-ayrı 
əzalarının kəsilməsi, gözlərinin çıxarılması, hamilə qadınların süngüdən keçirilməsi və digər vəhşilikləri barədə 
məlumat veriləcəkdir.  

Türkiyənin İsraildəki səfirliyinin dəstəyi ilə keçiriləcək aksiyada iştirakçılara ermənilərin zaman-zaman 
türklərə və azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşiliklərlə bağlı kitablar, materiallar, DVD və CD-lər 
paylanacaq, erməni terrorunu əks etdirən fotostendlər təşkil olunacaqdır.  
 

AzərTAc 
28 yanvar 2008-ci il 
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Xocalı faciəsinin ildönümü xarici ölkələrdə də qeyd olunacaqdır  

 
XX əsrdə erməni terrorçuları tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən böyük soyqırımı 

aktlarından olan Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü xarici ölkələrdə də qeyd olunacaqdır.  
AzərTAc xəbər verir ki, bunu fevralın 5-də Prezidentin İcra Aparatının ictimai-siyasi məsələlər 

şöbəsinin müdiri Əli Həsənov jurnalistlərə müsahibəsində demişdir.  
Əli Həsənov əlavə etmişdir ki, dünya ictimaiyyətinə bu faciə haqqında həqiqətlərin çatdırılması 

məqsədi ilə bir sıra tədbirlər keçiriləcəkdir.  
 

AzərTAc 
5 fevral 2008-ci il 
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Strasburqda Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə bağlı  

mitinq keçiriləcəkdir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 23-də Fransanın Strasburq şəhərindəki Brogli meydanında (Place 

Broglie) Strasburq Azərbaycan Evi, Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti, Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti, 
Fransadakı Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası, bu ölkədəki türk diaspor təşkilatları ilə birgə mitinq 
keçirəcəkdir.  

Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirmişlər ki, Xocalı 
soyqırımının 16-cı ildönümünə həsr olunan mitinqdə günahsız Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş 
vəhşiliklərdə, soyqırımı, terror aksiyalarında Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanın şəxsən iştirakı 
vurğulanacaq, onun Beynəlxalq Tribunala verilməsi tələb ediləcəkdir.  

Bundan başqa, mitinqdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı ingilis və fransız dillərində çap olunmuş kitablar 
və qəzet nüsxələri paylanacaqdır. Aksiyanın sonunda qəbul olunacaq qətnamə Avropa İttifaqı və Avropa 
Şurasının məsul şəxslərinə təqdim olunacaqdır.  

Aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı Strasburq şəhər prefekturu və yerli polisin razılığı alınmışdır. 
 

AzərTAc 
10 fevral 2008-ci il 
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“Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri” 

 
Boran Əziz: “Ermənilər bəşəriyyətə qarşı bağışlanmaz cinayət törədiblər” 

 
Dünən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində "Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və 

nəticələri" kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Mərasimdə iştirak edən BDU-nun tarix fakültəsinin 
müəllimləri, MEA-nın Tarix İnstitutunun elmi işçiləri, Xocalı rayonunun nümayəndələri, ziyalılar və s. ictimai 
xadimlər, tarix elmləri namizədi Boran Əzizin müəllifi olduğu bu monoqrafiyanı soyqırımla bağlı nəşr olunmuş 
ən ciddi elmi əsər kimi dəyərləndirdilər. 

Kitabın təqdimetmə mərasimində giriş sözü ilə çıxış edən BDU-nun tarix fakültəsinin dekanı Sabir 
Hacıyev qeyd etdi ki, indiyədək Xocalı soyqırımına aid xeyli dəyərli bədii, publisist, informativ xarakterli 
əsərlər yazılsa da, bu faciənin səbəblərini, qanlı olayın həya-ta keçirilmə üsullarını və nəticələrini özündə əks 
etdirən tarixi təhlilə əsaslanan sanballı əsər yazılmayıb. O, bildirdi ki, kitab məhz bu boşluğu qismən də olsa 
arädan qaldırmağa xidmət edir. 

"XIX əsrin əvvəllərin-dən başlayaraq böyük qüvvələrin dəstəyinə arxalanan ermənilər tərəfindən 
Azərbaycan türklərinə qarşı soy-qırım siyasəti həyata keçirilib. XIX əsrin əvvəllərində Şərqi Anadoluda erməni 
məsələsinin yaranması, onun təkamülü, sonra isə bu problemin Qafqaza ixrac olunması xalqımıza qarşı dünyada 
analoqu olmayan vəhşiliklərin törədilməsinə səbəb olub. 

Sovet dövründə Azərbaycan tarixində bu məsələlər işıqlandırılmamışdı. Belə faktlar ermənilərin azadlıq 
hərəkatı, imperializmə qarşı mübarizəsi kimi təqdim olunurdu. Müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan tarixin-də yeni konsepsiya, yeni yanaşma nəzərdə tutulduq-
dan sonra bu həqiqətlər ortaya çıxdı. Boran Əzizin bu monoqrafiyası da həmin məsələlərin fundamental el-mi 
tədqiqindən ibarətdir"-deyə tarixçi qeyd etdi. 

Sabir Hacıyev onu da vurğuladı ki, əvvəlki soyqırım halları haqda tarixi sənədlər az olsa da, Xocalı 
soyqırımının canlı şahidləri yaşayır, əlimizdə çox sayda sənədlər, faktlar, audio, video və foto materiallar var: 
"Müəllif bu əsərdə təkcə Xocalı faciəsinə toxunmayıb, ümumiyyətlə, çox qədim dövrlərdən üzübəri bəşəriyyətin 
qara yarasına çevrilən erməni məsələsinin iç üzünü elmi-tarixi faktlar əsasında açıb ortaya qoyub. Atəşkəs əldə 
olunduqdan sonra hərbi proseslər dayansa da, hazırda ermənilərlə bizim təbliğat və informasiya müharibəmiz 
davam edir. Bu savaşda bizim əlimizdə olan ən böyük silahımız Xocalı soyqırımıdır. Dünya ictimaiyyətinə bunu 
tam çatdırmaqla onların iç üzünü ifşa etmək olar. Dövlət səviyyəsində və digər səviyyələrdə bu iş aparılır və 
ümid edirəm ki, öz nəticəsini verəcəkdir. Burada ən mühüm rollardan birini də bizim tarixçi alimlərimiz 
oynayır". 

Kitabın müəllifi Boran Əziz bildirdi ki, monoqrafiyada Qarabağ və ətraf ərazilərdə çox qədim dövrlər-
dən, xüsusilə də, son tünc və erkən dəmir dövrlərindən yüksək mədəniyyət olub və arxeoloji ədəbiyyatda bu, 
Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti adlandırılır: "Kitabda buradan tapılan qədim maddi-mədəniyyət nümunələrinin 
şəkilləri verilib. Azərbaycan ərazisində ən qədim yazı da eramızdan əvvəl VIII əsrdə yaşamış Assur çarının adı 
həkk olunmuş muncuq da Xocalıdan tapılıb. Bunlar çox əhəmiyyətli tapıntılardır. Çünki son tunc və erkən 
dəmir dövrləri, əsasən, Xocalıdan tapılan maddi-mədəniyyət nümunələri əsasında öyrənilib. Yəni bu ərazilər 
çox qədimlərdən Azərbaycan türklərinin yurdu olub və ulu babalarımız burada yüksək mədəniyyət nümunələri 
yaradıblar. Bu mədəniyyət həm də, bütün bəşəriyyətə məxsusdur. 

Monoqrafiyada qeyd olunan əsas məsələlərdən biri də vəhşi erməni tayfasının bu qiyməti abidələri 
məhv etməsi və bununla da bütün bəşəriyyətə qarşı bağışlanılmaz cinayət törətmə-sini sübut edən faktların qeyd 
olunmasıdır. Bəşəriyyətin lənətlədiyi alman fa-şistləri işğal etdikləri ərazilərdə heç vaxt mülki əhalini öldürmür, 
maddi-mədəniyyət abidələrini dağıtmırdılar. Erməni faşistləri isə, həm mülki əhalini - qocaları, körpələri, 
qadınlar vəhşi işgəncələrlə qətlə yetirir, həm də bəşəriyyətin ən qədim abidələrini dağıdırlar." 

Müəllif onu da vurğuladı ki, Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqına qarşı 200 ildən bəri davam edən 
təcavüzün yalnız son akkordu idi: "Bu Rusiyanın Qarabağ siyasətinin tərkib hissə-si idi. Amma burada bəzi 
Qərb ölkələrinin də rolu olub. Xocalı faciəsi Azərbaycanın müstəqillik yolun-da verdiyi qurbanlardan biri idi və 
bu kimi hadisələr xalqımızın öz azadlığına hansı faciələrdən sonra nail olduğunu göstərir. Bu həm də ona görə 
şərəfli tarixdir ki, bu soyqırımla düşmənlərimiz bizi sındıra, əzə bilmədi və xalqımız daha böyük qüvvə ilə 
birləşdi, müstəqilliyimizi qorudu". 

Kitabın xarici dillərə tərcümə edilməsi, beynəlxalq elmi-tədqiqat institutlarına və kitabxanalara gön-
dərilməsi, monoqrafiyanın internet saytlarına yerləşdirlməsi haqda sualımızı cavablandıran müəllif bildirdi ki, 
baxmayaraq ki, bunu üçün böyük maliyyə vəsaiti tələb olunur, amma imkan daxilində bu, həyata keçiriləcək. 
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Tədbirdə iştirak edən görkəmli tarixçilər - BDU-nun tarix fakültəsinin dekanı Elmira Muradəliyeva, 
professor İldırım Zeynalov və digərləri çıxış edərək göstərdilər ki, kitabda xalqımızın qədim yaşayış yerlərindən 
biri olan Xocalının tarixi, soyqırımın səbəbləri, baş verdiyi tarixi şərait və həyata keçirilmə üsulları, faktlar və 
sənədlər əsasında müqayisəli təhlil metodu ilə araşdırılıb. Araşdırma nəticəsində bu qənaətə gəlinib ki, Xocalı 
faciəsi iki yüz ilə yaxın müddətdə çar və sovet Rusiyasının xalqımıza qarşı yeritdiyi etnik təmizləmə və 
soyqırım siyasətinin tərkib hissəsidir. Bu soyqırımda icraçı kirmi iştirak edən ermənilərin əsas məqsədi isə 
Qarabağı və digər ərazilərimizi işğal etmək olub. 

Tədbirdə vurğulandı ki, düşmənlər məqsədlərinə çatmaq üçün xalqımıza qarşı görünməmiş 
vəhşiliklərlə, insanlığa yaraşmayan üsullarla dəhşətli soyqırım həyata keçiriblər. Bunun nəticə-sində 
torpaqlarımızın bir hissəsi işğal olunub, on minlərlə azərbaycanlı qətlə yetirilib. 

Kitabın müəllifi tarix elmləri Boran Əziz sonda qeyd etdi ki. əsərin yazılmasında Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin aşağıdakı fikri əsas götürülüb: "Xocalı faciəsi təsadüfi hadisə deyildi... Dəhşətli Xocalı faciəsini 
törətməklə ermənilər xalqımızı qorxutmaq, mübarizə əzmini qırmaq, onu tarixi torpaqlarımızın bir qisminin 
itirilməsi ilə barışmağa məcbur etmək istəyirdilər. Lakin hiyləgər düşmən məqsədinə çata bilmədi. Xalqımız öz 
dövlətinin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə daha da mətinləşdi, qəhrəmanlıq və dəyanət 
nümayiş etdirdi". 

 
Elçin Bayramlı 

“Səs”, 9 fevral 2008-ci il 
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Dünya birliyi Xocalı soyqırımını tanımalıdır 

 
Ermənistan beynəlxalq aləmdən təcrid edilməlidir 
 
Xocalı soyqırımını - qanlı terror hadisəsini, XX əsrin ən böyük faciəsini dünya ölkələri, BMT, 

Avropa Birliyi və digər beynəlxalq təşkilatlar ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı kimi 
tanımalıdır. Ermənilər tarixən öz havadarlarının - çar Rusiyasının, Sovet Rusiyasının, SSRİ hökumətinin və 
onun indiki varisinin dəstəyi və köməyi itə Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında olublar. Tarixi torpaqlarımıza 
xəyanətkarcasına basqın edərək işğal ediblər, xalqımıza qarşı iki əsrdən çox bir dövrü əhatə edən soyqırımı 
həyata keçiriblər. Ermənilərin həyata keçirdikləri soyqırımı siyasətinin ən dəhşətlisi, tarixdə görünməmiş 
qanlı terror aksiyası - Xocalı soyqırımıdır. Bu XX əsrin ən dəhşətli faciəsidir. Həm də heç bir xalqın və 
dövlətin həyatında, tarixində baş verməmiş və görünməmiş dəhşətli soyqırımıdır. Ancaq gəlin təhlil edək 
görək, belə bir soyqırımı hadisəsinə Ayaz Mütəllibov, hakimiyyətə can atan və sonradan hakimiyyətdə olan 
"demokrat bəylər"nə cür münasibət bəslədilər. 

Əvvəla, həmin vaxt ölkə rəhbəri olan A.Mütəllibov bu qanlı terroru - ermənilər tərəfindən törədilmiş 
qərəzli və məqsədli şəkildə həyata keçirilmiş vəhşi soyqırımı öz xalqından və dünya ölkələrindən, beynəlxalq 
təşkilatlardan gizlətdi. Bu məqsədlə də A.Mütəllibov onun redaktəsi və diktəsi ilə, məqsədli şəkildə prezidentin 
mətbuat xidmətinin məlumatında rəsmi şəkildə bildirdi ki, Xocalı şəhərinə hücum olub və iki nəfər ölüb. Bu 
xəyanət A.Mütəllibovun öz xalqına qarşı mənəvi soyqırımı siyasəti idi, ermənilərə dəstək olmasının təsdiqidir. 
Halbuki, Xocalı şəhərində iki nəfər yox, 613 nəfər şəhid, min nəfər əlil olmuş, 1275 nəfər dinc sakin - qocalar, 
uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək işgəncələrə məruz qalmış, 150 nəfərin taleyi haqqında məlumat yox idi, şəhid 
olanların 106 nəfəri qadın olub, 63 nəfəri isə azyaşlı uşaqlar olublar. Şikəstlərin 76 nəfəri yetkinlik yaşına 
çatmayan oğlan və qızlar olub. İşğal nəticəsində Xocalı şəhəri tamamilə yerlə-yeksan edilib, dövlətə və əhaliyə 
5 milyard rubl (1992-ci il göstəricisinə görə) maddi ziyan dəyib. Ümumiyyətlə, qeyd etmək yerinə düşər ki, 
Ermənistan   adlanan   qondarma dövlətin öz tarixi havadarlarının köməyi ilə Azərbaycana və onun xalqına qarşı 
apardığı soyqırımı, terror, işğal, təcavüz nəticəsində, yəni 1988-ci ildən həyata keçirdiyi növbəti təcavüz 
nəticəsində 20 faiz torpağımız işğal olunub, 800-dən çox yaşayış məntəqəsi, 6 mindən çox sənaye və kənd 
təsərrüfatı müəssisəsi, 4366 mədəni obyekt, o cümlədən 690 orta məktəb, 490 səhiyyə obyekti, 927 kitabxana, 
22 muzey və s. kənd təsərrüfatı obyektləri dağıdılıb və talan edilib. Ölkə iqtisadiyyatına vurulmuş ziyan 
təxminən 22 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Belə olduğu halda sual olunur, görəsən, Mütəllibov bu növbəti 
xəyanətə - öz xalqına qarşı qanlı soyqırımın davamı olaraq mənəvi soyqırımı əməliyyatı aparmasının səbəbi nə 
idi, yəni hadisə barədə niyə yanlış məlumat verib?! Axı faciə baş verən zaman Azərbaycan dörd ay idi ki, 
müstəqil dövlət idi. 

Mütəllibovun özü də bu hadisədən sonra  SSRİ rəhbərliyi  tərəfindən yüksək  "mükafata" layiq 
görüldü, bu barədə səsini də çıxarmadı. Bu hadisə ilə əlaqədar yalnız və yalnız Heydər Əliyev bəyanla çıxış 
etdi. Xocalı soyqırımı bas verən zaman Azərbaycanı müstəqil dövlət olaraq Türkiyə, ABŞ və digər dövlətlər 
tanımışdılar, respublikamız BMT-nin üzvü idi. Bəs onda Mütəllibov niyə bəyanatla öz xalqına, dünya 
birliyinə müraciət etməyib. Ona görə ki, Mütəllibov öz vəzifəsini qorumaq üçün bu addımı atmışdı. Artıq 
Mütəllibov hiss edirdi ki, artıq AXC-Müsavat liderləri hakimiyyət uğrunda mübarizələrini 20 Yanvar 
faciəsindən sonra daha da sürətləndiriblər və üstəgəl Xocalı soyqırımı demokrat bəylər üçün yeni bir təkan 
ola bilərdi və sonda oldu da! Ona görə də hadisəni xalqdan və xalqın o zaman süni etimadım əldə etmiş 
AXC-Müsavat liderlərindən gizli saxlamağı özünə borc bilmişdi. Çünki AXC və Müsavat "bəyləri" 
hakimiyyətə gəlmək üçün pusquda durmuşdular və gözləyirdilər ki, elə bir ağır hadisə bas versin ki, 
A.Mütəllibovu ürküdüb yerində əyləşsinlər. 

Bəli, doğrudan da bu, Mütəllibovun öz xalqına, dövlət müstəqilliyimizə, suverenliyimizə xəyanəti idi. 
Halbuki, Mütəllibov bu qanlı soyqırımı beynəlxalq terror hadisəsi ilə əlaqədar bəyanatla öz xalqına, dünya 
ölkələrinə, BMT-yə müraciət etməli idi. Dünya ölkələrinin diqqətini ermənilərin işğalçılıq, təcavüzkarlıq, 
terrorçuluq, soyqırımı siyasətlərini yönəltməli idi. Sonda isə bunu bacarmadığı halda, özünü xalq qarşısında 
günahkar bilərək istefa verməli və el ağsaqqalı Heydər Əliyevi Bakıya dəvət edib ondan xalqa rəhbərlik etməyi 
xahiş etməli idi. Çox təəssüf ki, Xocalı faciəsinə gedən yolu daha da günü-gündən yaxınlaşdıran Mütəllibov 
bunu etmədi. Qanlı soyqırımından hakimiyyətə gəlmək üçün bəhanə kimi istifadə edən Müsavat lideri İsa 
Qəmbər, AXC lideri Ə.Elçibəy və onların, qolbəyləri Arif Hacılı, Tofiq Qasımov və başqaları Mütəllibövdan 
tələb etmədilər ki, ölkə prezidenti olaraq nə üçün bu soyqırımı xalqdan və dünya ictimaiyyətindən gizlədirlər? 
Necə ki indi qondarma "siyasi məhbus" məsələsi barədə dünyada səs-küy salıblar. Çünki onda onları nə 
soyqırımı və nə torpaq, nə də xalq düşündürürdü. Onları hakimiyyəti ələ keçirmək düşündürürdü. Nəticə etibarı 
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ilə elə bu səbəbdən də, yəni hakimiyyəti əldə saxlamaq və əksinə, hakimiyyəti ələ keçirmək psixologiyası 
dünyanı bu hadisədən bixəbər etdi və dünya birliyi də susdu, özü də bərk susdu. Azərbaycanın səsinə səs verən 
olmadı. Ona görə ki, səsini çıxarmadı riyakar rəhbərlərimiz.  

Terrora,   təcavüzə,   işğalam məruz qalan Azərbaycan "bəylər"in hakimiyyəti dövründə daha da 
təkləndi. Xocalı soyqırımından iki ay sonra hakimiyyətə gələn İ.Qəmbər heç soyqırımı barədə fikirləşmədi də. 
Ölkədə bütün hakimiyyəti özündə cəmləşdirməklə AXC-Müsavat arasında qarşıdurma yaratmaqla, var-dövlət 
yığmaqla məşğul oldu. 

1992-ci ilin iyulunda Helsinkidə ATƏT-in sammiti keçirilmişdir. ABŞ prezidenti ata Corc Buş 
Ə.Elçibəyə məktubla müraciət edərək ölkəsinin bütün sahələrdə Azərbaycanla sıx əməkdaşlığa və qarşılıqlı 
münasibətlərin inkişafına hazır olduğunu bildirmişdi. Həmin vaxt hesab etmək olardı ki, "demokrat bəylər" bu 
tarixi fürsəti əldən verməyərək Azərbaycanın başına gətirilən dəhşətli Xocalı soyqırımı, terroru, 
torpaqlarımızın işğala məruz qalmasından, bütövlükdə erməni vəhşiliklərindən, təcavüzündən, Qarabağ 
problemlərindən ABŞ prezidentinə məlumat verəcəkdi. Lakin AXC-Müsavat iki hakimiyyətindəki insanların 
təcrübəsizlikləri, qlobal siyasətdən baş çıxarmamaları Helsinki sammitində ABŞ-Azərbaycan dialoqunun 
başlanmasına imkan vermədi. Azərbaycan xalqının başına ermənilər tərəfindən gətirilən Xocalı soyqırımı, 
torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən işğal edilməsi və s. məsələlər barədə həmin sammitdə iştirak edən 
prezident Ə.Elçibəy bir kəlmə də danışmadı. Bir sözlə, dünyam, ABŞ prezidentini ən əsası Xocalı soyqırımı 
kimi beynəlxalq cinayət hadisəsindən xəbərdar etmədi, heç Xocalı soyqırımının adım belə çəkməzdi. Xocalı 
müsibətləri görmüş, ərazisi işğal olunmuş bir milyondan çox qaçqını, köçkünü olan Azərbaycan dünya 
ölkələrindən yardım, kömək almaq əvəzinə təkləndi. 

Respublikamız Xocalı soyqırımından 9-10 ay sonra 1992-ci ilin dekabrında ABŞ Konqresi tərəfindən 
Azərbaycana hər cür yardım göstərilməsini qadağan edən "907-ci düzəliş" deyilən sənədlə "mükafatlandırıldı". 
Ermənistana isə, yəni soyqırımı, terroru həyata keçirən dövlətə isə həmin vaxt, yəni 1992-ci ildən 600 milyon 
dollar yardım etmişdi. Bütün bunlar yalançı, riyakar, avantürist erməni təbliğatı nəticəsində baş vermişdi. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 1993-cü ilin ortalarında xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə 
yenidən gəldikdən sonra artıq dünya Azərbaycanın haqq səsini eşitməyə başladı və bu gün prezident İlham 
Əliyevin uğurla daxili və xarici siyasəti nəticəsində dünyada yalançı, uydurma erməni təbliğatı pislənir və rədd 
edilir. Azərbaycan həqiqətləri dünya birliyi tərəfindən dərindən öyrənilir və qəbul olunur. Və bu uğurlu 
siyasətin nəticəsidir ki, Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır və qəbul olunur. 
Bu, əsas verir ki, gec də olsa dünya Xocalı soyqırımını tanıyacaq. Xocalı soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli 
soyqırımı olaraq tanınması və soyqırımı, terror baniləri olan erməniləri, erməni terror baniləri olan 
erməniləri, erməni millətçi dairələrim  və Ermənistan adlanan dövlətin dünya birliyindən təcrid olunması 
üçün bir vətəndaş olaraq təklif edirəm Xocalı soyqırımı beynəlxalq cinayət hadisəsi ermənilər tərəfindən 
məqsədli və qərəzli şəkildə törədilən cinayət hadisəsi olaraq BMT-nin Baş Məclisində, Təhlükəsizlik 
Şurasında müzakirəyə çıxarılaraq Xocalı soyqırımının tanınması barədə qərar qəbul etsin və bu qərar üzv 
dövlətlərin başçılarına, parlamentlərinə təqdim edilsin. AŞPA, ATƏT və Avropa Birliyi, MDB ölkələri Xocalı 
soyqırımını rəsmən tanıyan qərar qəbul etsin və belə olan halda Ermənistan adlanan qondarma dövlət dünya 
birliyindən təcrid oluna, dünya birliyi Xocalı soyqırımım beynəlxalq cinayət hadisəsi olaraq tanıyar və qəbul 
edər, ümid edirəm ki, həmin gün gəlib çatıb. 

 
Dəmir Qurbanlı 

“Azad Azərbaycan”, 10 fevral 2008-ci il 
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Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümünə həsr olunmuş rəsm müsabiqəsi  

keçiriləcəkdir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, “İRƏLİ” Ümumrespublika Gənclər Hərəkatının təşəbbüsü ilə Bakıda Xocalı 

soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar vətənpərvərlik mövzusunda ikinci wallpaper (divar kağızı) müsabiqəsi 
keçirilir.  

Təqdim olunmuş əsərlər peşəkar münsiflər tərəfindən qiymətləndiriləcək, qaliblərə pul mükafatları, 
diplom və sertifikatlar təqdim olunacaqdır. Müsabiqədə təqdim olunmuş əsərlərdən ibarət CD-lər dövlət 
qurumlarına, qeyri-hökumət təşkilatlarına, xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarına paylanılacaqdır.  
Müsabiqəyə fevralın 21-də yekun vurulacaqdır.  

 
AzərTAc 

12 fevral 2008-ci il 
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Baltikyanı ölkələrdə Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü qeyd ediləcəkdir 

 
AzərTAc xəbər verir ki, Baltikyanı ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları 

ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırımı aktları və işğalçı siyasəti ilə bağlı fevralın 20-dən martın 31-
dək silsilə tədbirlər keçirəcəklər.  

Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirmişlər ki, fevralın 26-
da Estoniyadakı “Aydan” Estoniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Akademik Z.Əliyeva adına Şərq Xalqları 
Mədəniyyəti Universiteti, Litvadakı “Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyəti”, Latviyadakı “Ocaq” Mədəniyyət 
Mərkəzi anım mərasimləri təşkil edəcəklər. Tədbirlər əsasən məlumat-təbliğat xarakteri daşıyacaqdır.  
“Aydan” Estoniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin keçirəcəyi tədbirdə bu ölkənin milli münasibətlər naziri 
Urve Palo, Tallinn şəhər rəhbərliyi, Estoniya parlamentinin deputatı, Estoniya-Azərbaycan dostluq qrupunun 
rəhbəri Eldar Əfəndiyev, deputat Evelin Sepp, xarici ölkələrin diplomatları da iştirak edəcəklər.  
Latviyada “Ocaq” Mədəniyyət Mərkəzinin təşkil edəcəyi anım mərasimində Xocalı faciəsinin ildönümü ilə 
əlaqədar Azərbaycanda dövlət sifarişi ilə hazırlanmış 12 dəqiqəlik “DUA” sənədli filmi nümayiş olunacaq və 
soyqırımı əks etdirən fotolar sərgilənəcəkdir.  

“Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyəti” isə Milli İcmalar Evində faciənin ildönümü ilə əlaqədar 
keçirəcəyi tədbirdə “DUA” filminin nümayişi ilə yanaşı, litva dilinə tərcümə edilmiş sənədli materiallar da 
paylanacaqdır.  
Milli Məclisdə Xocalı soyqırımına dair qəbul olunan sənədlər və digər materiallar toplusu, türk-erməni 
münasibətləri haqqında tarixi materiallar hər üç Baltikyanı dövlətin parlament üzvlərinə, nazirlərinə və digər 
ölkələrin diplomatik korpuslarına paylanacaqdır.  

Xüsusi olaraq hazırlanmış təbliğat qrupları Baltikyanı ölkələrin müxtəlif şəhərlərində, rayonlarında 
rəsm və fotosərgilər, elmi seminarlar, diskussiyalar təşkil edəcək, film nümayiş olunacaq, xüsusi bröşürlar 
paylayanacaqdır. Bu təbliğat qruplarının tərkibinə xarici vətəndaşların da daxil edilməsi planlaşdırılmışdır.  

 
AzərTAc 

13 fevral 2008-ci il 
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"Xocalı soyqırımı haqqında" qanun qəbul olunsun" 

 
BİRİNCİ VİTSE-SPİKER ZİYAFƏT ƏSGƏROVA GÖRƏ İSƏ BELƏ BİR QANUNUN 

QƏBULUNA EHTİYAC YOXDUR 
 
Milli Məclisin dünənki iclası cari məsələlərin müzakirəsi ilə başlandı. Bir qrup millət vəkili 

Münhendə keçirilən təhlükəsizlik konfransında Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ermənistanın 
xarici işlər naziri Vardan Oskanyana verdiyi cavabı alqışladılar. Azərbaycanın ATƏT Parlament 
Assambleyasındakı (PA) nümayəndə heyətinin üzvü Eldar İbrahimov Türkiyə hökumət başçısının erməni naziri 
tutarlı faktlarla susdurduğunu bildirərək ona təşəkkür etdi.  

YAP Siyasi Şurasının üzvü, millət vəkili Aydın Mirzəzadə də onunla həmrəy oldu. O qeyd etdi ki, 
R.T.Ərdoğan V.Oskanyanı məntiqli cavabı ilə çıxılmaz vəziyyətə salıb. "Həmin konfransda Türkiyənin baş 
naziri Azərbaycanın haqq işini dəstəklədi. O Azərbaycanın dostu olduğunu bir daha təsdiqlədi. Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinə münasibətdə Türkiyənin tutduğu mövqe adına layiqdir" - deyən A.Mirzəzadə konfransdakı 
çıxışına görə R.Ərdoğana deputat həmkarları adından təşəkkürünü bildirdi.  

Millət vəkili Elmira Axundova qarşıdan gələn prezident seçkilərində iştirak edəcək siyasi partiyalara 
müraciət edərək prezidentliyə namizədlərin şəkillərinin və təbliğat plakatlarının müəyyən edilmiş yerlərdə 
asılmasını təklif etdi. Onun sözlərinə görə, şəkillərin harda gəldi yapışdırılması şəhərin gözəlliyinə xələl gətirir 
və digər problemlər yaradır.  

Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (BAXCP) sədri, millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev son 
vaxtlar ölkədə dəm qazından zəhərlənmə hallarının artmasına diqqət çəkdi. O qeyd etdi ki, belə halların 
çoxalmasının səbəbləri araşdırılmalıdır. Bir neçə halda insanların ölümünə səbəb olan İran sobalarının satışına 
qadağa qoyulmalıdır. Millət vəkili əhaliyə verilən qazın tərkibinin tam təmizlənməməsi ilə bağlı yayılan 
məlumatların da araşdırılmasına ehtiyac olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə, artıq hökumət rəsmiləri bu faktı 
etiraf ediblər.  

Q.Həsənquliyev təklif etdi ki, Milli Məclis bu məsələyə reaksiya verərək hökumətdən hesabat tələb 
etsin.  

Demokratik İslahatlar Partiyasının (DİP) sədri, millət vəkili Asim Mollazadə Azərbaycanın təhsil 
sistemində islahatların sürətləndirilməsinə ehtiyac olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə, "Təhsil haqqında" 
qanun tezliklə qəbul olunmalı, bundan sonra Azərbaycanın təhsil sistemi tamamilə Boloniya təhsil sisteminə 
uyğunlaşdırılmalıdır.  

Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) icra katibinin müavini, millət vəkili Siyavuş Novruzov seçki ilində 
müxalifətin öz siyasi platformasından deyil, daha çox Seçki Məcəlləsindən bəhs etməsini qınadı. Onun sözlərinə 
görə, qonşu Gürcüstanda, Ermənistanda, Rusiyada bu yaxınlarda keçirilən seçki prosesləri zamanı siyasi 
qüvvələr tərəfindən seçki qanunvericiliyi ciddi müzakirələrə səbəb olmayıb. Seçkidə iştirak edən tərəflər daha 
çox siyasi platformalarından bəhs ediblər. "Bizdə isə hesab edirlər ki, hər seçkidə seçki qanunvericiliyi 
dəyişməlidir. Bu yanaşma məqsədlidir. Azərbaycanda seçki prosesinə nəzarətlə bağlı dünyada mövcud olan 
barmağa rəng vurmaqdan çoxsaylı müşahidəçilərin işinin təşkili ilə bağlı addımlar atılıb. Amma yenə də seçki 
qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsindən bəhs edirlər. Bunlar başa düşmürlər ki, seçkilərdə qalib gəlmək üçün 
seçki qanunvericiliyini dəyişmək yox, xalqın rəğbətini qazanmaq lazımdır" - deyə S.Novruzov vurğuladı. O 
qeyd etdi ki, müxalifətin bu söz-söhbətlərinin qarşısını almaq üçün Seçki Məcəlləsi tezliklə Milli Məclisin 
müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Millət vəkilinin sözlərinə görə, məcəlləyə ediləcək dəyişikliklər indidən 
rəsmiləşməlidir ki, siyasi partiyalar seçki kampaniyalarının proqramlarını dəqiqləşdirə bilsinlər. "Onsuz da 
məcəllənin müzakirəsini iş planımıza daxil etmişik. Mümkündürsə, bu sənədi müzakirəyə tez çıxaraq bütün bu 
söz-söhbətlər yekunlaşsın".  

Millət vəkili Aqil Abbas Ağdərə rayonunun bərpası ilə bağlı məsələ qaldırdı. O qeyd etdi ki, vaxtilə 
bu rayon səhvən ləğv olunub və onun kəndlərinin bir hissəsi Ağdam, bir hissəsi Tərtər, bir hissəsi isə Kəlbəcərə 
birləşdirilib. İndi keçmiş Ağdərə rayonunun sakinlərinin ailələrində dünyaya gələn uşaqlar da Ağdam, Tərtər və 
Kəlbəcərin sakinləri kimi qeydə alınırlar. Beləliklə, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisinin sayı 15 min nəfər 
azaldılır. A.Abbas təklif etdi ki, Milli Məclisin Regional məsələlər daimi komissiyası problemi araşdıraraq 
məsələni parlamentin müzakirəsinə çıxarsın.  

"Müsavat" deputat qrupunu təmsil edən millət vəkili Pənah Hüseyn əhalinin sovet dövründən 
banklarda batan əmanətlərinin qaytarılması ilə bağlı məsələyə toxundu. O qeyd etdi ki, Milli Məclisdə bu 
məsələ ilə bağlı işçi qrupu yaradılandan sonra vətəndaşlar tərəfindən millət vəkillərinə edilən müraciətlərin sayı 
artıb. Millət vəkili artıq əmanətlərin qaytarılmasına görə Milli Məclisin də məsuliyyət daşıdığını vurğulayaraq 
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işçi qrupunun apardığı işlərin sürətləndirilməsini təklif etdi. Onun fikrincə, heç olmasa, banklarda əmanətləri 
olan vətəndaşların siyahısı dəqiqləşdirilməli və internetdə yerləşdirilməlidir.  

Millət vəkili Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümünün yaxınlaşdığını xatırladaraq Milli Məclisin 
"Xocalı soyqırımı haqqında" qanun qəbul etməsini təklif etdi. Onun sözlərinə görə, qanun layihəsinin 
hazırlanması ilə bağlı parlamentdə hüquqşünaslardan ibarət komissiya yaradılmalıdır.  

P.Hüseyn ölkənin bəzi yaşayış məntəqələrində YAP təmsilçilərinin Mənzil İstismar Sahələrinin və 
yerli polislərin iştirakı ilə əhalinin siyasi mənsubiyyətini dəqiqləşdirmək istiqamətində iş apardığını da 
vurğuladı. Onun fikrincə, bu cür addımlar əhalidə siyasi xof yaratmağa xidmət edir.  

Millət vəkili Cəmil Həsənli birinci və ikinci qrup gözdən əlillərin problemlərindən danışdı. O qeyd 
etdi ki, özləri sərbəst hərəkət edə bilməyən bu əlillərə maksimum 34 manat sosial müavinət verilir. Millət vəkili 
təklif etdi ki, müvafiq qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilsin, birinci və ikinci qrup əlillərə verilən 
müavinətlərin həcminin pensiyaların minimum həddindən aşağı olmaması dəqiqləşdirilsin. C.Həsənli qeyd etdi 
ki, bu məsələ o qədər də maliyyə tutumlu deyil.  

Millət vəkili 31 mart Dünya azərbaycanlılarının soyqırımı gününün yaxınlaşdığını xatırlatdı. O qeyd 
etdi ki, bu il mart hadisələrinin 90 illiyi tamam olacaq. Millət vəkilinin fikrincə, bu tarix dövlət səviyyəsində 
qeyd edilməlidir. Onun sözlərinə görə, hələlik həmin günə hazırlıqla bağlı görülən işlər qaneedici deyil.  

Milli Məclis sədrinin müavini, millət vəkili Bahar Muradova YAP üzvlərinin yerlərdə əhalinin siyasi 
mənsubiyyətinin aydınlaşdırılması ilə bağlı iş apardıqlarını təsdiqlədi. O qeyd etdi ki, partiya üzvləri bu 
kampaniyanı prezident seçkilərinə hazırlıqla əlaqədar aparırlar. Burada məqsəd elektoratla işləmək, onların 
siyasi baxışlarını müəyyənləşdirməkdir. Vitse-spiker dedi ki, artıq hakim partiyada ölkənin bütün seçiciləri ilə 
bağlı məlumatlar ümumiləşdirilib: "YAP üzvləri qeyri-qanuni işlərlə məşğul olmurlar. Dünya praktikasında 
məlumdur ki, hər bir siyasi partiya elektoratını müəyyənləşdirməlidir".  

Vitse-spiker həmkarı E.Axundovanın seçki kampaniyası gedişində namizədlərin təbliğat plakatlarının 
və şəkillərinin müəyyən edilmiş yerlərdə asılması ilə bağlı təklifini dəstəklədiyini bildirdi. O qeyd etdi ki, hakim 
partiya seçki prosesində bu qaydaya əməl edəcək və namizədinin şəkillərini və təbliğat plakatlarını yalnız 
müəyyən edilmiş yerlərdə asacaq. "Biz digər siyasi partiyaların da bu təşəbbüsə qoşulmasını arzulayırıq" - deyə 
B.Muradova vurğuladı.  

Müzakirələrin sonunda iclasa sədrlik edən Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov 
deputatlar tərəfindən qaldırılan məsələlərə münasibət bildirdi. O qeyd etdi ki, son vaxtlar ölkədə dəm qazından 
zəhərlənmələrin sayının artması onu da narahat edir. Birinci vitse-spiker dedi ki, hazırda müvafiq strukturlar bu 
məsələ ilə məşğuldur: "Mən özüm də bu məsələ ilə maraqlanmışam. Mənə məlumat veriblər ki, əhaliyə verilən 
qazın tərkibi ilə bağlı heç bir narahatçılıq yoxdur. Sadəcə, əhalinin istifadə etdiyi qaz qurğuları standartlara 
cavab vermir. Bu sahədə mütəxəssis olmadığından deputat həmkarlarımla mübahisə edə bilmərəm. Amma 
müvafiq strukturlar məsələni araşdırır. Baxaq görək nəticə necə olacaq".  

Z.Əsgərov Ağdərə rayonunun bərpası ilə bağlı təklifi Regional məsələlər daimi komissiyasında 
baxılmasını təklif etdi. O, millət vəkili Pənah Hüseynin təklif etdiyi "Xocalı soyqırımı haqqında" qanun qəbul 
etməyə ehtiyac olmadığını da bildirdi. Qeyd etdi ki, Milli Məclis 1994-cü ildə Xocalı soyqırımı ilə bağlı qərar 
qəbul edib. Həmin qərarda birbaşa göstərilib ki, Xocalıda baş verənlər soyqırımı hadisəsidir. Bu qərar bütün 
dünya ictimaiyyətinə çatdırılıb. Bundan əlavə, hər il faciənin baş verdiyi gün Milli Məclisdə müzakirələr 
keçirilir. Müzakirələrin yekunu olaraq ya bəyannamə, ya da qətnamə qəbul olunur və beynəlxalq təşkilatlara, 
xarici ölkələrin parlamentlərinə ünvanlanır. "Əgər qanun lazımdırsa, onu da qəbul edə bilərik. Amma əsas 
məqsəd Xocalı faciəsini soyqırımı kimi dünyaya çatdırmaqdırsa, artıq bu qərar qəbul olunub" - deyə birinci 
vitse-spiker vurğuladı.  

Gözdən əlillərin sosial müavinətlərinin artırılması ilə bağlı məsələyə münasibət bildirən parlamentin 
Sosial siyasət daimi komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli bu məsələ üzərində iş aparıldığını bildirdi. O qeyd etdi 
ki, hazırda birinci qrup əlillərin müavinətlərinin minimum pensiya və minimum əmək haqqına çatdırılması ilə 
bağlı iş aparılır. Onun sözlərinə görə, hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı 
təkliflər hazırlayır. Təkliflər təqdim olunduqdan sonra birinci qrup gözdən əlillərin aldığı sosial müavinətlər 
artırılacaq. Müavinətlərin məbləğinin minimum pensiya məbləğinə uyğunlaşdırılması gözlənilir.  

 
KAMİL 

“525-ci qəzet”, 13 fevral 2008-ci il 
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Həmin gecə onların yaşamaq hüququ da yox idi 

 
O məsum gecədə bu insanlar bütün varidatını qoyub, yalnız uşaqlarını götürüb doğma evlərindən 

qaçırdılar. Həmin gecə onların yaşamaq hüququ da yox idi...  
Keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının döyüş texnikası hələ fevralın 25-də axşam Xocalını 

üç tərəfdən mühasirəyə alaraq, döyüş mövqelərinə çıxmağa başlamışdı. Bunun ardınca şəhərə hücum başlandı. 
İki saat ərzində şəhər toplardan, ağır hərbi texnikadan şiddətli atəşə tutuldu. Ertəsi gün səhər saat 5-ə yaxın 
şəhər əslində yerlə-yeksan olmuşdu: qalan evlər od tutub yanır, 2500-dən çox sakin isə yurd-yuvalarını tərk 
edərək, Əsgəran istiqamətində xilas olmağa çalışırdı, lakin Naxçivanik kəndi yaxınlığında erməni quldur 
dəstələri əliyalın adamları gülləyə tutdular. Sonradan erməni tərəfin nümayəndələri sanki heyrətlə çiyinlərini 
çəkərək bəyan edəcəklər ki, guya dinc əhalinin şəhərdən çıxması üçün onlara “sərbəst dəhliz” yaradılmışdı. 
Əslində isə, həmin “dəhliz” qarlı meşələrdə, dağ aşırımlarında donub taqətdən düşmüş qadınlar, uşaqlar, yaşlı 
kişilər üçün dəhşətli tələyə çevrildi. Erməni quldur dəstələri bu zavallı, ümidlərini itirmiş insanları xüsusi 
qəddarlıqla məhv edir, hətta bundan ləzzət alırdı...  

Xocalının işğal edilməsi barədə iş üzrə istintaq materiallarından məlumdur ki, şəhərə hücumda erməni 
separatçıları və quldur dəstələri ilə yanaşı, bədnam 366-cı alayın mayor Seyran Ohanyanın komandir olduğu 2-
ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandir olduğu 3-cü batalyonu, 1-ci batalyonun qərargah rəisi Valeri 
Çitçyan və həmin alayın milliyyətcə erməni olan 50-dən artıq zabiti və giziri iştirak etmişdir.  

Həmin materiallardan bu da məlumdur ki, Xocalıya hücum zamanı qadağan olunmuş 5,45 mm çaplı 
güllələrdən və kimyəvi silahdan istifadə edilmişdir. Sağ qalmış insanlara xüsusi qəddarlıqla işgəncə verilirdi. 
Onların başlarının dərisini soyur, başlarını və bədənin digər əzalarını kəsir, uşaqların gözlərini çıxarır, hamilə 
qadınların qarınlarını yırtır, adamların üstünə benzin tökərək diri-diri yandırırdılar. Bütün bunlar Cenevrə 
Konvensiyasının protokollarının Ermənistan tərəfindən həyasızcasına pozulması, dinc əhaliyə qarşı soyqırımı 
faktları deyilmi?!  

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən qanlı faciəsi, əslində, 1988-ci ildə Azərbaycan SSR-in Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi barədə etnik ermənilərin qanunsuz tələblərindən 
başlanmışdı. Bu tələblər Ermənistan SSR-in hakim dairələrinin açıq dəstəyi və Sovet İttifaqının mərkəzi 
hakimiyyət orqanlarının dinməz razılığı ilə şirnikləndirilmişdi.  

Əslində, Xocalının taleyi qabaqcadan həll edilmişdi. Əhalisinin sayı yeddi min nəfərə yaxın olan bu 
şəhər Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Ağdam-Xankəndi yolunun üstündə yerləşirdi. Qarabağda hərbi 
təyyarələrin enə biləcəyi yeganə hava limanı bu şəhərdə idi. Ona görə də təbiidir ki, erməni quldur dəstələrinin 
birinci dərəcəli vəzifəsi Xocalını məhv etmək, Əsgəranla Xankəndini birləşdirən dəhlizi açmaq və 
azərbaycanlıların nəzarəti altında olan yeganə hava limanını ələ keçirmək idi.  

İstər-istəməz belə bir sual yaranır: Məgər o vaxt respublikaya rəhbərlik edən A.Mütəllibov bunu 
bilmirdi?  

Əgər bilmirdisə, deməli, bu yüksək vəzifəni tutmağa haqqı yox idi. Respublikanın ən yüksək vəzifəli 
şəxsi – prezident və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı konstitusiya qaydalarının qorunmasını, 
ölkənin ərazi bütövlüyünü, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını təmin etməmişdir. Üstəlik, hətta faciə baş 
verəndən sonra da həqiqəti xalqa söyləməkdən qorxur və ermənilər tərəfə daha bir addım ataraq qırğının real 
miqyası barədə məlumatları gizlədirdi.  

A.Mütəllibov Xocalını müdafiə edə bilməməkdə öz rolunu azaltmağa çalışaraq, qırğının bütün 
günahını Xalq Cəbhəsi rəhbərliyinin üstünə yıxırdı. Onun özünü təmizə çıxarmaq üçün, verdiyi müsahibəsi 
Ermənistanda geniş reklam edilirdi. Beləliklə, o, öz xalqına bir daha xəyanət etdi, öz versiyasını, daha doğrusu, 
özünün acizliyini və səriştəsizliyini göstərən ağılsız qənaətlərini düşmənə “hədiyyə etdi”. O vaxtkı müxalifət isə 
xalqın qəzəb dalğası üzərində hakimiyyətə gəlmək üçün, sadəcə, bu faciədən istifadə etdi.  

Vəhşiləşmiş ermənilərin dinc əhaliyə qeyri-insani qəddarlıqla divan tutmasının daha bir səbəbi vardır.  
Bunu hazırda Ermənistanın baş naziri kürsüsündə əyləşən və prezident vəzifəsinə iddia edən Serj 

Sarkisyan çox həyasız və sərt şəkildə söyləmişdir: “Xocalı hadisəsinə qədər azərbaycanlılar elə düşünürdülər ki, 
bizimlə zarafat etmək olar, onlar elə bilirdilər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıra bilməzlər. Biz bu 
“stereotipi” qırmağa nail olduq”. Deməli, bu amansız qırğın bilərəkdən vahimələndirmə aktı kimi 
planlaşdırılmışdı.  

Lakin onlar öz məqsədlərinə çatmadılar və heç vaxt çatmayacaqlar.  
Kütləvi qətl yerlərində olmuş rusiyalı jurnalist Y.Romanov Qarabağ haqqında yazdığı “Mən 

müharibəni çəkirəm...” adlı kitabını aşağıdakı sözlərlə başlamışdı: “İlahi, axı bu necə “milli azadlıq 
mübarizəsi”dir?”  
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Həmin kitabdan cəmi bir epizodu sizə təqdim edirik, özünüz nəticə çıxarın: “...Lentə çəkdiyim 37 
saniyə əllərimi yandırır. Mən insanların əhatəsindən çıxıb kameranı qaldırıram. Videoaxtarıcıda içərisində 
yaralılar olan maşının şütüdüyü yol görünür. Budur, yaralıları xərəklərə qoyur, platformadan birbaşa vaqonların 
açıq pəncərələrindən əməliyyat vaqonuna aparırlar. Başı sarıqlı 6 yaşlı qızcığaz. Sarğı elə qoyulmuşdur ki, onun 
hər iki gözünü örtür.  

Mən kameranı söndürmədən qızcığaza tərəf əyilirəm:  
-Sənə nə olub, əzizim?  
-Gözlərim yanır...Əmi, gözlərim yanır...  
Gözlərim yanır!!!  
Həkim çiynimə əlini qoyur:  
-O kordur. Gözlərini siqaret kötükləri ilə yandırıblar... Onu bizim yanımıza gətirəndə gözlərindən 

siqaret kötüyünün qalıqları sallanırdı...  
Oxucu məni bağışlasın, lakin gözlərimlə gördüklərimi, qulaqlarımla eşitdiklərimi dilimlə deyə 

bilmirəm. Belə xatirələr izsiz ötüb-keçmir və axşam bu fəsli yazandan sonra, ertəsi gün gicgahlarımda ağ 
tüklərin çoxaldığını görürəm...”  

Xocalıdakı qanlı qırğın haqqında xəbərlər özlərini “bu münaqişənin qurbanları” kimi qələmə verən 
ermənilər və onların havadarlarının vəhşiliyindən dəhşətə gələn ictimaiyyətə tədricən də olsa çatdı. Xocalıda 
azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı haqqında həqiqət müxtəlif ölkələrin parlamentləri tərəfindən 
müzakirə mövzusuna çevrildi.  

ABŞ Konqresində İndiana ştatının nümayəndəsi, beynəlxalq münasibətlər komitəsinin üzvü 
konqresmen Den Barton 2005-ci il fevralın 21-də Nümayəndələr palatasındakı çıxışında Konqresi Xocalı 
faciəsini soyqırımı kimi tanımağa çağırmışdı. Öz nitqinə “bəşəriyyət bunu bilməli və yadda saxlamalıdır” 
sözləri ilə başlayan konqresmen bəyan etmişdir ki, Xocalıda vəhşicəsinə etnik təmizləmə, heç bir təqsiri 
olmayan qadınlara, uşaqlara və qocalara münasibətdə ağlasığmaz qəddarlıqlar törədilmiş, ermənilər hətta 
cəsədləri də təhqir etmişlər. Konqresmen çıxışının sonunda demişdir: “Biz şahid olduq ki, ermənilər Azərbaycan 
ərazisində işğal etdikləri hər bir kəndi dağıtmağı öz qarşılarına məqsəd qoymuşlar. Bu, barbarlıqdır”.  
Bu deyilənlərlə əlaqədar bir məsələni də xatırlatmalıyıq. Amerikada çıxan “V novom svete” adlı ermənipərəst 
rusdilli qəzetin 2007-ci il 19-25 oktyabr tarixli nömrəsində erməni lobbiçisi Edvard Pariyantsın “Ermənilərin 
soyqırımı faktdır” sərlövhəli məqaləsi dərc olunmuşdur. Müəllif bu “faktı” təsdiq etmək üçün guya 1915-ci ildə 
türklər tərəfindən qətlə yetirilmiş uşaqların cəsədlərinin fotoşəklini təqdim etmişdir. Əslində isə, bunlar erməni 
quldurların Xocalını yerlə-yeksan edərkən qətlə yetirdikləri azərbaycanlı uşaqların fotoşəkilləridir. Feliks 
Tsertsvadze saxtakarları yerində oturtmağa çağıraraq öz məktubunda hiddətini gizlətmir: “Həyasızlığın, 
utanmazlığın və sinizmin dərəcəsinə baxın ki, 1992-ci ildə erməni terrorunun qurbanı olmuş azərbaycanlı 
uşaqlar 1915-ci il hadisələrinin qurbanları olmuş ermənilər kimi qələmə verilir”. Fitnəkar erməninin cavabı 
verilmiş, qəzet isə bu səhvə görə oxuculardan üzr istəmişdir.  

Xocalı qırğını həm də ona görə mümkün olmuşdur ki, Moskva azərbaycanlıların silahlı birləşmələr 
yaratmasına mane olurdu. Qarabağ azərbaycanlılarının adi ov tüfənglərini də əllərindən alır, bildirirdilər ki, 
əhalinin müdafiəsini və respublikanın ərazi bütövlüyünü sovet ordusunun bu bölgədə yerləşən hissələri həyata 
keçirəcəkdir. Beləliklə, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisi taleyin ümidinə buraxılmışdı.  

XX əsrin axırlarında baş vermiş Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün bəşəriyyətə 
qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətdir. Dünya bunu yadda saxlamalıdır. Özü də bu, Azərbaycanın təbliğatı deyil, 
reallıqdır. Hər il fevralın 26-da bütün dünya azərbaycanlıları bu dəhşətli faciənin ildönümünü qeyd edir. 
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın başçılıq etdiyi Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətinin öncül 
istiqamətlərindən biri Xocalı faciəsi haqqında bütün həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdan ibarətdir. Bu 
məqsədlə Azərbaycanın internet-portalı yaradılmış, “Qarabağ reallıqları” adlı bukletlər toplusu hazırlanmışdır. 
Ötən il həyata keçirilmiş xüsusi layihənin davamı olaraq, bu il Böyük Britaniyada, Hollandiyada, Polşada, 
Ukraynada, ABŞ-da (Vaşinqton, Nyu-York), Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (Dubayda) faciəli Xocalı 
hadisələrinə həsr olunmuş silsilə tədbirlər təşkil ediləcəkdir.  

Bu ölkələrdə erməni faşistlərin sağlam düşüncəyə sığmayan vəhşiliklərini ifşa edən fotosənədlərin rus 
və ingilis dillərində sərgiləri təşkil olunacaq, Fondun keçirdiyi “Xocalı uşaqların gözü ilə” rəsm müsabiqəsinin 
qalibləri olmuş məktəblilərin işləri nümayiş etdiriləcəkdir.  

Bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycandakı müsəlman, xristian və yəhudi 
konfessiyalarının başçıları hər il Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət 
qəbul edir, 1992-ci il fevralın 26-da törədilmiş vəhşilikləri pisləməyə çağırır, bu cinayətin bilavasitə 
günahkarlarının məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edirlər.  

Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü ilə əlaqədar, “Dua” adlı 13 dəqiqəlik yeni film nümayiş 
etdiriləcəkdir. Filmin ssenari müəllifi Yusif Şeyxov, rejissoru Ziya Şıxlinskidir. Dövlət sifarişi ilə çəkilmiş bu 
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film bir sıra xarici dillərə tərcümə olunmuşdur və Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin dəstəyi ilə bir sıra ölkələrdə, səfirliklərdə, eləcə də Azərbaycanın bütün telekanallarında nümayiş 
etdiriləcəkdir.  

Dünya Xocalı faciəsi barədə həqiqəti bilməli və yadda saxlamalıdır. Cəzasız cinayət yoxdur və ola da 
bilməz. Həmin dəhşətli cinayətdə bu və ya digər şəkildə əli olanlar hələlik yalnız öz vicdanları qarşısında 
cavabdehlik daşıyırlar. Lakin vaxt gələcək, biz buna inanırıq, hökmən o gün gələcək ki, onlar öz mənfur 
əməllərinə görə tarixin məhkəməsi qarşısında, bəşəriyyət qarşısında cavab verməli olacaqlar.  

 
AzərTAc 

13 fevral 2008-ci il 
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Hollandiyada Xocalı faciəsinə həsr olunmuş abidənin açılışı olacaqdır 

 
AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 24-də Hollandiyanın Haaqa şəhərində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş 

abidənin açılışı olacaqdır.  
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirmişlər ki, 

“Kamperfoeliestraat” parkında qoyulan abidə Hollandiya-Azərbaycan-Türk Kültür Dərnəyinin ən böyük 
layihələrindən biridir. Məqsəd Xocalı soyqırımını Hollandiya ictimaiyyətinin və bu ölkəyə gələn qonaqların 
diqqətinə çatdırmaqdır.  

Abidədə körpəsini erməni qəsbkarlarından qorumaq üçün başının üzərinə qaldıran ana təsvir 
olunmuşdur. Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə ucaldılan, hündürlüyü 2 metrə yaxın olan abidənin ətrafındakı 
böyük bir sahədə bağ salınacaqdır.  

Xocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycandan kənarda ucaldılacaq ilk abidənin açılış mərasimində Dövlət 
Komitəsinin nümayəndələri, diplomatik korpusun əməkdaşları, Azərbaycan və türk diasporlarının təmsilçiləri 
iştirak edəcəklər.  

 
AzərTAc 

13 fevral 2008-ci il 
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Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı Stokholmda 

mitinq keçiriləcəkdir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, Stokholmda fəaliyyət göstərən Azərbaycan birlik və dərnəkləri Xocalı 

soyqırımının 16-cı ildönümü gününü qeyd etmək məqsədi ilə fevralın 24-də bazar günü şəhərin mərkəzi 
Segelstorg meydanında saat 14-dən 15-dək mitinq keçirəcəklər.  

Mitinq zamanı Xocalı soyqırımı ilə bağlı çıxışlar olacaq, faciəni əks etdirən plakatlar qaldırılacaq, 
Azərbaycan və İsveç bayraqları dalğalandırılacaqdır. Bundan əlavə, isveçlilərə faciəni əks etdirən broşürlar 
paylanacaq, qətnamə oxunacaq və həmin sənəd əlaqədar orqanlara təqdim olunacaqdır.  
Mitinqin keçirilməsi ilə bağlı bütün təşkilati işlər görülmüşdür. Aksiyanın keçirilməsi barədə elanlar verilmiş, 
tədbirdə çıxış etmək istəyənlər üçün telefon və elektron poçt ünvanları elan olunmuşdur.  
Mitinqin keçirilməsi üçün İsveç qanunvericiliyinə əsasən, polisə məlumat verilmiş və iştirakçıların 
təhlükəsizliyinə təminat alınmışdır.  

 
AzərTAc 

14 fevral 2008-ci il 
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Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Berlində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş 

beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 23-dən 26-dək Berlində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi, 

Azərbaycanın Qarsdakı baş konsulluğunun və İğdır bələdiyyəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı faciəsinə həsr 
olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir. 

Azərbaycanın Qarsdakı baş konsulu Həsən Zeynalov demişdir ki, diplomatların, siyasətçilərin, tarixçi 
alimlərin, hərbi mütəxəssislərin qatılacağı konfransda Azərbaycanı Milli Məclisin deputatları Yaqub 
Mahmudov, Fəttah Heydərov, Məlahət Həsənova, Azay Quliyev, Aqil Abbasov, Heydər Əliyev Fondunun şöbə 
müdiri Məhəbbət Mehdiyeva təmsil edəcəklər. 

Beynəlxalq konfransda həmçinin Kipr türklərinin sabiq lideri Rauf Denktaşın, Türk Tarix Qurumunun 
sədri Yusif Halaçoğlunun, Giresun Universitetinin rektoru Osman Mətin Öztürkün, istefada olan ordu generalı 
Necati Özgenin, eləcə də Avropanın bir sıra ölkələrindən tanınmış siyasətçilərin iştirakı nəzərdə tutulmuşdur.  
Azərbaycanın Qarsdakı baş konsulluğunun və İğdır bələdiyyəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 2006-cı ildə Xocalı 
faciəsi ilə bağlı keçirilən beynəlxalq konfransda faciənin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə bu cür 
tədbirin hər il Avropanın bir ölkəsində keçirilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir. İlk belə beynəlxalq konfrans 
2007-ci ildə Hollandiyanın Haaqa şəhərində təşkil olunmuşdur. 

 
AzərTAc 

14 fevral 2008-ci il 
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İsraildə Xocalı qurbanlarının xatirəsi anılmışdır 

 
AzərTAc xəbər verir ki, İsrailin Netani şəhərində Xocalı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş anma 

mərasimi keçirilmişdir. Knessetin deputatı, “Azərbaycan-İsrail” Assosiasiyasının sədri İosif Şaqal tədbiri açaraq 
erməni millətçi-seperatçılarının Azərbaycan şəhərinin dinc sakinlərinə amansız divan tutduqlarını və bu dəhşətli 
qətliamın dünya ictimaiyyətinin hiddətinə səbəb olduğunu xatırlatmışdır.  

Tədbir çərçivəsində tanınmış Azərbaycan alimi Rövşən Mustafayevin erməni hərbi birləşmələrinin etnik 
yəhudiləri kütləvi qətlə yetirmələri mövzusunda yazdığı “Ölüm tanqosu” kitabının təqdimatı olmuşdur. Bu 
yaxınlarda Moskvada nəşr olunmuş tədqiqat əsəri XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlini əhatə edir.  
İsrailin IC public relaitions research mərkəzinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş təqdimat ölkənin elmi dairələrində 
böyük marağa səbəb olmuşdur. Mərkəzin direktoru Lev Spivak bildirmişdir ki, həmin kitab ivrit dilində çapa 
hazırlanır.  

 
AzərTAc 

15 fevral 2008-ci il 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

 22

 
ABŞ-da “Xocalı-məhv olmuş şəhər” devizi altında  

aksiya keçiriləcəkdir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 23-də ABŞ-ın Nyu-York şəhərində Amerika-Azərbaycan Cəmiyyəti, 

Amerika Azərbaycanlıları Şurası, Türk Amerika Dərnəkləri Federasiyası və Türk Tələbələri Cəmiyyəti Xocalı 
faciəsinin 16-cı ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimləri keçirəcəklər. İlk tədbir “Xocalı-məhv olmuş şəhər” 
devizi altında təşkil olunacaqdır. İngilis dilində keçiriləcək tədbirdən məqsəd Amerikadakı azərbaycanlı və türk 
gənclərə Ermənistanın Azərbaycana qarşı yürütdüyü işğalçılıq siyasəti, erməni təcavüzü nəticəsində 
soydaşlarımızın evsiz-eşiksiz qalması, insanlığa sığmayan Xocalı sorqırımı barədə məlumat verməkdir.  
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirmişlər ki, fevralın 26-da isə 
Xocalı soyqırımı ilə bağlı Nyu-Yorkda Ermənistanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı nümayəndəliyinin binası 
qarşısında iki saatlıq etiraz aksiyası keçiriləcəkdir. Aksiyada ABŞ-dakı Azərbaycan diaspor təşkilatları 
qatılacaqlar.  

 
AzərTAc 

15 fevral 2008-ci il 
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Xocalı soyqırımı Türkiyə parlamentinin müzakirəsinə çıxarılacaqdır 

 
Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyindən AzərTAc-ın xüsusi müxbirinə bildirmişlər ki, Türkiyə Böyük 

Millət Məclisi (TBMM) fevralın 26-da keçiriləcək toplantısında Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələni müzakirəyə 
çıxaracaqdır.  

Bundan başqa, Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar fevralın 25-də Ankaranın Keçiörən 
bələdiyyəsində tədbir keçiriləcəkdir. Tədbirdə Esterqon qalasında soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış 
abidənin önünə əklil qoyulacaq, çıxışlar ediləcək, dualar oxunacaq, ehsan veriləcəkdir. Keçiörən bələdiyyəsinin 
üzvləri, siyasətçilər, ictimaiyyətin nümayəndələri, Türkiyədə təhsil alan müdavim və tələbələrimiz, 
səfirliyimizin əməkdaşları, media nümayəndələri mərasimdə iştirak edəcəklər.  

Həmin gün “Türk Dünyası Qadınları Dostluq və Həmrəylik Dərnəyi” (TDQDHD) ilə səfirliyimizin 
təşkil edəcəkləri “Xocalı qətliamının 16-cı ildönümünün anılması” konfransı keçiriləcəkdir. Türkiyədə fəaliyyət 
göstərən bütün siyasi partiyaların, səfirliklərin, ictimaiyyətin, ziyalıların və mətbuat nümayəndələri ilə yanaşı, 
ölkədə təhsil alan müdavim və tələbələr konfransda iştirak edəcəklər. Burada Xocalı soyqırımını əks etdirən 
videosüjetlər nümayiş etdiriləcəkdir. Konfransın keçiriləcəyi salonun giriş hissəsində Heydər Əliyev Fondunun 
hazırladığı, soyqırımı əks etdirən fotolar və kitablardan ibarət sərgi açılacaqdır. Tədbirdə səfir Zakir Həşimov, 
TBMM-in Türkiyə-Azərbaycan dostluq qrupunun sədri Mustafa Kabakcı, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı 
Qənirə Paşayeva, Keçiörən bələdiyyəsinin sədri Turqut Altınok və digərləri çıxış edəcəklər. Tədbirin sonunda 
Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin iştirakı ilə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş ədəbi-bədii 
kompozisiya nümayiş etdiriləcəkdir.  

Səfirliyin təşəbbüsü ilə fevralın 26-da Türkiyənin yerli televiziya kanallarında, radio verilişlərində və 
qəzetlərində faciənin ildönümünə həsr olunmuş verilişlər və məqalələr veriləcəkdir.  

 
AzərTAc 

16 fevral 2008-ci il 
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Xocalı faciəsi insanlıq adına vurulan qara ləkədir 

 
Keçən il Tula nəşriyyatında Rusiyada yaşayan soydaşımız Cəfər Sadiqin həcmcə kiçik, lakin oxucunu 

çox həyəcanlandıran “İddia müddəti sonsuzdur” adlı kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabda Xocalı faciəsindən, 
“insanlıq” anlayışı ilə bir araya sığmayan cinayətdən bəhs edilir. Bu cinayət Ermənistan silahlı birləşmələri 
sıralarında vuruşan, insan adına layiq olmayanlar tərəfindən, şəxsi heyətinin xeyli hissəsi ermənilərdən ibarət 
olan 366-cı motoatıcı alayın hərbi qulluqçularının və zirehli texnikasının köməyi ilə törədilmişdir.  

AzərTAc bu dəhşətli hadisələr barədə Rusiyada çıxan “Nezavisimaya qazeta”da dərc olunmuş bir neçə 
məqalədən ibarət həmin məcmuəni oxuculara təqdim etmişdi. Həmin hadisələr İnsan adını daşıyan hər kəsin 
qəlbində əsk-səda doğurur və nə yaxşı ki, planetimizdə belələri az deyildir.  

1992-ci il fevralın 26-da Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilmiş bu dəhşətli faciədən dərhal sonra 
Parisdəki “Azərbaycan evi” Assosiasiyasının o vaxtkı rəhbəri Ramiz Abutalıbov xarici ölkə mətbuatının faciə 
barədə icmalını tərtib etmişdi. “Xocalı faciəsi əcnəbi jurnalistlərin gözü ilə” adlanan bu icmal da Cəfər Sadiqin 
tərtib etdiyi topluya daxil edilmişdir. Həmin materiallardan bəzi fraqmentləri təqdim edirik.  
“Vaşinqton post”: Xocalıdan olan qaçqınlar bildirirlər ki, şəhərə hücum zamanı yüzlərlə azərbaycanlı həlak 
olmuşdur. Təkcə bu gün 7 nəfərin cəsədi tapılmışdır. Onlardan ikisi uşaq, üçü qadındır. Qadınlardan biri döş 
nahiyəsinə yaxın məsafədən atəş açılmaqla qətlə yetirilib…  

“Sandi Tayms”: Ermənilər ara vermədən atəş açırdılar, sonra isə insanları süngülərlə dəlik-deşik etməyə 
və bıçaqlarla kəsib-doğramağa başladılar. Ağdama gəlmiş oğlanlardan birinin qulağı kəsilmişdi…  
“Tayms”: …Üç nəfər yaşlı adamın və balaca qızcığazların cəsədləri qan içində idi. Onların ətrafları donub 
deformasiyaya uğramışdı. Bu adamları yaxın məsafədən güllələmişdilər…  

…başlarının arxa hissəsinin dərisi soyulmuş üç uşaq meyiti gətirdilər.  
TV-4 kanalı: İki nəfər fransız jurnalisti mülki geyimli 32 kişi, qadın və uşaq cəsədi görüblər. Onların 

əksəriyyətinin başına yaxın məsafədən atəş açılmışdır.  
“İzvestiya”: …Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərmişdir. Qoca bir qadının üzünün yarısı 

çapılmışdı. Kişilərin başlarının dərisi soyulmuşdur.  
“Le Mond”: …Xocalıdan qaçanlara yaxın məsafədən avtomatlardan atəş açılmışdır. Onlardan 3 

nəfərinin başının dərisi soyulmuş, barmaqları kəsilmişdir.  
“Boston Qardien Qlobus”: …Bizim indi gördüklərimiz Azərbaycanın hər bir kəndinin ermənilər 

tərəfindən sistematik olaraq məhv edilməsinin nəticəsidir… Bu, vandalizmdir. Burada təcavüzkar niyyətlərin 
olması adi gözlə görünür…  

Biz bu sətirləri sitat gətirməklə ermənilərin vəhşiliklərini insanlara bir daha xatırlatmaq istəyirik. Bu 
cinayəti törədənlər gec-tez hökmən layiqli cəzalarını almalıdırlar.  

 
AzərTAc 

16 fevral 2008-ci il 
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Mən soyqırımına şahidəm 

Xocalı sakini Şaiq Qurbanovun gündəliyindən 
 
Fevral ayının 25-i axşamüstü idi. Bu ağır günlər elə bil adamları bir-birinə daha da doğmalaşdırmışdı. 

Hamı xoflu idi. Sakinlər dəhşət içərisində "İlahi, özün kömək ol" deyə əllərini göyə tutaraq imdad diləyirdilər. 
Birdən atışma səsi gəldi. Əvvəl aeroport tərəfdən, sonra Mehdikənd sarıdan güllə səsləri çoxalmağa başladı. 
Güllə gələn istiqamətləri saydım: düz 9 yerdən atırdılar. Mən evə qaçdım. Oğlum Ruslan ayılmışdı. O, üstümə 
yüyürüb "Ata, mən qorxuram" dedi. Qonşumuz Firəngiz xala dəhşət içərisində bizə gəldi. "Niyə durubsunuz, 
uşaqları götürün, düşək zirzəmiyə, görmürsünüz kor olmuşlar necə atırlar?" dedi. Biz əl-ayağa düşdük. Zəhra, 
İmran, Firəngiz xala, Lətif dayı, Zakir, Nəsibə, həyat yoldaşım Bəsti, Ruslan və Zaurla zirzəmiyə düşdük. 
Yarım saat ərzində zirzəmiyə 500-ə qədər adam toplaşdı. Əksəriyyəti uşaqlar və qadınlar idi, kişilər isə 
zirzəminin qapısı ağzında durub kömək gözləyirdilər. Silahımız yox idi ki, özümüzü müdafiə edək. 

Güllələr dolu kimi yağırdı. Bir az sonra mərmilər də atmağa başladılar. Qarşımızdakı üçmərtəbəli evə 
düşən mərmidən toz aləmi götürdü. Sonra türklər məhəlləsindəki evlərdən biri alışdı. Bir oldu üç, üç oldu beş, 
beş oldu on beş. Köhnə Xocalıda, Qaladərəsində də evlər od tutub yanırdı. Artıq aləm qarışmışdı, adamlar 
qışqırıq içərisində ora-bura qaçır, çıxılmaz vəziyyətdə nə edəcəklərini bilmirdilər. Köhnə Xocalı tərəfdən gələn 
qışqırıq səsləri get-gedə yaxınlaşırdı. Bu vaxt evlərin arasından 2000 nəfərdən çox adam çıxdı. Soruşdum hara 
gedirsiniz? Dedilər ki, ermənilər girib kəndə. İstəyirik meşədən keçib, dağlarla Ağdama tərəf gedək. Mən 
zirzəmidəki camaatı hayladım. Biz də gedənlərə qoşulduq. 

Güllələrdən qoruna-qoruna kənddən çıxdıq. Tezliklə çaya yetişdik. Hava çox soyuq idi. Çayın suyu da 
son günlər çoxalmışdı. Amma ayrı əlac yox idi, bu şaxtada çayı keçməli idik. Mən ayaqqabımı çıxardıb çayı 
keçdim. Amma camaatın əksəriyyəti eləcə özünü çaya vurdu, çünki vaxt yox idi. Sonra qarşıdakı dağa qalxmağa 
başladıq. Yoxuş çox dik idi, tez-tez yıxılırdım. Oğlumu boynuma almışdım. Xırda daşlar ayağımızın altından 
qaçdığına görə tez-tez yıxılırdıq. Buna görə də çox adam ayaqqabısını çıxartdı. Soyuqdan ayaqlarımız 
keyidiyinə görə ağrını hiss etmirdik. Hamı bir-birindən soruşurdu ki, yolu kim tanıyır. Ancaq yolu heç kim 
tanımırdı. Bir az keçmiş qabağımıza qaratikan kolluğu çıxdı. Kollar o qədər sıx idi ki, keçə bilmədik və geri 
qayıtdıq. Birdən qabaqda gedən bir kişi yıxıldı. Qaçıb ona kömək etmək istədik, amma gec idi, onun ürəyi 
partlayıb ölmüşdü. Gücdən düşmüş camaat dağdan sürüşə-sürüşə düşürdülər. 

Aşağı yola çatanda dayanıb gözlədik ki, hamı gəlib çıxsın. Toplaşandan sonra yola düzəldik. 
Naxçıvanik yolu görünürdü. Biz bu istiqamətdə irəliləməyə başladıq. Bu vaxt yolda zirehli transportyor peyda 
oldu. ZTR iki təpənin arasında dayanıb camaatı atəşə tutdu. Gizlənməyə yer tapmırdıq, hər yan kolluq  idi. 
Güllə əlindən yaralılara da kömək edə bilmirdik. Birtəhər güllələrdən qurtulub keçdik başqa tərəfə, amma bir az 
getmişdik ki, bir milis maşını çıxdı qabağımıza. Ermənilər idi, maşından düşən kimi atəş açmağa başladılar. 
Camaat pərən-pərən olub qaçırdı. Bu vaxt başqa bir ZTR də qabağımızı kəsib atəş açmağa başladı. Mən 
uşaqlardan birini boynuma, digərini qucağıma alıb özümü güc-bəla dərəyə saldım. Xoşbəxtlikdən mənə güllə 
dəymədi. Yerdə uzanıb uşaqları qucağıma sıxdım. Gördüm ki, lap böyrümdə Güllü nənə ilə oğlu Şöhlət 
uzanıblar. Danışdırdım. Cavab vermədilər. 

Diqqətlə baxanda gördüm ətrafları tamam qandır. Onları öldürmüşdülər. Zöhrə ilə Nəsibə də mən 
gizləndiyim dərəyə gəlmək istədilər. Lakin birdən ZTR yola çıxıb düz onların başı üstündə dayandı, lüləsini 
fırlayıb qızları nişan aldı. Zöhrənin sinəsindən fışqıran qanı görəndə dəhşətdən başımı tutdum. Özümə gələndə 
ağlıma gələn ilk fikir bu oldu ki, bunu Firəngiz xalaya necə danışacağam. Təpənin üstündə ermənicə və rusca 
danışıqlar eşidilirdi: 

- Davay, peryod, yeşyo çut-çut, davay! 
- Ay türk, hara qaçırsan, gəl bura, maşına. 
Yanımızda bir kök gəlin vardı. Yaralanmışdı. Onu qan aparırdı. Yerdəki qar qıpqırmızı olmuşdu. 

Kömək diləyirdi: 
-   Sən allah, məni burada qoyub getməyin - deyə, yalvarırdı.. Amma hər kəs öz hayında idi, nə edə 

bilərdik. Onu birtəhər sakitləşdirdim ki, səbir elə, bizimkilər gəlib çıxar. 
Quşbaşı qar yağırdı, ayaqlarımız üşüyürdü. Corabımız buz bağlamışdı. Dayandığımız yerdən 

Ağdamın Qaraağacı qəbiristanlığı və Əhmədavar kəndi görünürdü. Şelli kəndi tərəfdən bir səs gəldi: 
-   Gəlin gedək köməyə, meşədə çoxlu yaralı və meyitlər var. 
Bu vaxt İsmayıl kişi gəlib çıxdı, uşaqlarını axtarırdı. Amma onlardan soraq verən olmadı. Bizdən bir 

az aşağıda bir qız uşağının yanıqlı səsi adamın ürəyini parçalayırdı: 
Ay dədə, gəl, mamam, bacım, qardaşım ölüb. Gəl kömək et! - bütün günü beləcə yana-yana atasını 

çağırdı. O, Telmanın qızı Xatirə idi. 
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Qar kəsmək bilmirdi. Yenə güllə səsləri eşidildi. Qarşıdakı təpədə üç nəfər görsəndi. Onlar atışır və 
bizim dildə danışırdılar. Mən uşağın papağını götürüb onlara əl elədim. 

- Ay qardaş,  bizik,  qorxmayın, tez çıxın. 
Sevinə-sevinə gizləndiyimiz yerdən çıxdıq. Eniş çox pis idi. Adamlar yıxıla-yıxıla düşürdülər. Dərəyə 

enəndə gördük ki, yüzlərlə adam yerə uzanıb. Elə bildik ki, onlar düşməndən gizlənmək üçün uzanıblar. 
Yaxınlaşanda gördük ki, onları öldürüblər. Meyit əlindən tərpənmək mümkün deyildi. Biz şəhid olmuş  
eloğlularımızın  az  qala üstündən adlayırdıq. Başqa yol yox idi. Mən Həsənbala dayının, Pərvanə xalanın, 
Arifin meyitlərini tanıdım. Çoxu elə günə düşmüşdü ki, tanımaq olmurdu. 

Əyilə-əyilə irəliləyirdik. Qabaqda dərin xəndək vardı. Xəndəkdə on beş-on altı yaşlı bir qız uşağının 
meyiti vardı. Onun sinəsi açıq, sifəti qan içində idi. Ətrafına çoxlu üçlük, beşlik pullar səpələnmişdi. Bir az 
irəlidə gənc qadın körpəsini əmizdirdiyi zaman ikisi də öldürülmüşdü. Xəndəkdən çıxdığımız vaxt bərk çığırtı 
eşitdik. Bu, Adilə idi, qardaşı Arifin meyiti yanında saçını yolub ağlayırdı. Atışma yenə güclənmişdi. İndi Milli 
Ordumuzun əsgərləri ermənilərə cavab atəşi açırdılar, amma düşmən qüvvələri daha çox idi. Biz əyilə-əyilə 
maşınlara tərəf qaçırdıq. Arxadan bir oğlan qaça-qaça gəlib bizi keçdi. Onun qucağında qan içində olan qız 
uşağı vardı. Bu, Telmanın qızı Xatirə idi. Başqa bir oğlan yaralı bacısını kürəyində aparırdı. 0, yorulduğundan 
yalvarırdı ki, ona kömək edək. Kimsə ona yardım etdi. Yol isə hey uzanırdı. Oğlum Ruslan da taqətdən 
düşdüyündən ağlayıb deyirdi ki, onu qucağıma alım. Axır ki, maşınlara çatdıq. Ancaq hamı sevinmək əvəzinə 
dərd içində ağlayırdı. Maşınlar bizi Ağdama çatdırdı. 

Səhərisi gün bir dəstə gənclə getdik meyitləri daşımağa. Naxçıvanik tərəfdən bir neçə təpəni  
keçəndən sonra meyitlər göründü. Təpəni aşağı enəndə bir nurani qocanın meyitinə rast gəldim. Qoca əllərini 
başının altında çarpazlayıb ölmüşdü, sanki yuxuya getmişdi. Çəliyi də yanında idi. Tanıdım onu, Allahverdi 
baba idi. Təpənin döşündə iki qadın, üç uşaq meyiti vardı. Az sonra yaşlı ağdamlı bir kişi də gəlib çıxdı. O,  
qardaşının meyitini axtarırdı. Onu görəndə erməni bilib qaçmaq istədim, dedi, a bala, qorxma, mən seyidəm, heç 
nə olmaz, gəl adamlarımızı birlikdə axtaraq. 

Təpələrin arası paltarların rənglərinə uyğun olaraq al-əlvan görsənirdi. Ölənlərin sayı-hesabı yox idi. 
Bu vaxt bir neçə nəfər də köməyə gəldi. Köməkləşib 35 meyiti bir yerə yığdıq. Meyitlərdən birinin başı yox idi, 
digərinin boğazında tros izi vardı, deyəsən boğub öldürmüşdülər, başqa birinin qolunu, kiminin qıçını 
kəsmişdilər. Gözü çıxarılan, sifəti tanınmaz hala salınan da vardı. Bir sözlə, hərəsinə bir cür işgəncə verib 
öldürmüşdülər. 

Mən bizim-xocalıların başına gətirilən bu soyqırımının canlı şahidlərindən biriyəm. Ölənə 
qədər bu dəhşəti unuda bilməyəcəyəm. 

 
 

“Euro xəbər”.-2008.-№3.-14-19 fevral.-S.4 
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Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Tehranda və Təbrizdə 

anma mərasimləri keçiriləcəkdir 
 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan 

Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyində və Təbrizdəki baş konsulluğunda anma mərasimləri 
keçiriləcəkdir. Bununla əlaqədar hazırlıq işlər görülür, Xocalı soyqırımı ilə bağlı broşürlər və digər yazılı 
vəsaitlər hazırlanır.  

Bundan başqa, erməni cəlladları tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən bu dəhşətli hərbi 
cinayət və digər terror aksiyaları barədə İranda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq 
təşkilatların elektron ünvanlarına məlumatlar göndəriləcəkdir.  

 
AzərTAc 

18 fevral 2008-ci il  
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Xocalı Naxçıvan məktəblilərinin gözü ilə 

 
AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar Naxçıvan şəhər 

orta ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında rəsm müsabiqəsi keçirilmişdir.  
Müsabiqəyə 14 məktəbdən 50-yə yaxın rəsm əsəri daxil olmuşdur. Məktəbli rəssamlar öz əsərlərində 

Xocalıda düşmən gülləsinin qurbanı olmuş həmyaşıdlarının xatirəsini anmış, bu vəhşiliklərə etiraz və nifrətlərini 
əks etdirmişlər.  

Münsiflər heyətinin rəyinə görə Naxçıvan şəhər 12 nömrəli məktəbdən Xaqan Bayramov birinci,  
2 nömrəli məktəbdən Tofiq Talıbov ikinci, 17 nömrəli məktəbdən Tural İbrahimov isə üçüncü yeri tutmuşlar.  
Qaliblərə Naxçıvan Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin, təhsil şöbəsinin diplomları və xatirə hədiyyələri təqdim 
edilmişdir.  

 
AzərTAc 

18 fevral 2008-ci il  
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Dünya Xocalıdan danışır 

 
XX əsrin ən dəhşətli soyqırımlarından biri - 16 il əvvəl fevral ayının 26-da sovet hərbi birləşmələrinin 

törətdikləri Xocalı faciəsi dünyanın, demək olar, bütün ölkələrində qəzəblə pislənir, günahkarların 
cəzalandırılması tələb olunur 

 
Hər dəfə Xocalının adı çəkiləndə, qarlı dağ cığırlarına səpələnmiş cəsədlərin əks olunduğu fotoşəkillərə 

baxanda 1992-ci il fevral ayının 15-də Ağdamın mərkəzi meydanında yaşlı bir qadının harayı qulaqlarımda 
səslənir. Xocalıdan xəbər tuta bilməyən Azərbaycan və xarici ölkə jurnalistləri hansı yollasa düşmən 
əhatəsindən çıxıb Ağdama gəlib çatmış yaşlı qadını suallara tutur, qadın isə bu suallara ürəkləri yandıran 
harayla cavab verirdi: -ay ellər, ay camaat, ay Mütəllibov, eşidin, bilin, Xocalı ya bu gün dağıdılar, ya sabah. 
Orada qız-gəlinlər, uşaqlar, yaşlı insanlar var, onları xilas edin!... 

Bu harayın xarici ölkələrdə eşidilib-eşidilmədiyini deyə bilmərik, amma 10 gündən sonra dünya Xocalı 
faciəsindən xəbər tutdu. Xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrində Xocalıda çəkilmiş videolentlər, 
fotoşəkillər təkrar-təkrar göstərilsə də çox zaman əsl həqiqət təhrif olunur, gözləri ermənilər tərəfindən 
çıxarılmış azərbaycanlı qızcığaz erməni uşağı kimi qələmə verilirdi. Başqa şəkillər də bunun kimi. Daha bir il 
ötür, xalq Xocalı faciəsi üzərində gəlmiş “cəbhəçi bəylər”in özbaşınalıqlarından zinhara gələrək, dağılıb 
parçalanmağa məhkum edilmiş Azərbaycanın xilasını görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
çağırılmasında görür və taleyini ona tapşırır. 

Ümummilli liderin hakimiyyətə tarixi qayıdışı ölkənin ən ağrılı problemlərinin həlli üçün geniş 
imkanlar yaratdığı kimi, faciələrimizin də dünyada tanıdılmasını təmin etdi. Bu mənada Xocalı faciəsinin XX 
əsrin ən böyük soyqırımlarından biri kimi beynəlxalq aləmdə tanıdılmasında Heydər Əliyevin misilsiz 
xidmətləri xüsusi qeyd edilməlidir. Məhz onun ardıcıl səyləri nəticəsində Xocalı faciəsi 1994-cü ildə 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində müzakirəyə çıxarılaraq hadisəyə siyasi qiymət verildi, bu faciə 
dünya ictimaiyyətinə azərbaycanlılara qarşı ermənilərin soyqırımı kimi tanıdıldı. Heydər Əliyev bir çox xarici 
ölkələrin parlamentlərində, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda Xocalı faciəsi barədə siyasi qərarlar qəbul edilməsi, 
ermənilərin işğalçı xalq kimi tanıdılması üçün böyük iradə nümayiş etdirərək bu məsələnin həllinə nail oldu. 
Ümummilli liderin layiqli davamçısı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi 2003-
cü ildən bəri Ermənistanın işğalçılıq əməllərinin dünyaya tanıdılması istiqamətində aparılan işlər daha intensiv 
xarakter alıb. Prezidentin BMT-də, digər beynəlxalq təşkilatlarda çıxışları ermənilərin iç üzünün dünyaya 
tanıdılmasını təmin edib. Xocalı soyqırımının xarici ölkələrin mətbuatında, televiziyalarında və digər KİV-də 
geniş işıqlandırılması, özü də bu materialların əsl həqiqəti əks etdirməsi artıq heç kəsi təəccübləndirmir. Dünya 
Xocalıdan danışır. Qəzetimizin 14 fevral sayında Xocalıda törədilmiş soyqırımının 16 illiyi ilə əlaqədar xarici 
ölkələrdə keçirilən tədbirlər, telekanallarda və mətbuatda verilən illüstrativ materiallar barədə geniş yazının bəzi 
məqamlarını xatırlatmağı zəruri hesab edirik: 

ABŞ Konqresində beynəlxalq münasibətlər komitəsinin üzvü, konqresmen Den Barton Konqresi Xocalı 
faciəsini soyqırımı kimi tanımağa çığırmışdır. Konqresmen demişdir: “Biz şahid olduq ki, ermənilər 
Azərbaycan ərazisində işğal etdikləri hər bir kəndi dağıtmağı qarşılarına məqsəd qoymuşlar. Bu, barbarlıqdır”. 
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın fəaliyyətində Xocalı 
soyqırımının dünyada tanıdılması mühüm yer tutur. Bu məqsədlə Azərbaycanın internet portalı yaradılmış, 
“Qarabağ reallıqları” adlı bukletlər toplusu hazırlanmışdır. Ötən il həyata keçirilmiş layihənin davamı olaraq, bu 
il Böyük Britaniyada, Hollandiyada, Polşada, Ukraynada, ABŞ-ın Vaşinqton və Nyu-York şəhərlərində,  
BƏƏ-nin Dubay şəhərində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçiriləcəkdir. Bundan başqa, 
həmin ölkələrdə uşaqların Xocalı dəhşətləri barədə çəkdikləri rəsmlərdən ibarət sərgilər də nümayiş 
etdiriləcəkdir. Xocalıda ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərdən bəhs edən “Dua” adlı qısametrajlı film 
Azərbaycanda və xarici ölkələrdə nümayiş etdiriləcək. 

Fevralın 23-dən Berlində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi, Azərbaycanın Qarsdakı baş konsulluğunun 
və İğdır bələdiyyəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcək. 
Hollandiyanın Haaqa və Avropanın bəzi başqa paytaxt şəhərlərində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş abidələr 
ucaldılacaq.  

Azərbaycanda isə Xocalı soyqırımının 16 illiyinə hazırlıq işləri davam etdirilir. Təkcə xalqımıza qarşı 
deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu dəhşətli faciə xalqımızın intiqam hissini coşdurur. Dünya artıq dərk 
etməyə başlayıb ki, Azərbaycan xalqı bu faciənin üstündən sükutla keçməyəcək, işğal olunmuş torpaqlarının 
geri qaytarılması üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəkdir. 

Telman Qafar,  
“İki sahil”, 19 fevral 2008-ci il 
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ABŞ-da Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad ediləcəkdir 

 
AzərTAc xəbər verir ki, Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir 

neçə şəhərində müxtəlif tədbirlərlə anılacaqdır.  
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirmişlər ki, fevralın 22-

də Azərbaycan diaspor təşkilatları Ermənistanın Vaşinqtondakı səfirliyi qarşısında etiraz yürüşü edəcəklər. 
Fevralın 23-də Nyu-Yorkdakı Türk Mərkəzində Amerika Azərbaycanlıları Cəmiyyəti, Türk Amerika Dərnəklər 
Federasiyası, Türk Amerika Tələbələr Cəmiyyəti və Amerikalı Azərbaycanlılar Şurası Xocalı faciəsi ilə bağlı 
birgə seminar keçirəcəklər. “Xocalı-məhv olmuş şəhər” devizi altında keçiriləcək tədbir ingilis dilində təşkil 
olunacaqdır.  

Elə həmin gün Hyuston şəhərində Hyuston Azərbaycanlıları Cəmiyyəti faciə qurbanlarının xatirəsini 
yad edəcəkdir. Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğu Amerika-Azərbaycan Şurası ilə birlikdə Xocalı 
soyqırımının 16-cı ildönümü ilə bağlı keçirəcəyi tədbir fevralın 24-nə təyin olunmuşdur.  
Fevralın 26-da Azərbaycan diaspor təşkilatları Nyu-Yorkda Ermənistanın BMT yanındakı nümayəndəliyinin 
binası qarşısında iki saatlıq etiraz aksiyası keçirəcəklər. Həmin gün Vaşinqtondakı Corc Vaşinqton 
Universitetində Amerika Azərbaycanlıları Cəmiyyəti və “Azeris Network” Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü ilə 
bağlı anım tədbiri təşkil edəcəklər.  

 
AzərTAc 

19 fevral 2008-ci il  
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Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü Baltikyanı ölkələrdə də anılacaqdır 

 
AzərTAc xəbər verir ki, Baltikyanı ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları Xocalı 

faciəsinin 16-cı ildönümü ilə əlaqədar birgə tədbirlər planı hazırlamışlar.  
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirmişlər ki, fevralın 26-

da Estoniyadakı “Aydan” Estoniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi və Akademik Z.Əliyeva adına Şərq 
Xalqları Mədəniyyəti Universitetinin keçirəcəyi anım tədbirində bu ölkənin milli münasibətlər naziri Urve Palo, 
Tallin şəhərinin vitse-meri Kaiya Japinen, şəhər administrasiyasının məsul işçiləri, Estoniya parlamentinin 
deputatları, Eston-Azərbaycan dostluq qrupunun rəhbəri Eldar Əfəndiyev və diplomatik korpusun 
nümayəndələri iştirak edəcəklər.  

Latviyada “Ocaq” Mədəniyyət Mərkəzinin təşkil edəcəyi anım mərasimində Xocalı faciəsinin 
ildönümü ilə bağlı Azərbaycanda dövlət sifarişi ilə hazırlanan 12 dəqiqəlik “DUA” sənədli filmi nümayiş 
olunacaq və soyqırımı əks etdirən fotolar sərgilənəcəkdir.  

Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyəti isə Milli İcmalar Evində faciənin ildönümü ilə əlaqədar 
keçirəcəkləri tədbirdə “DUA” filminin nümayişi ilə yanaşı, litva dilinə tərcümə edilmiş sənədli materialların 
paylanması da nəzərdə tutulmuşdur.  

Baltikyanı ölkədə Azərbaycan cəmiyyətlərinin hazırladıqları, eləcə də Xocalı soyqırımına dair Milli 
Məclisdə qəbul olunan sənədlər və digər materiallar toplusu, Türkiyənin Estoniyadakı səfirliyindən alınmış türk-
erməni münasibətləri haqqında tarixi materiallar hər 3 dövlətin parlament üzvlərinə, nazirlərinə və digər 
ölkələrin səfirliklərinə paylanacaqdır. Xüsusi olaraq yaradılmış təbliğat qrupları Baltikyanı ölkələrin müxtəlif 
şəhərlərində, rayonlarında rəsm və fotosərgilər, elmi seminarlar təşkil edəcək, film nümayişi və diskussiyalar 
keçirəcək, xüsusi bülletenlər paylayacaqlar. Bu təbliğat qruplarının tərkibinə xarici vətəndaşların da daxil 
edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

 
AzərTAc 

19 fevral 2008-ci il  
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Xocalı soyqırımı dünyanın 60-dək şəhərində anılacaq 

Tədbirlərin əksəriyyəti türk diaspor təşkilatlarının iştirakı ilə təşkil olunacaq 
   
Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü münasibətilə dünyanın 60-dək şəhərində anım tədbirləri 

keçiriləcək. Tədbirlərin əksəriyyəti türk diaspor təşkilatlarının iştirakı ilə təşkil olunacaq. Bu barədə 
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. 
Məlumatda bildirilir ki, fevralın 23-də Fransanın Strasburq şəhərindəki Brogli meydanında Strasburq 
Azərbaycan Evi, Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti, Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti, Fransadakı 
Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası, bu ölkədəki digər türk və Azərbaycan təşkilatları birgə mitinq 
keçirəcəklər. Mitinqdə günahsız Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş vəhşiliklərdə Ermənistan prezidenti 
Robert Köçəryanın şəxsən iştirakı vurğulanacaq, onun beynəlxalq tribunala verilməsi tələb ediləcək. 
Bundan başqa, mitinqdə Xocalı faciəsinin tam əks olunduğu ingilis və fransız dilində kitablar, eləcə də bu 
soyqırımıyla bağlı fransız dilində xüsusi hazırlanmış qəzet paylanacaq. Aksiyanın sonunda qəbul 
olunacaq qətnamə Avropa Birliyi və Avropa Şurasının məsul şəxslərinə təqdim olunacaq.  

Fevralın 24-də isə Hollandiyanın Haaqa şəhərində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş abidənin açılışı olacaq. 
Hollandiya-Azərbaycan-Türk Kültür Dərnəyinin təşəbbüsü ilə "Kamperfoeliestraat" parkında qoyulan, 
hündürlüyü təxminən 2 metr olan abidədə körpəsini erməni qəsbkarlarından qorumaq üçün başının üzərinə 
qaldıran ana təsvir olunub. Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə 
ucaldılan bu kompleks Xocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycandan kənarda ucaldılacaq ilk abidədir. Bununla 
yanaşı, Haaqada fevralın 24-də "Ana Vətən" Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyəti Ədalət Divanının 
kitabxanasında Xocalı faciəsinə həsr olunmuş 16 cilddən ibarət kitabın təqdimat mərasimi keçirəcək.  

Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi də Xocalı soyqırımın 16-cı ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi təşkil 
edəcək. Fevralın 26-da Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini Almaniyanın Mayns şəhərində Mayns Azərbaycan 
Cəmiyyəti, Berlində Azərbaycan Cəmiyyətləri Federasiyası və Koblents şəhərində "Bakı" Mədəniyyət 
Cəmiyyəti yad edəcək.  

Böyük Britaniyada isə fevralın 25-də London Caspian-Xəzri məktəbi, fevralın 26-da isə London Azərbaycan 
Gənclər Klubu Xocalı faciəsini anım mərasimi keçirəcəklər. Fevralın 24-də İsveçin Stokholm şəhərindəki 
Sergelstorg meydanında və İsveç parlamentinin binası qarşısında bu ölkədə fəaliyyət göstərən diaspor 
qurumlarımız etiraz mitinqi keçirməyi nəzərdə tuturlar.  

Fevralın 25-26-da isə Höteborq Strategiya və Araşdırmalar Mərkəzi İsveçin Höteborq şəhərində Xocalı 
soyqırımına həsr olunmuş kütləvi tədbirlər keçirməyi planlaşdırıb. Fevralın 25-də Höteborq Kulturhuset 
Mədəniyyət Mərkəzində, ertəsi gün isə "Apple" otelinin konfrans zalında "Qanlı 26 fevral" mövzusunda 
seminar keçiriləcək. Fevralın 26-da həm də İsveçdəki Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları birlikdə 
Höteborqun mərkəzi meydanında Xocalı faciə ilə əlaqədar etiraz aksiyası təşkil edəcəklər. Danimarkada 
fəaliyyət göstərən "Xəzər" cəmiyyəti Xocalı faciəsinə həsr olunacaq anım mərasimi üçün soyqırımını əks 
etdirən fotostend hazırlayacaq.  

Bundan başqa, fevralın 26-da Vyanada Avstriyadakı Azərbaycan diaspor təşkilatı - "Avstriya Azərbaycan 
Akademik Birliyi" Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi ilə birlikdə anım mərasimi keçirəcək. Moldova 
Azərbaycanlıları Konqresi isə Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyi ilə birlikdə Kişineu şəhərindəki Millətlər 
Evində soyqırımı qurbanlarını anım məqsədi ilə mərasim təşkil edəcək.  

Baltikyanı ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları da Xocalı faciəsinin ildönümü 
münasibətilə birgə tədbirlər planı hazırlayıblar. Çexiyada fevralın 28-də keçiriləcək anım mərasimi də silsilə 
tədbirlərdən ibarət olacaq. Azəri-Çex Cəmiyyəti Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyi ilə birlikdə Praqada Senatın 
binasında Xocalı faciəsinə həsr olunmuş konfrans keçirəcək. Sonra Ermənistanın bu ölkədəki səfirliyinin binası 
qarşısında piket təşkil olunacaq.  

Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümünü fevralın 26-da Kanadanın Monreal şəhərində Kvebek Azərbaycanlıları 
Assosiasiyası, Torontoda Kanada Azərbaycan Assosiasiyalar Assambleyası və Edmontonda fəaliyyət göstərən 
"Alberta-Azərbaycan" Mədəniyyət Mərkəzi qeyd edəcəklər. ABŞ-da da soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir neçə 
şəhərdə müxtəlif tədbirlərlə anılacaq.  

Bundan başqa, fevralın 26-da Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi Moskva şəhərindəki "Bakı" kinoteatrında 
Xocalı soyqırımına həsr edilmiş toplantı keçirməyi və sənədli film nümayişini nəzərdə tutur. Sankt-Peterburq 
şəhərindəki anım tədbirini Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyəti təşkil edəcək. Həmin gün Yekaterinburq, 
Samara, Vladivostok və digər şəhərlərdə də Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin regional nümayəndəlikləri 
Xocalı soyqırımının ildönümünü yad edəcəklər.  
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Ukraynada isə fevralın 26-28-də Ukrayna Azərbaycan Konqresinin təşkilatçılığı ilə bir sıra tədbirlərin 
keçirilməsi planlaşdırılıb. Fevralın 26-da Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar Kiyevdə Ukraynanın 
digər şəhərlərində yaşayan azərbaycanlıların iştirakı ilə Ermənistanın bu ölkədəki səfirliyinin, eləcə də ATƏT-in 
Ukraynadakı nümayəndəliyinin binası önündə piket keçiriləcək və Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamə 
səsləndiriləcək. Həmin gün Kiyevdə Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümünə həsr edilmiş Dəyirmi masa da təşkil 
olunacaq. Ukraynanın Xarkov, Donetsk, Dnepropetrovsk və digər şəhərlərində də faciənin ildönümü ilə 
əlaqədar dəyirmi masalar və digər anım mərasimləri keçiriləcək.  

Fevralın 26-da Xocalı soyqırımı Minsk şəhərində Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyinin və Belarus 
Azərbaycan İcmaları Konqresinin təşkilatçılığı ilə "Yuravlinka" Kompleksində də anılacaq, Dəyirmi masa 
keçiriləcək, Xocalı soyqırımına həsr olunmuş sənədli film nümayiş etdiriləcək.  

Dövlət komitəsinin məlumatına görə, bundan başqa, Türkiyədə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Misir Ərəb 
Respublikasında, Yaponiyada, Tayland Krallığında, Avstraliyada, Yeni Zellandiyada, Gürcüstanda, 
Qazaxstanda, Qırğızıstanda da Xocalı soyqırımı qurbanları anılacaq.  

   
Elman BABAYEV 

“Kaspi”, 19 fevral 2008-ci il  
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Heydər Əliyev Fondu xarici ölkələrdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı  

anma tədbirləri keçirəcəkdir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, ideoloji təbliğatın mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi müasir zamanda Heydər 

Əliyev Fondu Azərbaycan həqiqətlərini, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin əsl mahiyyətini beynəlxalq 
ictimaiyyətə çatdırmağa xüsusi önəm verir. Dünyanın bir sıra ölkələrində Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr 
olunmuş aksiyaların hazırlanması və keçirilməsi bu sahədə növbəti addımdır.  

Fondun xətti ilə bu il Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr olunmuş anma mərasimlərinin keçiriləcəyi 
şəhərlərin sayı artmışdır. Bu il Fond Vaşinqton, Nyu-York, Varşava, London, Haaqa, Dubay və Kiyevdə silsilə 
tədbirlər keçirəcəkdir. Ötən il Heydər Əliyev Fondunun anma mərasimləri keçirdiyi Moskva, Berlin, Strasburq, 
Brüssel, Buxarest, Cenevrə, Ankara, İstanbul, Paris, Praqa, Tbilisi şəhərlərində bu il növbəti dəfə Xocalı 
soyqırımının ildönümü qeyd olunacaqdır.  

Anma mərasimlərində Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı “Xocalı soyqırımı” filminin 
nümayişindən sonra tədbir iştirakçıları ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri əks etdirən fotoşəkillər və 
müxtəlif illərdə xarici ölkələrin nüfuzlu nəşrlərində Xocalı faciəsi haqqında dərc edilmiş materiallarla tanış 
olacaqlar. Tədbirlərdə Heydər Əliyev Fondunun ümumtəhsil məktəbləri və uşaq evlərində keçirdiyi “Xocalı 
uşaqların gözü ilə” mövzusunda rəsm müsabiqəsinin seçmələrindən ibarət ekspozisiyalar nümayiş olunacaqdır. 
Anma mərasimlərində Fondun hazırladığı “Qarabağ həqiqətləri” toplusunun və “Azərbaycana qarşı müharibə: 
mədəni irsin hədəfə alınması” kitabının nümayişi də nəzərdə tutulmuşdur.  

“Qarabağ həqiqətləri” bukletlər toplusu kiçik formatda, konkret şəkildə Qarabağın tarixi, münaqişənin 
başlanması, Xocalı soyqırımı, erməni təcavüzünün nəticələri, erməni terror təşkilatlarının Azərbaycana qarşı 
fəaliyyəti haqqında ətraflı informasiya almağa imkan verir. Toplu ingilis, fransız, rus, alman və macar dillərində 
çap olunaraq indiyədək bir çox xarici ölkələrdə yayılmışdır. İngilis dilində hazırlanmış “Azərbaycana qarşı 
müharibə: mədəni irsin hədəfə alınması” kitabı isə oxuculara milli-tarixi abidələrimizə qarşı ermənilərin 
törətdiyi vandalizm aktları barədə ətraflı məlumat verir.  

Dünya ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımı haqqında obyektiv və dürüst informasiya çatdırmağa, ictimai 
rəyi formalaşdırmağa yönələn bu tədbirlərə müxtəlif qurumların, diplomatik missiyaların nümayəndələri, şəhər 
sakinləri, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri dəvət olunurlar.  

Bundan başqa, Xocalı soyqırımı ilə bağlı dünyanın bir sıra ölkələrində Heydər Əliyev Fondunun 
təbliğat materialları paylanacaqdır.  

  
AzərTAc 

19 fevral 2008-ci il 
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Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü Fransada qeyd olunacaqdır 

 
AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 23-də Strasburqun Brogli meydanında (Place Broglie) Strasburq 

Azərbaycan Evi, Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti, Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti, Fransadakı 
Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası, bu ölkədəki digər türk və Azərbaycan təşkilatları birgə mitinq 
keçirəcəklər.  

Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümünə həsr olunan mitinqdə günahsız Azərbaycan xalqına qarşı 
törədilmiş vəhşiliklərdə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın şəxsən iştirakı vurğulanacaq, onun 
Beynəlxalq Tribunala verilməsi tələb ediləcəkdir. Bundan başqa, mitinqdə Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin 
əks olunduğu ingilis və fransız dilində kitablar, eləcə də bu soyqırımı ilə bağlı fransız dilində xüsusi hazırlanmış 
qəzet paylanacaqdır. Aksiyanın sonunda qəbul olunacaq qətnamə Avropa İttifaqı və Avropa Şurasının məsul 
şəxslərinə təqdim olunacaqdır.  

 
AzərTAc 

19 fevral 2008-ci il 
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XX əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımı 

 
Xocalı faciəsi iki yüz ildən çox müddətdə davakar erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı 

aparılan etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin qanlı səhifəsidir. 
Heydər Əliyev 

 
Xocalı faciəsi... Bu elə bir dərd, elə bir yaradır ki, illər ötdükcə yanğısı, göynərtisi bütün dünyanı 

bürüyür. İnsanlığa, bütövlükdə bəşəriyyətə ləkə olan Xocalı dəhşətlərini eşidənlərin gözlərində onu törədənlərə 
qarşı qəzəb və kin duyulur. 

Soyqırım baş verən günə qədər Xocalı 4 ay qəddar erməni millətçilərinin mühasirəsində çırpındı. Ərzağı, 
suyu, səbri tükəndi, lakin səngərlərdə sinələrini düşmən gülləsinə sipər edərək erməniləri irəliləməyə qoymadılar. 
Ölkə rəhbərliyindən kömək istədilər, fəryad dolu teleqramlar Bakıya axışdı, lakin yalan vədlərdən başqa heç bir 
kömək görmədilər. Yaranmış ağır vəziyyətdən, o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyinin etinasızlığından, səriştəsizliyindən 
və satqınlığından istifadə edən erməni silahlı qüvvələri, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisindəki silahlı dəstələri, 
keçmiş SSRİ-nin Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin və ağır hərbi texnikasının 
bilavasitə iştirakı ilə fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərini zəbt edərək xalqımıza qarşı soyqırımı 
siyasətini həyata keçirmişdir. Xocalının işğalı zamanı bir gecədə dinc, günahsız əhalidən 613 nəfər, o cümlədən 63 
uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə öldürülmüş, insanların başları kəsilmiş, gözləri 
çıxarılmış, meyitlər vəhşiliklə təhqir edilmişdir. Prezident İlham Əliyev ermənilərin bu faciəni hansı məqsədlərlə 
törətdiklərinə aydınlıq gətirərək demişdir: “Xocalı qırğınını törətməklə erməni millətçiləri hiyləgər siyasi və taktiki 
məqsədlər güdürdülər. Onlar bununla xalqımızın mübarizə əzmini qırmaq, onu tarixi torpaqlarımızın işğalı faktı ilə 
barışmağa məcbur etmək istəyirdilər. Lakin düşmənin niyyətləri baş tutmadı, xalqımız öz dövlətinin süverenliyi və 
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə yüksək iradə və qəhrəmanlıq nümunəsi göstərdi”. 

Beynəlxalq hüquq normalarına görə, soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslərin cinayət mühakiməsi və 
cəzalandırılması labüddür. Buna baxmayaraq, bu günə qədər Xocalı faciəsini törədənlər öz layiqli cəzalarını 
almayıblar. Eyni zamanda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 saylı 
qətnamələrinə, yəni Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınmasına və işğal olunmuş Azərbaycan 
ərazilərinin qeyd-şərtsiz azad edilməsi tələblərinə və AŞ PA-nın qəbul etdiyi bir qətnaməyə baxmayaraq, 
Ermənistan respublikası işğalçılıq siyasətini bu gün də davam etdirir.  

Düz on altı il əvvəl isə bu siyasətin tərkib hissəsi kimi bəşəriyyət ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdikləri Xocalı faciəsinin timsalında XX əsrin ən dəhşətli soyqırımı ilə üzləşdi.  

Ümumiyyətlə, 1988-ci ildən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi hərbi təcavüz 
nəticəsində ərazilərimizin 20 faizi işğal edilmiş, 20 mindən artıq vətəndaşımız qətlə yetirilmiş, 50 mindən artıq 
adam yaralanmış və şikəst edilmişdir. 1 milyondan artıq soydaşımız artıq 16 ildir ki, qaçqın və məcburi köçkün 
şəraitində yaşayaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin qurbanı olmuş, 
ən bəsit insan haqlarından məhrum edilmişdir. 

İşğal nəticəsində Azərbaycanın 900-dən artıq yaşayış məntəqəsi talan edilmiş, yandırılmış və dağıdılmış, 6 
min sənaye, kənd təsərrüfatı müəssisəsi və digər obyektlər məhv edilmiş, 150 min yaşayış binası dağıdılmış, 4366 
sosial-mədəni obyekt, eyni zamanda 695 tibb məntəqəsi məhv edilmişdir. İşğal olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı 
sahəsi, su təsərrüfatı, hidrotexniki qurğular, bütün nəqliyyat və kommunikasiya xətləri tamamilə sıradan 
çıxarılmışdır. Dağıntılar nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatına 60 milyard ABŞ dollarından artıq ziyan dəymişdir. 

Hərbi təcavüz zamanı ələ keçirilmiş Azərbaycan ərazilərində 927 kitabxana, 464 tarixi abidə və muzey, 
100-dən artıq arxeoloji abidə, 6 dövlət teatrı və konsert studiyası dağıdılmışdır. Talan edilmiş muzeylərdən 40 
mindən çox qiymətli əşya və nadir eksponat oğurlanmışdır. Ermənilər öz vəhşiliklərini bu gün də davam 
etdirərək mütəmadi olaraq atəşkəsi pozur, meşələrimizi qırır, otlaq və əkin sahələrimizi yandırır, ərazi 
iddialarından əl çəkmirlər. Belə vəhşilikləri, o cümlədən mövzumuz olan Xocalı faciəsini törədənlər tarixin 
mühakiməsindən qaça bilməyəcəklər. 

Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi 16 ildir ki, dünyanın bir sıra ölkələrində böyük hüznlə yad edilir. 
Bəşəriyyətə qara ləkə olan bu faciə illər ötdükcə daha geniş əks-səda doğuraraq bütün planeti bürüməkdədir. Bu 
il Xocalı faciəsinin günahsız qurbanlarının xatirəsi dünyanın 60-dan artıq ölkəsində anılacaqdır. Bakının 
prospektlərindən biri Xocalı prospekti adlandırılmış, həmin küçədə faciə qurbanlarının xatirəsinə abidə 
ucaldılmış və park salınmışdır. Bəstəkarlarımız bu faciənin dəhşətlərini əks etdirən ölməz əsərlər yaratmışlar. 
Xocalı faciəsi xalqımızın ən ağır, sağalmaz yaralarındandır. Yeganə təsəllimiz işğal edilmiş bütün 
ərazilərimizin, o cümlədən Xocalının yağı erməni cəlladlarından azad edilməsi olar. O gün isə uzaqda deyil. 

Adilə Qocayeva,  
“İki sahil”, 20 fevral 2008-ci il 
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Xocalı faciəsi İsrail parlamentində müzakirə olundu 

 
Fevral 18-də İsrail Knessetində İsrail Azərbaycanlıları Konqresinin (İAK) və Dünya Azərbaycanlıları 

Konqresi (DAK) Azərbaycan Nümayəndəliyinin birgə təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümünə həsr 
olunan dəyirmi masa keçirilib. DAK Azərbaycan nümayəndəliyinin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən 
məlumata görə, tədbirdə çıxış edən İAK-ın prezidenti Aleksander Şapiro-Süliman Xocalı soyqırımının 
Azərbaycan tarixində ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri olduğunu bildirib. DAK Azərbaycan 
Nümayəndəliyinin rəhbəri İsmayıl Ağayev isə deyib ki, ermənilər ötən əsrdə azərbaycanlılara qarşı kütləvi 
qırğınlar törədiblər. O, İsrail parlamentinin üzvlərini Xocalı soyqırımı məsələsini Knessetdə müzakirəyə 
çıxarmağa və genosid aktı kimi tanınmasına səy göstərməyə çağırıb. DAK Azərbaycan Nümayəndəliyi sədr 
müavini, professor Vaqif Arzumanlı yəhudi xalqının da analoji soyqırımına məruz qaldığını söyləyib. Tədbirin 
sonunda DAK Azərbaycan Nümayəndəliyi Qubada aşkarlanmış kütləvi məzarlıqda çəkilən video və 
fotomateriallar dəyirmi masa iştirakçılarına təqdim edilib. Bildirilib ki, məzarlıqda ermənilərin törətdiyi 
soyqırımı nəticəsində qətlə yetirilmiş azərbaycanlılar basdırılıb.  

 
                                                                                                                         “525-ci qəzet”, 19 fevral 2008-ci il 
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İsrail Knessetində Xocalı soyqırımı ilə bağlı dəyirmi masa  

keçirilmişdir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 18-də İsrail Knessetində İsrail Azərbaycanlıları Konqresinin (İAK) 

və Dünya Azərbaycanlıları Konqresi (DAK) Azərbaycan nümayəndəliyinin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımının 
16-cı ildönümünə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirilmişdir.  

İsrail parlamentinin deputatları David Tal, İsrail Katz, Ran Kohen, Zeev Elkin və Marina 
Solodkinanın iştirak etdikləri tədbirdə İAK-ın prezidenti Aleksander Şapiro-Süliman Xocalı soyqırımının 
Azərbaycan tarixində ən dəhşətli və faciəvi səhifələrdən olduğunu, azərbaycanlıların zaman-zaman erməni 
cəlladlar tərəfindən etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qaldığını və öz tarixi torpaqlarından 
qovulduqlarını bildirmişdir.  

DAK Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri İsmayıl Ağayev 1948-1953-cü illərdə indiki Ermənistan 
Respublikası ərazilərindən 150 min, 1988-ci ildə isə 250 mindən çox azərbaycanlının qovulduğunu bildirmiş, 
monoetnik Ermənistan dövlətinin məhz Azərbaycan torpaqlarında yarandığını diqqətə çatdırmışdır. O, 1992-ci il 
fevralın 26-da erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu nəticəsində 613 nəfər dinc sakinin, o cümlədən 
106 qadın, 63 azyaşlı uşaq və 70 qocanın öldürüldüyünü, mindən çox adamın əlil olduğunu, 8 ailənin tamamilə 
məhv edildiyini, şəhərin viran qoyulduğunu bildirmişdir.  

İ.Ağayev 1918-ci ildə Qubada ermənilərin təkcə azərbaycanlıları deyil, yəhudiləri də kütləvi şəkildə 
qətlə yetirdiklərini və qətlə yetirilmiş yəhudilərdən 118 nəfərinin kimliyinin müəyyənləşdirildiyini demişdir.  
O, İsrail millət vəkillərindən Xocalı soyqırımı məsələsini Knessetinin iclasların birində müzakirəyə çıxarmasını 
və soyqırımı aktı kimi tanınmasına səy göstərmələrini xahiş etmişdir.  

Knessetinin deputatları bəyan etmişlər ki, dünya ictimaiyyəti bu cinayətin təkcə Azərbaycan xalqına 
qarşı deyil, həm də bütün bəşəriyyətə qarşı yönəldildiyini bilməlidir. Ermənistanın hərbi təcavüzü dünya 
ictimaiyyəti tərəfindən ittiham edilməli, beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətlərinin parlamentləri, o cümlədən 
İsrail Knesseti Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətə - Xocalı faciəsinə əsl soyqırımı 
hadisəsi kimi siyasi-hüquqi qiymət verməlidir.  

Tədbirin sonunda Qubada erməni faşistləri tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş yerli əhalinin 
basdırıldığı kütləvi məzarlıq haqqında video və fotomateriallar, Heydər Əliyev Fondunun nəşr etdirdiyi 
“Qarabağ həqiqətləri” bukletlər toplusu, erməni terror təşkilatlarının Azərbaycana qarşı fəaliyyəti haqqında 
materiallar Knessetin deputatlarına verilmişdir.  

 
AzərTAc  

                                                                                                                                    19 fevral 2008-ci il
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Qarabağ salnaməsinin qara təqvimi 

 
Azərbaycanın uğurlu iqtisadi siyasəti, xarici siyasəti, bölgədəki nüfuzu və artan rolu, bizim iqtisadi 

potensialımız və enerji baxımından güclü olmağımız, ordu quruculuğunun sürətlə getməsi danışıqlar prosesinə 
də müsbət təsir göstərir. Əgər bir neçə il bundan əvvəl Ermənistan tərəfi danışıqlar zamanı Dağlıq Qarabağa 
müstəqilliyin verilməsini tələb edirdisə, bu gün bu, belə deyildir. Bu gün onlar da anlayırlar ki, heç vaxt Dağlıq 
Qarabağa müstəqillik verilməyəcək, heç vaxt Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşməyəcəkdir. Bu, artıq təkcə 
bizim mövqeyimiz deyil, eyni zamanda, beynəlxalq vasitəçilərin mövqeyidir və Ermənistan tərəfi məcbur olub 
bu reallıqla hesablaşır. Əgər vaxtilə 4 rayonun Azərbaycana qaytarılması Ermənistan tərəfindən irəli 
sürülürdüsə, bu gün artıq bu da keçmişdə qalıbdır. İndi 7 rayonun, bütün işğal olunmuş torpaqların Azərbaycana 
qaytarılmasından söhbət gedir. Bunu Ermənistandan beynəlxalq vasitəçilər, ATƏT-in Minsk qrupu tələb edir və 
Ermənistan rəhbərliyi məcbur olub bunu qəbul edir. Bu, çox böyük irəliləyişdir, çox böyük uğurlardır. 

İlham ƏLİYEV 
 
20 il öncə başlayan savaş yüzilliklər boyu davam edən erməni məkrinin növbəti mərhələsidir. Ötən əsrin 

1905-1907, 1918-1920, 1948-1953-cü illərində baş verən kütləvi erməni terrorları silsiləsinin davamı olaraq 
1988-ci ilin ilk aylarında baş qaldıran erməni separatizminin dərin tarixi kökləri var. İki əsr öncə çar Rusiyasının 
təhriki və birbaşa yardımı ilə tarixi Azərbaycan vilayətlərində məskunlaşdırılan erməni əhalisi 1918-ci ildə bu 
torpaqlarda əvvəlcə Ermənistan adlı dövlət qurmağa müvəffəq oldu, beş il sonra isə əsassız iddiasını Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti statusu almaqla təmin etdi. Sonrakı 50 il ərzində vilayət ərazisində hətta siyasi 
muxtariyyət belə əldə etməyə müvəffəq olan erməni əhalisinin hökmranlığına yalnız ötən əsrin 70-ci illərinin 
əvvəllərində son qoyuldu. 

 
Dağlıq Qarabağda Azərbaycan dövrü 
Heydər Əliyev respublikaya rəhbər təyin olunan ilk gündən Dağlıq Qarabağla bağlı xüsusi siyasət 

yürütməyə başladı. Hələ 1967-ci ildə DQMV ərazisində üç azərbaycanlının avtomobilinin içində yandırılması 
nəticəsində başlayan milli qarşıdurma elementlərini büruzə verən separatizm qığılcımlarının nəticəsini 
əvvəlcədən görən ölkə rəhbəri qətiyyətli addımlar atdı. Vilayət rəhbəri, şovinist V.Şahnazaryan Azərbaycana 
loyal Melkumyanla əvəzləndi, hüquq-mühafizə orqanlarında isə ciddi təmizləmə aparıldı. 1923-cü ildə 
Azərbaycanın altına qoyulan "gec partlayan bomba" - DQMV-də cərəyan edən və günü-gündən genişlənən 
ekstremist meyillər qısa müddət ərzində ölkənin yeni rəhbərinin fəaliyyəti nəticəsində neytrallaşdırıldı və bu 
inzibati subyektin müstəqilliyinə, Bakıya saymazyana münasibətinə 1987-ci ilə qədər tam son qoyuldu. Bu 
ərazidə Azərbaycanın milli-mənəvi irsinin daha geniş təşəkkül tapması üçün Heydər Əliyev xüsusi tədbirlər 
planı hazırlayaraq onları böyük müvəffəqiyyətlə həyata keçirdi. Və 1982-ci ildə Qarabağın ən uca zirvəsində 
Azərbaycan varlığının canlı təcəssümü kimi Vaqifin məqbərəsini ucaldanda Heydər Əliyev tarixi missiyasının - 
bu vilayəti tam olaraq azərbaycanlılaşdırdığının təntənəsini yaşadı. Lakin həmin ilin sonlarında o, Azərbaycanı 
tərk edərək Moskvaya rəhbər vəzifəyə getdikdən sonra erməni separatçılarının vilayətdə reabilitasiya mərhələsi 
başladı və Heydər Əliyev 1987-ci ildə bütün vəzifələrindən istefa verdikdən sonra isə ekstremizm ən qanlı 
formalarda təzahür etdi. 

Heydər Əliyevin vəzifələrindən uzaqlaşdırılmasından dərhal sonra erməni separatizmi ilk hücumuna - 
informasiya savaşına başladı. Akademik A.Aqanbekyan 1987-ci ilin noyabr ayının 18-də Fransanın "Humanite" 
qəzetinə verdiyi müsahibəsində vurğulayırdı ki, "mən iqtisadçı kimi əmin edirəm ki, DQMV-nin coğrafi 
cəhətdən daha çox bağlı olduğu Ermənistana birləşdirilməsi düzgün olardı. Bu barədə mənim xüsusi təklifim var 
və onu artıq təqdim etmişəm. İnanıram ki, yenidənqurma və demokratiya şəraitində bu problem öz həllini 
tapacaq". Bədnam akademik müsahibəsində M.Qorbaçovun 1987-ci ilin fevral plenumunda etdiyi çıxışın əsas 
tezisinə - "Milli məsələlərin həllində təəssüfdoğurucu gecikmə aradan qaldırılmalıdır" fikrinə istinad edirdi. Bu 
müsahibə separatizm meyillərinin aşkar büruzə verilməsi üçün siqnal rolunu oynadı. 

 
İlk qığılcım 
Həmin ərəfədə artıq DQMV ərazisində separatçı "Krunk" təşkilatı yaradılmışdı və onun üzvləri 1988-ci 

ilin yanvar ayının əvvəllərində Moskvaya yardım üçün getmişdilər. Artıq separatçılıq dalğasının başlaması üçün 
ideoloji-təbliğat işi böyük vüsət alırdı. Bu vaxt Moskvadan qayıdan "Krunk"un rəhbərləri bəyan edirlər ki, Sovet 
İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin milli məsələlər üzrə şöbəsinin müdiri V.Mixaylovla 
görüşlərində onlara müstəqillik tələblərinin mərkəzdən müdafiə olunması ilə bağlı vəd verilib. M.Qorbaçovun 
köməkçisi D.Şahnazaryan isə bildirib ki, baş katib ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə haqlarına hörmətlə 
yanaşır və onların tələblərini qanuniləşdirməyə hazırdır. Artıq bu ərəfədə Xankəndidə mitinqlər də başladı.  
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1988-ci ilin yanvar ayınadək Qarabağ münaqişəsinin yeni mərhələsinin startı üçün bütün hazırlıq yekunlaşmışdı. 
Heydər Əliyevin İttifaq rəhbərliyindən uzaqlaşdırılması ilə mərkəzdə ermənilərin xeyrinə dəyişən balans 
problemin həllində Moskvanın birbaşa olaraq ermənipərəst mövqe tutacağını şərtləndirirdi. Son mərhələ üçün 
qığılcım lazım idi. Bu isə Xankəndidən - Stepanakertdən başlamalı idi. 

Çox gözləməyə ehtiyac qalmadı. Ermənistandan xalq deputatları qismində vilayətə gələn emissarların 
təşkilatçılığı ilə fevralın 5-də Xankəndidə ilk mitinq keçirilir. Cəmi 90 nəfərin iştirak etdiyi mitinqdə istənilən 
nəticə alınmadığından, həmçinin vilayət milisləri tərəfindən mitinqin dağıdılması tədbirin yarımçıq 
dayandırılmasını zəruri edir. Fevralın 9-da keçirilən mitinqə isə 150 nəfərədək adam gəlir. Bu mitinqdə əsasən 
sosial tələblər səsləndirilir və bəyan edilir ki, vilayət Ermənistana birləşərsə, bu problemlər öz həllini tapa bilər. 
Bu mitinqdə ilk dəfə olaraq "saqqallılar" adlanan xüsusi hərbi dəstənin üzvləri də görünür. Onlar Ermənistandan 
gəldikləri ilk saatdan etibarən vilayətdəki vəziyyəti, demək olar ki, öz nəzarətlərinə götürür və Azərbaycan 
əleyhinə açıq-aşkar şüarlar səsləndirərək əhali arasında özlərinə qarşı xof yaradırlar. Bilavasitə saqqallıların 
zorakı səyləri nəticəsində fevralın 13-dəki mitinqə 300 nəfərə qədər adam toplaşır. Rəsmi Bakının baş verən bu 
separatist meyilləri neytrallaşdırmaqda tərəddüd göstərməsi, həmçinin vilayət rəhbərliyinin ictimai asayişi 
pozan hadisələri yatırtmağa xüsusi həvəsinin olmaması saqqallıların real güc mərkəzinə çevrilməsinə və 
Ermənistandan göndərilən tapşırıqlara uyğun olaraq vəziyyəti daha da gərginləşdirmələrinə münbit şərait 
yaradır. Elə bu ərəfədə Yerevandan qəti hərəkətə keçmək, eləcə də "miatsum" - birləşmək iddiasını 
hüquqiləşdirmək barədə təlimat gəlir. Və təşəbbüs artıq vilayətin qanunverici orqanının əlinə keçir.  
Fevralın 20-də çağırılan vilayətin Xalq Deputatları Sovetinin fövqəladə iclasında gündəliyə yalnız bir məsələ - 
DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı təklifin müzakirəsi çıxarılır. Vilayət deputatları arasında ciddi 
təbəddülat yaranır. Ümumi deputat kvotasının 33 faizinə malik azərbaycanlı deputatlar iclası boykot edir, əksər 
ermənilər isə Azərbaycanın göstərə biləcəyi iradədən hələ də qorxaraq sessiyaya gəlmirlər. Yenə də ümid qalır 
saqqallılara. Onlar erməni deputatların evlərinə hücum edərək onları zorakılıqla sessiyaya gətirirlər. Lakin 
vilayət Xalq Deputatları Sovetinin sədri Vladimir Osipov sessiyaya gəlməkdən imtina edir. Bu vaxt digər 
problem - yetərsayın olmaması da meydana çıxır. Beləliklə, rəyasət heyətində görünən vilayət XDS-nin sədr 
müavini Şmavon Petrosyan kvorumun olmaması səbəbindən sessiyanı açmadan bağlı elan edir. Həmin gün 
bölgəyə gələn Sov.İKP MK-nın şöbə müdiri M.Yaşin və Azərbaycanın rəhbəri Kamran Bağırovla Ali Sovetin 
sədri Süleyman Tatlıyev, eləcə də vilayət partiya komitəsinin rəhbəri Boris Gevorkov sessiyanın təxirə 
salınması ilə bağlı təkliflə çıxış etsələr də, onlar fit sədaları altında binadan qovulurlar. 
E6 il öncə isə bu ermənilərin Azərbaycan rəhbərinin qarşısında nəinki fit çalmağa, heç səslərini çıxarmağa 
cürətləri çatmırdı. 6 il öncə bu ermənilər Azərbaycan rəhbərinin qarşısında ikiqat təzim edərək onun adi 
göstərişini yerinə yetirməkdən belə xoşbəxt olduqlarını dönə-dönə bəyan edirdilər. 6 il öncə bu ermənilər 
Azərbaycan, Bakı adı gələndə ürəklərinə vəlvələ düşür, millətimizin hər hansı bir nümayəndəsinin qarşısında öz 
cılızlıqlarını etiraf edirdilər. 6 il öncə onlar azərbaycanlıların mərhəməti sayəsində çörək tapan erməni, biz isə 
ermənilərin miskinliyindən və namusundan iyrənən azərbaycanlılar idik. 1982-ci illə 1988-ci il arasında dəyişən 
fərq isə yalnız azərbaycanlıların əzmkarlığında və ermənilərin cəsarətində deyildi, həm də Azərbaycanın xeyrinə 
işləməyən zamanın ziddiyyətli mahiyyətində özünü büruzə verirdi. Ən əsası, ən ümdəsi isə Azərbaycanın 
varlığını təcəssüm etdirməli olan rəhbər 6 il öncəki rəhbər deyildiE  

Vilayət XDS-nin sessiyası kvorum olmadan işə başlayır. İclasın təşəbbüskarları olan Ermənistan SSR 
Ali Sovetinin deputatları, əsasən isə vilayət Yazıçılar İttifaqının sədri Vardan Akopyanın təzyiqi ilə deputatlar 
gündəlikdə olan yeganə məsələnin müzakirəsinə keçirlər. Və nəhayət, gecə yarısı DQMV-nin Azərbaycan SSR-
in tabeliyindən çıxaraq Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil olması barədə qərar qəbul edilir. Bu qərar 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təhlükə və SSRİ Konstitusiyasına zidd olmaqla yanaşı, həm də İttifaq 
miqyasında muxtar subyektin separatizm meyillərinin ilk qığılcımı idi.  

 
Təklənmiş Qarabağ 
Bu hadisənin səhəri günü vilayət partiya komitəsinin plenumu keçirilir. Siyasi Büronun üzvləri 

Razumovskinin, Demiçevin, eləcə də Azərbaycanın rəhbəri Kamran Bağırovun iştirakı ilə keçirilən plenumda 
DQMV PK-nın birinci katibi Boris Gevorkovun vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunur. Ən 
təəssüfedici məqam isə o idi ki, Azərbaycana tam loyal olan B.Gevorkovun yerinə ekstremist "Krunk" 
təşkilatının rəhbəri, Xankəndidə keçirilən qanunsuz mitinqlərin aparıcısı olan V.Poqosyan təyin olunur. Mərkəzi 
rəhbərliyin, eləcə də Bakının razılığı ilə Dağlıq Qarabağ rəsmən baş separatçının nəzarətinə verilir. Beləliklə, 
vilayətdə saqqallıların başladığı avantüra qısa zaman ərzində uğurla tamamlanır və Azərbaycan rəhbərliyinin 
məsələyə laqeyd münasibəti artıq erməni əhalisində olan xofu da tamamən dağıdır. Böyük fədakarlıqlar 
bahasına erməniyə göz dağı kimi qoruduğumuz tarixi ərazimizi - Dağlıq Qarabağ bölgəsini belə asanlıqla 
itirməyə başladıq.  
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1988-ci ildə erməni separatçılarının qısa müddət ərzində qazandığı uğurların əsas səbəbi Moskvadan 
aldıqları genişyönümlü dəstək olsa da, rəsmi Bakının nümayiş etdirdiyi susqunluq və laqeyd münasibət də 
məlum proseslərin nəzarətdən çıxmasını şərtləndirdi. Prosesin baş verdiyi ilk günlərdə vilayətin erməni 
əhalisində böyük qorxu hissi var idi. Onlar hələ də Azərbaycana qarşı birbaşa çıxış etməkdən qorxurdular. Hətta 
Ermənistandan gəlmiş saqqallılar onları zorla, döyə-döyə mitinqə gətirəndə də oranı yarımçıq tərk edirdilər. 
Əgər Azərbaycan rəhbərliyi vəziyyətə müdaxilə etmək istəsəydi və vilayət ərazisində əsrlər boyu yaşayan yerli 
azərbaycanlı əhalinin düşmənin müqavimətinə qarşı səfərbər olmasını təmin edə bilsəydi, separatçılığın 
qarşısını elə fevralın birinci həftəsində almaq olardı. 

Bakı rəhbərliyi sussa da, Qarabağ əhalisi bələd olduğu erməni məkrini dayandırmaq üçün səfərbər 
olurdu. Hadisələrin ən qızğın vaxtında - fevral ayının 22-də Ağdamın minlərlə sakini Əskəran üzərinə yürüşə 
çıxdı. Ancaq bu yürüşün qarşısı Bakıdan göndərilmiş emissarlar vasitəsilə alındı, hətta yürüş iştirakçıları təqib 
də edildi. İndiyədək 5 mindən artıq övladını vətən yolunda şəhid vermiş Ağdam məhz həmin gün Qarabağ 
münaqişəsinin ilk şəhidlərini - Əli ilə Bəxtiyarı torpaq və millət uğrunda fəda etdi. Digər rayonların əhalisinin 
müdafiə dəstələrinin yaradılması barədə çağırışlarına da nəinki müsbət münasibət bildirilir, hətta adi ov silahları 
da azərbaycanlılardan yığılırdı. Qarabağlılar artıq öz tənhalıqlarını, bu müharibədə yalqız qaldıqlarını bütün 
aydınlığı ilə hiss edirdilər. Ən əsası isə, Bakıda əyləşən manqurt rəhbərlik qarabağlılara Qarabağı xilas etməyə, 
qorumağa imkan vermir, hər cür maneə yaradırdı. 

 
Sumqayıtda qırğın imitasiyası 
Dağlıq Qarabağ ərazisində ekstremist fəaliyyətlərini günü-gündən genişləndirən separatçılar 

antiazərbaycan fəaliyyətlərini Ermənistan ərazisində də davam etdirirdilər. Tarixən Azərbaycan ərazisi olan 
Ermənistanın əzəli sakinləri olan yerli azərbaycanlılara qarşı tətbiq olunan kütləvi deportasiyanın ilk elementləri 
də artıq özünü büruzə verirdi. Erməni qudurğanlığı, irticası bütün sərhədləri keçmişdi. Erməni diasporu isə, 
demək olar ki, bütün xarici dövlətlərdə "Qarabağa müstəqillik" şüarını səsləndirir, öz avantüralarına hüquqi-
siyasi don geydirmək məqsədilə tarixi saxtalaşdırır, Azərbaycana qarşı yalan kampaniyası həyata keçirirdilər. 
Azərbaycanla bağlı aparılan əks-təbliğat kampaniyası çərçivəsində dövlətimiz və millətimiz barədə böhtan 
tapmaqda çətinliklə qarşılaşan erməni lobbisi üçün yeni saxta əsaslar lazım idi. Bu arada dəfələrlə sınaqdan 
uğurla çıxarılmış bir təcrübədən - erməni əhalinin qırğın imitasiyasından bir daha istifadə olunması qərarı qəbul 
edilir. Bu, həm erməni əhalisinin yeni "soyqırımı" ilə üzləşməsi barədə çağırışları əsaslandıracaq, həm də 
azərbaycanlıların əsrin əvvəllərindəki "varvar türklər" olaraq qalmasını göstərəcəkdi. Təxribatın keçiriləcəyi 
şəhər də tezliklə müəyyənləşdi: Sumqayıt! 

Ermənistan ərazisindən kütləvi şəkildə qovulan azərbaycanlıların böyük qismi 1988-ci ilin fevral ayının 
ilk günlərində Sumqayıt şəhərinə pənah gətirmişdi. Azərbaycan beynəlmiləlçiliyinin şanlı bayraqdarı olan bu 
şəhərdə əhalinin mühüm hissəsini ermənilər təşkil etdiyindən Ermənistandan zorakılıqla qovulan, bütün 
əmlaklarını itirən azərbaycanlılarla onlar arasında müəyyən qarşıdurmanın olacağı istisna edilmirdi. Artıq fevral 
ayının son günlərində Sumqayıtda ilk mitinqlər başlayır. Bundan əvvəl isə şəhərə Moskvadan xüsusi xidmət 
orqanları əməkdaşlarının səfərlərinin müntəzəm xarakter alması Sumqayıtdakı proseslərin birbaşa olaraq SSRİ 
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin nəzarətində olmasını göstərirdi. Fevralın 27-də şəhər partiya komitəsinin 
qarşısında kütləvi hal alan mitinq səhərisi günü yürüşə çevrilir. Sumqayıtın o vaxtkı rəhbəri olan Cahangir 
Müslümzadənin başçılıq etdiyi yürüş tezliklə pərakəndə aksiya halını alır və yürüşdən ayrılan qrup erməni 
mənzillərinə hücum edir. 

Sonradan istintaq araşdırması nəticəsində məlum olur ki, erməni talanlarına rəhbərlik edən şəxsE məhz 
erməni imiş! Bu, gizli erməni təxribat qrupunun üzvü olan Eduard Qriqoryan idi. Azərbaycan dilində təmiz 
danışan "Edik" gəncləri talanlara sövq edərək onları qətllər törətməyə çağırıb. Məhkəmə sübut edib ki, 
E.Qriqoryan şəxsən özü 6 ermənini öldürüb. Bu avantüradan sonra Sumqayıtda komendant saatı tətbiq olunur, 
SSRİ DTK-nın sədr müavini Bobkovun və SSRİ Prokurorluğunun xüsusilə mühüm işlər üzrə müstəntiqi 
Qalkinin rəhbərliyi ilə istintaq qrupu yaradılır. İstintaq nəticəsində haqsız olaraq şəhərin iki mindən artıq sakini 
həbs edilmiş, 427 nəfər inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş, 94 şəxs barəsində isə Respublika Prokurorluğu 
tərəfindən cinayət işi açılmışdı. Hadisələrdə təqsirli bilinən Əhməd Əhmədov məhkəmə hökmünə apellyasiya 
şikayətinin qərarı gözlənilmədən güllələndiyi halda, talanlara bilavasitə rəhbərlik edən Eduard Qriqoryana 12 il 
iş kəsilmişdi. Cəzasını Stavropol həbsxanasında çəkən E.Qriqoryan qısa müddətdən sonra azadlığa buraxılır. 
Həbs edilən azərbaycanlıların cinayət işi isə Apellyasiya Məhkəməsinin yalnız bir neçə ildən sonra çıxardığı 
qərarla xətm olunur. Sonrakı illərdə aparılan istintaq araşdırmaları nəticəsində məlum olub ki, erməni lobbisinin 
sifarişi ilə gerçəkləşən "Sumqayıt genosidi" SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən hazırlanıb və əsasən 
erməni millətindən təşkil olunan xüsusi qrup tərəfindən həyata keçirilib. 20 il öncə Sumqayıtda baş verən 
hadisələrin əsl həqiqəti isə dünya ictimaiyyətinə hələ də tam çatdırılmayıb.  
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Kimdir günahkar? 
Azərbaycan hər tərəfdən məngənəyə salınmışdı. Mərkəzdən ermənipərəst mövqe, beynəlxalq aləmdən 

antiazərbaycan münasibət, yerli rəhbərlikdən isə laqeydlik və saymazlıq görən azərbaycanlı əhalinin gücü öz 
etirazını mitinqlərlə bildirməyə çatırdı. Ancaq 1988-ci ilin birinci yarısında ölkədə mitinqlər hələ kütləvi 
xarakter almamışdı. Bu arada DQMV ətrafında siyasi vəziyyət gərginləşirdi. 

1988-ci ilin may ayında eyni gündə Azərbaycan və Ermənistan kommunist partiyalarının qurultayları 
keçirildi. Bakıdakı və Yerevandakı qurultaylarda müvafiq olaraq Siyasi Büronun üzvləri və Mərkəzi Komitənin 
katibləri olan Yeqor Liqaçovla Aleksandr Yakovlev iştirak edirdilər. İttifaq rəhbərliyinin təmsilçiləri olan bu 
şəxslərdən biri - Y.Liqaçov Bakıda bəyan edir ki, Moskva Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə 
yanaşdığından Qarabağın müstəqilliyinə heç vaxt razılaşmaz. A.Yakovlev isə Yerevanda bildirir ki, demokratik 
prinsiplərə və xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququna hörmətlə yanaşan rəsmi Moskva Qarabağı 
Ermənistanın tərkibində görür. Eyni gündə qarşı duran tərəflərə belə "tərəfkeşlik" etməklə M.Qorbaçov və 
erməni lobbisinin digər qulları nəticədə regionun ən böyük münaqişəsini hərbi müstəviyə keçirdilər. Bakıdakı 
plenumda iştirak edən DQMV Partiya Komitəsinin birinci katibi Poqosyan iclası yarımçıq tərk edərək 
Xankəndiyə qayıtdı və burada rəsmən bəyan etdi ki, o, nəinki bir də Bakıya getməyəcək, hətta DQMV 
ərazisində Azərbaycan qanunları ümumiyyətlə işləməyəcək. Beləliklə, vilayətlə Bakı arasında olan kövrək 
inzibati əlaqələr də tamamilə kəsildi. 

1989-cu ilin 12 yanvarında SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti "Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətində xüsusi idarə formasının tətbiq edilməsi haqqında" fərman verir. Fərmana əsasən Dağlıq 
Qarabağın Azərbaycan tərkibində muxtar vilayət statusu saxlanılmaqla bölgədə bilavasitə Moskvaya tabe olan 
xüsusi idarə forması yaradıldı. Bölgədə vəziyyəti sabitləşdirmək məqsədilə bu qərarın imzalanması barədə 
verilən bəyanatların tam əksinə olaraq Arkadi Volskinin rəhbərlik etdiyi Xüsusi İdarə Komitəsi vilayətin 
Azərbaycanın yurisdiksiyasından çıxarılması üçün bütün vasitələrdən istifadə etdi və nəticədə DQMV müstəqil 
subyektə çevrildi. Bu şəxs DQMV-nin tam iqtisadi müstəqilliyini reallaşdırmaq üçün vilayət ərazisindəki bütün 
müəssisələrin artıq Azərbaycan ərazisində deyil, Ermənistan ərazisində yerləşən müəssisələrlə iqtisadi əlaqələr 
qurmasını təmin edən sərəncamlar verdi və bunu qısa müddət ərzində həyata keçirdi.  

Bu antiazərbaycançı fəaliyyətin reallaşmasında A.Volskinin ən fəal "köməkçisi" isə Azərbaycanın 
rəhbəri Əbdürəhman Vəzirov idi. Ümumiyyətlə, Vəzirov-Volski dueti Qarabağda Azərbaycan təsirinin 
minimuma endirilməsi üçün nə imkanları var idisə, etdi. Bu "missiyanı" Ayaz Mütəllibov da davam etdirərək 
Qarabağın Azərbaycandan təcridinə tam şərait yaratdı. Ölkədə baş verən siyasi kataklizmlər, AXC rəhbərlərinin 
və fəallarının malik olduqları silahlı dəstələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəyə cəlb edilməsi nəticə etibarilə 
Azərbaycanı məğlubiyyətə doğru aparırdı. 

 
Yenə də yalnız Heydər Əliyev 
Həmin dövrdə xalq və dövlət istinad ediləsi, güvəniləsi rəhbərə böyük ehtiyac duyurdu. Elə rəhbər tələb 

olunurdu ki, həm müdafiəni, həm də xalqın səfərbərliyini təmin etsin. Lakin belə lider rəhbərlikdə deyildi. 90-cı 
illərin əvvəllərində ölkənin ictimai-siyasi həyatında Qarabağ savaşının əsl mahiyyətini açıqlayan, cəbhə 
bölgəsində yerləşən rayonların müdafiəsinin təşkil olunmasının zərurətini vurğulayan, dövlətin qəti addımlar 
atmayacağı təqdirdə böyük ərazilərin işğal olunacağı təhlükəsini səsləndirən yeganə insan parlamentin deputatı 
Heydər Əliyev idi. Lakin onun Azərbaycan Ali Sovetində İttifaq və yerli rəhbərliyin Qarabağ münaqişəsini həll 
etmək əvəzinə xəyanətkar fəaliyyət yürütməsini ifşa edən cəsarətli çıxışları qərəzlə qarşılanır, Heydər Əliyevə 
böhtanlar atılırdı. Bir məqamı qeyd edək ki, Naxçıvan Ali Məclisinin ilk sessiyası açılarkən Heydər Əliyevin 
təklifi ilə DQMV-də, Şaumyan rayonunda və Xanlar rayonunun Çaykənd kəndində yaranmış ağır vəziyyət 
müzakirə olunmuş və onun çıxışından sonra muxtar respublikanın qanunverici orqanı müvafiq qərar qəbul 
etmişdi. Heydər Əliyevin şəxsən müəllifi olduğu qərarda münaqişənin tarixi kökləri, əhalinin müdafiəsinin 
təşkili formaları göstərilir və yerli rəhbərliyin fəaliyyətsizliyi ilə yanaşı, İttifaq rəhbərliyinin ədalətsiz mövqeyi 
də kəskinliklə pislənilirdi. Qeyd edək ki, Heydər Əliyevin təklifi ilə 1990-cı ilin 14 dekabrında qəbul edilən bu 
sənəd ədalətsiz münaqişə ilə bağlı Azərbaycanda bəyan edilən ilk hüquqi rəy, eyni zamanda ən mükəmməl 
fəaliyyət proqramı idi. Lakin həmin dövrdə ölkənin xəyanətkar rəhbərliyi ilə avantürist müxalifəti Heydər 
Əliyevi yeganə nicat ünvanı kimi görən xalqdan uzaq salmaqla həm də Dağlıq Qarabağ problemində 
Azərbaycanın uğursuzluğuna imza atdılar. 

Dağlıq Qarabağı 1992-ci ilə qədər, demək olar ki, artıq qarış-qarış itirmişdik. Vilayət ərazisində 
yerləşən və 58 min azərbaycanlının yaşadığı 53 kənd ermənilər tərəfindən tamam təmizlənmişdi. A.Volskinin 
Xüsusi İdarə Komitəsini əvəz edən V.Polyaniçkonun Xüsusi Təşkilat Komitəsi də sələfinin fəaliyyətini davam 
etdirərək DQMV-nin Azərbaycanın tabeliyindən ayrılmasına təkan verdi. Artıq münaqişə hərbi xarakter almış 
və terror mərhələsinə qədəm qoymuşdu. 1991-ci ilin 27 noyabrında Azərbaycan Ali Soveti Dağlıq Qarabağda 
muxtar vilayət statusunu ləğv edəndə isə vilayət artıq tamamən Ermənistanın nəzarətinə keçmişdi. Bir müddət 
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sonra isə erməni təcavüzkarları dünyanın ən qanlı soyqırımlarından birini - Xocalı faciəsini törətdilər. Növbəti 
illərdə isə keçmiş DQMV ətrafındakı rayonlarımız da işğala məruz qaldı və beləliklə də Azərbaycanın qara 
təqvimi yarandı.  

(Ardı var) 
 

İxtiyar HÜSEYNLİ,  
"Azərbaycan", 20 fevral 2008-ci il 
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Sabahdan Türkiyədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər başlayır 

 
MİLLƏT VƏKİLİ QƏNİRƏ PAŞAYEVA: "XOCALI VƏHŞİLİKLƏRİNİ DÜNYA 

İCTİMAİYYƏTİNƏ TƏSİRLİ FORMADA ÇATDIRMAQ BAXIMINDAN HANSISA BİR BƏDİİ 
FİLMİN ÇƏKİLMƏSİ ÜÇÜN BİZDƏ MALİYYƏ PROBLEMİ YOXDUR"  

 
- Hər il olduğu kimi, bu il də Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü ilə bağlı dünyanın müxtəlif 

yerlərində, o cümlədən qardaş Türkiyədə bir sıra tədbirlər keçiriləcək. Türkiyədə keçiriləcək tədbirlərdə bir 
millət vəkili olaraq mən də iştirak edəcəyəm. Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər Türkiyənin ən böyük 
şəhərlərindən biri olan Kayseridə və paytaxt Ankarada reallaşdırılacaq. Kayseridəki tədbir ayın 21-də, 
Ankaradakı tədbirlər isə ayın 25-də mümkünləşəcək. Bildirmək istəyirəm ki, Ankaradakı tədbirlərdən biri 
Keçörən bələdiyyəsi ərazisində keçiriləcək. Qeyd edim ki, Keçörən bələdiyyəsi tərəfindən Ankaranın 
mərkəzində - Esteroqon qalasının yaxınlığında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılıb və artıq 
bir neçə ildir ki, burada Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirlər düzənlənir. Həmin tədbirdə də həmişə olduğu kimi, 
Türkiyənin ictimai-siyasi xadimləri, millət vəkilləri, ziyalıları, qardaş ölkədə akkreditə olunmuş diplomatik 
korpusların nümayəndələri, orada təhsil alan azərbaycanlı tələbələr, ölkəmizin Türkiyədəki səfirliyinin 
əməkdaşları iştirak edəcəklər. Ankaradakı digər bir tədbirin təşkilatçısı isə Türkiyədəki səfirliyimizlə yanaşı, 
Türkiyə parlamentinin üzvü olan bəzi qadın millət vəkillərinin təmsil olunduğu qadın təşkilatlarıdır.  

Bu yerdə xatırlatmaq istəyirəm ki, ötən il Heydər Əliyev Fondu tərəfindən dünyanın 15 ölkəsində 
fəaliyyət göstərən Azərbaycan səfirliklərinə, diplomatik korpuslarına Xocalı soyqırımı foto-sərgisi 
göndərilmişdi ki, bu sərgidə də sözügedən qətliamı özündə əks etdirən çoxlu sayda fotolar nümayiş olunurdu. 
Eyni zamanda, Fond tərəfindən "Xocalı soyqırımı uşaqların gözü ilə" rəsmlərdən ibarət sərgi, Xocalı soyqırımı 
ilə bağlı dünyanın bir çox tanınmış nəşrləri - qəzetlər, jurnallar tərəfindən dərc edilən məqalələri özündə əks 
etdirən sərgi, Xocalı soyqırımına həsr olunmuş - rus, ingilis və türk dillərində sənədli film, ümumiyyətlə, 
Qarabağ münaqişəsinə aid müxtəlif kitablar Azərbaycan səfirliklərinə, diplomatik korpuslarına göndərilmişdi ki, 
bundan sonra hər il Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirlər keçirilərkən nümayiş etdirilsin. Məlumat üçün deyim ki, 
Fond tərəfindən bu yöndə materiallar bu il Azərbaycanın daha bir neçə ölkədəki səfirliklərinə, diplomatik 
korpuslarına və Tomris Azərinin rəhbərlik etdiyi, ABŞ-da fəaliyyət göstərən Azərbaycan Cəmiyyətinə də 
göndərilib. Tomris Azərinin rəhbərlik etdiyi təşkilat da bu il ABŞ-ın Nyu-York, Nyu-Cersi şəhərlərində Xocalı 
qətliamı ilə bağlı tədbirlər keçirmək niyyətindədir. Artıq bu materiallar səfirliklərimiz, diplomatik korpuslarımız 
tərəfindən Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ölkələrinə çatdırılmasında daha güclü təbliğat rolunu 
oynayır və oynayacaq. Türkiyədə keçiriləcək tədbirlərə qayıdaraq bir daha bildirmək istəyirəm ki, ötən il də 
qardaş ölkədə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş bir sıra geniş tədbirlər keçirilmiş və burada həm "Xocalı 
soyqırımı" sənədli filmi, həm də adını çəkdiyim sərgilər nümayiş olunmuşdu. Türkiyədə keçiriləcək növbəti 
tədbirlərdə də bir daha adını çəkdiyim materiallarla yanaşı, digər əyani-vəsaitlər də nümayiş olunacaq. Tədbirə 
qatılan hər bir şəxsə, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə Xocalı soyqırımını və Qarabağ 
münaqişəsini özündə əks etdirən disklər təqdim ediləcək. Eyni zamanda, həmin tədbirlərdə, eləcə də Türkiyənin 
bir sıra telekanallarında Xocalı soyqırımı ilə bağlı çıxışlar edəcəyəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, Xocalı 
soyqırımına həsr olunmuş sənədli film ötən il olduğu kimi, bu il də Türkiyənin bir sıra telekanallarında nümayiş 
olunacaq.  

- Qənirə xanım, Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü yaxınlaşan ərəfədə hər zaman bu məsələ 
- sözügedən faciənin soyqırımı aktı kimi Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) tanınması məsələsi 
gündəmə gəlir. Sizcə, nəhayət, TBMM Xocalı qətliamını soyqırım aktı kimi tanıyacaqmı və tanıyacağı 
təqdirdə, bu vandalizm aktının dünya dövlətləri tərəfindən də soyqırım aktı kimi tanınması prosesinə 
hansısa bir təsir göstərəcəkmi?  

- Xocalı soyqırımının ildönümləri ilə bağlı bir neçə dəfə Türkiyədə, TBMM-də olmuşam. Burada da 
bir neçə millət vəkili Xocalı soyqırımı ilə bağlı çıxışlar edir, bu qətliamın baiskarlarının, günahkarlarının 
pislənməsi, məsuliyyətə cəlb olunması tələbləri irəli sürülür. Bununla belə, hər bir Azərbaycan vətəndaşının, 
hamımızın arzusu odur ki, TBMM-də Xocalı soyqırımı ilə bağlı geniş dinləmələr təşkil olunsun və bu 
dinləmələrin yekun olaraq Xocalı qətliamının soyqırım aktı kimi tanınması ilə bağlı sənəd qəbul edilsin. 
Bununla bağlı mətbuatdan əldə etdiyim qədər Qarsda, Ərdahanda fəaliyyət göstərən bir sıra Qeyri-Hökumət 
Təşkilatları TBMM-ə müraciətlər ünvanlayıblar. Bir atalar məsəlində deyildiyi kimi, uman yerdən küsərlər. 
Türkiyə bizim ən yaxın dostumuz, qardaş dövlətimizdir. Biz iki dövlət, bir millətik. Eyni zamanda, onu da qeyd 
edim ki, Türkiyə xalqı və dövləti daim Qarabağ məsələsində Azərbaycanın yanındadır. Bununla belə, hamının 
könlündə olan istək budur ki, Türkiyə parlamenti də Xocalı soyqırımını soyqırım aktı kimi tanısın. Biz keçən il 
Türkiyədə keçirilən tədbirlər zamanı da bu fikirlərimizi səsləndirmişik. Türkiyədəki növbəti tədbirlər zamanı da 
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bir daha vurğulayacağıq ki, Türkiyə parlamenti Xocalı faciəsini soyqırım aktı kimi tanısın. Ancaq bu məsələdə 
təkcə Türkiyə ilə kifayətlənmək olmaz. Biz də Xocalı soyqırımının soyqırım aktı kimi tanınması ilə bağlı təkcə 
Türkiyədən, Türkiyə parlamentindən ummamalıyıq. Bunun üçün dünyanın ən müxtəlif ölkələrində işlər 
aparmalı, məhz həmin dövlətlərdə Xocalı soyqırımının soyqırım aktı kimi tanınmasına nail olmalıyıq. Bu işdə, 
heç şübhəsiz ki, diplomatik korpuslarımızla, səfirliklərimizlə yanaşı, həmin ölkələrdəki diaspor 
təşkilatlarımızın, diasporumuzun, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı əlaqələndirici rolunu oynayan dövlət 
qurumlarının üzərinə çox böyük işlər düşür.  

Bu yerdə qeyd edim ki, Xocalı faciəsinin soyqırım aktı kimi TBMM tərəfindən indiyənədək 
tanınmamasının da müəyyən səbəbləri var. Türkiyəli dostlarımızla, siyasətçilərlə bu yöndə söhbətlər apararkən 
onlar bildirirlər ki, bu məsələ onların da ürəyindən keçir. Onlar vurğulayırlar ki, biz də istəyirik elə günü sabah 
Xocalı faciəsini müzakirə edək və onu soyqırım aktı kimi tanıyaq. Ancaq onlar Türkiyənin dünyanın müəyyən 
reallıqları ilə üz-üzə qaldığını qeyd edərək, TBMM-in Xocalı faciəsini rəsmən soyqırım aktı kimi tanımasına 
çətinlik çəkdiyini dilə gətirirlər. Hesab edirəm ki, burada Türkiyə dövlətini də, Türkiyə parlamentini də, 
türkiyəli dostlarımızı da başa düşmək olar. Ancaq biz istərdik ki, Türkiyə parlamenti, Türkiyə dövləti Xocalı 
faciəsini soyqırım aktı kimi tanıyan ilk parlament, ilk dövlət olsun və inanıram ki, bu məsələnin reallaşacağı gün 
çox uzaqda deyil.  

- Xocalı faciəsinin baş verməsindən xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq, demək olar ki, 
"Fəryad" filmindən savayı bu faciəni, ümumilikdə Azərbaycan, Qarabağ həqiqətlərini özündə əks 
etdirən digər bir təsirli bədii film bugünədək çəkilməyib. Sizcə, bu prosesə start verilməsinin zamanı 
deyilmi?  

- Bəli, mən də hesab edirəm ki, artıq bizdə də istər Xocalı soyqırımına, istər Qarabağ hadisələrinə, 
istərsə də tarixi keçmişimizdə baş vermiş faciələrə həsr olunmuş tutarlı, sanballı bədii filmlər çəkilsin. Hesab 
etmirəm ki, burada da əsas maneə maliyyə problemi olsun. Bu gün Azərbaycan dövlətinin maliyyə imkanları 
kifayət qədər yetərincədir. Yəni, həqiqətlərimizi, xüsusilə də Xocalı vəhşiliklərini dünya ictimaiyyətinə təsirli və 
bədii formada çatdırmaq baxımından hansısa bir bədii filmin çəkilməsi üçün bizdə maliyyə problemi yoxdur. 
Eyni zamanda, hesab edirəm ki, dövlətimiz də bu işə istənilən məqamda dəstək verməyə hazırdır. Bu filmi 
çəkmək, ərsəyə gətirmək üçün, elə hesab edirəm ki, dünyada tanınmış aktyorları, prodüserləri, ssenaristləri, 
rejissorları, texniki işləri həyata keçirən yüksək səviyyəli professionalları dəvət etmək olar. Bu, olarsa, elə hesab 
edirəm ki, biz dünya masştabına daha layiqli bir bədii film və yaxud filmlər çıxara bilərik. Elə bilirəm ki, dünya 
masştabına çıxarmaqla yanaşı, elə daxili ideoloji təbliğatımızda yararlanmaq üçün məhz belə bədii, sənədli 
filmlər çəkilməlidir. Bu məsələnin vaxtı, zamanı çoxdan yetişib. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən bu yöndə artıq müəyyən işlər həyata keçirilməkdədir. Məsələn, yuxarıda adını çəkdiyim 
"Xocalı soyqırımı" sənədli filmi ilə yanaşı, Azərbaycanın tarixi, mədəni abidələrinə həsr olunmuş ikinci bir 
sənədli film üzərində işlənilir. Bu sənədli filmdə də uzun illərdən bəri ermənilər tərəfindən talan edilmiş, 
dağıdılmış, yerlə yeksan olunmuş tarixi, mədəni abidələrimizdən, bütövlükdə həqiqətlərimizdən söhbət açılır.  
 
     

Kamil HƏMZƏOĞLU  
“525-ci qəzet”, 20 fevral 2008-ci il 
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Onların yeganə “təqsiri” azərbaycanlı olmaları idi 

 
O vaxtdan 16 il keçir. Lakin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ölkəmizin dilbər 

guşələrindən birində - Dağlıq Qarabağda baş verənləri xatırlayanda indi də adamın tükləri ürpəşir. Azərbaycan 
xalqının tarixinə qara hərflərlə yazılmış o dəhşətli gecədə Xocalı şəhəri yerlə-yeksan edilmiş, dinc əhaliyə 
vəhşicəsinə divan tutulmuşdu.  

Bütün sivilizasiya normalarına zidd olan bu qanlı aksiyanı erməni silahlı dəstələri keçmiş SSRİ-nin 
Xankəndidə yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı alayının hərbi qulluqçularından və zirehli texnikasından istifadə 
edilməklə törətmişdilər. Həmin alayın şəxsi heyətində milliyyətcə erməni olan 40-dan çox zabit və gizir vardı.  
Baş vermiş hadisənin mahiyyətinə varanda inanmaq olmur ki, özlərini insan adlandıran məxluq bu cür cinayət 
törədə bilərmiş... Yox və bir daha yox! 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadının və 63 uşağın həyatına son qoymuş, 
8 ailəni tamamilə məhv etmiş, 487 nəfərin şikəst olması ilə nəticələnmiş bu kütləvi qırğını törədənlər insan adı 
daşımağa layiq deyildir. Xocalı şəhərinin heç bir təqsiri olmayan 1275 sakini – qocalar, uşaqlar və qadınlar 
girov götürülmüş, bu insanlar ağlasığmaz işgəncələrə və təhqirlərə məruz qalmışdır. Girov götürülənlərdən 150 
nəfərinin, o cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyi hələ də məlum deyildir.  

Xocalı qırğınının 15 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ötən il qəbul etdiyi 
Bəyanatda Xocalı soyqırımı barədəki faciəli statistika belədir. Bu, XX əsrin ən dəhşətli cinayətlərindən biri idi.  
Bəşər tarixində soyqırımı aktları əvvəllər də olmuşdur: Xatın, Liditse, Oradur hadisələri bu qəbildəndir. Lakin 
Xocalı soyqırımının analoqu yoxdur: erməni cəlladları alman faşistlərindən də qəddarcasına hərəkət edərək, o 
vaxta qədər onilliklər boyu eyni dövlətdə yan-yana yaşadıqları xalqa silah çevirdilər. Sanki möcüzə sayəsində 
salamat qalmış sakinlərin, jurnalistlərin, hüquq müdafiəçilərinin yazdıqları materiallar, habelə Heydər Əliyev 
Fondunun sifarişi ilə buraxılmış nəşrlərdəki onlarca, yüzlərcə fakt bunu təsdiq edir. Bu yazıların hər sətirində 
qətlə yetirilmiş insanların əzablı ölüm səhnələri təsvir edilir. Onların yeganə “təqsiri” – azərbaycanlı olmaları 
idi.  

... Piyadaların döyüş maşınları və zirehli transportyorlar şəhər sakinlərini əzib keçirdi... Qocalara, 
qadınlara və uşaqlara yaxın məsafədən atəş açırdılar, əsir düşənlərin başlarının dərisini soyur, dırnaqlarını 
çıxarır, hətta ölülərə də əzab verir, onların gözlərini çıxarır, qulaqlarını kəsirdilər...  

Bir neçə konkret fakta müraciət edək...  
Xocalı sakinlərinin dediklərindən:  
Sənubər Ələkbərova: Biz meşədən keçib Ağdam tərəfə qaçarkən pusquya düşdük. Mən saysız-

hesabsız cəsədlər gördüm. Anamı gözümün qabağında güllələdilər, qızlarım Sevinc və Hicran yaralandı. Mənim 
özümə də güllə dəydi. Cavan qadınlar və uşaqlar qarın içində çırpınaraq can verirdilər...  
Canan Orucov: Mənim oğlumu güllələdilər. Onun 16 yaşı vardı. İki əkiz uşağı olan 23 yaşlı qızımı və 18 yaşlı, 
hamilə olan o biri qızımı girov götürdülər...  

Səriyyə Talıbova: Bizi erməni qəbiristanlığına gətirdilər... Şəhərimizdə sığınacaq tapmış 4 cavan 
mesxeti türkünün, habelə 3 azərbaycanlının bir erməni yaraqlısının qəbrinin üstündə başlarını bədənlərindən 
ayırdılar. Sonra uşaqlara öz valideynlərinin gözləri qabağında işgəncə verib öldürdülər. Cəsədləri buldozerlərlə 
kürüyüb dərəyə tökdülər. Əyinlərində milli ordunun forması olan iki azərbaycanlının gözlərini vintaçanla 
oydular...  

Xarici mətbuat səhifələrindən sətirlər:  
Fransalı jurnalist Jan-İv Yunet: Biz Xocalı faciəsinin şahidləri olduq, həlak olmuş yüzlərlə dinc 

sakinin – qadınların, uşaqların, qocaların, eləcə də Xocalını müdafiə edənlərin cəsədlərini gördük... Bu, dəhşətli 
mənzərə idi. Mən müharibələr haqqında, alman faşistlərinin qəddarlığı haqqında çox eşitmişdim. Lakin 5-6 yaşlı 
uşaqları, dinc əhalini qətlə yetirən ermənilər faşistləri də geridə qoymuşdular...  

Rusiyanın “İzvestiya” qəzetinin müxbiri V.Belıx: Ağdama vaxtaşırı cəsədlər gətirilir. Ermənilər həlak 
olmuş bu insanların cəsədlərinin müqabilində qarşı tərəfdən diri adamları girov götürürlər. Gecənin qaranlığında 
bu insanların çıxarılmış gözlərini, kəsilmiş qulaqlarını, dərisi soyulmuş, bədəndən ayrılmış başlarını görəndə 
adam dəhşətə gəlir. Bir neçə cəsədi kəndirlə bir-birinə bağlayıb zirehli transportyora qoşaraq sürümüşdülər. 
İşgəncələrin həddi-hüdudu yoxdur...  

“Sandi tayms” qəzetinin müxbiri: Erməni əsgərləri yüzlərlə azərbaycanlıya divan tutmuşlar... 
Ermənilər bu insanlara fasiləsiz atəş açır, sonra onları süngülərlə dəlik-deşik edir, bıçaqla doğrayırdılar. Bir 
oğlanın qulağı kəsilmişdi.  

“Vaşinqton post”un müxbiri: Cəsədlər arasında iki uşaq və üç qadın meyiti vardı. Onlardan birinin 
sinəsinə yaxın məsafədən atəş açılmışdır. Ağdam hospitalına gətirilmiş 120 qaçqının çoxunda süngü yarası 
vardı...  
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Parisdə çıxan “Le Mond” qəzetinin müxbiri: Şəhərdən qaçan qadınlara və uşaqlara yaxın məsafədən 
avtomat silahlardan atəş açılmışdır. Üç nəfərin başının dərisi soyulmuş, barmaqları kəsilmişdir.  
Londonda çıxan “Tayms” qəzetinin müxbiri yazırdı ki, onun gördüyü adamların çoxu eybəcər hala salınmış, 
balaca qızcığazın isə yalnız başı qalmışdır...  

Rusiyanın “Memorial” hüquq müdafiəsi mərkəzi də təsdiq etmişdir ki, ermənilər hətta ölüləri də 
təhqir edirdilər. Bu mərkəz bir azərbaycanlının diri-diri başının dərisinin soyulması faktını qeydə almış və 
xocalılıların həlak olması səbəblərini müəyyən etmək üçün məhkəmə-tibbi ekspertizası aparmışdı.  
Bütün bunları sadəcə oxuyanda da insanı dəhşət bürüyür...  

İngiltərə teleşirkətlərindən birinin hadisə yerində olmuş jurnalisti R.Patrik demişdir: “Xocalıda 
törədilmiş mənfur əməllərə dünya ictimaiyyətinin nəzərində heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz”.  
İndi isə bədnam erməni “ideoloqu”, bütün etik qanunları və Hippokrat andını pozmuş həkim və jurnalist, hər iki 
tərəfdən yüz minlərlə insanın taleyinin şikəst olması ilə nəticələnmiş ağılsızlıqların ilhamçısı və təşkilatçısı Zori 
Balayanın Xocalıda baş vermiş hadisələrə münasibəti ilə tanış olun. O, 1996-cı ildə çap etdirdiyi “Ruhumuzun 
canlanması” adlı kitabında Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımını şövqlə təsvir edərək yazır ki, 
hər bir erməni bu aksiyaya görə fəxr etməlidir. Bu sözləri oxuyanda dəhşətə gəlməmək mümkün deyil...  
Lakin həmin kitabın vicdan və insanlıq kimi hisslərdən uzaq olan müəllifinin açıqlamaları ilə tanış olanda bu 
dəhşət hissi daha da güclənir. Rusiyada yaşayan soydaşımız Cəfər Sadiq özünün “İddia müddəti sonsuzdur” adlı 
kitabında bədnam Balayandan sitat gətirir: “Xaçaturla mən ələ keçirilmiş evlərin birinə daxil olanda orada bizim 
əsgərlər 13 yaşlı türkü (yəni azərbaycanlını – red.) pəncərənin çərçivəsinə mıxlamışdılar. Sonra Xaçatur bu 
öldürülmüş uşağın cəsədini parçalayıb itlərə atdı. Axşam biz daha üç uşağın başına eyni oyunu gətirdik. 
Erməniləri sevən bir insan kimi mən öz borcumu yerinə yetirdim...”  

Mənə belə gəlir ki, bu cür hərəkətləri etməyə, sonra da bu barədə ağız dolusu danışmağa, öz 
hərəkətini guya vətənpərvərlik borcunun yerinə yetirilməsi kimi qələmə verməyə yalnız psixi cəhətdən sağlam 
olmayan məxluq qadirdir. Balayana gəldikdə isə, onun xüsusi müalicəyə ehtiyacı olmasını söyləmək çətindir. 
İnterpol tərəfindən beynəlxalq axtarışda olan Balayanı yəqin ki, müttəhimlər kürsüsü, millətlərarası ədavəti 
qızışdırdığına görə, törətdiyi qətllərə və bəşəriyyət əleyhinə başqa cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb edilmək 
gözləyir.  

İstər beynəlxalq, istərsə də dövlətdaxili hüquq normaları çərçivəsində insanları milli mənsubiyyət 
əlamətinə görə tamamilə və ya qismən məhv etmək niyyəti ilə əvvəlcədən düşünülmüş hərəkətlər edilməsi onu 
göstərir ki, Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələr soyqırımıdır. Bu hadisə bəşəriyyət tərəfindən 
əsl soyqırımı kimi tanınmalı, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz faciələrlə eyni səviyyədə qiymətləndirilməlidir. 
Planetimizin sağlam düşüncəli, sülhsevər insanları, sivilizasiyalı dövlətlər, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, dünya 
ictimaiyyəti bu acı həqiqəti bilməlidir. Lakin məsələ təkcə bununla bitmir - bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu 
cinayətə hüquqi qiymət verilməlidir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün gedişində baş vermiş 
hadisələrdə soyqırımının bütün əlamətləri vardır. Bu əlamətlər BMT Baş Məclisinin 1948-ci il dekabrın 9-da 
qəbul etdiyi və təxminən yarım əsr bundan əvvəl – 1961-ci ildə qüvvəyə minmiş Konvensiyada da təsbit 
edilmişdir.  

Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin və onların himayədarlarının Azərbaycan xalqına qarşı iki yüz ilə 
yaxın müddətdə həyata keçirdiyi etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı, bu siyasətin daha bir qanlı 
səhifəsi oldu. 1990-cı illərin əvvəlində Azərbaycanın fərasətsiz, səriştəsiz rəhbərləri isə, əslində, bu qanlı 
aksiyaya biganə yanaşmış, onun barəsində beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq üçün heç bir iş 
görməmişdi. Onlar, heç olmasa, Xocalı müdafiəçilərinin düşmənə qarşı mübarizədə sona qədər davam 
gətirməsindən, qəhrəmanlıqla vuruşaraq Vətənə sədaqət nümunəsi göstərməsindən də qeyrətə gəlməmişlər.  
Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda rəhbərliyə qayıdandan sonra erməni millətçilərinin 
xalqımıza qarşı törətdiyi dəhşətli cinayətlərin miqyası, o cümlədən Xocalı soyqırımı barədə həqiqət dünya 
dövlətlərinə, beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırıldı, bu cinayətə sərt hüquqi qiymət verilməsinin zəruri 
olması barədə qətiyyətli tələblər səsləndi. Bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu xətti əzmlə davam 
etdirir.  

Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü günlərində Azərbaycan xalqı soyqırımın günahsız qurbanlarının 
xatirəsini ehtiramla yad edərək, bir daha dünya xalqlarına və dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara ümid və 
inamla müraciət edərək, onları haqq-ədaləti müdafiə etməyə, Xocalı soyqırımını pisləməyə, onun təqsirkarlarını, 
təşkilatçılarını və icraçılarını məsuliyyətə cəlb etməyə çağırır.  

Cinayət cəzasız qalmamalıdır!  
AzərTAc  
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Türkiyənin Ədirnə şəhərində “Xocalı qətliamı həqiqətləri” mövzusunda 

konfrans keçirilmişdir 
 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Türkiyənin Ədirnə şəhərinin Xalq Təhsil Mərkəzində Türk 

Ocaqları Dərnəyi Ədirnə şöbəsinin təşkilatçılığı ilə “Xocalı qətliamı həqiqətləri” mövzusunda konfrans 
keçirilmişdir.  

Konfransda çıxış edən Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Səyyad Aran bildirmişdir ki, erməni 
lobbisinin illərlə aldatdığı insanlar artıq həqiqətləri görməlidirlər. Ermənilərin yalan faktlarla guya türklərin 
onlara qarşı qətliam törətdiklərini sübut etməyə çalışdıqlarını diqqətə çatdıran baş konsul demişdir ki, türklərə 
böhtan atmaq ermənilərin xislətində vardır. Halbuki, türk milləti heç bir zaman etnik azlıqları incidən 
hərəkətlərə yol verməmişdir.  

Səyyad Aran qeyd etmişdir ki, ermənilərin Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qətliam zamanı 
vəhşicəsinə öldürülənlərin 63-ü uşaq, 100-ü isə qadınlar olmuşdur. Təəssüf ki, dünya bu soyqırıma göz yumur. 
Azərbaycan və Türkiyə alimləri bu faktları bütün dünyaya anlatmalı, illər boyu ermənilərin aldatdığı insanlar 
artıq əsl həqiqətləri görməlidirlər. Baş konsul türk torpaqlarında əsrlər boyu sülh və ədalətin hökm sürdüyünü 
söyləmişdir.  

Konfransın sonunda Ədirnə valisi Nüsrət Miroğlu Səyyad Arana xatirə lövhəsi təqdim etmişdir.        
 

AzərTAc  
                                                                                                                                    20 fevral 2008-ci il 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

 49

 
Xocalı faciəsi ilə bağlı Rusiya Federasiyasının müxtəlif şəhərlərində 

anma tədbirləri keçiriləcəkdir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 26-da Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi Moskva şəhərindəki “Bakı” 

kinoteatrında Xocalı soyqırımına həsr edilmiş toplantı keçirəcək, faciə ilə bağlı sənədli film nümayiş 
etdirəcəkdir.  

Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyəti isə Sankt-Peterburq şəhərində anma tədbiri təşkil edəcəkdir.  
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, fevralın 26-da 
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin regional nümayəndəliklərinin təşkilatçılığı ilə Yekaterinburq, Samara, 
Vladivostok və digər şəhərlərdə də Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad olunacaq, faciə barədə 
ictimaiyyətə ətraflı məlumatlar veriləcəkdir.  

 
AzərTAc  
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Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Ukraynada və Belarusda da  

anılacaqdır 
 

AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 26-da Ukrayna Azərbaycan Konqresinin təşkilatçılığı ilə Xocalı 
faciəsinin 16-cı ildönümü ilə əlaqədar Ermənistanın bu ölkədəki səfirliyinin, eləcə də ATƏT-in Ukraynadakı 
nümayəndəliyinin önündə piket keçiriləcək, Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamə səsləndiriləcəkdir.  
Aksiyada Ukraynanın digər şəhərlərindən gəlmiş soydaşlarımız da iştirak edəcəklər. Həmin gün Kiyev 
şəhərində Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümünə həsr edilmiş “dəyirmi masa” təşkil olunacaqdır.  
Bundan başqa, Ukraynanın Xarkov, Donetsk, Dnepropetrovsk və digər şəhərlərində faciənin ildönümü ilə 
əlaqədar dəyirmi masalar və anma mərasimləri keçiriləcəkdir.  

Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirmişlər ki, Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Belarusda da anılacaqdır. Fevralın 26-da Minsk şəhərində Azərbaycanın 
Belarusdakı səfirliyinin və Belarus Azərbaycan İcmaları Konqresinin təşkilatçılığı ilə “Juravlinka” 
Kompleksində Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimi, “dəyirmi masa” keçiriləcək, 
Xocalı soyqırımına həsr olunmuş sənədli film nümayiş etdiriləcəkdir.  

 
AzərTAc  
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“Təfəkkür” Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümünə 

həsr edilmiş tədbir keçirilmişdir 
 

AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 20-də “Təfəkkür” Universitetində “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” 
İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümünə həsr olunmuş mərasim keçirilmişdir.  
İctimai Birliyin sədri Şamil Ələkbərli demişdir ki, təşkilatın yaranmasında qarşıya qoyulan məqsəd erməni 
faşistləri və onların havadarları tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri dünya 
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq, beynəlxalq təşkilatlar, xarici ölkələrin parlamentləri tərəfindən bu faciəyə 
hüquqi qiymət verilməsinə nail olmaqdır.  

Tədbirdə əsrlər boyu xalqımıza qarşı qəsbkarlıq siyasəti aparan ermənilərin torpaqlarımızda 
törətdikləri dəhşətli faciələrdən söz açılmışdır.  

“Təfəkkür” Universitetinin tələbələri, soyqırımın şahidləri 1992-ci ilin fevralında erməni 
terrorçularının Xocalı sakinlərinə qarşı vəhşi əməllərindən bəhs etmişlər.  

Çıxışlarda erməni millətçilərinin əsrlər boyu Azərbaycan torpaqlarında xüsusi qəddarlıqla törətdikləri 
qanlı cinayətlərdən, xalqımızın başına gətirdikləri müsibətlərdən danışılmış, ümummilli lider Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verildiyi vurğulanmışdır. Natiqlər haqq və 
ədalətin gec-tez qalib gələcəyini söyləmiş, gəncləri tariximizin bu qanlı səhifəsini unutmamağa çağırmışlar.  
Tədbir iştirakçıları Milli Məclisə müraciət qəbul etmişlər.  

 
AzərTAc  
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Xocalı soyqırımından 16 il keçir 

SƏKKİZ GÜNLÜK ŞƏHİD ÖMRÜ 
 

Erməni təcavüzkarlarının Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi qırğın nəticəsində 613 
nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca həlak oldu, 1275 dinc sakin əsir götürüldü, 150 nəfər itkin düşdü, 
487 nəfər əlil oldu... 

Bu yazıda sizə düz səkkiz gün vəhşi erməni “boyevik”lərinin əlində əsir qalmış, günün hər anında 
təhqir və işgəncələrə məruz qalaraq ölümlə göz-gözə dayanmış, bu müddətdə diriykən şəhid olmuş rabitəçi qızın 
dəhşətli xatirələrini təqdim edirik.  

Hər kəlməsindən hüzn yağmaqla bərabər, həm də təpədən dırnağadək silahlanmış böyük bir orduya - 
erməni-rus hərbi birləşmələrinə qarşı igidliklə döyüşmüş xocalıların qəhrəmanlığını göz önünə gətirən bu 
söhbətin sahibi 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-a keçən gecə sözün əsil mənasında soyqırıma məruz qalmış 
Xocalı sakinlərindən biri - o vaxt şəhər rabitə qovşağının telefonçusu işləmiş Dürdanə Allahverdi qızı 
Ağayevadır. 

Dürdanə Ağayevanı çox axtarmalı olmadıq. Öyrəndik ki, o, Əzizbəyov Telefon Qovşağının Buzovna 
qəsəbəsində yerləşən 53 saylı ATS-də elektromontyor işləyir və elə ATS-in binasındaca məskunlaşıb. 

Söhbətimizin əvvəlində Dürdanə xanım Dağlıq Qarabağın Xankəndi və Əsgəran şəhərləri arasında, 
magistral yolun və Qarqar çayının kənarında, dağların əhatəsində yerləşən Xocalının 1988-ci ildən başlanan 
qara günləri barədə, ermənilərin Xocalıya tez-tez hücumundan, xocalıların mərdliklə müqavimət göstərdiyindən 
ermənilərlə əhatə olunmasına baxmayaraq yalnız aeroportun hesabına illərlə dözən Xocalı sakinlərinin 
qeyrətindən, igidliyindən və çəkdikləri müsibətlərdən danışdı, soyqırım baş verdiyi 25 fevral gününə qədər o 
vaxt ölkəyə rəhbərlik edən və rəhbərlik etmək iddiasında olanlar tərəfindən aldadıldıqlarından söz açdı... 

Hıçqırıq boğa-boğa danışan Dürdanə deyirdi: 
- Fevralın 25-də heç kim yatmamışdı, bütün xocalılar ayaq üstə idi. Başqa cür mümkün də deyildi, 

düşmən qapımızın ağzında idi, pulemyot, tank, top səslərindən qulaq tutulurdu...  
 
Heç kim Xocalını tərk etməmişdi  
O günə qədər tək-tək qoca, uşaq və xəstələr şəhərdən çıxarılsa da, demək olar ki, bütün xocalılar 

şəhərdə idi. Çünki hər gün, hər an təhlükə gözləyən bu insanlar düşmənin susdurulacağına, təhlükənin 
sovuşacağına ümid edirdilər. Hamının ümid yeri isə rabitə evi idi... 

Elektrik enerjisindən məhrum edilmiş Xocalıda yalnız poçt binasında işıq yanırdı. Bu da dizel-
generatorun hesabına idi... Rabitə qovşağının rəisi Cavid Əliyev bir televizor gətirib poçtun həyətinə qoymuşdu, 
həyət gecə-gündüz əli silah tuta bilməyən qocalarla, qadınlarla dolu olardı, hamı televiziyadan müjdə-xilas 
müjdəsi gözləyirdi... 

Son günlər isə Bakı, Ağdam, Şuşa istiqamətində yeganə əlaqəmiz telefon və ratsiya ilə mümkün idi. 
Gündə bir neçə dəfə, elə olurdu 10-15 dəfə Bakıdan, Ağdamdan, Şuşadan zəng edirdilər, bizə-

xocalılara təskinlik verirdilər...  
Həmin gecə - fevralın 25-də də vədlər verildi, Əsgəran yolunun açılacağına söz verdilər. Bu, sonuncu 

vədlər imiş, yalançı vədlər... 
 
Xocalını cəhənnəmə döndərdilər 
... Axşam saat 8-9 olardı, şəhərin kənarında fasiləsiz atışma gedirdi. Ermənilər yenə hücum etmişdilər. 

Bizimkilər isə müdafiə olunurdular. Avtomat və pulemyotlar şaqqıldayırdı, amma hələ “alazan”, top, tank yox 
idi... Təxminən saat 10-dan sonra vəziyyət ağırlaşdı, qocalar, qadınlar, uşaqlar zirzəmilərə dolmuşdu, toplardan, 
tanklardan atılan güllələr evləri dağıdırdı... 

Xəbər gəldi ki, aeroportu ermənilər aldı. Artıq saat 12-dən keçmişdi...Gecə yarı saat 1-2 radələrində 
hamı şəhərdən çıxmağa başladı... Artıq Xocalıda dayanmağın mümkün olmadığını başa düşdük və biz də 
çıxdıq... 

Qarlı-şaxtalı qış gecəsində üzü Qar qar çayına tərəf getdik, çayın buz kimi suyundan keçib meşələrə 
girdik... Fikrimiz qarlı dağları aşıb Ağdam istiqamətində hərəkət etmək idi... Qayıdıb Xocalıya tərəf baxdım, 
bütün şəhər yanırdı, alov göylərə yüksəlir, bizim dayandığımız ərazini də işıqlandırırdı... Xocalını cəhənnəmə 
döndərdilər... 
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Qarşıda pusqu varmış 
...Qıp-qırmızı güllələr qaranlıq gecədə dəhşətli vahimə yaradır, hər tərəfə səpələnirdi. Alazan, top, 

tank atəşlərindən qulaq tutulur, insanların çığırtısından tük ürpənirdi... 
Biz buz bağlamış qarlı cığırlarla, daş-kəsəkli, uçurumlu dağ ətəyilə sürünə-sürünə irəliləyirdik. Biz 

aşağı ilə, çay boyu gedə bilməzdik, yəni Əsgəranın yaxınlığından keçə bilməzdik. Ona görə də çayın sağ 
tərəfində dağa çıxmalıydıq. Elə bilirdik o tərəfdə ermənilərlə qarşılaşmarıq... 

... Dəstəmiz böyük idi, anam və nənəm də mənim yanımda idi. Rəhmətlik Əlif Hacıyev, Tofiq 
Hüseynov və əli silahlı başqaları camaatı müşayiət edirdilər, gah irəli, gah geri qaçır, hamıya kömək 
göstərirdilər. Sonradan Milli Qəhrəman adı verilmiş rəhmətlik Aqil Quliyev ağır yaralı idi, onu odeyalın 
arasında aparırdılar, tez-tez bizə deyirdi ki, “tez olun, qızlar, siz tez gedin, qaçın qurtarın”. 

Əlif də, Tofiq də deyirdilər ki, bizi tutsalar da, başımızı kəssələr də, doğrasalar da eybi yoxdur, təki 
heç bir qız-gəlinimiz əsir düşməsin...  

... Nə qədər ehtiyatla, sakit-sakit getsək də qayalıqdan, uçurumdan düşüb ölənləəədə vəəəədi.  
Sürüşə-sürüşə, sürünə-sürəəəəəəəəəələyirdik. Hava işıqlaşmağa başlayırdı. Qara qaya adlanan yerə 

çatmışdıq. Atışma başladı. Camaat pərən-pərən düşdü. Hər kəs qurtulmağa çalışırdı. Mən də sürünürdüm. 
Gördüm ki, yerdə atılmamış avtomat güllələri var. Onları sumkaya yığırdım ki, lazım olar... 

...Biz 5-6 nəfər bir qayanın dalına girmək istəyirdik. Ayağımda istilik hiss etdim. Mənə güllə 
dəymişdi, hüşumu itirirdim... Başımı qaldıranda bir az geridə qaldığımı gördüm. Sürünüb onların yanına getdim. 
Bu zaman yanımızdakı hamilə qadının qarnına güllə dəydi. Dəhşət idi... Sən demə ermənilər bizi görürlərmiş... 
Gördüm ki, qardaşım da burdadır. O mənə dedi ki, qorxma, sakit dayan. Bu an qardaşımın böyrünə güllə 
dəydi...Başımı qaldıranda 2 metr kənarda dayanmış silahlı erməniləri gördüm...Dedilər ki, durun ayağa, sizi 
öldürməyəcəyik, siz bizə diri lazımsız. Həmin an elə bildim ki, yuxudayam... İnana bilmirdim ki, erməni əlinə 
düşdük... 

Qardaşım, mən, arvadı öldürülən Valeh, bir gəlin, bir də yanında 5 yaşlı oğlu olan kişi idi. Bizi 
yaralarımızdan qan axa-axa düz Əsgərana qədər apardılar. Şumluğun, palçığın içi ilə yıxıla-yıxıla getdik... 

Əsgərana çatanda erməni qadınları bizi daşa basdılar...Ətrafda o qədər əsgər, tank, BTR gördüm ki, 
dəhşətə gəldim. Bunların nə qədər silahı varmış, ilahi! Bizimkilər isə 1 BTR, 1 BMP ilə döyüşürmüşlər 
bunlarla... 

...Bizi “pojarnı” deyilən binanın kameralarına saldılar. Mən elə bilirdim ki, tutulan təkcə bizik, sən 
demə bizim camaatın çoxu burda imiş. Bütün kameralar, dəhlizlər, zirzəmilər bizimkilərlə dolu idi. Sonra bizi 
ayırdılar, kişiləri başqa kameralara, qadınları isə böyük bir otağa yığdılar...Təxminən 35-40 nəfər qadın idi... 

“Mən diriykən şəhidiydim” 
Danışmaq çətindir... Başımıza gələnləri təsvir etmək mümkün deyil... Təhqirlər, əzablar, işgəncələr 

başladı... Kimin üstündə, çantasında qızılı, pulu vardı aldılar. Ortaya bir vedrə qoydular, bir-bir aldıqlarını 
vedrəyə atırdılar. Mənim çantamdan avtomat güllələri çıxdı... Bunun nə demək olduğunu başa düşürsünüzmü? 
Güllələri sifətimə çırpdılar. Məni başımı kəsməklə hədələyib təhqir etdilər... 

Axşam “boyeviklər” içəri girdilər, fonarın işığını üstümüzə tutub uşaqlı qadınları apardılar. Sonradan 
dedilər ki, onları aparıb benzinə dəyişiblər.. 

Altı-yeddi qadın qalmışdı. Səhərə yaxın içəri girdilər, bizi aparmağa gəlmişdilər. Mən qapının 
arxasında gizləndim, içəri çox qaranlıq idi... Hamını apardılar, mən təkcə qaldım... İşıqlaşanda gördüm ki, 
palçığın içində oturmuşam. Qardaşımı qoyub gələ bilmədim. Özümü yox, onu fikirləşirdim...  

Otaqda tək qaldım. Bildilər ki, mən qalmışam. Nələr gəldi başıma, hansı işgəncələri gördüm... Düz 
səkkiz gün tək, qaranlıq və soyuq kamerada ac-susuz qaldım. Bir dəfə yazığı gələn kimsə mənə vedrədə qar 
suyu verdi.. 

Saqqallıların biri gəlib, o biri gedirdi... Hamısı da döyür, söyürdü... O səkkiz günün hər birində yüz 
dəfə ölüb dirilirdim. Mən diriykən şəhidiydim! Danışa bilmirəm, başıma gələnlərin heç yarısını da deyə 
bilmirəm... Səkkiz gündən sonra məni və qardaşımı istədikləri qədər benzinə dəyişdilər... Mən Ağdamdan Əli 
Bayramlıya, ordan da Bakıya gəldim... Doğmalarımla tapışdım, hərbi hospitalda ayağımdakı gülləni çıxardılar... 

Səkkiz gün! Səkkiz günü diri-diri şəhid ömrü yaşamış Dürdanənin dediklərini dinləmək belə, əzabdır, 
işgəncədir! Vəhşiləşmiş erməni “boyevik”lərinin əlində köməksiz, amma kişi qeyrətli türk qızının hansı 
işgəncələrə dözdüyünü təsəvvür etmək də bir sinə dağıdır... Yazdıqlarımız isə onun əzablarının heç mindən 
birini də ifadə edə bilməz...  

“Bu gün qürur hissi duyuram ki, son dəqiqəyə qədər Vətən uğrunda çalışmışam” - deyən “Fədakar 
rabitəçi” Dürdanə Ağayevanın yalnız bir həsrəti var - Qarabağ həsrəti! 

Camaləddin Dostəli 
“Rabitə dünyası”, 21 fevral 2008-ci il 
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Xocalı soyqırımı- müasir tarixinin ən dəhşətli faciəsi 

 
Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının tarixində ən dəhşətli səhifələrdəndir. Dünya tarixində isə 

analoqu olmayan dəhşətli bir faciədir. Bu soyqırımdan 16 il keçməsinə baxmayaraq, bu faciə Azərbaycan 
xalqının yaddaşından silinməyib. Vaxt keçdikcə, illər ötdükcə, əsrlər keçdikcə Xocalı faciəsi nəsildən-nəsilə 
ötürüləcək. Xocalı faciəsi XX əsrin ən dəhşətli faciəsidir. 

 
AMEA-nın müxbir üzvü, tarixçi-alim Qasım Hacıyev: 
- XX əsrin əvvəllərində, 1905-1920-ci illərdə erməni-müsəlman qırğınları olub. Ondan sonra 1918-ci 

ildə ermənilər tərəfindən azərbaycanlılar soyqırıma məruz qalıb. Amma əsrin axırlarında bütün bəşəriyyətin 
gözü qabağında, dünya xalqlarının mədəni irslə məşğul olduğu bir dövrdə vəhşi ermənilər Azərbaycan xalqının 
başına elə dəhşətli bir faciə gətirdi ki, bunu əsrlərlə unutmaq mümkün deyil. Bu hadisə 1992-ci ilin fevral 
ayında başladı. O vaxtkı Xankəndində Rusiyanın 366-cı qvardiya motoatıcı alayının köməkliyi ilə erməni 
quldur dəstələri Azərbaycanın ən qədim diyarlarından biri olan qədim Gədəbəy mədəniyyəti üzərində inkişaf 
edən Xocalı şəhərinə hücum etdilər. Fevral ayının 26-da gecə başlanan bu faciə nəticəsində rəsmi məlumatlara 
görə, 613-ə qədər adam qətlə yetirildi, 1271 dinc sakin girov götürüldü, 150 min adamın taleyi məlum olmadı 
1000 nəfər dinc sakin müxtəlif dərəcəli xəsarət aldı. Azyaşlı uşaqlar, ahıl qadın və kişilər, əhalinin müxtəlif 
təbəqələrindən olan adamlar bu vəhşiliyin qurbanı oldu. 

Xocalı soyqırımı vaxtdı elə dəhşətli hadisələr oldu ki, bunu dilinə gətirə belə mümkün deyil. Anaların 
gözü qarşısında uşaqlar yandırıldı, ölmüş, yaralı adamların əzaları kəsildi, deşildi, işgəncələr verildi, doğrudan 
da, bu, ən dəhşətli faciələrdən biri oldu. Xocalı faciəsindən danışanda bir məsələni unutmamalıyıq ki, bu gün 
dünyanın gözü qarşısında vəhşi hərəkətlərin baş verməsi və hadisəyə bu günə qədər düzgün qiymət verilməməsi 
insanda ikrah hissi oyadır. Buna Avropa ölkələrinin, dünya xalqlarının biganəliyi, cinayəti təşkil edən Rusiyanın 
alçaqcasına ört-basdır etməyi adamda çox böyük hiddət yaradır. Xocalı faciəsi zamanı ölən və yaralananların 
çoxusunun meyidlərini belə çıxarmağa vəhşi ermənilər imkan belə vermədilər.  

Ümumiyyətlə, Xocalı faciəsi haqqında danışmaq çox ağırdır. Son dövrlərdə bu haqda çoxlu kitablar 
yazılıb, məqalələr dərc olunub, qətlə yetirilən, yandırılan uşaqların şəkilləri çap edilib. Bütün bunları xatırlamaq 
çox ağırdır. Bu faciə mətbuat orqanları, kitablar vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır. Tarixi 
araşdıranda sübut olunur ki, Xocalı faciəsi və digər qətliamlar Ermənistanın Azərbaycana torpaq iddialarının 
nəticələridir. Ermənilərin XIX əsrdən sonra Qafqaza, Qarabağa köçürülməsindən sonra Rusiyanın köməyi ilə 
burada erməniləşdirmə siyasəti yeridilir. Ermənilərə arxa duran bəzi irticaçı qüvvələrin və ermənilərin özünün 
lobbisi din xadimlərinin rəhbərliyi ilə həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasətinin nəticəsi idi ki, Azərbaycan 
torpaqlarında özlərinə dövlət yaratsınlar, yerdə qalanını da işğal etsinlər. İrəvan şəhərinin ermənilərə güzəştə 
gedilməsi, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması ermənilər üçün həddindən artıq gözlənilməz güzəşt 
olduğuna görə, onların iddiaları, iştahaları artdı. Azərbaycanın yerdə qalan ərazilərini tədricən öz ərazilərinə 
birləşdirdilər.  

Birmənalı olaraq demək istəyirəm ki, Xocalı faciəsi kimi dəhşətli bir faciəni dünya ictimaiyyətinə, 
beynəlxalq aləmə olduğu kimi çatdıra bilməmişik. Hətta onu da deyim ki, Xocalı faciəsindən xeyli əvvəl 
Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsin Qarabağa gəlmişdi. Orada onun çıxışları, ermənilərə verdiyi vədlər də 
məlumdur. Bu faciədən bir az sonra B.Yeltsin Moskva mətbu orqanlarına qəti olaraq tapşırdı ki, Xocalı faciəsi 
və Qarabağda olan hadisələr barədə bir kəlmə belə Rusiya mətbuat orqanlarında yayınmamalıdır. O vaxtı bizim 
mətbuat orqanlarında Xocalıda 45 nəfərin öldürüldüyü bildirilirdi. Neçə gündən sonra qonşu dövlətlərin - 
Türkiyə və digər dövlətlərin, eləcə də, Azərbaycandakı qeyrətli mətbuat işçilərinin çıxışlarından sonra bu 
faciənin üstü açıldı, dünyaya bəyan olundu. Amma bu günləri birmənalı demək olar ki, dünya ictimaiyyətinə bu 
faciənin ağırlığını, dəhşətlərini olduğu kimi çatdıra bilməmişik.  

 
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, tarixçi-alim Musa Quluzadə:  
- 1988-ci ildən Ermənistan Azərbaycanın qədim əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağı əldə etmək üçün 

bütün vasitələrdən istifadə etməyə başladı. Təbii ki, tarixi faktlarla bütün dünya bilir ki, ermənilər Qafqaza, 
Azərbaycan ərazisinə, o cümlədən, indiki Ermənistanın yerləşdiyi ərazilərə də sonradan gəlmə və köçmədirlər. 
Bu işdə ən çox rus çarizmi daima çalışıb ki, burada erməni, daha doğrusu, xristian dövlətini yaratsın. Ermənilər 
Azərbaycanın ən yaxşı yerlərində Dağlıq Qarabağda, Şamaxıda, Gəncədə, Göyçədə, Naxçıvanda və başqa 
yerlərdə özlərinə şərait yaratdılar. İstər Türkiyədə, istər Azərbaycanda yaşayan ermənilər öz casusluq hərəkətləri 
ilə çarizmə xidmət etməyə başladılar. 
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Bu barədə çox yazılıb, deyilib. Bunlarında əsasını Prezidentimiz cənab İlham Əliyev qoyub. O, 
bölgələdə çıxışında göstərdi ki, indi ermənilərin yaratdıqları respublika və ərazilər də azərbaycanlılarındır. 
Tarixi faktlar göstərir ki, İrəvan şəhəri də Azərbaycanın olub. Hələ cümhuriyyət dövründən ermənilər 
Azərbaycana qarşı torpaq iddiasında olub, qırğınlar törədiblər. Ermənilərin 1988-ci ildən başladığı torpaq 
iddiaları böyük faciələrlə nəticələndi. Onlar Azərbaycanın əzəli torpaqlarını ələ keçirmək üçün bütün vasitələr əl 
atmışdılar. İlk əvvəl Qorbaçovu ələ aldılar. Həmçinin, həmin dövrlər erməni lobbisi də onlara kömək etməyə 
başladı. 1988-ci ildə Ermənistanda olan bütün azərbaycanlılar köçrüldülər. Baş verən hadisələr də o zamankı 
hakimiyyətin səhlənkarlığı, səriştəsizliyi ucbatından oldu.  

Belə bir səriştəsizlik nəticəsində soyqırım-Xocalı faciəsi baş verdi. Artıq bu faciə tarixə həkk olunub. 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə ermənilər 
Xocalıya 4 tərəfdən hücum etdilər. Nəticədə burada əsil soyqırım baş verdi. Xalqımızın mərd oğul və qızları 
erməni faşistlərinə qarşı mübarizəyə qalxdı, son damla qanlarına qədər vuruşsalar da, lakin o gücün qarşısında 
onlar tab gətirə bilmədi. Evindən-eşiyindən, doğma şəhərindən baş götürüb qaçan ailələr öz körpə uşaqlarını 
götürüb soyuğa baxmadan hara gəldi üz tutdular. Meşədə, çöldə də erməni vəhşilərinə rast gələrək, qətlə 
yetirildilər.  

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə ikinci dəfə qayıtdıqdan sonra 1993-cü ildə bu 
faciəyə siyasi qiymət vermək üzərində dayandı. O, bu faciəni törədənləri ifşa etmək və dünyaya yayılması üçün 
çox böyük işlər gördü. Bu faciəni hər il fevralın 26-da xüsusi qeyd olunması üçün xüsusi tapşırıq verdi. Bu 
faciəni dünya xalqlarına, ölkələrinə çatdırmaq üçün, demək olar ki, çox işlər gördü. Ermənilər Xocalı çöllərində 
ölən, qətlə yetirilən azərbaycanlıları dünya xalqlarına özləri kimi təqdim edirlər. Buna aid kitablar, kitabçalar, 
sərgilər düzəldirlər. Dünyadakı erməni lobbisi, xristian dövlətləri, təbii ki, bunlara kömək edir. Amma 
Azərbaycan tarixçiləri, ədibləri bu sahədə qələmini yerə qoymur. Demək olar ki, Avropanın bütün ölkələrində 
sərgilər keçirilir, filmlər göstərilər. Bu filmlərdə Xocalı faciəsinin əsil mahiyyətini dünya ictimaiyyətinə 
çatdırmaq üçün böyük işlər görülüb. Ancaq tək hadisə baş verən günləri yox, bütün il boyu bu mübarizə davam 
etməlidir. Yəni dünya ictimaiyyətində erməni obrazını yaratmağa çalışmalıyıq. Bir azərbaycanlı kimi hər bir 
vətəndaşın qarşısında duran budur. Təbii ki, bütün yaralar sağalacaq, amma tarix ötsə də Xocalı faciəsi yaddan 
çıxmayacaq. Əbədi düşmənimiz olan ermənilərə həmişə nifrət gözü ilə baxacağıq.  

 
Politoloq Elçin Mirzəbəyli:  
- Xocalı faciəsi nəinki Azərbaycan xalqının tarixində, ümumiyyətlə, bəşəriyyətin tarixində ən ağır 

cinayətlərdən biridir. Faciənin baş vermə səbəbləri, eyni zamanda, günahsız insanlara qarşı həyata keçirilən ağır 
cinayətlər sübuta yetirir ki, bu vəhşiliyin analoqu yoxdur. Xocalı faciəsinin məhz soyqırım olduğunu sübuta 
yetirən bir neçə amillər var. Yəni soyqırım prosesi beynəlxalq hüquqda deməyə əsas verir ki, Xocalı faciəsi 
qəsdən, milli mənsubiyyətinə görə törədilmiş cinayətdir, etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsidir. Bunun 
soyqırım olması göz qabağındadır. O ki qaldı Xocalı faciəsinin bütün dünyada tanıdılmasına, hesab edirəm ki, 
bu məsələyə birmənalı yanaşmaq olduqca çətindir.  

Təbii ki, görülən işlər göz qabağındadır. Bu istiqamətdə kifayət qədər addımlar atılıb. Dövlət öz 
əlində olan bütün resurslarından, diplomatik kanallardan, Azərbaycan diasporunun gücündən istifadə edərək 
Xocalı faciəsini bütün dünyada tanıdılmasına səylər göstərir. Haaqada açılacaq Xocalı soyqırımına ucaldılmış 
abidənin özü də hesab edirəm ki, atılan addımların tərkib hissəsi kimi çox böyük önəm daşıyır. Çünki bildiyimiz 
kimi, beynəlxalq tribunal da Haaqada yerləşir və zaman gələcək Azərbaycan xalqının qanına əli bulaşmış hərbi 
cinayətkarlar məhkum olunacaqlar və biz bunun şahidi olmuşuq. Yəni, Nurberq prosesini faşizm üzərində, 
yaxın dövrlərdə serb lideri Minoxeşiviçlə bağlı olan və digər hərbi cinayətlərlə bağlı olan prosesləri xatırlamaq 
lazımdır. Zaman gələcək həmin o cinayətkarlar və bu gün Ermənistanda hakimiyyətdə olan şəxslər də həmin o 
tribunalın qarşısında dayanmalı olacaqlar. Təbii ki, bu istiqamətdə atılan addımları dəyərləndirmək lazımdır. 
Məsələdə məsuliyyət təkcə dövlətin üzərinə düşmür, bu bütövlükdə Azərbaycan dövləti və ictimaiyyətin 
birlikdə olan problemidir. Bu gün ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların da, QHT-in də, mətbuatın da bir 
nömrəli problemi Xocalı faciəsidir. Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən digər cinayətlərin bütün dünyada 
tanıdılması ilə bağlı olmalıdır. Bunun üçün müxtəlif yollar var.  

Təəssüf ki, bir çox hallarda təbliğatımızın əsas hissəsini ölkənin daxilinə yönəltmişik. Bəzi hallarda 
bu və ya digər şəkildə xaricə səfər edəndə və yaxud hansısa bir tədbirdə çıxış edəndə insanlar öz fəaliyyətlərini 
əsasən ölkənin daxili siyasəti üzərində qururlar. Bu kökündən yanlışdır. Əyani şəkildə iş aparılmalıdır. Heç kim 
burada özünün nə isə qazanacağını, siyasi dividend və ya başqa amilləri düşünməməldirlər. Çünki bu, ilk 
növbədə, milli faciəmizdir. Bu gün türk dünyasına qarşı əsassız yalanlarla çıxış edən, Azərbaycan ərazilərinin 
20 faizin öz işğalı altında saxlayan Ermənistana qarşı informasiya müharibəsində əlimizdə olan ən tutarlı 
silahdır.  
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Xocalı faciəsi təkcə Azərbaycan üçün mübarizədə motiv deyil, bu, eyni zamanda, Türkiyənin özü 
üçün də çox böyük motivdir. Müxtəlif istiqamətdə işlər görmək olar. Avropa, Qərb dövlətlərinin mətbuatı ilə, 
diplomatik nümayəndəliklərlə, siyasətçilərlə yaxından işləmək, ictimaiyyəti məlumatlandırmaq lazımdır. Bu, 
çox qlobal prosesdir və bunu qısa bir müddət ərzində həyata keçirmək olduqca çətindir. Zaman lazımdır. Bu 
zamandan da dəyərli istifadə edib, xalqımızın başına gətirilən faciələri, o cümlədən də, Xocalı soyqırımının 
bütün dünyada tanıdılmasına nail olmalıyıq.  

 
Sevinc NƏZƏROVA 

“Səs”, 21 fevral 2008-ci il 
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Dünyanın 60-dək şəhərində Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü 

ehtiramla anılacaqdır 
 
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, 

Azərbaycan diaspor təşkilatları Xocalı faciəsini daim diqqət mərkəzində saxlayırlar.  
Hər il Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar nümayişlər, konfranslar keçirilir, sərgilər təşkil edilir. Türk diaspor 
təşkilatları da Azərbaycan həqiqətlərinin, xüsusilə Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında 
mühüm rol oynayırlar. Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü münasibətilə dünyanın 60-dək şəhərində keçiriləcək 
anım tədbirlərinin əksəriyyəti türk diaspor təşkilatlarının iştirakı ilə təşkil olunacaqdır.  

FRANSA: Fevralın 23-də Strasburq şəhərindəki Brogli meydanında (Place Broglie) Strasburq 
Azərbaycan Evi, Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti, Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti, Fransadakı 
Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası, bu ölkədəki digər türk və Azərbaycan təşkilatları birgə mitinq 
keçirəcəklər. Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümünə həsr olunan mitinqdə günahsız Azərbaycan xalqına qarşı 
törədilmiş vəhşiliklərdə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın şəxsən iştirakı vurğulanacaq, onun 
Beynəlxalq Tribunala verilməsi tələb ediləcəkdir. Bundan əlavə, mitinqdə Xocalı faciəsinin tam əks olunduğu 
ingilis və fransız dillərində kitablar, eləcə də soyqırımı ilə bağlı fransız dilində xüsusi olaraq hazırlanmış qəzet 
paylanacaqdır. Aksiyanın sonunda qəbul olunacaq qətnamə Avropa İttifaqı və Avropa Şurasının məsul 
şəxslərinə təqdim ediləcəkdir.  

HOLLANDİYA: Fevralın 24-də Hollandiyanın Haaqa şəhərində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş 
abidənin açılışı olacaqdır. Elə həmin gün Haaqada “Ana Vətən” Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyəti 
Ədalət Divanının kitabxanasında Xocalı faciəsinə həsr olunmuş 16 cilddən ibarət kitabın təqdimat mərasimini 
keçirəcəkdir. Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi də Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar anım 
mərasimi təşkil edəcəkdir.  

ALMANİYA: Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi fevralın 24-də Maynts şəhərində Maynts Azərbaycan 
Cəmiyyəti, Berlində Azərbaycan Cəmiyyətləri Federasiyası və Koblents şəhərində “Bakı” Mədəniyyət 
Cəmiyyəti tərəfindən yad ediləcəkdir.  

BÖYÜK BRİTANİYA: Fevralın 25-də London Kaspian-Xəzri məktəbində, fevralın 26-da isə London 
Azərbaycan Gənclər Klubu Xocalı faciəsi ilə əlaqədar anım mərasimi keçirəcəklər.  
İSVEÇ: Fevralın 24-də Stokholmdakı Sergelstorg meydanında və İsveç parlamentinin binası qarşısında bu 
ölkədəki Durna, Qarabağ, Haray, 22 may Təbriz, Ulduz, Odlar Yurdu və digər Azərbaycan diaspor təşkilatları 
etiraz mitinqi keçirəcəklər. Fevralın 25-də Höteborq Kulturhuset Mədəniyyət Mərkəzində, ertəsi gün isə 
“Apple” hotelinin konfrans zalında “Qanlı 26 fevral” mövzusunda seminar təşkil ediləcəkdir. Fevralın 26-da 
həm də İsveçdəki Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları birlikdə Höteborqun mərkəzi meydanında Xocalı 
faciəsi ilə əlaqədar etiraz aksiyası keçirəcəklər.  

DANİMARKA: Danimarkada fəaliyyət göstərən “Xəzər” Cəmiyyəti Xocalı faciəsinə həsr olunacaq 
anım mərasimi üçün soyqırımı əks etdirən fotostend hazırlayacaqdır.  

AVSTRİYA: Fevralın 26-da bu ölkədəki “Avstriya Azərbaycan Akademik Birliyi” Azərbaycanın 
Vyanadakı səfirliyi ilə birlikdə anım mərasimi keçirəcəkdir.  

MOLDOVA: Faciənin 16-cı ildönümü günü Moldova Azərbaycanlıları Konqresi Azərbaycanın bu 
ölkədəki səfirliyi ilə birlikdə Kişinyovdakı Millətlər Evində soyqırımı qurbanlarının anım mərasimini təşkil 
edəcəkdir. Moldovadakı diplomatik korpusun, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin, dövlət rəsmilərinin və 
digər xalqların diaspor təşkilatları təmsilçilərinin iştirak edəcəkləri tədbirdə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş 
film nümayiş etdiriləcək və fotosərgi təşkil olunacaqdır.  

ÇEXİYA: Fevralın 28-də Azəri-Çex Cəmiyyəti Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi ilə birlikdə Praqada, 
Senatın binasında Xocalı faciəsinə həsr olunmuş konfrans keçirəcəkdir. Daha sonra Ermənistanın bu ölkədəki 
səfirliyinin binası qarşısında piket təşkil olunacaqdır. Həmçinin faciədən bəhs edən materiallar - kitab, bröşür və 
CD-lər ictimaiyyət nümayəndələrinə paylanacaqdır.  

KANADA: Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümünü fevralın 26-da Kanadanın Monreal şəhərindəki “Kvebek 
Azərbaycanlıları Assosiasiyası”, Torontoda “Kanada Azərbaycan Assosiasiyalar Assambleyası” və Edmontonda 
fəaliyyət göstərən “Alberta–Azərbaycan” Mədəniyyət Mərkəzi qeyd edəcəklər.  

TÜRKİYƏ: Fevralın 25-də Ankara şəhərindəki Bilkənd hotelində Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri 
Federasiyası soyqırımın ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirməyi nəzərdə tutmuşdur. Manisada isə 
Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyi fevralın 26-da şəhərin mərkəzindəki Manolya meydanında 
Xocalı soyqırımına aid fotoşəkillərdən ibarət sərgi təşkil edəcəkdir. İzmirdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin 
iştirakı ilə Azərbaycan Mədəniyyət Evi və Həmrəylik Dərnəyi bir neçə tədbir keçirəcəkdir.  
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Bu sıraya fevralın 23-də İzmirin mərkəzi Konak Meydanında mitinqin təşkili, mitinq zamanı soyqırımdan bəhs 
edən fotoşəkil və videomaterialların nümayişi, Xarici Dillər Mərkəzində və universitetlərin bir neçə fakültəsində 
faciə ilə bağlı konfransların keçirilməsi, aparıcı siyasi partiya və qeyri-hökumət təşkilatlarına Xocalı soyqırımı 
barədə materialların təqdim edilməsi, “TRT İnt” ve “Sky TV” kanallarında faciə ilə bağlı canlı verilişlərin 
hazırlanması daxildir.  

ŞİMALİ KİPR: Şimali Kiprin Doğu Akdeniz Universitetində fəaliyyət göstərən İqtisadi, Mədəni 
Əməkdaşlıq Mərkəzinin fevralın 25-də keçirəcəyi anım mərasimində rəsmi qonaqlar, universitetin tələbə və 
müəllim kollektivi iştirak edəcəklər.  

BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ: Fevralın 23-də Dubay Əmirliyindəki Azərbaycan Cəmiyyəti 
Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü münasibətilə anım tədbiri keçirəcəkdir. “JW MARRİOTT” hotelində təşkil 
olunacaq tədbirə dəvət olunan qonaqlara, digər xalqların diaspor təmsilçilərinə faciə barədə ətraflı məlumat 
veriləcək, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin istehsal etdiyi “DUA” sənədli filmi və Heydər Əliyev Fondunun 
hazırladığı “Xocalı qətliamı” filmləri göstəriləcəkdir.  

MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASI: Bu ölkədə fəaliyyət göstərən Vətən Tələbə Cəmiyyəti Xocalı 
faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar fevralın 26-da Qahirə Universitetində anma mərasimi keçirəcəkdir. Tədbirdə 
azərbaycanlı tələbələr Xocalının dinc sakinlərinə qarşı törədilən soyqırımı aktı, həmçinin Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi haqqında ətraflı məlumat verəcəklər.  

YAPONİYA: Fevralın 26-da Osaka Universitetinin konfrans zalında Yaponiya-Azərbaycan Dostluq 
Cəmiyyətinin təşkil edəcəyi anım mərasimində Xocalı soyqırımı ilə bağlı bu təhsil ocağının müəllim və 
tələbələrinə geniş bilgi veriləcək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Azərbaycanın tarixi haqqında 30 dəqiqəlik film 
göstəriləcəkdir.  

TAİLAND: Tailand Krallığındakı Azərbaycan Mədəniyyət Evi Xocalı soyqırımı ilə bağlı Bankonq 
şəhərində yerləşən Assumtion Universitetində konfrans keçiriləcəkdir. Assumtion və Tailand Texniki 
Universitetində təhsil alan türk, azərbaycanlı və digər xalqları təmsil edən tələbələrlə yanaşı, universitetin 
müəllim və tələbə heyətinin də qatılacağı tədbirdə faciəni əks etdirən fotoşəkillər sərgilənəcək. Bu tədbir 
fevralın 26-da keçiriləcəkdir.  

PAKİSTAN: Pakistan İslam Respublikasının paytaxtı İslamabad şəhərində fəaliyyət göstərən Pakistan-
Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi ilə birlikdə fevralın 26-da anım tədbiri təşkil 
edəcəkdir.  

AVSTRALİYA: Sidney şəhərindəki “Azərbaycanlılar Cəmiyyəti”nin keçirəcəyi anım mərasiminə türk 
və İraq türkmənləri icmaları da qatılacaqlar. Əvvəlcə Sidneyin Gəlibolu məscidində Xocalı soyqırımı 
qurbanlarının ruhuna dualar oxunacaqdır. Sonra yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və KİV təmsilçilərinin 
iştirakı ilə konfrans təşkil ediləcək, Xocalıdakı erməni vəhşiliyini əsk etdirən fotoşəkil və videomateriallar 
göstəriləcəkdir. Tədbirdə, həmçinin Avstraliya ictimaiyyətinə, parlamentinə və dövlət orqanlarına Xocalı 
soyqırımı və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə obyektiv qiymət verilməsini tələb edən müraciət qəbul ediləcəkdir.  

YENİ ZELANDİYA: Yeni Zelandiyanın Okland şəhərində fəaliyyət göstərən “Azəri” Yeni Zelandiya-
Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Xocalı soyqırımının ildönümü münasibətilə fevralın 24 və 25-də ölkənin ən 
böyük ticarət mərkəzi olan “Baotany Downs”da faciənin dəhşətlərini əks etdirən vərəqlər və bröşürlərin 
paylanmasını təşkil edəcəkdir. Bunlarla yanaşı, Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 
hazırladığı “Qarabağ həqiqətləri” bukletləri, onların CD və DVD variantları yerli qəzet redaksiyalarına və digər 
KİV orqanlarına, həmçinin Yeni Zelandiya parlamentinə Oklanddan seçilən millət vəkillərinə çatdırılacaqdır.  
GÜRCÜSTAN: Marneuli şəhərində Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi ilə 
birlikdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı dəyirmi masa keçirəcəkdir. Fevralın 26-da, həmçinin Tbilisi şəhərində 
“Gürcüstan mənim vətənimdir” Cəmiyyəti səfirliklə birgə Xocalı soyqırımı ilə bağlı elmi-praktik konfrans təşkil 
edəcəkdir.  

ÖZBƏKİSTAN: Fevralın 26-da Daşkənd şəhərində Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri Assosiasiyası 
faciə qurbanlarının xatirəsini yad edəcəklər.  

QAZAXISTAN: Astana şəhərində “Xəzər” İctimai Birliyi Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin 
binasında anım mərasimi, Aktau şəhərində isə “Dostluq” Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə “Turan” Konqresi 
Qazaxıstan Xalqları Assambleyasının binasında Xocalı soyqırımı ilə bağlı konfrans keçirəcəklər. Hər iki tədbir 
fevralın 26-na təyin edilmişdir.  

QIRĞIZISTAN: Qırğızıstanda fəaliyyət göstərən “Azəri” İctimai Birliyi “Türk Dünyasının Siyasətinə 
Dəstək” İctimai Fondu və Azərbaycan səfirliyi ilə birlikdə Qırğızıstan Xalqları Assambleyası binasında anım 
tədbiri keçirəcəkdir.  

RUSİYA: Fevralın 26-da Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi Moskva şəhərindəki “Bakı” kinoteatrında 
Xocalı soyqırımına həsr edilmiş toplantı keçirməyi və sənədli film nümayişini nəzərdə tutmuşdur.  
Sankt-Peterburq şəhərindəki anım tədbirini Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyəti təşkil edəcəkdir. Həmin gün 
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Yekaterinburq, Samara, Vladivostok və digər şəhərlərdə də Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin regional 
nümayəndəlikləri Xocalı soyqırımının ildönümünü yad edəcəklər.  

UKRAYNA: Fevralın 26-da Ukrayna Azərbaycan Konqresinin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 16-
cı ildönümü ilə əlaqədar Ermənistanın bu ölkədəki səfirliyinin, eləcə də ATƏT-in Ukraynadakı 
nümayəndəliyinin binası önündə piket keçiriləcək və Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamə səsləndiriləcəkdir. 
Aksiyada Ukraynanın digər şəhərlərindən gəlmiş soydaşlarımız da iştirak edəcəklər. Həmin gün Kiyev 
şəhərində Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümünə həsr edilmiş dəyirmi masa da təşkil olunacaqdır.  
Ukraynanın Xarkov, Donetsk, Dnepropetrovsk və digər şəhərlərində faciənin ildönümü ilə əlaqədar dəyirmi 
masalar və digər anım mərasimləri keçiriləcəkdir.  

BELARUS: Fevralın 26-da Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü Minsk şəhərində Azərbaycanın 
Belarusdakı səfirliyinin və Belarus Azərbaycan İcmaları Konqresinin təşkilatçılığı ilə “Juravlinka” 
Kompleksində anılacaqdır. Burada dəyirmi masa keçiriləcək, Xocalı soyqırımına həsr olunmuş sənədli film 
nümayiş etdiriləcəkdir.  

 
AzərTAc 

21 fevral 2008-ci il 
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Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr olunmuş “Tariximizə sahib çıxaq” mövzusunda 

tədbir keçirilmişdir 
 

AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 21-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyası 
Gənclər Birliyinin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümünə həsr olunmuş “Tariximizə sahib çıxaq” 
mövzusunda tədbir keçirilmişdir.  

Birliyin sədri Ramil Həsənov Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumat vermiş, azərbaycanlıların dəfələrlə 
ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz qaldığını diqqətə çatdırmışdır.  

Xocalının işğal olunmasının səbəbləri ilə bağlı ətraflı məlumat verən Milli Məclisin deputatı Elman 
Məmmədov bildirmişdir ki, 16 il əvvəl erməni millətçiləri keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının 
köməyi ilə Xocalıya hücum etmiş və tarixdə misli olmayan cinayət törədərək şəhərin dinc sakinlərinə 
qəddarlıqla divan tutmuşlar.  

O demişdir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdandan sonra Xocalı hadisələrinə siyasi 
qiymət verilmişdir.  

Əsrlər boyu xalqımıza qarşı qəsbkarlıq siyasəti aparan ermənilərin torpaqlarımızda törətdikləri dəhşətli 
faciələri xatırladan Elman Məmmədov, bu qanlı hadisə barədə dünya ictimaiyyətinə daha geniş məlumatların 
çatdırılmasının zəruriliyini qeyd etmişdir.  

Çıxış edənlər məkrli düşmənin vəhşiliklərindən bəhs etmiş, işğal altında qalan ərazilərimizin tezliklə 
azad olunacağına, doğma yurdlarından didərgin düşmüş soydaşlarımızın öz torpaqlarına qayıdacaqlarına 
inandıqlarını vurğulamışlar. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin məqsədyönlü xarici siyasəti nəticəsində 
torpaqlarımızın erməni tapdağından azad olunacağına qəti inam ifadə edilmişdir.  

Tədbirdə Xocalı faciəsi ilə bağlı sənədli film göstərilmişdir.  
 

AzərTAc 
21 fevral 2008-ci il 
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Türkiyədəki Sakarya Universitetində Xocalı soyqırımı qurbanlarını 

anma mərasimi keçirilmişdir 
 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, fevralın 21-də Türkiyənin Sakarya Universitetinin Süleyman 

Dəmirəl konfrans salonunda Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirilmişdir.  
Universitetin və Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğunun təşkil etdiyi mərasimdə çıxış edən baş konsul 
Səyyad Aran bildirmişdir ki, 1992-ci il fevralın 26-da ermənilərin Xocalıda törətdiyi qətliam tam mənası ilə 
soyqırımıdır. Müharibənin də bəlli bir qaydası olduğunu söyləyən natiq ermənilərin dinc əhaliyə qarşı qətliamını 
vəhşilik və soyqırımı kimi dəyərləndirmişdir. Səyyad Aran xəritə və faktlarla ölkəmizin məruz qaldığı 
təcavüzdən də ətraflı bəhs etmişdir.  

Sakarya Universiteti Türk-erməni Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, professor Haluk Selvi Xocalı 
qətliamının bütün türk dünyasının faciəsi olduğunu bildirmiş, ermənilərin I Dünya müharibəsi zamanı Anadolu 
torpaqlarında törətdikləri qətliamların da soyqırımı olduğunu demişdir. Qərb ölkələrinin Xocalı soyqırımına 
biganə qaldıqlarını söyləyən alim, ermənilərin özlərinin də bəzi dövlətlərin əlində bir alət olduğunu 
vurğulamışdır.  

Mərasimdə Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı “Xocalı soyqırımı” filmi nümayiş olunmuşdur.  
 

AzərTAc 
21 fevral 2008-ci il 
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Heydər Əliyev Fondu Türkiyənin Kaysəri şəhərində Xocalı soyqırımının  

ildönümü ilə bağlı tədbirlər keçirmişdir 
 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü 
ilə bağlı Türkiyədə keçirilən tədbirləri Kaysəri şəhərindən başlamışdır.  

Kaysəridəki Ərciyəz Universitetinin Sabançı Mədəniyyət Mərkəzində “Xocalı qətliamının 16-cı ili” 
konfransında Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva çıxış edərək, ermənilərin Xocalıda dinc əhaliyə qarşı 
törətdikləri vəhşiliklərdən bəhs etmiş, bu qətliamların sadəcə azərbaycanlıların deyil, bütün türk dünyasının 
faciəsi olduğunu bildirmişdir. Deputat ermənilərin işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında xalqımızın tarixi və 
mədəni abidələrini məhv etməsinə qarşı elm adamlarının və parlamentarilərin birgə mübarizə aparmasının 
zəruriliyini vurğulamışdır.  

Fevralın 21-də şəhərin Ticarət Palatasının salonunda keçirilmiş mərasimdə də Heydər Əliyev Fondunun 
hazırladığı “Xocalı soyqırımı” filmi nümayiş etdirilmiş, fotosərgi təşkil olunmuşdur. Fondun uşaqların 
rəsmlərindən ibarət “Xocalı uşaqların gözü ilə” sərgisi iştirakçılarda böyük maraq doğurmuşdur.  

 
AzərTAc 

21 fevral 2008-ci il 
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Heydər ƏLİYEV: "Xocalı faciəsi 200 ildən çox müddətdə erməni millətçilərinin  

xalqımıza qarşı apardığı soyqırımı siyasətinin qanlı səhifəsidir" 
 
1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda baş verənlər Azərbaycan xalqının yaddaşından heç vaxt 

silinməyəcəkdir. Çünki həmin vaxt hansısa kiçik cinayət hadisəsi ilə deyil, bütöv Azərbaycan xalqına qarşı 
soyqırımı aktı həyata keçirilmiş, bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən biri törədilmişdir. Bu cinayətin səbəbkarı 
isə Azərbaycan torpaqları hesabına "Böyük Ermənistan" qurmaq xülyasına düşmüş, xalqımıza qənim kəsilmiş 
ermənilərdir. Xocalı faciəsi ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı apardığı uzun müharibənin tərkib hissəsidir. 
Amma bu faciə özünün ağırlığı, dəhşəti ilə ermənilərin törətmiş olduğu digər cinayətlərdən köklü surətdə 
fərqlənir. 16 il bundan əvvəl Xocalıda 613 nəfər qətlə yetirildi, 1275 nəfər əsir və girov düşdü, 56 nəfər xüsusi 
qəddarlıqla öldürüldü. Şəhərin özü isə talan edildi və dağıdıldı. 

Amma Xocalı faciəsinin ağırlığı o zamankı Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən lazımınca 
qiymətləndirilmədi, soyqırımı aktının qarşısının alınması üçün əvvəlcədən zəruri tədbirlər həyata keçirilmədi. 
Məhz ilk vaxtlar rəsmi orqanların Xocalı faciəsini soyqırımı faktı kimi açıqlamaması və bununla bağlı dünya 
ictimaiyyətinə heç bir məlumatın verilməməsi ağır nəticələr verdi. 

Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəldikdən sonra Xocalı 
faciəsi ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı aktı kimi təsbit olundu. Ulu öndər 
Heydər Əliyevin sayəsində Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması istiqamətində xeyli iş görüldü. Ümummilli 
lider hər il faciənin ildönümündə Xocalı soyqırımı ilə bağlı xalqa müraciət etmiş, faciənin bütün 
azərbaycanlıların qan yaddaşına çevrildiyini vurğulamışdır. 

 
Xocalı soyqırımının ildönümləri ilə əlaqədar ulu öndərin xalqa müraciətləri 

 
26 fevral 1992-ci ildə Xocalı şəhərində dünya misli görünməyən dəhşətli bir vəhşiliyin şahidi oldu. 

Erməni hərbi quldurları aylarla tam mühasirədə saxlanan Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər. Köməksiz mülki 
əhali azğın bir amansızlıqla qətlə yetirildi. Südəmər körpələrə, əlsiz-ayaqsız qocalara, qadınlara, uşaqlara belə 
aman verilmədi. Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı 
və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində tayı-bərabəri olmayan bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni 
zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir.  

Mənəvi fiziki itkimiz əvəzolunmaz dərəcədə ağırdır. Təəssüf ki, son altı ildə Azərbaycanın siyasi 
həyatında mövcud olmuş hərc-mərcliklər, anarxiya, milli taleyimizə biganə siyasi ambisiyalar, hakimiyyət 
oyunları və siyasi qruplar arasında münaqişələr də həyatımızda baş vermiş bütün faciələrdə az rol 
oynamamışdır. Nəticədə tariximizə qara səhifələr yazılmış, xalqımızın qəlbinə sağalmaz yaralar vurulmuşdur. 
Respublikanın hüquq-mühafizə orqanları günahkarların aşkar edilməsi istiqamətində ardıcıl iş aparır. Əmin ola 
bilərsiniz ki, törədilmiş cinayətin məsuliyyətindən heç kəs yaxa qurtara bilməyəcəkdir.  

Dünyada hər şeyin, dərdin də, əzabların da bir sonu var. O cümlədən məcburən qatıldığımız 
müharibənin də. Xalqımızı əmin etmək istəyirəm ki, müqəddəs vətənimizin real müstəqilliyi və torpaqlarımızın 
düşmən tapdağından tam azad olacağı gün uzaqda deyildir. Hamımızın sıx birliyimizlə biz bu ağır tale 
sınağından qələbəylə çıxacağıq və hər kəs öz doğma od-ocağına qayıdacaqdır.  

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə 26 fevral "Xocalı soyqırımı və milli matəm günü" 
elan olunmuş, bu barədə bütün beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilmişdir. Bu gün ölkəmizin hər yerində 
Xocalının günahsız qurbanlarının əziz xatirəsi ehtiramla yad edilir. Xocalı soyqırımı qurbanlarının müqəddəs 
ruhu qarşısında bir daha baş əyir, onların qohumlarına və bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm.  

 
1 mart 1994-cü il  

 
* * * 

 
Xalqımızın milli müstəqillik uğrunda mübarizə tarixində ən qanlı səhifələrdən biri olan Xocalı 

faciəsindən üç il keçir. Xaricdəki imperiyapərəst qüvvələrin dəstəyi ilə törədilən bu soyqırımı erməni 
qəsbkarlarının müstəqil Azərbaycan dövlətinə qarşı yeritdiyi məqsədyönlü təcavüz planının ən amansız həlqəsi, 
misli görünməmiş vəhşilik aktı təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa qarşı törədilmiş cinayət kimi 
XX əsrin tarixinə daxil olmuşdur. Günahsız dinc əhaliyə tutulmuş amansız divan, ağlasığmaz qəddarlıq erməni 
irticasının və onun xaricdəki havadarlarının iç üzünü beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında bütün çılpaqlığı ilə 
açıqladı. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

 64

Bu ağır faciənin baş verməsinə respublika daxilində gedən hakimiyyət davaları da əlverişli zəmin 
yaratmışdı. O zamankı iqtidarın siyasi səbatsızlığı, ümummilli mənafelərə zidd mövqeyi Xocalı faciəsinin 
törədilməsində az rol oynamamışdır. 

Milli varlığımız və istiqlaliyyət uğrunda dönməz mübarizəmizə qarşı yönəldilmiş belə məqsədyönlü 
cinayətlər nə qədər amansız olsa da, xalqımızın mübarizə əzmini qıra bilməmiş, onun mətin iradəsini 
sarsıtmamışdır. 
Bu milli hüzn günündə də Azərbaycan xalqını öz iradə və əzmini qoruyub saxlamağa, milli dövlətçiliyimiz və 
tam müstəqilliyimiz uğrunda gələcək mübarizələrə səfərbər olmağa çağırıram. Bunu bizdən şəhidlərimizin 
müqəddəs ruhları tələb edir. 

25 fevral 1995-ci il 
 

*** 
 

               Müstəqillik və azadlıq uğrunda mübarizə tariximizə əbədi həkk olunmuş dəhşətli gündən - Xocalı 
soyqırımından dörd il keçir. O zamankı iqtidarın günahı ucbatından taleyin ümidinə buraxılmış Xocalının 
yüzlərlə dinc, köməksiz sakini - qocalar, qadınlar, körpələr erməni təcavüzü nəticəsində qəddarcasına qətlə 
yetirildilər. Xalqımıza qarşı yeridilmiş bu məqsədyönlü soyqırım siyasəti insanlıq və bəşəriyyət tarixində ağır 
bir cinayət kimi qalacaqdır. Əsrin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı erməni qəsbkarlarının 
vəhşiliklərini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi.  

Xocalı faciəsi xalqımızı sarsıtsa da, onun dözümünü, iradəsini qıra bilmədi. Bu müsibət müqəddəs 
Vətənimizin müstəqilliyi, torpaqlarımızın bütövlüyü, sərhədlərimizin toxunulmazlığı uğrunda mübarizədə bizi 
daha da mətinləşdirdi və birləşdirdi. Bu gün şəhidlərimizin müqəddəs ruhu işğal olunmuş torpaqlarımızın azad 
edilməsi və qaçqın soydaşlarımızın öz yurdlarına qaytarılması uğrunda mübarizədə hər birimizi daha böyük 
əzmkarlıq göstərməyə səsləyir.  

Xalqımızın Milli hüzn günündə Xocalı müsibətinin günahsız qurbanlarının ruhu qarşısında ehtiramla 
baş əyirəm. Azərbaycanın azadlığı və işıqlı gələcəyi naminə əbədiyyətə qovuşmuş insanlar heç vaxt 
unudulmayacaqlar.  

 
24 fevral 1996-cı il 

 
1995-ci il fevralın 24-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təşəbbüsü ilə Milli Məclis Xocalı 

soyqırımı barədə həqiqətlərin dünya xalqlarına və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması və bu hadisələrin üçüncü 
ildönümü ilə əlaqədar dünya parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara müraciət qəbul etmişdir. Müraciətin 
mətnini bir daha təqdim edirik. 

 
Milli Məclisin dünya parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara müraciəti 

 
Dövlət səviyyəsində qeyd edilən Xocalı soyqırımının (genosidinin) fevralın 26-da üçüncü ildönümü 

tamam olur. Keçən il parlamentin qərarı ilə Xocalı soyqırımı günü elan edilmiş həmin matəm xalqımız 
tərəfindən dərin hüznlə yad edilir və artıq bu tarix millətin qəlbinə yaddaş günü kimi daxil olmuşdur. 
Erməni tarixçiləri və siyasətçiləri guya erməni genosidi olan 1915-ci il hadisələrini ildən-ilə şişirtmək və təbliğ 
etməklə, əslində, əsrin əvvəlindən həyata keçirilən azərbaycanlıların kütləvi qırğınını unutdurmağa, dünya 
ictimaiyyətini çaşdırmağa çalışırlar. 

Xocalı faciəsi XX əsrdə "Böyük Ermənistan" və monoetnik dövlət yaratmaq kimi şovinist siyasət 
müəllifləri olan ermənilərin Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi ən dəhşətli cinayətlərdən biridir. İndiyədək 
dünya ictimaiyyəti və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dərk olunub pislənilməməsi və qarşısının alınmasına 
cəhd göstərilməməsi nəticəsində 1905-ci ildən başlayaraq Azərbaycan torpaqlarının ilhaqını davam etdirən 
erməni qəsbkarları XX əsrin sonunda, sivilizasiyalı dünyanın gözünün qabağında bütün insanlığa silinməz ləkə 
olan dəhşətli cinayət və vəhşilik törətmişlər. 

Həmin gün qısa bir vaxt ərzində erməni silahlı dəstələri şəhərin dinc əhalisindən 613 nəfəri 
qəddarcasına, ağır işgəncə verməklə məhv etmiş, 421 nəfərə ağır xəsarət yetirmişlər. Bu zaman 1275 nəfər itkin 
düşmüş və girov götürülmüş, 10 min əhalisi olan şəhər talan edilmiş, tikililər dağıdılmış və yandırılmışdır. 
Xocalıdan sonra bu vəhşiliyi davam etdirən erməni quldurları düşünülmüş surətdə Dağlıq Qarabağın onlarla 
yaşayış məntəqəsini dağıtmış, Meşəli kəndini tamamilə yer üzündən silmiş, Qaradağlı kəndində yaşayanların 
əksəriyyətini məhv etmişlər. 

Biz dünyanın bütün parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlarına müraciət edərək xalqımızın başına 
gətirilən bu dəhşətli müsibət barədə, bütövlüklə əsrin əvvəlindən bu günə kimi 500 mindən artıq azərbaycanlının 
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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 çatdırmağı və beynəlxalq prinsiplərə və hüquq normalarına uyğun olaraq bu vəhşilikləri 
pisləmələrini, Azərbaycanın işğalçılardan azad edilməsi üçün haqq səslərini qaldırmalarını xahiş edirik. 
Qoy heç bir xalqın həyatında Xocalı faciəsinə bənzər hadisə olmasın 

 
24 fevral 1995-ci il 

 
1995-ci il fevralın 25-də Təzəpir məscidində Xocalı faciəsinin 3-cü ildönümü ilə bağlı keçirilən matəm  

mərasimində dövlət başçısı Heydər Əliyev də iştirak etmişdir. Mərasimdə çıxış edən Heydər Əliyev Xocalıda 
dinc azərbaycanlıların faciəli surətdə həlak olmasını, şəhid olmasını Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığının,  
mətanətinin, cəsarətinin nümayişi kimi dəyərləndirmişdir. Həmin çıxışı bir daha dərc edirik. 

 
Heydər Əliyev: "Xocalı yarası qəlbimizi həmişə sızladacaq" 

 
Azərbaycan xalqı çoxəsrlik tarixində, öz həyat yolunda böyük qələbələr çalmış, yüksək zirvələrə 

qalxmış, dünya mədəniyyətini zənginləşdirmişdir. Müsəlman aləmi dünya mədəniyyətinə Qurani-Kərim kimi 
müqəddəs bir kitab bəxş etmişdir. Azərbaycan xalqı çoxəsrlik tarixində böyük bəlalarla da rastlaşmış, müxtəlif 
mərhələlərdə faciələr də baş vermişdir. Həmin faciələrdən biri də erməni qəsbkarlarının, işğalçılarının xalqımıza 
qarşı altı ildən bəri davam edən təcavüzüdür və bu təcavüz nəticəsində torpaqlarımızın parçalanması, bir 
qisminin əldən getməsi, vətəndaşlarımızın həlak olması, qan tökülmədir. Amma bu ümumi bəlanın içərisində 
Xocalı faciəsi ən dəhşətlisidir, bizim üçün ən ağır yaradır. 

Tarixdə insanın insana qarşı vəhşilik etməsi halları dəfələrlə qeyd olunub. Soyqırım da dünyanın bir çox 
yerlərində baş veribdir. Azərbaycana qarşı Ermənistan qəsbkarları, təcavüzkarları tərəfindən edilən soyqırım 
bunların ən dəhşətlilərindən biridir. Uzun müddət, demək olar ki, XX əsr ərzində Azərbaycan xalqına, millətinə 
qarşı Ermənistan təcavüzkarları tərəfindən olunan soyqırımlar xalqımıza böyük yaralar vurmuşdur. Onların 
arasında ən böyük, ən ağır yaralardan biri Xocalı soyqırımıdır, altı il davam edən müharibədir. 

Müharibəni erməni təcavüzkarları başlayıblar. Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını qoruyur. Şübhəsiz ki, 
müharibədə qan da tökülür, şəhidlər də verilir, böyük əzab-əziyyətlər də çəkirik. Ancaq 3 il bundan əvvəl 
xocalılılara, dinc əhaliyə qarşı, qadına, uşağa, qocaya, xəstəyə qarşı qəsbkarlar tərəfindən vəhşicəsinə aparılmış 
hərbi əməliyyat, soyqırım altı illik müharibənin ən dəhşətli mərhələsidir və ən ağır, qara səhifəsidir. 
Xocalı hadisələri bir daha onu göstərdi ki, ermənilər Azərbaycanın təkcə torpaqlarına göz dikmək, ərazimizi 
qəsb etmək yox, xalqımıza qarşı soyqırım törətmək kimi vəhşi bir yola düşmüşlər. Bu, Xocalı hadisələrində 
özünü açıq-aşkar büruzə verdi. O dəhşətli gecədə Azərbaycan xalqının ürəyinə bir süngü taxıldı. O süngü 
indiyədək bizi sızıldadır. Bu yara hələ sağalmayıb, bağlanmayıb, bu yara qəlbimizdə həmişə olacaqdır. Qeyd 
etdiyim kimi, gecə vaxtı dinc əhaliyə hücum etmək, uşağı, qadını, qocanı, xəstəni vəhşicəsinə yerindəcə məhv 
etmək, öldürmək və onlara görünməmiş qəddarlıqla əzab-əziyyət vermək düşmənlərimizin nə qədər vəhşi 
olduğunu bir daha sübut edir. 

Xocalı soyqırımı ermənilərin xalqımıza qarşı təcavüzü, vəhşiliyi, insana qarşı ən rəzil üsullardan istifadə 
etməsi bəşəriyyət tarixinə daxil olub və olacaqdır. O gecə, o günlər həlak olanlar, dünyadan gedənlər 
Azərbaycanın əziz vətəndaşlarıdır, onlar respublikamızın ərazi bütövlüyü yolunda qurban olublar, xalqımızın 
milli azadlıq yolunda apardığı mübarizənin qurbanlarıdır, şəhidləridir. Onların faciəli surətdə həlak olması, 
şəhid olması Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığının, mətanətinin, cəsarətinin nümayişidir. 

Altı ildən artıq gedən müharibədə biz çox şəhidlər vermişik. Bir də qeyd edirəm ki, Xocalı şəhidləri də 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi, müstəqilliyi yolunda şəhid olmuş vətəndaşlarımızdır. Bu gün biz 
burada onların xatirəsini qeyd edirik, onların ruhu qarşısında baş əyirik, onlara dua edirik. Mən bütün 
Azərbaycan xalqı adından, Azərbaycan dövləti adından bu matəm günündə xalqımıza bu faciəli hadisə 
münasibətilə bir daha başsağlığı verirəm. Xocalıda şəhid olanların ailələrinə, qohum-əqrəbalarına dərin hüznlə 
başsağlığı verirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Xocalı şəhidlərinin ailələrinə səbir versin, 
Allah bütün xalqımıza səbir versin ki, biz bütün bu bəlalardan qurtaraq, müstəqil Azərbaycanın tam 
müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü təmin edək, müstəqil Azərbaycanı əbədi olaraq yaşadaq. Xocalı faciəsi bizim 
dərdimizdir, kədərimiz, qəmimizdir. Ancaq eyni zamanda, Azərbaycan xalqının əsrlər boyu keçdiyi mübarizə 
yolu, milli azadlıq yolu, şanlı, uğurlu yoldur. Keçmişdə də bizim yolumuzda çətinliklər olub. Çətinliklər bu gün 
də var. Ancaq heç bir şey Azərbaycan xalqının iradəsini sındırmayıb və sındırmayacaqdır. Biz belə hadisələrdən 
onu götürməliyik ki, daha da cəsur olmalıyıq, daha da mətin, daha da bir olmalıyıq. Dərk etməliyik ki, biz 
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özümüz öz taleyimizin sahibi olduğumuz kimi, özümüz də öz taleyimizi, öz müstəqilliyimizi qorumalı, Allahın 
bizə buyurduğu yolla gedərək öz yolumuzu açmalı və bu yolla irəliləməliyik. 

Buna görə də biz bu gün bütün şəhidlərin ruhuna rəhmət oxuyaraq, eyni zamanda, başımızı dik 
tutmalıyıq. Nə qədər qəmgin olsaq da, o qədər də nikbin olmalıyıq, irəliyə, gələcəyə ümidlə baxmalı, ümidlə 
yaşamalıyıq. Mən tam əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu ağır mərhələdən də keçəcəkdir. Çətinliklər təkcə 
müharibə, torpaqlarımızın işğal edilməsi, qaçqınlarımızın ağır vəziyyətdə olması ilə bağlı deyil. İndi xalqımız 
keçid dövründə yaşayır. Sosial-iqtisadi böhran içərisindəyik. İnsanların həyatında, yaşayışında çətinliklər 
həddindən artıq çoxdur. Ancaq bizim xalqımız əsrlər boyu belə çətin mərhələlərə dözüb, onlardan keçib və ona 
görə də min illərlə yaşayıb, bundan sonra da min illərlə yaşayacaqdır. 

Biz öz inamımızı itirməməliyik, məsləkimizdən, tutduğumuz yoldan çəkinməməliyik. Tutduğumuz bu 
yol Azərbaycanın müstəqilliyidir, milli azadlığıdır, müstəqil Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi əbədi 
olmasıdır. Tutduğumuz yol bizim mənəvi dəyərlərimizə, adət-ənənələrimizə, dinimizə, dilimizə, tariximizə 
sədaqətimizdir. Bunlara nə qədər sadiq olsaq, bugünkü ağır şəraitin səbəblərini bir o qədər dərk edəcək, bir-
birimizə əl tutacağıq, kömək edəcəyik, erməni qəsbkarlarının qarşısını da alacağıq. Torpaqlarımızı da azad 
edəcəyik və xalqımızı, respublikamızı bu böhran vəziyyətindən də çıxaracağıq. 

Mən əminəm ki, tutduğumuz yol şərəfli, doğru yoldur, xalqımızın mənafeyini təmin edən yoldur. Biz bu 
yol ilə də gedəcəyik. Azərbaycanın müstəqil dövləti xalqımızın birliyinə əmindir, onun mətanətinə inanır və bu 
birliyimiz, mətanətimiz, dəyanətimiz, dözümlülüyümüz bizi bu ağır vəziyyətdən çıxaracaqdır. 
Mən Xocalı şəhidlərinə bir daha Allahdan rəhmət diləyirəm. Sizi bir daha əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan 
dövləti xalqımızın hüquqlarının qorunmasında, torpaqlarımızın, ərazilərimizin qorunmasında möhkəm duracaq 
və Azərbaycan xalqını bu bəlalardan çıxaracaqdır. 

 
25 fevral 1995-ci il 

 
1992-ci il fevral ayının 26-da Ermənistan silahlı birləşmələri imperiyapərəst qüvvələrin bilavasitə 

iştirakı və havadarlığı ilə Azərbaycan xalqına qarşı növbəti qanlı təcavüzə əl ataraq tarixdə misli görünməmiş 
Xocalı soyqırımını törətdilər. Xocalı şəhərinin minlərlə əliyalın mülki əhalisi dişinədək müasir hərbi texnika ilə 
silahlanmış düşmənin qəfil və amansız hücumuna məruz qaldı. Yüzlərlə günahsız insan kütləvi şəkildə məhv 
edildi, qocalar, qadınlar, uşaqlar, hətta südəmər körpələr ən dəhşətli üsul və vasitələrlə qətlə yetirildilər, girov 
götürülərək insanlığa sığmayan həqarət və təhqirlərlə üzləşməli oldular. Yeddi minlik əhalisi olan bütöv bir 
şəhər yerlə-yeksan edildi.  

O zamankı iqtidarın Azərbaycanın milli müstəqilliyinə və xalqımıza qarşı xəyanətkar mövqeyi, öz 
konstitusion vəzifə borcuna cinayətkar laqeydliyi, ardı-arası kəsilməyən siyasi hakimiyyət oyunları, 
respublikada baş alıb gedən anarxiya və başıpozuqluq, ayrı-ayrı siyasətbazların məkrli şəxsi ambisiyaları bu 
tarixi faciənin törədilməsinə birbaşa şərait yaratmışdır. Uzun müddət dörd tərəfdən düşmən əhatəsində taleyin 
ümidinə buraxılmış vətəndaşlarımızın imdad dolu harayı qulaqardına vurulmuş, Xocalının xilas olunması üçün 
real imkanların mövcudluğuna baxmayaraq, günahsız əhali məqsədyönlü şəkildə bu milli qırğına 
sürüklənmişdir.  

Xocalı soyqırımı erməni faşizminin iç üzünü bir daha açıb göstərməklə, təkcə Azərbaycan xalqına deyil, 
bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tarixi cinayətdir və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq sivilizasiyalı dünya 
tərəfindən məhkum olunmalıdır.  

Xalqımızı əmin etmək istəyirəm ki, bu qan yerdə qalmayacaq, Xocalı soyqırımında müqəssir olan hər 
kəs öz cinayətkar əməlinə və milli xəyanətinə görə xalq qarşısında cavab verməli olacaqdır. Bunu bizdən 
şəhidlərimizin narahat ruhları tələb edir.  

Bu milli hüzn günündə xalqımıza başsağlığı verir, bütün şəhidlərimizə, Xocalının günahsız qurbanlarına 
Tanrıdan rəhmət diləyirəm. Mərd Azərbaycan xalqını həmişə olduğu kimi dərd qarşısında əyilməməyə, dövlət 
müstəqilliyimizin əbədiliyi naminə daha mətin və mübariz olmağa çağırıram. Biz milli-mənəvi bütövlüyümüzlə, 

Azərbaycan dövlətçiliyi ətrafında sarsılmaz birliyimizlə haqqın və ədalətin təntənəsinə nail olacağıq.  
 

25 fevral 1997-ci il 
 

*** 
 

Erməni silahlı qüvvələri uzun sürən mühasirədən sonra 26 fevral 1992-ci ildə xaricdəki havadarlarının 
hərbi yardımı ilə Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdi. Köməksiz mülki əhali amansızlıqla qətlə yetirildi. Hətta 
südəmər körpələrə, əlsiz-ayaqsız qocalara, qadınlara, uşaqlara belə aman verilmədi. Yüzlərlə adam əsir 
götürülərək, dəhşətli işgəncələrə və görünməmiş təhqirlərə məruz qaldı. Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş 
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Xocalı soyqırımı ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə tayı-bərabəri olmayan vəhşilik aktı, 
insanlığa qarşı tarixi bir cinayətdir.  

Bir qrup erməni millətçi-separatçı qüvvələrin 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda başladığı avantürist 
hərəkət təkcə Xocalı soyqırımına deyil, eyni zamanda Azərbaycan və erməni xalqları arasında on ildən artıq 
davam edən qanlı münaqişəyə, Qafqaz bölgəsində etnik konfliktlərə və digər ağır nəticələrə gətirib çıxarmışdır. 
İndi beynəlxalq ictimaiyyət separatist hərəkətlərin təkcə Azərbaycan üçün, bütün dünya üçün böyük təhlükə 
olduğunu anlayır və buna qarşı ciddi etiraz səsini qaldırır. Hazırda beynəlxalq və regional tədbirlərdə bu 
hərəkətlər pislənir və müvafiq siyasi-hüquqi qiymətini alır. 

Nahaq qan yerdə qalmır. Xocalı müsibətinin də beynəlxalq aləmdə öz qiymətini alacağı və 
günahkarların gec-tez öz layiqli cəzalarına çatmağı labüddür. 

Soyqırımın baş verməsinə şərait yaradan əsas səbəblərdən biri respublika daxilində gedən hakimiyyət 
mübarizəsi idi. O zamankı rəhbərlərin siyasi səbatsızlığı, ümummilli mənafelərə zidd mövqeyi, xəyanəti, vəzifə 
hərisliyi, siyasi qruplar və başıpozuq silahlı qüvvələr arasında gedən çəkişmələr Azərbaycanı bir çox ağır 
faciələrə, o cümlədən Xocalı müsibətinə gətirib çıxardı. 

Dünyada ən ağır müharibənin də sonu olur. Haqq-ədalət əvvəl-axır irticaya və şərə qalib gəlir. 
Xalqımızı əmin etmək istəyirəm ki, biz sülhsevər dövlət kimi sülh yolu ilə beynəlxalq hüquq normaları və 
prinsipləri əsasında tezliklə torpaqlarımızın düşmən tapdağından tam azad edilməsinə nail olacağıq. Bütün 
qaçqınlar öz doğma ocaqlarına qayıdacaq, ərazi bütövlüyümüz bərpa ediləcəkdir. Azərbaycan xalqının qüdrəti 
və iradəsi ilə qarşımıza qoyduğumuz bütün ali məqsədlərə nail olacağıq. 

23 fevral 1998-ci il 
 

*** 
 
Bəşər tarixinə öz vəhşiliyinə və cəza üsullarının ağlasığmaz qəddarlığına görə ən qanlı kütləvi terror 

hadisəsi kimi düşmüş Xocalı soyqırımının törədilməsindən yeddi il keçir. 1992-ci ilin o müdhiş fevral gecəsində 
Ermənistan hərbi birləşmələri keçmiş SSRİ-yə məxsus 366-cı motoatıcı alayın köməyi və bilavasitə iştirakı ilə 
Azərbaycanın Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etmiş, günahsız dinc əhaliyə, o cümlədən uşaqlara, qocalara, 
qadınlara divan tutmuş, misli görünməmiş vəhşilik aksiyası həyata keçirmişdir. Erməni millətçilərinin və 
onların havadarlarının insanlıqla bir araya sığmayan mürtəce mahiyyəti Xocalı soyqırımında bütün çılpaqlığı ilə 
üzə çıxır.  

Xocalı faciəsinin baş verməsində Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi, hakimiyyət orqanları da məsuliyyət 
daşıyırlar. Uzun müddət mühasirədə qalan Xocalının əhalisi şəhəri mərdliklə qorusa da, hər bir vətəndaşın 
müdafiəsini təmin etməyə borclu olan respublika rəhbərliyi faciənin baş verməsi dövründə tam fəaliyyətsizlik və 
xalqın əleyhinə biganəlik göstərərək, nəinki şəhərin müdafiəçilərinə kömək göstərmədi, hətta dinc əhalini 
mühasirədən çıxarmaq imkanlarından da lazımınca istifadə etmədi. Bu, azmış kimi, o vaxtkı rəhbərlik erməni 
qəsbkarlarının ağır cinayətinin nəticələrini ört-basdır etməyə, xalqdan və dünya ictimaiyyətindən gizlətməyə 
cəhd göstərdi. Xocalı hadisələrinin baş verməsində respublikada o dövrdə hökm sürən siyasi hərc-mərclik və 
hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə də öz mənfi rolunu oynadı. Ən acınacaqlısı odur ki, sonralar da Xocalı 
faktoru erməni terrorçularının vəhşi əməllərinin mahiyyətini ifşa etmək istiqamətində deyil, siyasi çəkişmələrdə 
istifadə olundu. 

Əslində Xocalı soyqırımı XX əsrin ən böyük insan faciələrindən biridir. Xocalıda misli görünməmiş 
qəddarlıqla törədilmiş bu insan qırğınının Yer kürəsinin hər hansı bir güşəsində baş verməsinin qarşısını almaq 
üçün Xocalı soyqırımı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə hərtərəfli çatdırılmalı və humanizm ideallarına sədaqət 
nümayiş etdirən bütün insanların bu faciəyə öz qəti, birmənalı mövqelərini bildirmələri üçün ciddi və 
məqsədyönlü iş aparılmalıdır.  

Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkarlıq siyasəti Xocalı soyqırımının törədilməsi ilə 
bitmədi. Təxminən beş il bundan əvvəl atəşkəs haqqında razılığa əsasən hərbi əməliyyatlar dayandırılsa da, 
müharibənin nəticələri aradan qaldırılmamışdır. Mötəbər beynəlxalq qurumların və Azərbaycan Respublikasının 
bütün səylərinə baxmayaraq münaqişənin dinc yolla həlli uğrunda atılan addımlar lazımi səmərəsini 
verməmişdir. Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımız azad edilməmişdir, bu 
torpaqlardan didərgin düşmüş bir milyondan artıq azərbaycanlı, o cümlədən Xocalı qaçqınları öz dədə-baba 
yurdlarına qayıtmaq həsrəti ilə qaçqın düşərgələrində ağır şəraitdə yaşayırlar.  

Bu gün şəhidlərimizin ruhu işğal olunmuş torpaqlarımızın düşmən tapdağından təmizlənməsi, qaçqın və 
köçkün soydaşlarımızın öz yurdlarına qayıtması uğrunda mübarizədə hər birimizi daha sıx birlik və əzmkarlıq 
göstərməyə səsləyir. 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 hər tədbiri görəcəkdir.  
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25 fevral 1999-cu il 

 
*** 

 
Tarixə insanlığa qarşı öz vəhşiliyinə və qəddarlığına görə ən dəhşətli kütləvi terror hadisələrindən biri 

kimi düşmüş Xocalı soyqırımının törədilməsindən səkkiz il keçir. 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, qadınlara və qocalara belə aman verməmişlər. 

XX əsrdə ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə təcavüz edilib, soryqırımı 
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. 

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. 

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. 

Heç şübhə yoxdur ki, Azərbaycan dövlətinin bütün sülhsevər addımları, təşəbbüsləri, xüsusilə son illər 
ərzində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli 
istiqamətində apardığı məqsədyönlü siyasət işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunmasına, dövlətimizin ərazi 
bütövlüyünün bərpa olunmasına, soydaşlarımızın, o cümlədən qəhrəman xocalıların öz doğma yurduna 
qayıdacağına böyük ümid verir. 

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. 

 
25 fevral 2000-ci il 

 
“Azərbaycan”, 22 fevral 2008-ci il 
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Cakarta Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr olunmuş 

tədbir keçirilmişdir 
 

AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 21-də Cakarta Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımının 16-cı 
ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.  

Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyindən bildirmişlər ki, tədbir iştirakçılarına Xocalı soyqırımı 
barədə geniş məlumat verilmiş, onun bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayətlərdən biri olduğu vurğulanmışdır. Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin hər il Azərbaycanda və digər ölkələrdə anıldığı diqqətə çatdırılmışdır.  
Səfirliyin əməkdaşları xəritə və faktlarla Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzündən, Azərbaycan 
rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində səylərindən ətraflı bəhs etmişdir.  
Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinin uğurları, regionda və dünyada 
artan nüfuzu, beynəlxalq layihələrdə aparıcı rolu, iqtisadi inkişafı barədə ətraflı məlumat verilmişdir.  
Bundan əlavə, səfirliyin ingilis və yerli dillərdə nəşr etdirdiyi “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi” kitabı, 
Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sifarişi ilə lentə 
alınmış sənədli filmin DVD yazısı, Xocalı faciəsi və Azərbaycan barədə digər materiallar tədbir iştirakçılarına 
paylanmışdır.  

Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı “Azərbaycana qarşı müharibə: mədəni irsin hədəfə alınması” və 
səfirliyin nəşr etdirdiyi “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi” kitabları universitetin kitabxanasına hədiyyə 
edilmişdir.  

 
AzərTAc 

22 fevral 2008-ci il 
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Ombudsman Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar  

beynəlxalq təşkilatlara bəyanat ünvanlamışdır 
 

AzərTAc xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilli Elmira 
Süleymanova Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara bəyanat ünvanlamışdır.  
Fevralın 22-də bu münasibətilə keçirilən tədbirdə E.Süleymanova Xocalı faciəsinin dəhşətlərindən danışaraq 
bildirmişdir ki, yol verilmiş zorakılıq əməllərinin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli əlamətə görə 
insanların məhv edilməsi niyyətilə törədilməsi beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqa əsasən məhz soyqırımı aktıdır. 
Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır beynəlxalq 
cinayətlərdən biri hesab olunur.  

Bəyanatda insan hüquqlarının kütləvi və kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnmiş Xocalı soyqırımına 
hələ də beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymət verilmədiyi, terrorçu əməllərə qarşı qəti tədbirlər görülmədiyi 
təəssüflə qeyd olunmuşdur.  

Bəyanat BMT-nin Baş katibinə, bu qurumun İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığına, Avropa 
Şurasına, ATƏT-ə, beynəlxalq və Avropa ombudsmanlar qurumlarına, Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasına və 
xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinə ünvanlanmışdır.  

 
AzərTAc 

22 fevral 2008-ci il 
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Gənclər Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında  

böyük qüvvədir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, bu fikir fevralın 22-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Müasir Gənclik və 

Sosial İnkişaf” İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş “Gənclər, tariximizi unutmayaq” adlı tədbirdə 
səslənmişdir.  

Birliyin sədri Etibar Əsədov müstəqillik tariximizin yazıldığı bir dövrdə ölkəmizin ictimai-siyasi 
həyatında çox mürəkkəb proseslərin baş verdiyini vurğulamışdır. O, mənfur ermənilərin xalqımıza qarşı 
yeritdiyi soyqırımı siyasətinin ən dəhşətli nümunəsi olan Xocalı faciəsindən danışmışdır.  
Prezidentin İcra Aparatının məsul işçisi Vüqar Səlimov, Milli Məclisin deputatları Aydın Mirzəzadə, Aqil 
Abbas və başqaları çıxış edərək vurğulamışlar ki, Xocalı faciəsi o dövrdə rəhbərliyin səriştəsizliyi, xalqına, 
torpağına qarşı laqeydliyi ucbatından baş vermişdir. Xalqımızın başına gətirilən müsibətlərin ermənilərin 
məqsədli siyasəti olduğunu vurğulayan natiqlər belə çətin bir dövrdə xalqın təhriki ilə hakimiyyətə qayıdan 
ümummilli lider Heydər Əliyevin millətinin köməyinə gəldiyini xatırlatmışlar. Azərbaycan həqiqətlərinin 
beynəlxalq aləmdə tanınması dahi liderimizin müdrik dövlətçilik siyasəti nəticəsində mümkün olmuşdur.  

Tədbirdə müstəqil Azərbaycanın qüdrətli orduya malik olduğu, dövlətimizin işğal olunmuş torpaqları 
istər sülh danışıqları, istərsə də digər vasitələrlə azad etmək gücünə qadir olduğu qeyd edilmişdir.  
Natiqlər Azərbaycan gəncliyinin həqiqətlərimizin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, ölkəmizin hüququnun 
beynəlxalq aləmdə müdafiə olunması baxımından böyük qüvvə olduğunu bildirmiş, gənclərin qarşısında duran 
vəzifələrdən danışmışlar.  

 
AzərTAc 

22 fevral 2008-ci il 
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Azərbaycan hərb tarixi muzeyində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş  

sərgi açılmışdır 
 

AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 22-də Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyində Xocalı soyqırımının 16-cı 
ildönümünə həsr olunmuş sərgi təşkil edilmişdir.  

Sərgidə Xocalı faciəsindən bəhs edən fotoşəkillər, “Günəş” rəsm studiyası yetirmələrinin və 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti tələbələrinin rəsmləri, muzeyin fondunda olan kitablar və fotolar 
nümayiş etdirilmişdir. Tədbir iştirakçıları, həmçinin İkinci Dünya müharibəsində və Qarabağ döyüşlərində 
sınaqdan çıxmış tanklar, BTR, BMP, artilleriya topları, təyyarələr, vertolyotlar, hava hücumundan müdafiə və 
hərbi dəniz qüvvələrinə aid müxtəlif növ hərbi texnikadan ibarət ekspozisiya ilə tanış olmuşlar.  
Tədbirdə Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Nuru Məmmədov, Xocalı Soyqırımını Tanıtma İctimai Birliyinin 
sədri Sabir Şamiloğlu və digərləri Xocalı faciəsi ilə bağlı məruzələrlə çıxış etmiş, erməni daşnaklarının dinc 
əhaliyə qarşı törətdikləri vəhşiliklərdən danışmışlar.  

Tədbirdə 46 nömrəli məktəbdənkənar tərbiyə işi mərkəzinin bədii qiraət dərnəyinin şagirdləri ədəbi-
kompozisiya nümayiş etdirmişlər.  

 
AzərTAc 

22 fevral 2008-ci il 
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Xocalı faciəsi ilə bağlı inşa müsabiqəsinin qalibləri məlum olmuşdur 

 
AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 22-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Xocalı soyqırımının 16-cı 

ildönümünə həsr olunmuş “Xocalı faciəsi xalqımızın qan yaddaşıdır” mövzusunda Bakının orta ümumtəhsil 
məktəblərinin şagirdləri arasında keçirilmiş inşa müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılmışlar.  
Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən müsabiqədə 400-dək şagirdin yazısı 
münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilmişdir.  

Baş idarənin rəisi Raqif Abbasov Azərbaycan Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasında gənclərin xüsusi rolunu qeyd edərək, bu işdə şagirdləri fəal olmağa çağırmışdır.  
R.Abbasov demişdir ki, “Xocalıda baş vermiş dəhşətli hadisələr kütləvi informasiya vasitələrində geniş 
işıqlandırılsa da, bu kifayət etmir, vəzifəmiz həmin fəlakət barədə həqiqətləri gələcək nəsillərə dolğun 
çatdırmaqdır”. Bu baxımdan şagirdlər arasında keçirilmiş inşa müsabiqəsinin xüsusi əhəmiyyətini 
vurğulamışdır.  

Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirlər silsiləsinin davam edəcəyini bildirən R.Abbasov demişdir ki, birinci 
yerin qalibi olmuş şagirdin inşası gənclər və idman baş idarəsinin yaxın aylarda fəaliyyətə başlayacaq saytında 
yerləşdiriləcəkdir.  

Münsiflər heyətinin qərarına əsasən, Xocalı şəhər 2 nömrəli məktəbin 11-ci sinif şagirdi Həbibə 
Abışovanın yazdığı inşa birinci yerə layiq görülmüşdür. Aygül Mürsəlova (1 nömrəli internat məktəbi) ikinci, 
Tovuz Abdullazadə (49 nömrəli məktəb) üçüncü yeri tutmuşlar.  

Qaliblər və fərqlənmiş şagirdlər hədiyyə və diplomlarla mükafatlandırılmışlar.  
 

AzərTAc 
22 fevral 2008-ci il 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

 74

 
“Xocalıdan gələn var” kitabı təqdim olunmuşdur 

 
Erməni silahlı qüvvələri və rus hərbi birləşmələri 16 il bundan əvvəl XX əsrin ən böyük faciəsini - 

Xocalı soyqırımını törətmişlər. Bu gün bütün dünyanın xəbərdar olduğu bu faciə tarixdən və yaddaşlardan heç 
vaxt silinməyəcəkdir.  

AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 22-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Səriyyə Müslümqızının 
həmin faciədən söz açan, Azərbaycan və ingilis dillərində çap edilmiş “Xocalıdan gələn var” kitabı təqdim 
olunmuşdur.  

Ombudsman Elmira Süleymanova 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı 
qüvvələrinin Xankəndidə yerləşən və keçmiş SSRİ-yə məxsus 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalıya 
hücumu və sakinlərinə qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı haqqında bütün dünyaya ətraflı məlumat verildiyini 
bildirmişdir. Natiq bu faciənin canlı şahidi olan Səriyyə Müslümqızının və digər müəlliflərin kitablarının, 
videosüjetlərin, fotoslaydların dünya ictimaiyyətinə çatdırıldığını vurğulayaraq, bu sahədə daha çox çalışmağın, 
faciəyə siyasi qiymət verilməsinə nail olmağın vacibliyini söyləmişdir.  

AMEA-nın Tarix İnstititunun əməkdaşı Qasım Hacıyev “Xocalıdan gələn var” kitabını və bu qəbildən 
olan kitabların dünya dillərinə tərcümə olunub yayılmasının vacibliyini qeyd etmişdir. Natiq bildirmişdir ki, 
uydurma “erməni soqırımı”na cavab olan belə kitablar çox yazılmalıdır.  

Kiyev şəhərindən gəlmiş soydaşımız Tofiq Əlizadə keçən il Xocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycan 
diasporunun keçirdiyi tədbirin canlı yayımının böyük əks-sədaya səbəb olduğunu demişdir.  

Xocalı sakini Məmməd Şükürov Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın Xocalı 
həqiqətlərini dünyaya yaymaq üçün gördüyü işlərdən razılıq edərək, bunun xocalılılar üçün böyük dəstək 
olduğunu söyləmişdir.  

Səriyyə Müslümqızı Xocalı şəhidlərinin nigaran ruhlarının və şahidlərin didərgin talelərinin 
qarşısında bir qələm sahibi kimi özünü borclu bildiyini vurğulayaraq, yeddinci kitabı olan iki hissəli “Xocalıdan 
gələn var” kitabının nəşrinə kömək edənlərə və tədbir iştirakçılarına minnətdarlığını bildirmişdir. Müəllif 
kitabın ingilis dilinə çevrilməsində böyük əməyi olan AzərTAc-ın xarici dillərdə informasiya baş redaksiyasının 
əməkdaşı Taleh Quliyevə də təşəkkür etmişdir.  

 
AzərTAc 

22 fevral 2008-ci il 
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Fransız dilində nəşr edilmiş “Əsir torpaq-Qarabağ” kitabının 

təqdimatı olmuşdur 
 
AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 22-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində fransız dilində nəşr edilmiş 

“Terre occupe-Haut Karabakh” (“Əsir torpaq-Qarabağ”) kitabının təqdimatı olmuşdur.  
Kitabın müəllifi, Belçika Azərbaycan Evinin sədri Bülent Gürcam rəhbərlik etdiyi təşkilatın fəaliyyəti 

haqqında məlumat vermişdir. Qeyd etmişdir ki, artıq 8 ildir fəaliyyət göstərən təşkilat Belçikada Azərbaycan 
diasporunun formalaşması və inkişafında, ölkəmizdə gedən proseslərin Avropa ictimaiyyətinə çatdırılması 
istiqamətində ardıcıl iş aparır, müxtəlif layihələr həyata keçirir. Azərbaycan diaspor nümayəndələrinin 
fəallığının artırılması məqsədi ilə Belçika Azərbaycan Evi “Euro Xəbər” qəzeti ilə birlikdə “Yurd daşı” adlı 
xüsusi mükafat təsis etmişdir. Bu mükafat Avropada Azərbaycan həqiqətlərinin yayılmasında xüsusi xidmətlər 
göstərmiş soydaşlarımıza hər il təqdim ediləcəkdir.  

B.Gürcam “Əsir torpaq-Qarabağ” kitabı haqqında məlumat verərək bildirmişdir ki, təşkilat Xocalı 
soyqırımı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı dünya ictimaiyyətində, o cümlədən 
Avropada obyektiv təsəvvürün formalaşması məqsədi ilə müvafiq çap məhsulları hazırlayır və yayır. Həmin 
nəşr məhsullarından biri olan bu kitabda Dağlıq Qarabağın, eyni zamanda Ermənistanın paytaxtı Yerevan 
şəhərinin qədim Azərbaycan torpağı olması haqqında, ermənilərin bu ərazilərə köçürülməsi, XX əsrin 
əvvəllərində və sonlarında onlar tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı haqqında çoxsaylı 
sənədlər, məlumatlar, fotoşəkillər toplanmışdır. Xocalı soyqırımı ilə bağlı Avropa ölkələrində apardıqları 
təbliğat işi haqqında danışan natiq, bu il də Brüsseldə mitinqin keçiriləcəyini və burada həmin kitabın 
təmənnasız olaraq paylanacağını bildirmişdir.  

 
AzərTAc 

22 fevral 2008-ci il 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

 76

 
Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü Küveytdə müxtəlif tədbirlərlə 

qeyd olunmuşdur 
 

Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Xocalı soyqırımı barədə Heydər 
Əliyev Fondunun tərtib etdiyi məlumatlar əsasında səfirliyin bəyanatı hazırlanmış və Küveytin Xarici İşlər 
Nazirliyinə, ölkədəki diplomatik korpusa, beynəlxalq təşkilatlara və kütləvi informasiya vasitələrinə 
göndərilmişdir.  

Küveytin İslam İşləri Nazirliyi tərəfindən fevralın 17-də açılmış beynəlxalq sərgidə Azərbaycanın 
tarixi, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı barədə, həmçinin Heydər Əliyev Fondunun Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımı ilə bağlı hazırladığı kitablar nümayiş etdirilmiş və iştirakçılara 
paylanılmışdır.  

Ərəb və ingilis dillərində hazırlanmış “Xocalı soyqırımı” adlı broşür Xocalı soyqırımının 16-cı 
ildönümü ərəfəsində Küveytin iş adamları, ictimaiyyət nümayəndələrinə təqdim edilmişdir.  
Xocalı soyqırımı zamanı ermənilərin vəhşiliklərini əks etdirən fotolardan ibarət lövhə hazırlanmış və səfirliyin 
foyesində qoyulmuşdur.  

Küveytin aparıcı qəzetləri və Küveyt İnformasiya Agentliyinin nümayəndələri üçün fevralın 20-də 
səfirlikdə Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilmişdir. Konfransda səfir Şahin 
Abdullayev Xocalı soyqırımı, ermənilərin Xocalıda dinc əhaliyə qarşı törətdikləri misli görünməmiş vəhşiliklər, 
erməni terroru və ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin tarixi və münaqişənin 
həlli istiqamətində görülən işlər barədə jurnalistlərə ətraflı məlumat vermişdir. Jurnalistlər ermənilərin 
vəhşiliklərini əyani şəkildə əks etdirən fotolövhə və xəritə ilə tanış olmuş, soyqırımdan bəhs edən filmə 
baxmışlar.  

Konfransda iştirak edən Küveyt media nümayəndələri bu dəhşətli hadisələrdən heyrətə gəldiklərini 
etiraf etmişlər.  

Fevralın 21-də Küveytin aparıcı rəsmi qəzetləri olan “Əl-Ray”, “Əl-Qabas”, “Əl-Ənbə”, “Əl-Siyəsə”, 
“Əvan”, “Əl-Cəridə”, “Əl-Roya” və “Əl-Nahar” Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə bağlı səfirlikdə 
keçirilmiş mətbuat konfransı barədə geniş məlumatlar dərc etmişlər.  

Həmçinin fevralın 26-da ölkəmizin Küveytdəki səfirliyində Azərbaycan diasporu ilə birlikdə Xocalı 
soyqırımına dair anma mərasimi keçiriləcəkdir.  

 
AzərTAc 

22 fevral 2008-ci il 
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Məktəblilər arasında şer müsabiqəsi keçirilmişdir 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikası gənclər və idman, təhsil nazirlikləri muxtar respublikanın Yazıçılar 

Birliyi ilə birgə orta ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümünə həsr 
olunmuş şeir müsabiqəsi keçirmişlər.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi gənclərlə iş şöbəsinin müdiri Həsən 
Əliyev AzərTAc-ın müxbirinə demişdir: “Gənclər arasında vətənpərvərlik və vətəndaşlıq hislərinin aşılanması 
üçün belə tədbirlərin, bu istiqamətdə digər yaradıcılıq müsabiqələrinin, o cümlədən inşa yazı, rəsm 
müsabiqələrinin keçirilməsi də xüsusi önəm daşıyır.  

Müsabiqədə 50-yə yaxın şagird iştirak etmişdir. Məktəblilər Xocalı soyqırımına həsr olunmuş şeirləri 
müsabiqəyə təqdim etmişlər.  

Şagirdlərin ifasında Xocalı faciəsinə, onun xalqımızın mübarizlik tarixinə həsr olunmuş şeirlər 
dinlənilmişdir.  
Münsiflər heyətinin rəyinə gəlincə Naxçıvan şəhərindəki 13 nömrəli orta məktəbin VIII sinif şagirdi Elnur 
Talıbov və Şahbuz rayonundakı Kolanı kənd orta məktəbinin VIII sinif şagirdi Ruhəngiz Rəşidli birinci yerə 
çıxmışlar. Ordubad rayonundakı Xanağa kənd orta məktəbinin VIII sinif şagirdi Zərifə Abdullayeva ikinci 
olmuşdur.  

Ordubad şəhər 1 nömrəli orta məktəbin IX sinif şagirdi Əsmər Əliyeva və Culfa şəhər 2 nömrəli orta 
məktəbin VIII sinif şagirdi Cəmilə Hüseynova üçüncü yerlə kifayətlənmişlər.  

Qaliblərə müsabiqə təşkilatçılarının diplomları təqdim olunmuşdur.  
 

AzərTAc 
23 fevral 2008-ci il 
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Xocalılar doğma yurd-yuvalarına qayıtmaq arzusu ilə yaşayırlar 

 
Bu günlərdə Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü ərəfəsində geniş bir tədbir keçirildi. Xocalı Rayon İcra 

Hakimiyyətinin başçısı Şahmar Usubov "2007-ci ildə sosial-iqtisadi inkişafın yekunları və 2008-ci ildə qarşıda 
duran vəzifələr" mövzusunda hesabat məruzəsi ilə çıxış etdi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramının icrasının dörd illik yekunlarına həsr olunmuş respublika konfransının mübariz ruhuna və ölkə 
başçısı cənab İlham Əliyevin həmin konfransdakı nitqlərində irəli sürülmüş tövsiyə və göstərişlərə uyğun olaraq 
ötən ilin yekunları ətraflı təhlil edildi və cari ildə qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşdirildi. 

Müzakirələrdə rayon təhsil şöbəsinin müdiri M.Şükürov, səhiyyə şöbəsinin müdiri M.Nağıyev, maliyyə 
şöbəsinin rəisi İ.Əliyev, yol-tikinti idarəsinin rəisi M.Əliyev, hərbi komissar İ.Əmrahov, Cəmilli kənd icra 
nümayəndəsi R.Qəhrəmanov və başqaları çıxış etdilər. Minnətdarlıqla qeyd olundu ki, qaçqın və məcburi 
köçkünlərə hər sahədə qayğı və kömək göstərilməsi barədə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş 
humanist xətt ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Məhz bu qayğı və diqqətin 
nəticəsidir ki, Aşağı Ağcakənddə Xocalı rayonu üçün inzibati mərkəz yaradılmış, icra hakimiyyəti və onun 
müvafiq qurumları üçün hər şəraiti olan binalar tikilmiş, habelə yollar salınmış, xidmət obyektlərinin şəbəkəsi 
istifadəyə verilmişdir. Rayonun başı bəlalar çəkmiş sakinləri ölkənin bir sıra guşələrinə səpələnsələr də, indi 
onların dayaq yeri - icra mərkəzi vardır. Burada ötən il ərzində bir sıra abadlıq və quruculuq işləri görülmüşdür.  
Qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun artırılması üzrə Dövlət 
Proqramına uyğun olaraq müəyyən tədbirlər görülür. Öncə aqrar sektorun inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. 
Nəticədə fərdi təsərrüfatlarda heyvandarlıq məhsullarının, habelə taxıl, kartof, tərəvəz istehsalının həcmi 
getdikcə artır. Qazanılan uğurlar qeyd edilməklə yanaşı, toplantıda əsas diqqət mövcud nöqsanların üzə 
çıxarılmasına və qarşıda duran problemlərin həllinə yönəldildi. 

Ötən ilin yekunları Xocalı və Naftalan şəhər, Kərkicahan qəsəbə, Kosalar, Cəmilli, Meşəli kənd icra 
nümayəndəliklərində, habelə Gəncə şəhərində, Hacıkənd qəsəbəsində, Bərdə və Oğuz rayonlarında, məcburi 
köçkünlərin məskunlaşdıqları digər yerlərdə müzakirə edilmiş, bir sıra həlli vacib məsələlər üzə çıxarılmışdır. 
İstər həmin müzakirələrdə, istərsə də ümumrayon toplantısı zamanı qeyd olundu ki, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət 
müəssisələrinin təmir-bərpa işlərinə diqqətin artırılması, idman məktəbinin təşkili, Aşağı Ağcakəndə qaz 
xəttinin çəkilməsi, qəsəbədə bankomatın qurulması vacibdir. Toplantıda Xocalı soyqırımının dünya miqyasında 
tanıdılması üçün ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyəti təqdir edilməklə yanaşı, Aşağı 
Ağcakənd qəsəbəsində faciəni əks etdirən muzeyin təşkilinin, əsl həqiqətlərin üzə çıxarılması və lazımi 
materialların toplanılması məqsədilə işçi qrupunun yaradılmasının vacibliyi xüsusi vurğulandı.  
Toplantıda Prezidentin İcra Aparatının nümayəndəsi R.Ağayev, daxil işlər nazirinin müavini Vilayət Eyvazov, 
Milli Məclisin deputatları Elman Məmmədov və Havva Məmmədova çıxış edərək qarşıda duran konkret 
vəzifələrdən danışdılar. 

 
Ə.İSAYEV, 

"Azərbaycan", 23 fevral 2008-ci il
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Dünya, insanlığa qarşı törədilmiş ən vəhşi cinayətə reaksiya verməlidir. 

Ombudsman Xocalı Soyqırımının 16-cı ildönümü ilə bağlı qəbul etdiyi bəyanatı  
beynəlxalq təşkilatlara və xarici ölkə səfirliklərinə göndərdi 

 
Elmira Süleymanova: "Prezident İlham Əliyev dünyanın nüfuzlu tribunalarından 

terrorla mübarizə aparan beynəlxalq birliyin bu məsələdə ikili standartlara yol verməsinə 
etirazını bildirib" 

 
Dünən Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında 

Xocalı Soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirildi. Ombudsman Elmira Süleymanova media 
mənsublarına Xocalı Soyqırımının nəticələri haqda, həmçinin, bu aktın beynəlxalq aləmə çatdırılması 
istiqamətində görülmüş işlərlə bağlı geniş məlumat verdi. Sonra Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları 
üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Xocalı Soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar qəbul edilmiş, xarici ölkə 
səfirliklərinə, beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkələrdəki Azərbaycan səfirliklərinə və diaspor təşkilatlarına 
göndərilmiş bəyanatı oxundu. Tədbiri giriş sözü ilə açan Elmira Süleymanova açaraq, erməni millətçiləri 
tərəfindən tarix boyu Azərbaycan xalqına qarşı qanlı cinayətlər, terror aktları, soyqırımlar törədildiyini bəyan 
etmişdir. Çoxsaylı tarixi sənədlər sübut edir ki, erməni millətçiləri hələ 1905-1907-ci, 1918-1920-ci, 1948-1953-
cü illərdə Qafqazda öz tarixi ərazilərində etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinə məruz qalan yüz minlərlə 
azərbaycanlını kütləvi surətdə qətlə yetirmiş, öz torpaqlarından deportasiya etmişlər.  

Bu il işğalçı Ermənistanın xalqımıza qarşı təcavüzünün 20 ili tamam olur. Yürüdülən siyasət nəticəsində 
Azərbaycanın əzəli torpaqlarının 20 faizi zəbt edilib, 20 mindən çox soydaşımız həlak olub, 50 mindən artıq 
adam yaralanıb, əlil və şikəst olub. Bir çox Azərbaycan hərbçisi əsir düşüb, dinc əhali girov götürülüb. Bir 
milyondan artıq həmvətənimiz qaçqına və məcburi köçkünə çevrilib.  

1988-ci ilin fevralından ermənilərin Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi çağırışları ilə 
başlanan nümayişlərinə heç bir siyasi qiymət verməyən keçmiş SSRİ rəhbərliyi tərəfindən zəruri tədbirlər 
görülməməsi qısa müddət ərzində Dağlıq Qarabağ ərazisində və ətraf rayonlarda azərbaycanlıların yurd 
yerlərinin yandırılması, əhalisinin qətlə yetirilməsi ilə nəticələndi. Erməni millətçiləri Kərkicahan, Malıbəyli, 
Quşçular, Qaradağlı kəndlərində qətliamlar törətdilər.  

Düz 16 il bundan əvvəl, fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində erməni silahlı 
birləşmələrinin keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı ilə birgə törətdiyi cinayət müharibələr tarixində 
bənzəri olmayan hadisələrdəndir. Xankəndində yerləşdirilmiş, şəxsi heyətində erməni zabitlərin də olduğu bu 
alayın çoxsaylı ağır texnikası üç istiqamətdə şəhərə yeridildi, yaşayış evləri dağıdıldı və yandırıldı. Şəhəri tərk 
etmək məcburiyyətində qalan dinc əhali Naxçivanik kəndi yaxınlığında erməni silahlıları ilə qarşılaşdı və əsil 
soyqırım baş verdi. Qadınlar, qocalar, əlillər, uşaqlar xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildi. Soyqırımı törədənlər 
Xocalı sakinlərini misli görünməmiş qəddarlıqla öldürmüş, diri-diri yandırmış, başlarının dərisini soymuş, 
gözlərini çıxarmışlar. Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri növbəti genosid- Xocalı 
soyqırımı 613 nəfərin, o cümlədən, 106 qadının, 63 azyaşlı uşağın, 70 qocanın həyatına son qoydu, 487 nəfər 
şikəst oldu, 1275 dinc sakin əsir götürüldü, 150 nəfər itkin düşdü.  

Bu soyqırım aktı nəticəsində bəzi ailələr bütünlüklə məhv edilib, mülki əhali görünməmiş qəddarlıqla 
qətlə yetirilib, əsir götürülənlərə amansız işgəncə verilib. Bu zaman soydaşlarımızın əsas insan hüquqları, ən 
başlıcası isə yaşamaq hüququ kütləvi şəkildə pozulub.  

Qeyd olunmalıdır ki, münaqişə başlanandan bu günədək itkin düşmüş 4354 Azərbaycan vətəndaşından 
783 nəfərinin əsir və girov kimi Ermənistanda və işğal edilmiş ərazilərdə saxlanılması barədə əsaslı məlumatlar 
mövcuddur. Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmış Azərbaycan çox böyük itkilərlə, o cümlədən, əsir və itkin 
düşmüş, girov götürülmüş şəxslərin taleyi ilə bağlı problemlərlə üzləşib. Ermənistan tərəfi və separatçı Dağlıq 
Qarabağ rejimi beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkildə pozaraq, bu şəxsləri hələ də beynəlxalq 
təşkilatlardan gizlədir.  

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Xocalı soyqırımının 
16-cı ildönümü ilə əlaqədar qəbul etdiyi bəyanatda bütün bunlar geniş şəkildə qeyd olunub. Bəyanatda, 
həmçinin, deyilir: "...Xocalı soyqırımı zamanı yol verilmiş zorakılıq əməllərinin qabaqcadan düşünülmüş 
qaydada, milli əlamətinə görə insanların tamamilə, yaxud qismən məhv edilməsi niyyətilə törədilməsi, 
beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqa əsasən məhz genosiddir. Bu vəhşilik və vandalizm aktı Xatın və Sonqmi 
faciələri ilə eyni səviyyədə qiymətləndirilməli, insanlığa qarşı törədilən qanlı cinayət öz layiqli qiymətini 
almalıdır.  
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Beynəlxalq hüquqa görə, genosid sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır beynəlxalq 
cinayətlərdən biri hesab olunur. BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 (I) saylı qətnaməsində qeyd 
olunur ki, genosid, insan qruplarının yaşamaq hüququnu tanımamaqla insan mənliyini təhqir edir, bəşəriyyəti 
insanlar tərəfindən yaradılan maddi və mənəvi dayaqlardan məhrum edir. Belə bədnam əməllər BMT-nin 
məqsəd və vəzifələrinə tam ziddir. BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə 
qəbul edilmiş və 1951-ci ildə qüvvəyə minən Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması 
haqqında Konvensiyada genosid cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunub. Konvensiyaya qoşulan dövlətlər sülh, 
yaxud müharibə dövründə törədilməsindən asılı olmayaraq, genosidin beynəlxalq hüquq normalarını pozan 
cinayət olduğunu təsdiq edərək, onun qarşısının alınması və səbəbkarlarının cəzalandırılması üçün tədbirlər 
görməyi öhdələrinə götürmüşlər.  

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı həmin Konvensiyada təsbit olunmuş genosid 
cinayətinin bütün əməlləri tətbiq olunub. 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...". 

Bəyanatda o da vurğulanır ki, Azərbaycan tərəfi bu münaqişənin sülh yolu ilə həllinə daim səy göstərir. 
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının əsil mahiyyətini açıqlamış, 1994-cü ilin fevralında 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət verib.  

"Prezident İlham Əliyev dünyanın nüfuzlu tribunalarından səslənən çıxışlarında terrorla mübarizə 
aparan beynəlxalq birliyin bu məsələdə ikili standartlara yol verməsinə qətiyyətlə etirazını bildirib. Dövlət 
başçımız Avropa Şurasında ilk dəfə olaraq Ermənistanın təcavüzkar tərəf kimi tanınmasına nail olub, bu 
dövlətin Dağlıq Qarabağı və Azərbaycanın daha 7 rayonunu işğal altında saxlaması faktı AŞPA-nın rəsmi 
sənədlərində öz əksini tapıb.  

Hazırda Xocalı faciəsi dünyanın böyük dövlətlərinin parlamentlərində müzakirəyə çıxarılır, bir sıra 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Ermənistan təcavüzkar dövlət kimi tanınır, işğal edilmiş Azərbaycan 
ərazilərini geri qaytarmaq tələb olunur.  

Məlum olduğu kimi, ötən il Qubada ermənilərin xüsusi qəddarlıqla törətdikləri kütləvi insan qətllərini 
aşkarlayan faktlar üzə çıxarıldı. Tikinti ilə əlaqədar qazıntı işləri aparıldığı zaman iki iri quyuda tapılmış saysız-
hesabsız insan sümükləri erməni vandalizmini təsdiqləyən əyani nümunələr, faktlardır. Artıq bunların 1918-ci 
ildə erməni silahlı birləşmələrinin Qubaya basqını zamanı qəddarlıqla qətlə yetirilmiş yerli sakinlərə məxsus 
olduğu müəyyən edilib.  

Tarixi olayların aşkar olunmasında Quba məzarlığı ilə bağlı üzə çıxmış həqiqətləri dünya 
ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmaq son dərəcə önəmlidir. "Bu faktlar uydurma "erməni soyqırımı" əfsanəsini bir 
daha ifşa edərək yeni tarixin ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılmasını sübut edir"- bəyanatda deyilir.  

İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilin bəyanatında təəssüf hissi ilə vurğulanır ki, insan hüquqlarının kütləvi 
və kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnmiş Xocalı soyqırımına hələ də beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymət 
verilməyib, terrorçu əməllərə qarşı qəti tədbirlər görülməyib: "...Dünya birliyinə, mötəbər beynəlxalq qurumlara 
və dünya xalqlarına müraciət edərək Azərbaycana qarşı aparılan uzunmüddətli erməni təcavüzünə, terror 
siyasətinə, kütləvi şəkildə insan hüquqlarının pozulmasına son qoyulacağına, bu münaqişənin sülh və danışıqlar 
yolu ilə aradan qaldırılmasına dəstək veriləcəyinə, zəbt olunmuş torpaqların qaytarılacağına, yüz minlərlə 
qaçqın və məcburi köçkünlərin öz yurdlarıma dönəcəyinə, onların konstitusion hüquqlarının bərpa ediləcəyinə 
inanırıq. Ümid edirik ki, ölkəmizə qarşı təcavüzü, Xocalı soyqırımını törədən erməni terrorçuları və onların 
havadarları cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcək, işğalçı Ermənistan dövlətinə qarşı səlahiyyətli beynəlxalq 
qurumlar tərəfindən sanksiyalar tətbiq olunacaqdır".  

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Elmira 
Süleymanova tərəfindən imzalanmış bəyanat BMT-nin Baş Katibinə, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali 
Komissarına, ATƏT-ə, Avropa Şurasına, Beynəlxalq və Avropa Ombudsmanlar İnstitutlarına, Asiya 
Ombudsmanlar Assosiasiyasına, Beynəlxalq Sülh Bürosuna, Universal Sülh Federasiyasına, Azərbaycan 
Respublikasının xarici ölkələrdəki və xarici ölkələrin ölkəmizdəki səfirliklərinə, ombudsmanlara və Azərbaycan 
diasporu təşkilatlarına göndərilib.  

 
Elçin Bayramlı 

“Səs”, 23 fevral 2008-ci il 
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Təcavüz qurbanları günü 

 
Xocalı soyqırımının baş verdiyi 26 fevral tarixi dünyada qeyd olunmalıdır 
 
Milli Məclisin dünənki iclasında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edildi. 

İclasın gedişində millət vəkilləri faciənin 16-cı ildönümü ilə bağlı müxtəlif təkliflərlə çıxış etdilər.  
Müsavat deputat qrupunu təmsil edən millət vəkili Pənah Hüseyn Xocalı soyqırımı haqqında qanun 

qəbul edilməsini təklif etdi. Onun fikrincə, bu qanunun hazırlanıb müzakirəyə çıxarılması hələ də gec deyil. İşçi 
qrupu formalaşdırıb fevralın 26-na qədər qanunu hazırlamaq olar.  

YAP icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov faciənin ildönümü ilə əlaqədar parlamentin xüsusi 
bəyanat qəbul etməsi təklifini verdi. Hər il olduğu kimi, bu il də qəbul edilən sənəd dünya ölkələrinin 
parlamentlərinə göndərilməlidir. Millət vəkili dedi ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı ümummilli lider Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi ilə hökumət və parlament səviyyəsində kifayət qədər sənədlər qəbul olunub: “Holokostla 
bağlı heç bir qanuni akt yoxdur. Biz başqa-başqa parlamentlərə Xocalı ilə bağlı bu günə kimi çıxarılan rəyləri 
göndərmək barədə danışmalıyıq. Hər bir deputat dostluq qrupunun üzvü olduğu ölkəyə müraciət 
ünvanlamalıdır. Burada nəsə bir qəbahət axtarmaq əvəzinə, Azərbaycanın əleyhinə sənədlər hazırlayan insan 
hüquqları təşkilatları və həmin siyasi partiyalar bu işə diqqət yetirməlidir. Ondan-bundan 300-500 manat 
almaqla siyasi məhbus siyahıları hazırlayırlar. Bunun əvəzində onlar Xocalı soyqırımı ilə bağlı bir sənəd 
yaydıqlarını üzə çıxarsınlar. Onların sənədləri daha keyfiyyətli olar. Çünki onların bir tərəfi ermənidir. Ona görə 
bu şəxslər belə sənədlər göndərəndə onları daha tez eşidəcəklər”.  

YAP-ın sədr müavini, partiyanın icra katibi Əli Əhmədov isə bildirib ki, Xocalı hadisəsi dünyada lazımi 
qiymətini almayıb. Ona görə də bu istiqamətdə iş sürətləndirilməlidir. “Xarici İşlər Nazirliyi və Azərbaycanın 
BMT-dəki daimi nümayəndəliyi 26 fevral tarixinin dünyada “Təcavüz qurbanları günü” kimi qeyd olunması 
barədə təşəbbüs qaldırmalıdır. Ölkəmizdə bu məsələ ilə bağlı Milli Məclis müvafiq addımlar atmalıdır” - deyə o 
vurğuladı.   

Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə bildirdi ki, Avropanın ən böyük cinayəti 
Xocalıda baş verib: “Qarabağda hərbi cinayətlər törətmiş insanlara qarşı cinayət işləri hələ də yekunlaşmayıb. 
Fevralın 26-da Azərbaycanın hərbi prokuroru, digər hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri parlamentə dəvət 
edilsin və onların hesabatlarını dinləyək görək, nə üçün cinayətkarlar indiyə kimi məhkum edilməyib?”. Millət 
vəkili dedi ki, Qarabağda məlum cinayətləri törətmiş adamların adları bəllidir. Bu cinayətkarlar Ermənistan 
hakimiyyətində təmsil olunublar. Eyni zamanda, Xocalıda qırğın törətmiş 366-cı alayın nümayəndələri Rusiya 
ərazisində gizlənirlər. Onların axtarışı, məhkəməyə dəvəti ilə bağlı heç bir iş görülməyib. Asim Mollazadənin 
sözlərinə görə, Xocalı və Qarabağın digər ərazilərində törədilmiş kütləvi qırğınlarla bağlı Azərbaycanda heç bir 
məhkəmə prosesi keçirilməyib. Elə buna görə də, Azərbaycan həmin cinayətlərlə bağlı beynəlxalq tribunallara 
müraciət edə bilməyib. Deputatların hər dəfə Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində olduğu kimi, yenə də 
beynəlxalq təşkilatlara müraciətdən danışmasını məqbul saymayan millət vəkili “Azərbaycanda danışılan 
sözlərin arxasında hüquqi qərarlar yoxdur. Xocalı və Qarabağda törədilmiş digər cinayətlərə hüquqi qiymət 
verməyə başlamalıyıq” deyə vurğuladı. 

YAP icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı Azərbaycan hakimiyyətinin indiyədək Xocalı 
soyqırımının günahkarlarının cəzalandırılması üçün mümkün olan bütün işləri gördüyünü bildirdi. Onun 
sözlərinə görə, faciə ilə bağlı cinayət işi açılıb, günahkarlar müəyyənləşdirilib. İndiyədək məhkəmə prosesinin 
keçirilməməsi isə günahkarların məhkəməyə cəlb edilməsi imkanlarının məhdud olması ilə əlaqədardır. 
“İnşallah, torpaqlarımız azad olandan sonra açılmış cinayət işləri ilə bağlı məhkəmə prosesləri keçiriləcək” - 
deyə YAP-çı millət vəkili vurğuladı.  

Sosial Rifah Partiyasının sədri Xanhüseyn Kazımlı dedi ki, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması 
üçün dünya anaları ilə iş gücləndirilməlidir. O bildirdi ki, rəhbərlik etdiyi partiyanın təşkilatçılığı ilə martın 5-də 
“Müasir dünya anaları və dövlətçilik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Tədbirə Avropa və Şərq 
ölkələrindən nümayəndələr dəvət olunub:” Dəvət olunmuş nümayəndələr əsasən parlament rəhbərliyində təmsil 
olunan şəxslərdir. Belə bir tədbirin keçirilməsində məqsəd dünya ölkələrinin, xüsusən dünya analarının 
diqqətini Azərbaycana cəlb etməkdən ibarətdir. Dünya anaları bilməlidir ki, təcavüzkar Ermənistanın hərbi 
birləşmələri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı hansı qanunsuz hərəkətlər törədirlər”. 

Xocalının keçmiş icra başçısı, millət vəkili Elman Məmmədov bildirdi ki, hadisə ilə bağlı aparılan 
istintaq zamanı əsirlik həyatı yaşayan və girov götürülmüş insanlar da daxil olmaqla 2000 xocalılıdan ifadələr 
alınıb. Bu insanların hamısı onlara əzab və işgəncə verənlər arasında Ermənistanın indiki prezidenti Robert 
Köçəryanın adını çəkiblər. Xocalı faciəsi ilə bağlı hüquqi sənədlər qəbul olunmalı, istintaq materialları əsasında 
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müvafiq məhkəmə qərarları çıxarılmalıdır. O, təklif etdi ki, Xocalı və xocalılılara soyqırıma məruz qaldıqları 
üçün xüsusi status verilməli, 26 fevral isə qeyri-iş günü sayılmalıdır. 

Milli Məclisin nəzdində yaradılan İnformasiya tədqiqat sektorunun müdiri Aydın Ağayev isə bildirdi ki, 
onlar əsasən Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünün doğurduğu nəticələri, o cümlədən erməni 
hərbçilərinin mülki əhaliyə qarşı törətdiyi kütləvi qırğınları araşdırıb. Bu hadisələrə beynəlxalq hüquq 
müstəvisində qiymət verilməsi üçün xüsusi bir metodoloji sistemin yaradılmasına başlanılıb. A.Ağayev qeyd 
etdi ki, Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünün nəticələri, o cümlədən Xocalıda mülki əhaliyə qarşı 
törədilmiş kütləvi qırğına beynəlxalq hüquq müstəvisindən qiymət verilməsi, bu hadisənin soyqırımı kimi 
tanıdılması məqsədilə soyqırımı üzrə dünyada tanınmış mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr aparılıb. Sektorun 
nümayəndələri hadisələrin törədilməsində günahkar olanların hərbi cinayətkar kimi məsuliyyətə cəlb olunması 
üçün də mütəxəssislərlə müzakirələr aparılıb. “Artıq bu istiqamətdə konkret fəaliyyət proqramı hazırlanıb” - 
deyə A.Ağayev vurğuladı. O qeyd etdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bütün faktlar Azərbaycan, rus və 
ingilis dillərində nəşr olunan kitabda əks olunub. Həmin material xaricə səfər edən bütün deputatlara verilir.  

 
Nardar BAYRAMLI   

“Yeni Azərbaycan”, 23 fevral 2008-ci il 
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"İndiyəcən Xocalıda törədilən cinayətlə bağlı heç bir məhkəmə keçirilməyib" 

Deputatlar Xocalı soyqırımı ilə bağlı məhkəmələrin keçirilməsini istəyir  
 

Dünən Milli Məclisin növbəti iclası keçirilib. Millət vəkilləri ilk öncə spiker Oqtay Əsədovun təklifi ilə 
qarşıdan gələn Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar şəhidlərin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. 
Sonra millət vəkilləri cari məsələlərin müzakirəsi zamanı Xocalı soyqırımı ilə bağlı öz fikirlərini, təkliflərini 
səsləndiriblər.  

 "Xocalıda törədilən cinayətlə bağlı bu vaxta qədər heç bir məhkəmə keçirilməyib və bu hadisədə 
günahkar bilinənlər də tutulmayıb". Bu fikri millət vəkili Asim Mollazadə səsləndirib. Onun sözlərinə görə, 
Xocalı soyqırımı ilə bağlı hüquqi qərarlar da yoxdur. Deputat bildirib ki, cinayət işi ilə bağlı materiallar 
məhkəməyə çıxarılmadığı üçün Azərbaycanın beynəlxalq tribunallara da müraciət etmək imkanları məhduddur: 
"Azərbaycanda, o cümlədən Avropada törədilən ən böyük cinayət məhz Xocalıda olub. Biz ölkənin hərbi 
prokurorunu və digər hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərlərini parlamentə dəvət etməli, Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı aparılan cinayət işlərinin hesabatlarını dinləməliyik". Millət vəkilinin sözlərinə görə, bu gün Xocalı 
soyqırımının günahkarları Ermənistan rəhbərliyində də var. Keçmiş 366-cı alayın üzvləri isə hazırda Rusiyada 
yaşayır. Lakin onların da məhkəmə istintaqına cəlbi və dəvəti ilə bağlı heç bir iş görülməyib: "Bu işlər 
reallaşmasa Xocalının soyqırım kimi dünyada tanınması istiqamətində görülən işlərin heç bir nəticəsi 
olmayacaq".  

Millət vəkili Mübariz Qurbanlının bildirdiyinə görə isə bu günə kimi Xocalı faciəsi ilə bağlı hökumət və 
parlament miqyasında çox səmərəli işlər görülüb. Bu işlər bu gündə davam etdirilir: "Xocalı faciəsi ilə bağlı 
cinayət işi qaldırılıb və orada bu əməli törədənlərin hamısının adı var. Sadəcə, həmin şəxslərin məhkəmə 
istintaqına cəlb edilməsi indiki şəraitdə real deyil. İşğal altındakı ərazilər azad edildikdən sonra həmin şəxslərin 
həbsi ilə bağlı işlər davam etdiriləcək". 

"Müsavat" Deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseynin qənaətincə, parlament Xocalı 
soyqırımı ilə bağlı xüsusi qanun layihəsi qəbul etməlidir: "Məhz bu addım atıldıqdan sonra dünya dövlətlərinin 
parlamentindən Xocalı faciəsinin soyqırım kimi qəbul olunmasını tələb etmək mümkündür. İlk qanunu isə 
Azərbaycanın Milli Məclisi verməlidir". 

Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov vurğulayıb ki, Xocalı 
soyqırımı ilə bağlı ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hökumət və parlament səviyyəsində kifayət 
qədər sənədlər qəbul olunub: "Xolokostla bağlı heç bir qanuni akt yoxdur. Biz başqa-başqa parlamentlərə Xocalı 
ilə bağlı bu günə kimi çıxarılan rəyləri göndərmək barədə danışmalıyıq. Hər bir deputat dostluq qrupunun üzvü 
olduğu ölkəyə müraciət ünvanlamalıdır". Onun sözlərinə görə, burada nəsə bir qəbahət axtarmaq əvəzinə, 
Azərbaycanın əleyhinə sənədlər hazırlayan insan hüquqları təşkilatları və həmin siyasi partiyalar bu işə diqqət 
yetirməlidir: "Ondan-bundan 300-500 manat almaqla siyasi məhbus siyahıları hazırlayırlar. Yaxşı olardı ki, 
bunun əvəzində onlar Xocalı soyqırımı ilə bağlı bir sənəd yaydıqlarını üzə çıxarsınlar. Onların sənədləri daha 
keyfiyyətli olar. Çünki onların bir tərəfi ermənidir. Ona görə bu şəxslər belə sənədlər göndərəndə onları daha tez 
eşidəcəklər".  

YAP-ın icra katibi Əli Əhmədov isə bildirib ki, bu vaxta qədər Xocalı faciəsinə dünya miqyasında 
lazımınca qiymət verilməyib: "Milli Məclis özünün nüfuzundan istifadə edərək Azərbaycanın Xarici İşlər 
Nazirliyi və BMT-dəki nümayəndəliyi qarşısında Xocalı faciəsinin baş verdiyi 26 fevralın "Təcavüz qurbanları 
günü" kimi qeyd olunması məsələsini qaldırmalıdır. BMT-nin təcrübəsində belə bir ənənə var". Millət vəkilinin 
sözlərinə görə, Xocalı hadisəsi BMT yarandıqdan sonra dünya miqyasında müşahidə edilən ən dəhşətli 
olaylardandır. 

Xocalıdan olan millət vəkili Elman Məmmədov vurğulayıb ki, Xocalı faciəsi ilə bağlı aparılan əlavə 
istintaq zamanı əsirlik həyatı yaşayan və girov götürülmüş insanlar da daxil olmaqla 2000 xocalılıdan ifadələr 
alınıb. Bu insanların hamısı isə onlara əzab və işgəncə verənlər arasında Ermənistanın indiki prezidenti Robert 
Koçaryanın adını çəkiblər: "Xocalı faciəsi ilə bağlı hüquqi sənədlər qəbul olunmalı, istintaq materialları 
əsasında müvafiq məhkəmə qərarları çıxarılmalıdır". Millət vəkilinin təklifinə əsasən Xocalı və xocalılılara 
soyqırıma məruz qaldıqları üçün xüsusi status verilməli, 26 fevral isə qeyri-iş günü sayılmalıdır.  

 
Kamil HƏMZƏOĞLU 

“525-ci qəzet”, 23 fevral 2008-ci il 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

 84

 
Daşkənddə Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı 

mərasim keçirilmişdir 
 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Daşkənddəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri 
Assosiasiyası Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü ilə bağlı anma mərasimi keçirmişdir.  
Mərasimdə Daşkənddə yaşayan Azərbaycan və türk diasporlarının üzvləri, qardaş özbək xalqının nümayəndələri 
iştirak etmişlər.  

Assosiasiyanın sədri Akif Ağatalıbov bildirmişdir ki, Xocalı faciəsi ötən əsrin ən dəhşətli 
soyqırımlarından biridir və mənfur qonşularımızın törətdiyi vəhşiliklər Xatın və Sonqmi faciələri ilə müqayisə 
oluna bilər. O, ermənilərin zaman-zaman xalqımızın başına gətirdikləri müsibətlərdən söhbət açmış, bu 
faciələrin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında səylərin birləşdirilməsinin vacibliyindən danışmışdır.  
Daşkənddəki Axıska Türkləri Mədəni Mərkəzinin sədri Ömər Salman, Beynəlmiləl Mədəniyyət Mərkəzinin 
sədri Nəsrəddin Məhəmmədiyev, Özbəkistanda tanınmış şair, soydaşımız İxtiyar Rza və başqaları çıxışlarında 
ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri cinayətləri lənətləmişlər  

Mərasimdə Xocalı faciəsi ilə əlaqədar sənədli film göstərilmiş, ehsan verilmişdir.  
 

AzərTAc 
24 fevral 2008-ci il 
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İstanbulda Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı izdihamlı 

mitinq keçirilmişdir 
 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, fevralın 24-də İstanbulun “Taksim” meydanında Xocalı 
soyqırımının 16-cı ildönümü ilə bağlı izdihamlı mitinq keçirilmişdir.  

Azərbaycan Dayanışma və Türk Dünyası İnsan Haqları dərnəklərinin təşkil etdikləri mitinqdə Türkiyə 
və Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri, tələbələr, İstanbulda yaşayan soydaşlarımız iştirak etmişlər. 
Azərbaycan Dayanışma Dərnəyinin sədri Timur Səlcuk XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olan Xocalı 
soyqırımı haqqında mətbuatda getmiş məlumatların mətnini oxumuşdur.  

Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva, Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Səyyad Salahlı 
ermənilərin ölkəmizə qarşı apardıqları işğalçı siyasətdən, Xocalı soyqırımından ətraflı danışmışlar. 
Bildirilmişdir ki, təcavüzkar Ermənistan tezliklə və qeyd-şərtsiz işğal olunmuş torpaqlarımızdan çıxmasa, 
Azərbaycan hərbi yolla bu təzavüzə son qoymağa qadirdir.  

Mitinq Türkiyənin nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən geniş işıqlandırılmışdır.  
Türkiyə və Azərbaycan ictimaiyyətinin Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı daha bir mitinqi İzmir şəhərinin 
“Konak” meydanında keçirilmişdir. Burada ermənilərin türklərə və azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qətliamlar 
pislənmiş, dünya ictimaiyyətindən Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınması tələbi səslənmişdir.  

 
AzərTAc 

24 fevral 2008-ci il 
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Pekində Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr olunmuş 

mərasim keçirilmişdir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 23-də Azərbaycan Respublikasının ÇXR-dəki səfirliyi Pekində 

fəaliyyət göstərən “Şuşa” Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Xocalı soyqırımının 16-ci ildönümünə həsr 
olunmuş anma mərasimi keçirmişdir.  

Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının ÇXR-dəki səfirliyinin əməkdaşları, Pekində təhsil alan 
azərbaycanlı tələbələr, Çində müvəqqəti olaraq fəaliyyət göstərən bir sıra azərbaycanlı iş adamları iştirak 
etmişlər.  

16 il öncə ermənilər tərəfindən törədilmiş vəhşiliyin qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 
edildikdən sonra, Azərbaycan Respublikasının ÇXR-dəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Yaşar Əliyev mərasim 
iştirakçılarına dövlətimizin müasir tarixindən danışmışdır. Səfir demişdir: “1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 
keçən gecə xalqımızın tarixinə qara hərflərlə yazılmışdır. Həmin gecə erməni silahlı dəstələri Sovet İttifaqı 
dövründə Xankəndi şəhərində yerləşən, komanda və şəxsi heyətinin bir çoxu ermənilərdən ibarət 366-cı 
motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbçilərinin birbaşa iştirakı ilə Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etmişlər. 
Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri bu növbəti kütləvi qırğın 613 nəfərin, o 
cümlədən 106 qadının, 63 uşağın, 70 qocanın həyatına son qoymuşdur. 1.275 dinc sakin əsir götürülmüş, 150 
nəfərin taleyi hələ də məlum deyildir”.  

Sonra “Erməni terrorizmi” adlı sənədli filmin nümayişi olmuşdur.  
 

AzərTAc 
24 fevral 2008-ci il 
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Xocalıya gedən yol 

 
İlk hədəf Malıbəyli-Quşçular idi 
Ermənistan 20 il öncə - 1988-ci ilin fevralından Qarabağ iddiası ilə Azərbaycana qarşı növbəti 

təcavüzkar siyasətə başladı. Azərbaycan isə XX əsrin əvvəllərindən bəri bir neçə dəfə bu cür təcavüzə, qırğına, 
soyqırımına, ərazi işğalına məruz qalsa da, başlanan növbəti dalğaya hazır deyildi. Odur ki, qəflətən gələn qara 
buluda Azərbaycan cəmiyyətinin həm siyasi-psixoloji cəhətdən, həm də insanlarda müharibə şüurunun 
formalaşması baxımından baş verənlərə adaptasiyası xeyli vaxt apardı. Düşmənlərimiz bu vaxtı da qazandılar. 
Çünki biz hələ "proletariat", "qardaşlıq", "bərabərlik" şüarlarının laylasıyla dərin yuxuya getmişdik, başımızın 
altındakı yastıqdan yumşaq qaraca daşların altındakı sarıca ilanlardan xəbərimiz yox idi. 

"Şirin" yuxulardan bizi Qarabağda Bəxtiyarla Əlinin ölümü oyatdı. Bu hadisədən dərhal sonra 
kommunizmə doğru irəliləyən Kommunist Partiyası Qarabağda yaşayan azərbaycanlılardan ov tüfənglərini, 
təsərrüfatda işlətdikləri beli, yabanı da yığışdırdı ki, birdən kimsə özünü müdafiə edərkən onlardan yararlana 
bilər. Qarşı tərəfi isə təpədən-dırnağadək silahlandırdı. 1988-ci ilin fevralından başlayan torpaq iddiaları insan 
ölümləri, ev yanğınları, tez-tez törədilən terror hadisələri ilə müşayiət olunurdu. Beləliklə, 1991-ci il oktyabrın 
30-da Tuğ və Səlakətin kəndləri işğal olundu. Qəsbkarlar noyabrın 19-da Xocavənd kəndini də zəbt etdilər. Bu 
ara bizim başımız Bakıdan köçən ermənilərin yenidən qayıtdıqlarının "sevincinə" qarışmışdı deyə, Qarabağda 
olanlardan xəbərsiz idik. Ermənilər isə hər gün "uğurlu əməliyyatlara" imza atırdılar. 1992-ci il yanvarın 10-da 
Axullu kəndi də düşmənin tapdağına çevrildi. 

Artıq Xocalıya doğru yol başlamışdı. Qarabağın ən iri yaşayış məskənlərindən olan Malıbəyli, Aşağı və 
Yuxarı Quşçular kəndləri Şuşa rayonunda, Qarabağ silsiləsinin dağətəyi ərazisində, rayon mərkəzindən 14 
kilometr şimal-şərqdə, Xankəndi şəhərinin 2,5 kilometrliyində, Ağdam-Şuşa avtomobil yolundan 2 km aralıda 
yerləşirdi. Əsrlər öncə bu kənddə karvansaralar, əttar, əllaf, baqqal dükanları, aşxanalar, çayxanalar, hamam, 
məscid, qala divarları, hətta kanalizasiya xətti də varmış. Bu qədim kəndlər Qarabağın ən ağır-batman, qayım-
qədim obalarından idi. İşğal ərəfəsində kəndin 4 min nəfərə yaxın əhalisi var idi. Əhalinin əsas məşğuliyyəti 
əkinçilik və tərəvəzçilik olub. Kənddə 2 orta məktəb, kitabxana, mədəniyyət evi, klub, kinoqurğu, məişət evi, 
poçt-rabitə şöbəsi, xəstəxana, ambulatoriya, minarəli məscid, çay daşlarından tikilmiş hamam kompleksi, tunc 
dövrünə aid kurqanlar var idi. XX əsrin əvvəllərində -1909-cu ildə dövrünün ziyalısı Məmməd Qarayev 
Malıbəyli kəndində qızlar üçün əyalətdə ilk rus-tatar məktəbini açdırıb. Kəndin şimal-şərqində yaşı 300 ili 
çoxdan adlamış Səfəvi dövrünün yadigarı olan səkkizguşəli, çatma tağlı, iki günbəzdən və su hovuzundan ibarət 
olan hamam tikilisi də var idi.  

Quşçular kəndi də Şuşa rayonundan 16 kilometr şimal-şərqdə, Qarabağ silsiləsində, dağətəyi ərazidə, 
Quşçular çayı sahilində yerləşir. Quşçular oykonimi də Qarabağda yaşamış türkdilli quşçu tayfalarının adı ilə 
bağlıdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Aşağı və Yuxarı Quşçular yaşayış məntəqələri Malıbəyli kəndi ilə 
birlikdə xəritədə Xocalı rayonu ərazisində bir adanı xatırladır. Odur ki, erməni terrorçuları Xocalını işğal etmək 
üçün birinci planda Malıbəyli və Quşçular kəndlərini zəbt etməyi planlaşdırmışdılar. Xalqımızın uzaq və yaxın 
tarixində qara səhifələr olduqca çoxdur. Yaxın keçmişimizin Malıbəyli və Quşçular faciəsi də bu qəbildəndir.  
1992-ci il fevralın 10-da erməni birləşmiş hərbi hissələri Malıbəyli kəndinə üç tərəfdən hücuma keçdi. Bu 
vaxtadək ara-sıra hücumlar, həmlələr olsa da, vəziyyət budəfəki qədər gərgin olmamışdı. Düşmənin bu hücumu 
əvvəlkilərə bənzəmirdi. Səhər tezdən kənd artilleriya qurğularından və iriçaplı pulemyotlardan atəşə tutuldu. 
Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin kişiləri daşla-kəsəklə, ağacla, yabayla da olsa düşməni kəndə girməyə, 
camaatdan girov götürməyə imkan vermirdilər. Vəziyyət hər an gərginləşirdi, qadınların, qocaların, uşaqların 
kənddə qalması böyük faciələrə səbəb ola bilərdi. Gecə ikən Malıbəylinin dinc əhalisi qonşu Quşçular kəndinə 
gətirilir. Ancaq kəndin kişilərinin silah-sursatı, ov tüfəngi belə olmadığından düşmənin mühasirə dalğası 
dəqiqələr, saatlar ötdükcə Quşçular kəndini də ağuşuna alırdı. Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin 3 minədək 
əhalisi düşmən əlinə keçməmək üçün ya Xocalıya, ya da Ağdama doğru hərəkət etməli idi. Düşmən Xocalı 
istiqamətində əhalini qırmaq və girov götürmək üçün güclü hazırlıq işləri görmüşdü. Odur ki, Malıbəyli əhalisi 
soyuq fevral gecəsində Abdal və Gülablı kəndləri istiqamətində 16 km yolu keçib Ağdama tərəf gəlməyə qərar 
verdi.  

1992-ci il fevralın 11-də Malıbəyli, Aşağı və Yuxarı Quşçular kəndlərinin camaatı dağları, meşələri aşıb 
keçərək çətin bir yol qət etdilər. Ağbulaq və Pircamal kəndləri yaxınlığındakı zirvələrdə mövqe tutan ermənilər 
əhalinin keçə biləcəyi yolu nəzarətə götürmüşdülər. Üç minlik əhalinin salamat çıxarılmasını cəmi 60 nəfərlik 
silahlı öz üzərinə götürmüşdü. Təpələrin başında yüksək mövqe tutmalarına baxmayaraq, ermənilərin 
hücumunun qarşısı alındı. Həmin gün Malıbəyli və Quşçular əhalisindən 8 nəfər şəhid oldu, 3 girov götürüldü, 
20 nəfər ağır yaralanaraq bədən xəsarətləri aldı. Fevralın 11-də 18.00-da Malıbəyli-Quşçular camaatı min bir 
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müsibətlə Ağdamın Abdal və Gülablı kəndlərinə yetişsə də, Qarabağın bu iki qədim kəndi 1992-ci il fevralın 
11-12-də ermənilər tərəfindən işğal olundu.  

 
İkinci hədəf Qaradağlı idi  
Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin işğalından bir neçə gün sonra - 1992-ci il fevralın 17-də ermənilər 

Dağlıq Qarabağın ən qədim və iri yaşayış məskənlərindən olan Qaradağlını mühasirəyə aldılar. Xatırladaq ki, 
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin statusu Azərbaycan Respublikasının 26 noyabr 1991-ci il tarixli 279-XII 
nömrəli Qanununa əsasən ləğv olunmuşdu. Həmin qanunla Martuni və Hadrut rayonlarının bazaları əsasında 
Xocavənd rayonu yaradılmış və Qaradağlı kəndi də bu rayonun inzibati ərazisinə daxil edilmişdi. Qaradağlı 
kəndi ermənilər yaşayan Ağkənd, Aşan, Baravatun, Qovaxan, Dağdağan, Kəndxord, Mirikənd, Mısmına, 
Muşqabad, Ningi, Harov kəndləri ilə əhatələnmişdi. Kəndin əhalisi əsasən heyvandarlıq, taxılçılıq və 
tərəvəzçiliklə məşğul olurdu. Dağlıq Qarabağda münaqişə başlayan zamanlardan Qaradağlı kəndinin camaatı 
dəfələrlə ermənilərin dəhşətli hücumlarına sinə gərmişdi. İşğal gününə qədər onlarca kənd əhalisi erməni 
hücumları zamanı canlarını qurban vermiş, şəhid olmuşdular. Qaradağlılar da işğala məruz qalmış digər 
kəndlərin sakinləri kimi, illərlə ermənilərin törətdikləri qanlı terror aktlarının qurbanı olmuşlar. Verilən 
qurbanların çoxluğuna baxmayaraq, qaradağlılar bütün erməni hücumlarının qarşısını çətinliklə də olsa ala 
bilirdilər. Lakin bu müdafiə kənd camaatının, xüsusən cavanların özünümüdafiə postu kimi kolxoz və ya başqa 
inzibati binalarda yaratdıqları istehkamlardan o tərəfə keçə bilmirdi. Onların da əlindəki gizləyib saxladıqları 
üç-beş ədəd ov tüfəngindən ibarət idi. Ermənilərin Yuxarı Qarabağda törətdikləri cinayət əməllərinə qarşı dövlət 
səviyyəsində, demək olar ki, heç bir tədbir görülmürdü. Ermənilər azərbaycanlıların əlində silah olmadığını 
bilib asanlıqla yaşayış məntəqələrini işğal edirdilər. Qaradağlı da belə bir cinayətkar diqqətsizliyin, ölkə 
rəhbərliyinin laqeyd münasibətinin qurbanı oldu.  

1992-ci il fevralın 15-də təpədən-dırnağadək silahlanmış ermənilər Qaradağlıya güclü basqın edirlər. 
Həmin gün qurbanlar bahasına olsa da, kəndin silahtutanları düşməni kəndə girməyə qoymurlar. Lakin fevralın 
16-da səhər tezdən erməni terrorçuları daha böyük bir qüvvə ilə Qaradağlı kəndi istiqamətindən güclü hücuma 
keçirlər. Fevralın 17-nə keçən gecə səhərə qədər döyüş gedir, yenə də camaat necə olursa-olsun kəndi 
qoruyurdu. Bu dəfə erməni qoşunları 23-cü diviziyanın 366-cı motoatıcı alayının əsgər və zabit heyəti və xarici 
ölkələrdən gətirilmiş muzdlu qatillərlə birlikdə müxtəlif istiqamətlərdən Qaradağlı kəndinə güclü hücuma 
keçirlər. Fevralın 17-də axşama yaxın müdafiəçilərin istehkam kimi seçdikləri kənd sovetinin binası da işğal 
olunur. Sursatları tükənən kənd müdafiəçiləri çoxlu şəhid verir. Dörd ilə yaxın düşmənlə üz-üzə əliyalın 
mübarizə aparan Qaradağlı kəndi ermənilər tərəfindən zəbt olunur.  

 
Xocalı yolu açılmışdı  
1992-ci il fevralın 18-də Xocalı istiqamətində olan yaşayış məntəqələri azərbaycanlılardan təmizlənmiş, 

yüksək mövqelər ermənilər tərəfindən tutulmuşdu. Onlar güclü silah-sursat və texnika ilə təchiz olunmuşdular. 
Xocalı əhalisinin gözlənilən təhlükədən xəbəri olsa və ölkə rəhbərliyi bu barədə məlumatlandırılsa da, yenə də 
heç bir tədbir görülmədi, Xocalı camaatı silahsız-sursatsız, müdafiəsiz şəkildə taleyin ümidinə buraxıldı.  
Ermənilər isə plana uyğun olaraq irəliyə addımlayırdılar. Maneə hesab etdikləri Malıbəyli, Quşçular və 
Qaradağlı kəndlərini bir neçə günün içərisində işğal etdilər.  

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri Stepanakertdəki 366 saylı 
qvardiya motoatıcı alayının tankları, PDM-ləri, ZTR-ləri və şəxsi heyətin iştirakı ilə Xocalı şəhərinə daxil 
oldular. Modifikasiya edilmiş "Alazan" tipli qurğulardan açılan atəşlər şəhəri yandırıb külə döndərdi. Dinc 
əhaliyə şəhərdən çıxmaq üçün dəhliz belə qoymayan cinayətkarlar Ağdama tərəf qaçan qadını, qocanı, uşağı 
belə amansızlıqla qətlə yetirirdilər. Bu kütləvi və amansız insan qırğını erməni qəsbkarlarının Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü hədəfə almış məqsədyönlü irticaçı siyasətinin yeni bir mərhələsi 
olmaqla ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində oxşarı olmayan vəhşilik kimi 
yadda qalacaqdır. Xocalı soyqırımı bəşəriyyətin, XX əsrin ən böyük və dəhşətli faciəsidir.  

Xocalı faciəsi zamanı dinc azərbaycanlı sakinlərə qarşı ağlasığmaz vəhşilik törədənlər Cenevrə 
Konvensiyasının "İnsan hüquqları haqqında" Ümumi Deklarasiyasının (BMT Baş Məclisi tərəfindən 10.02 
1948-ci ildə qəbul olunmuşdur) 2, 3, 5, 9 və 17-ci maddələrinin "Hərbi münaqişələr və fövqəladə hallar zamanı 
qadın və uşaqların müdafiəsi haqqında" Deklarasiyanın (BMT Baş Məclisi tərəfindən 14.12.1974-cü ildə qəbul 
olunmuşdur), "Soyqırımı cinayətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" Konvensiyanın 
(9.12.1948-ci ildə BMT Baş Məclisi tərəfindən qəbul olunmuşdur) tələblərini kobud surətdə pozmuş və 
indiyədək heç kim cəzalandırılmamışdır. Cəzasızlıq isə yeni cinayətlər üçün münbit şərait yaradır. Soyqırımı 
ifadəsinin hüquqi mənası BMT-nin Baş Assambleyasının 9 dekabr 1948-ci il tarixli qətnaməsində qəbul edilmiş 
"Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəza haqqında" Konvensiya ilə müəyyənləşib. Orada 
bildirilir ki, hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupun tam və ya qismən məhv edilməsi, kütləvi şəkildə 
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insanlara bədən xəsarəti yetirilməsi, uşaq doğuşunun qarşısının alınması və uşaqların zorla bir insan qrupundan 
digərinə verilməsi soyqırımı hesab olunur. Bu hüquqi şərh Xocalı hadisələrini beynəlxalq hüquq əsasında 
soyqırımı cinayət aktı kimi dəyərləndirməyə əsas verir. Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi, 
Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi, Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət 
Tribunalının Nizamnaməsi, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statusu və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanı da bu cinayətin dünya 
dövlətləri tərəfindən soyqırımı kimi tanınmasına hüquqi əsas verir.  

366-cı motoatıcı alayın əsgəri Viktoriya İvleva deyib ki, şəhərin topa tutulmasını gözüylə görüb: 
"...Sonra gördüm ki, qarşı tərəfdən buluda oxşar nəsə gəlir, yaxınlaşanda aydın oldu ki, yarıçılpaq insan 
kütləsidir. Türklərdən (azərbaycanlılar - müəl.) ən axırda qarın içində ayaqyalın üç uşağı ilə birgə gedən qadın 
tez-tez yıxılır, onu qaldırırdılar. Adamları təpənin maili döşündə güllələyirdilər. Həmin qadını və körpələrini də 
güllələdilər". Leonid Kravtsev - hərbi təyyarəçi, mayor: "Fevralın 26-da mən Stepanakertdən yaralıları 
çıxartdım. Əsgəran darvazasından geri qayıdanda aşağıda gözümə ləkələr göründü, bir az aşağı endim. 
Bortmexanikim qışqırdı ki, bax, oradakı qadınlar və uşaqlardır. Bir az yoxuşda yerə səpələnmiş yüzlərlə insan 
cəsədi var idi. Biz ora uçduq, yerli milis kapitanı da bizimlə idi, başı əzilmiş dörd yaşlı oğlunu görən kimi bir 
andaca dəli oldu. Hələ də peşmanam, kaş ki onu özümüzlə aparmayaydıq, çox çəkmədi öldü. İnanılacaq deyildi, 
hər yan eybəcər hala salınmış insan cəsədləri ilə doluydu. Biz onları yığıb Ağdama daşıyırdıq".  

Xocalı faciəsinin iştirakçısı, erməni yazıçısı Daud Xeyriyanın kitabından: "Martın 2-dən meyitlərin 
yandırılması ilə məşğul olan erməni "Qaflan" qrupu yüzdən artıq azərbaycanlı meyiti yığdı və Xocalıdan 
təxminən bir kilometr qərbdə yandırdı. Axırıncı maşında mən alnından və əllərindən yaralanmış on yaşlı qız 
gördüm. Aclığa, soyuğa və aldığı yaralara baxmayaraq hələ də keçinməmişdi. Uşaq yavaş-yavaş nəfəs alırdı. 
Tiqranyan adlı əsgər tezliklə bu hərəkətsiz qızı götürüb meyitlərin üstünə tulladı və od vurdu".  

 
Rəsmiyyə RZALI, 

"Azərbaycan", 24 fevral 2008-ci il 
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Bütün beynəlxalq normalara görə Xocalı faciəsi soyqırımı aktıdır 

 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 A nömrəli “Soyqırımı 

cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəza barədə” Konvensiyasına görə, Xocalı faciəsi əsl soyqırımıdır, 
ağır bəşəri faciədir. Bunu istintaqda sübut edilmiş saysız-hesabsız faktlar da təsdiq edir.  
Belə qəddarlıqlar insan şüuruna sığışa bilmir. Yəni burada söhbət təkcə insanı qətlə yetirməkdən getmir, ona 
ağılagəlməz işgəncələr verməklə öldürməkdən gedir. Məsələn, insanın diri-diri qulaqlarını, burnunu, döşlərini 
kəsəsən, başının dərisini soyasan, sonra da ürəyin soyumaya, tankın tırtılları altına salıb əzəsən, ya da diri-diri 
tonqalda yandırıb, onun naləsindən həzz alasan. Bu, insanlıqdan çox-çox uzaq, dəhşətli cinayət əməlləridir. 
Bunların hamısını ermənilər Xocalıda ediblər. Özü də silahsız insanlara qarşı — uşağa, qadına, qocaya qarşı 
ediblər. 

Çox təəssüflər ki, Xocalının müdafiəsi üçün heç nə edilməyib. Nə əvvəl, nə də faciə baş verən 
ərəfədə. Onu da qeyd edək ki, ilk vaxtlar istintaq da düzgün aparılmayıb. Yalnız ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyev hakimiyyətə qayıdandan sonra istintaq qrupuna şərait və imkan yaradılıb, hər cür kömək göstərilib.  
Xocalı Dağlıq Qarabağda Şuşadan sonra azərbaycanlıların yaşadığı ən iri yaşayış məskəni idi. 1990-cı ildə şəhər 
statusu almışdı. 1991-ci ilin məlumatına görə, 7 min nəfər əhalisi vardı. Şəhəri müdafiə edənlərə az sayda silah-
sursat verilibmiş. Ən ağır anlarda belə əlavə heç bir kömək göstərilməyib. Bu da onu sübut edir ki, Xocalının 
taleyi üçün Azərbaycan rəhbərliyində düşünən, tədbir görən olmayıb.  

Faktlar sübut edir ki, 1991-ci ilin payızında Xocalının işğalı reallaşmışdı. Odur ki, əhalinin bir hissəsi 
köçürülüb. Amma qalan əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün heç bir iş görülməyib. Xocalıya gedən 
yollar isə tamam bağlanıb. Yalnız hava yolu qalıb. 1992-ci il yanvarın 28-də Şuşa üzərində Ağdam-Xocalı-Şuşa 
reysi ilə uçan sərnişin vertolyotu ermənilər tərəfindən vurulandan sonra hava yolu da bağlanıb. Bununla da 
Xocalının tam mühasirəsi başa çatdırılıb. Bundan sonra — Xocalı soyqırımı həyata keçirilənə qədər — bir ay 
müddətində dövlət tərəfindən heç bir tədbir həyata keçirilməyib. 

Ermənilər tədricən Xocalının mühasirə halqasını daraltmış və 1992-ci il fevralın 25-də 11 
istiqamətdən şəhərə hücuma keçmişlər. Hücumda erməni silahlı qüvvələrindən əlavə, 366-cı motoatıcı alayın 
Yevgeni Nabokixin başçılığı ilə 3-cü batalyonu, Seyran Ohanyanın başçılığı ilə 2-ci batalyonu, Valeri 
Çitçiyanın rəhbərliyi ilə 1-ci batalyonu, alayda xidmət edən peşəkar hərbçilər, xüsusən erməni millətindən olan 
50 zabit iştirak edib. Hücumda tanklar, döyüş maşınları, toplar, qaubitsalar və digər müasir hərbi texnikalardan 
istifadə ediblər.  

Hücum saat 22-də başlayıb. Bu zaman isə şəhər əhalisi yatmışdı. Yalnız az qüvvəsi olan müdafiəçilər 
postlarda idilər. Onlar isə avtomat və pulemyotlarla ağır döyüş texnikasının qarşısını ala bilməzdilər. Odur ki, 
güclü hücumla Xocalı işğal olundu, yandırıldı. 

Faktlar sübut edir ki, hücumda xüsusi təlim görmüş, azərbaycanlılara qarşı ən dəhşətli qəddarlıqlar 
törətmək üçün hazırlanmış ermənilər iştirak ediblər. Yoxsa insana, xüsusən, qadına, uşağa, qocaya qarşı bu 
dərəcədə qəddarlıq törətmək ağılasığmazdır. 

Əvvəlcə şəhər şiddətli artilleriya atəşinə tutulub. Sonra döyüş maşınları hücuma keçib. İnsanlar 
vahimə içində hara qaçacaqlarını kəsdirə bilməyiblər. İnsanlar hara üz tutublarsa, hərbi maşınların güclü 
projektorları ilə üzləşiblər. Təsəvvür edin, hər tərəfi hərbi texnika kəsib. Getməyə yol yoxdur. Belə halda heç bir 
qanuna, insanlığa sığmayan faciə başlanıb. Ayağıyalın, başıaçıq insanlara ermənilər qarın üstündə, şaxtada 
işgəncələr verməyə başlayıblar. Mühasirədən çıxıb, qaçmağa müvəffəq olmuş insanlar ermənilərin yollarda 
qurduğu pusqularda gülləbaran ediliblər.  

Bu dəhşətləri görmüş qeyri-azərbaycanlıların yazdıqlarına diqqət yetirək. Rusiyalı jurnalist 
Y.Romanovun Qarabağ haqqında yazdığı “Mən müharibəni çəkirəm...” kitabından: “Lentə aldığım 37 saniyə 
əllərimi yandırır. Mən insanların əhatəsindən çıxıb kameranı qaldırıram. Videoaxtarıcıda içərisində yaralılar 
olan maşının şütüdüyü yol görünür. Budur, yaralıları xərəklərə qoyur, platformadan birbaşa vaqonların açıq 
pəncərələrindən əməliyyat vaqonuna aparırlar. Başı sarıqlı 6 yaşlı qızcığaz. Sarğı elə qoyulmuşdur ki, onun hər 
iki gözünü örtür. 

Mən kameranı söndürmədən qızcığaza tərəf əyilirəm: 
— Sənə nə olub, əzizim? 
— Gözlərim yanır... Əmi, gözlərim yanır... 
Gözlərim yanır!!! 
Həkim əlini çiynimə qoyur: 
— O, kordur. Gözlərini siqaret götükləri ilə yandırıblar... Onu bizim yanımıza gətirəndə gözlərindən 

siqaret kötüyünün qalıqları sallanırdı... 
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Oxucu məni bağışlasın, lakin gözlərimlə gördüklərimi, qulaqlarımla eşitdiklərimi dilimlə deyə 
bilmirəm. Belə xatirələr izsiz ötüb-keçmir və axşam bu fəsli yazandan sonra, ertəsi gün gicgahlarımda ağ 
tüklərin çoxaldığını görürəm..." 

Bu da Zori Balayanın “Ruhumuzun canlanması” kitabından: “Xaçaturla mən ələ keçirilmiş evlərin 
birinə daxil olanda orada bizim əsgərlər 13 yaşlı türkü pəncərənin çərçivəsinə mıxlamışdılar. Sonra Xaçatur bu 
öldürülmüş uşağın cəsədini parçalayıb, itlərə atdı. Axşam biz daha üç uşağın başına eyni oyunu gətirdik. 
Erməniləri sevən bir insan kimi mən öz borcumu yerinə yetirdim...” 

Bu xalq deyil, millət deyil, insan yeyənlərdir. Onların ziyalısı budursa, bəs, dünya niyə dilə gəlmir, 
ermənilərin nazı ilə oynayır, bəşəriyyəti bu bəladan xilas etmir. Yox, bu cinayət cəzasız qala bilməz. 
Bu ağılasığmayan əməllər adamı dəhşətə gətirir. Odur ki, bu faciəni törədənlərin məhkəməsi olmayınca biz 
rahat qala bilmərik. Ermənilərin əməllərinin dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılması üçün biz bütün 
gücümüzlə çalışmalıyıq. 

Bu faciəyə görə bütün cinayətkarların, günahkarların hamısı cəzasını almalıdır. Alacaq da. Əminik ki, 
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev dünya miqyasında buna nail olacaq, ermənilərin əsl simasını 
bəşəriyyətə tanıdacaq. 

 
Fuad SAYADOV, 

Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin aparıcı eksperti  
"Azərbaycan", 24 fevral 2008-ci il 
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Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi yad edilmişdir 

 
Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyində Xocalının şəhid polis 

əməkdaşlarının ailə üzvlərinin iştirakı ilə anım mərasimi keçirilmişdir.  
Nazirliyin mətbuat xidmətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, nazir, general-polkovnik Ramil Usubov 

bildirmişdir ki, 16 il öncə fevralın 25-dən 26-na keçən gecə azğın erməni millətçiləri ən müasir silah və hərbi 
texnika ilə təchiz olunmuş keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalıya hücum etmiş 
və tarixdə misli görünməmiş cinayət törədərək şəhərin dinc, əliyalın sakinlərinə qarşı dəhşətli qəddarlıq 
nümayiş etdirmişlər.  

Ramil Usubov qeyd etmişdir ki, Xocalıda törədilən kütləvi qətliam, soyqırım nəticəsində 613 nəfər 
dinc sakin qətlə yetirilmiş, 1000 nəfər şikəst olmuş, 1275 günahsız insan - qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir 
götürülərək ağlasığmaz işgəncələrə, təhqirlərə məruz qalmışlar. 150 nəfərin taleyi indiyədək məlum deyildir. 
Şəhid olanların 106 nəfəri qadın, 63-ü azyaşlı uşaq olmuşdur. Səkkiz ailə bütövlüklə məhv edilmiş, 25 uşaq hər 
iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirmişdir. Faciə qurbanları təkcə xocalılıların deyil, bütün 
xalqımızın övladlarıdır və bu şəhəri demək olar ki, əliyalın qoruyan və şəhid olan insanlar isə əbədi hörmətə və 
ehtirama layiqdirlər.  

Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Xocalı faciəsinə soyqırımı kimi obyektiv 
hüquqi-siyasi qiymət verildiyini xatırladan nazir bildirmişdir ki, ulu öndərin xalqın təkidli tələbi ilə ali 
hakimiyyətə qayıdışından sonra onun rəhbərliyi altında torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi istiqamətində 
böyük işlər görülmüş, Xocalıda törədilən cinayətlər barədə əsl həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə çatdırılmışdır. 
Təsadüfi deyildir ki, bu gün dünyanın onlarla dövlətində Xocalı soyqırımı ilə bağlı anım tədbirləri keçirilir.  
Nazir xüsusilə vurğulamışdır ki, dövlətimizin başçısı İlham Əliyev ulu öndərimizin siyasətinə sadiq qalaraq, bu 
kursu ardıcıl şəkildə davam etdirir və biz bunun əyani nəticələrini görürük. Ölkəmiz hazırda bütün sahələrdə 
özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin prinsipial mövqeyinin hamıya yaxşı 
məlum olduğunu qeyd edən R.Usubov, bunun torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından, qaçqın və məcburi 
köçkünlərin doğma yurd-yuvalarına qayıtmalarından ibarət olduğunu tədbir iştirakçılarının diqqətinə 
çatdırmışdır.  

Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyətlə iş idarəsinin rəisi, polis polkovniki Mehman Mehmanov tədbir 
iştirakçılarına Xocalı soyqırımı barədə ətraflı məlumat vermişdir.  

Şəhid polis ailələri adından mərhum Əbülfət Əliyevin həyat yoldaşı Vərziyar Əliyeva çıxış edərək 
onların dərdlərinə şərik olduğuna, problemlərinin operativ şəkildə həllinə, bir sözlə, daimi diqqət və qayğıya 
görə ölkəmizin başçısına minnətdarlığını bildirmişdir.  

Tədbirə yekun vuran general-polkovnik Ramil Usubov bir daha o faciəli günləri xatırladaraq arxasız, 
köməksiz qalmış xocalılıların yalnız özləri-özlərini müdafiə etdiklərini, həmin məşum gecədə 13 polis 
əməkdaşının düşmənlə qeyri-bərabər döyüşdə igidlik nümunələri göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucaldığını, 4-nün 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görüldüyünü, 3 əməkdaşın isə orden və medallarla təltif edildiyini 
diqqətə çatdırmışdır.  

Qeyd edilmişdir ki, torpaqlarımızın müdafiəsi və suverenliyimiz uğrunda gedən döyüşlər zamanı 
bütövlükdə Xocalı Rayon Polis Şöbəsinin 28 əməkdaşı qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur.  
Nazir üzünü şəhid polis əməkdaşlarının ailə üzvlərinə tutaraq Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılarkən 
bədbinliyə qapılmamalarını, doğmalarının, yaxınlarının Vətən uğrunda şəhid olması səbəbindən hər birinin 
qürur hissi keçirməli olduğunu bildirmiş, Azərbaycan Prezidenti, Ali baş komandan İlham Əliyevin Silahlı 
Qüvvələrin daha da qüdrətlənməsi və ərazi bütövlüyümüzün bərpası üçün bütün zəruri tədbirləri həyata 
keçirdiyini vurğulamışdır.  

R.Usubov şəhid ailələrini əmin etmişdir ki, onların bütün qayğı və problemlərinə bundan sonra da 
nazirliyin rəhbərliyi tərəfindən xüsusi diqqətlə yanaşılacaqdır.  

Sonda şəhid polislərin ailələrinə maddi yardım göstərilmişdir.  
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Gürcüstanda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad olunmuşdur 

 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü münasibətilə 

Gürcüstan azərbaycanlılarının yığcam məskunlaşdıqları Kvemo Kartli-Borçalı bölgəsində və Tbilisi şəhərində 
anım mərasimləri keçirilmişdir.  

Azərbaycanlıların Marneulidəki Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən tədbirdə mərkəzin direktoru Fazil 
Həsənov Xocalı faciəsi haqqında qısa məlumat vermişdir. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin birinci katibi 
Elxan Poluxov XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı soyqırımının səbəb və nəticələri barədə konkret faktlar 
əsasında ətraflı danışmışdır. E.Poluxov ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə bu məsələyə 
siyasi qiymət verilib dünya ictimaiyyətinin ətraflı məlumatlandırılması istiqamətində böyük işlərə başlandığını 
vurğulamışdır. Diplomat yalnız bundan sonra erməni vəhşiliyi nəticəsində yer üzündən silinmiş Xocalı 
şəhərinin, xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş yüzlərlə dinc sakinin taleyi barədə dünya ictimaiyyətinə obyektiv 
informasiya ötürüldüyünü demişdir. O qeyd etmişdir ki, son illər Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Mehriban xanım 
Əliyeva bu faciə barədə dünya ictimaiyyətinə geniş məlumat verilməsi istiqamətində genişmiqyaslı iş aparır. Bu 
gün burada Xocalı soyqırımı ilə bağlı nümayiş etdirilən fotolar, müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş kitablar, filmlər, 
digər vasitələr Fondun dəstəyi ilə işıq üzü görmüşdür.  

Mərasimdə çıxış edənlər Azərbaycanın haqq işinin qalib gələcəyinə əmin olduqlarını vurğulamış, ulu 
öndər Heydər Əliyevin daxili və xarici siyasət kursunu uğurla həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlıq etmişlər. Borçalının əksər məscidlərində soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsinə dualar oxunmuşdur.  

Sonra anım mərasimi C.Cavaxişvilı adına Tbilisi Dövlət Universitetində elmi-praktiki konfransla 
davam etdirilmişdir.  

Konfransı universitetin rektoru Georgi Xubua açmışdır. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Namiq 
Əliyev Xocalı soyqırımı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə geniş danışmışdır. Səfir 
Azərbaycan rəhbərliyinin münaqişənin dinc yolla tənzimlənməsi istiqamətində ciddi səylər göstərməsinə 
baxmayaraq, ermənilərin qəsbkarlıq niyyətindən dönmədiklərini bildirmişdir. N.Əliyev ermənilərin 
Azərbaycanla bərabər Gürcüstana qarşı da ərazi iddiasında olduqlarını demişdir.  

Elmi-praktiki konfransda professorlardan Georgi Xubua “Muxtariyyət münaqişənin həllində vasitə 
kimi”, Quram Marxulia “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Xocalı faciəsi”, Bakı Dövlət Universitetinin 
kafedra müdiri, hüquq elmləri doktoru Kamil Səlimov “Nəzarətsiz ərazilərdə terrorizmlə mübarizə problemləri”, 
İsveçrədəki Beynəlxalq Lund Universitetinin magistri Kamilə Əliyeva “Beynəlxalq hüququn Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinə tətbiqi məsələsi” mövzularında məruzələr etmişlər.  

 
AzərTAc 

25 fevral 2008-ci il 
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Şəhidlərin qanı yerdə qalmayacaqdır 

 
AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 25-də Gəncliyə Yardım Fondunda Azərbaycan Respublikası 

Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyası, Türkiyənin “İstanbul Beynəlxalq Qardaşlıq və 
Yardımlaşma Dərnəyi” Beynəlxalq Humanitar Təşkilatının ölkəmizdəki nümayəndəliyi və Azərbaycan Qızıl 
Aypara Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümünə həsr olunmuş tədbir 
keçirilmişdir.  

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiş, Azərbaycanın dövlət himni 
səsləndirilmişdir.  

Türkiyənin “İstanbul Beynəlxalq Qardaşlıq və Yardımlaşma Dərnəyi” Beynəlxalq Humanitar 
Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Əhməd Tecim bildirmişdir ki, Xocalı soyqırımı 
Azərbaycan və bütövlükdə türk dünyası üçün ən ağır faciələrdən biri olmaqla yanaşı, bəşər tarixinin qara 
səhifəsidir. Çünki 16 il öncə ermənilər Azərbaycanın Xocalı şəhərində bütün dünyanın gözü önündə dinc 
əhaliyə qarşı sözün əsl mənasında vəhşi bir qətliam törətmişlər.  

“Şəhidlərin qanı yerdə qalmayacaqdır” - deyən Əhmet Tecim Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Xocalı soyqırımının beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkələrin 
parlamentlərinə, dünya ictimaiyyətinə çatdırıldığını bildirmiş, bu istiqamətdə Prezident İlham Əliyevin böyük 
işlər gördüyünü demişdir.  

Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli 
Həsənov demişdir ki, Xocalı faciəsi qurbanlarının ailə üzvləri xüsusi diqqət və qayğı ilə əhatə olunmalıdırlar. 
Əli Həsənov bildirmişdir ki, Azərbaycan dövləti qaçqınları və məcburi köçkünləri, o cümlədən şəhid ailələrini 
tam himayəsinə götürmüşdür.  

Çıxış edənlər ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərdən danışmış, Xocalı faciəsi qurbanlarının ailə 
üzvlərinə Allahdan səbir diləmişlər.  

Xocalı soyqırımı ilə bağlı videogörüntülər nümayiş etdirilmişdir.  
Tədbirdə Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahmar Usubov, Türkiyənin ölkəmizdəki səfir 

əvəzi Erkan Özoral, Səbail Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Sahib Ələkbərov, Milli Məclisin deputatı 
Novruzəli Aslanov, Prezidentin İcra Aparatı ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi Rasim 
Mirzəyev, gənclər və idman nazirinin müavini İntiqam Babayev iştirak etmişlər.  
Sonda şəhid ailələrinə yardım paylanmışdır.  
 

AzərTAc 
25 fevral 2008-ci il 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

 95

 
Azərbaycanın Astanadakı səfirliyində Xocalı faciəsi qurbanlarının 

xatirəsi anılmışdır 
 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyində Xocalı 

faciəsinin 16-cı ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimi keçirilmişdir.  
Tədbirdə Astanadakı səfirliklərin nümayəndələri, diaspor təşkilatlarımızın təmsilçiləri, Qazaxıstan-

Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının rəhbərləri, qardaş qazax xalqının nümayəndələri, jurnalistlər iştirak 
etmişlər.  

Şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiş, onların ruhuna dua oxunmuşdur.  
Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Lətif Qəndilov iştirakçılara faciə haqqında ətraflı məlumat verərək demişdir 
ki, 16 il əvvəl fevralın 25-dən 26-na keçən gecə qaniçən erməni cəlladları keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı 
alayının bilavasitə iştirakı ilə Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etmiş, qocaya, qadına, uşağa aman verilməmiş, 
körpələr süngüdən keçirilmişlər.  

1991-ci il noyabrın 20-də Azərbaycanın Xocavənd rayonundakı Qarakənd kəndi yaxınlığında 
ermənilər tərəfindən partladılmış vertalyotda həlak olanlardan biri, o vaxt Qazaxıstan daxili işlər nazirinin 
müavini olan Saylau Serikovun oğlu, polkovnik Anatoli Serikov atasının Azərbaycanın suverenliyi, ərazi 
bütövlüyü uğrunda həlak olduğunu bildirmişdir. O demişdir ki, bunu həm özümə, həm də millətimə şərəf 
sayıram və atam kimi, mən də hər zaman Azərbaycan xalqına kömək etməyə hazıram.  

Səfirlik tərəfindən Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlar toplusu hazırlanaraq Astanadakı səfirliklərə və 
beynəlxalq təşkilatlara göndərilmişdir.  

 
AzərTAc 

25 fevral 2008-ci il 
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Xocalı faciəsinin ildönümü İsveçrədə də anılmışdır 

 
Azərbaycanın İsveçrədəki səfirliyindən AzərTAc-ın xüsusi müxbirinə bildirmişlər ki, İsveçrənin 

Cenevrə şəhərində Ermənistanın daimi nümayəndəliyinin qarşısında Xocalı soyqırımının ildönümü münasibətilə 
bu ölkədəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən aksiya keçirilmişdir.  

Aksiya zamanı erməni vəhşiliklərini əks etdirən məlumat vərəqələri paylanmış, şüarlar və faciəni əks 
etdirən fotoşəkillər, həmçinin Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Berndəki səfirliyimizə təqdim edilmiş „Xocalı 
uşaqların gözü ilə“ adlı fotosərgi nümayiş etdirilmişdir.  

Tədbirdə qanlı hadisə haqqında çıxışlar olmuş, 613 dəfə səs cihazı vasitəsilə həyəcan siqnalı 
səsləndirilmiş, faciə ilə maraqlananlara məlumat verilmişdir.  

Aksiya iştirakçıları Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini birdəqiqəlik sükutla anmışlar.  
Həmçinin Xocalı faciəsi ilə bağlı müraciət oxunmuş və iştirakçılar tərəfindən imzalanaraq Ermənistanın daimi 
nümayəndəliyinə və İsveçrə parlamentinə göndərilmişdir.  

 
AzərTAc 

25 fevral 2008-ci il 
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Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü ilə əlaqədar Britaniya parlamenti qarşısında 

aksiya keçirilmişdir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, London Azərbaycan Cəmiyyəti, Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Britaniya 

Güney Azərbaycan Mədəniyyət Ocağının təşkil etdikləri aksiyaya Böyük Britaniyadakı Azərbaycan icmasının, 
eləcə də Türk Dərnəkləri Federasiyasının nümayəndələri də qatılmışlar. “Azərbaycana qarşı olan erməni 
terroruna son”, “Biz savaşı başladanlara qarşıyıq” kimi şüarların səsləndirildiyi aksiyada 200 nəfərə yaxın insan 
iştirak etmişdir. İki saat davam edən tədbir çərçivəsində ictimaiyyət nümayəndələrinə Xocalı faciəsi ilə bağlı 
məlumat vərəqələri də paylanmışdır.  

Qeyd edək ki, keçən il London Azərbaycan Cəmiyyəti və Azərbaycanlı Gənclər Klubunun təşəbbüsü 
ilə Londonun mərkəzi küçələrindən birində Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümü ilə əlaqədar açıq havada 
soyqırımdan bəhs edən fotosərgi keçirilmişdi.  

 
AzərTAc 

25 fevral 2008-ci il 
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Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyi Xocalı faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar 

Londonda bir sıra tədbirlər keçirmişdir 
 
Ölkəmizin Böyük Britaniya səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, qurum Xocalı faciəsinin 16-cı 

ildönümü ilə əlaqədar Londonda bir sıra tədbirlər keçirmişdir.  
Nüfuzlu təhsil ocaqlarından olan Reading Universitetində, “İmperiya Hərbi Muzeyi”ndə (İmperial 

War Museum - IWM) keçirilən tədbirlərdə Londonda akkreditə olunmuş səfirliklərin nümayəndələri, Britaniya 
Parlamentinin Lordlar və İcmalar Palatasının üzvləri, nüfuzlu beynəlxalq tədqiqat mərkəzlərinin, eləcə də yerli 
türk və Azərbaycan icmalarının nümayəndələri, o cümlədən Britaniyanın müxtəlif universitetlərində təhsil alan 
azərbaycanlı və xarici tələbələr iştirak etmişlər. Londonda rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının 
mədəniyyət və turizm naziri Ə. Qarayev hər iki tədbirin iştirakçısı olmuşdur.  

Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri F. Qurbanov tədbirlərdəki çıxışlarında Xocalı faciəsinin 
Azərbaycan xalqının qan yaddaşında dərin iz buraxdığını söyləmişdir. O, bu faciənin ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi misli görünməmiş vəhşilik və qəddarlıq olduğunu qeyd etmişdir.  
ABŞ-ın Montana Universitetinin tədqiqatçısı, jurnalist və “Azərbaycan gündəliyi” (Azerbaijan diary) kitabının 
müəllifi Tomas Qolts (Thomas Goltz) tədbirlərdə çıxış etmişdir. T.Qolts Xocalı hadisələrində günahsız 
insanların xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilməsi, bu hadisələrin həmin dövrdə dünya mətbuatının diqqətini cəlb 
etdiyini vurğulamış, Xocalı faciəsinin bəşəriyyət tarixində ən dəhşətli hadisələrdən olduğunu və onun hələ uzun 
zaman yaddaşlardan silinməyəcəyini bildirmişdir.  

Tədbirlərdə Heydər Əliyev Fondundan göndərilmiş azyaşlı uşaqların rəsm əsərlərindən ibarət “Xocalı 
- uşaqların gözü ilə” mövzusunda rəsm sərgisi, faciəni əks etdirən fotosərgi nümayiş etdirilmiş, iştirakçılara 
faciəyə və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid müxtəlif nəşrlər paylanmış, Xocalı faciəsi haqqında sənədli film 
nümayiş etdirilmişdir.  

 
AzərTAc 

26 fevral 2008-ci il 
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"Xocalı hadisəsi soyqırım kimi tanınsın" 
Möhsün Yazıçıoğlu bəyanatla çıxış etdi 

 
Türkiyə Böyük Birlik Partiyasının (BBP) lideri, millət vəkili Möhsün Yazıçıoğlu Xocalı faciəsinin 

16-cı ildönümü ilə bağlı yazılı açıqlama ilə çıxış edib. M.Yazıçıoğlu 26 fevral 1992-ci il tarixinin Azərbaycan 
və türk dünyası üçün ən acı günlərdən biri olduğunu bildirib: "Türklərə və müsəlmanlara qarşı törədilən 
cinayətlər, qətllər, soyqırımlar "azad" dünya tərəfindən adi hadisə kimi qarşılanır. Dünya Xocalı soyqırımını da 
görmək istəməyib. Ancaq Xocalıda öldürülən soydaşlarımızın haqqını müdafiə etmək məsələsinə bizim 
millətimizin də laqeyd qalması insanı qəhr edir. Bəziləri yüz il öncəsinin haqq-hesabını çəkmək istədiyi halda, 
biz türklər 16 il əvvəlki hadisəni unutmaq üzrəyik. Bir daha Xocalıda ermənilər tərəfindən şəhid edilmiş azəri 
soydaşlarımızı rəhmətlə anıram".  

 M.Yazıçıoğlu Xocalı hadisəsinin soyqırım kimi tanınması və "Türk soyqırımı abidəsi" qoyulması 
üçün 2005-ci ildə parlamentə müraciət etdiyini də xatırladıb.  

 
“525-ci qəzet”, 26 fevral 2008-ci il 
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Xocalı faciəsi Haaqada əbədiləşdi 

 
Almaniyadan yola çıxanda fərqli duyğular içərisində idim. Bir tərəfdən Xocalıda qadın, uşaq, qoca 

demədən qətlə yetirilən yüzlərlə insanın acısı ürəyimi yandırır, bir tərəfdən də Avropada ilk dəfə Azərbaycan 
türklərinin gerçəkləşdirdikləri önəmli və gözəl bir hadisə içimi sevinclə doldururdu. Yol yoldaşım Qəzənfər 
Türkoğlu ilə Azərbaycan mahnılarını dinləyə-dinləyə gələcəklə bağlı ümidverən və işıqlı söhbətlər edirdik. 

Hollandiyanın Haaqa şəhərindəki Azərbaycan-Türk Kültür Dərnəyi 1992-ci ildə yaradılıb. Ancaq bir 
çox dərnəklərimiz kimi kağız üstündə yaradılmayıb, xeyli mitinq, konfrans təşkil edib. Dərnəyin futbol 
komandası və folklor ansamblı var. Könül rahatlığı ilə Haaqadakı Azərbaycan-Türk Kültür Dərnəyinin 
Avropada ən çox iş görən dərnəklərdən biri olduğunu söyləyə bilərəm. Avropada yanvar ayında günəşin 
görünməyi nadir hadisədir. Belə nadir günəşli bir gündə Haaqaya çatdıq. Dərnəyin başqanı İlhan Aşkın, 
Türkiyənin Manisa Cəlal Bayar Universitetindən gəlmiş dostum professor İrfan Murad Yıldırım, Elman 
Mustafazadə və digər yoldaşlar dərnəkdə bizi çox səmimi duyğularla, isti qarşıladılar. Ora hər gedəndə özümü 
evimdəki kimi rahat hiss edirəm. Bu dəfə də belə oldu. Üzdən tanıdığım bir-birindən çalışqan, təmizürəkli 
dostlarım bizi dövrəyə aldılar və söhbətə başladılar.  

Şənbə günü gecə saat 11-ə qədər dərnəkdə söhbət etdik. Azərbaycanlı və iqdırlı dostlar mənə və İrfan 
Murat Yıldırıma Azərbaycan tarixi, dili və siyasəti haqqında yüzlərlə sual verdilər. Bildiyimiz və dilimizin 
döndüyü qədər sualları cavablandırmağa çalışdıq.  

Orada bir daha anladım ki, bəzilərinin iddia etdikləri kimi bizim insanlarımız heç də savadsız və 
laqeyd deyillər. Hamısının ürəyində vətən dərdi, qürbət tənhalığı və gələcəyə yönəlmiş işıqlı arzular var. 
Xüsusilə, orada "525-ci qəzet"in internetdən necə həvəslə oxunduğunu eşidəndə ayrı bir sevinc duydum. Bazar 
günü yenə səhər tezdən dərnəyə gəldik. Haaqanın gözəl guşələrindən birinə qoyulan Xocalı abidəsinin açılışına 
qatılmaq istəyən vətəndaşlarımız dərnəyə toplaşmışdılar. İlhan Aşkın, Altan Göleli və digər dərnək rəhbərləri 
böyük sevinc və həyəcan içindəydilər. Hər kəs ən gözəl paltarını geyinib sevinc içində dərnəyə gəlmişdi. 
Onların sevincli və ümidli olmağa haqları çatırdı. Avropada doğulub böyüyən bu insanlar minlərlə kilometr 
uzaqdakı qardaşlarının acılarını içlərində duyaraq və böyük maddi-mənəvi fədakarlıqlara qatlanaraq Haaqa kimi 
bahalı bir şəhərdə Azərbaycan üçün bir yer alıb şəhid olmuş qardaşlarımızın ruhu üçün ora abidə qoymuşdular. 
Bu cür abidələrdən ermənilər Avropanın hər yerinə qoyduqları halda, bu bizim üçün bir ilk idi. Və eynilə ilk 
sevgidə olduğu kimi də çox möhtəşəm idi.  

İlhan Aşkın yanıma gələrək ermənilərin bələdiyyə və polisə şikayət etdiklərini, abidənin açılışına 
mane olmaq istədiklərini söylədi. "Polisə xəbər verin və narahat olmayın, heç bir şey edə bilməzlər", dedim. 
Dediyim kimi də oldu. 300 nəfərə yaxın bir dəstə abidənin qoyulduğu yerə doğru yola çıxdıq. Hər kəsin əlində 
Azərbaycan və Türkiyə bayraqları vardı. Abidənin qoyulduğu yerə çatanda Hollandiya polisinin lazım olan 
tədbirləri gördüyünün şahidi olduq.  

Abidə üçün satın alınmış yer çayın kənarında idi və iki böyük ağac abidənin üstünə kölgə salmışdı. 
Həmin iki ağacın arasında çox böyük bir Azərbaycan bayrağı asılmışdı. Qara bir daşın üzərinə holland dilində 
yazılmış Xocalı sözü və azərbaycanlı qadınla qətlə yetirilmiş uşağının rəsmi hamımızı kövrəltdi. Hamı abidənin 
ətrafına toplaşdıqdan sonra qısa çıxışlar başladı. Xoca Məhməd Olğun şəhidlərin ruhuna yasin oxudu və abidə 
açıldı. Açılışı Azərbaycanın Hollandiyadakı səfiri Fuad İsgəndərov, İlhan Aşkın, İrfan Murad Yıldırım və mən 
etdik. Hər kəs gətirdiyi qərənfilləri abidənin üzərinə qoydu. Ətrafda bir erməni belə yox idi. Bəlkə də 
bizimkilərin qorxmazlığı və həyəcanı gücləri sadəcə qadın və uşaqlara çatan erməniləri qorxutmuşdu.  

Abidənin açılışından sonra iclas salonuna getdik. Salon ağzınacan dolmuşdu. Orada yaşayan ana və 
bacılarımız Xocalı şəhidlərinin yas mərasimi üçün halva bişirmişdilər. Açılışdan öncə Türkiyə ilə Azərbaycanın 
himnləri oxundu və Xocalı faciəsini əks etdirən kadrlar göstərildi.  

Toplantının açılışını dərnək başqanı İlhan Aşkın etdi. O, abidə üçün zəhmət çəkən, maddi və mənəvi 
kömək göstərən hər kəsə təşəkkür etdi. Onun çıxışı həyəcan və duyğu ilə dolu idi. Sanki gələcəkdə daha çox 
işlər görüləcəyinin müjdəsini verirdi. Mənim çıxışımdan sonra Azərbaycanın Hollandiyadakı səfiri Fuad 
İsgəndərov, professor İrfan Murad Yıldırım, Belçikadakı səfirliyimizin birinci katibi Fuad Hümbətov, toplantıya 
Londondan gəlmiş DAK sədri professor Qulam Səbri Təbrizi və jurnalist Nazxanım danışdılar.  

Toplantı bitdikdən sonra hamı bir-biri ilə qucaqlaşıb sevinclərini paylaşdı. Hamımız bilirdik ki, bu 
başlanğıcdır. Və bu əzmlə, bu sevinclə, bu çalışqanlıqla davam etsək, əl-ələ verib bir-birimizin arxasında 
dursaq, daha çox işlərə, daha çox qələbələrə imza atacağıq.  
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Qəzənfər Türkoğlu ilə Almaniyaya doğru yola çıxanda qaranlıq çökmək üzrəydi. Qarşıda bizi dörd 
saatlıq yol gözləyirdi. Gecəyə doğru yol aldıqca ümidlərimiz artır, içimizdəki günəş parladıqca parlayırdı.  

 
Orxan ARAS 

Almaniyadan yazıroraras@aol.com  
“525-ci qəzet”, 26 fevral 2008-ci il 
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Xocalı soyqırımı xarici mətbuatda... 

"Times" qəzeti (London), 4 mart 1992-ci il: "Çoxları eybəcər hala salınmışdı,  
körpə qızın ancaq başı qalmışdı" 

 
Ermənistan nə qədər Xocalı soyqırımı zamanı baş verənləri boynundan atmağa çalışsa da, beynəlxalq 

ictimaiyyətin reallıqlardan xəbəri var. Fakt faktlığında qalır ki, bu faciə zamanı Xocalıda şəhid olanlar - 613 
nəfər, uşaqlar - 63 nəfər, qadınlar - 106 nəfər, qocalar - 70 nəfər, diri-diri yandırılanlar - 3 nəfər, işgəncə və 
amansızlıqla qətlə yetirilənlər - 56 nəfər, hər iki valideynini itirən uşaqlar - 25 nəfər, naməlum - 11 nəfər, 
tamamilə məhv edilib - 8 ailə, əsir götürülmüş və aqibəti bu günədək məlum olmayanlar -155 nəfər, əsir 
götürülərək işgəncələrə məruz qalanlar - 1275 nəfər olub. Xocalı Dağlıq Qarabağda Şuşadan sonra 
azərbaycanlıların 2-ci böyük yaşayış məntəqəsidir. Xocalı Xankəndindən 10 km cənub-şərqdə Qarabağ dağının 
silsiləsində və Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşir.  

Xocalı azərbaycanlıların tarixən məskunlaşdıqları ərazidir və qədim tarixi abidələr indiyə qədər 
qalmaqdadır. Xocalının yaxınlığında b.e.ə IV-VII əsrlərə aid edilən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyət abidələri 
yerləşir. Burada son bürünc və ilkin dəmir dövrlərinə aid edilən dəfn abidələri - daş qutular, kurqanlar və 
nekroloqlar tapılıb. Həmçinin, burada memarlıq abidələri - dairəvi qəbir (1356-1357-ci illər) və mavzoley (XIV 
əsr) vardı. Arxeoloji qazıntılar zamanı müxtəlif növ daş, bürünc, sümük bəzək əşyaları, gildən ev əşyaları və s. 
tapılıb. Tapılmış muncuq dənələrindən birində Assuriya şahı Adadnerarinin (b.e.ə. 807-788-ci illər) adı yazılıb. 

1990-cı ildə Xocalı şəhər statusu alıb. 1991-ci ilin məlumatına görə, əhalinin sayı 7 min nəfər olub. 
Dağlıq Qarabağın yeganə təyyarə meydanı Xocalı şəhərində yerləşirdi. Erməni silahlı birləşmələri Xocalını hər 
tərəfdən mühasirəyə almışdılar. Şəhərin xarici aləmlə əlaqəsi 1991-ci ilin noyabrından etibarən yalnız 
radiotelefon və mülki vertolyotlarla idi.  

1992-ci il 28 yanvar tarixində Azərbaycan Hava Yollarına məxsus mülki Mİ-8 vertolyotu 
vurulduqdan və 4 nəfər azərbaycanlı həlak olduqdan sonra Xocalı şəhəri ilə də hava əlaqəsi kəsildi.  

1992-ci il 25 fevral saat 22:00 radələrində erməni silahlı qüvvələri keçmiş Sovet İttifaqına məxsus 
366 -cı motoatıcı alayın komanda heyəti və hərbi texnikası ilə birgə Xocalı şəhərinə hücuma keçdi. Onlar 
evlərində yatmış dinc əhalini çoxsaylı ağır tanklar, PDM və zirehli tranportyorlar vasitəsilə vahiməyə salaraq, 
məhv etməyə başladılar. Azğınlaşmış ermənilər qocaları və uşaqları amansızlıqla işgəncə verərək öldürdülər. 
Mühasirədən çıxmağa müvəffəq olmuş insanları isə Meşəbəyli kəndi istiqamətində əvvəlcədən qurulmuş 
pusqularda, keçidlərdə güllələyirdilər. Hərbi prokurorluğun müstəntiqləri Xocalı sakinlərinin ifadələrinə əsasən 
ermənilərin və 366-cı alayın hərbçilərini azərbaycanlılara qarşı törətdikləri ağlasığmaz işgəncə faktları-baş 
dərisinin soyulması, qulaq, burunun kəsilməsi, erməni qəbirləri üzərində qurbanlıq kimi azərbaycanlıların 
başlarının kəsilməsi faktlarını aşkarlamışdılar.  

Ermənistan Respublikasının əsirlikdə olan Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı münasibətdə beynəlxalq 
hüquq normalarını tapdadığını, o cümlədən, "Müharibə Qurbanlarının Müdafiəsinə Dair" 1949-cu il tarixli 
Cenevrə Konvensiyalarının həyata və ya şəxsiyyətə rəftar etmək və ya işgəncə vermək, insan ləyaqətinə 
toxunmaq kimi tələblərini kobud surətdə pozulduğu təkzibolunmaz faktlarlar sübuta yetirilib. Ermənistanın 
Azərbaycana hərbi təcavüzü zamanı dinc əhalinin kütləvi şəkildə öldürülməsi, Ermənistanda və Azərbaycanın 
işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisində əsirlikdə saxlanılmış Azərbaycan vətəndaşlarının dəhşətli işgəncələr 
və mənəvi əzablara məruz qalması, amansız rəftar və ləyaqəti mütəmadi alçaltmaqla özünü öldürmə dərəcəsinə 
çatdırması soyuqqanlıqla qətlə yetirməsi və yaxud verilmiş işgəncələr nəticəsində vəfat etməsi buna əyani 
sübutdur.  

Xarici mətbuat erməni vəhşiliyi barədə olan faktları belə ifadə edib.  
"Sandi Tayms" qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il tarixindəki nömrəsində bu barədə yazır: "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 tarixində bunları qeyd edib: "Çoxları eybəcər hala 
salınmışdır, körpə qızın ancaq başı qalmışdı".  

"İzvestiya" (Moskva), 4 mart 1992-ci il nömrəsi bunları vurğulayır: "Videokamera qulaqları kəsilmiş 
uşaqları göstərdi. Bir qadının sifətinin yarısı kəsilmişdi. Kişilərin "skalpları" götürülmüşdü".  

"Faynenşl Tayms" qəzeti (London) 14 mart 1992-ci ildə yazır: "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 nəfər görmüşlər. Bu, azərbaycanlıların 
təbliğatı deyil. Bu, reallıqdır".  
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"İzvestiya" (Moskva), 13 mart 1992-ci il: "Mayor Leonid Kravets: Mən şəxsən təpədə 100-ə yaxın 
meyit gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, qoca və uşaqlar 
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 100-dən artıq müsəlman kəndlərində 
qırğınlar törədərək Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv etmişlər".  

R.Patrik, İngiltərənin "Fant men nyus" teleşirkətinin jurnalisti (hadisə yerində olub): "Xocalıdakı 
vəhşiliklərə dünya ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz".  

 
AYTƏN 

“Səs”, 26 fevral 2008-ci il 
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Xocalı həftəsi 

 
Az qala ilin bütün ayları təqvimdə bizim üçün bir faciənin anım tarixinə çevrilib. İllərdir ki, 

millətimizin taleyinə milli faciələrimizin növbəti ildönümünü qeyd etmək yazılıb. İllərdir ki, təqvimdə qara 
rənglə haşiyəyə alınmış tarixləri qeyd etməkdəyik. Yeni ilin bayram sevincini doya-doya dadmamış yanvarın 
20-sinin ağrı-acısını yenidən yaşayır, Novruz bayramının xoş əhval-ruhiyyəsi canımızdan çıxmamış 31 mart 
qırğınını yad edirik. Şuşanın işğal tarixi isə bizə vaxtilə çox təntənə ilə qeyd etdiyimiz 9 may qələbə gününü 
əməlli başlı unutdurub. İl ərzində 4-5 dəfə kökləndiyimiz bayram əhval-ruhiyyəsi təqvimdəki qara günlərimizin 
içərisində itib-batıb... 

İndi isə fevral ayının Xocalı həftəsindəyik. 16 ildir ki, bu həftə sırf Xocalı faciəsinə həsr olunur. 
Telekanallar, mətbuat bütün ictimaiyyətin fikrini bu misli görünməmiş faciəyə yönəltməkdədir yenə. Qanına 
qəltan olunan insanların don atmış cəsədləri, balaca sahibindən aralı düşmüş göy rəngli çəkmə yenə təkrar-
təkrar göstərilir, Azərbaycanın kişilik və mərdlik mücəssəməsi - Çingiz Mustafayevin səsi, hönkürtüsü yenə 
efirdə səsləndirilir...  

16 ildir ki, balacalarımız öz tay-tuşlarının bu faciəsini seyr edə-edə böyüyür. 2005-ci ildə Tofiq 
İsmayılov adına Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində 125 uşağın Xocalı soyqırımına həsr etdikləri əl işləri nümayiş 
olunmuşdu. Uşaqların bu faciəyə necə həssaslıqla yanaşdıqları, sanki o faciəni yaşamış kimi rəsm işlərində əks 
etdirmələri adamın ürəyini ağrıdırdı. Yaxşı yadımdadır, balaca rəssamlardan biri o vaxt sahibindən aralı 
düşmüş, üstündə ağ alma şəkli olan göy rəngli rezin çəkmənin faciəvi sonluqla başa çatan nağıl kimi ona pis 
təsir etdiyini demişdi. O balaca həm də dərk edirdi ki, bu soyqırım nağılının Divi, Təpəgözü, yeddi başlı 
əjdəhası erməni cəlladları və uşaqları heç vaxt rezin çəkmə geyməyən məsuliyyətsiz azərbaycanlı əmilər, 
dayılardır... Həmin nağılın sonunda göydən üç deyil, bir alma düşmüşdü. O da sahibi qətlə yetirilmiş həmin göy 
rəngli çəkmənin üstündə idi.  

Bu həftə Xocalı həftəsidir... Xarici ölkələrdə də bu faciə qeyd olunur. Silsilə tədbirlər düzənlənir, 
anım mərasimləri keçirilir. 16 ildir Xocalı prospektindəki Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış 
heykəlin önünə əklillər, gül-çiçək dəstələri düzməkdəyik. Biz beləyik. İşğal olunmuş torpaqlarımızda gül-çiçək 
əkib, yaralı Qarabağımızı cənnətməkana döndərmək üçün səfərbər olmaq əvəzinə, şəhidlərimizin məzarı və 
xatirələrinə həsr edilmiş abidələrin önünə əklil qoymaqla məşğuluq. Qarabağımızda bitirəcəyimiz çiçəklər nə 
vaxtadək əklillərdə saralıb-solacaq?  

Bu həftə Xocalı həftəsidir...  
 

Xuraman HÜSEYNZADƏ 
“525-ci qəzet”, 26 fevral 2008-ci il 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

 105

 
Ankarada Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı tədbirlər keçirilmişdir 

 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycanın Türkiyədəki 

səfirliyi Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü münasibətlə Ankarada tədbirlər keçirmişlər.  
Fevralın 25-də Ankaranın Keçiörən rayonundakı Esterqon qalasında soyqırım qurbanlarının xatirəsinə 
ucaldılmış abidənin önünə əklil qoyulmuşdur. Səfir Zakir Həşimov və Keçiörən bələdiyisinin sədri Turqut 
Altınok Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə qoyulmuş əbədi məşəli alovlandırmışlar.  
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin, Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal 
Atatürkün və şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. Onların ruhuna dualar oxunmuşdur.  
Keçiörən bələdiyyəsinin nümayəndələri, siyasətçilər, ictimaiyyətin nümayəndələri, Türkiyədə təhsil alan 
müdavim və tələbələrimiz, səfirliyin əməkdaşları, media nümayəndələrinin iştirak etdikləri mərasimdə çıxış 
edən Zakir Həşimov, Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva, Türkiyənin millət vəkili Haluk İpək, Keçiörən 
bələdiyisinin sədri Turqut Altınok, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavini hacı Salman ermənilərin 
Türkiyə və Azərbaycan xalqlarına qarşı törətdikləri qətliamlardan, Xocalıda günahsız insanların vəhşicəsinə 
qətlə yetirilməsindən bəhs etmiş, iki qardaş xalqın məkrli düşmənə qarşı mübarizəsinin getdikcə gücləndiyini 
vurğulamışlar.  

Həmin gün Heydər Əliyev Fondu, “Türk dünyası Qadınları Dostluq və Həmrəylik Dərnəyi” 
(TDQDHD) və ölkəmizin Ankaradakı səfirliyinin təşkil etdikləri “Xocalı qətliamının 16-cı ildönümü” konfransı 
keçirilmişdir.  

Türk Standartlar İnstitutunun konfrans salonunda keçirilmiş tədbirdə Türkiyədə fəaliyyət göstərən 
bütün siyasi partiyalar, səfirliklər, ictimaiyyətin, ziyalıların və mətbuat nümayəndələri ilə yanaşı, bu ölkədə 
təhsil alan müdavim və tələbələr iştirak etmişlər. Salonun foyesində Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı, 
soyqırımı əks etdirən fotolar və kitablardan ibarət sərgi nümayiş etdirilmişdir.  

Tədbirdən əvvəl Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı “Xocalı qətliamı” filmi nümayiş etdirilmişdir.  
Filmdəki dəhşətli kadrları seyr edən Türkiyənin millət vəkilləri Şenol Bal, Mövlud Çavuşoğlu, keçmiş daxili 
işlər naziri İsmət Sezgin bu qətliamın bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayətlərdən biri olduğunu söyləmişlər. 
Bildirmişlər ki, Türkiyə və Azərbaycanın dövlət nümayəndələri, parlament üzvləri, ziyalıları bu həqiqətləri 
bütün dünyaya çatdırmalı, ermənilərin iç üzünü göstərməlidirlər.  

Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Zakir Həşimov ölkəmizə daim dayaq olduğu üçün qardaş Türkiyə 
xalqına və rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirmişdir. O vurğulamışdır ki, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan bu yaxınlarda Almaniyanın Münhen şəhərindəki çıxışında bir daha ermənilərə sərt cavab vermiş, 
onların Qarabağdan çıxmasını tələb etmişdir.  

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Xocalı faciəsinin baş verdiyi 
ağır illəri xatırlamış, ermənilərin qəddarlıqla qətlə yetirdiyi uşaqları öz əlləri ilə dəfn etdiyini söyləmişdir. 
Bildirmişdir ki, o zaman Mixail Qorbaçova xidmət edən və öz xalqına qənim kəsilən rəhbərlər – Vəzirov, 
Mütəllibov öz cəzalarını almalıdırlar. Böyük sarsıntılar keçirən Azərbaycan xalqı yalnız ulu öndər Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra birləşdi və faciələrin qarşısı alındı. Şeyxülislam vurğuladı ki, bu gün 
prezidentlər İlham Əliyev, Abdullah Gül və Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qardaşlıq münasibətləri 
ermənilərə layiqli cavab verməyə imkan yaradır.  

Konfransda Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, nazirlər, millət vəkillərinin Xocalı 
soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar başsağlığı teleqramları oxunmuşdur.  

Tədbirdə çıxış edən Qənirə Paşayeva, Gündüz Aktan və Şenol Bal əsrlər boyu ermənilərin və onların 
havadarlarının Azərbaycan və Türkiyə xalqlarına qarşı apardıqları təcavüzkar siyasətdən, törətdikləri 
qətliamlardan ətraflı bəhs etmişlər.  

Konfransın sonunda azərbaycanlı tələbələrin hazırladığı “Xocalı qətliamı” tamaşası nümayiş 
etdirilmişdir.  

 
AzərTAc 

26 fevral 2008-ci il 
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Xocalı soyqırımı bəşəriyyətin ən amansız vəhşiliyidir 

 
Dünən YAP Binəqədi rayon təşkilatı və Binəqədi rayon gənclər və idman idarəsi tərəfindən "Xocalı 

faciəsi xalqımızın qan yaddaşıdır" mövzusunda rayon ərazisində fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas 
məktəblərinin və tələbələrinin, eyni zamanda, orta ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı sinif şagirdlərinin iştirakı 
ilə tədbir keçirildi.  

Tədbiri giriş sözü ilə YAP Binəqədi rayon təşkilatının sədri Nəbi Xəlilov açaraq, 26 fevral Xocalı 
soyqırımının qeyd edilməsini bu kimi tədbirlərin tərkib hissəsi olduğunu qeyd etdi. O bildirdi ki, faciə ilə 
əlaqədar Heydər Əliyev Fondu tərəfindən müxtəlif ölkələrdə təbliğat işləri aparılır, çoxlu sayda çap məhsulları, 
videofilmlər, kitablar, faciəni əks etdirən fotoşəkillər göndərilir.  

N.Xəlilov Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tarixində bir çox bəlalarla üzləşdiyini və nəticə etibarilə XX 
əsrdə ermənilərin işğalçılıq siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizinin düşmən tapdağı altında qaldığını 
qeyd etdi. O bildirdi ki, o dövrkü iqtidarın qətiyyətsizliyi sayəsində Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasında əngəllər yaradıldı. Bunun müqabilində xaricdəki erməni lobbisi Xocalı faciəsini 
saxtalaşdırmağa, öz xeyirlərinə yozmağa cəhd etdi. Yalnız ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
gəlişindən sonra, Xocalı faciəsində ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırım aktı təsbit 
olundu: "Ulu öndər Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması istiqamətində xeyli işlər gördü. 
Beləliklə, faciə bütün azərbaycanlıların qan yaddaşına həkk olundu".  

Tədbirdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin prorektoru Həsən Bayramov çıxış edərək, hər il 
Xocalı faciəsi yaxınlaşdıqca, ermənilərin həm əsrin əvvəllərində, həm də 1988-ci ildən başlayaraq, başımıza 
gətirdikləri olayların yada düşdüyünü qeyd etdi. Bildirdi ki, bu günlər ümumi düşmənə qarşı kin və nifrətimiz 
bir daha artır. 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 çağırdı. Ötən 16 ildə Xocalı gerçəkliyinin dünyaya tanıdılması, 
Ermənistanın sovet hərbi dairələrinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin beynəlxalq 
miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülüb. Xocalı genosidi müxtəlif təşkilatlarda gündəmə gətirilib. Amma 
bir faktı etiraf etməliyik ki, dünya Xocalı faciəsindən hələ də yetərincə xəbərdar deyil və bu vaxtadək dünyanın 
heç bir ölkəsi bu qətliama siyasi qiymət verməyib. Amma bu gecikmədə özümüzdən başqa kimsəni 
günahlandırmağa haqqımız yoxdur. Dünyanın Xocalı qətliamına gerçək qiymət verməsini bizdən başqa heç kim 
etməyəcək.  

Xocalı şəhər 2 saylı orta məktəbin direktoru Camal Mirzəyev Xocalı soyqırımı xalqımızın növbəti 
faciəsinin yaşadığı bir tarix olduğunu tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı. Onun sözlərinə görə, 
soydaşlarımızın xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildiyi o qış gecəsinin dəhşətli anları hər bir azərbaycanlının qan 
yaddaşına çöküb. Bu hadisələri tarixin yaddaşından silmək qeyri-mümkündür. "Xocalı soyqırımı təkcə bizlərin 
deyil, bütün türk dünyasının faciəsidir. Xocalı XX əsrdə 3 dəfə yandırılıb. Bu gün xocalılar respublikanın 53 
rayonunda məskunlaşıb.  

Tədbirdə bu yaxınlarda Binəqədi rayon gənclər və idman idarəsi tərəfindən, eyni zamanda, Bakı 
şəhəri orta ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı sinif şagirdləri arasında "Xocalı faciəsi xalqın qan yaddaşıdır" 
mövzusunda keçirilən inşa müsabiqəsinin qaliblərinə fəxri fərman və diplomlar təqdim olundu. Qeyd edim ki, 
müsabiqədə Xocalı şəhər 2 saylı orta məktəbin şagirdi Həbibə Abışova birinci yer tutmuşdu.  

Tədbirin sonunda Xocalı faciəsinə həsr olunmuş sənədli film nümayiş etdirildi.  
 

GÜLNARƏ 
“Səs”, 26 fevral 2008-ci il 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

 107

 
Tarixin bağışlamayacağı cinayət. 

Beynəlxalq hüquq normaları Xocalıda soyqırımının  
həyata keçirildiyini birmənalı təsdiqləyir 

 
"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". 

Heydər ƏLİYEV 
 

Keçmişini unudanların onu yenidən yaşamaq məcburiyyətində qalması tarixin ibrət dərsidir. 
Azərbaycanın çağdaş tarixində də unudulması mümkün olmayan, bütövlükdə xalqın təhtəlşüuruna dərin iz 
salaraq onu daim mübarizə və qisas ruhunda kökləyən elə faciəli hadisələr var ki, heç zaman milli yaddaşdan 
silinməyəcəkdir. Erməni faşizminin xislətini, gerçək mahiyyətini çılpaqlığı ilə açan Xocalı soyqırımı da məhz 
unudulması mümkün olmayan belə dəhşətli hadisələrdəndir. 16 il öncə - 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən 
gecə belə amansız cinayətə rəvac vermiş ermənilər dünyanın ən əzazil, qəddar və qaniçən milləti olduqlarını, 
terroru dövlət siyasətinə çevirdiklərini bir daha təsdiq etmişlər. 

Tarixi faktlar təsdiqləyir ki, "Dənizdən-dənizə Ermənistan" xülyası ilə yaşayan ermənilər müəyyən 
xarici havadarlarının köməyilə müxtəlif dönəmlərdə azərbaycanlılara və türklərə qarşı amansız terror və 
soyqırımı siyasəti həyata keçirmiş, etnik təmizləmə siyasəti aparmışlar. Bir sıra dövlətlərin hakim dairələri 
tərəfindən himayə olunan bu mənfur siyasət çar Rusiyası və Sovet hakimiyyəti dövründə də ardıcıl şəkildə 
davam etdirilmiş, SSRİ-nin süqutu prosesi azərbaycanlıların doğma torpaqlarından qovulması, qaçqın və 
məcburi köçkünə çevrilməsi, kütləvi qırğınlarla müşayiət olunmuşdur. Təcavüzkar erməni millətçilərinin və 
sərsəm "Böyük Ermənistan" ideoloqlarının etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin nəticələrini bütövlükdə 
milyondan çox azərbaycanlı müxtəlif vaxtlarda öz üzərində hiss etmişdir. 

Xocalıda törədilmiş amansız qətliam isə nəinki türk dünyasına, bütövlükdə bəşəriyyətin mütərəqqi 
dəyərlərinə, insanlığa və beynəlxalq hüquq normalarına qarşı yönəlmiş genosid aktı idi. Həmin gün azğınlaşmış 
erməni quldur birləşmələri mənfur imperiyanın 366-cı motoatıcı alayının bilavasitə iştirakı ilə mühasirəyə 
aldıqları Xocalı şəhərinə qarşı əvvəlcədən hazırladıqları məkrli planı işə saldılar: 613 nəfər dinc azərbaycanlını, 
o cümlədən 63 uşağı, 106 qadını, 70 qocanı bir neçə saatın içində milli zəmində amansızlıqla qətlə yetirən, 487 
nəfəri ağır xəsarətlərə məruz qoyan, 1275 nəfəri isə girov götürən ermənilər qaniçənlikdə vaxtilə dünyanı 
lərzəyə salmış faşizmi də geridə qoyduqlarını nümayiş etdirdilər. Beynəlxalq humanitar hüquq normalarını, 
insan hüquqları üzrə ən müxtəlif konvensiyaları ayaq altına atan erməni hərbi birləşmələri insanları qətlə 
yetirmək məqsədilə ən qəddar üsullara əl atdılar. Şahidlərin təsdiqlədiyinə görə həmin gecə onlarla qadın, 2 
yaşından 15 yaşınadək olan uşaqlar, ahıl qocalar güllələnmiş, insanların başlarının dərisi soyulmuş, müxtəlif 
əzaları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları yarılmış, adamlar diri-diri torpağa basdırılmış və 
ya yandırılmışdır. Güllə yarasından ölməyənlərin başlarına sonradan güllə vurulmuş, meyitlər zorakılığa məruz 
qalmışdır.  

Xocalıda mülki əhalinin planlı şəkildə qətlə yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan biri də məhz 
budur ki, həmin gün əhalinin zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyən hissələri ərazidən çıxış yollarında 
əvvəlcədən xüsusi hazırlanmış pusqularda güllələnmişlər. Xocalıdan çıxan əhalinin Naxçıvanik kəndi ərazisində 
pulemyot, avtomat və başqa silahlardan gülləbaran edilməsi faktı bunu bir daha təsdiqləyir. Bütün bunlar 
ermənilərin 16 il öncə Xocalı şəhərində törətdikləri qeyri-insani hərəkətlərinin kökündə məhz genosid 
(soyqırımı) niyyətinin dayandığını aşkar surətdə üzə çıxarır. Genosid cinayəti üçün xüsusi niyyətin olması zəruri 
şərt sayılır və bu dəhşətli akt hökmən milli, etnik, irqi, dini qruplara qarşı yönəlməlidir. Bu hüquqi müstəvidən 
yanaşdıqda aydın görünür ki, erməni silahlı birləşmələrinin çirkin niyyəti Xocalı şəhərindəki azərbaycanlıları 
məhz milli-dini zəmində son nəfərədək qətlə yetirmək olmuşdur. Ermənilər beynəlxalq humanitar hüquqda 
yolverilməz sayılan soyqırımı cinayətinə şüurlu, məqsədli şəkildə, bilərəkdən əl atmış, misli görünməmiş 
qətliam törətmişlər.  

Beynəlxalq hüquq normaları Xocalı faciəsinin soyqırım cinayəti kimi tövsifi üçün kifayət qədər ciddi 
əsaslar verir. Ümumiyyətlə, ilk dəfə Nürnberq Hərbi Tribunalının nizamnaməsində beynəlxalq cinayətlərin 
nədən ibarət olduğu göstərilmişdir. Orada soyqırımı cinayəti insanlıq əleyhinə olan cinayətlər kateqoriyasına aid 
edilmişdir.  

BMT-nin "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında" 1948-ci il 
tarixli Konvensiyasında isə soyqırımı cinayətinin mahiyyəti tam olaraq əksini tapmışdır. Beynəlxalq hüquqa 
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görə, soyqırımı sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməl olmaqla ən ağır beynəlxalq cinayət sayılır. Soyqırımı 
hər hansı milli, irqi, etnik və dini əlamətlərinə görə fərqlənən xüsusi bir qrupun tamamilə və ya qismən məhv 
edilməsinə yönəlmiş bu cinayət hərəkətlərinə deyilir: birincisi, həmin qrupun üzvlərinin öldürülməsi; ikincisi, 
onların şikəst edilməsi, bədən xəsarəti, yaxud əqli pozğunluq yetirilməsi; üçüncüsü, hər hansı qrupa onun 
qəsdən tam, yaxud qismən fiziki məhvini nəzərdə tutan həyat şəraitinin yaradılması; dördüncüsü, həmin qrupda 
doğumun qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi; beşincisi, azyaşlı uşaqların bir insan 
qrupundan alınıb başqasına verilməsi. Bunlardan hansısa biri hadisənin soyqırımı kimi qiymətləndirilməsi üçün 
kifayət edir. Bu meyarlar baxımından, Xocalı faciəsi soyqırımı cinayəti kimi qiymətləndirilməlidir. 
Soyqırımı - beynəlxalq hüququn qəbul edilmiş ümumi pirinsip və normalarının, habelə insan hüquq və 
azadlıqlarının kobud surətdə pozulmasıdır. Soyqırımının əsas ictimai təhlükəliliyi ondan ibarətdir ki, bu 
cinayətin törədilməsi nəticəsində ayrıca mədəniyyəti, adətləri, ənənələri, bir sözlə, yaşam tərzi olan milli, etnik, 
irqi və ya dini qrup tamamilə və ya qismən öz mövcudluğunu itirə bilər. Bu isə insanlar birliyinin 
müxtəlifliyinin itirilməsinə, beynəlxalq nizamlama qanunauyğunluqlarının əsaslarının sarsılmasına gətirib 
çıxara bilər. BMT 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 bərabərdir 
və qanunlarla eyni dərəcədə müdafiə olunurlar". 

XX əsrin ən dəhşətli hadisələrindən olan Xocalı soyqırımının məhz azərbaycanlı milli qrupuna qarşı 
yönəldiyi inkarolunmaz faktdır və bu da ermənilərin qeyri-insani davranışlarının genosid (soyqırımı) kimi 
tövsifi üçün ciddi hüquqi əsaslar verir. BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi 
ilə qəbul edilmiş və 1961-ci ildə qüvvəyə minmiş "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və təqsirkarların 
cəzalandırılması haqqında" Konvensiyada insanlığa yönəlmiş bu qeyri-humanist aktın hüquqi əsasları təsbit 
olunmuşdur.  

Ermənistanın müharibə zamanı davranış normalarını müəyyənləşdirən beynəlxalq hüquq prinsiplərinə 
məhəl qoymaması ilə bağlı faktlar yalnız bununla məhdudlaşmır. Beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə 
əsasən müharibə yalnız silahlı münaqişədə olan tərəflərin silahlı qüvvələri arasında aparılmalıdır. Mülki əhali 
döyüşlərdə iştirak etməməli və onlarla hörmətlə davranılmalıdır. "Müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə 
dair" IV Cenevrə Konvensiyasının 3-cü maddəsinə əsasən, mülki əhalinin həyatına və təhlükəsizliyinə qəsd, o 
cümlədən onların hər cür öldürülməsi, şikəst edilməsi, onlarla qəddar davranış, onlara 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, onların 
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 etdirmişlər. Ermənistan silahlı qüvvələri bu hüquq normalarına məhəl 
qoymamış, Xocalıda dinc əhalinin məhvi üçün ən qəddar üsullara əl atmışlar.  

Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu həmin dövrdə bir sıra ölkələrin aparıcı kütləvi 
informasiya vasitələrinin nümayəndələri də təsdiqləmişlər. Bu baxımdan, faciə baş verən gün Xankəndidə 
ezamiyyətdə olmuş Fransanın "Libardion" qəzetinin əməkdaşı Jul Gen Vaynerin qeydləri xüsusi maraq doğurur. 
Xocalı soyqırımını qorxulu yuxuya bənzədən Vayner jurnalistika ilə məşğul olduğu 25 il ərzində müharibələrin 
getdiyi çoxlu müxtəlif ölkələrdə olduğunu, lakin Xocalı şəhərindəki kimi dəhşətli və tükürpədici mənzərələrlə 
rastlaşmadığını yazmışdır. Jurnalist "Libardion" qəzetində çap etdirdiyi "Erməni terrorizminin canlı şahidi 
oldum" sərlövhəli yazıda Xocalıda baş verənlərin qabaqcadan cızılan ssenari olduğunu açıq bəyan etmişdir. 
Onun fikrincə, bunda məqsəd bütövlükdə bəşəriyyətin gözünü qorxutmaq olmuş, erməni terrorizmi dünyanı 
məhz bu yolla "ram etməyə" çalışmışdır. Fransalı müxbir Xocalı qətliamında iştirak edən erməni terror 
dəstələrinin necə amansızlıq etdiklərinin canlı şahidi olduğunu yazmışdır. Mənfur sovet ordusunun 366-cı 
motoatıcı alayının ermənilərlə birgə Xocalı üzərinə hücumundan bir gün əvvəl Xankəndidə bu alayın ştabında 
olan Vayner orada rus polkovniki Zaviqarovun əməliyyata ciddi hazırlaşdığının şahidi olduğunu göstərmişdir. 
"Hələ Xocalı işğal edilməmişdən bir gün əvvəl 49 azərbaycanlı əsir alınaraq kütləvi şəkildə güllələndi. Batalyon 
və hərbi hissələrin komandirləri dinc əhalinin məhvinə qərar vermişdilər. Hücumdan bir neçə saat əvvəl 366-cı 
alayın ştabında 58 azərbaycanlı qətlə yetirildi. Onların çoxu qadın və uşaqlar idi. Cəsədlərin gömüldüyü 
quyuların yanından keçmək mümkün deyildi. Çünki oradan dəhşətli dərəcədə meyit iyi gəlir, itlərin, çaqqalların 
səsləri eşidilirdi" - deyə müşahidələrini obyektiv şəkildə qeydə almış fransalı jurnalist Xocalıya hücum 
ərəfəsində Ermənistanın hakimiyyət orqanları rəhbərlərinin 366-cı motoatıcı alayın ştabında olduğunu da 
vurğulamışdır.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

 109

Xocalı soyqırımını törətməklə erməni millətçiləri xalqımızı qorxutmaq, vahimə yaratmaq, onun 
mübarizə əzmini qırmaq, torpaqlarının işğalı faktı ilə barışdırmaq kimi çirkin niyyətlər güdürdülər. Azərbaycan 
xalqına qarşı misli görünməmiş kütləvi və amansız qırğın aktı ermənilərin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, 
ərazi bütövlüyünü hədəf götürmüş məqsədyönlü irticaçı siyasətinin növbəti qanlı səhifəsi olmaqla, insanlığa 
qarşı yönəlmiş irimiqyaslı cinayət idi. Lakin hiyləgər və məkrli düşmən bu amansız cinayətlə istəyinə qətiyyən 
nail ola bilmədi. Xocalının qəhrəman və fədakar insanları düşmən qarşısında mənən sınmadılar, sonadək 
vuruşaraq Vətənə sədaqət nümunəsi, rəşadət və igidlik göstərdilər. Xalqımız 1990-cı ilin yanvarından sonra bir 
daha öz milli kimliyini, düşmənə qarşı mübarizə əzmini, qətiyyətini, döyüş ruhunu nümayiş etdirdi.  
Bununla belə, faciənin törədilməsinə görə siyasi və mənəvi məsuliyyətin həm də o zaman ölkəyə rəhbərlik edən 
antimilli və qətiyyətsiz hakimiyyətin üzərinə düşdüyünü açıq demək lazımdır. Reallıq budur ki, o zamankı 
qətiyyətsiz hakimiyyət mühasirəyə alınmış Xocalı şəhərinin mülki əhalisinin xilası naminə heç bir addım 
atmamış, əksinə, etinasızlığı və məsuliyyətsizliyi ilə düşmənin törətdiyi qanlı cinayətin hüdudlarının daha da 
genişlənməsinə şərait yaratmışdır. Dövlət rəhbərliyi xalqın qəzəbindən qorxaraq hadisənin miqyasını kiçiltməyə 
çalışmış, itkilər barədə ictimaiyyətə yalan məlumat vermişdir. O zaman yayılmış rəsmi məlumatlarda Xocalıda 
guya iki nəfərin öldüyü iddia edilmiş, soyqırımı faktı gizlədilməklə, xalqa xəyanət yolu tutulmuşdur. Faciənin 
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən hələ də düzgün və layiqli qiymətini almaması da məhz vaxtında lazımi 
tədbirlərin görülməməsi, eləcə də təbliğatın düzgün qurulmaması ilə bağlı olmuşdur.  

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə 
qayıdışından sonra bir çox milli faciələrimiz kimi Xocalı soyqırımına da siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi 
mümkün olmuşdur. 1996-cı il fevralın 24-də xocalılarla görüşən ulu öndərimiz Heydər Əliyev Xocalı faciəsinin 
xalqımızın qəhrəmanlıq tarixində xüsusi yeri olduğunu vurğulamışdır: "Bir tərəfdən bu, hər bir Xocalı sakininin 
öz torpağına, millətinə, Vətəninə sədaqətinin nümunəsidir, ikinci tərəfdən də Ermənistanın millətçi, vəhşi 
qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı edilən soyqırımıdır, vəhşiliyin görünməmiş bir təzahürüdürE Əgər 
Xocalı faciəsi bir tərəfdən erməni işğalçılarının vəhşiliyinin nəticəsi olubsa, ikinci tərəfdən bizim dövlət 
orqanlarının, o vaxt respublikaya rəhbərlik edən səlahiyyətli şəxslərin cinayətkarlığı, hətta deyərdim, 
xəyanətkarlığı nəticəsində olubdur. Ona görə də biz bu soyqırımını pisləməliyik, ermənilərin bu vəhşiliyini 
dünyaya göstərməliyik, onları bir vəhşi kimi ifşa etməklə yanaşı, eyni zamanda, özümüzə etdiyimiz cinayəti, 
xəyanəti də aşkar etməliyik".  

Ümummilli liderimizin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də "Xocalı soyqırımı günü 
haqqında" xüsusi qərar qəbul etmiş, sənəddə hadisənin baş vermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə 
açıqlanmışdır. Eyni zamanda, Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni 
qəsbkarlarının beynəlxalq müstəvidə ifşası mühüm vəzifələr kimi önə çəkilmişdir. Ümummilli liderimizin 
"Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında" 25 fevral 1997-ci il tarixli 
sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da Azərbaycan Respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilir.  

Son 15 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. Bəşəriyyətə qarşı ən dəhşətli cinayətlərdən olan Xocalı 
soyqırımı barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından son 4 ildə Azərbaycan Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən ardıcıl tədbirləri də xüsusi vurğulamaq lazımdır. 
"Vətəndaşlarımız, soydaşlarımız unutmamalıdır ki, erməni millətçilərinin antiazərbaycan təbliğatı getdikcə 
genişlənir, mənfur formalarda davam etdirilir. Ermənilər ərazi iddialarını əsaslandırmaq üçün yeni-yeni əsassız 
tezislər uydurur, məkrli siyasət aparırlar. Buna görə də biz belə ideoloji təxribatlara qarşı ayıq olmalı, onları 
vaxtında ifşa etməliyik" - deyən cənab İlham Əliyev Ermənistanın təzavüzü nəticəsində xalqımızın üzləşdiyi 
faciələri real faktlarla dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını Xarici İşlər Nazirliyinin, xaricdəki diplomatik 
korpuslarımızın və diasporumuzun qarşısında mühüm vəzifələr kimi müəyyənləşdirmişdir.  

 
Məhəmməd İMANLI,  

İnsan Hüquqları və Vətəndaş Cəmiyyəti naminə İctimai  
Birliyinin sədri, hüquq elmləri doktoru, professor 

“Azərbaycan”, 26 fevral 2008-ci il 
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Berlində "Xocalı soyqırımı və 1915-ci il hadisələrindəki gerçəklər" 

mövzusunda elmi konfrans keçirilmişdir 
 
Fevralın 24-də Berlində "Xocalı soyqırımı və 1915-ci il hadisələrindəki gerçəklər" adlı elmi konfrans 

keçirilmişdir.  
Heydər Əliyev Fondunun, Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin, Qarsdakı Baş konsulluğunun və 

İğdır bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş konfransı ölkəmizin səfiri Pərviz Şahbazov və İğdır 
bələdiyyəsinin sədri Nurəddin Araz açmışlar. 

Konfransda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir 
üzvü, Milli Məclisin deputatı Yaqub Mahmudov, Milli Məclisin deputatı Fəzail İbrahimli, Türkiyə Tarix 
Qurumunun sədri, professor Yusif Halaçoğlu, tarix elmləri doktoru Kərim Şükürov, professor Ənvər Konukçu, 
Türklərə Qarşı Soyqırımı Araşdırmalar Fondunun sədri Səfa Yürükel, Giresun Universitetinin professoru Aygün 
Attar və digərlərinin məruzələri dinlənilmişdir. 

Çıxışlarda və məruzələrdə vurğulanmışdır ki, erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı 
apardığı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin bariz nümunəsi, bəşəriyyət tarixində ən amansız və qanlı 
qırğınlardan biri olan Xocalı faciəsinə beynəlxalq hüququn bütün tələbləri ilə qiymət verilməlidir.  
Professor Yaqub Mahmudov bildirmişdir ki, ermənilərin Azərbaycana qarşı torpaq iddialarının və bu ərazilərin 
tarixən ermənilərə məxsus olması barədə söylədiklərinin heç bir elmi əsası yoxdur. Hələ qədim yunan alimi 
Herodot öz əsərlərində ermənilərin Şərqi Anadolu ərazisinə gəlmə olduqlarını, onların tarixən məskunlaşdıqları 
Balkan yarımadasından buraya köç etdiklərini yazırdı. 

Tarixçi alim Kərim Şükürov ermənilərin təkcə ötən əsrdə Azərbaycana qarşı 351 dəfə müxtəlif 
təcavüz aktı törətdiyini söyləmişdir. O demişdir ki, 1905, 1915-17, 1920, 1948-50, 1988, 1991-94-cü illər bu 
təcavüz aktlarının daha kəskin şəkildə baş verdiyi dövrlərdir. Eyni zamanda, onlar beynəlxalq aləmdə 
Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı genişmiqyaslı ideoloji təbliğat-təxribat aparırlar. 

Professor Yusif Halaçoğlu 1915-ci ildə Türkiyədə baş verən hadisələrdən danışaraq bildirmişdir ki, o 
vaxt ermənilərə qarşı heç bir soyqırımı olmamışdır. İngiltərə və Fransa arxivlərindəki sənədlər də sübut edir ki, 
həmin dövrdə Osmanlı imperiyasında cəmi 1,3 milyon erməni yaşayırdı və 1,5 milyon insanın soyqırıma məruz 
qalması uydurmadır. İndiyədək Türkiyədə o illərə aid heç bir kütləvi erməni məzarlığının aşkarlanmadığını 
vurğulayan alim demişdir ki, bunun əksinə olaraq, Türkiyə və Azərbaycan ərazisində ermənilər tərəfindən qətlə 
yetirilmiş günahsız insanların uyuduğu çoxlu sayda belə məzarlıq vardır. Onlardan sonuncusu bu yaxınlarda 
Azərbaycanın Quba rayonu ərazisində aşkarlanmışdır. 

Konfransda Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə hazırlanmış "Xocalı uşaqların gözü ilə" sərgisi 
nümayiş etdirilmiş, Xocalı faciəsinə və Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünə həsr olunmuş kitablar 
paylanmışdır. 

 
Elgün NİFTƏLİYEV, 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 
Vyana 

“Azərbaycan”, 26 fevral 2008-ci il 
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Bu qanlı cinayət barədə dünya öz sözünü deməlidir 

 
Xocalının işğalından 16 il keçir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni quldurları o 

dövrdə Xankəndi şəhərində yerləşən sovet ordusunun 366-cı alayının iştirakı ilə üç istiqamətdən Xocalı şəhərinə 
hücum etdilər. Düşündükcə adam sarsılır, erməni-rus birləşmələrinin amansız qəddarlığı, köməksiz dinc 
əhalinin ah-naləsi, o illərdə başda oturanların laqeydliyi və ən əsası isə bu müdhiş faciəyə dünya ölkələrinin 
biganəliyi adamı sarsıdır. 

1974-cü ildən Kosalar kəndində işləyirəm; əvvəl sovet sədri, sonra isə icra nümayəndəsi. Həmişə 
ermənilərlə təmasda olmuşam. Onların riyakar, saxtakar, yalançı simalarına yaxşı bələdəm. Ermənilər bütün 
türk dünyasına olan kin və küdurətlərini heç bir zaman gizlətmir, fürsət düşən kimi öz alçaq niyyətlərini həyata 
keçirirdilər. 

1988-ci il fevral ayının 2-də Xankəndidə ilk nümayişlər başlandı. Həmin gün Xocalının icra başçısı, 
hazırda Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədovla nümayişin gur yerinə düşdük. "Krunk"un başkəsənləri 
açıq-aydın təbliğat aparır, öz bəd niyyətləri üçün lazım olan bütün vasitələrdən istifadə edirdilər. Onlar səs-səsə 
verərək Moskvadan tələb edirdilər ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşdirilsin. Vilayət partiya komitəsinin 
binası nümayişçilərin əhatəsində idi. Ermənilər açıq-açığına torpaq davasına, bizimkilər isə kreslo savaşına 
çıxmışdılar.  

1988-ci il sentyabrın 18-də ermənilər Xankəndidə yaşayan 18 min azərbaycanlının evini yandırıb, 
əşyalarını talan-qarət elədilər. Bu azmış kimi, iki hissəyə bölünüb mitinqdən bir başa Xocalıya və Kərkicahana 
hücuma keçdilər. Xocalı və Kərkicahan isə mərdliklə dayanmışdı. İlk həmlədə düşmənlər layiqli dərslərini alıb 
məyus halda qayıtdılar.  

Xocalıya rayon və şəhər statusu verildikdən sonra onun inkişafı böyük vüsət almışdı. Şəhər böyüyür, 
gözəlləşirdi. Bu tərəqqi ilə ermənilər heç bir vəchlə barışmaq istəmirdilər. Ona görə də ermənilər Xocalını məhv 
etmək üçün Moskvanın diktəsi ilə irimiqyaslı planlar hazırlayırdılar. Artıq çox şey hamıya bəlli idi. Ermənilər 
silahlanır, bizimkilər isə guya yerlərdə mövqeləri möhkəmləndirmək məqsədilə strateji əhəmiyyətli nəyi var 
idisə, hamısını Yuxarı Qarabağa daşıyırdılar.  

Xocalı mühüm bir mərkəzə çevrilmişdi. Ermənistandan və Xankəndidən çıxarılan azərbaycanlıların 
əksəriyyəti burada məskunlaşırdı. Xocalı qeyrətli oğulları tərəfindən mərdi-mərdanə qorunur, respublikadan 
Xankəndiyə göndərilən ərzaq və yanacaq məhsullarını buraxmırdılar. Bakıda oturan rəhbərlərimiz buna etiraz 
edir, xocalılıları qınayırdılar. Biz isə öz işimizdə idik. Yuxarı Qarabağ bax, beləcə dövlət səviyyəsində yox, 
primitiv şəkildə, yerli əhali, qeyrətli oğullar tərəfindən qorunurdu. Dövlət qurumları sanki bilə-bilə hər şeyə göz 
yumurdu, acı-ağrısı isə o zaman yerlərdə fəaliyyət göstərən vəzifə sahiblərinin üzərinə düşürdü. Cidd-cəhdimizə 
baxmayaraq müharibə alovu hər yanı bürüyürdü. 1991-ci ilin dekabrında Cəmilli və Meşəli kəndlərini ermənilər 
işğal etdi. Ölkə rəhbərləri bundan sonra da ayılmadılar. Ayın sonunda Kərkicahan qəsəbəsi işğal olundu, 
bizimkilər yenə də susdular. 1992-ci il fevralın 26-da isə erməni-sovet hərbi birləşmələri tərəfindən Xocalı 
darmadağın edildi. 

Kosalar sovetliyinin 6 kəndi demək olar ki, Yuxarı Qarabağın şah yüksəkliklərində yerləşirdi. 
Xocalının necə yandırıldığını ürək ağrısı ilə seyr edirdik. Bizim döyüşçülər çalışırdılar ki, Çayqovuşan 
istiqamətindən Ballıca kəndinə, oradan isə Xocalıya köməyə getsinlər. Əfsuslar olsun ki, təpədən dırnağacan 
silahlanmış sovet əsgərləri bütün ərazini öz nəzarətlərində saxlayırdılar. Həmin gecə qrad qurğusundan bir neçə 
dəfə atəş açsaq da, Xocalıya kömək etmək istəyimiz ürəyimizdə qaldı.  

Kimsəsiz, köməksiz qalan əhali çox ağrılı-acılı günlər yaşayır, itkilər verirdi. Əlif Hacıyev, Tofiq 
Hüseynov kimi neçə-neçə qəhrəman oğullarımızı itirdik. Qız-gəlinlərimiz girov düşdülər. Biz qana-qan deyərək 
döyüşdük, vuruşduq, dədə-baba yurdumuzu qorumağa çalışdıq. Amma dövlət səviyyəsində kömək olmadığına 
görə, uğurlu nəticə əldə edə bilmədik. 

Kosalar bir xeyli müqavimət göstərdi, hər hücum düşmənə ağır itki ilə başa gəlirdi. 1992-ci il mayın 
8-də erməni hərbi birləşmələri 4 istiqamətdən Kosalara hücuma keçdi. Canhəsən kəndində 6 postumuzu düşmən 
qüvvələri mühasirəyə almışdı. Səhər saat 6-da əli silah tutanların hamısı qəfil hücuma keçərək mühasirə 
halqasını yardı və düşməni geri oturtdu. Səkkiz saat davam edən amansız döyüşdə 6 nəfər həlak oldu, 23 nəfər 
isə yaralandı. 237 erməni meyitini topladıq ki, girov düşən xocalılılarla dəyişək.  

Bilavasitə ürəyin hökmü ilə meydana atılan igid oğullarımızın rəşadətini unutmaq olmur. Tabil 
Həsənov hər hücuma keçəndə elə nərə çəkirdi ki, düşmən özünü itirirdi. Rasim Ağayev ağır yaralanmasına 
baxmayaraq "Qarabağ şikəstəsi"ni oxuya-oxuya ön mövqeyə atıldı. Silahlı ordunun qarşısında fədakarlar nə edə 
bilərdilər? Tabillər, Rasimlər qəhrəmancasına həlak oldular. Onların müqəddəs ruhu bizdən tələb edir ki, 
düşməndən qisas alaq, torpaqlarımızı azad edək.  
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1992-ci il mayın 9-da döyüşə-döyüşə dağlara çəkildik. Azı 70 kilometrlik cəbhə xəttini göz bəbəyi 
kimi qoruyurduq. Gecə-gündüz çəkilən bütün əzab-əziyyət yiyəsizlik ucbatından uğursuz sonluqla başa çatırdı. 
Mayın 8-də Şuşa ilə əlaqələrimiz, demək olar, tamamilə kəsildi. Böyük ümidlə biz oradan kömək gözləyirdik, 
gəlmədi. Sonradan məlum oldu ki, Şuşa da işğal edilib. Bizim kənddə qalmağımız daha mümkün deyildi. Əlsiz-
ayaqsız qocaları, körpələri çıxarmağa başladıq. Yuxarı Qarabağı axırıncı tərk edən kənd Kosalar kəndi oldu. 
Bizi ağrıdan, ilk öncə, sahibsizliyimiz idi.  

XX əsrin ən böyük faciəsi, ən amansız soyqırımı Xocalı da oldu. Çox təəssüf ki, o dövrdə 
kreslolarından möhkəm yapışaraq başda oturanlar və nəyin bahasına olursa-olsun hakimiyyətə can atanlar xalqa 
vaxtında və düzgün məlumat vermədilər. Yalnız ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdandan sonra Xocalı 
faciəsi özünün əsil siyasi, hüquqi qiymətini aldı. XX əsrin bu müdhiş faciəsi haqqında həqiqətlərin dünya 
dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün təsirli tədbirlər görüldü.  

1994-cü il fevralın 24-də xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclisdə 
Xocalı məsələsi müzakirə olundu. 1995-ci ildə soyqırımının ildönümü ərəfəsində ulu öndər Heydər Əliyev 
xocalılıları qəbul edərək onları diqqətlə dinlədi, bir çox müəmmalı məsələlərə aydınlıq gətirdi. Elə həmin 
vaxtdan Azərbaycan hökuməti Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri olduğu kimi dünya dövlətlərinə və geniş 
ictimaiyyətə çatdırılması, bütün bunların əsil soyqırımı kimi tanınması xəttini yeridir.  

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevlə olan bir görüşü böyük məhəbbətlə xatırlayıram. Bu, 
1999-cu ilin fevralın 26-da olmuşdur. Prezident iqamətgahında Xocalının müdafiəsində şəhid olmuş milli 
qəhrəmanların, hünərvər döyüşçülərin valideynlərinə, ailə üzvlərinə "Qızıl ulduz" medalı və "Azərbaycan 
bayrağı" ordeni təqdim edilirdi. Mənim oğlum Şuşa polis şöbəsinin əməkdaşı Xəzani Əsgərov da ölümündən 
sonra "Azərbaycan bayrağı" ordeni ilə təltif olunmuşdu. Ulu öndər bizi yüksək əhval-ruhiyyə ilə qarşıladı.  
Həmin unudulmaz görüş zamanı ulu öndər Heydər Əliyev Xocalı faciəsinin mahiyyəti haqqında bir daha öz 
sözünü dedi, bu dəhşətli olayın siyasi qiymətini verdi. Ulu öndər dedi ki, "...müdhiş fevral gecəsi Ermənistan 
silahlı qüvvələri sovet ittifaqı ordusunun 366-cı alayının köməyi və iştirakı ilə Azərbaycanın gözəl bir diyarı 
olan Xocalının sakinlərinə qarşı dəhşətli soyqırımı etmişlər. Böyük, misli görünməmiş vəhşiliklə həyata 
keçirilən bu soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biridir. Dinc, silahsız xocalılılara bir gecənin içində 
böyük zərbələr vurulmuşdur, soyqırımının nəticəsində yüzlərlə Xocalı qadın, kişi, yaşlı, gənc, körpə, uşaq həlak 
olmuşdur. Yüzlərlə xocalılı yaralanmış, xəsarət almış, şikəst olmuşdur. Yüzlərlə insan əsir düşmüşdür. 
Bu faciə bütün Azərbaycan xalqını sarsıtmış, xocalılılara ağır bir mənəvi zərbə olmuşdur. Ancaq xocalılıların 
iradəsi sınmamış, insanlar qəhrəmanlıqla, mərdliklə şəhid olmuşlar. Xocalılılar bu ağır faciəni mərdliklə 
yaşamışlar. Heç şübhə yoxdur ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulacaqdır, 
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad ediləcəkdir, bu torpaqlardan zorla çıxarılmış soydaşlarımız öz 
yerinə, yurduna, evinə, obasına qayıdacaqlar".  

Ulu öndər Heydər Əliyevin yolunu hər sahədə uğurla davam etdirən ölkə Prezidenti İlham Əliyev 
Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanınması, işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi üçün əlindən gələni 
əsirgəmir. Bunun üçün haqlı olaraq ilk öncə, ölkəmizin sosial-iqtisadi və hərbi-siyasi qüdrətinin 
yüksəldilməsinə çalışır. Dövlətimizin iqtisadi qüdrəti yüksəlib. Ölkəmizin beynəlxalq miqyasda nüfuzu 
çoxaldıqca, nəhayət, haqq-ədalətin qalib gələcəyinə inamımız qat-qat artır. Əminik ki, dünya birliyi gec-tez 
Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzünü pisləyəcək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli yolla həllinə, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına, bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün öz 
doğma yurd-yuvalarına qayıtmasına kömək edəcək, Xocalı faciəsinə, bəşəriyyətə qarşı bu amansız soyqırımına 
real qiymətini verəcəkdir. 

 
Kərəm ƏSGƏROV, 

Xocalı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının  
Kosalar kəndi üzrə ərazi nümayəndəsi 

“Azərbaycan”, 26 fevral 2008-ci il 
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Xalqın Xocalı dərdi, tarixin Xocalı dərsi 

 
Bəşər tarixi bir çox faciələrin şahidi olmuşdur: Xirosima, Naqasaki, Sonqmi, Xatun, azərbaycanlıların 

ermənilər tərəfindən soyqırımı, 1948 – 1952-ci illərdə soydaşlarımızın Ermənistanın tabeliyinə verilmiş doğma 
torpaqlarımızdan deportasiya edilməsi, 20 Yanvar və s. Xocalı soyqırımı da məhz belə faciələrdən biridir.  
Sovet dövründə ola bilsin ki, çox adam Dağlıq Qarabağda Xocalı adlı bir yaşayış məntəqəsinin mövcud 
olmasını bilmirdi. Lakin, çox təəssüflər olsun ki, Xocalı, 1992-ci il fevral ayının 26-da baş vermiş hadisələrlə 
dünyada tanındı, “Xocalı faciəsi” tarixin qanlı hadisələri sırasına yazıldı.  

Bədnam qonşumuz olan Ermənistan Respublikasının silahlı birləşmələri 1992-ci il fevralın 26-da 
Dağlıq Qarabağdakı erməni yaraqlıları və keçmiş Sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının köməyilə 
Azərbaycanın qədim yaşayış məntəqəsi olan Xocalı şəhərini sakinləri ilə birlikdə büsbütün məhv edərək, 
insanlığa silinməz ləkə olan soyqırımı aktını törətmişdir. Həmin faciə nəticəsində cəmi bir neçə saat ərzində 613 
nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca, yalnız azərbaycanlı olduğuna görə, 
qəddarcasına, dözülməz işgəncə verilməklə öldürülmüşdür. 487 nəfərə ağır xəsarət yetirilmiş, 1275 sakin – 
köməksiz qocalar, uşaqlar, qadınlar girov götürülərək ağılasığmaz zülmə, təhqirlərə məruz qoyulmuşlar. Erməni 
hərbçiləri törətdikləri bu vəhşiliklə kifayətlənməyərək, öldürdükləri insanların başlarının dərisini soymuş, 
müxtəlif əzalarını kəsmiş, körpə uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarınlarını yarmış, adamları 
diri-diri torpağa basdırmış və ya yandırmışlar. Xocalı şəhəri faktiki yerlə yeksan edilmişdir. Hələ bu azmış kimi, 
belə bir ağır faciə ilk günlər xalqdan da gizlədilmişdi. Həmin vaxt Xocalıda 613 nəfər dinc azərbaycanlı 
qəddərcasına qətlə yetirildiyi halda, rəsmi informasiya vasitələrilə yalnız 2 Xocalı sakininin həlak olması barədə 
ictimaiyyətə yalan informasiya ötürülmüşdü.  

Ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “Vəhşiliyin dərəcəsi yoxdur. Erməni işğalçılarının 
hərəkətləri, məhz, bunu sübut edir”. Bir anlığa təsəvvür edək ki, bütün ailə üzvləri öz isti ocağında yuxuda 
olarkən, qəfildən divar yarılır və zirehli texnika otağa daxil olur. Müxtəlif çaplı silahlardan atəş açılır və 
günahsız insanlar öz evlərində qanlarına qəltan edilirlər. 

Özü də bu hadisə Azərbaycan Respublikası 1991-ci ilin oktyabr ayında, tarixi dövlət müstəqilliyini 
bərpa etdikdən sonra baş vermişdir. Əslində, bu soyqırım təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa qarşı 
irimiqyaslı cinayət idi. Lakin çox təəssüf ki, bu faciənin qarşısının alınması üçün respublikanın həmin dövrdəki 
rəhbərliyi zəruri tədbirlər görmədi, qanlı qırğının qarşısını ala bilmədi. Ümummilli lider Heydər Əliyev bu 
məsuliyyətsizliyi nəzərdə tutraraq demişdir: “Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun 
nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır”. Həmin vaxtdan 16 il keçməsinə baxmayaraq, hamını belə bir 
haqlı sual düşündürür: faciənin qarşısını almaq mümkün idimi?! Cavab birmənalıdır: Bəli, mümkün idi! Əgər 
vaxtilə yüksək vəzifələr tutmuş, 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatlarının böyük 
əksəriyyətini təşkil edən vəzifə düşgünləri öz vəzifə kreslolarını xalqın taleyindən yüksək tutmasaydılar facənin 
qarşısını ala bilərdilər. 

Ölkəmizin ağır günlərində dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev respublika rəhbərliyində olsaydı, nəinki Xocalı 
faciəsinin, hətta bundan əvvəl baş vermiş 20 Yanvar faciəsinin, torpaqlarımızın 20 faizinin itirilməsinin, 
xalqımızın başına zaman-zaman gətirilmiş digər faciələrin də, şübhəsiz ki, qarşısı alınmış olardı. 
Xocalı faciəsi kütləvi və amansız qırğın kimi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı 
çevrilmiş terror siyasətinin təzahürü, bütövlükdə insanlıq əleyhinə törədilmiş qəddar cinayət aktı idi. Erməni 
millətçiləri Xocalıda bu soyqırım əməlini törədərkən doğma torpağını qəsbkarlara vermək istəməyən 
Azərbaycan xalqını qorxutmaq, onun mübarizə əzmini qırmaq və məhv etmək niyyəti güdmüşlər. 
Təəssüf ki, XX əsrin sonlarında Ermənistan Respublikasının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd etməsinə, 
qonşu dövlətə torpaq iddialarını həyata keçirmək üçün işğalçılıq müharibəsi və etnik təmizləmə aparmasına, 
Xocalı soyqırımı kimi dəhşətli cinayətlər törətməsinə dünya birliyi biganə yanaşmış, təcavüzkarın cilovlanması 
üçün təsirli beynəlxalq tədbirlər görməmişdir. Qəsbkar dövlət olan Ermənistan ətrafında yaradılmış bu 
cəzasızlıq mühitinin nəticəsidir ki, indiyədək ölkəmizin ərazisinin 20 faizi, yəni Dağlıq Qarabağ və onun 
ətrafındakı 7 rayon Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş, bir milyondan çox azərbaycanlı 
yerindən-yurdundan didərgin salınmışdır. 

Erməni təcavüzü nəticəsində respublikamızın torpaqlarının 20 faizi işğal edilərək 900 yaşayış məntəqəsi 
zəbt edilmiş, 4366 sosial obyekt, 690 məktəb, 280 uşaq bağçası, 862 klub, 932 kitabxana, 1831 kino qurğusu, 
855 məktəbəqədər müəssisə, 656 poliklinika, ambulatoriya, aptek və digər tibb müəssisəsi, xalqın ibadət yeri 
olan 10 məscid dağıdılmışdır. Ermənistandan qovulmuş soydaşlarımızın 380 kəndi ələ keçirilmiş və bütün var-
dövləti orada qalmışdır. Respublikamıza təxminən 50 milyard ABŞ dollarından artıq məbləğdə ziyan dəymişdir. 
Son vaxtlar kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə Kəlbəcərdə olan qızıl yataqlarının 
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Ermənistan tərəfindən qanunsuz istismar edilməsi, işğal olunmuş ərazilərdə kütləvi yanğınlar törədilməsini də 
nəzərə alsaq, Azərbaycana dəymiş ümumi ziyan ilbəil, aybaay deyil, günbəgün artır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 15 iyun 1993-cü il tarixdə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra, ölkə başçısı 
kimi, bütün xarici səfərlərində, dövlət rəsmiləri, iş adamları, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə 
görüşlərində yorulmaq bilmədən, hətta xəritə ilə əyani surətdə Qarabağ həqiqətlərini onlara çatdırmışdır. Ulu 
öndər beynəlxalq aləmdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi, bu ərazinin tarixən Azərbaycan 
torpaqları olması haqqında obyektiv fikrin formalaşdırılmasına çalışmış, bu sahədə misilsiz işlər görmüşdür. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi 
haqqında” 25 fevral 1997-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində, Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq, sükut dəqiqəsi 
keçirilir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin idarəçilik məktəbinin layiqli yetirməsi, onun müdrik, uzaqgörən 
daxili və xarici siyasətinin davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
xalqımız işğal altında olan torpaqlarımızın sülh yolu ilə və beynəlxalq normalara uyğun azad olunmasına nail 
olacaqdır. Ölkə başçısı İlham Əliyevin dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, münaqişənin sülh yolu ilə azad olunması 
mümkün olmazsa torpaqların müharibə yolu ilə geri qaytarılması xalqımızın ayrılmaz, təbii və konstitusiya 
hüququdur. 

Bu ağır matəm günündə bütün xalqımız Xocalı soyqırımı qurbanlarının ailə üzvlərinə və yaxınlarına, 
xalqımıza dərin hüznlə başsağlığı verir və şəhidlərimizə ulu Tanrıdan rəhmət diləyir. Bu soyqırım tariximizin ən 
acı dərslərindən biri kimi xalqımızı həmişə ayıq-sayıqlığa səsləyəcək, erməniləri vəhşi, kəmfürsət xalq kimi 
tanıdacaq.  

 
İlham ABBASOV, 

Ədliyyə Nazirliyi Akademiyasının direktor əvəzi, baş ədliyyə müşaviri, 
prokurorluğun fəxri işçisi  

“Xalq qəzeti”, 26 fevral 2008-ci il 
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İzmirin mərkəzi Konak meydanında Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar  

yürüş-mitinq keçirilmişdir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, Türkiyənin İzmir şəhərində Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə bağlı 

silsilə tədbirlər keçirilmişdir. Tədbirləri İzmirdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr, Azərbaycan Mədəniyyət Evi 
və Həmrəylik Cəmiyyəti birgə təşkil etmişlər.  

Soydaşlarımız Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatlarına müraciət edərək Xocalı faciəsinin 
soyqırımı kimi tanınmasını xahiş etmişlər.  

Daha sonra tədbir iştirakçıları İzmirdə fəaliyyət göstərən aparıcı siyasi partiyalar, cəmiyyətlər və 
qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşərək onlara türkcə hazırlanmış videomateriallar, bröşürlər 
təqdim etmişlər.  

Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirmişlər ki, fevralın 22-
də əsasən əcnəbi tələbələrin təhsil aldığı Türkcə Təhsil Mərkəzində Xocalı qətliamı ilə bağlı konfrans 
keçirilmişdir. Konfransda bu mərkəzdə oxuyan əcnəbi tələbələrin əksəriyyəti iştirak etmişdir.  
Fevralın 23-də isə İzmirin mərkəzi Konak Meydanında yürüş-mitinq təşkil olunmuşdur. Aksiya zamanı 
“Xocalını unutma-unutdurtma”, “Azərbaycan–Türkiyə bir millət iki dövlət”, “Azərbaycan-Türkiyə çiyin-çiyinə” 
şüarları səsləndirilmiş, bəyanat oxunmuşdur. Etiraz aksiyası ilə yanaşı Xocalı soyqırımını əks etdirən fotosərgi 
də təşkil edilmişdir. Mitinq iştirakçılarına və yerli sakinlərə Xocalı faciəsi ilə bağlı CD və bröşürlər 
paylanmışdır. Aksiyaya KİV nümayəndələri xüsusi diqqət ayırmışlar.  

İzmirdə Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirlər çərçivəsində fevralın 25-də 
bu şəhərin Sky televiziyasında Xocalı soyqırımı ilə bağlı veriliş təşkil edilmişdir. Fevralın 27-də isə TRT İnt 
kanalında faciədən bəhs edən canlı verilişlər təşkil olunacaqdır.  

Eyni zamanda Ege və Doqquz Eylül universitetlərinin müxtəlif fakültələrində konfranslar təşkil 
ediləcək.  

 
AzərTAc 

26 fevral 2008-ci il 
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ABŞ Azərbaycanlıları şəbəkəsi Xocalı faciəsinin ildönümü günündə  

Vaşinqtonda Ermənistan səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirmişdir 
 
Vaşinqtonda yaşayan azərbaycanlılar Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümünü ilə bağlı fevralın 26-da 

etiraz aksiyası keçirmişlər. Soydaşlarımız Vaşinqtonun mərkəzi küçələri ilə yürüş edib Ermənistan səfirliyinin 
qarşısına gəlmişlər. Onlar əllərində ermənilərin vəhşi və qaniçən üzünü ifşa edən şüarlar tutmuşdular. 
Həmvətənlərimiz səsucaldanlarla “Ermənistan, qonşunun ərazisinə hörmətlə yanaş”, “Soyqırımına görə üzr istə” 
şüarlarını səsləndirmiş, Ermənistandan işğalçı ordusunu Azərbaycan torpaqlarından çıxarmağı tələb etmişdilər. 
Türk icması üzvlərinin də qoşulduğu etiraz aksiyasında diaspor fəalları Amerika icmasına erməni cəlladların 
qurbanına çevrilən günahsız xocalılıların şəkillərini nümayiş etdirmiş, 16 il əvvəl baş verən müdhiş gecənin 
həqiqətlərini onların diqqətinə çatdırmışlar.  

Aksiyanı izləyən AzərTAc-ın xüsusi müxbiri ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsinin direktoru Adil 
Bağırovla söhbət etmişdir.  

-Cənab Bağırov, cəmi iki aydır ki, fəaliyyətə başlayan təşkilatınız Xocalı faciəsinin ABŞ-da 
tanıdılması üçün əvvəlki illərdən çox iş görmüşdür.  

-Doğrudur. Artıq 4-cü ildir ABŞ-ın Azərbaycan icmasının üzvləri bugünkü kimi Xocalı faciəsi ilə 
bağlı etiraz aksiyaları keçirirlər. Təkcə Vaşinqtonda deyil, Ermənistanın diplomatik nümayəndəliyi olan digər 
şəhərlərdə də biz piketlər təşkil edib, Xocalıda baş verən soyqırımını dünyaya xatırladır, qəzəbimizi ifadə edirik. 
Lakin bu ildən başlayaraq, ABŞ-ın Azərbaycan icması daha bir vasitəyə əl atıb. Yaratdığımız usazeris.org 
internet səhifəsi yaratmışıq. İndi Birləşmiş Ştatların Azərbaycan və türk mənşəli vətəndaşları, eləcə də 
Azərbaycanın dostları internet səhifədə qeydiyyatdan keçib, bir düyməni basmaqla Konqresin yerli üzvləri, 
ABŞ Prezidenti, vitse-prezidenti, bütün 50 ştatın qubernatorları, yerli qanunverici qurumları, media ilə əlaqə 
saxlaya, bu mənbələrə Xocalı, Qara Yanvar, Qarabağ münaqişəsi və bizləri narahat edən digər məsələlər barədə 
məktub, məlumat, mesaj göndərə bilərlər. Bu yolla ilin əvvəlindən ABŞ azərbaycanlıları müxtəlif ünvanlara 12 
minə yaxın məktub göndəriblər. Bunların 4 mini Xocalı faciəsi ilə bağlı idi. Bu məktublar əsaslı nəticələr verir. 
Məsələn 3 qəzet Xocalı ilə bağlı məktubları öz səhifələrində çap etmişdir, onlarla konqresmen və senator 
məktublarımıza cavab vermiş, faciəyə münasibətlərini bildirmiş, Azərbaycan xalqına başsağlığı vermişdir. 
Çoxları bizdən əlavə məlumatlar, faktlar istəmişlər. Sözün qısası, məktub kampaniyasının nəticəsi olduqca 
böyükdür. Sıralarımıza hər gün yeni üzvlər daxil olurlar. Bizim potensialımız günbəgün artır.  

-Hər il fevralın 26-da azərbaycanlılar özlərinə sual verirlər: dünya Xocalı soyqırımı haqda bilirmi? 
ABŞ-da yaşayan həmvətənimiz kimi, bu sualı necə cavablandırarsınız? Xocalıda törədilən dəhşətli soyqırımı 
haqda Amerikanın xəbəri varmı?  

-Əlbəttə var, lakin çox az. Bilənlər də faktlarla yaxşı tanış deyillər. Buna görə məsuliyyət, ilk 
növbədə, azərbaycanlıların üzərindədir. Biz bu qəddar tarixi hadisə haqda həqiqətlərin yayılması üçün 
səylərimizi artırmalıyıq. Bunu, Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqına qarşı 
həyata keçirilən soyqırımı kontekstində tanıtmalıyıq. Azərbaycan xalqı ona qarşı edilən soyqırımı gününü 1919-
cu ildən bəri anır. Ermənilər isə öz “soyqırımı” günlərini xeyli sonradan qeyd etməyə başlayıblar. Bu, mühüm 
faktdır. Biz, xalqımıza qarşı belə cinayətlər haqda çoxsaylı keyfiyyətli ədəbiyyat çap etməli, onu keyfiyyətlə 
tərcümə edib yaymalıyıq. Ən əsası isə, virtual aləmdə fəallaşmalıyıq. Ümud edirəm ki, digər ölkələrdə yaşayan 
həmvətənlərimiz də ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsi kimi qurumlar yaradacaqlar. Belə olan halda, soydaşlarımız 
vaxtın azlığı, məlumatsızlıq kimi səbəbləri gətirməyib, internet səhifələrindən istifadə edib, fikirlərini, 
münasibətlərini müvafiq ölkələrin rəsmilərinə, ictimai təşkilatlarına asanca bildirəcəklər və beləliklə, həmin 
ölkələrdəki ictimai rəyə güclü şəkildə təsir edəcəklər. Bizim indiki səylərimiz gələcəkdə dərin köklər atacaqdır.  

-Cənab Bağırov, bu il Xocalı faciəsini anma tədbirləri ABŞ-ın daha hansı şəhərlərində təşkil 
edilmişdir?  

-Birləşmiş Ştatların bütün istiqamətlərində. Mən elə dünən Nyu-Yorkda keçirilən tədbirdən 
qayıtmışam. BMT binası ilə üzbəüz yerləşən Türk Mərkəzində “Yoxa çıxan şəhər adlı” brifinq keçirdik, Xocalı 
faciəsi haqda danışdıq. Bundan əlavə, tədbir çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə fotosərgi təşkil 
edilmişdir. Fotolar çox yüksək keyfiyyətli, təəssüratlandırıcı idi. Əslində, onlara baxanda sözlərə ehtiyac 
qalmırdı. Bu tədbir ABŞ və türk mediası tərəfindən işıqlandırıldı. Zal dolu idi. Biz Xocalı haqda nəşr edilən 
kitabları, mərhum Çingiz Mustafayevin lentə aldığı videosüjetdən parçalar nümayiş etdirdik. Bu cür tədbirlər, 
həmçinin Hyustonda, Los-Ancelesdə, San-Fransiskoda, Bostonda və digər yerlərdə keçirilmişdir. Amma yenə 
də, qeyd edim ki, biz, virtual aləmdə daha çox iş görməli, internetin imkanlarından bəhrələnməliyik. Çünki o 
zaman, yerindən asılı olmayaraq Xocalı faciəsi haqda milyonlarla adam öyrənəcəkdir. Dünya azərbaycanlıları 
Xocalını unutmamalıdırlar. Amma təkcə xatırlamaq kifayət deyil. Biz, bu qanlı hadisələrin faktlarını, 
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xırdalıqlarını, statistikasını əzbər bilməliyik. Faciədən xəbəri olmayan adamlarla söhbətlərimizdə bunlar həmişə 
köməyimizə çatır. Əgər öz tariximizi yaxşı bilsək, qalan şeylər tədricən baş verəcək. Azərbaycanlılar hər yerdə 
daha da güclənir, daha da təşkilatlanırlar, dünyanın bir çox dövlətlərində yaşayır, orada icmanın bir hissəsinə 
çevriliblər. Yeni vətənlərində fəal olmaqla onlar Azərbaycana daha çox yardım göstərə bilərlər.  

 
AzərTAc 

26 fevral 2008-ci il 
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Sankt-Peterburqda Xocalı soyqırımı ilə bağlı matəm mərasimi keçirilmişdir 

 
AzərTAc xəbər verir ki, 2008-ci il fevralın 26-da Sankt-Peterburqdakı Rusiya Milli Kitabxanasında 

ölkəmizin bu şəhərdəki baş konsulluğu tərəfindən Xocalı soyqırımı ilə bağlı geniş matəm mərasimi 
keçirilmişdir.  

Tədbirdə Xocalı soyqırımının dəhşətlərini əks etdirən sənədli film göstərilmişdir. Sankt-Peterburqda 
fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, gənclər hərəkatının üzvləri, Sankt-Peterburq Dövlət 
Universiteti tarix fakültəsinin müəllimləri və başqaları mərasimdə çıxış edərək Xocalı soyqırımını 20-ci əsrin ən 
dəhşətli faciəsi olmasını vurğulamışlar.  

Türkiyənin Sankt-Peterburqdakı Baş konsulu M.Çinar Xocalı soyqırımını bütün türk dövlətlərinin 
faciəsi olmasını nəzərə çatdırmışdır.  

İştirakçılara Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanovanın 
dünya ictimaiyyətinə ünvanlanmış bəyanatının mətni və faciə barədə yazılmış nəşr məhsulları paylanmışdır.  
Kitabxananın konfrans zalında “Xocalı uşaqların gözü ilə” rəsm, Xocalı soyqırımı və Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təcavüzünə həsr olunmuş kitab sərgiləri təşkil olunmuşdur.  

Tədbirin ikinci hissəsində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəşr edilmiş Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, Xocalı soyqırımına dair kitabların və bröşürlərin Rusiya Milli Kitabxanasına 
təqdim edilməsi mərasimi keçirilmişdir.  

Mərasimin sonunda iştirakçılar üçün çay və halva süfrəsi açılmışdır.  
Tədbirdə Sankt-Peterburqda yaşayan azərbaycanlılar, azərbaycanlı gənclər hərəkatının üzvləri, Sankt-

Peterburq dövlət universitetinin tarix və şərqşünaslıq fakültəsinin müəllimləri, Sankt-Peterburqda fəaliyyət 
göstərən milli diasporların nümayəndələri, şəhərin ziyalıları, Leninqrad blokadasının veteranları iştirak etmişlər.  

 
AzərTAc 

27 fevral 2008-ci il 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

 119

 
Xocalı faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar İtaliyada anma mərasimi  

keçirilmişdir 
 
Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, fevralın 26-da Xocalı faciəsinin  

16-cı ildönümü ilə əlaqədar səfirlikdə İtaliyada yaşayan azərbaycanlıların iştirakı ilə anma mərasimi 
keçirilmişdir. Əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. Sonra səfir 
Emil Kərimov Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, ermənilərin təcavüzkar siyasəti, 
habelə Xocalı soyqırımı haqqında məlumat vermişdir.  

Diplomat Xocalı soyqırımının dünya dövlətləri və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınması, 
erməni vəhşətinin ifşası məqsədi ilə beynəlxalq ictimaiyyətə, o cümlədən İtaliya ictimaiyyətinə geniş məlumat 
verilməsinin zəruriyyətini vurğulamışdır.  

Soydaşlarımızdan Elxan Əliyev xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Xocalı soyqırımı barədə məlumatın 
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal olmalarının vacibliyinin qeyd etmişdir.  

Tədbirin sonunda “Lider” telekanalının istehsalı olan “Məhv edilmiş şəhər” adlı sənədli film nümayiş 
etdirilmişdir.  

Xocalı soyqırımı barədə məlumatın İtaliya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması üçün isə səfirliyin 
hazırladığı məlumat dövlət qurumlarına, beynəlxalq təşkilatlara, elmi-tədqiqat müəssisələrinə, kütləvi 
informasiya vasitələrinə, diplomatik nümayəndəliklərə göndərilmişdir.  

Bundan əlavə, Milan şəhərində də “Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti”nin təşkilatçılığı ilə 
anma mərasimi keçirilmişdir.  

 
AzərTAc 

27 fevral 2008-ci il 
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Təbrizdə Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimi 

keçirilmişdir 
 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğunda Xocalı 

soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimi keçirilmişdir.  
Mərasimdə Türkiyənin Təbrizdəki baş konsulluğunun əməkdaşları, Azərbaycandan dəvət olunmuş 

ziyalılar, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etmişlər.  
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni cəlladları tərəfindən Azərbaycanın Xocalı 

şəhərində törədilən hərbi cinayət nəticəsində şəhid olan həmvətənlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilmişdir.  

Baş konsul Ayxan Süleymanov mərasim iştirakçılarına Xocalı soyqırımı barədə geniş məlumat 
vermişdir. Bildirmişdir ki, erməni daşnakları Xocalı şəhərinin dinc sakinlərini, o cümlədən qoca, qadın və 
uşaqları görünməmiş amansızlıq və vəhşiliklə qətlə yetirməklə, uzun illərdən bəri Azərbaycan xalqına qarşı 
həyata keçirdikləri cinayətləri növbəti dəfə təkrarlamışlar.  

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun direktoru, tarix 
elmləri doktoru Fəxrəddin Səfərli və AMEA-in Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun 
elmi işçisi, yazıçı-publisist Rafiq Babayev çıxışlarında erməni millətçilərinin 200 ilə yaxın bir dövrdə qədim 
Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri ağır cinayətlərdən bəhs etmişlər. Qeyd olunmuşdur ki, Xocalı soyqırımı 
erməni daşnaklarının təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün sülhsevər bəşəriyyətə qarşı törətdikləri hərbi 
cinayətdir.  

Mərasimdə “Xocalı faciəsi” sənədli filmi və soyqırımı əks etdirən fotosərgi nümayiş olunmuşdur.  
 

AzərTAc 
27 fevral 2008-ci il 
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"Newsveek": "Bir çox insan qaçmağa çalışarkən öldürülüb" 

"Time" jurnalı Xocalıda törədilmiş vəhşiliyi "qəddar və misli görünməmiş qətl" 
adlandırıb 

 
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə bağlı rəsmi açıqlama yayıb. 

XİN-in mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə, açıqlamada 16 il öncə Dağlıq Qarabağın Xocalı 
şəhərində 613 günahsız Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən 63 uşağın Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 
bölmələri tərəfindən qətlə yetirildiyi xatırladılır: "Hadisə zamanı daha 1000 nəfər yaralanıb və 1275 nəfər girov 
götürülüb. Bu günə qədər 150 Xocalı sakini itkin düşmüş sayılır. Beynəlxalq terrorçular, o cümlədən erməni 
əsilli Monte Melkonyan Xocalı soyqırımının törədilməsində bilavasitə iştirak ediblər". XİN dünya mətbuatının 
soyqırıma verdiyi reaksiyanı da konkret misallarla sadalayıb. 1 mart 1992-ci il tarixli "Sandey Times" qəzeti 
kütləvi qırğın haqqında belə bir başlıq altında məlumat verib: "Erməni əsgərləri qaçmağa çalışan yüzlərlə ailəni 
kütləvi şəkildə qətlə yetiriblər".  

16 mart 1992-ci il tarixli "Newsveek" jurnalı yazıb: "Bir çox insan qaçmağa çalışarkən öldürülüb, 
bəzilərinin üzləri tanınmaz hala salınıb, digərlərinin isə başlarının dərisi soyulub". 3 mart 1992-ci il tarixli "The 
New York Times" qəzeti də insanların başlarının kəsilməsi və dərisinin soyulması hallarını təsvir edib. "Time" 
jurnalı Xocalıda törədilmiş vəhşiliyi "qəddar və misli görünməmiş qətl" adlandırıb. "The Washington Post" 
qəzeti isə yazıb ki, videogörüntülər qadınların və uşaqların vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi haqda xəbərləri 
təsdiqləyir. Azərbaycan XİN bildirir ki, Xocalı soyqırımı Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsində və ətraf ərazilərində yüz minlərlə mülki azərbaycanlıya qarşı həyata keçirilmiş etnik təmizləmənin 
ən dəhşətli epizodudur: "Erməni rəsmilərinin dediyi kimi, Xocalı soyqırımının törədilməsində məqsəd 
azərbaycanlıların öz torpaqlarını müdafiə etmək əzmini qırmaq olub. Ancaq onlar öz məqsədlərinə çatmayıblar 
və Xocalı qurbanlarının əziz xatirəsini yüksək tutan azərbaycanlılar öz torpaqlarının işğalının davam etməsinə 
yol verməyəcəklər".  

 
“Səs”, 27 fevral 2008-ci il 
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Azərbaycanın Avropa Şurası yanındakı daimi nümayəndəliyi Xocalı soyqırımının 

16-cı ildönümü münasibətilə anma mərasimi keçirmişdir 
 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, fevralın 26-da Strasburq şəhərində Avropa Şurası 

Parlament Assambleyasının binasında Azərbaycanın Avropa Şurası yanındakı Daimi Nümayəndəliyi Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimi keçirmişdir.  

Mərasimdə daimi nümayəndəliyin rəhbəri, səfir Arif Məmmədov ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı 
törədilmiş, insanlıq tarixində ən dəhşətli cinayətlərdən biri olan bu soyqırımın əsl mahiyyətini açıqlamış, Heydər 
Əliyev Fondunun Azərbaycan həqiqətləri, o cümlədən faciə barədə avropalılara dolğun və düzgün məlumat 
vermək sahəsində apardığı işləri diqqətə çatdırmış, bununla bağlı fond tərəfindən müxtəlif dillərdə nəşr edilmiş 
kitablardan söhbət açmış, günahkarların əvvəl-axır layiqli cəzalarını alacaqlarını və haqq-ədalətin öz yerini 
tapacağını bildirmiş, Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə ardıcıl həyata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat 
vermişdir.  

Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiş, ehsan süfrəsi açılmışdır.  
Tədbirdə Avropa Şurası yanında akkreditə olunmuş diplomatik korpusun və nümayəndəliyimizin əməkdaşları, 
Strasburqda təhsil alan tələbələrimiz, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri iştirak etmişlər.  
Nümayəndəlik tərəfindən Xocalı soyqırımı haqqında tutarlı məlumatları özündə əks etdirən pres-reliz 
hazırlanmış və Avropa Şurasının Katibliyi, üzv ölkələrin daimi nümayəndəlikləri və eləcə də Strasburqda 
fəaliyyət göstərən konsulluqlar arasında yayılmışdır.  

 
AzərTAc 

27 fevral 2008-ci il 
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Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Nyu-Yorkda  

silsilə tədbirlər keçirilmişdir 
 
Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Xocalı 

soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar Nyu Yorkda silsilə tədbirlər keçirilmişdir.  
Şəhərdəki “Türk Mərkəzi”ndə və Azərbaycan Respublikasının BMT yanında daimi 

nümayəndəliyindəki tədbirlərdə ABŞ-da yaşayan Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və üzvləri 
iştirak etmişlər.  

Mərasimlərdə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində erməni və rus hərbi 
birləşmələri tərəfindən günahsız əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırım aktında həlak olan Azərbaycan oğul və 
qızlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi A. Mehdiyev çıxış edərək, bu hadisəni 
Azərbaycan xalqına qarşı yönəlmiş böyük bir cinayət kimi qiymətləndirmişdir.  

A.Mehdiyev Azərbaycan xalqının Xocalı faciəsini heç vaxt unutmayacağını bildirərək, buna sübut 
kimi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1994-cü il martın 1-də bu barədə xüsusi Fərman verdiyini, 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Qərarı ilə 26 fevral "Xocalı soyqırımı və milli matəm günü" elan 
olunduğunu, bu barədə bütün beynəlxalq təşkilatlara məlumat verildiyini diqqətə çatdırmışdır.  
Daimi nümayəndə həmçinin bildirmişdir ki, hər il fevralın 26-da ölkə başçısı Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar xalqa 
müraciət edir və saat 17-də soyqırımı qurbanlarının ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilir.  

Tədbirin sonunda “Dua” adlı film nümayiş etdirilmişdir.  
Eyni zamanda, 2008-ci il fevralın 26-da Azərbaycan diasporunun təşkilatçılığı ilə Ermənistanın BMT 

yanındakı daimi nümayəndəliyi qarşısında etiraz nümayişi keçirilmişdir. Nümayişdən sonra Ermənistanın 
işğalçı siyasətini pisləyən bəyanat qəbul edilmiş və Ermənistan nümayəndəliyinə təqdim edilmişdir.  

 
AzərTAc 

27 fevral 2008-ci il 
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Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü Moskvada qeyd edilmişdir 

 
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyində Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü münasibətilə “Bəşəriyyət 

əleyhinə cinayətlər müasir beynəlxalq hüquq kontekstində: Xocalı faciəsi” mövzusunda “dəyirmi masa” 
keçirilmişdir.  

Azərbaycanın RF-dəki səfiri Polad Bülbüloğlu tədbiri açaraq 1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə baş 
vermiş faciəli hadisələr haqqında danışmışdır. Diplomat demişdir: “Bu gün Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü 
ilə əlaqədar dünyanın 30 ölkəsində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və iştirakı ilə tədbirlər keçirilir. Sabah 
Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva başda olmaqla Moskvada da 
azərbaycanlı gənclərin kütləvi tədbiri keçiriləcəkdir”. 

Daha sonra o qeyd etmişdir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu faciə haqqında bütün 
həqiqətin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün səy göstərir. Azərbaycanın və onun xalqının müstəqilliyi çox 
baha başa gəlmişdir. İndi yeni nəsil böyüməkdədir, buna görə də gələcəkdə belə faciələrin təkrarlanmaması 
üçün Xocalı hadisələrinə dəqiq hüquqi və mənəvi qiymət verilməlidir. Səfir Xocalıda baş vermiş faciəli 
hadisələrə aid statistik rəqəmləri səsləndirərək, bu qanlı qırğında keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının 
iştirakını, həmin alayın heyətində ermənilərin çox olmasını vurğulamış və qeyd etmişdir ki, Azərbaycanın siyasi 
rəhbərliyi və Azərbaycan cəmiyyəti keçmiş SSRİ-ni heç vaxt Rusiya ilə eyniləşdirməmişdir və indi də 
eyniləşdirmir. Ona görə də bugünkü “dəyirmi masa” faciə qurbanlarının xatirəsini yad etmək və bu qanlı 
olaylarla bağlı mövqeyimizi bir daha bəyan etmək məqsədi güdür. Həmin mövqe isə faciənin təqsirkarlarının 
cəzalandırılmasına nail olmaqdan ibarətdir ki, bu hadisə bütün dünyada geniş rezonansa səbəb olsun.  
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Xarici Siyasətin planlaşdırılması və strateji tədqiqatlar idarəsinin rəisi 
Tofiq Musayev qeyd etmişdir ki, müasir beynəlxalq hüquq, beynəlxalq təşkilatların bu məsələlərə dair qəbul 
etdiyi qətnamələr və konvensiyalar xüsusilə ağır beynəlxalq cinayətlərin törədilməsinə görə həm fiziki şəxsləri, 
həm də bütövlükdə dövlətləri layiqincə cəzalandırmağa imkan verir. O daha sonra qeyd etmişdir ki, aparılmış 
əməliyyat-istintaq tədbirləri nəticəsində Azərbaycanın Baş Prokurorluğu yüzlərlə cinayət işi qaldırmış, 31 
nəfərin həbs olunması üçün order verilmiş və onların barəsində İnterpol vasitəsilə beynəlxalq axtarış elan 
edilmişdir. T.Musayev demişdir: “Beynəlxalq praktikada maskalanma və ya beynəlxalq cinayətlərdə özünün 
iştirakını inkar etmə halları məlumdur. Bu, Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsinin işğal edilməsi faktının özünü 
də, soyqırımı və etnik təmizləmələrdə iştirakını da inkar edən Ermənistana xas olan yanaşmadır. Lakin 
Azərbaycanda Ermənistanın, eləcə də bu ölkənin ali hərbi rəhbərliyində təmsil olunan konkret şəxslərin 
Azərbaycana qarşı təcavüzdə, Azərbaycan torpaqlarının işğalında və münaqişənin gedişində insanlığa qarşı ağır 
cinayətlər törədilməsində iştirakını təsdiq edən kifayət qədər fakt və sənəd toplanmışdır”. Daha sonra o, 
Ermənistanın prezidenti vəzifəsinə seçilmiş Serj Sarkisyanın britaniyalı jurnalist Tomas de Vaalın “Qara bağ: 
Ermənistan və Azərbaycan müharibə ilə sülh arasında” kitabında verilmiş aşağıdakı sözlərini sitat gətirmişdir: 
“Xocalı hadisələrinə qədər azərbaycanlılar elə fikirləşirdilər ki, bizimlə zarafat etmək olar. Onlar güman 
edirdilər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıra bilməzlər. Biz bu stereotipi sındırmağa nail olduq”. 
Rusiya Elmlər Akademiyasının Dövlət və Hüquq İnstitutunun kiçik elmi işçisi İrina Lyalina, İTAR-TASS 
agentliyinin baş direktorunun birinci müavini Mixail Qusman, MDU-nun Postsovet məkanı üzrə informasiya-
analitik mərkəzinin eksperti Aleksandr Karavayev, MDU-nun “Beynəlxalq hüquq” ixtisası üzrə aspirantı Emin 
Dəmirçiyev, Rusiya Elmlər Akademiyasının Avropa İnstitutunun Aralıq Dənizi və Qara Dəniz Hövzəsi 
Problemlərinin öyrənilməsi üzrə mərkəzinin rəhbəri Alla Yazıkova və başqaları bu məsələnin hüquq 
müstəvisində həll edilməsinin, Xocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırımı haqqında və bütövlükdə Qarabağ 
münaqişəsi haqqında bütün həqiqətin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının zəruri olmasından danışdılar.  
Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun RF-dəki nümayəndəliyinin başçısı Leyla Əliyeva, Rusiyanın ictimai-siyasi 
və elmi dairələrinin, ictimai təşkilatların və azərbaycanlı gənclərin nümayəndələri iştirak etmişdir.  
İclas iştirakçılarına “Xocalı soyqırımı sənədlərdə, faktlarda və xarici mətbuatda” kitabı, eləcə də beynəlxalq 
“İrs-Naslediye” jurnalının Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr edilmiş xüsusi 
nömrələri paylanmışdır.  

 
Asya HACIZADƏ, 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 
Moskva  

27 fevral 2008-ci il 
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Rusiyalı general: Mənim gözlərim önündə Dağlıq Qarabağda  

minlərlə günahsız azərbaycanlının qanı axıdılıb 
 

1990-cı ildə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin komendantı və SSRİ DİN Baş 
İdarəsinin burada dislokasiya olunmuş daxili qoşunlarının komandan müavini, general-mayor Henrix 
Malyuşkinlə eksklüziv müsahibə. General-mayor hazırda Moskvada yaşayır.  

 
- Henrix Aleksandroviç, əvvəldən başlayaq. 1990-cı il...Sizi xidmət üzrə Dağlıq Qarabağa 

göndərirlər. Siz orada nə ilə qarşılaşdınız?  
- İş ondadır ki, Dağlıq Qarabağ laylı piroqu xatırladır - erməni məskənləri, azərbaycanlıların 

məskənləri... Buna görə, bir əhalinin avtobuslarla bütün ərazi üzrə hərəkətini təmin etməyə, hücum hallarında 
onları, həmçinin, çobanlar tərəfindən dağ otlaqlarına qaldırılan qoyun sürülərini müşayiət etməyə məcbur 
olurduq. Ermənilər tərəfindən bu otlaqlara hücum halları olub. 1990-cı il iyunun 21-də Azərbaycanın Laçın 
rayonunun yüksək dağlıq kəndlərindən birinin sakinləri günahsız qurbanlar oldular. Qoyun sürüsünü otaran ata 
və yeniyətmə oğul maskalı erməni yaraqlıları tərəfindən yaxın məsafədən atəş açmaqla güllələnmişdilər. 
Qatillər qurbanların qulaqlarını kəsmiş, dillərini qoparmış və gözlərini oymuşdular. Bax, belə qeyri-insani 
istehzalar olub. Bu zaman örtülü yerdə gizlənən çobanın ikinci oğlu qeyri-iradi bu hadisənin şahidi olub. O 
zaman Təşkilati Komitəsinin sədri Viktor Polyaniçko idi. O da sonradan erməni yaraqlıları tərəfindən maşında 
güllələnib. Beləliklə, biz onunla faciə yerinə gəldikdə, həlak olanların doğmaları və yaxınlarına, 
həmkəndlilərinə nəyə görə onların dinc dövrdə , öz evlərinin kandarında qətlə yetirildiyini izah etmək çətin idi. 
Bir neçə gündən sonra mən bu hərəkəti edənlərlə görüşdüm. Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhəddə, 
Kəlbəcər rayonunda daxili qoşunların zastavalarını yoxlayarkən, erməni yaraqlılarının “Oktyabrski” 
sovxozundan böyük bir qoyun sürüsünü aparması haqqında siqnal aldım. Biz Ermənistanın Vardanis rayonunun 
hakimiyyət orqanları vasitəsilə erməni yaraqlılarını bu sürünü geri qaytarmağa məcbur etmək qərarına gəldik. 
İlkin olaraq öz kanallarıma erməni yaraqlıları ilə ermənilərin məskunlaşdığı Zod qəsəbəsinin kənarında 
danışıqlar haqqında şərtləşdim. Uçub görüş yerinə yaxınlaşarkən gördüm ki, bizim vertolyotu bu rayonda atəşə 
hazırlaşan 20-dən çox silahlı qarşılayır. Mən qərara gəldim ki, yaraqlıların yanına özüm tək gedim. Ekipaj 
salonda qaldı. Özümü təqdim edərək, tələb etdim ki, məni rayon rəisinin yanına aparsınlar. Lakin mənə dedilər 
ki, rayon rəhbərliyi sonra gələcək. Danışıqları aparmaq isə, hələ ki, silahlı qrupun nümayəndələrinə tapşırılıb. 
Bu nümayəndə özünü kapitan rütbəsində Valeri kimi təqdim etdi. Öyrəndim ki, mən qisasçılar dəstəsi ilə iş 
görməli olacam. Onlar özlərini məhz belə adlandırırdılar... Onlar dedilər ki, erməniləri Azərbaycan tərəfindən 
olan silahlı dəstələrdən müdafiə edirlər. Əslində isə, o zaman Azərbaycanın sərhəd rayonlarında heç bir silahlı 
dəstə olmayıb. Orada yalnız milis dəstələri olub. Erməni tərəfindən isə, hərbi birləşmələr, yaraqlılar olub. Onlar 
silah, döyüş sursatı ilə təchiz olunmuşdular, onlara yemək gətirirdilər, geyimləri isə qaydasında idi. Erməni 
yaraqlıları arasında döyüşmək üçün buraya digər ölkələrdən - əsasən, ərəb ölkələrindən olan muzdlular var idi.  

- Erməni yaraqlıları tərəfindən qətlə yetirilən qurbanlar arasında sizin bölmənin rus əsgərləri 
olubmu?  

- Mənim Dağlıq Qarabağda olduğum müddətdə erməni yaraqlıları tərəfindən 30 hərbi qulluqçu 
öldürülüb, 200-dən çoxu isə yaralanıb. Onlardan biri sıravi Sergey Mezençev Kələbəcərə gedən avtomobil 
karvanını müşayiət edib. Təqribən 20 nəfər erməni yaraqlısı onlara hücum edib və ordakı insanları, demək olar 
ki, tamamilə qırıblar. Üç azərbaycanlı ilə yanaşı, bizim sıravi Sergey Mezençev həlak olub. SSRİ prezidenti 
Mixail Qorbaçov hökumətlə birlikdə Dağlıq Qarabağda və Azərbaycanın qonşu rayonlarında erməni yaraqlıları 
tərəfindən rus əsgərlərinin qətlə yetirilməsi faktlarını səylə gizlədirdi. Mən hökumətin öz xalqına qarşı amansız 
münasibətinə, sadəcə, təəccüblənirəm.  

- Məlumdur ki, Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan da Dağlıq Qarabağda döyüşüb. Sizdə 
bu haqda məlumat varmı?  

- Robert Köçəryanın yaraqlı olması və döyüşməsi faktdır. Lakin Azərbaycan türklərinə qarşı qisas 
fikrinin əsas yayıcısı erməni yazıçısı Zori Balayan olub. O, çoxsaylı kitablar nəşr etdirib və onlardan birini öz 
imzası ilə (Xankəndində) mənə təqdim edib. Burada o, Şuşada doğulmuş erməni təyyarəçisinin 
qəhrəmanlıqlarını təsvir edib.  

- Zori Balayanın azərbaycanlılar haqqında nə danışdığını xatırlayırsınızmı?  
- Gözəl xatırlayıram. Onun azərbaycanlılara qarşı zooloji nifrəti var idi. 
- Sizin fikrinizcə, tərəflərdən hansı müharibəyə hazır olub? Hansı tərəfdən daha çox banda 

birləşmələri, hücum təşəbbüsləri olub və hansı tərəf daha yaxşı silahlanıb?  
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- Əlbəttə ki, erməni bölmələri müharibəyə daha çox hazır olublar. Onlar formalaşdırılmış, qruplara 
bölünmüş, hərbi forma geyinmişdilər. Onlar bizim Ermənistan ərazisində yerləşən hərbi anbarlarımızı qarət 
etmək yolu ilə silah və döyüş sursatına malik olublar. Onlar ərzaqla təmin edilirdilər. Bundan əlavə, erməni 
hakimiyyəti bu banda birləşmələrini çox güclü şəkildə dəstəkləyirdi.  

- Hərbi əməliyyatlarda Azərbaycan tərəfdən kimlər iştirak edirdi? Yaraqlılar və ya könüllülər?  
- Hansı yaraqlılar? Onlar sadə könüllülər olublar. Bəzi vaxtlarda isə onlar heç olmayıblar. Təkcə 

erməni banda birləşmələri qalırdı.  
-Hansı tərəfdən sərhədlərin pozulması, hücum halları çox olub?  
- Əlbəttə ki, ermənilər tərəfdən. Onlar dəfələrlə Azərbaycanla sərhədi pozur, yerli yaşayış 

məskənlərinə daxil olmağa cəhd göstərir, insanları var-yoxdan çıxarır və öldürür, qoyun sürülərini qaçırır və s. 
hərəkətlər edirdilər. Qruplardan birini - təqribən 50 erməni yaraqlısını mən özüm daxili işlər polkovniki ilə 
birlikdə vertolyotda tərksilah etdim.  

- Sizə haradan məlum idi ki, erməni tərəfdən muzdlular döyüşür?  
- Onları tərksilah etmək mümkün olduqda, biz onlarla hətta erməni dilini bilən tərcüməçi vasitəsilə 

danışmağa çalışırdıq. Lakin onlar heç bir şey anlamırdılar. Aydın görünürdü ki, onlar muzdlulardır. Əsasən də 
ərəblər. Xatırlayıram ki, biz təcrübəli əfqan müharibəsi iştirakçısı Koçelnikovun komandiri olduğu ekipajla 
birlikdə erməni məskənləri üzərindən uçarkən bizi atəşə tutdular. Bir güllə benzin bakını deşdi və benzin 
axmağa başladı. Biz yerə enməsəydik, partlaya bilərdik. Biz polkovniklə vertolyotdan çıxdıq və mən dəliyin 
harada olduğuna baxdım. Biz yanaşı dayanmışdıq ki, qəfildən polkovniki yaraladılar. Güllə onun əzələsini 
deşmişdi. Biz vertolyotun altına girdik və onun yarasını bağladım. Xoşbəxtlikdən, məndə tibbi paket var idi. Biz 
bu vertolyotla sərhədə uça bilməzdik. Zastavaya qayıtdıq, mən vertolyotu dəyişdim, sərhədə uçdum, burada isə 
bir əsgər erməni dilində bilirdi. O radist idi və mənə dedi ki, indicə zəng etmişdilər və generalı öldürdüklərindən 
danışırdılar. Söhbət məndən gedirdi, ermənilər elə düşünürdülər ki, mən ölmüşəm. Hər şey yaxşı qurtardı. Lakin 
mənim yerimə gələn - Azərbaycan rəhbərliyinin nümayəndələri, o cümlədən baş prokurorla birlikdə uçan 
general Merzlikini və 27 nəfəri ermənilər qətlə yetirdilər. Bu 1991-ci ilin noyabrında Qarabağda baş verən 
faciəvi hadisədir.  

- Qarabağ haqqında xatirələrinizin, memuarlarınızın nəşrinə nə vaxtdan başladınız?  
- Təxminən 1993-94-cü illərdən. Bunlar “Pravda”, “Pravda Rossii”, “Moskovskaya pravda”, “Şit və 

meç”, “Krasnaya zvezda” qəzetləri və “Na boevom postu” jurnalı idi.  
- O dövrün mətbuatında erməniyönlü əhval-ruhiyyə və Qarabağ münaqişəsinin birtərəfli 

işıqlandırılmasını nəzərə alaraq, sizə Rusiya mətbuatında maneəsiz çap olunmaq müyəssər olurdumu? Axı siz 
həqiqəti yazırdınız...  

- Bəli, mən hərbçiyəm və mənə bunu etmək mümkün olurdu. Lakin sizə deməliyəm ki, bu məsələdə 
Qorbaçov və bütün hökumətin mövqeyi çox çirkin idi. Əslində müharibə olan azərbaycanlı-erməni ədavəti 
başlayanda, hökumət nümayəndələrindən heç kim bura uçmadı. Onlar Tsxinvaliyə, Fərqanəyə, heç bir yerə 
uçmadılar. Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi haqqında bütün fərmanlar isə, əməli olaraq qırğını dayandırmaq 
mümkün olmayanda, böyük gecikmələrlə verilirdi. Vaxtında verilən fərmanlar bizə çox lazım və vacib idi. Belə 
ki, onlar bizə yaraqlıları saxlamaq, həbs etmək üçün əsas verirdi.  

- Belə çıxır ki, sovet rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyinə görə, insanların taleyini - tərksilah etmək, 
buraxmaq, və s. siz özünüz həll edirdiniz?  

- Bəli, demək olar ki, məhz belə olub. Buna görə, mən həbs edə bilmirdim. Belə ki, bunun üçün 
hüquqi əsas yox idi.  

- Yəqin ki, siz dəfələrlə tərəfinizdən saxlanılan erməni yaraqlıları ilə söhbət etmisiniz. Onlar 
niyə və nəyə görə, əllərinə silah aldıqlarını necə izah edirdilər? Onlar nə istəyirdilər, nəyə nail olurdular?  

- Etiraf etməliyəm ki, onların çoxu pula görə döyüşürdülər. Onlar özləri də bunu gizlətmirdilər. 
Onlara yaxşı pul verir, pulsuz yedizdirir, geyindirirdilər. Onları bu düşmənçiliyə ruhlandıranlar Zori Balayan 
kimi yazıçılar olub. Məhz onlar yerli əhali və yaraqlıları azərbaycanlılara qarşı qaldırırdılar.  

- 20 il ötüb və bu münaqişə hələ də həll olunmayıb. Sizcə, onu hansı yolla həll etmək olar? 
Bütün baş verənlərdən sonra azərbaycanlılarla ermənilər arasında sülh mümkündürmü?  

- Yüz minlərlə günahsız insan zərər çəkib. Azərbaycanlılar öz doğma torpaqlarından, evlərindən 
qaçmağa məcbur olublar. Qarabağda azərbaycanlıları sıxışdırırdılar. Güman edirəm ki, bu problemin həll yolu 
dinc danışıqlardır. 2004-cü il noyabrın 15-də Moskvada, Slavyansk meydanındakı mitinqdə mən bu məsələ ilə 
əlaqədar çıxış etdim və hadisələri normal axına yalnız dinc yolla qaytarmağın mümkün olduğunu qeyd etdim. 
Başqa yol yoxdur, yoxsa yenidən dinc insanlar əziyyət çəkəcəklər. Bununla yanaşı, Qarabağın erməni əhalisi də 
silahlanmamışdı. O, elə bu yaraqlıların - erməni yaraqlıları və muzdluların siyasətinin əsiri olmuşdular. Yerli 
əhali müxtəlif təxribatlara məruz qalırdı. Erməni və azərbaycanlılar arasında düşmənçilik toxumu səpmək üçün 
kənardan təxribatlar çox idi. 
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- Zori Balayandan başqa daha kim vəziyyəti daha da dərinləşdirmək, erməni və azərbaycanlılar 
arasında müharibəni qaçılmaz etməyə xüsusi fəallıq göstərirdi?  

- Robert Köçəryan. Bəli, məhz o. O, banda birləşmələrinin komandanı idi. O, dəstələrə başçılıq edirdi 
və bu hadisələr məhz onun rəhbərliyi altında baş verirdi. Haqqında və o dövrdəki fəaliyyəti barədə çox eşitsəm 
də, mənə onunla görüşmək müyəssər olmayıb. Erməni yaraqlıları hətta daxili qoşunların yerdəyişmələrinə 
yardım edən, yerli əhalidən olan öz ermənilərinə qarşı da qırğınlar törədirdilər. Erməni yaraqlıları tərəfindən 
Tbilisi-Ağdam reysini həyata keçirən şəhərlərarası avtobus partladıldı. 24 sərnişinin hamısı həlak oldu.  

- Hansı fakt erməni yaraqlılarının yaxşı silahlanmasına dəlalət edə bilər?  
- Xatırlayıram, Qazaxın Yuxarı Əskipara kəndinin azərbaycanlı sakinləri, erməni toplarından atəşə 

tutulmuşdular və biz dinc əhalini xilas etmək üçün zirehli transportyorlarla bu kəndə daxil olurduq. Bu 
göstərirdi ki, artıq 1990-cı ildə ermənilərin çoxsaylı ağır, o cümlədən müxtəlif texnikası olub. Erməni yaraqlıları 
tez-tez hücum edərək bizim anbarları qarət edir, silahları oğurlayırdılar. Onlar çox yaxşı silahlanmışdılar, demək 
olar ki, hamıda avtomat var idi. Sonuncu sovet, rus qoşunları Qarabağdan 1992-ci il fevralın 29-da çıxarıldılar 
və artıq martın 1-də onlar orada yox idilər.  

- Bu müharibədən ən çox zərər çəkən kim olub?  
- Bilirsinizmi, bu müharibədən ən çox azərbaycanlılar əziyyət çəkiblər. Bütün bunlar mənim gözlərim 

önündə baş verib, buna görə də mən əsassız danışmıram. Azərbaycanlıların, minlərlə günahsız insanın qanı 
mənim gözlərim önündə axıdılıb. Yüzlərlə insan erməni yaraqlıları tərəfindən vəhşiliklə qətlə yetirilib, 
yüzminlərlə insan öz torpaqlarından - Dağlıq Qarabağdan qaçmağa məcbur oldu. Buna görə də, azərbaycanlılar 
üçün çox narahatlıq keçirirdim.  

- Sizin azərbaycanlı dostlarınız qalıbmı?  
- Yəqin ki. Bakıda sonuncu dəfə 1991-ci ildə, Rusiya Azərbaycanlılarının Federal Milli-Mədəni 

Muxtariyyətinin prezidenti Soyun Sadıqovla birlikdə olmuşam. Mən məmnuniyyətlə bir daha ora gedərdim.  
- Siz Qarabağ haqqında daha nə isə yazmaq istəyirsinizmi?  
- Mən “Şapka Karabaxa” kitabını hazırlamışam. Bu işdə mənə Rusiya azərbaycanlılarının FMMM-i 

dəstək göstərir. Onun nəşri haqqında məsələ yaxın günlərdə həll ediləcək. 
 

“İki sahil”, 27 fevral 2008-ci il 
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Praqada Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı yürüş keçirilmişdir 

 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, fevralın 27-28-də Praqada Azər-Çex Cəmiyyətinin 

təşkilatçılığı, Çexiya Senatının iştirakı və Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə “Azərbaycanlı 
tələbələrin Praqa forumu” keçirilir. Forumda Slovakiya, Çexiya, Avstriya, Hollandiya və digər Avropa 
ölkələrində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak edirlər.  

Forumun ilk günü – fevralın 27-də azərbaycanlı tələbələr Xocalı faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar 
Praqada yürüş keçirmişlər. Əllərində Xocalı faciəsini əks etdirən fotoplakatlar tutmuş yürüş iştirakçıları şəhərin 
hökumət orqanları və xarici ölkə səfirliklərinin yerləşdiyi mərkəzi küçələrdən keçərək, Çexiya Senatının önünə 
gəlmişlər. Yürüş ərzində həmyerlilərimiz “Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünə son qoyulsun!”, “Erməni 
terrorizminə son!”, “Xocalını unutmayaq!” və digər şüarlar səsləndirmişlər.  

Xocalı faciəsi haqqında hazırlanmış bəyanat Çexiya Senatına və Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim 
edilmişdir. Bəyanatda Çexiya hökuməti Xocalı soyqırımına ədalətli hüquqi və siyasi qiymət verilməsinə, eyni 
zamanda Avropa Şurasının gələcək sədri qismində (2009-cu ilin ilk yarısı) Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində daha fəal rol oynamağa çağırılmışdır.  

Həmin gün Çexiya Parlamentinin yuxarı palatası – Senatın iclas salonunda “Azərbaycanlı tələbələrin 
Praqa forumu” öz işinə başlamışdır.  

 
AzərTAc 

27 fevral 2008-ci il 
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Fransız dilində internet saytında Xocalı soyqırımından bəhs ediləcəkdir 

 
AzərTAc xəbər verir ki, Azərbaycanlı Tələbələrin Avropa Forumu (ATAF) Azərbaycan həqiqətlərini, 

ən yeni tariximizdə baş vermiş böyük faciələr barədə məlumatları dünya ictimaiyyətinə çatdırmağı 
asanlaşdırmaq məqsədi ilə fransız dilində təbliğat-informasiya xarakterli sayt yaratmışdır.  

Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirmişlər ki, 
www.khodjali.fr saytı Xocalı soyqırımından bəhs edir. Saytda Xocalı şəhərinin tarixi, 1992-ci il fevralın 25-dən 
26-na keçən gecə erməni millətçilərinin keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə 
törətdikləri qanlı qırğın, bu şəhərin sağ qalan sakinlərinin faciə barədə dedikləri, soyqırımla bağlı xarici KİV-
lərdə dərc olunan yazılar, hadisəni pisləyən rəsmi sənədlər, həlak olan və itkin düşənlərin siyahısı, foto və 
videomateriallar, eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə məlumat və digər bilgilər yerləşdirilmişdir.  
ATAF bundan əlavə, www.20janvier.fr saytını da hazırlayır. Bu domen artıq alınmış və saytın üzərində hazırlıq 
gedir. Saytda 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda sovet qoşunlarının törətdiyi cinayətlər, günahsız insanların qətli 
ilə bağlı fransız dilində ətraflı məlumat yerləşdiriləcəkdir.  

Daha sonra isə www.azerfrance.fr portalı yaradılacaqdır. Bu domen də alınmışdır. Portalda 
Azərbaycan-Fransa münasibətlərinə dair məlumatlar, eləcə də Fransadakı azərbaycanlıların, Azərbaycan diaspor 
təşkilatlarının fəaliyyətinə geniş yer ayrılacaqdır. Həmçinin Azərbaycanla bağlı yeniliklər bu portal vasitəsilə 
fransız oxuculara çatdırılacaqdır.  

 
AzərTAc 

27 fevral 2008-ci il 
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Moskvada “Xocalı. 16 il sonra” mövzusunda elmi-praktik konfrans  

keçirilmişdir 
 
“Xocalı faciəsi öz miqyasına və qəddarlığına görə bəşəriyyət əleyhinə ən ağır cinayətlərlə bir sıraya 

qoyula bilər”. Heydər Əliyev Fondunun RF-dəki nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva bu sözləri Heydər 
Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyi tərəfindən fevralın 27-də Moskvada təşkil edilmiş “Xocalı. 16 il 
sonra” mövzusunda elmi-praktik konfransda demişdir.  

L.Əliyeva qeyd etmişdir ki, Xocalı faciəsi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən 
dəhşətli səhifəsi olmuşdur. Bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal edilmişdir. O 
demişdir: “1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni təcavüzkarları Azərbaycanın Xocalı şəhərini zəbt 
etmiş və şəhərin 613 dinc sakinini, o cümlədən 106 qadını, 63 uşağı və 70 nəfər ahıl insanı amasızlıqla qətlə 
yetirmişlər. Xocalı yaraları hər bir azərbaycanlının ürəyində əbədi qalacaqdır”.  

Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri daha sonra demişdir ki, Azərbaycan üçün 
çox ağır və çətin illər arxada qalıb və indi ölkəmiz günbəgün inkişaf edir, çiçəklənir. Onun sözlərinə görə, 
Azərbaycan iqtisadi artım sürətinə görə dalbadal üçüncü ildir ki, dünyada birinci yeri tutur, insanların həyat 
səviyyəsi yaxşılaşır, əhalinin əmək haqqı və pensiyalar artır, işsizlik və yoxsulluq azalır.  

Azərbaycan hökumətinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinə böyük diqqət yetirdiyini 
xüsusi olaraq vurğulayan Leyla Əliyeva çıxışının sonunda demişdir: “Ölkədə bir milyona yaxın qaçqın və 
məcburi köçkün olmasına baxmayaraq, bu gün bircə çadır şəhərciyi də qalmamışdır, qaçqınların və məcburi 
köçkünlərin hamısı üçün normal həyat şəraiti yaradılmışdır”. O, əmin olduğunu bildirmişdir ki, Azərbaycan 
xalqının heç bir nümayəndəsi torpaqlarımızın işğal edilməsi ilə barışmayacaqdır. Leyla Əliyeva demişdir: 
“Artıq 15 ildir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar prosesi gedir. 
Biz çox ümid edirik ki, dünya birliyi səsimizi eşidəcək və bu problem tezliklə öz ədalətli həllini tapacaqdır, 
çünki bu gün dünyada özgə torpaqlarının işğalına, təcavüzə və kütləvi qətllərə yer yoxdur. Mən inanıram ki, 
azərbaycanlılar lap yaxın gələcəkdə öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar”.  

Azərbaycan XİN Xarici Siyasətin Planlaşdırılması və Strateji Araşdırmalar İdarəsinin rəisi Tofiq 
Musayevin sözlərinə görə, Xocalı şəhərində azərbaycanlı əhalinin məhv edilməsi soyqırımı kimi tövsif edilir. O 
qeyd etmişdir ki, Xocalıda baş vermiş faciəli hadisələrlə bağlı bütün faktlar göstərir ki, işğalçıların 
hərəkətlərinin məqsədi şəhərin sakinlərini yalnız azərbaycanlı olduqlarına görə kütləvi şəkildə məhv etməkdən 
ibarət olmuşdur. Azərbaycan XİN nümayəndəsi vurğulamışdır ki, dövlət səviyyəsində görülən tədbirlər, eləcə 
də mövcud hüquqi çərçivələr Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımına görə 
cinayətkarların cəzalandırılmasının labüdlüyünə olan inamı gücləndirir. Azərbaycan Prezidenti İcra Aparatının 
siyasi araşdırmalar və analitik təhlil sektorunun müdiri Fuad Axundov konfrans iştirakçılarının diqqətini erməni 
təbliğat maşınına fəal informasiya fəaliyyətinin qarşı qoyulmasının vacibliyinə yönəltmişdir. Onun sözlərinə 
görə, tarixçilər, siyasətçilər, gənclər və kütləvi informasiya vasitələri cəlb edilməklə bu cür kütləvi tədbirlərin 
keçirilməsi zəruridir. Bununla əlaqədar o, dövlətimizin səylərini və Xocalı faciəsinə, Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinə dair informasiya materiallarının yayılmasında Heydər Əliyev Fondunun fəal mövqeyini xüsusi 
qeyd etmişdir.  

Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu, MDU, Seçenov adına Tibb Akademiyası və 
Moskva Dövlət Linqvistika Universiteti kimi tanınmış ali məktəblərin tələbələri, aspirantları və magistrləri 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi-hüquqi və siyasi aspektləri, bu münaqişənin nəticələri haqqında 
məruzələrlə çıxış etdilər. Konfrans iştirakçıları tələbələrdən Olqa Kuraşın “80-ci illərin axırları – 90-cı illərin 
əvvəllərində Qarabağ münaqişəsinin tarixi”, Andrey Kurakinin “Xocalı soyqırımı beynəlxalq cinayət kimi”, 
Natiq Əliyevin “Ermənsitan-Azərbaycan münaqişəsinin siyasi-hüquqi aspektləri”, Ceyhun Hüseynovun 
“Qarabağın tarixi”, Anarə Axundovanın “90-cı illərdə Qarabağ haqqında jurnalist işlərinin nümunələri” və 
Əşrəf Həsənovun “Xocalı soyqırımının azərbaycanlı qaçqınlar üçün nəticələri” mövzusunda məruzələrini böyük 
maraqla dinlədilər.  

Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə çəkilmiş Xocalıda azərbaycanlıların soyqırımı 
haqqında qısametrajlı sənədli film nümayiş etdirildi, Moskva Dövlət Linqvistika Universitetinin tələbələri 
Polina Sousnikova, Mariya Ryabova, İlya Ostaşko və Dəmir İzmailov Xocalı faciəsi haqqında Azərbaycan 
dilində şeirlər oxudular.  

Azərbaycanın RF-dəki səfiri Polad Bülbüloğlu Xocalı faciəsi və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 
haqqında həqiqətin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində ölkə rəhbərliyinin siyasəti barədə söz açdı 
və gəncləri daha fəal və təşəbbüskar olmağa çağırdı. Səfir dedi: “Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi, Prezident 
İlham Əliyev bizi qələbəyə, uğurlara doğru aparacaq və cinayətlərin təqsirkarları cəzalandırılacaqdır”.  
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Tədbirin keçirildiyi “Yunost” mehmanxanasının foyesində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş ekspozisiya təşkil 
edilmişdi.  

 
AzərTAc 

27 fevral 2008-ci il 
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Bir gecənin qanla yazılmış tarixi 

 
Bəzən gileylənirik: vaxt niyə gec ötüb keçir? Elə bil saatın əqrəblərindən daş asılır. Bəzən də, əksinə, 

sanki zamanı külək qovub aparır. Budur, tarixdə analoqu olmayan o müdhiş, ölümlü-itimli günün - Xocalı 
faciəsinin 16-cı ildönümünə çatmışıq. Amma xatirələrdə, xəyallarda həmin bölgəmiz yenə də od tutub yanır, 
qapqara tüstü aləmi bürüyür, səmaya qalxan alov görünür. Axan qanlar hələ də qurumayıb. İnsanlar kömək, 
imdad haraylayır, yaralıların iniltisi, sızıltısı eşidilir. Körpələr analarını, atalar balalarını səsləyir. Ahıllar ayaq 
üstə dursalar da, danışmağa, addımlamağa taqətləri yoxdur. Bu mənzərələr düşüncələrdə canlandıqca 
fikirləşirsən: İlahi, nə idi o insanların günahları?! 

Bir gecənin içində baş verən hadisələri, qan-gen yaddaşımıza əbədi həkk olan zülmü həyəcansız, 
göynərtisiz, ürək ağrısız xatırlamaq mümkün deyil. Erməni qəddarları 613 nəfəri qətlə yetiriblər. Onlardan 106 
nəfəri qadın, 59 nəfəri uşaq, yeniyetmədir, 70 nəfəri ahıldır. Səkkiz ailə bütövlükdə məhv edilib. 25 uşaq hər iki 
valideynini, 230 nəfər isə birini itirib. 487 nəfər əlil olub, 150 nəfər itkin düşüb. Bu fakt isə daha dəhşətli, 
dözülməzdir: 1.275 nəfər soydaşımızı qan düşmənlərimiz əsir götürüblər.  

Səbəbkar məlumdur, lakin faciənin qarşısını kimlər almalı idi, bax, onlar hələ də cəzasız qalıblar. 
Suallara isə illərdən bəridir cavab yoxdur - əsrin müsibəti necə, nə cür, kimlərin səriştəsizliyi ucbatından baş 
verdi? Xalqımızın taleyi üzərində özlərinə yaşıl işıq yandırmaq istəyənlər kimlər idi? Niyə, nə üçün vaxtında 
tədbir görüb xocalılıları soyqırımından xilas etmədilər? Şəxsi mənafelərini düşünənlər, millətin qanı üstə 
vəzifələrini qorumaq arzusunda olanlar nə üçün cəzalarını almayıblar? Tez-tez eşidirik: Xocalı laqeydliyin, 
biganəliyin qurbanı oldu! Məlumdur, qarşı tərəf qəddar, amansız, vəhşi xislətli idi. Bəs respublikamızın o 
zamankı rəhbərləri niyə, nə səbəbə susurdular? Döyüş bölgələrində səfərbərlik etmirdilər, vaxtında xocalılılara 
kömək göstərmirdilər?!  

Xocalı faciəsindən bir neçə ay sonra respublika Ali Soveti tərəfindən Deputat-İstintaq Komissiyası 
yaradıldı. Çoxları elə bildi ki, dövrün mötəbər qurumu, nəhayət, qaranlıq məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Amma 
komissiyanın gəldiyi nəticə elə kağız üzərində qaldı, müqəssirlər məsuliyyətə cəlb olunmadı. Həmin 
müzakirələrin sənədində oxuyuruq: "Ə.Vəzirov Xocalı soyqırımına birbaşa cavabdehdir. Onun səriştəsizliyi, 
millətin taleyinə biganəliyi Qarabağ faciəsini daha da genişləndirdi. Qərbi Azərbaycandan işgəncələrlə 
qovulmuş soydaşlarımızı Dağlıq Qarabağda məskunlaşmağa o, kənar qüvvələrin təsiri ilə razılıq vermədi. 
Həmin məcburi köçkünlər Qarabağ ərazisində qalsaydılar, ermənilərin işğalçılıq, qəddarlıq niyyətləri bəlkə də 
baş tutmazdı. Faciənin törənməsinə səbəbkarlardan biri də Ayaz Mütəllibov olmuşdur. Komissiya Xocalı 
soyqırımının əsas səbəblərini onun rəhbərliyi dövründə ölkədə yaranan ictimai-siyasi, hərbi, iqtisadi, mənəvi və 
hakimiyyət böhranında görür".  

Qanlı faciə barədə deputat-istintaq komissiyasının məlumatı həyati, hüquqi baxımdan həqiqətə 
uyğundur. Faciə baş verməzdən əvvəl Qarabağ od tutub yanırdı, atəş səsləri səngimirdi. Torpaq, Vətən uğrunda 
şəhid olanların sayı günbəgün artırdı. Xarici qüvvələrə, konkret sovet ordusuna arxalanan ermənilər işğalçılıq 
məqsədi ilə irəliləyirdi, Həsənli, Kərkicahan, Malıbəyli, Cəmilli kəndlərində, hətta Xocalının özündə, Şuşada 
müsibətlər, ah- nalələr ərşə çıxmışdı. Mütəllibovun başı kürsü, vəzifə uğrunda mübarizəyə qarışmışdı. Qarabağ 
kəndbəkənd işğala məruz qalır, Bakıda isə dövlət başçısının tərəfkeşləri piketlər, mitinqlər keçirir, nümayişlərə 
çıxırdılar. Xocalıda, ətrafda baş verən hadisələr barədə rəsmi Bakı məlumatlı idi. Lakin A.Mütəllibov, digər 
əlaqədar rəhbərlər susurdular. Kimi, nəyi, hansı məqamı gözləyirdilər, özləri də bilmirdilər.  
1991-ci il dekabrın 17-də Xocalı rayon İH-nin başçısı vəzifəsində işləyən E.Məmmədov prezident 

A.Mütəllibova ünvanladığı teleqramda yazmışdı: "Sizə məlumat verirəm ki, Dağlıq Qarabağın 
azərbaycanlılar yaşayan ərazisi ermənilərlə sovet hərbi kontingentinin birgə hücumları nəticəsində işğal olunur. 
Stepanakertlə Əsgəran arasındakı yolu açmaq məqsədi ilə Xocalının üstünə güclü hücum əməliyyatı hazırlanır. 
Yerli sakinləri perikdirmək, didərgin salmaq üçün ermənilər hər vasitəyə əl atırlar. Erməni-sovet vertolyotlarının 
başımızın üstündən aramsız uçuşları da bunu sübut edir. Sizdən xahiş edirik ki, Xocalının müdafiəsi 
istiqamətində təcili tədbirlər görəsiniz. Xatırladım ki, Xocalı DQ-də Azərbaycanın müdafiə mövqeyində strateji 
ünvanlarından ən vacibidir". Həmin gündən iki ay keçdi, amma elə bil E.Məmmədovun teleqramı daş parçasına 
dönüb, qırx arşın quyunun dibinə düşdü. Bu etinasızlıq faktı da Xocalı soyqırımına respublika rəhbərinin 
laqeydliyinin sübutlarından biridir.  

Ermənilərin hünəri, qeyrəti çatmazdı ki, torpaqlarımıza basqın etsinlər. Onlar 1985-ci ildə 
Xankəndiyə köçürülən sovet ordusunun 366-cı alayının gücünə, texnikasına, silah-sursatına güvənirdilər. Alayın 
tabor komandirlərindən biri Seyran Ohanyan idi. Orada 40 nəfər erməni hərbçisi, 24 tank, 16 top, kifayət qədər 
nəqliyyat vasitələri, silahlar vardı. Ermənilər rus, ukraynalı, latış millətlərindən olan əsgər və zabitlərə külli 
miqdarda pul vermiş, əlavə verəcəklərini də vəd etmişdilər. Alayın hərbi qulluqçusu Zinayev qanlı faciədən iki 
gün sonra Tbilisidəki hərbi hissəyə gedərkən ondan 2 milyon rubl götürülərək sənədləşdirilmişdi. 
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Soyqırımından sonra, fevralın 27-də Bakıda, Binə aeroportunda polkovnik Oleq Deyçikov saxlanılmış, onun 
üstündə yarım milyon rubl olduğu aşkar edilmişdi. Bir sözlə, 366-cı alayın hərbçiləri ermənilərə satılmışdılar. 
Alcaqlar rüşvətə görə Qarabağı məhv etməyə hazır idilər.  

Soyuqlu-sazaqlı qış axşamı, fevralın 25-dən 26-na keçən gecə düşmən görünməmiş vəhşiliklə 
Xocalıya doğru gəlirdi. Tankların nəriltisi, topların gurultusu yeri-göyü titrədirdi. Sakinlər şaxtalı havada, 
qaranlıqda, güllə, mərmi altında ayaqyalın, başıaçıq üz tutmuşdular dağlara, meşələrə. Şəhər alovlanır, evlər 
yanırdı. Fağır xocalılılar hələ bilmirdilər ki, onların əsl müsibətləri öndədir. Olan-qalanlarını mənzillərində 
qoyub gedirdilər. Bu qaçaqaçda ana baladan, qardaş bacıdan ayrı düşmüşdü. Ahıllar cəhənnəm əzabından betər 
işgəncəyə, zülmə daha dözmürdülər.  

Bakıda isə vəzifə uğrunda çəkişmələr, didişmələr səngimək bilmirdi. Baş verən hadisələrə - 
ermənilərin törətdikləri qanlı olaylara etinasızlıq o həddə çatmışdı ki, dövlət televiziyası da uydurma 
informasiya yaydı: "Dünən axşam ermənilər Xocalı şəhərinə hücum etmiş, iki nəfər yaralanmış, dörd ev 
yandırılmışdır". Bu uydurma məlumat da məhz respublika rəhbərlərinin təsiri ilə yayımlanmışdı. 

Ali Sovetin Deputat-İstintaq Komissiyasının sənədindən oxuyuruq: "Qarabağ zonası üzrə prezident 
müvəkkili Musa Məmmədov prezident Ayaz Mütəllibovun ünvanına açıqlama-arayış göndərmişdi ki, bölgədə 
vəziyyət olduqca ağırdır. Hərbi silahlanmaya, texnikaya görə ermənilər bizdən xeyli üstündürlər. Xarici 
qüvvələrə arxalanan düşmən amansız hücumlar edir, yaşayış məntəqəmizi yandırır, sakinləri - xüsusən ahılları, 
körpələri qətlə yetirirlər. 4 aydan artıqdır ki, Xocalı ətraf mühitdən tamamilə təcrid olunub. Ərazilərimizi erməni 
hücumlarından yalnız bir neçə nəfər milis işçisi, yerli sakinlər qoruyur. Bu qüvvə hərbi-texniki baxımdan təchiz 
olunmuş erməni yaraqlıları ilə müqayisədə olduqca aşağıdır". Təəssüf, ölkə prezidenti bu ciddi xəbərdarlığa, 
nümayəndəsinin məlumatına da etinasız münasibət göstərdi. Əslində o, cəbhə bölgəsinə getməli, vəziyyətlə 
yerlərdə tanış olmalı, tədbirlər həyata keçirməliydi. Düşməni məqsədindən çəkindirmək lazım idi. Amma  
A.Mütəllibov yəqin fikirləşirmiş ki, ermənilər irəlilədikcə ölkə daxilində onun siyasətini qəbul etməyən 
qüvvələr də zəifləyəcək. Ancaq belə olmadı. Proseslər onun düşündüyünü alt-üst etdi.  

Ali Sovetin iclasında deputatlardan biri A.Mütəllibovdan soruşmuşdu: "Şuşanın, Xocalının 
toxunulmazlığına, ərazi bütövlüyünə təminat varmı?" O, soyuqqanlı, qəribə bir cavab vermişdi: "Sualınızın 
cavabını bilsəydim, özümü dünyanın ən xoşbəxt adamı hesab edərdim". Gərək həmin deputat bir də soruşaydı: 
bəs onda dövlət başçısı kreslosunda niyə əyləşmisiniz? ...XX əsrin faciəsi - soyqırımından iki gün keçib. 
Ağdamın mərkəzində iynə atsan, yerə düşməz. Həmişə muğam-musiqi sədaları eşidilən bu ünvanda indi ah-
nalələr, acı fəryadlar ərşə qalxırdı. Qohumlar, tanışlar bir-birini tanımırdı. Canlarını ölümdən qurtaranlar 
kirimək bilmirdi. Qadınlar saçlarını yolur, kişilər haray-həşir qoparırdı. Elə hala düşmüşdü ki, qonşu-qonşunu, 
qohum-qohumu tanımırdı. Meyitlər çöllərdə, düzlərdə, meşələrdə qalmışdı. Nə etməli? Rəsmi Bakının mövqeyi 
bilinmir, qayğısı görünmür. Hava gah açılır, gah da tutulur. Bu zaman səs eşidilir: "Ay camaat, kimi gözləyirik? 
Biz unudulmuşuq, yaddan çıxmışıq. Dövlət başçısı gəlmir, halımıza yanmır! Axı meyitlər yollarda, dağlarda 
qalıb, geciksək, cəsədlər qurd-quşa yem olacaq. Onların qədir-qiymətləri bilinmədi, heç olmasa cəsədlərini 
gətirək". 

Hünərli, qeyrətli gənclər irəli çıxıb çağırışa münasibətlərini bildirdilər. Xankəndiyə qədər yürüş etmək 
istədilər. Yox, belə olmaz. Çünki tökdükləri günahsız qandan daha da quduzlaşan düşmən pusqudadır. Hərbi 
hissədən vertolyot tələb edirlər. İlk dəfə onda gördük ki, ən sərt qanun belə haqlı tələb qarşısında acizdir. 
Gedənlər arasında teleoperatorlar Seyidağa Mövsümov, Tahir Qarayev də var idi. 

Dəqiqələr ötüb keçir. İntizarlı baxışlar səmaya - vertolyotun gələcəyi səmtə zillənib. Axır ki, 
gözlənilən an çatdı. İki gün əvvəl evlərində, həyətlərində deyib-gülən, atılıb-düşən uşaqların qanlarına 
boyanmış, dəhşətdən gözləri bərələ qalmış meyitlərini qucaqlarda gətirdilər. Meşələrdən, düzlərdən cəsədləri 
gətirilən kimlərdir?  

Allahverdi Səttar oğlu Ağayev. Xocalıda anadan olmuşdu. Altı yaşından yuxusu ərşə çəkilmiş, 
səksəkəli günlər yaşamışdı. "Qrad", "Alazan" gurultusu, nəriltisi altında üçüncü sinifdə oxuyurdu. Gələcəyə 
ümidlə baxırdı, arzuları sonsuz idi. Heyf, hamısı ürəyində qalmışdı. Şaxtalı-boranlı gecədə atası ilə birgə 
qaçmışdı ki, canını vaxtsız ölümdən qurtarsın. Di gəl ki geyimi nazik, başı açıq, qidalanmağa da bir şey yox.  

Sevinc Əkbər qızı Quliyeva birinci sinfə gedirdi. Fevralın 25-də ad günüydü. Sevinmək, fərəhlənmək 
əvəzinə valideynləri ilə birgə qaçıblar. Hara? Məlum deyil. Təki canlarını qurtara bilsinlər. Amma Qara Qaya 
səmtdən keçəndə düşmən atəşi onu əbədi susdurub.  

Bu yazıda bir gecədə erməni zülmündən can qurtara bilməyənlərin - faciəli şəkildə həlak olan 613 
nəfərin hamısının adlarını sadalamaq mümkün deyil. Dinc, silahsız, körpələrə, ahıllara amansızlıqla qənim 
kəsilənlərə isə nifrət etmək, lənət demək asandır. Sağlıq olsun, bəşər boyu haqq namərdliyə, ədalət nadanlığa 
qalib gəlib. Hələlik isə xalq şairi Zəlimxan Yaqubun misraları dillər əzbəridir:  

Bu torpağın canısan,  
Selə dönmüş qanısan. 
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Sən kimin qurbanısan?  
Layla, Xocalım, layla 
Tarixə qanla yazılmış faciənin növbəti ildönümündə başına gələn, gördüyü müsibətləri canında, göz 

yaddaşında yaşadan, iyirmi il əvvəl Xocalıda tanış olduğumuz Bəhram kişi ilə görüşdük. O dedi: 
- Dərdimiz ağır, yaddan çıxan deyil. Amma ümidlə yaşayırıq. Xoşbəxt gələcəyimizə, doğma yurd 

yerlərimizə qayıdacağımıza inanırıq. Dövlətimizin başçısı, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin qətiyyətli 
deyimi bütün məcburi köçkünlər kimi biz xocalılıların da dilinin əzbəridir: "Qarabağ torpağının, ermənilərin 
işğal etdiyi ərazilərimizin bir qarışını da güzəştə getməyəcəyik. Çalışırıq ki, məsələni sülh, danışıq yolu ilə həll 
edək. Əgər qarşı tərəf xoş niyyətimizi qəbul etməsə, daha sərt mövqe tutmağa da hazırıq". Biz dövlətimizin 
gücünə, qüdrətinə inanırıq. Dünyaya bəllidir ki, Azərbaycan 16 il əvvəlki ölkə deyil. İndi respublikamızın 
iqtisadiyyatı yüksəlib, xalqımızın güzəranı yaxşılaşıb. Yüksək səviyyədə idarəçilik, təşkilatçılıq, xalqa qayğı 
aşkar hiss olunur. Güclü, qüdrətli ordumuz var. Bu cəhətlərə görə əminik ki, yurd yerlərimiz geri qaytarılacaq. 
ESənə biganə, etinasız münasibət göstərənlər, sakinlərinə laqeyd olanlar nə üçün unutdular ki, 
Azərbaycanımızın ayrılmaz hissəsisən, Xocalı?! Sənin uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olanların, 
ayazlı-şaxtalı qış gecəsində soyuq-sazaqdan donanların, itkin düşənlərin müqəddəs ruhları bizləri qoynuna 
qayıtmağa, səni düşmən tapdağından azad etməyə çağırır! Sən yaddaşımızda yaşayan dərdimiz, bir gecənin 
qanla yazılmış tarixisən, Xocalı!  

 
M.MEHDİYEV, 

"Azərbaycan", 28 fevral 2008-ci il 
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Meksika qəzetləri Xocalı faciəsindən yazmışdır 

 
Azərbaycanın Meksikadakı diplomatik nümayəndəliyindən AzərTAc-a verilən məlumatda bildirilir 

ki, fevralın 26-da Meksikanın iki nüfuzlu qəzetində “Reforma” və “Diario Monitor”da Azərbaycana aid 
məqalələr çap olunmuşdur. Azərbaycan-Meksika ikitərəfli münasibətlərinin perspektivlərinə həsr edilmiş 
yazılarda, eyni zamanda, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə havadarlarının dəstəyi ilə erməni 
hərbçilərinin Xocalıda dinc əhaliyə qarşı misli görünməmiş qəddarlıq nümayiş etdirmələri barədə və 
Azərbaycan xalqının bu soyqırımın ildönümü günündə keçirdiyi anım mərasimləri barədə ətraflı məlumat 
verilmişdir.  

“Reforma” və “Diario Monitor” qəzetlərinin səhifələrində qeyd olunmuşdur ki, ermənilər tərəfindən 
törədilən soyqırımı nəticəsində 613 dinc sakin qətlə yetirilmişdir. Onlardan 63 uşaq işgəncə ilə öldürülmüş, 
1.275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür. Ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi nəticəsində milyondan artıq insan qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdir.  
Faciənin 16-cı ildönümü həmçinin Meksikanın nüfuzlu təhsil ocaqlarından biri olan “İnstituto Tecnologico 
Autonomo de Mexico”nun Avropa inteqrasiyası tədqiqatı bölməsində də anılmışdır. Tədbirdə xarici ölkələrin 
Meksikada akkreditə olunmuş diplomatları, Meksika Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələri, universitetin 
professor və tələbə heyəti, eləcə də türk və Azərbaycan diasporlarının üzvləri iştirak etmişlər. Tədbiri giriş sözü 
ilə universitetin Avropa inteqrasiyası tədqiqatı bölməsinin direktoru professor Stefan Sberro açaraq, bu 
yaxınlarda Azərbaycanın Meksikada diplomatik nümayəndəliyini təsis edilməsi barədə iştirakçıları 
məlumatlandırmış, bunun Azərbaycan-Meksika ikitərəfli münasibətlərinin inkişafı üçün mühüm amil olduğunu 
bildirmişdir. Ölkəmizin Meksikadakı müvəqqəti işlər müvəkkili İlqar Muxtarov çıxışında Xocalı faciəsinin 
Azərbaycan xalqının qan yaddaşında dərin iz buraxdığını söyləmiş, bu faciənin ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı törətdiyi vəhşilik və qəddarlıq olduğunu qeyd etmişdir. Diplomat xəritə və faktlarla Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzündən, Azərbaycan rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə 
həlli istiqamətində göstərdiyi səylərindən ətraflı bəhs etmişdir. Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinin uğurları, ölkəmizin regionda, dünyada artan nüfuzu, beynəlxalq 
layihələrdə aparıcı rolu və yüksək iqtisadi inkişafı barədə ətraflı məlumat verilmişdir.  
Tədbirdə Lider televiziyasının istehsalı olan Xocalı faciəsi haqda film nümayiş etdirilmiş, Azərbaycanın 
diplomatik nümayəndəliyi tərəfindən ispan dilində hazırlanan Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar 
press-reliz yayılmışdır.  

 
AzərTAc 

28 fevral 2008-ci il 
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Xocalıda faciəsi bəşəriyyət əleyhinə cinayətdir 

Xarici ölkələrdə soyqırımın tanınması istiqamətində iş aparılır 
 

1992-ci ildə Xocalı şəhərində törədilən faciə Azərbaycan xalqının qan yaddaşında dərin iz buraxıb. 
Xocalı hadisələri zamanı günahsız insanların xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilməsi faciəsi, bəşəriyyət tarixində ən 
dəhşətli hadisələrdən olduğu sübuta yetiriləcək və zaman-zaman gələcək nəsillərin yaddaşından heç vaxt 
silinməyəcək. Bu faciə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi analoqu olmayan vəhşilik və qəddarlıq 
aktıdır. Bu gün Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü ildönümü ilə bağlı nəinki respublikamızda, o cümlədən, 
dünyanın əksər ölkələrində anma mərasimləri, tədbirlər davam edərək, faciənin günahsız qurbanları bir daha yad 
edilir. Faciə ilə əlaqədar Türkiyədə soyqırımın bəşəri və insanlığa qarşı yönələn akt kimi tanınması 
istiqamətində müzakirələr aparılıb. TBMM-in vitse-spikeri Gürdal Mumçunun sədrlik etdiyi iclasda çıxış edən 
Ərdahandan millət vəkili Ənsar Öyüt Xocalı faciəsinin ildönümlərinin Azərbaycanda və bütün türk dünyasında 
geniş qeyd olunduğunu, bu dəhşətli faciəni törədənlərin öz cəzalarını alacaqlarını bildirib.  

Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri, millət vəkili Mustafa Kabakçı çıxışına 
erməni jurnalistinin "Xaç naminə" kitabından sitat gətirərək, qeyd etdi: "Kaplan" adlanan və cəsədlərin 
yandırılması ilə məşğul olan erməni qrupu martın 2-də 100 azərbaycanlının meyitini Xocalının 1 km qərbində 
bir yerə gətirdi. Sonuncu yük maşınında 10 yaşlı bir qız uşağı gördüm. Başından və əlindən yaralı idi, üzü 
göyərmişdi. Soyuğa, aclığa və yaralarına rəğmən hələ sağ idi. Gözlərini ölüm qorxusu sarmışdı. Elə bu zaman, 
Tiqranyan familiyalı bir əsgər onu cəsəd qalağının üzərinə atdı. Sonra bütün cəsədləri yandırdılar. Sanki yanan 
cəsədlər arasından bir fəryad eşitdim. Əlimdən bir şey gəlmirdi və mən Şuşaya qayıtdım. Onlarsa xaç naminə 
müharibəyə davam etdilər.  

Bu qorxunc dəhşətin hətta erməni jurnalistində də vicdan əzabı doğurduğunu qeyd edən Mustafa 
Kabakçı, faciənin qurbanlarına Allahdan rəhmət dilədi və 16 il keçməsinə baxmayaraq, onların yaxınlarına dərin 
hüznlə başsağlığı verdi. Bildirdi ki, beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının hesabatlarına görə, Xocalıda şəhid 
olan mülki insanların sayı 613 nəfərdir. 487 nəfər ağır yaralanmış, 1275 nəfər isə əsir alınmışdır. Təxminən 150 
nəfər hələ də itkin düşmüş sayılır. Aparılan araşdırmalar nəticəsində bir çox cəsədin yandırıldığı, qətlə yetirilən 
onlarla soydaşımızın gözlərinin çıxarıldığı, cəsədlərin tanınmaz hala salındığı müəyyən olunub.  

Xocalı soyqırmı ilə bağlı çıxış edən digər millət vəkili Ərtoğrul Kumçuoğlu bu qətliamı Azərbaycan 
və Türkiyə yeni tarixinin ən acı, insanlıq tarixinin isə ən qara günlərindən biri kimi dəyərləndirdi. Bildirdi ki, 
dinc əhaliyə qarşı törədilən bu cinayət bir soyqırım planının tərkib hissəsidir. Millət vəkili Azərbaycanda 1 
milyona yaxın insanın qaçqın və köçkün durumuna düşdüyünü və ölkəmizə səfəri zamanı onların ağır 
vəziyyətini hər an ürəyində daşıdığını dedi.  

Faciə ilə bağlı tədbirlərdən bir də Strasburqda, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının binasında 
Azərbaycanın Avropa Şurası yanındakı Daimi Nümayəndəliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının 16-cı ildönümü 
ilə əlaqədar anma mərasimi keçirilib.  

Mərasimdə daimi nümayəndəliyin rəhbəri, səfir Arif Məmmədov ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı 
törədilmiş, insanlıq tarixində ən dəhşətli cinayətlərdən biri olan bu soyqırımın əsil mahiyyətini açıqlamış, 
Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan həqiqətləri, o cümlədən, faciə barədə avropalılara dolğun və düzgün 
məlumat vermək sahəsində apardığı işləri diqqətə çatdırıb, bununla bağlı fond tərəfindən müxtəlif dillərdə nəşr 
edilmiş kitablardan, günahkarların layiqli cəzalarını alacaqlarını və haqq-ədalətin öz yerini tapacağını bildirib. 
Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi birdəqiqəlik sükutla yad edilib.  

Tədbirdə Avropa Şurası yanında akkreditəolunmuş diplomatik korpusun və nümayəndəliyimizin 
əməkdaşları, Strasburqda təhsil alan tələbələrimiz, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri iştirak edib.  

Nümayəndəlik tərəfindən Xocalı soyqırımı haqqında tutarlı məlumatları özündə əks etdirən pres-reliz 
hazırlanmış və Avropa Şurasının Katibliyi, üzv ölkələrin daimi nümayəndəlikləri və eləcə də, Strasburqda 
fəaliyyət göstərən konsulluqlar arasında yayılıb.  

Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar Nyu-Yorkda da silsilə tədbirlər keçirilib. Qeyd edək 
ki, şəhərdəki "Türk Mərkəzi"ndə və Azərbaycan Respublikasının BMT yanında daimi nümayəndəliyindəki 
tədbirlərdə ABŞ-da yaşayan Azərbaycan, türk diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və üzvləri iştirak edib. 
Mərasimlərdə 1992-ci il fevralın 26-da Xocalı şəhərində erməni və rus hərbi birləşmələri tərəfindən günahsız 
əhaliyə qarşı törədilən soyqırım aktında həlak olan Azərbaycan oğul və qızlarının xatirəsi birdəqiqəlik sükutla 
yad edildi.Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi A.Mehdiyev çıxış edərək, bu 
hadisəni Azərbaycan xalqına qarşı yönəlmiş böyük bir cinayət olduğunu bildirdi. 

Tədbirin sonunda "Dua" adlı film nümayiş etdirildi.  
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Eyni zamanda, 2008-ci il fevralın 26-da Azərbaycan diasporunun təşkilatçılığı ilə Ermənistanın BMT 
yanındakı daimi nümayəndəliyi qarşısında etiraz nümayişi keçirilib. Nümayişdən sonra Ermənistanın işğalçı 
siyasətini pisləyən bəyanat qəbul edilib və Ermənistan nümayəndəliyinə təqdim edilib. 

Kaliforniyanın San Bernardino Universitetində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib.  
Azərbaycan Respublikasının Los Ancelesdəki baş konsulluğu, Amnesty İnternational və San 

Bernardino Universitetində təhsil alan tələbələrin birgə təşkil etdikləri tədbirdə baş konsul Elin Süleymanov, 
Amnesty İnternational təşkilatının prezidenti Alfredo Bonilla və universitetdə təhsil alan azərbaycanlı tələbə 
Qalib Rüstəmov çıxış ediblər. Bildirilib ki, bu soyqırımı planlaşdıran və həyata keçirən müharibə 
cinayətkarlarının hazırda Ermənistanda hakimiyyətə gəlmələri qorxulu tendensiyadır. Sonra Xocalı 
soyqırımından bəhs edən videofilm nümayiş olunub.  

Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlərdən biri də Azərbaycanın 
Çexiyadakı səfirliyində keçirilib. Mərasimdə Çexiyada akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, 
o cümlədən, Türkiyə, Gürcüstan və Moldovanın səfirləri, Ukraynanın müvəqqəti işlər vəkili, Çexiya xarici işlər 
nazirliyinin nümayəndəsi, Çexiyanın Türkiyədəki keçmiş səfiri, Çexiyada yaşayan həmyerlilərimiz və bu ölkədə 
təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak ediblər.  

Tədbiri giriş sözü ilə Azərbaycanın Çexiyadakı səfiri Tahir Tağızadə açaraq, Xocalı soyqırımı barədə 
məlumat verib, günahsız insanların - qocaların, qadınların və uşaqların amansızlıqla qətlə yetirildiyi həmin 
hadisənin bəşəriyyət tarixində qara ləkə olduğunu söyləyib. Çexiyanın Türkiyədəki keçmiş səfiri Tomaş Lanye 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün kökləri haqqında danışmış, Sovet İttifaqının "Parçala və 
hökmranlıq et!" siyasətinin Xocalı faciəsinə gətirib çıxaran amillərdən biri olduğunu qeyd edib. Liditse 
memorialının direktoru Miloş Çerventsl Çexiya xalqının da 1942-ci ildə Liditsedə soyqırıma məruz qaldığını, 
bu hadisədən yarım əsr sonra eyni hadisələrin Xocalıda təkrarlanmasının hamı kimi onu da dəhşətə gətirdiyini, 
Xocalı soyqırımının cəmi 16 il bundan öncə baş verdiyindən bunun Çexiya gəncləri üçün daha böyük təsir 
qüvvəsinə malik olduğunu qeyd etdi.  

Tədbirdə Mehriban Ələkbərzadənin Xocalı soyqırımına həsr etdiyi sənədli filmi nümayiş olundu və 
Xocalı qurbanlarının ruhu birdəqiqəlik sükutla yad edildi.  

Eyni zamanda, Azərbaycanın Tacikistandakı səfirliyində Xocalı soyqırımının qurbanları anılıb. 
Tədbirdə Düşənbədəki Azərbaycan diaspor təşkilatlarının üzvləri, tacik xalqının nümayəndələri, jurnalistlər 
iştirak edib, şəhidlərin xatirəsi birdəqiqəlik sükutla yad olunub.  

Səfirliyin nümayəndəsi N.Ağababayev Xocalı şəhərinin müdafiəçiləri və dinc sakinlərinə qarşı 
törədilmiş soyqırım haqqında məlumat verib, erməni terrorçularının keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı 
alayı ilə birgə Xocalını tamamilə yer üzündən sildiklərini, qətlə yetirilən insanların cəsədlərinin təhqir 
edildiyini, əsirlərə misli görünməmiş əzab verildiyini bildirib.  

Mərasimdə çıxış edənlər Xocalıda törədilən faciənin ancaq Azərbaycan xalqına qarşı deyil, ümumən 
insanlığa qarşı ən ağır cinayətlərdən biri olduğunu bildirdilər. Tədbirdə Xocalı faciəsini əks etdirən kitab və 
şəkillərdən ibarət sərgi və faciə ələ bağlı sənədli film nümayiş olunub. Xocalı faciəsi haqqında materiallar 
toplusu, həmçinin, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ingilis dilində Qarabağ haqqında çap olunmuş kitabçalar, 
"Erməni terroru", "Xocalı soyqırımı" kitabları Tacikistandakı səfirlik və beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndəliklərinə göndərilib. 

Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyində də Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü ilə əlaqədar anma 
mərasimi keçirilib. 

Tədbirdə Daşkənddə yaşayan Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının üzvləri iştirak edib. Əvvəlcə 
faciə qurbanlarının xatirəsi birdəqiqəlik sükutla yad olunub, şəhidlərin ruhuna dua oxunub.  

Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Namiq Abbasov Xocalı faciəsinin yaranma səbəbləri, onun 
kökləri haqqında iştirakçılara geniş məlumat verib. Səfir bildirib ki, erməni faşistləri və onların havadarlarının 
Xocalıda törətdikləri qırğınlar XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri kimi tarixə düşüb.  

Onun sözlərinə görə, Xocalının yer üzündən silinməsində keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı 
alayı bilavasitə iştirak etmiş, şəhərin dinc əhalisinə divan tutulmuş, görünməmiş vəhşiliklər törədilmişdir. 
Qadınlar, qocalar, uşaqlar, hətta südəmər körpələr qaddarlıqla qətlə yetirilmiş, əsir götürülən insanlar 
ağılasığmaz işgəncələrə, zülmə və təhqirlərə məruz qalmışlar.  

Türkiyənin Özbəkistandakı səfiri Kamal Asya, Daşkənddəki Axıska Türkləri Mədəni Mərkəzinin 
sədri Ömər Salman, soydaşlarımızdan Südabə Məmmədova, Yusif Əliyev və başqaları ermənilərin və onların 
havadarlarının bu vəhşiliklərini ittiham edib.  

Mərasimdə "Məhv edilmiş şəhər" adlı sənədli film göstərilib, iştirakçılara Xocalı faciəsi ilə əlaqədar 
məlumatlar toplusu paylanılıb.  

Xocalı faciəsinin qurbanları Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğunda da anıldı. Mərasimdə 
Türkiyənin Təbrizdəki baş konsulluğunun əməkdaşları, Azərbaycandan dəvət olunmuş ziyalılar, şəhər 
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ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. 1992-ci il fevralın 26-da erməni cəlladları tərəfindən Azərbaycanın 
Xocalı şəhərində törədilən hərbi cinayət nəticəsində şəhid olan həmvətənlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edildi. Baş konsul Ayxan Süleymanov mərasim iştirakçılarına Xocalı soyqırımı barədə geniş məlumat verib. 
Bildirib ki, eməni daşnakları Xocalı şəhərinin dinc sakinlərini qətlə yetirməklə, uzun illərdən bəri Azərbaycan 
xalqına qarşı həyata keçirikləri cinayətləri növbəti dəfə təkrarlayıb.  

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun direktoru, tarix 
elmləri doktoru Fəxrəddin Səfərli və AMEA-in Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun 
elmi işçisi, yazıçı-publisist Rafiq Babayev çıxışlarında erməni millətçilərinin 200 ilə yaxın bir dövrdə qədim 
Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri ağır cinayətlərdən bəhs etdi. Qeyd olundu ki, Xocalı soyqırımı erməni 
daşnaklarının təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün sülhsevər bəşəriyyətə qarşı törətdikləri hərbi cinayətdir.  

Mərasimdə "Xocalı faciəsi" sənədli filmi və soyqırımı əks etdirən fotosərgi nümayiş olunmuşdur.  
Azərbaycanın İspaniya Krallığındakı səfirliyində Azərbaycan və türk diasporu nümayəndələrinin, 

yerli ictimaiyyətin təmsilçilərinin iştirakı ilə Xocalı faciəsini anma mərasimi keçirildi. Tədbirdə Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin birdəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra, səfir Məmməd Əliyev 1992-ci ilin 
fevralında erməni millətçilərinin Xocalıda törətdikləri vəhşiliklər haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat verib, bu 
faciənin Azərbaycan xalqının yaddaşından heç vaxt silinməyəcəyini vurğulayıb. O bildirib ki, yalnız 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin yenidən siyasi rəhbərliyə qayıtmasından sonra erməni 
cəlladlarının xalqımıza qarşı törətdikləri dəhşətli cinayətlər, o cümlədən, Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlər 
dünya dövlətlərinə, beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırıldı.  

Xocalı soyqırımı həqiqətlərinin İspaniya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması məqsədilə bu ölkənin 
nüfuzlu "El Pais", "El Mundo", "La Razon" və "ABC" qəzetlərinin müxbirləri toplantıya dəvət olunmuşdu.  

Tədbirin sonunda Xocalı soyqırımına dair fotostend və film nümayiş etdirildi.  
İtaliyada Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü ilə bağlı bu ölkədə yaşayan soydaşlarımızın iştirakı ilə 

tədbir təşkil olundu. Əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi birdəqiqəlik sükutla yad edildi. Sonra səfir 
Emil Kərimov Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, ermənilərin təcavüzkar siyasəti, 
habelə, Xocalı soyqırımı haqqında məlumat verdi.  

Diplomat Xocalı soyqırımının dünya dövlətləri və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınması, 
erməni vəhşiliyinin ifşası məqsədilə beynəlxalq ictimaiyyətə, o cümlədən, İtaliya ictimaiyyətinə geniş məlumat 
verilməsinin zəruriyyətini vurğuladı. 

Tədbirin sonunda "Məhv edilmiş şəhər" adlı sənədli film nümayiş etdirildi.  
Xocalı soyqırımı barədə məlumatın İtaliya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması üçün isə səfirliyin 

hazırladığı məlumat dövlət qurumlarına, beynəlxalq təşkilatlara, elmi-tədqiqat müəssisələrinə, kütləvi 
informasiya vasitələrinə, diplomatik nümayəndəliklərə göndərildi. 

Bundan əlavə, Milan şəhərində də "Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti"nin təşkilatçılığı ilə 
anma mərasimi keçirilib. 
 

GÜLNARƏ 
“Səs”, 28 fevral 2008-ci il 
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Tarixin ədalət məhkəməsindən qurtara bilməyəcəklər 

 
"Xalqımızın qəhrəman oğulları, igid övladları torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda şəhid olublar. 

Onlar qəhrəmanlıq zirvəsinə ucalıblar. Ancaq bütün bu tarixin içində Xocalı faciəsi heç vaxt, heç zaman yaddan 
çıxmayacaq. O da ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən bu, hər bir Xocalı sakininin doğma torpağına, millətinə Vətən 
sədaqətliliyi nümunəsidir, ikinci tərəfdən də Ermənistanın millətçi, vəhşi qüvvələrinin Azərbaycana qarşı edilən 
soyqırımdır - vəhşiliyin görünməmiş təzahürüdür. Bütün bunlara görə gə Xocalı soyqırımını millətimiz heç vaxt 
unutmayacaq". 

Heydər ƏLİYEV 
 

Artıq 16 ildir ki, xalqımız dünyanın ən dəhşətli faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımı qurbanlarının 
unudulmaz xatirəsini hörmət və ehtiramla yad etməkdədir. Ağlasığmaz vəhşiliyin, dağıdıcılığın və kütləvi 
qətllərin miqyasına görə Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi, Liditsa, Oradur, Babi-Yar kimi ən dəhşətli 
soyqırımları belə kölgədə qoyan Xocalı faciəsi əsli-kökü bilinməyən çirkin xislətli erməni millətçilərinin 
Azərbaycan xalqının timsalında bütövlükdə sivilizasiyalı bəşəriyyətə qarşı yönəltdikləri çox dəhşətli bir cinayət 
idi. Azərbaycanın əzəli torpaqları olan Dağlıq Qarabağı işğal edib "özəlləşdirmək" məqsədi ilə törədilmiş Xocalı 
soyqırımından əvvəl vandal ermənilər yurd yerlərimiz İmarət Qərvənd, Tuğ, Səlakətin, Xocavənd, Axullu, 
Cəmilli, Nəbilər, Meşəli, Həsənabad, Kərkicahan, Qaybalı, Malıbəyli, Qaradağlı, Yuxarı və Aşağı Quşçular 
kəndlərini də yandırıb külünü havaya sovurmuş, əhalisinin böyük bir hissəsini ağlasığmaz qəddarlıqla qətlə 
yetirmişdilər. Xocalı hələ faciədən üç ay əvvəl - 1991-ci ilin noyabrından erməni hərbi birləşmələri tərəfindən 
mühasirə halqasına salınmış, xarici aləmdən tam təcrid olunmuş, telefon rabitəsindən və elektrik enerjisindən 
məhrum edilmişdi. Xocalını yalnız adi ov tüfəngləri və avtomatlarla silahlanmış yerli özünümüdafiə dəstələri 
qoruyurdu. Söz yox ki, köməksizlik əzabına düçar olmuş bu biçarə insanların ən müasir hərbi texnika ilə, zirehli 
tanklar, uzaqvuran toplar, pulemyot və minamyotlarla, külli miqdarda partlayıcı maddələrlə təchiz edilmiş və 
əvvəlcədən sovet ordusuna məxsus hərbi poliqonlarda xüsusi hazırlıq keçmiş erməni silahlı birləşmələri 
qarşısında duruş gətirə bilməyəcəkləri şəksiz idi. Dinc sakinləri - qocaları, qadın və uşaqları mühasirədən 
çıxarmaq üçün göstərilən cəhdlər də heç bir səmərə vermədi. Çünki bütün giriş və çıxış yolları qapanmışdı. 
Xocalı soyqırımının ssenarisi əvvəlcədən hazırlanmışdı. Bu məqsədlə sovet ordusunun 366-cı alayının zabitləri 
ələ alınmışdı. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıya dörd tərəfdən dəhşətli hücum başladı. Hücumda 
Ermənistan Respublikasının hərbi birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı terrorçu qruplaşmalar və keçmiş imperiya 
ordusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayı iştirak edirdi. Əhali pərən-pərən düşmüşdü. Sahibsiz 
qalmış, öz vəzifə kürsüsünü millətinin taleyindən qiymətli sayan daşürəkli başçılardan heç bir kömək görməyən, 
ümidini yalnız Allaha bağlamış biçarə əhali ev-eşiyini buraxıb, gecənin zülmət qaranlığında, ayaqyalın-başıaçıq, 
qarlı çöllər boyu hara gəldi, qaçırdılar. Əhali hansı səmtə üz tuturdusa erməni qatillərinin amansız atəşi ilə 
qarşılaşırdı. Qışın göz-gözü görməyən qarlı-çovğunlu gecəsində səmanı fişənglərlə işıqlandıran düşmən 
qaçanlara qətiyyən aman vermir, uşaqlı-böyüklü, qocalı-cavanlı hamını amansızcasına gülləbaran edirdilər. O 
gecə yüzlərlə dinc sakin, o cümlədən uşaq, qadın ağır işgəncə ilə öldürüldü, yüzlərlə insan girov götürüldü. 
Zəngin tarixə malik olan Xocalı kimi qədim bir şəhər üç-dörd saatın içərisində yerlə-yeksan edildi, yandırılıb 
külə döndərildi. Bəzən erməni qatillərini Hitler faşizmi ilə eyniləşdirirlər. Ancaq faşizmin ən qəddar 
nümayəndələri belə bu bədnam millətin törətdikləri vəhşilikləri etməmişdilər. Onlar işğal etdikləri zonalarda 
binaları, qədim memarlıq abidələrini dağıtmırdılar. Azğınlaşmış erməni cəlladları isə Xocalıda insanların 
başlarının dərisini soymuş, müxtəlif əzalarını kəsmiş, körpə uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların 
qarınlarını cırmış, adamları diri-diri torpağa basdırmış, südəmər çağaları nizələrə keçirib tonqalda yandırmış, 
hətta bəzi insanların cəsədlərini belə minalamışdılar. Bu, tarixdə görünməmiş bir cinayət idi. Bunu dünya 
mətbuatı da təsdiqləyir. O vaxt hadisə yerində olub Xocalı soyqırımını ilk dəfə qələmə alan və qar üstündə 
səssizcə "uyuyan" qanlı cəsədləri lentə köçürən fransız jurnalisti Janiv Yunet yazır: "Biz Xocalı faciəsinə şahid 
olduq. Yüzlərlə cəsəd gördük. Bunların içində qadınlar, qocalar, uşaqlar və şəhərin müdafiəçiləri var idi. 
Sərəncamımıza vertolyot verilmişdi. Gördüklərimizi göydən kamera ilə çəkirdik. O zaman ermənilər vertolyota 
atəş açdılar. Biz çəkilişi yarımçıq buraxaraq geri qayıtmaq məcburiyyətində qaldıq. Mən müharibə haqqında çox 
şey eşitmişdim. Alman faşistlərinin qəddarlığı haqqında oxumuşdum. Ancaq ermənilərin 5-6 yaşında uşaqları 
öldürərkən etdikləri vəhşiliklər faşistləri belə kölgədə qoyurdu. Biz xəstəxanada, vaqonlarda, hətta uşaq 
bağçalarında və məktəblərdə çoxlu yaralı gördük". Ermənilər dünya ictimaiyyətində həmin hadisələrin guya 
azərbaycanlıların özləri tərəfindən törədildiyi barədə yalan rəy formalaşdırmağa cəhd göstərsələr də, 
istədiklərinə nail ola bilmədilər. Erməni mənşəli avropalı jurnalist öz vəhşi soydaşlarının Xocalıda törətdikləri 
soyqırım haqqında hələ o vaxt yazırdı: "Ermənilər Xocalıda öldürdükləri 100 nəfəri yan-yana düzərək körpü 
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qurdular. Mən bu körpüdən, cəsədlərin üstündən keçərkən ayağımı körpə bir uşağın sinəsinə basanda elə 
titrədim ki, fotoaparatım, bloknotum, qələmim yerə düşərək qana bulaşdı. Erməni qatillərinin bu ağlasığmaz 
cinayətləri önündə özümü tamam itirdim, bədənim tit-tir əsdi". 

O vaxt Ayaz Mütəllibov iqtidarı bu faciəni dünya ictimaiyyətindən gizlətmək üçün guya Xocalıda 
cəmi iki nəfərin həlak olması barədə yalan bir bəyanatla çıxış etdi. Hətta bu dəhşətli soyqırımı ilə əlaqədar 
ölkədə matəm belə elan olunmadı. Halbuki cinayətkarın cinayətlərini ört-basdır etmək onunla həmrəy olmağa 
bərabərdir. Müxalifətə gəldikdə isə Xocalı soyqırımı onlar üçün ümumxalq faciəsi yox, hakimiyyət kürsüsünü 
ələ keçirmək üçün əlverişli bir şans idi. Onlar bu şansdan məharətlə istifadə etdilər. Dünya birliyi də bu dəhşətli 
faciəyə laqeyd və biganə yanaşdı. 

İkinci dünya müharibəsindən sonra, 1948-ci il dekabrın 9-da özünün 260 saylı qətnaməsi ilə qəbul 
edilmiş "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" konvensiyanın müəllifi olan 
BMT Baş Məclisindən belə səs-səmir çıxmadı. Halbuki Xocalı soyqırımı öz xarakterinə görə beynəlxalq 
kateqoriyalı ağır bir cinayət idi. Hərdən düşünürük: o vaxt bu faciənin qarşısını almaq mümkün idimi? Bəli, 
mümkün idi! Əgər ölkənin baş kürsüsündə keçmiş imperiyaya müti köləlik xəstəliyindən hələ də xilas olmamış 
Ayaz Mütəllibov kimi iradəsiz bir şəxs, yaxud hakimiyyət düşkünü olan müxalifətçilər yox, Heydər Əliyev kimi 
qətiyyətli, müdrik bir lider əyləşmiş olsaydı, nə 20 Yanvar qırğınları baş verərdi, nə Xocalı faciəsi, nə də 7 
rayonumuz və bütövlükdə Dağlıq Qarabağ düşmən işğalına məruz qalardı. Bu faciəyə ulu öndər hakimiyyətə 
gələndən sonra siyasi qiymət verdi. Məhz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 25 fevral 1997-ci il tarixli 
sərəncamı ilə hər il həmin gün saat 17.00-də respublikamızın ərazisində, Xocalı soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq bir dəqiqəlik sükut elan edildi. Heydər Əliyev özünün 26 fevral 1998-ci il 
tarixli fərmanında isə erməni faşizminin zaman-zaman başımıza gətirdiyi deportasiyalara və soyqırımlara tam 
siyasi qiymət verdi. Bu mühüm sənəddə Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq yurddaşlarımıza qarşı törədilmiş 
kütləvi qırğınların - soyqırımların rəsmən adı çəkildi, xalqımıza qarşı törədilmiş etnik düşmənçilik siyasətinin 
kökləri açıqlandı. "Dənizdən-dənizə böyük Ermənistan" xülyalarını gerçəkləşdirməyin yeganə yolunu tarix boyu 
bu ərazilərin əbədi sakinləri olmuş azərbaycanlıların məhv edilməsində, deportasiya olunmasında, qədim 
mədəniyyət abidələrinin dağıdılmasında, yer adlarının dəyişdirilməsində görən mənfur erməni millətçilərinin 
cinayətkar əməllərinə siyasi qiymət verildi. Məhz həmin fərmana əsasən hər il mart ayının 31-nin cinayətkar 
erməni şovinistlərinin yüz ildən artıq bir dövrdə xalqımıza qarşı törətdikləri vəhşiliklərin qurbanı olmuş 
günahsız insanların xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunması 
qərara alındı. 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul edildikdən sonra, o vaxt Azərbaycanın AŞ 
PA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri İlham Əliyev ermənilərin XIX əsrin əvvəllərindən XX əsrin sonlarınadək 
xalqımızın başına gətirdiyi ağlasığmaz müsibətlər və Xocalı soyqırımı haqqındakı həqiqətləri Avropa ölkələri 
parlamentlərinə çatdırdı. Yurddaşlarımızın ağır, faciəli taleyi, uzun illərdən bəri doğma yurd həsrətilə qovrulan 
qaçqın və məcburi köçkünlərimizin mənəvi sarsıntıları haqqındakı sənədli filmlər Avropa ölkələrinin televiziya 
kanallarında nümayiş etdirildi. "Zavallı" və "məzlum millət" imici arxasında gizlənmiş bu hiyləgər və zalım 
erməni millətinin iç üzü dünyaya tam çılpaqlığı ilə açılıb göstərildi. 2005-ci 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 separatçı qurum kimi tanınması ölkəmizin 
Avropada və bütövlükdə Yer kürəsində kifayət qədər möhkəm dayaqlara malik olduğunun əyani nümayişinə 
çevrildi. Azərbaycan rəhbərliyinin və respublika Milli Məclisinin erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı 
törətdikləri Xocalı soyqırımını tanımaq və bu cinayətkar aksiyaya qarşı bütün dünya boyu öz haqq səslərini 
qaldırmaq üçün beynəlxalq təşkilatlara, dünya ölkələrinin parlamentlərinə və hökumətlərinə müraciətlər qəbul 
etməsini də əhəmiyyətli addım kimi dəyərləndirmək gərəkdir. Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək 
üçün dövlət tərəfindən bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, Bakıda, digər rayon mərkəzlərində, həmçinin 
xaricdəki diasporlarımızın maddi və mənəvi dəstəyi ilə dünyanın bir sıra ölkələrinin paytaxtlarında Xocalı 
qurbanlarına abidələr ucaldılmış, xarici dillərdə onlarca adda kitablar, sənədlər dərc olunmuş, Xocalı faciəsi 
haqqında məlumatlar orta məktəb proqramlarına daxil edilmişdir.  

Respublika Prezidenti İlham Əliyev müstəqil, güclü və demokratik Azərbaycan dövlətinin 
mövcudluğunu, iqtisadi potensialının artım sürətinə görə dünya ölkələri arasında liderlik zirvəsinə qalxmasını 
çox haqlı olaraq Xocalı şəhidlərinin ruhuna təsəlli adlandırmış, həmçinin Xocalı faciəsinin tezliklə beynəlxalq 
hüquqi-siyasi qiymət alacağına, onun təşkilatçılarının, ideoloqlarının və icraçılarının tarixin ədalət 
məhkəməsindən heç cür yaxa qurtara bilməyəcəklərinə öz qəti əminliyini bildirmişdir.  

 
Zeynal VƏFA, 

"Azərbaycan", 28 fevral 2008-ci il 
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Faciə şahidlərin gözü ilə 

 
Həsənova Gövhər Əmrah qızı - 1947-ci ildə doğulub, işğal gününədək Xocalıda yaşayıb: 
- Fevralın 25-də yoldaşım Həsənov İmran Ələkbər oğlu ilə böyük oğlum Mehdi kəndin kişiləri ilə 

özünümüdafiə postunda idilər. Axşamüstü qəflətən atəş açıldı. Atəş səsləri güclü ev yanğınları ilə müşayiət 
olunurdu, qıpqırmızı alov, bir də qara tüstüdən heç nə görmək mümkün deyildi. Qadınlar, uşaqlar qışqırışırdılar. 
Qonşu qadınlarla birlikdə Rəhim Tambarovun evinin zirzəmisində yerləşdik. Bir neçə saat orada qaldıq. 
Gecənin yarısı artıq ermənilər kəndə girmişdilər. Biz Qarqarçaya doğru yol aldıq, çayı keçib meşəyə girdik. 
Naxçıvanikə doğru hərəkət edirdik. Qayınanam artıq yeriyə bilmirdi. O, yarıyolda keçindi. Meşə ilə gedərkən 
bizə tərəf güclü atəş açıldı, hərəmiz bir tərəfə qaçdıq. Yavaş-yavaş Ağdama tərəf hərəkət etməyə başladıq. Çox 
böyük əzab-əziyyətdən sonra Ağdama çatdıq. Bizimlə gələn adamların çoxu yolda vəhşicəsinə öldürülmüşdü. 
Fevralın 28-də Ağdam məscidinə getdik, oradakı müsibətdən adamın əti ürpəşirdi. Hamı qohumlarını axtarırdı. 
Qızımla bərabər məsciddə oğlumu və yoldaşımı axtarırdıq. Fevralın 28-də axşamüstü oğlumun meyitini 
gətirdilər, ərimdən hələ də xəbər yoxdur. 

Məmmədova Yeganə Hüseyn qızı - 1963-cü ildə doğulub. İşğal gününədək Xocalıda yaşayıb: 
- 1992-ci il fevralın 25-də hava qaralanda güclü atəş başladı. Qardaşlarım postda idilər. Evdə anamla 

qalmışdıq. Tez qonşumuz Saday dayıgilə qaçıb evlərinin zirzəmisində gizləndik. Bizdən başqa da orada qadın 
və uşaqlar vardı. Bir az keçmiş zirzəmini də atəşə tutdular. Gecəni orada qalsaq da, səhər gördük ki, kənddə heç 
kəs qalmayıb, bütün evlər yanır. Bir xeyli adamla birlikdə Qarqarçaya doğru yollandıq. Bu vaxt ermənilər bizi 
mühasirəyə alıb kəndə qaytardılar. Evinə sığındığımız Saday dayını və arvadı Sevili yolda öldürdülər. Bizi 
gətirib bir evə salıb qapını bağladılar, sonra da şişlə döyməyə başladılar. Sabahı gün bizi kənddəki mağazaya 
apardılar. Orada 100-ə yaxın özünümüdafiə dəstəsindən olan azərbaycanlı kişi, oğlan vardı. Hamısı 
döyülməkdən qan içində idi. Bizi traktora yığıb Xankəndiyə apardılar, oradan da hərbi yük maşınına mindirib 
Füzuliyə yol aldılar. Bizi Qırmızıbazar adlı erməni kəndinin mal fermasına saldılar. Bir neçə gün orada 
qaldıqdan sonra içərimizdən iki nəfər yaşlı qadın seçib dedilər ki, gedin Qacar kəndinə, azərbaycanlılar bir ədəd 
"UAZ-1" maşınımızı alıblar. Əgər maşınımızı qaytarsalar, biz də qalan adamları buraxacağıq. Həmin gün 
axşama yaxın bizi fermadan çıxarıb Füzulinin sərhədinə gətirdilər. Deməli, maşını qaytarmışdılar. Orada bizi 
özümüzkülər qarşılayıb hospitala gətirdilər. Neçə illər qardaşımı axtardıq, deyilənə görə, Naxçıvanikdə onun 
başını kəsibmişlər.  

Hacıyev Qənaət Məhəmmədəli oğlu - 1940-cı ildə doğulub. Xocalı soyqırımından sonra 52 gün 
əsirlikdə qalıb. 

- Bir ay əvvəl uşaqları və yoldaşımı Ağdama aparmışdım. Evimizdə çoxlu adam qalırdı. Mən 
könüllülər dəstəsinin komandiri idim. Fevralın 25-də təxminən saat 22 radələrində yenicə postdan evə dönüb bir 
tikə çörək yemək istəyirdim. Birdən kəndimizi atəşə tutdular, eyni zamanda 12 tank atəş aça-aça kəndə doğru 
irəliləyirdi. Anladım ki, evdəki adamları təcili çıxarıb harasa aparmaq lazımdır. Əvvəlcə camaatı yığıb 
Qarqarçaya tərəf yollandıq. Bir də baxdıq ki, yolu bağlayıblar, dayanmadan atəş açırdılar. Camaat qan içində 
qarın üstünə səpələnirdi. Sağ qalanların hərəsi bir yana qaçdı. 300 nəfərə qədər əhali Naxçıvanikə tərəf 
irəliləyirdi. Hamımız soyuqdan və yorğunluqdan əldən düşmüşdük. 12 nəfər bir az da olsa, dincəlmək üçün bir-
birimizə söykənmişdik, bəziləri heç ayağa qalxmadı. İrəliləmək mümkün deyildi, düşmən başımızın üstə idi. 
Bizi ermənilər yaşayan Arnazani kəndinə gətirdilər. 17 nəfəri yerindəcə güllələdilər. Qalanları bir otağa 
doldurub qapını bağladılar. Səhərisi içərimizdən 20 nəfər sağlam kişi seçərək maşına mindirib harasa apardılar. 
Fevralın 29-da bir neçə nəfəri Xankəndiyə gətirib qaranlıq bir otağa saldılar. Bir neçə gün sonra yanıma 
Xocavənddən iki azərbaycanlı gətirdilər, birinin 15, o birinin 35 yaşı vardı. Aradan bir az keçmiş ermənilər içəri 
dolub otağın qapısını bağladılar. 15 yaşlı gəncə baxıb bir-birinə "yaxşı qoyundur" deyirdilər. Onlar bu uşağın 
qollarını yana çəkib balta ilə doğradılar. Kameranın divarları, bizim üstümüz qan içində idi. Sonra döş qəfəsini 
yarıb, ürəyini çıxardıb əllərində oynatmağa başladılar. Uşağın ürəyi erməninin əlində olsa da, bədəni yerdə 
tərpənirdi. Aradan bir az keçmiş iki erməni əllərində sellofan torba gətirib uşağın cəsədinin qalıqlarını yığıb 
apardılar.  

Həmin gün məni və Xocavənddən olan o biri oğlanı başqa zirzəmiyə apardılar. O qədər döymüşdülər 
ki, heç nəfəs aldığımızı bilmirdik. Artıq 18 gün idi ki, əsir düşmüşdüm, içməyə bir qurtum su da verməmişdilər. 
Yanımdakı oğlan qəflətən yıxıldı və bir daha qalxmadı. Zirzəmiyə dörd qadın və iki uşaq gətirdilər. Uşaqlar 
zarıyırdılar. Bir gün səhər obaşdan məni "UAZ" maşınına mindirib harasa apardılar, sonra soyuq bir dama salıb 
qapını bağladılar. Sümüklərimə qədər donmuşdum. Sonra Xankəndi rayon polis şöbəsinə gətirdilər. Nə işlə 
məşğul olduğumu soruşub yenidən zirzəmiyə atdılar. Bu vaxt içəriyə bir yaralı azərbaycanlı da gətirdilər. Mən 
ondan kim olduğunu soruşdum. Dedi ki, Xocalıda müəllim işləyirdim, Ələsgərəm, tanımadın? Sifəti tanınmaz 
halda idi, səsindən tanıdım. Baldırından ağır yaralanmışdı, ayaqları hərəkətsiz idi. Məndən su istədi. Su yox idi. 
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Dedi ki, ağla, gözünün yaşıyla dodağımı islat, rahat ölüm. Ağlamaq istəsəm də, gözümdən yaş gəlmədi. Məndən 
xahiş etdi ki, onu qucağıma götürüm. Mən zorla da olsa, onu uşaq kimi qollarımın üstünə alıb yelləməyə 
başladım. Ələsgər müəllim qollarımın üstündə keçindi. Bizi hər gün bir kameraya aparırdılar. Növbəti kameraya 
çoxlu azərbaycanlı yığmışdılar. Onları amansızcasına döyüb işgəncə verirdilər. 52 gündən sonra məni ağır 
vəziyyətdə dəyişdirməyə gətirdilər.  

Məmmədova Fitət Salman qızı - 1962-ci ildə doğulub. İşğal gününədək Xocalıda yaşayıb.  
- Həyat yoldaşım Səlim Həşimov hərbçi olduğundan bütün günü özünümüdafiə postunda olurdu. 

Həyətimizdə atəşdən qorunmaq üçün sığınacaq tikmişdi. Fevralın 25-də güclü atəş başlayanda iki yaşlı körpəm 
Gündüzü qucağıma alıb həmin sığınacaqda gizləndim. Bir vaxt çölə baxdım ki, hamı çıxıb gedib. Uşağı belimə 
şəlləyib Qarqarçaya tərəf getdim, gördüm adamlar meşəyə tərəf qaçır. Mən həm kürəyimdə uşaq olduğundan, 
həm də hamilə idim deyə, dağı çıxa bilmədim. Meşənin qırağı ilə gedirdim. Bir də baxdım ki, Əsgəran 
qalasından düşən işıq mənə tərəf gəlir. Gizləndim, bu dəfə başladılar mənə tərəf güllə atmağa. Qolumdan 
yaralandım. Sonuncu gücümü toplayıb Ağdamın Əhmədavar kəndinə doğru qaçmağa başladım. Yaralı halda 
özümü kəndin camaatına çatdırdım. Onlar belimdən şalı açanda gördülər ki, qan içindəyik, iki yaşlı oğlum 
Səlimi güllə susdurmuşdu. Məni hospitala apardılar. Martın 2-də həyat yoldaşımın, qayınım Vasifin və qayınım 
oğlu 17 yaşlı Zahirin meyitini Ağdam məscidinə gətirdilər.  

Allahverdiyeva Elmira Zəkəra qızı - 1956-cı ildə doğulub. İşğal gününədək Xocalıda yaşayıb. 
- 1992-ci il fevralın 13-də qızım və kiçik oğlumla Ağdama gəldik. Onuncu sinifdə oxuyan oğlum 

Mahirlə həyat yoldaşım Novruz Xocalıda qaldılar. Faciədən sonra mən də ərimi və oğlumu axtarmaq üçün 
Ağdam məscidinə gəldim. Nə qədər axtarsaq da, nə meyitlərini tapdıq, nə də onlardan bir xəbər verən oldu. 
Axtarışa başladıq. Bir xeyli keçmiş əsirlikdən və meşəylə qaçanların içərisindən sağ qalıb Ağdama gələn 
adamlar dedilər ki, yoldaşın yaralanıbmış, oğlun onu kürəyində sürüyürmüş, bu zaman açılan güllədən oğlum 
həlak olub. Aradan xeyli vaxt keçəndən sonra dedilər ki, Naxçıvanikdəki mal tövlələrinin birində ermənilər 
ərimin, qayınlarımın başını kəsiblər. Qardaşım arvadı 5 yaşlı oğlu Samir Quliyevi belində apararkən erməni 
gülləsinə tuş gəlib dünyalarını dəyişmişdilər.  

Əliyeva Məlahət Əhməd qızı - 1957-ci ildə doğulub. İşğal gününədək Xocalıda yaşayıb. 
- Ailə qurub Xankəndiyə köçmüşdük. 1988-ci ildə Xankəndidə vəziyyət o qədər gərgin idi ki, evdən 

çölə çıxa bilmirdik, üç uşağımız da var idi. Bir gün qardaşım gəlib bizi Xocalıya apardı. Torpaq aldıq, ev 
tikdirdik. Ancaq Xocalıda da vəziyyət getdikcə pisləşirdi. Fevralın 25-də mən və uşaqlarım evdəydik, 
yoldaşımla qardaşım kənddəki postda dayanmışdılar. Axşamüstü qəflətən güclü atəş başladı. Yoldaşım gəlib 
dedi ki, təcili çıxmaq lazımdır. Biz yığışıb çıxanda kənd od-alov içərisində idi. Nə kimsəni görmək, nə də 
eşitmək mümkün idi. Uşaqların bağırtısını qəbirdə də unutmayacağam. Onları axtaran analar üz-gözünü cırıq-
cırıq eləmişdilər. Qarqarçay tərəfə üz tutduq. Dəstəmizin önündə Əlif Hacıyev gedirdi. Yolda bizi güclü atəşə 
tutdular, camaatın yarısı aldığı güllə yarasından Qarqarın sahilində qırılıb qaldı, yarısı da donub öldü. Yerdə 
qalanlar meşəyə yön aldı. Bizi yenə gülləyə tutdular. Bu qarışığın içərisində birdən ərimi gördüm. O mənə tərəf 
gəlmək istəyərkən başından vurdular, gözümün qabağındaca öldü. Mən bu dəhşətdən yerə yıxıldım, ölüb onun 
yanında qalmaq istəyirdim. Camaat dedi ki, heç olmasa balalarını xilas et. Oğlanlarım özləri birtəhər gedirdilər, 
qızımı isə kürəyimdə aparırdım. Bir neçə gün əvvəl çayı keçəndə qızımın kürkü islanmışdı deyə, elə dondu ki, 
yanımızdakı kişilər kürkü uşağın əynindən doğrayıb çıxartdılar. Qızım qucağımdaca donub öldü, bu, azmış 
kimi, atılan güllənin biri onun cəsədini də parçaladı. Mən artıq getməkdən imtina etdim, körpəmin yanında ölüb 
qalmaq istəyirdim. Ağsaqqallar dedilər ki, burada qalsan, ermənilər diri tutub işgəncə verərlər. Artıq ağlımı, 
huşumu itirmişdim, yeriyə bilmirdim. Birdən camaatın arasında oğlum Teymuru görəndə elə bil nəyisə 
xatırladım, sanki duydum ki, bu uşaq mənə doğmadır. Görünür, analıq gücü buymuş, yenidən hərəkətə gəldim, 
oğlumu qucağıma alıb əl-ayağını hovurub isitmək istəyirdim. Bizimlə gələnlərin əksəriyyəti ya öldürüldü, ya da 
əziyyətlərə dözməyib canını tapşırdı. Bir neçə gündən sonra bizi Ağdama gətirdilər. Həyatımın sonrakı bir neçə 
ilini xatırlamıram. Oğlanlarımı qohumlarım saxlayırdı. Bir neçə il müalicə olunduqdan sonra yaddaşım bərpa 
oldu, ancaq gördüyünüz kimi, hələ də yaxşı danışa bilmirəm. Ancaq oğlanlarım yanımdadır.  

Qələmə aldı: 
 

R.RZALI, 
"Azərbaycan", 28 fevral 2008-ci il 
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Anar Ələkbərov: Xocalı faciəsinin unudulmaması üçün Heydər Əliyev Fondu 

əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir 
 
“Xocalı faciəsini miqyasına və qəddarlığına görə unutmaq mümkün deyil. Bu tarix xalqımızın qan 

yaddaşında həmişəlik həkk olunmuşdur. Heydər Əliyev Fondu 1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə Xocalıda 
baş vermiş hadisələri yeni nəslin həmişə yadda saxlaması üçün nə mümkündürsə etməyi özünün vətəndaşlıq və 
mənəvi borcu hesab edir və bundan sonra da əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir. Biz heç vaxt yol vermərik ki, 
Xocalı faciəsi unudulsun, biz dünya ictimaiyyəti tərəfindən bu hadisələri xalqımıza qarşı soyqırımı kimi qəbul 
edilməsinə nail olacağıq. Bu problemin geniş beynəlxalq rezonans qazanması üçün Heydər Əliyev Fondu qeyri-
kommersiya ictimai təşkilat kimi öz tərəfindən nə mümkündürsə edəcək”. Bu sözləri AzərTAc-ın xüsusi 
müxbirinə Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin təşəbbüsü ilə Moskvada keçirilmiş “Xocalı. 
16 il sonra” mövzusunda elmi-praktiki konfransda iştirak etmiş Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar 
Ələkbərov demişdir.  

Anar Ələkbərov onu da qeyd etmişdir ki, Fondun Rusiyadakı nümayəndəliyinin Moskvada Rusiya və 
Azərbaycan gənclərini, Rusiyanın aparıcı ali məktəblərinin tələbələrini cəlb etməklə xalqımızın tarixində faciəli 
səhifə olan Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümünə həsr edilmiş belə bir kütləvi tədbir keçirməsi çox vacib və 
əhəmiyyətlidir.  

O demişdir: “Azərbaycan reallıqlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün səyləri artırmaq barədə 
Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarını və dövlətimizin prioritetlərini nəzərə alsaq, bu gün Heydər Əliyev 
Fondunun əsas vəzifələrindən biri bu tapşırığın həyata keçirilməsidir. Fikrimcə, Fond bu gün həmin siyasəti 
layiqincə həyata keçirir, həm ölkə daxilində, həm də onun hüdudlarından kənarda böyük işlər görür. Məsələn, 
2007-ci ilin dekabr ayında Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın tapşırığı ilə Xocalı 
faciəsinin 16-cı ildönümünün qeyd edilməsinə hazırlıq işlərinə başlanmışdır. Keçən il Fond bu mövzuya həsr 
edilmiş bir neçə sərgi keçirmişdir, biz həmin sərgilərin keçirildiyi ölkələrin coğrafiyasını genişləndirərək bu işi 
davam etdirmişik. Məsələn bir neçə Avropa və ərəb ölkəsində həmin sərgilər vasitəsilə yerli ictimaiyyətə 1992-
ci ilin faciəli hadisələri barədə məlumat verilmişdir. Dünyanın bir sıra ölkələrində Xocalı faciəsinə həsr edilmiş 
fotosərgilər keçirilir, müxtəlif nəşrlər nümayiş etdirilir, dünya mətbuatı həmin faktları geniş ictimaiyyətin 
nəzərinə çatdırır. 2007-ci ildə Fond həm Bakıda, həm də bəzi başqa dövlətlərdə uşaq evlərində və internat-
məktəblərdə tərbiyə alan uşaqlar arasında “Xocalı uşaqların gözü ilə” mövzusunda müsabiqə keçirmişdir. Bu 
müsabiqənin qaliblərinin əl işləri Moskvada keçirilən tədbirdə təqdim olunmuşdur. Bundan əlavə, bu gün bir 
sıra ölkələrdə Heydər Əliyev Fondunun nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. Fondun nümayəndələri bu cür 
tədbirlər keçirilməsi üçün müxtəlif ölkələrə səfərlər etmişlər. Gələcəkdə biz bu işlərə daha çox qeyri-hökumət 
və qeyri-dövlət təşkilatlarını cəlb etməyə çalışacağıq. Bu tədbirlərin keçirildiyi ölkələrin kütləvi informasiya 
vasitələrinin bu mövzuya daha geniş diqqət yetirməsi lazımdır”.  

Anar Ələkbərov onu da qeyd etmişdir ki, Xocalı faciəsinə həsr edilmiş tədbirlərin keçirilməsi Fondun 
fəaliyyətində əsas yerlərdən birini tutan ümumi məqsəddir. Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru demişdir: 
“Moskvada, Rusiya Federasiyasının bütün ərazisində, eləcə də MDB üzvü olan digər ölkələrdə bu cür 
tədbirlərin keçirilməsi tariximizin düzgün və obyektiv anlamının bərpa edilməsi baxımından müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu faciəvi hadisələrin düzgün şərh edilməsi, onlara mənəvi-hüquqi qiymət verilməsi 
zəruridir. Məsələn, sərgilər dünyanın 30-a yaxın ölkəsində keçirilir. Fondun hazırladığı təqdimat materialları 
artıq dünyanın 60-dan çox ölkəsində yayılmışdır. Onların arasında bizim son nəşrlər – “Qarabağ reallıqları” 
seriyasından broşürlər də var. Bu broşürlər alman, ingilis və fransız dillərində artıq işıq üzü görmüş, ivrit dilinə 
tərcümə olunmuşdur. Biz həmin materialları Moskvada, elmi-praktiki konfransda yaymışıq. Fondun Azərbaycan 
XİN ilə birlikdə buraxdığı “Azərbaycana qarşı, onun mənəvi irsinə qarşı müharibə” adlı nəşrin yayılması üçün 
də fəal iş aparılır. Bu, özlüyündə çox nadir nəşrdir, çünki orada ermənilərin Azərbaycan ərazisində törətdiyi 
vandalizm aktları, abidələrimizin, Azərbaycana məxsus tarixi dəyərlərin, məzarlıqların məhv edilməsi haqqında 
təkzibedilməz faktlar və sübutlar gətirilir. Bu kitabda qədim coğrafi xəritələr də öz əksini tapmışdır. Kitaba 
müvafiq disklər, Xocalıya həsr edilmiş sənədli film və multimedia diski əlavə edilir. Bu gün həmin nəşr də 
Moskvada təqdim edilmişdir və mənə elə gəlir ki, bugünkü tədbirdə iştirak etmiş tələbələr daha artıq məlumat 
əldə edəcək və gələcəkdə bu nəşrləri RF-nin müxtəlif qurumlarında yayacaqlar. Belə tədbirlərin çox böyük 
əhəmiyyəti var. Azərbaycan XİN nümayəndəsi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi problemi 
ilə yaxından məşğul olan Tofiq Musayevin Xocalı faciəsinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransdakı məruzəsi 
də çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycandan olan bu cür mütəxəssislərin fikri Rusiya ictimaiyyəti üçün maraqlıdır. Bu 
siyasəti davam etdirmək və daim inkişaf etdirmək lazımdır, Azərbaycanın nümayəndə heyətləri müxtəlif 
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ölkələrə səfər etməli, ermənilərin xalqımıza qarşı təcavüzünün mənbələri və nəticələri barədə ictimaiyyəti 
məlumatlandırmalıdırlar”.  

AzərTAc 
28 fevral 2008-ci il 
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“Memorial” hüquq müdafiə mərkəzi dinc Xocalı sakinlərinin kütləvi qətliamı ilə 

əlaqədar başsağlığı vermişdir 
 
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin mətbuat xidmətindən AzərTAc-ın xüsusi müxbirinə bildirmişlər 

ki, “Memorial” Hüquq Müdafiə Mərkəzi ictimai qurumu Xocalı faciəsi ilə əlaqədar Azərbaycanın RF-dəki səfiri 
Polad Bülbüloğluna başsağlığlı məktubu göndərmişdir. Məktubda deyilir ki, “Memorial” Hüquq Müdafiə 
Mərkəzi erməni silahlı qüvvələrinin keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalı şəhərinə 
hücumu zamanı dinc sakinlərin kütləvi qətliamının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar faciə qurbanlarının qohumlarına 
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.  

Məktubu mərkəzin sədri, RF-nin İnsan hüquqları üzrə müvəkkili yanında Şuranın üzvü Oleq Orlov 
imzalamışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, tarix-maarifçilik cəmiyyəti kimi meydana gəlmiş “Memorial” Hüquq Müdafiə 
Mərkəzi fəaliyyətinin lap əvvəlindən insan haqlarının müdafiəsi məsələlərinə böyük diqqət yetirir, bu haqların 
kütləvi surətdə amansızcasına pozulması hallarını unutmamağa çağırır.  

 
AzərTAc 

28 fevral 2008-ci il 
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Azərbaycanın Yunanıstandakı səfirliyində Xocalı faciəsinin ildönümünə 

həsr olunmuş anma mərasimi keçirilmişdir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, Azərbaycanın Yunanıstandakı səfirliyində Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümünə 

həsr olunmuş anma mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə Yunanıstanda təhsil alan azərbaycanlı tələbələr də iştirak 
etmişlər.  

Faciə qurbanlarının xatirəsi birdəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra səfir Mirhəmzə Əfəndiyev Xocalı 
soyqırımının bəşəriyyət tarixində ən qanlı faciələrdən biri olduğunu bildirmiş, həmin gecə erməni millətçilərinin 
törətdikləri cinayətlər haqqında danışmışdır.  

Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının hər bir azərbaycanlının 
mənəvi borcu olduğunu vurğulayan səfir, Yunanıstanda təhsil alan azərbaycanlı tələbələri bu prosesdə fəal 
iştirak etməyə çağırmışdır.  

Səfirliyin Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü ilə əlaqədar hazırladığı məlumat Yunanıstanda akkreditə 
olunan xarici səfirliklərə, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinə, dövlət qurumlarına, qeyri-hökumət 
təşkilatlarına, ölkədəki kütləvi informasiya vasitələrinə göndərilmişdir.  

 
AzərTAc 

28 fevral 2008-ci il 
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Xocalı soyqırımı Konqresdə müzakirəyə çıxarılıb 

 
Amerikalı konqresmenlər ermənilərin törətdiyi soyqırımı barbarlıq adlandırıb 
XX əsrin ən böyük faciələrindən sayılan Xocalı soyqırımının ildönümü ABŞ Konqresində də anılıb. 

Nümayəndələr Palatasının Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həmsədri Solomon Ortis və qrupun üzvü Virciniya 
Foks ölkəmizin tarixinə qanlı hərflərlə yazılan bu faciə ilə bağlı bəyanatlarla çıxış ediblər. Demokrat S. Ortis 
faciənin tarixi ilə bağlı məlumat verərək 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ bölgəsinin Xocalı şəhərinin erməni qüvvələri tərəfindən dağıdıldığını diqqətə çatdırıb. Konqresmen 
hücumun acınacaqlı faktları barədə söz açaraq Xocalıda qətlə yetirilən 613 nəfərdən 106-sının qadın, 63-nün 
uşaq olduğunu xatırladıb. Bundan başqa 56 nəfər xocalılı xüsusi qəddarlıq və işgəncə ilə öldürülüblər. Faciə 
vaxtı 1275 nəfər isə əsir götürülüb, 150 nəfər itkin düşüb, 487 nəfər, onlardan 76-sı azyaşlı olmaq şərti ilə əlilə 
çevrilib. O cümlədən 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini itirib, 130-u isə ən azı bir 
valideynindən məhrum olub. Solomon Ortis Xocalı cinayətinə görə indiyədək heç kimin məsuliyyətə cəlb 
olunmadığını və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həll edilmədiyini bildirib.  

Şimali Karolina ştatının Konqresdəki təmsilçisi, respublikaçı Virciniya Foks isə Somali, Ruanda, 
Kamboca, Bosniya və Darfurda baş verən faciəvi hadisələrə Konqresin diqqətinin cəlb etdiyi halda, 1992-ci ildə 
Qafqazda baş verənlərdən az insanın xəbərdar olduğunu söyləyib. Onun sözlərinə görə, üstündən 16 il keçəndən 
sonra belə “Xocalı”  sözü Azərbaycan xalqı və bütün bölgə üçün ağrılı və kədərli xatirələrlə bağlıdır. O, ABŞ-ın 
“Hyman Rayts Votc”, Rusiyanın “Memorial” insan haqları təşkilatlarının hesabatlarına, həmçinin beynəlxalq 
KİV-lərin o zaman yazdıqlarına istinad edib. Xanım Foks 1993-cü ilin 29 noyabrında ABŞ hökumətinin yüksək 
səviyyəli rəsmisinin erməni işğalının nəticələrinə dair “Nyusuik” jurnalındakı aşağıdakı sitatını xatırladıb: 
“Hazırda gördüklərimiz qarşılarına gələn hər bir kəndin sistematik olaraq dağıdılmasıdır. Bu, barbarlıqdır”. 

Solomon Ortis də Xocalı qırğınına ayrıca hal kimi baxmağın tərəfdarı olmadığını dilə gətirib. Onun 
fikrincə, Xocalı şəhərində baş verənlər erməni hərbi qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ müharibəsi boyu dağıdıcı 
əməllərinə xas hərəkətlər olub.  

Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həmsədri Ortis ölkəmizin xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun bu 
yaxınlarda “Uol Strit Cornal” qəzetində çap edilən məqaləsinə istinad edərək Ermənistan ilə Azərbaycan 
arasında davam edən 14 illik atəşkəs dövründə erməni hərbi qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərini tərk etmədiyini 
deyib: “Sülh danışıqları prosesi tezləşdirilməlidir. Əks təqdirdə, status - kvonun saxlanılması baha başa gələr. 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli regional təhlükəsizlik və iqtisadi artımı təmin edə 
bilər”.  

ABŞ konqresinin üzvləri beynəlxalq ictimaiyyəti Xocalı qırğınına müvafiq münasibət bildirməyə, 
azərbaycanlılara qoşularaq bu faciəni anmağa çağırıb. Onlar dünya ictimaiyyətinin Xocalı haqqında əsl 
həqiqətləri bilməli və xatırlamalı olduğunu vurğulayıblar.  

ABŞ Konqresinin üzvləri Solomon Ortis  və Virginia Foks   Xocalı soyqırımın 16-cı ildönümü ilə bağlı 
Nümayəndələr Palatasının spikeri Nensi Pellosiyə müraciət ünvanlayıblar. 

 
“Yeni Azərbaycan”, 28 fevral 2008-ci il 
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ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universitetində “Xocalı: unudulmamalı faciə” adlı 

fotosərgi keçirilmişdir 
 
Bir şəkil min sözə dəyər. Bu zərbi-məsələ inananlar çoxdur. Xüsusilə də, hadisələrə soyuqqanlı 

skeptisizmlə yanaşan Amerikada. Lakin nüfuzlu Corc Vaşinqton Universitetində açılmış “Xocalı: unudulmamalı 
faciə” adlı fotosərgiyə tamaşa edənlər 16 il əvvəl ermənilərin Azərbaycan şəhərində törətdikləri qırğından 
dəhşətə gəldiklərini söyləyirdilər. Universitetin Türk Tələbə Assosiasiyasının təşkil etdiyi 3 günlük sərgidə 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanan fotoekspozisiya ilə yanaşı dünya mətbuatının Xocalı qətliamı haqda 
yazdıqlarını, soyqırımı qurbanlarının ağrılı xatirələrini şərhsiz əks etdirən kitabçalar təqdim olunmuş, 
azərbaycanlı məktəblilərin Xocalı faciəsi mövzusunda çəkdikləri rəsm əsərləri, videofilm nümayiş etdirilmişdr.  
Tələbə Assosiasiyasının vitse-prezidenti Əsra Aləmdar videofilmə baxandan sonra göz yaşlarını gizlədə 
bilmirdi: “Qətlə yetirilən o günahsız qadınları, uşaqları görəndə insanın içinin sızıldamaması mümkün deyildir. 
Vətənimiz Azərbaycanın, millətimizin yaşadığı ağrını biz də yaşayırıq”.  

Əsra Aləmdarın AzərTAc-a bildirdiyinə görə, Corc Vaşinqton Universitetində təşkil edilən fotosərgi 
amerikalıların böyük marağına səbəb olmuşdur. Təkcə birinci gün sərgiyə 200-ə yaxın adam baxmışdır.  
Sərginin sonuncu günü Montana Universitetinin professoru, tanınmış jurnalist Tomas Qolts məruzə etmişdir. 
Cənab Qolts demişdir: “Adətən, fevralda mən müxtəlif ölkələrdə bu mövzuda çıxış edirəm. Bunun da səbəbi 
var. Xocalı qırğınının qanlı nəticələrini gözləri ilə görən azsaylı xaricilərdən biri kimi, bu haqda danışmağı 
özümə borc bilirəm”. Jurnalist Xocalı qırğınından bir gün sonra Bakıda aldığı həyəcanlı xəbərlərə sübut 
axtarmaq üçün Ağdama gedib. Gördüklərini bütün çılpaqlığı ilə “Vaşinqton Post” qəzetindəki redaktorlarına 
göndərəndə materialın işıq üzü görməsi üçün xeyli çalışıb. Erməni mənbələrinə inanmağa adət edən ABŞ 
mediası onun məqalələrinə yer vermək istəmirdi. Tomas Qoltsun dediyinə görə, Xocalı haqda danışdığı üçün o, 
dəfələrlə ermənilərin qəzəbli çıxışlarının hədəfi olub.  

Tədbirdə daha sonra Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Yaşar Əliyev çıxış etmişdir. O demişdir ki, bu il 
Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi Nyu-Yorkda, Los-Ancelesdə, Hyustonda və ABŞ-ın digər böyük 
şəhərlərində anılır, erməni təcavüzünün qəddar siması haqda ölkənin ən yüksək tribunalarından danışılır. 
Bildiyiniz kimi ABŞ Koqnresinin iki üzvü faciə ilə bağlı bəyanat vermişdir. Çoxsaylı erməni əhalisi olan 
Kaliforniyanı təmsil edən daha bir Konqres üzvü də qısa bəyanatla çıxış edərək Xocalı faciəsini tanımışdır.  

 
AzərTAc 

29 fevral 2008-ci il 
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“Xocalı: unudulmamalı faciə” 

ABŞ-ın CORC VAŞİNQTON UNİVERSİTETİNDƏ  
FOTOSƏRGİ KEÇİRİLİB 

 
Bir şəkil min sözə dəyər. Bu zərbi-məsələ inananlar çoxdur. Xüsusilə də hadisələrə soyuqqanlı 

skeptisizmlə yanaşan Amerikada. Lakin nüfuzlu Corc Vaşinqton Universitetində açılmış “Xocalı: unudulmamalı 
faciə” adlı fotosərgiyə tamaşa edənlər 16 il əvvəl ermənilərin Azərbaycan şəhərində törətdikləri qırğından 
dəhşətə gəldiklərini söyləyirdilər. Universitetin Türk Tələbə Assosiasiyasının təşkil etdiyi 3 günlük sərgidə 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanan fotoekspozisiya ilə yanaşı dünya mətbuatının Xocalı qətliamı haqda 
yazdıqlarını, soyqırımı qurbanlarının ağrılı xatirələrini şərhsiz əks etdirən kitabçalar təqdim olunmuş, 
azərbaycanlı məktəblilərin Xocalı faciəsi mövzusunda çəkdikləri rəsm əsərləri, videofilm nümayiş etdirilmişdir.  
Tələbə Assosiasiyasının vitse-prezidenti Əsra Aləmdar videofilmə baxandan sonra göz yaşlarını gizlədə 
bilmirdi: “Qətlə yetirilən o günahsız qadınları, uşaqları görəndə insanın içinin sızıldamaması mümkün deyildir. 
Vətənimiz Azərbaycanın, millətimizin yaşadığı ağrını biz də yaşayırıq”. 

Əsra Aləmdarın AzərTAc-a bildirdiyinə görə, Corc Vaşinqton Universitetində təşkil edilən fotosərgi 
amerikalıların böyük marağına səbəb olmuşdur. Təkcə birinci gün sərgiyə 200-ə yaxın adam baxmışdır.  
Sərginin sonuncu günü Montana Universitetinin professoru, tanınmış jurnalist Tomas Qolts məruzə etmişdir. 
Cənab Qolts demişdir: “Adətən, fevralda mən müxtəlif ölkələrdə bu mövzuda çıxış edirəm. Bunun da səbəbi 
var. Xocalı qırğınının qanlı nəticələrini gözləri ilə görən azsaylı xaricilərdən biri kimi, bu haqda danışmağı 
özümə borc bilirəm”. Jurnalist Xocalı qırğınından bir gün sonra Bakıda aldığı həyəcanlı xəbərlərə sübut 
axtarmaq üçün Ağdama gedib. Gördüklərini bütün çılpaqlığı ilə “Vaşinqton Post” qəzetindəki redaktorlarına 
göndərəndə materialın işıq üzü görməsi üçün xeyli çalışıb. Erməni mənbələrinə inanmağa adət edən ABŞ 
mediası onun məqalələrinə yer vermək istəmirdi. Tomas Qoltsun dediyinə görə, Xocalı haqda danışdığı üçün o, 
dəfələrlə ermənilərin qəzəbli çıxışlarının hədəfi olub.  

Tədbirdə daha sonra Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Yaşar Əliyev çıxış etmişdir. O demişdir ki, bu il 
Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi Nyu-Yorkda, Los-Ancelesdə, Hyustonda və ABŞ-ın digər böyük 
şəhərlərində anılır, erməni təcavüzünün qəddar siması haqda ölkənin ən yüksək tribunalarından danışılır. 
Bildiyiniz kimi ABŞ Konqresinin iki üzvü faciə ilə bağlı bəyanat vermişdir. Çoxsaylı erməni əhalisi olan 
Kaliforniyanı təmsil edən daha bir Konqres üzvü də qısa bəyanatla çıxış edərək Xocalı faciəsini tanımışdır. 

 
“İki sahil”, 1 mart 2008-ci il 
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"Beynəlxalq təşkilatlar Xocalı soyqırımını çoxdan pisləməli idilər" 

Prezident yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru belə düşünür 
 

"BMT, Avropa İttifaqı və bu kimi digər beynəlxalq təşkilatlar Xocalıdakı qırğını Xocalının günahsız 
əhalisinin soyqırımı kimi çoxdan pisləməli idilər" - deyə Azərbaycan Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar 
Mərkəzinin direktoru Elxan Nuriyev hesab edir. Onun sözlərinə görə, Xocalı şəhərciyinin yüzlərlə müdafiəsiz 
əhalisinin qırğını Azərbaycan əhalisinə qarşı ən dəhşətli cinayətə çevrilib.  

E.Nuriyevin Türkiyənin "Todays Zaman" qəzetindəki məqaləsində deyilir ki, Xocalıdakı faciə regional 
geosiyasətə güclü təsir edib: "Türkiyə, İran, Rusiya regionda sonrakı qeyri-sabitliyə dair dərin təəssüflərini 
bildiriblər. Hətta bütün bu ölkələrdə Azərbaycan diasporu kütləvi etiraz aksiyaları təşkil ediblər. Etiraz 
aksiyalarında onlar yaşadıqları ölkələrin münaqişə zonasında qan tökülməsinin qarşısını almaları tələblərini 
nümayiş etdiriblər". Onun sözlərinə görə, hər bir ölkə müxtəlif addımlar atıb. Türkiyə öz sərhədlərini bağlayıb 
və ölkədə geniş əhali kütləsi hökumətin siyasətini tənqid etdikdən sonra, Ermənistanı iqtisadi blokadaya qoyan 
yeganə dövlətdir. İran Azərbaycan və Ermənistan arasında bir vasitəçi rolunu oynamaq üçün diplomatik 
tədbirlər görüb. Rusiya təcili şəkildə özünün 366-cı alayını ləğv edib və Dağlıq Qarabağdan bəzi hərbi 
texnikasını geri çağırıb.  

"Qətiyyətlə görünür ki, Xocalı faciəsi - Qafqazdakı günahsız əhalinin müasir dövrdə ən böyük 
qırğınıdır. Eyni zamanda, azərbaycanlılar və regionda yaşayan digər insanlar üçün "Xocalı" sözü, ağrı, qəm, 
rəhmsizlik sözü ilə eyni olub. Xocalı - müstəqil Azərbaycan tarixində ən faciəli səhifə və erməni təcavüzünün 
törətdiyi fəlakətin rəmzidir". Onun sözlərinə görə, dünya azərbaycanlıları Xocalı qurbanlarının xatirəsini yad 
edir və beynəlxalq cəmiyyətin, Ermənistanı insanlığa qarşı həyata keçirilən cinayətə görə cavab verməyə 
beynəlxalq cinayət tribunalına gətirəcəyi ümidi ilə yaşayır: "Müxtəlif dövlət strukturları və qeyri-hökümət 
təşkilatları Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzü pisləyiblər və erməni qüvvələri tərəfindən işğal olunan 
ərazilərin azad edilməsinə kömək ediblər. Böyük dövlətlər bilməli və yadda saxlamalıdırlar ki, insanlıq 
ləyaqətinə və azadlığına ehtiram və ədalət olmadıqda, doğru, uzunsürən və sabit sülh olmayacaq".  

 
“525-ci qəzet”, 1 mart 2008-ci il 
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Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi Kaliforniyada anılmışdır 

 
Azərbaycanın Los Ancelesdəki Baş konsulluğundan AzərTAc-ın xüsusi müxbirinə bildirmişlər ki, 

fevralın 29-da “Kaliforniya Universiteti Berkli”də Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümünə həsr edilmiş tədbir 
keçirilmişdir.  

Baş konsulluğun, Amerika-Azərbaycan Şurası və universitetin Türkdilli Tələbələr Assosiasiyası ilə 
birgə keçirdiyi tədbirdə Azərbaycan –Amerika Şurasının prezidenti Cavid Hüseynov və Tələbə Assosiasiyasının 
prezidenti Ulduz Berencfuruş erməni faşistlərinin dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı törətdiyi bu faciənin 
tarixindən bəhs etmişdilər. C.Hüseynov tədbirin keçirildiyi  universitetinin məzunu olan kaliforniyalı, tanınmış 
erməni terrorçusu və ASALA terrorist təşkilatının fəalı Monte Melkunyanın və onun dəstəsinin Azərbaycan 
əhalisinə qarşı törətdiyi vəhşiliklər barədə məlumat vermişdir. O, çıxışında, xüsusilə, ermənilərin ərazi iddiaları 
və  Xocalı ilə yanaşı Azərbaycan əhalisinə qarşı tarixi zorakılıq faktlarından bəhs etmişdir.  

Montana Universitetinin professoru Tomas Qolts Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilən bu qətliamı 
pisləmiş və Xocalıda baş vermiş vəhşiliklərin şahidi olanlarla söhbətlərindən danışmışdır.  

T.Qolts erməni hərbçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən bu vəhşiliklərin sırf dinc əhaliyə 
qarşı olduğunu və qəsdən həyata keçirildiyini bildirmişdir. T.Qolts acı tarixə baxmayaraq, Azərbaycanın bu gün 
inkişaf etdiyini bildirmiş və regionun liderinə çevrildiyinin qeyd etmişdir.  

Azərbaycanın Los Ancelesdəki Baş konsulu Elin Süleymanov bəyan etmişdir ki, Xocalı faciəsi 
Azərbaycan  xalqı üçün böyük zərbə idi. Baş konsul bu faciəni törədənlərin bu gün Ermənistanda hakimiyyətdə 
olduğunu bildirmiş və bunun çox böyük təəssüf doğurduğunu vurğulamışdır. Diplomat  faciəni törədən 
Ermənistan rəhbərliyini müharibə cinayətkarları kimi qiymətləndirmişdir.  

Xocalı qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.   
 

AzərTAc 
2 mart 2008-ci il 
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Vyanada Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü qeyd edilmişdir 

 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, martın 2-də Vyanada “Avstriya Atatürkçü Düşüncə 

Dərnəyi”ndə Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə bağlı anma mərasimi keçirilmişdir.  
Avstriyada yaşayan Azərbaycan və türk icmalarının nümayəndələri, hər iki ölkə səfirliklərinin 

əməkdaşları, avstriyalılar və mətbuat təmsilçiləri iştirak etdikləri mərasimin əvvəlində şəhidlərin xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilmiş, Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirilmişdir.  

Dərnəyin sədri Erol Güclü mərasimi açaraq, türk dünyasının ən acı səhifələrindən biri olan Xocalı 
soyqırımı haqqında məlumat verdikdən sonra və Xocalı faciəsinə həsr olunmuş film nümayiş etdirilmişdir.  

Çexiyada yaşayan soydaşımız professor Azər Kərimov “Xocalı soyqırımı və səbəbləri” mövzusunda 
geniş məruzə ilə çıxış etmiş, Xocalı faciəsinin məkrli erməni millətçilərinin və onların himayədarlarının 
Azərbaycan xalqına qarşı apardığı düşünülmüş etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin nəticəsi olduğunu 
bildirmişdir. Natiq, prezident seçkilərindən sonra xaotik durumun yarandığı Ermənistanın Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı yürütdüyü siyasətin güclü dövlət quruculuğuna malik və iqtisadi cəhətdən qüdrətli 
Azərbaycana qarşı çox da davam gətirməyəcəyinə və itirilmiş torpaqların tezliklə geri qaytarılacağına əmin 
olduğunu söyləmişdir.  

A.Kərimov sonda mərasim iştirakçılarını maraqlandıran sualları cavablandırmışdır.  
 

AzərTAc 
3 mart 2008-ci il 
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İsveç-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

İsveç parlamentinə müraciət qəbul etmişdir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, İsveç-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (İASAM) sədri 

Məmmədrza Ağapur İsveç parlamentinin xarici əlaqələr komissiyasının üzvü və Avropa İttifaqındakı 
nümayəndəsi Hans Linde ilə görüşmüşdür.  

Görüşdə İsveç-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır. Məmmədrza 
Ağapur ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşiliklər, terror aksiyaları və Xocalı soyqırımı barədə 
ətraflı məlumat vermişdir. İsveçli deputata İASAM-ın müraciəti, “Erməni terroru” adlı kitab, Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin 
surətləri, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşiliklərdən bəhs edən CD təqdim olunmuşdur.  

İsveç parlamentinə ünvanlanmış müraciətdə Xocalı faciəsinin soyqırımı faktı, Ermənistanın isə işğalçı 
dövlət kimi tanınması, doğma yurd-yuvalarından məcburi köçkün düşmüş bir milyondan çox azərbaycanlının 
torpaqlarına qayıtmalarında və münaqişənin sülh yolu ilə, dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində 
həllinə nail olunmasında səylərinin gücləndirilməsi xahiş olunur.  

 
AzərTAc 

4 mart 2008-ci il 
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Xocalı faciəsi xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımıdır 

 
İlham Abbasov 
Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə Akademiyasının direktor əvəzi, Baş ədliyyə müşaviri, prokurorluğun fəxri 
işçisi 

Faşistliyin, vəhşiliyin dərəcəsi yoxdur. Erməni işğalçılarının hərəkətləri məhz bunu sübut edir. 
 
Bəşər tarixi bir çox faciələrin şahidi olmuşdur: Xirosima, Naqasaki, Sonqmi, Xatın, azərbaycanlıların 

ermənilər tərəfindən soyqırımı, 1948-1952-ci illərdə azərbaycanlıların Ermənistanın tabeçiliyinə verilmiş doğma 
torpaqlarından deportasiya edilməsi, 20 Yanvar və s. faciələri. Xocalı faciəsi də bunlardan biridir.  
Hələ sovetlər dövründə çox adam Dağlıq Qarabağda Xocalı adlı bir yaşayış məntəqəsinin mövcud olmasını 
bilmirdi. Təəssüflər olsun ki, Xocalı yalnız 1992-ci ilin fevral ayının 26-da baş vermiş hadisələrlə Azərbaycan 
tarixində  «Xocalı faciəsi» adı ilə daha çox yadda qalan oldu.  

Bədnam qonşumuz olan «Ermənistan Respublikası»nın silahlı birləşmələri   1992-ci il fevralın 26-da 
Dağlıq Qarabağdakı erməni yaraqlıları və keçmiş sovet ordusunun Xankəndidəki 366-cı motoatıcı alayı ilə 
birləşərək Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağın Xocalı şəhərini sakinləri ilə birlikdə büsbütün 
məhv edərək, insanlığa silinməz ləkə olan soyqırımı aktını törətdi. Həmin faciə nəticəsində cəmi bir neçə saat 
ərzində 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca, yalnız azərbaycanlı olduğuna 
görə, qəddarcasına, dözülməz işgəncə verilməklə öldürülmüş, 487 nəfərə ağır xəsarət yetirilmiş, 1275 sakin – 
köməksiz qocalar, uşaqlar, qadınlar girov götürülərək ağlasığmaz zülmə, təhqirlərə və həqarətə məruz 
qoyulmuşlar. Erməni hərbçiləri törətdikləri bu fəhşiliklə kifayətlənməyərək, öldürdükləri insanların başlarının 
dərisini soymuş, müxtəlif əzalarını kəsmiş, körpə uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarınlarını 
yarmış, adamları diri-diri torpağa basdırmış və ya yandırmış, Xocalı şəhəri faktiki olaraq yerlə-yeksan 
edilmişdir. Hələ bu azmış kimi, belə bir ağır faciə xalqdan da gizlədildi.  

Həmin vaxt Xocalıda 613 nəfər dinc azərbaycanlı qəddarcasına qətlə yetirildiyi halda, rəsmi 
informasiya vasitələrilə yalnız iki Xocalı sakininin həlak olması barədə ictimaiyyətə yalan informasiya da 
ötürüldü. Bir anlığa təsəvvür edək ki, bütün ailə üzvləri öz isti yatağında yuxuda olarkən qəfildən divar yarılır 
və zirehli texnika otağa daxil olur, müxtəlif çaplı silahlardan atəş açılır və günahsız insanlar öz doğma evlərində 
qanlarına qəltan edilirlər. Özü də bu hadisə Azərbaycan Respublikası 1991-ci ilin oktyabr ayında, başqa 
sözlə,  tarixi dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra baş vermişdir. Əslində bu faciə təkcə Azərbaycan 
xalqına deyil, bütün insanlığa qarşı irimiqyaslı cinayət idi. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bu faciənin qarşısının 
alınması üçün respublikanın həmin dövrdəki rəhbərliyi tərəfindən nəinki zəruri tədbirlər görülmədi, faciə 
haqqında düzgün məlumatlar ictimaiyyətə çatdırılmadı, ondan gizlədildi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev, haqlı olaraq, müdrikcəsinə demişdir: «Bir hadisənin qarşısını almaq, o 
hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır». Bəli, həmin vaxtdan artıq 16 il 
keçməsinə baxmayaraq, hamını belə bir haqlı sual düşündürür: bu faciənin qarşısını almaq mümkün idimi?! 
Cavab birmənalıdır: Bəli. Əgər, sadə dildə desək, vaxtilə ümummilli lider Heydər Əliyevin çörəyini yemiş, 
rayon partiya komitələrinin birinci katibi kimi yüksək vəzifələr tutmuş, 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası 
Ali Sovetinin deputatlarının böyük əksəriyyətini təşkil edən vəzifə düşgünləri, öz vəzifə kreslolarının taleyini 
xalqın taleyindən yüksək tutaraq, xalqa yabançı mövqe tutan, Heydər Əliyevə qarşı əsassız hücumlar edərkən 
özlərini bitərəf saxlamağa çalışan, lakin bu zaman utandıqlarından sifətlərini kameradan gizlətməyə çalışan, 
yaxud özlərini yuxuluğa vuran şəxslər dahi şəxsiyyət, dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin respublika 
rəhbərliyinə qayıtmasına mane olmasaydılar, bu faciənin qarşısını almaq mümkün idi. Ölkəmizin ağır 
günlərində dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev respublika rəhbərliyində olsaydı, nəinki Xocalı faciəsinin, hətta 
bundan əvvəl baş vermiş 20 Yanvar faciəsinin, torpaqlarımızın 20%-nin itirilməsi, bir sözlə, xalqımızın başına 
zaman-zaman gətirilmiş digər faciələrin də, şübhəsiz ki, qarşısı alınmış olardı. 

Xocalı faciəsi kimi kütləvi və amansız qırğın aktı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə və ərazi 
bütövlüyünə qarşı yönəlmiş terror siyasətinin təzahürü olmaqla, təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütövlükdə 
insanlıq əleyhinə törədilmiş qəddar cinayət aktı idi. Erməni millətçiləri Xocalıda bu soyqırımı əməlini 
törədərkən doğma torpağını qəsbkarlara vermək istəməyən Azərbaycan xalqını qorxutmaq, onun mübarizə 
əzmini qırmaq və məhv etmək niyyəti güdmüşlər. Təəssüflər olsun ki, XX əsrin sonlarında «Ermənistan 
Respublikası»nın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd etməsinə, qonşu dövlətə torpaq iddialarını həyata 
keçirmək üçün işğalçılıq müharibəsi və etnik təmizləmə aparmasına, Xocalı soyqırımı kimi dəhşətli cinayəti 
törətməsinə dünya birliyi biganə yanaşmış, təcavüzkarın cilovlanması üçün təsirli beynəlxalq tədbirlər 
görməmişdir. Qəsbkar «dövlət» olan Ermənistan ətrafında yaradılmış bu cəzasızlıq mühitinin nəticəsidir ki, 
indiyədək ölkəmizin ərazisinin 20 faizi, yəni Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayon Ermənistan silahlı 
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qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş, bir milyondan çox azərbaycanlı yerindən-yurdundan didərgin salınmışdır. 
Erməni təcavüzü nəticəsində respublikamızın torpaqlarının 20 %-i işğal edilərək 900 yaşayış məntəqəsi zəbt 
edilmiş, 4366 sosial obyekt, 690 məktəb, 280 uşaq bağçası, 862 klub, 932 kitabxana, 1831 kino qurğusu, 855 
məktəbəqədər müəssisə, 656 poliklinika, ambulatoriya, aptek və digər tibb müəssisəsi, xalqın ibadət yeri olan 10 
məscid dağıdılmış, Ermənistandan qovulmuş soydaşlarımızın 380 kəndi ələ keçirilmiş və bütün var-dövləti 
orada qalmışdır.  Respublikamıza təxminən 50 milyard ABŞ dollarından artıq məbləğdə ziyan dəymişdir. Son 
vaxtlar kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə, Kəlbəcərdə olan qızıl yataqlarının Ermənistan 
tərəfindən qanunsuz istismar edilməsi, işğal olunmuş ərazilərdə kütləvi yanğınlar törədilməsini də nəzərə alsaq, 
Azərbaycana dəymiş 50 milyard ziyan ilbəil, aybaay deyil, günbəgün artır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 15 iyun 1993-cü il tarixdə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra, ölkə başçısı 
kimi, bütün xarici səfərlərində dövlət rəsmiləri, iş adamları, ictimaiyyətin, Azərbaycan diasporunun 
nümayəndələrilə görüşlərində yorulmaq bilmədən xəritə ilə əyani surətdə Qarabağ həqiqətlərini onlara çatdırmış 
və beynəlxalq aləmdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olması, bu ərazinin tarixən Azərbaycan 
torpaqları olması haqqında obyektiv fikrin formalaşdırılmasına çalışmışdır. Təsadüfi deyildir ki, ümummilli 
lider Heydər Əliyevin 15 iyun 1993-cü ildə hakimiyyətə  qayıdışından sonra Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisi 24 fevral 1994-cü ildə «Xocalı soyqırımı haqqında» qərar qəbul etmişdir. Qərarın 1-ci bəndinə əsasən, 
1992-ci il fevralın 26-da erməni təcavüzkarları tərəfindən törədilmiş, Azərbaycan xalqının milli faciələrindən və 
bəşər tarixinin qanlı səhifələrindən biri olan Xocalı faciəsinin hər il fevralın 26-da Xocalı Soyqırımı günü elan 
edilməsi qərara alınmış və bununla əlaqədar dünya azərbaycanlılarına müraciət qəbul edilmişdir.  
Həmçinin ümummilli lider Heydər Əliyevin «Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan 
edilməsi haqqında» 25 fevral 1997-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı saat 17:00-da Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində, Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq, sükut dəqiqəsi ilə 
qeyd edilməsi qərara alınmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin idarəçilik məktəbinin layiqli nümayəndəsi, 
onun məqsədyönlü, müdrik, uzaqgörən daxili və xarici siyasətinin davamçısı Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında xalqımız, işğal altında olan torpaqlarımızın sülh yolu ilə və 
beynəlxalq normalara uyğun azad olunmasına nail olacaqdır. Ölkə başçısı, cənab İlham Əliyevin dəfələrlə bəyan 
etdiyi kimi, torpaqlarımızın sülh yolu ilə azad olunması mümkün olmazsa, bu torpaqların müharibə yolu ilə geri 
qaytarılması xalqımızın ayrılmaz, təbii və konstitusion hüququdur. Bu günlərdə kütləvi informasiya 
vasitələrində dərc olunmuş məlumatdan görünür ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisi fevralın 26-da keçirilən 
toplantısında Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələni müzakirəyə çıxarmışdır. Bu isə bir daha onu göstərir ki, artıq 
qondarma Dağlıq Qarabağ problemi, onun tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı  ətrafında dünya ictimaiyyətində 
erməni lobbisinin yaratdığı buz qatı sındırılmış, Dağlıq Qarabağ həqiqətləri barədə dünya ictimaiyyətində 
düzgün informasiya formalaşmağa başlamışdır. 

İndi respublikamızın əhalisini bir sual ciddi düşündürür: xalqımızın düçar olduğu belə faciələrin bir 
daha baş verməməsi, dövlətçiliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi, ölkəmizin iqtisadi və hərbi qüdrətinin daha 
da yüksəldilməsi üçün nə etməli?! Cavab birmənalıdır: bunun üçün vətəndaş cəmiyyəti tam bərqərar olmalı, 
milli birliyə nail olunmalıdır. Buna isə ölkəmizdə hər cür şərait vardır. 
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Xocalı soyqırımı ilə bağlı yeni faktlar 

 
1989-cu ilin dekabrında Ermənistan ordusunun zabitləri Baqdasar Gevorkyan, Bano Siraderyan və 

Samvel Şarinyan SSRİ quru qoşunlarının 12-ci briqadasının tərkibində Əfqanıstanda döyüşmüş rus zabiti 
Vladimir Voronovla danışıqlar apararaq, onu sovet ordusunun xüsusi təyinatlı briqadalarında xidmət keçmiş 
könüllülərdən ibarət xüsusi təyinatlı qrup təşkil etməyə və bu qrupla Xocalıya hücum etməyə razı salıblar. 

 
Xocalıya hücumda xüsusi təyinatlı briqadalarda xidmət keçmiş 

rus könüllülərindən ibarət 150 nəfərlik qrup da iştirak edib 
 
Xocalı soyqırımı ilə bağlı yeni faktlar aşkarlanıb. Bu barədə APA-ya Azərbaycanın İşğal Olunmuş 

Ərazilərindəki Tarix və Mədəniyyət Abidələrini Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmayılov 
məlumat verib. Onun sözlərinə görə, araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Xocalıya hücumda Rusiyanın 366-cı 
motoatıcı alayı ilə yanaşı keçmiş SSRİ-nin xüsusi təyinatlı briqadalarında xidmət keçmiş könüllülərdən ibarət 
150 nəfərlik qrup iştirak edib. 

Eyni zamanda o da məlum olub ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağın hava dəhlizinə nəzarəti ələ keçirmək 
üçün Xocalı üzərinə hücumu hələ 1989-cu ildən planlaşdırıb. Belə ki, 1989-cu ilin dekabrında Ermənistan 
ordusunun zabitləri Baqdasar Gevorkyan, Bano Siraderyan və Samvel Şarinyan SSRİ quru qoşunlarının 12-ci 
briqadasının tərkibində Əfqanıstanda döyüşmüş rus zabiti Vladimir Voronovla danışıqlar apararaq, onu sovet 
ordusunun xüsusi təyinatlı briqadalarında xidmət keçmiş könüllülərdən ibarət xüsusi təyinatlı qrup təşkil etməyə 
və bu qrupla Xocalıya hücum etməyə razı salıblar. Vladimir Varonov 1990-cı ilin birinci rübündə artıq 150 
nəfərlik batalyonu təşkil edərək, döyüşə hazır vəziyyətə gətirib. Bu batalyonun qərargah rəisi tanınmış sovet 
kəşfiyyatçısı İvan Qukasov, onun yardımçıları isə Alik Petrosyan və Feliks Qeoxlyan təyin edildilər. 

Yeni yaradılmış xüsusi təyinatlı batalyonun döyüş komandirləri Qukosov, Sumbat Akopyan, Karen 
Gevorkyan olublar. Peşəkarlardan seçilmiş bu batalyonun partizan metodu ilə hərəkət cədvəlinə və hücum 
xəttinə Vladimir Vardanov və Vazgen Sərkisyan rəhbərlik edibdilər. 

Qeyd edək ki, Xocalı faciəsi 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri keçmiş 
SSRİ-nin Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalıya hücuma keçərək, günahsız insan-
ları qətliam edib. Faciə nəticəsində 613 dinc sakin qətlə yetirilib, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi 
amansızlıqla, işgəncələrlə öldürülüb, gözləri çıxarılıb, başları kəsilib, hamilə qadınların qarınları süngü ilə 
deşilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirib, 487 
nəfər yaralanıb (onlardan 76-sı uşaqdır), 1275 nəfər əsir götürülüb, 150 nəfər itkin düşüb, dövlətin və əhalinin 
əmlakına 01.04.1992-ci il tarixinə olan qiymətlərlə 5 mld. rubl dəyərində ziyan dəyib. 

 
“Paritet”, 15-16 aprel 2008-ci il 
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"Əli Xocalının qanına batan indi nazirdir" 

Səriyyə Müslümqızı: "Bu insanların heç biri İnterpolun axtarışında deyil” 
 
Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sərkisyan da sələfinin yolunu gedir. Sabiq prezident Robert Köçəryan 

da ətrafına Dağlıq Qarabağda "xüsusi xidmət" göstərmiş şəxsləri yığmışdı və müxtəlif vəzifələrə təyin etmişdi. 
Hazırkı prezident eynilə bu cür hərəkət edir. 

 
Törətdiyi əməllərə görə "DQR"-in müdafiə naziri vəzifəsi ilə mükafatlandırılan Serj Sərkisyan indi özü 

prezident olduqdan sonra yenə də "DQR" nazirini - Seyran Ohanyanı artıq Ermənistanın müdafiə naziri təyin 
etdi. Seyran Ohanyansa bizlərə yaxşı tanışdır. O, Xocalıda törədilən qətliamlarda birbaşa adı hallanan şəxsdir. 
Xocalı faciəsində iştirak etmiş bir adam indi rahatca nazir kreslosunda oturub, Azərbaycan hüquq-mühafizə or-
qanları isə Xocalı soyqırımı iştirakçılarının İnterpolun axtarışına verildiyini söyləyir. Əgər bu şəxs rəsmi vəzifə 
daşıyırsa, deməli, yeri-yurdu bəllidir. O zaman İnterpol onu niyə "tapa" bilmir? 

Xocalı faciəsinin şahidi, tanınmış publisist Səriyyə Müslümqızı isə bu qənaətdədir ki, Xocalı 
soyqırımında əli qana bulaşmış nə erməni, nə də rus zabitlərinin heç biri İnterpola verilməyib: 

- Əgər onlar həqiqətən İnterpolun axtarışına veriliblərsə, qoy açıq şəkildə bildirsinlər. Bu insanlar 
İnterpol tərəfindən axtarılırsa, harada olduqları hamıya bəllidir. Onları yaxalamaq asan bir işdir." Lakin mən 
belə düşünürəm və hadisələri məntiqi cəhətdən izləyərək belə qənaətə gəlirəm ki, bu insanların heç biri İnterpola 
verilməyib. Çünki Xocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları cinayət işi açsalar da, 
istintaq materialları toplansa da, məhkəmə prosesi keçirilməyib. Və bu şəxslər məhkəmənin hökmü ilə 
cinayətkar elan edilməyib. Mən istintaq materialları ilə tanış olmuşam, orada hər bir şey əksini tapıb. O 
cümlədən Xocalı soyqırımmda iştirak etmiş 51 nəfər rus və erməni zabitinin adları da. Onlardan biri də o zaman 
2-ci batalyonun komandiri olan Seyran Ohanyandır. Bu, istintaq materiallarında dəqiq qeyd edilib. Sonra o, 
"DQR"-in müdafiə naziri oldu, indi də Ermənistanın müdafiə naziridir. Ancaq istintaq materiallarında hər şey 
əksini tapsa da, heç kəs məsuliyyətə cəlb edilməyib. Məhkəmə qərarı olsaydı, Azərbaycan tərəfi bu şəxsləri 
nəinki İnterpolun axtarışına, Beynəlxalq Məhkəməyə və Beynəlxalq Hərbi Tribunala da verə bilərdi. Əslində 
verilməlidirlər. Çünki BMT-nin 260 saylı qərarı milli, irqi, dini ayrıseçkiliyə görə bir qrupun, millətin təqiblərə 
məruz qalmasını və məhv edilməsini soyqırım kimi qiymətləndirir. Ancaq bizdə rəsmi məhkəmə qərarı 
olmadığından əlimiz-qolumuz bağlıdır. Erməni qaniçənləri də rahatca vəzifə başındadırlar. Hələ də istintaq 
materialları əsasında məhkəmə prosesi icra edilmir, cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb edilmir, azadlıqda gəzirlər. 
Bunun bir səbəbi də Milli Məclisin Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanımamasıdır. Türkiyə Böyük Millət Məclisi 
Xocalı faciəsini rəsmən soyqırım kimi tanıdı, ancaq bizimkilər hələ də tanımır. Bəyanat başqa şeydir, soyqırım 
haqqında qərar başqa. Bu cür hüquqi sənəd kasadlığı cinayətkarların rahat yaşamasını təmin edir. 

 
Məlahət 

“Şərq”, 18 aprel 2008-ci il 
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Xocalı soyqırımının əsl hüquqi-siyasi qiyməti verilməyib. 

ŞAMİL SABİROĞLU: "SOYQIRIMA ELƏ QİYMƏT VERİLMƏLİDİR Kİ,  
BİZ ONUNLA DÜNYAYA ÇIXA BİLƏK" 

 
Azərbaycan xalqının başına gətirilən fəlakətlərlə bağlı bu günədək beynəlxalq ictimaiyyətdə təbliğat 

aparılsa da, yetərli deyil. Əslində, soyqırıma məruz qalan xalq azərbaycanlılar olsa da, erməni diasporu, ermə-
ni lobbisi qondarma "erməni soyqırımı"nı bu gün də təbliğ etməkdədir. "Xocalı soyqırımını tanıtma" ictimai bir-
liyinin də yaranma zərurəti xalqımızın başına gətirilən fəlakətlərin təbliğindən irəli gəlir. Ötən ilin noyabrında 
dövlət qeydiyyatından keçən təşkilat erməni faşistləri və onların havadarları tərəfindən törədilən Xocalı soyqırı-
mını dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmağı əsas məqsəd hesab edir. Təşkilatın sədri Şamil Sabiroğlu ilə 
söhbətimizdə bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq.  

- Şamil müəllim, necə hesab edirsiniz, Xocalı soyqırımı haqqında beynəlxalq aləmdə kifayət qədər təb-
liğat apara bilmişikmi?  

- Xocalı XX əsrdə üç dəfə yandırılıb. 1905, 1918 və 1988-ci illərdə Xocalıda dinc sakinlərə divan tutu-
lub. 1988-ci ilin sentyabrında ermənilər Xocalıya hücum etmişdilər. Lakin həmin vaxt xocalılar mətanətlə döyü-
şərək düşmənin hücumunu dəf etmişdi. Dəfələrlə təbliğat aparılırdı ki, xocalılar şəhəri tərk etsinlər. Əhali sona 
qədər müqavimət göstərsə də, sonda soyqırımla üzləşdi. Azərbaycan Parlamentinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı 4 
qərarı olub. Ancaq təəssüf ki, indiyədək Xocalı soyqırımının əsl hüquqi-siyasi qiyməti verilməyib. Dünyada Xo-
lokost qurbanlarının xatirəsi daima yad edilir. Belarusda Xatın kəndi var. Həmin kənddəki faciə haqqında məlu-
matı olmayan çox az adam tapmaq olar. Lakin Xocalı faciəsinin baş verməsindən 15 il keçsə də, biz bu faciəni 
kifayət qədər dünyada tanıda bilməmişik. Təşkilatımızın yaradılmasında məqsəd də beynəlxalq təşkilatlar, xarici 
ölkələrin parlamentləri tərəfindən bu soyqırıma hüquqi qiymət verilməsinə nail olmaqdır. Düzdür, indiyədək də 
Xocalı faciəsinin əsl mahiyyətinin çatdırılması üçün təbliğat aparılıb. Amma həmin işlər pərakəndədir və vahid 
bir mərkəzdən idarə edilməsinə ehtiyac var.  

- Soyqırımın mahiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün hansı tədbirlərin görülməsi zəruri-
dir?  

- Artıq Azərbaycanın kifayət qədər maliyyə imkanları var. Ölkə Prezidenti də dəfələrlə vurğulayıb ki, 
büdcəmiz günü-gündən artır və bu dövlətçiliyin inkişafına yönəldilir. Azərbaycan xalqı öz başına gətirilən fəla-
kətlər haqqında kifayət qədər məlumatlıdır. Ölkə daxilində keçirilən tədbirlərdə özümüz deyib, özümüz eşidirik. 
Niyə bu gün Almaniyada, Fransada, İtaliyada, digər ölkələrdə birgə tədbirlər keçirilməsin? Axı bütün Fransa 
xalqı pis ola bilməz. Azərbaycan xalqının başına gətirilən fəlakətlərlə bağlı dünya ictimaiyyətinə məlumat çat-
dırmaq üçün özümüz iş aparmalıyıq. Xocalı faciəsinin, digər faciələrin də dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 
üçün dövlət ictimai təşkilatlara köməklik göstərməli və müvafiq işlər görməlidir.  

- "Xocalı soyqırımını tanıtma" ictimai birliyi bununla bağlı konkret tədbirlər planı hazırlayıbmı?  
- Hazırda bizim təşkilatın maddi-texniki bazası yoxdur. Xeyli müddətdir yaradılmasına baxmayaraq, bu 

günədək təşkilatın hesabına vəsait köçürülməyib. Yeri gəlmişkən bildirim ki, Beynəlxalq Bankın Binəqədi filia-
lında hesab nömrəmiz açılıb (Beynəlxalq Bankın Binəqədi filialı SWİFT CODE: İBAZAZ2X, kod:805584, VÖ-
EN: 9900001881, müxbir hesabı: 0137010002944, SWİFT CODE: İBAZAZ2X, təşkilatın VÖEN-i: 
1401260871, hesablaşma hesabı: BİN935110 AZN 3308-05). Amma təşkilatın sıralarında ürəyində vətən mə-
həbbəti, millət sevgisi olan insanların sayı çoxdur. Biz onların gücündən istifadə edib Xocalı soyqırımını dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Soyqırımın tanıdılması ilə bağlı xüsusi təklifimiz var. Birincisi, Xocalı soyqırımı-
na hüquqi-siyasi qiymət verilsin. Üzümü millət vəkillərinə tutub müraciət edirəm ki, Xocalı soyqırımına elə hü-
quqi-siyasi qiymət verilsin ki, biz onunla dünyaya çıxa bilək. İkincisi, xocalıların statusu dəqiqləşdirilsin. Üçün-
cüsu, faciə baş verən gün milli matəm günü kimi qeyri-iş günü elan edilsin. Dördüncüsü, Şəhidlər Xiyabanında 
Xocalı faciəsi ilə bağlı muzey yaradılsın. Çünki ölkəyə gələn qonaqların hamısını "Xocalı harayı" abidəsinə 
aparmaq olmur. Amma ölkəyə gələn bütün rəsmi nümayəndələr Şəhidlər Xiyabanına gedir. Beşincisi isə, Xocalı 
faciəsinin törədilməsində əli olanların hamısı, Robert Köçəryan başda olmaqla beynəlxalq məhkəməyə verilsin. 
O vaxtdan Hərbi Prokurorluq istintaq aparır. Lakin bu günədək istintaq hərəkətləri başa çatdırılmayıb. Düzdür, 
başadüşüləndir ki, mövcud vəziyyətlə bağlı müəyyən çətinliklər var. Amma əldə olan faktlarla da beynəlxalq 
məhkəmələrə müraciət etmək olar. Təşkilatımızın bununla bağlı layihələri var. Həmin layihələri ehtiyac olsa, 
müvafiq qurumlara təqdim edə bilərik. Xocalı faciəsinə hüquqi-siyasi qiymət verilməsi ilə bağlı Prezident Apa-
ratı və Milli Məclisə müraciət etmişik.  

- Birliyin adından bu günədək siz hansı tədbirləri həyata keçirmisiniz?  
- Xocalı soyqırımı ilə bağlı orta məktəblərdə, ali təhsil ocaqlarında, hərbi hissələrdə müəyyən tədbirlər 

keçirməyi planlaşdırırıq. Lakin bir çox hallarda müəyyən qüvvələr buna mane olmağa çalışır. Hərbi hissələrdə 
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tədbir keçirilməsi ilə bağlı müraciətimizi müdafiə naziri müsbət dəyərləndirsə də, tədbirin reallaşması mümkün 
olmadı. Qeyd etdiyim kimi bizim əsas məqsədimiz soyqırımın mahiyyətini düzgün çatdırmaqdır. Hələ indiyə-
dək Xocalı faciəsi ilə bağlı həlak olanlar barədə dəqiq rəqəm yoxdur. Rəsmi məlumatlara görə, soyqırım zamanı 
613 nəfər həlak olub. Ancaq həmin vaxt ən azı 1500 insan dünyasını dəyişib. Rəsmi mənbələr bildirir ki, açıqla-
nan rəqəm Xocalıda qeydiyyatda olanlarla bağlıdır. Lakin faciə günü şəhərdə qonaq olan, iş üçün gələn insanlar 
da var idi. Soyqırım ərəfəsində Ağdam rayonuna 2000 tabut gətirilmişdi. Bir neçə gün sonra onlardan bir dənəsi 
də qalmamışdı. Xocalı faciəsi zamanı itkin düşən xeyli insanlar var idi. Bəs onların taleyi necə oldu? Faciənin 
ilk dövründə yayılan rəsmi məlumatda iki nəfərin həlak olması göstərilirdi. Sonradan bu rəqəm artdı. Amma he-
sab edirəm ki, görəcəyimiz işlər hələ çoxdur. Biz vətəndaşlarla görüşüb orada həlak olanların sayını dəqiqləşdir-
məliyik. Bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, Xocalıda rəsmi 9 min deyilsə də, əslində 12 minə yaxın insan yaşa-
yıb.  

- Qarşıda hansı tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur?  
- Ölkə başçısı dəfələrlə vurğulayır ki, biz son anı gözləyirik. Həmin "son" tükənməz ola bilməz. Buna 

görə də vaxtdan istifadə edib Xocalı soyqırımı ilə bağlı kifayət qədər təbliğat aparılmalıdır. Heydər Əliyev Fon-
du bir istiqamətdə xeyli iş aparır. Lakin nəyə görə ümummilli məsələlərdə yük ancaq bir qurumun üzərinə düş-
məlidir? Digər təşkilatlar da bu istiqamətdə öz köməyini göstərməlidir. Aprelin 24-də Beynəlxalq Mətbuat Mər-
kəzində beynəlxalq təşkilatlar, dövlət qurumları, millət vəkilləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin iştira-
kı ilə dəyirmi masa keçirəcəyik. Həmin tədbirdə də ermənilərin əsl üzünün açılmasına cəhd göstərəcəyik. Türki-
yə dövləti də dəfələrlə vurğulayıb ki, arxivlər açılsın və kimin soyqırma məruz qaldığını beynəlxalq ictimaiyyət 
görsün. Bununla bağlı biz də öz üzərimizə düşən işləri görməyə çalışırıq.  

 
Xalid 

“Üç nöqtə”, 24 aprel 2008-ci il 
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Avropa Komissiyası Xocalı soyqırımını pisləyib 

 
KOMİSSİYANIN PREZİDENTİ XOCALIDA QANLI AKTIN HƏYATA KEÇİRİLDİYİNİ 

ETİRAF EDİB 
Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümü ilə əlaqədar Benilüks Azərbaycan Təşkilatları Əlaqələndirmə Şurası 

(BATƏŞ) tərəfindən Ermənistanın Belçikadakı səfirliyi və Avropa Komissiyası (AK) qarşısında təşkil olunan 
kütləvi etiraz aksiyası zamanı faciənin Avropa institutları tərəfindən rəsmən soyqırımı kimi tanınması barədə 
AK-nın rəsmi nümayəndəsinə ünvanlanan tələb-bəyanata cavab verilib. Azərbaycanın Belçika və Lüksemburq 
üzrə səfirliyinin, Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyin birinci katibi, BATƏŞ-in fəxri prezidenti Fuad 
Hümbətovun APA-ya verdiyi məlumata görə, Avropa Komissiyası tərəfindən BATEŞ-ə ünvanlanan məktubda 
Azərbaycanın Xocalı şəhərində həqiqətən də faciənin, qanlı aktın, insanlıq dramının törədildiyi Avropa 
Komissiyasının prezidenti Xose Manuel Barrossonun adından açıq ifadə edilib. "Beləliklə, Avropa Komissiyası 
kimi mötəbər beynəlxalq qurumun rəsmi məktubunda indiyədək ilk dəfə olaraq Xocalı faciəsi barədə daha 
obyektiv ifadələr işlədilib" - deyən F.Hümbətovun sözlərinə görə, məktubda Avropa Komissiyasının dəfələrlə 
bütün müharibə və zorakılıq aktlarını, o cümlədən müraciətdə qeyd edilən hadisə kimi aktları pislədiyi 
vurğulanıb: "Xocalıda baş vermiş faciəvi faktlar bizə hər gün xatırladır ki, müharibə hər iki tərəfdə çəkilmiş 
əzablar, insan itkiləri, fəryadlar deməkdir. Məhz bu səbəbdən Avropa Komissiyası münaqişələrin danışıqlar və 
bütün tərəflər arasında dialoq yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də bu qəbildən istisna 
deyil. Biz gələcəkdə də bütün imkanlardan istifadə edərək, tərəfləri münaqişənin tez bir zamanda və sülh yolu 
ilə həllinə nail olmağa çağıracağıq".  

F.Hümbətov məktubu şərh edərək bildirib ki, artıq Xocalı faciəsinin tədricən bəşəriyyət əleyhinə 
cinayət və soyqırımı kimi tanınmasına başlanılıb: "Biz bu tanıtım işini təkcə hər ilin fevral ayında deyil, 
sistematik olaraq hər gün həyata keçirməliyik".  

 
“525-ci qəzet”, 14 may 2008-ci il 
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Xocalı soyqırımı ilə bağlı TBMM-ə qanun layihəsi təqdim olunub 

Sənəddə 26 fevralın Xocalı Soyqırımını Anma Günü olaraq qəbul edilməsi təklif edilir 
      
Bu ayın əvvəlində 26 fevralın Xocalı Soyqırımını Anma Günü olaraq qəbul edilməsi haqqında qanun 

layihəsi və izahıyla birlikdə Türkiyə Böyük Millət Məclisi başqanlığına təqdim olunub. İzahatı diqqətinizə 
çatdırırıq. 

     "Qarabağ savaşı sırasında, 25 fevral 1992-ci il tarixdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki 
Xocalı şəhərində tarixi müttəfiqləri rusların 366-cı piyada alayından dəstək alan ermənilər azərbaycanlılara qarşı 
soyqırım törətdilər. 

     Ermənilər Xocalının giriş və çıxış yollarını qapadıb azərbaycanlı mülki şəxsləri 25 fevral gecəsi 
qətliama məruz qoydular. Ermənilər silahsız mülki əhalini-uşaq, qadın, qoca və gənc ayrı-seçkiliyi qoymadan   
qətlə yetirdilər. 

Rəsmi məlumatlara görə o gecə 613 kişi qətl olunub. Bunlardan 83 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın 
qəddarlıqla, işgəncələrlə öldürülüb. Bundan başqa, 487 nəfər ağır yaralandı və 1275 nəfər isə əsir götürülüb, 
qalan əhali çətinliklə yalnız canını qurtara bilib. 26 uşaq tamamən və 130 uşaq isə qismən yetim qalıb. 
Ermənilər şəhidləri xüsusi qaniçənliklə, gözlərini oyaraq, başlarının dərisini soyaraq və bədənlərinin müxtəlif 
orqanlarını kəsərək öldürüb. Kiçik uşaqların gözləri oyulub, hamilə qadınların qarınları yırtıb və insanlar diri-
diri torpağa basdırılıb. Hətta şəhidlərin bir çoxunun cəsədləri yandırılıb. 

     Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1948-ci il tarixli "Soyqırımın Qarşısının Alınması və 
Cəzalandırılması Konvensiyası"na görə soyqırım, "irq, siyasi görüş, din, sosial durum, ya da başqa hər hansı bir 
fərqli özəllikləri ilə digərlərindən ayırd edilən bir topluluq və ya topluluqların üzvlərinin məhv edənlərin 
maraqları baxımından önəmli sayda və sistemli şəkildə yox edilmələridir. 

     Beynəlxalq Cəza Məhkəməsinin Roma statusunun 6-cı maddəsinə görə soyqırım bir millətin, etnik, 
dini bir qrupun və ya bir irqin hamısının və ya bir bölümünü yox etmək məqsədilə həyata keçirilən 
davranışlardır. Bu davranışlar bir qrupun üzvlərini öldürmək, bir qrup üzvlərinə ciddi fiziki və ya zehni zərər 
vermək, bir qrup üzvlərinin yaşam şərtlərinə məhv etmə məqsədli zərər vermə, bir qrupdakı doğumları qəsdən 
əngəlləmək, bir qrupun uşaqlarını zorla başqa bir qrupa transfer etməkdir. 

     Roma statusunda yer alan bu hökm 2004-cü ildə çıxarılan 5234 saylı "Türk Cəza Qanun"un 
"beynəlxalq cinayətlər" başlığı altındakı 76-cı maddəsində eyni şəkildə yer alıb və Türk Hüquq Sistemində 
əksini tapıb. Yuxarıdakı hüquqi hökmlər diqqətə alındığında Xocalı şəhərinə hücumların "Memorial və İnsan 
Haqları Təşkilatı kimi beynəlxalq insan haqları qurumlarının bildirdiklərinə görə Ermənistanın dövlət siyasəti 
olaraq sistematik şəkildə bir qrupu yox etmək məqsədi daşıdığı, Hücumların ertəsi günü çəkilən foto və video 
görüntülərə baxıldığında bir qrup üzlərinə ciddi fiziki və ya zehni zərər vermək davranışların olduğu, Əhalisinin 
sayı 6000 nəfər olan Xocalı şəhərinin hücum nəticəsində boşaldıldığı diqqətə alınırsa, bir qrup üzvlərinin yaşam 
şərtlərini məhv etmək məqsədi güdən zərər vermək addımları açıq şəkildə görünür". 

     Azərbaycan Milli Məclisi 1994-cü ildə Xocalıda yaşanan qətliamı "soyqırım" olaraq qəbul edib. 
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvləri olan Albaniya, Azərbaycan, Böyük Britaniya, Bolqarıstan, 
Lüksemburq, Makedoniya, Norveç və Türkiyənin yayımladığı 324 saylı Avropa Şurasının qətnaməsində 
"Ermənilər bütün xocalıları qətlə yetirdilər, bütün şəhəri dağıtdılar" ifadəsi keçib. 

     Göstərdiyimiz səbəblər qanun təklifinin vacib olduğunu göstərir. 
     Təklif olunan qanun layihəsi belədir: "26 Fevral Gününün Xocalı Soyqırımını Anma Günü olaraq 

qəbul edilməsi haqqında qanun". 
     Maddə 1- Hər il 26 fevral Xocalı Qətliamını Anma Günüdür. Anılan gündə dövlət və ictimai 

təşkilatları başda olmaqla xalqımızın və sivil toplum qurumlarının iştirakıyla anma mərasimləri düzənlənir. 
      Maddə 2- Bu qanun yayımlandığı tarixində qüvvəyə minir. 
      Maddə 3- Bu qanun hökmlərini Nazirlər Kabineti yerinə yetirir. 

 
Göytürk 

“Xalq cəbhəsi”.-2008.-18 iyul.-N129.-S.1-3. 
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Vesna Krnivets: Xocalı faciəsi təkrarlanmamalıdır 

 
AzərTAc xəbər verir ki, noyabrın 4-də Gənclər üçün  Təhsil Mərkəzi sosial dəyişikliklərdə 

fotoşəkillərin roluna həsr olunmuş “Gənclər və media” mövzusunda seminar keçirmişdir.  
Seminarı aparan sloveniyalı foto-art professoru Vesna Krnivets Fotoqraflar İttifaqının dəvəti ilə Azərbaycana ilk 
dəfə 2002-ci ildə gəlmişdir. O, həmin vaxt çadır şəhərciklərinə getdikdən və orada doğma yurd-yuvalarından 
didərgin salınmış qaçqınların və məcburi köçkünlərin ağır həyat şəraiti və məişəti ilə əyani tanış olduqdan sonra 
dünya ictimaiyyətini öz Vətənində köçkünə çevrilmiş insanların acınacaqlı vəziyyəti ilə tanış etmək qərarına 
gəlmişdir.  

Bu, onun ölkəmizə dördüncü səfəridir. Vesna Krnivets 2006 və 2007-ci illərdə də Azərbaycanda 
olmuşdur və hər dəfə də Azərbaycan qaçqınlarının və məcburi köçkünlərinin həyatı, Xocalı faciəsi barədə yeni 
təfərrüatları öyrənmiş, həmin fotosənədlər əsasında planetimizin müxtəlif guşələrində fotosərgilər təşkil 
etmişdir. Budəfəki səfərdən məqsəd fotosənədlərin köməyi ilə qaçqınlar, məcburi köçkünlər barədə informasiya 
yaya, gəncləri birləşdirə, onların köməyə ehtiyacı olanlara yönəldilmiş fəaliyyətini genişləndirə biləcək çevik 
qrup yaratmaqdır. Xanım Krnivets elə bir layihə yaratmaq arzusundadır ki, həmin layihə təkcə bütün dünyada 
sülhü yaymaqla məhdudlaşmasın və Azərbaycan gənclərinin dünyanın hər yerindən olan yaşıdları ilə sıx 
qarşılıqlı əlaqə saxlamalarına imkan vermiş olsun.  

V.Krnivets demişdir ki, Sloveniyada Azərbaycanın Gənc Dostları Assosiasiyası fəaliyyət göstərir. 
Qrupun vəzifəsi Xocalı qətliamına bənzər faciənin təkrar olunmaması üçün dünyanı zorakılığa qarşı mübarizədə 
sıx birləşdirməyə çalışmaqdır.  

 
AzərTAc 

4 noyabr 2008-ci il 
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Türkiyədə Xocalı faciəsi ilə bağlı film çəkiləcək 

 
Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi maddi və mənəvi dəstək verməyə hazırdır 

 
Türkiyəli rejissor Korhan Yurtsevər Xocalı soyqırımı ilə bağlı film çəkəcək. Aldığımız məlumata görə, 

filmin ssenari müəllifləri də Korhan Yurtsevərin özüdür. Film Türkiyədə çəkilib hazırlanacaq. Xocalı soyqırımı 
ilə bağlı fikirlərini söyləyən türkiyəli rejissor "Ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırım məni dərindən 
sarsıtdı" - deyə bildirib. Rejissor 8 aylıq hamilə qadının ağaca bağlanıb qarnının kəsildiyi səhnələrini 
gördüyünü, bunun qəti şəkildə insanlıq normalarına sığmadığını da xüsusi şəkildə vurğulayıb. 

"Filmin çəkilməsi Xocalı qətliamında həyatını itirən türk qardaşlarımızın məzarında rahat yatmasi üçün 
lazımdır. Bu film ermənilərin yuxusunu qaçıracaq" - deyən filmin rejissoru Xocalı faciəsini türk xalqına qarşı 
olan soyqırım kimi dəyər diqqət yönəltməsini arzulayır. Xatırladaq ki, filmdə Türkiyə və Azərbaycandan olan 
aktyorlar yer alacaq. Film Türkiyə və Azərbaycan ərazilərində çəkiləcək. Yurtsevər Azərbaycanın dövlət 
qurumlarından heç kimin filmlə maraqlanmadığını deyib: "Film hər mənada mənim şirkətimin məhsulu olacaq. 
Azərbaycan dövlətinin mənəvi dəstəyinə isə hər zaman ehtiyacım var. Maddi baxımdan heç bir sıxıntımız 
yoxdur. Ancaq yardım etmək istəyənlər olduğundan da xəbərim var. Adını açıqlamaq istəmirəm, ancaq neft 
işləri ilə məşğul olan bir dost mənə dedi ki, bu filmin çəkilişi üçün nə lazımsa, etməyə hazıram". 

Xocalı faciəsi ilə bağlı filmin Türkiyədə çəkilməsi həqiqətən təqdirəlayiqdir. Bu, bir daha sübut edir ki, 
dövlətlər arasında qardaşlıq münasibəti mövcuddur. Yurtsevərin filmin çəkilişi ilə bağlı Azərbaycanın dövlət 
qurumlarının heç birinin maraqlanmaması fikrinə gəlincə, bu məsələ bizləri də narahat etdi. Maraqlandıq görək, 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Türkiyədə çəkiləcək Xocalı filmindən xəbəri varmı? Ümumiyyətlə, nazirlik 
filmin çəkilişi üçün lazım olan köməkliyi göstərirmi? Suallarımızı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat 
katibi İntiqam Hümbətov cavablandırdı: "Türkiyədə belə bir filmin çəkilməsi təbii ki, təqdirəlayiqdir. Film 
barədə məlumat Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə daxil olmayıb. Əgər filmin yaradıcı heyəti, rejissoru 
nazirliyə müraciət edərsə, təbii ki, lazım olan köməkliyi göstərməyə hazırıq. Xocalı faciəsinin ağrıları hələ də 
bitməyib. Bu faciənin dünyaya tanıdılması istiqamətində atılan hər bir addıma dəstək durmağımızdan kimsənin 
şübhəsi olmasın. Filmin yaradıcı heyəti, rejissoru tərəfindən hələ ki nazirliyə heç bir müraciət olunmayıb. Təbii 
ki, rəsmi müraciət olunsa, biz də maraqlı tərəf kimi həm maddi, həm də mənəvi dəstək göstərə bilərik". 

Cəmil Quliyev isə türk rejissorun Xocalı faciəsi ilə bağlı yaxşı kino çəkəcəyinə şübhə ilə yanaşır 
Eyni sualla kinodramaturq, ssenarist Eldəniz Quliyevə də müraciət etdik. Suallarımızı cavablandıran 

E.Quliyev "Biz bir müddət öncə "Xocalı harayı" adlı film çəkdik. Nədənsə, bu kimi filmlərin çəkilməsinə 
laqeyd münasibət hiss olunur. Əslində Qarabağ faciəsi hər birimizin dərdidir. Bu faciəyə hər birimiz daha həssas 
yanaşmalıyıq. Əgər Türkiyədə Xocalı faciəsi ilə bağlı film çəkilirsə, bunu yalnız alqışlamaq lazımdır. Eyni 
zamanda istər maddi, istərsə də mənəvi dəstəyi-mizi əsirgəməməliyik. Hesab edirəm ki, Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi bu gün sözün həqiqi mənasında iş görən bir nazirlik kimi diqqət çəkməyə başlayıb. Düşünürəm ki, 
əgər filmin yaradıcı heyəti və ya rejissoru tərəfindən nazirliyə müraciət olunsa, onlar dəstəklərini əsirgəməzlər" 
bildirdi. 

Kinoarxivin rəhbəri Cəmil Quliyev isə türk rejissorunun Xocalı faciəsi ilə bağlı yaxşı kino çəkəcəyinə 
şübhə ilə yanaşır. Bir neçə türk rejissorunun ssenarisi əsasında çəkilən filmləri izlədiyini söyləyən C.Quliyev 
bildirib ki, onlar heç də keyfiyyətinə görə yüksək səviyyədə deyillər. Xocalı faciəsi ilə bağlı Azərbaycan 
rejissorlarının bir neçə filmlərinin olduğunu diqqətə çatdıran Kinoarxivin rəhbərinin sözlərinə görə, onlar heç də 
xaricdə yüksək maraqla izlənən digər filmlərdən geri qalmırlar. Korhan Yurtsevər adlı rejissoru tanımadığını 
deyən C.Quliyev onun Xocalı faciəsi ilə bağlı hazırladığı ssenari barədə də məlumatsız olduğunu söylədi. 
"Yaxşı olardı ki, bu tipli filmləri, yəni konkret millətimizin faciəsi, tarixi ilə bağlı məqamları öz rejissorlarımız, 
ssenaristlərimiz lentə alardılar". 

 
         Firdovsi 

“Şərq”.-2008.-2 dekabr.-N.220.-S.13 
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XOCALI SOYQIRIMINA BİGANƏLİK 

Şamil Sabiroğlu: "Dövlətin verdiyi 6 min manatla nə edə bilərik?" 
 
Yetərincə təbliğat aparılmadığından əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında dünyanı kifayət qədər 

məlumatlandıra bilməmişik. Ermənilər yalanlarını zorla dünyaya qəbul etmək istədiyi halda, biz həqiqətləri 
qəbul etdirə bilməmişik. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, düşmənlərimiz bu baxımdan irəliləyişə də nail olub. 
Azərbaycanın özündə belə faciə ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilmir. Yalnız soyqırımın il dönümü ərəfəsində 
nələrsə yada düşür. Axı, vəziyyət uzun müddət bu şəkildə davam edə bilməz. İnsanlar vəhşicəsinə məhv edilib. 
Bəs, cinayətkarlar nə zaman layiqli cavabını alacaq? Qeyd edək ki, bununla bağlı müəyyən addımlar atılıb və 
soyqırımın dünyada tanınması ilə bağlı iş görmək istəyində olan təşkilatlar da var. Söhbət 2007-ci ilin 
sentyabrın 27-də yaradılan "Xocalı Soyqırımını Tanıtma" İctimai Birliyindən gedir. Birliyin sədri, faciə 
haqqında ilk həqiqi xəbəri "Səhər" qəzeti vasitəsi ilə respublika əhalisinə çatdıran Şamil Sabiroğlu, soyqırımın 
tanınması istiqamətində müəyyən işlərin görüldüyünü söyləsə də, çətinliklərdən də danışdı.  

- Hal-hazırda təşkilatımızın daimi ofisi yoxdur. Müvəqqəti olaraq müqavilə əsasında Bakıxanov 
qəsəbəsindəki 3 saylı avtobus parkında yerləşmişik. Bu isə tam gücümüzlə fəaliyyətimizə maneçilik törədir. 
Dəfələrlə aidiyyatı orqanlara, həmçinin Xocalıdan olan millət vəkili Elman Məmmədova müraciət etsək də, 
başdansovdu cavablar verilib. İmkanlı təşkilatlara maliyyə yardımının edilməsi ilə bağlı müraciətlərimizə də 
"yox" cavabı deyilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Gilan Holdinq, Respublika Şəhər və Kənd Bələdiyyələri 
Assosiasiyası və Sumqayıt şəhər bələdiyyəsindən kömək istəsək də əliboş qayıtmışıq. Yalnız Binəqədi 
rayonunun Rəsulzadə qəsəbə bələdiyyəsi bizə yardım edib, cəmi 20 manat.  

- Yarandığından bəri ictimai birlik soyqırımın tanınması istiqamətində hansı işlər görüb?  
- Yeni yaradılan Azərbaycan Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 

elan etdiyi ilk müsabiqəyə təqdim etdiyimiz "Xocalı soyqırımını dünyaya tanıdaq" layihəsi uğur qazanıb. Layihə 
çərçivəsində 6 min manat almışıq. 5 min tirajla buklet nəşrini həyata keçirmişik. Dekabr ayının 10-da Rəşid 
Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında birliyin birinci ildönümünə həsr olunmuş tədbirimiz olub. 
"Lider" Media Holdinqin prezidenti Ədalət Əliyevin göstərişi ilə "Xocalı soyqırımını dünyaya tanıdaq" 
çərçivəsində keçirilən əbədi-bədii gecənin lent yaddaşına köçürülməsi Xocalı şəhidlərinin ruhuna ehtiramının 
bariz nümunəsidir. Tədbirin sonunda prezident İlham Əliyevə, Milli Məclisə və hüquq-mühafizə orqanlarına 
müraciət qəbul olunub. Onu da deyim ki, soyqırımla bağlı şəxsən lentə aldığım fotolar dünyaya nümayiş 
olunub. 

- Soyqırımın tanıdılması üçün birliyin ətrafına nə qədər adam toplaya bilmisiz. Məlumdur bu işi bir 
neçə nəfərlə təşkil etmək çox çətindir? 

- İctimai birliyin hal-hazırda 557 üzvü var. Sevindirici haldır ki, onların arasında bütün sosial təbəqələrin 
nümayəndələrinə rast gəlmək mümkündür. Demək olar ki, hər gün üzvlərin sayı artır. Bundan əlavə işimizə 
fayda vermək istəyənlər də az deyil. Azərbaycan Dövlət Universiteti və Azərbaycan Pedaqoji Universitetlərinin 
adını çəkmək istəyirəm. Onlar tədbirlərimizin keçirilməsində yaxından kömək göstəriblər.  

- Birliyin perspektivdə planları nədən ibarətdir. Bildiyiniz kimi ermənilər baş vermədiyi halda 
"erməni soyqırımı"nı zorla dünyaya qəbul etdirmək istəyirlər və bir çox ölkələr "soyqırımı" tanıyıblar. 
Biz isə həqiqətləri yaymaqda çətinlik çəkirik?  

- Soyqırımla bağlı sayt yaratmağı planlaşdırırıq. İstəyirik ki, bu sayt 7 dildə fəaliyyət göstərsin. Amma 
sənədləşdirmə işləri çox çətindir. Həmçinin 15 dəqiqəlik film hazırlamaq niyyətindəyik. Artıq bununla bağlı 
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Yardım Şurasına layihə təqdim etmişik və cavab gözləyirik. Hazırlanan bukletlərin isə 
ingilis dilinə tərcüməsi üzərində iş gedir. Yanvarın 15-də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərin 
nümayəndələri ilə görüşümüz olacaq. Qoy bütün dünya anlasın ki, Azərbaycan xalqı daha itkilərlə 
barışmayacaq. İstərdik ki, həqiqətləri fərqli şəkildə dünya ictimaiyyətinə çatdıraq. Eyni şeylərin eyni şəkildə 
nümayiş olunması istənilən effekt vermir. Ermənilər hər şeyindən keçir, biz dövlətin verdiyi 6 min ilə hara kimi 
gedə bilərik? Bir neçə icra hakimiyyətinə, bələdiyyələrə, Gilan Holdinqə, "Azərsun" şirkətinə, "Palmali" 
Şirkətlər Qrupuna yardım üçün müraciət etmişik. Fevral ayında bizi Türkiyəyə dəvət ediblər. Gedə biləcəyik - 
bilməyəcəyik, dəqiq məlum deyil. Hamısı maddi vəsaitdən asılıdır. Elə sahələr var ki, dövlət öz sözünü deyə 
bilmir. Bu zaman QHT-lər önə çəkilməlidir, onlara dəstək verilməlidir. Təsəvvür edin ki, saytı hazırlamaq üçün 
dizaynerə verməyə pul tapmırıq. 

 
 Ömər  

“Ədalət”.-2008.-26 dekabr.-N.236.-S.3 
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Beynəlxalq təşkilatlara ermənilərin Xocalıda törətdikləri dəhşətli qətllər barədə 

geniş məlumat verilməlidir 
 
AzərTAc xəbər verir ki, dekabrın 10-da Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında “Xocalı 

Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyi (İB) yaranmasının I ildönümü ilə bağlı ədəbi-bədii gecə keçirilmişdir.  
İB-nin sədri Şamil Sabiroğlu bildirmişdir ki, erməni daşnakları zaman-zaman ərazilərimizə təcavüz 

etmiş, dinc sakinləri vəhşicəsinə qətlə yetirmiş, əsir və girov götürmüşlər. Natiq vurğulamışdır ki, 1992-ci il 
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhəri yerlə-yeksan edilmiş, dinc əhaliyə vəhşicəsinə divan 
tutulmuşdur. Bütün sivilizasiya normalarına zidd olan bu qanlı aksiyanı erməni quldur dəstələri keçmiş SSRİ-
nin Xankəndidə yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı alayının hərbi qulluqçularından və zirehli texnikasından istifadə 
edilməklə törətmişlər. Həmin alayın şəxsi heyətində milliyyətcə erməni olan 40-dan çox zabit və gizir vardı.  

Bildirilmişdir ki, həmin gecədə erməni daşnakları 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadının və 63 uşağın 
ən qəddar üsullarla həyatına son qoymuş, 8 ailəni tamamilə məhv etmişlər. Xocalı şəhərinin heç bir günahı 
olmayan 1275 sakini – qocalar, uşaqlar və qadınlar girov götürülmüş, bu insanlar ağlasığmaz işgəncələrə və 
təhqirlərə məruz qalmışlar. Girov götürülənlərdən 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyi hələ 
də məlum deyildir.  

Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov, Hollandiyadan gəlmiş Səfa Yuritel və digər natiqlər 
söyləmişlər ki, ermənilər zaman-zaman öz vəhşiliklərini, törətdikləri dəhşətli qətlləri türklərin üzərinə atmışlar. 
Amma tarix unutqan deyildir və gec də olsa, hər bir həqiqət öz yerini tapır. Artıq bu gün dünya xalqları 
ermənilərin nə qədər yalançı və riyakar olduqlarını bilir və onların uydurmalarına inanmırlar. Bildirilmişdir ki, 
bütün beynəlxalq təşkilatlara ermənilərin Xocalıda törətdikləri dəhşətli qətllər barədə geniş məlumat 
verilməlidir. Xocalıya dair sayt açılmalı, bu soyqırımı haqqında həqiqətlər, qanlı faciəyə həsr olunmuş film 7 
dilə tərcümə edilib sayta yerləşdirilməlidir.  

Tədbirdə Xocalı hadisələrinə həsr olunmuş şeirlər səslənmiş, ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş 
etdirilmişdir. Əməkdar incəsənət xadimi Rafiq Rüstəmovun rəhbərliyi ilə Xan Şuşinski adına “Qarabağ 
bülbülləri” instrumental ansamblının solistləri Qarabağı vəsf edən mahnılar ifa etmişlər.  

Tədbirin sonunda Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fərqlənən ziyalılara 
İctimai Birliyin təsis etdiyi diplomlar təqdim olunmuşdur.  

 
AzərTAc 

11 dekabr 2008-ci il 
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